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VAN HET BESTUUR 

Van de voorzitter 

Beste NVG-KNOWS leden, 

 

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van NVG-KNOWS, kalenderjaar 2020. Het 

is nog altijd een vreemde periode. Coronamaatregelen versoepelen. Het 

maatschappelijke debat over de positie van oudere mensen in onze 

samenleving komt steeds meer op gang. Hierover later meer. Ondertussen 

is er nieuws te melden vanuit de vereniging. 

 

Aan het begin van deze nieuwsbrief dien ik stil te staan bij de ziekte van 

Ruud Kempen, voorzitter van onze vereniging. Gedurende langere tijd 

heeft hij zijn werkzaamheden neer moeten leggen. Wij wensen hem het 

allerbeste toe in deze moeilijke periode. 

 

Op 15 mei heeft NVG-KNOWS haar Algemene Leden Vergadering (ALV) 

gehad. Deze vond voor de eerste maal in de geschiedenis van de 

vereniging online plaats. De staat van de vereniging is besproken, zoals te 

doen gebruikelijk. Tevens zijn Rixt Zijlstra, Bianca Suanet en Maaike 

Dautzenberg afgetreden uit de vereniging. Silke Metzelthin en Annerieke 

Stoop zijn nieuw in het bestuur verkozen. Zij zullen zich in deze 

nieuwsbrief aan u voorstellen. We danken de oud-bestuursleden en heten 

de nieuwe bestuursleden van harte welkom in het bestuur. 

 

COVID-19 beïnvloedt nog altijd onze levens. Velen van ons werken (deels) 

vanuit huis. Geplande bijeenkomsten worden uitgesteld, afgelast of 

vinden digitaal plaats. Dat zal in de nabije toekomst waarschijnlijk niet snel 

veranderen. Ook voor het Nationaal Gerontologiecongres 2021 dient na 

te worden gedacht over een online alternatief, mocht een fysieke 

bijeenkomst niet mogelijk zijn.  

 

De levens van oudere mensen worden ook sterk beïnvloed door het virus 

en de maatregelen. Het maatschappelijk debat over de positie van oudere 

mensen in de samenleving wordt gevoerd en de vraag in hoeverre 

maatregelen discriminerend van aard zijn, wordt steeds nadrukkelijker 

gesteld. Het is ook aan de gerontologie om onze ervaring en kennis 

hierover te delen.  

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het Buddy-project van NVG-

KNOWS, de nieuwe editie van Geron en het werk van enkele leden van 

onze vereniging. Heeft u vragen aan het bestuur? Neemt u dan gerust 

contact met ons op. 

 

Met vriendelijke groet namens het NVG-KNOWS bestuur, 

Eric Schoenmakers, 

 

Bestuurdslid. □ 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ruud Kempen (voorzitter) 

Dr. Ir. Simone de Bruin (secretaris) 

Dr. Susan Picavet (penningmeester) 

Dr. Eric Schoenmakers (bestuurslid) 

Annerieke Stoop, Msc. (bestuurslid) 

Dr. Silke Metzelthin (bestuurslid) 

De Nederlandse Vereniging voor 

Gerontologie: Kennisnetwerk Ouder 

Worden en Samenleving (NVG-

KNOWS) stimuleert de 

kennisontwikkeling, -verspreiding en -

toepassing van de gerontologie, de 

leer van de veroudering en het ouder 

worden, en bevordert de verbinding 

tussen professionals in de 

gerontologie: wetenschappelijk 

onderzoekers en de professionals in de 

praktijk vanuit verschillende 

disciplines.  

 

Door te werken aan kennis en 

samenwerking leveren we een bijdrage 

aan het verbeteren van de kwaliteit 

van leven tijdens het ouder worden. □ 

Bestuur NVG-KNOWS 

Over ons 

 
Heeft u een bijdrage voor de nieuwsbrief? 
Dan kunt u deze sturen naar: 
nieuwsbrief_nvg-knows@solcon.nl   

mailto:nieuwsbrief_nvg-knows@solcon.nl
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Nieuws en actualiteiten 

 
 
 

 

 

Afscheid bestuursleden van NVG-KNOWS 

Rixt Zijlstra: In 2013 trad Rixt toe tot het bestuur van NVG-KNOWS. Toen ontstond de periode dat er eigenlijk geen NVG-KNOWS 

was zonder Rixt: Rixt was er altijd, zeer trouw, precies, attent, correct en zeer ondernemend. Altijd plannetjes oppakken en een 

grote bijdrage leveren aan de professionalisering van NVG-KNOWS. Al die jaren heeft ze een uitstekende invulling gegeven aan de 

rol van secretaris en als zodanig aan het ‘dagelijks bestuur’. Diverse keren heeft ze het Nationaal Gerontologie-congres 

georganiseerd en ook studiedagen. Eigenlijk was zij jarenlang het motorblok van het bestuur van NVG-KNOWS. De andere 

bestuursleden hebben genoten van de samenwerking met Rixt en ook van haar geleerd. We willen Rixt hartelijk danken voor alles 

en wensen haar veel succes en interessante uitdagingen in de volgende stappen van haar carrière.   

Bianca Suanet: In mei 2017 nam Bianca zitting in het bestuur. Persoonlijke omstandigheden zorgen ervoor ze na één zittingsperiode 

het bestuur verlaat. Met deze omstandigheden wensen we haar uiteraard het allerbeste. Al voor haar bestuursperiode was Bianca 

betrokken bij het organiseren van de studiedag in 2017 op de VU. Daar kwamen diverse regel-uitdagingen bij kijken en het bleek 

dat Bianca dat uitstekend kon oppakken. Dit heeft ze vervolgens ook laten zien voor de School of Gerontology, en als contactpersoon 

voor de Geriatriedagen. Als bestuur zijn we blij dat Bianca als verenigingslid van NVG-KNOWS de schakel met de Geriatriedagen zal 

blijven. Het bestuur bedankt Bianca van harte voor haar inzet en betrokkenheid bij NVG-KNOWS in het verleden en de toekomst.  

Maaike Dautzenberg: In 2019 is Maaike tot het bestuur toegetreden, maar ze heeft, mede vanwege andere werkzaamheden buiten 

de gerontologie, besloten dat het voor haar niet passend is om de bestuurszaken voort te zetten. Dat is jammer, maar dat hebben 

we te respecteren.  Vandaar dat zij nu vroegtijdig formeel aftreedt. □ 

 

 Nieuwe bestuursleden van NVG-KNOWS 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SILKE METZELTHIN: Mijn naam is Silke Metzelthin en ik werk als universitair docent aan de Universiteit Maastricht (vakgroep Health 
Services Research). Tevens werk ik in het kader van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg één dag per week als 
linking-pin voor MeanderGroep Zuid-Limburg. Als linking-pin vorm ik de brug tussen onderzoek en zorgpraktijk en probeer ik met 
behulp van wetenschappelijk onderzoek de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. Mijn passie voor de ouderenzorg is 
ontstaan tijdens het volgen van de opleiding ergotherapie (Zuyd Hogeschool, 2003-2007) en werd bevestigd tijdens mijn 
afstudeeronderzoek van de Health Sciences Research Master (Universiteit Maastricht, 2007-2009). Sindsdien wist ik dat ik door 
kennisontwikkeling op het terrein van de gerontologie een bijdrage wilde leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven 
tijdens het ouder worden. Het was voor mij dan ook een logische stap om vervolgens een promotieonderzoek op het gebied van de 
ouderenzorg te doen (Universiteit Maastricht, 2009-2013). Tijdens mijn promotietraject maakte ik ook voor het eerst kennis met 
NVG-KNOWS. Vanaf het begin waardeerde ik de kwaliteit en de gezellige sfeer op congressen en studiemiddagen van NVG-KNOWS. 
Omdat ik de vereniging wilde steunen, besloot ik in 2015 lid te worden van NVG-KNOWS. Sinds 2017 spande ik me als voorzitter 
van de werkgroep ‘Communicatie en (inter)nationale profilering van NVG-KNOWS’ ook actief in voor de vereniging. Ik haalde veel 
plezier uit de samenwerking met de andere professionals uit de werkgroep, waarbij ik vooral de interdisciplinaire samenstelling en 
diverse achtergronden van de groep waardeerde. Als nieuw bestuurslid zou ik graag mijn taken binnen de vereniging verder willen 
uitbreiden om NVG-KNOWS nog meer te ondersteunen in de ontwikkeling,  

verspreiding en toepassing van de gerontologie.  □ 

ANNERIEKE STOOP: Ik ben Annerieke Stoop, 28 jaar oud en ik woon in Hoogblokland. Ik ben sinds januari 2020 werkzaam als senior 
onderzoeker & onderzoeksmakelaar bij de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo, Tilburg University. In mijn functie 
combineer ik wetenschappelijke taken bij de universiteit met het verbinden van praktijk en wetenschap in ouderenzorgorganisaties. 
Ik vind het interessant en leuk om vanuit een wetenschappelijke invalshoek dicht bij de praktijk van de ouderenzorg te staan. Ik heb 
Gezondheid en Maatschappij gestudeerd aan Wageningen Universiteit. Afgelopen jaren ben ik als promovendus werkzaam geweest 
bij het RIVM en bij Amsterdam UMC, locatie VUmc. Ik heb binnen een Europees project mijn promotieonderzoek gedaan naar het 
verbeteren van integrale zorg voor thuiswonende ouderen. Op 30 oktober verdedig ik mijn proefschrift aan Tilburg University. Ik 
kijk ernaar uit om mij in te zetten voor het bestuur van NVG-KNOWS. Als onderzoeker op het gebied van ouderenzorg vind ik het 
belangrijk dat onderzoekers en professionals binnen de gerontologie elkaar kennen en inspireren, en hun kennis bundelen. NVG-
KNOWS zet zich door allerlei activiteiten in om deze samenwerking en uitwisseling te bevorderen; hieraan wil ik graag bijdragen! In 
mijn vrije tijd ben ik graag sportief bezig, zoals hardlopen en zwemmen, maar ik hou ook van een goede Netflix-serie op de bank en 
gezellige etentjes met familie en vrienden. 

 

 

               Annerieke            Silke 
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Nieuws en actualiteiten | Seminar Series & Buddy Programma 

NVG-KNOWS start met online seminars  

 

Graag nodigen we u uit voor de eerste online seminar 

georganiseerd door NVG-KNOWS. We hopen deze online 

seminars een paar keer per jaar te kunnen organiseren. Elke 

seminar staat een ander thema centraal. Na twee 

presentaties zal er ruim gelegenheid zijn voor vraag en 

antwoord en het delen van ervaringen. U kunt de seminar 

bijwonen via de onderstaande Zoom-link. De aankondiging 

met link vindt u ook op de website en LinkedIn-pagina. 

De eerste seminar zal gaan over het thema:  

 wonen voor en door ouderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: vrijdag 9 oktober 

Tijd: 12.00-13.00 

 

Zoom link: https://gbhi.zoom.us/j/92354649977   

 

Programma: 

 

Rutger de Graaf  

Adviseur Innovatie wijkzorgcentrum Pennemes 

Titel: Een Groene Gezonde Leefomgeving 

Rutger zal vertellen over hoe in wijkzorgcentrum Pennemes 

stapsgewijs veranderingen in woon- en leefomgeving zijn 

aangebracht om het welzijn van bewoners te verbeteren.  

 

 

Chantal Saes 

Toegepast Gerontoloog Ouku Consultancy 

Titel: Woongeluk en Leefplezier 

Chantal zal vertellen over het woon- en leefconcept 

‘Genietsaam’ dat zij mede heeft ontwikkeld met als doel 

ouderen prettig, gemeenschappelijk en zelfstandig te laten 

wonen en hoe dit concreet vorm gegeven wordt in de 

gemeente Weert. □ 

 

 

 

Zit je in een loopbaanfase waarin je een klankbord kunt 

gebruiken? Wil je als NVG-buddy iets leren van een andere 

gerontoloog? Of juist expertise en ervaring delen met een 

ander NVG-KNOWS-lid? 

NVG-KNOWs biedt vanaf september 2020 een programma 

aan waarbinnen junior- en seniorleden op individueel 

niveau een jaar lang aan elkaar verbonden zijn. Het 

programma is bedoeld voor alle leden die hun persoonlijke 

en loopbaanontwikkeling, hun generativiteit en netwerk 

willen versterken.  

Juniorleden kunnen zowel studenten als pas 

afgestudeerden of promovendi zijn. Senioren betreffen 

ervaren gerontologen en aanverwante beroepen 

(onderzoekers, beleidsmakers, praktisch gerontologen, 

etc.). Denk bijvoorbeeld aan een praktisch gerontoloog die 

net is afgestudeerd en graag een senior gerontoloog spreekt 

over loopbaankansen. Of een senior onderzoeker die van 

een postdoc wil leren hoe de wereld van jongere 

onderzoekers er nu uit ziet. 

Buddies zijn vrij om het programma naar eigen wensen in te 

vullen. De buddies spreken elkaar minimaal 3 maal 

persoonlijk of op andere manieren. Het is aan henzelf om 

doelen en plannen op te stellen en uit te werken. Doelen 

kunnen groots zijn, maar ook bescheiden. NVG-KNOWS 

biedt dit programma als pilot aan. Daarom vraagt de 

vereniging om aan het eind van het jaar de ervaringen op de 

website op eigen wijze te delen. Eventueel kan een Meet & 

Greet georganiseerd kunnen waarbij de buddies elkaar 

ontmoeten en verhalen kunnen uitwisselen. 

Ben jij een junior of senior, en heb je interesse in het buddy 

programma? Inschrijven kan via het Buddy-formulier op de 

NVG-KNOWS website. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Bij de inschrijving geef je aan wat je zelf te bieden hebt en 

wat je uit het buddycontact wil halen. Voor meer informatie: 

coördinator Carolien Smits  

(caroliensmits60@gmail.com). □ 

  

 

 

 

 

Aanmelden NVG-KNOWS-buddy-programma 

 

https://gbhi.zoom.us/j/92354649977
https://gbhi.zoom.us/j/92354649977
https://www.gerontologie.nu/nl/netwerk-nvg-knows/buddyprogramma/
mailto:caroliensmits60@gmail.com
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Nieuws en actualiteiten  

Kom jij de werkgroep Communicatie  

en (inter-) nationale profilering versterken? 
 

De Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (NVG-KNOWS) zet zich in 

om professionals en onderzoekers werkzaam op het gebied van 

gerontologie te verbinden, en samenwerking en kennisuitwisseling te 

bevorderen. De vereniging kent twee werkgroepen:  

-Werkgroep Communicatie en (inter-) nationale profilering  

-Werkgroep Onderzoek, Onderwijs en Professionalisering  

 

De werkgroep Communicatie en (inter-) nationale profilering is op zoek 

naar versterking. De werkgroep houdt zich bezig met ledenwerving, 

ledenbinding en informatievoorziening aan leden en niet-leden. 

We verzorgen de website, LinkedInpagina en nieuwsbrief. Ook zijn we 

actief met het promoten van het Nationale gerontologiecongres en de 

Geriatriedagen. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe initiatieven, zoals het 

opzetten van een online seminar series en een buddyproject (zie ook 

pagina 4).   

 

Lijkt het je leuk om de werkgroep te komen versterken?  

 

Wat het je kost: 

-zo’n 2 uur per maand 

 

Wat je ervoor terugkrijgt: 

-ervaring met bestuurswerkzaamheden 

-uitbreiding van je netwerk 

-bijdragen aan het samenbrengen van gerontologen in Nederland 

-bijdragen aan kennisuitwisseling tussen gerontologen in Nederland 

 

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Teuni Rooijackers         

(t.rooijackers@maastrichtuniversity.nl) □ 

 

 

 
Nodig uw collega’s uit om ook 

lid te worden!  

 
NVG-KNOWS verwelkomt graag nieuwe 

leden. Bent u enthousiast over wat we als 

vereniging te bieden hebben, nodig dan uw 

collega’s uit om ook lid te worden. 

Aanmelden kan via onze website of per 

mail: nvg@solcon.nl.  

 

Wat heeft NVG-KNOWS te bieden? 

 Een vereniging waarin mensen 

samenkomen die gerontologie een 

warm hart toe dragen 

 Studiemiddagen, lezingen, congressen 

en ‘School of Gerontology’ 

 Online Seminar Series 

 Buddy-project voor junioren en 

senioren 

 Korting op congresbezoeken 

 Deelname aan werkgroepen 

 Nieuwsbrief en LinkedIngroep 

‘Gerontologie Netwerk Nederland’ 

 Prijzen ter stimulering van onderzoek 

en onderwijs 

 Samenwerking met 

beroepsverenigingen in binnen- en 

buitenland □ 

 

mailto:t.rooijackers@maastrichtuniversity.nl
mailto:nvg@solcon.nl
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Nieuws en actualiteiten 

 
Door: Silke Metzelthin 

Door omstandigheden vond de algemene ledenvergadering (ALV) dit jaar digitaal plaats. De voorzitter van de NVG-

KNOWS, Ruud Kempen, is wegens ziekte langdurig afwezig. Vandaar dat de vergadering geopend werd door Eric 

Schoenmakers.  

Het eerste agendapunt, het jaaroverzicht van activiteiten, werd toegelicht door Rixt Zijlstra. In 2019, zijn door de 

vereniging een aantal congressen en bijeenkomsten georganiseerd, waaronder de Geriatriedagen, het Nationaal 

Gerontologiecongres, de 4e prof. dr. D.L. Knook Lezing, een studiemiddag en twee bijeenkomsten van de School 

of Gerontology. De studiemiddag in 2019 was goed bezocht en ontvangen met een diversiteit aan sprekers. Ook 

het Nationaal Gerontologiecongres, inclusief de Knook Lezing, werd goed beoordeeld qua kwaliteit. Echter vielen 

de bezoekersaantallen tegen, waardoor een financieel verlies ontstaan is. De studiemiddag 2020 is in verband met 

Covid-19 doorgeschoven naar volgend jaar (28 mei 2021).  

Vervolgens nam Susan Picavet het woord over en heeft het financieel jaaroverzicht 2019 van NVG-KNOWS en het 

Witsenburgfonds gepresenteerd. Allebei zijn in een plus geëindigd, waarbij het verlies van het Nationaal 

Gerontologiecongres 2019 nog niet verrekend is. Leden Teuni Rooijackers en Canan Ziylan hebben de kascontrole 

uitgevoerd en beiden hebben getekend dat de kas akkoord is.  

Na goedkeuring van het financieel jaaroverzicht en de begroting voor 2020 door de ALV werd de samenstelling 

van het bestuur besproken. Voorzitter Ruud Kempen is aftredend in 2021, maar op dit moment langdurig ziek. Het 

bestuur vraagt de ALV voor toestemming om een interim-voorzitter aan te stellen. Aftredend en niet verkiesbaar 

waren Maaike Dautzenberg, Rixt Zijlstra en Bianca Suanet. De zittingsperiode van Eric Schoenmakers werd 

verlengd tot 2023. Bovendien zijn Silke Metzelthin en Annerieke Stoop als nieuwe bestuursleden gekozen (zie ook 

rubriek ‘Nieuwe bestuursleden stellen zich voor’).  

Tot slot, lichtte Eric Schoenmakers de geplande activiteiten voor het komend jaar toe, zoals de jaarlijkse 

studiemiddag & Knooklezing (28 mei 2021), de voorbereidingen voor het 16e Nationaal Gerontologiecongres (15 

oktober 2021), de Geriatriedag in Den Bosch (11 februari 2021), het 23e Wereldcongres IAGG in Amsterdam (3-7 

augustus 2025) en de organisatie van twee bijeenkomsten van de School of Gerontology (1 voorjaar, 1 najaar). 

Bovendien houdt de werkgroep PR en communicatie zich bezig met het versturen van de nieuwsbrieven, het 

updaten van de website en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven om de samenwerking tussen NVG-KNOWS 

leden te bevorderen, zoals een online seminar serie en een buddy project.  

De voorzitter dankte alle aanwezigen voor hun input en slot de vergadering. □ 

 

 

Algemene ledenvergadering NVG-KNOWS, 15 mei 2020 
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Nieuws en actualiteiten | Gerõn & TGG 

 

 

 

 
Over seks bij ouderen: anders … maar daarom niet 

minder belangrijk?!  

Door: Paul Enzlin 

Ouderen en seksualiteit worden in onze samenleving nog 

moeilijk samen gedacht. Het lijkt wel een begrippenpaar 

dat niet samen hoort, maar waarvoor de laatste tijd toch 

meer interesse is vanuit wetenschappelijke hoek. 

Onderzoek toont aan dat een aantal socio-culturele, 

biologische en psychologische factoren het seksueel 

functioneren en de seksualiteitsbeleving van ouderen 

sterk (kunnen) beïnvloeden. Paul Ezlin bespreekt deze 

factoren en eindigt met een positieve boodschap over 

seksualiteitsbeleving van ouderen. 

Column: Een kwestie van beschaving  

Door: Frits de Lange 

De coronacrisis treft met name ouderen. Voor ethici 

betekent dat werk aan de winkel. Eerst kwam de vraag wie 

er wel en niet nog op de intensive care mag (een 

leeftijdsgrens voor zeventigplussers?), daarna of ouderen 

niet een ophokplicht hebben bij het heropenen van de 

samenleving. Moeten jongeren niet de ruimte? 

 

 

 

 

 

 TGG digitaal en open acces 

Hieronder vindt u een greep uit de artikelen die onlangs in TGG zijn gepubliceerd.  

In TGG nr. 2 vindt u zeven artikelen over epidemiologie, diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij 

ouderen. Nodig, want veel wetenschappelijke kennis bereikt de praktijk niet; daartoe wil TGG een brug slaan. Waarom 

ook nog moeite doen bij deze problematiek? Leeftijdsdiscriminatie in de vorm van therapeutisch nihilisme kom je nog 

veel tegen, betoogt het inleidend redactioneel. Het volledige nummer leest u hier.  

In TGG nr. 3 is een artikel over de uitbraak van COVID-19 in de verpleeghuiszorg opgenomen met als doel te begrijpen wat 

we kunnen leren van andere crisissen of rampen wereldwijd. Het artikel verscheen in mei online, maar heeft niet aan 

actualiteit ingeboet. Ook andere artikelen in dit issue besteden aandacht aan de betekenis van de pandemie, zoals het 

redactioneel van Louise Meijering waarin zij haar agenda presenteert voor onderzoek naar beweging. Passende in een 

lange traditie van bijdragen in dit tijdschrift over wat gelukkig (goed, succesvol) ouder worden inhoudt, bespreekt Frits de 

Lange tot slot een essay van Cretien van Campen met diens visie anno 2020. Het volledige nummer leest u hier. 

U kunt zich op de website van TGG gratis inschrijven op onze Nieuwsbrief. De site is ook geschikt voor het indienen van 

artikelen met een eigen peerreview proces. Om een artikel in te dienen of als peer-reviewer aan te melden kunt u zich via 

de volgende link inschrijven: https://tvgg.nl/registreer/ □ 

 

Invisible talents! Waarde van (h)erkennen en aanmoedigen 

van talenten van 80-plussers  

Door: Sybrit van den Berg, Franka Bakker, Chloe Butler, Laura 

Christ  

 

Hoewel het merendeel van de 80-plussers in Nederland 

thuiswonend is, worden zij nog vaak gezien als een groep die 

zorg nodig heeft. Dat zij ook iets bij te dragen hebben aan de 

gemeenschap/ samenleving is nauwelijks zichtbaar, wordt niet 

benoemd en door professionals wordt er doorgaans niet naar 

gevraagd. Bij het inzetten van talenten neemt het 

zelfvertrouwen van de ouderen toe en werkt het preventief 

tegen ziekte en kwetsbaarheid (RIVM, 2018). Echter, voordat 

talenten ingezet kunnen worden, welke talenten hebben 80-

plussers en hoe worden deze ontdekt? 

 

Wil je deze én andere artikelen helemaal lezen? Je kunt 

deze terugvinden op de nieuwe website van Gerõn, welke nog 

in ontwikkeling is: www.gerontijdschrift.nl.   

 

Met deze digitale versie heeft iedereen toegang tot de edities 

en artikelen die ieder kwartaal verschijnen. Je kunt je ook 

aanmelden voor de nieuwsbrief: info@gerontijdschrift.nl  □ 

 

Gerõn 
Hieronder vindt u een  greep uit de artikelen die in Gerõn Nr. 2 2020 zijn verschenen.   

 

https://tvgg.nl/artikelen/persoonlijkheidsproblemen-bij-ouderen-in-tijden-van-vermaatschappelijking/
https://tvgg.nl/artikelen/covid-19-vpz/
https://tvgg.nl/artikelen/naar-betekenisvolle-beweging/
https://tvgg.nl/artikelen/cretien-van-campen-gelukkig-ouder-worden-in-een-veranderende-samenleving-een-pleidooi-voor-zingeving-en-creativiteit/
https://tvgg.nl/registreer/
http://www.gerontijdschrift.nl/
mailto:info@gerontijdschrift.nl
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TERUGBLIK | COVID-19 

 

 

Sinds 20 maart 2020 waren verpleeghuizen niet meer 

toegankelijk voor bezoekers. Deze maatregel werd 

genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen 

te gaan. Vanaf maandag 11 mei werden er onder strikte 

voorwaarden weer bezoekers toegelaten in 26 

verpleeghuizen. Vanaf 25 mei werd dat weer mogelijk 

voor alle verpleeghuizen die aan de gestelde voorwaarden 

voldoen. De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-

Limburg (AWO-ZL) en Universitair Kennisnetwerk 

Ouderenzorg Nijmegen (UKON) volgden namens de 

Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg 

(SANO: Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, 

Nijmegen, Tilburg) bij 76 verpleeghuizen hoe dat in zijn 

werk ging. Deze monitoring van de bezoekregeling was 

gericht op het in kaart brengen van het welbevinden en de 

ervaringen van bewoners, familie en medewerkers. 

Daarnaast bekeken onderzoekers hoe verpleeghuizen 

invulling gaven aan de richtlijnen en de mate waarin 

iedereen zich daaraan hield.  

Alle 76 deelnemende verpleeghuizen vulden verschillende 

digitale vragenlijsten in en namen deel aan telefonische 

interviews. Bij 5 verpleeghuizen vond er een zogenaamde 

diepte-monitoring plaats. Onderzoekers van de 

Academische Netwerken Ouderenzorg voerden 

observaties uit op locatie. Daarbij interviewden ze ook 

familieleden en zorgmedewerkers. 

De regels en beschermingsmaatregelen die getroffen 

werden, verschilden erg per verpleeghuis. In sommige 

verpleeghuizen was bezoek enkel op de eigen kamer 

mogelijk, terwijl anderen kozen voor een centrale 

bezoekruimte. Waar het ene verpleeghuis koos voor een 

verplicht mondkapje voor bezoekers, was dat op andere 

plekken enkel nodig wanneer het niet lukte om voldoende 

afstand te houden. Die variatie is inherent aan de 

verpleeghuissector, waarin geen enkel huis hetzelfde is. 

Variatie in groot- en kleinschaligheid en in 

bewonersprofielen zorgden ervoor dat lokaal maatwerk 

noodzakelijk was.  

 

 

Voor zowel zorgmedewerkers als familieleden was het 

eerste bezoek een emotioneel moment. Familieleden 

waren blij dat zij hun geliefde naaste weer konden zien, 

maar waren soms ook angstig of geschrokken om te zien 

hoe hun naaste fysiek of cognitief achteruit was gegaan. 

‘Zou hij mij nog wel herkennen?’ was een veelgehoorde 

bezorgdheid. Maar ook voor medewerkers was het 

spannend. In ‘De Dormig’, één van de 

verpleeghuislocaties van MeanderGroep Zuid-Limburg, 

was er tijdens de negen weken van het bezoekverbod 

geen enkele coronabesmetting opgetreden. ‘Wat halen 

we nu misschien wel binnen’, werd er verzucht door 

professionals. Anderzijds zagen zij ook hoeveel hun 

bewoners leden onder het bezoekverbod en overheerste 

blijdschap bij het zien van de geluksmomenten van het 

bezoek. Uit de interviews bleek dat een overgrote 

meerderheid van de medewerkers achter de 

versoepeling van de bezoekregeling stond. Tijdens de 

evaluatie bleken er ook geen nieuwe besmettingen te 

zijn opgedoken binnen de 26 verpleeghuizen die 

deelnamen aan de eerste versoepeling. 

“Het was een uitbarsting van elkaar acht weken niet zien, 

het leek of we goed en wel weer verkering hadden.” 

(echtgenote van bewoner) 

De uitgebreide factsheets met resultaten van de monitor 

vind je op de website van de AWO-ZL: 

https://www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl/ra

pport-verruiming-bezoekregeling □ 

 

COVID-19: Bezoek in het verpleeghuis weer mogelijk 

Door: Judith Urlings 

Onderzoekers: Judith Urlings, Ramona Backhaus, Hilde Verbeek, Jan Hamers, Debby Gerritsen & Raymond Koopmans  

(Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg & Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen) 

 

https://www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl/rapport-verruiming-bezoekregeling
https://www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl/rapport-verruiming-bezoekregeling
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  Terugblik | COVID-19 

 

Ceren en haar man Mehmet* wonen in een 

verpleeghuis – ieder in hun eigen kamer. Op haar 

verjaardag mag Ceren niemand ontvangen. Normaal 

gesproken komen haar man, drie kinderen, hun 

partners en kleinkinderen tegelijk op haar verjaardag. 

Later in de Coronatijd mag één persoon tegelijk bij haar 

op bezoek. Ceren heeft het hier erg moeilijk mee. Ze 

heeft dementie, en begrijpt er niks van. Waarom komt 

haar familie niet samen om bij haar thee te komen 

drinken, net zoals anders? In de loop van de tijd gaat 

Ceren steeds meer cognitief achteruit. 

In gevallen zoals die van Ceren vinden veel vrienden en 

familieleden het moeilijk om zich aan de coronaregels 

te houden. Wat als Ceren zo snel achteruit gaat, dat ze 

haar kinderen of haar man niet meer herkent? 

Mantelzorgers ervaren veel stress en verdriet vanwege 

corona, maar ook vanwege de maatregelen. Sommigen 

zijn bang dat hun familielid overlijdt en dat ze geen 

afscheid kunnen nemen. De specifieke rituelen kunnen 

dan moeilijk uitgevoerd worden. Bovendien kunnen de 

lichamen niet in Turkije of Marokko worden begraven. 

En daarbij komt dat de verzekering voor een begrafenis 

in Nederland lang niet alle kosten dekt. 

Mantelzorgers zijn belangrijk voor de ondersteuning en 

zorg voor mensen met dementie. Zeker als een oudere 

een andere culturele achtergrond heeft dan de 

Nederlandse. Mantelzorgers kunnen goed inschatten 

waar de oudere behoefte aan heeft en kunnen dit 

doorgeven aan de zorg. Als mantelzorgers minder bij 

hun naaste mogen zijn, heeft die soms niemand meer 

om in de eigen taal mee te praten.  

Zorgverleners hebben maandenlang hard gewerkt om 

persoonsgerichte zorg te blijven bieden. In het geval 

van migranten met dementie kon, ondanks alle inzet, 

niet altijd maatwerk geboden worden. De bijdrage van 

mantelzorgers aan de zorg was onmogelijk gemaakt. De 

cultuursensitiviteit van de zorg schoot daardoor helaas 

regelmatig tekort. Zorgorganisaties leren van de eigen 

ervaringen en van deze onderzoeksresultaten en 

werken er momenteel hard aan om bovenstaande 

problemen te boven te komen.  

*Ceren is een gefingeerde naam. De quotes in dit artikel 

zijn samengesteld uit de ervaringen die we te horen 

kregen tijdens de interviews met mantelzorgers.  

 

Pharos is het kennisinstituut Gezondheidsverschillen. In 

het ZonMw-gefinancierde project Coronatijden bracht 

een consortium van kennisinstellingen en 

maatschappelijke partners, onder leiding van de 

Universiteit van Amsterdam, de impact van de 

coronacrisis op kwetsbare groepen in Nederland in 

kaart. Alle eindrapportages van de (deel)onderzoeken 

zijn in te zien via Coronatijden.nl. □ 

 

 

 

 

Mantelzorgen in coronatijd 

Door: Carolien Smits 

Onderzoekers: Carolien Smits, Roshnie Kolste, Teuni Wolters 

Binnen het onderzoek “Coronatijden: Impact van sociale isolatie op kwetsbare groepen” onderzochten we de 

effecten van de veiligheidsmaatregelen op mantelzorgers van migranten met dementie. Gedurende 3 maanden 

spraken we met 5 mantelzorgers (mannen, vrouwen, kinderen, partner) met een Turkse, Marokkaanse, of 

Indonesische achtergrond. We belden hen elke week of elke twee weken.  
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Promotie 

 

 

 

 

Op naar een dynamische maat voor de veerkracht van 
ouderen! 

Door: Sanne Gijzel 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  

 

 

We worden steeds ouder en er is meer vraag naar geavanceerde behandelingen 

op hoge leeftijd, zoals belastende operaties of chemotherapie.  Dat levert 

dilemma’s op in de klinische praktijk: heeft een oudere patiënt wel genoeg 

herstelvermogen? Dokters die trachten dit herstelvermogen in te schatten 

gebruiken veelal eenmalige vragenlijsten of functietesten van organen, bijv. 

metingen van kwetsbaarheid, multimorbiditeit en loopsnelheid. Hoe minder 

ziekten en hoe sneller het lopen, hoe meer kans om te herstellen van een grote 

gezondheidsstressor. Zo’n momentopname zegt echter niet alles over het 

complexe, multidimensionale herstelproces. In de praktijk komt het er dus op 

neer dat dokters af moeten gaan op hun klinische intuïtie over iemands 

veerkracht.   

Als we de veerkracht van ouderen objectiever willen gaan meten, moeten we 

inzicht verkrijgen in de dynamische interacties tussen meerdere lichaamsdelen 

die nodig zijn voor een herstelproces. Door meerdere fysieke én mentale 

lichaamsfuncties over de tijd volgen, krijgen we in beeld hoe iemand terugveert 

na (kleine) verstoringen. In de praktijk betekent dit het verrichten van herhaalde 

metingen, waardoor tijdreeksdata worden verkregen waarin innovatieve 

dynamische veerkrachtindicatoren kunnen worden berekend. 

 

 

 

Veerkracht wordt als een veelbelovend concept gezien om de gezondheid en het 

welbevinden van ouderen te verbeteren en personaliseren. Veerkracht is het 

vermogen van een individu om weerstand te bieden aan, en te herstellen van, 

gezondheidsstressoren. Mijn promotieonderzoek in het Radboudumc in 

Nijmegen biedt mogelijk een nieuwe, meer dynamische benadering die kan 

helpen de veerkracht van ouderen rond stressoren beter in te schatten. 

 

Figuur 1: Een voorbeeld van één van de 

gebruikte dynamische veerkrachtmetingen: 
een krachtenplatform dat balans meet.  

 

Mijn proefschrift bevat drie empirische studies waarin deze innovatieve dynamische veerkrachtindicatoren werden getest 

om het herstelvermogen van ouderen te meten en voorspellen. In de setting van thuiswonende vitale ouderen, 

verzorgingshuis en ziekenhuisafdeling geriatrie werden de veerkrachtindicatoren gerelateerd aan scores voor succesvol 

ouder worden, kwetsbaarheid en het herstel na een ziekenhuisopname. Mijn onderzoek leverde het eerste bewijs voor 

de discriminerende en voorspellende waarde van dynamische veerkrachtindicatoren voor het bepalen van het 

herstelvermogen van ouderen. Deze resultaten openen de deur naar dynamische meetmethoden voor de veerkracht van 

ouderen die de reeds beschikbare statische kwetsbaarheidsmaten kunnen aanvullen.  

 

Hopelijk kunnen dynamische veerkrachtmetingen in de toekomst de klinische intuïtie van dokters ondersteunen in het 

bepalen van de veerkracht van een oudere patiënt. Dit kan handvatten bieden voor beter ‘veerkrachtmanagement’ door 

het individualiseren van behandel-, zorg- en levensplannen. Voordat een praktische tool kan worden ontwikkeld, is er 

echter nog een hoop werk aan de winkel! 

 

Voor meer informatie: Sanne.Gijzel@radboudumc.nl. □ 

 

mailto:Sanne.Gijzel@radboudumc.nl
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Congressen & Book review 

Book review 

The Psychology of Later Life:   
A Contextual Perspective  
 

Door: Manfred Diehl and Hans-Werner Wahl 

Dit onlangs gepubliceerde boek (mei 2020) over de ontwikkeling en 

veroudering van volwassenen is bedoeld voor lezers met voorkennis en 

synthetiseert tientallen jaren van psychologisch onderzoek tot een 

veelomvattend geheel waarin het latere leven wordt beschouwd in de 

context van levensduur ontwikkeling, sociale en fysieke 

omgevingsfactoren en historisch culturele invloeden. De auteurs 

behandelen belangrijke onderzoeken naar cognitief functioneren, 

persoonlijkheidsontwikkeling, motivationele en emotionele 

ontwikkeling, subjectief bewustzijn van verouderingsprocessen, en het 

algemeen welzijn van middelbare leeftijd tot latere leeftijd. Het boek 

omvat ook een hoofdstuk over de risico’s en mogelijkheden van de 

ontwikkeling en veroudering van volwassenen en geeft een overzicht 

van gedragsinterventies om gezond ouder worden te optimaliseren. Het 

laatste hoofdstuk geeft een kritische beoordeling van de huidige status 

in het veld en toekomstige uitdagingen. □ 

 

 
CONGRESKALENDER 2020 
 
 

IAGG-UN International Day of Older 
Persons Event 
Datum: 1 oktober 2020, 1:00pm – 3:00pm 
(New York Time) 
Locatie: ZOOM ID: 965 5581 6957 
 
International Congress of the European 
Geriatric Medicine Society (EuGMS) 
Datum: 7-9 oktober 2020 
Locatie: online 
  
Seminar series NVG KNOWS – Wonen voor 
en door ouderen 
Datum: 9 oktober 2020 
Locatie: online 
  
30th Alzheimer Europe Conference 
Datum: 20-22 oktober 2020 
Locatie: online 
  
Werken met Thuiswonende Kwetsbare 
Ouderen 
Datum: 29 oktober 2020 
Locatie: Ede 
  
Masterclass Toekomst van Ouder Worden 
Datum: 29 oktober – 10 december 
Locatie: UvA Academy, Amsterdam 
 
Jaarevent Deltaplan Dementie 
Datum: 3-5 november 2020 
Locatie: Nieuwegein & online 
  
Gerontological Society of America (GSA) 
2020 Annual Scientific Meeting 
Datum: 4-8 november 2020 
Locatie: online 
  
Geriatriedag 2021  
Datum: 11 februari 2021 
Locatie: Den Bosch & online 
  
International Conference on Frailty & 
Sarcopenia Research (ICFSR) 
Datum: 21-23 april 2021 
Locatie: Boston, VS 

 
Studiemiddag NVG-KNOWS 
Datum: 20 mei 2021 
Locatie: n.t.b. 
 

 

https://www.un.org/development/desa/ageing/wp-content/uploads/sites/24/2020/09/IDOP2020.pdf
https://www.un.org/development/desa/ageing/wp-content/uploads/sites/24/2020/09/IDOP2020.pdf
http://www.eugms.org/2020.html
http://www.eugms.org/2020.html
https://www.gerontologie.nu/files/9715/9726/4760/Aankondiging_seminar_series_oktober_2020_NVG-KNOWS.pdf
https://www.gerontologie.nu/files/9715/9726/4760/Aankondiging_seminar_series_oktober_2020_NVG-KNOWS.pdf
https://www.alzheimer-europe.org/Conferences
https://www.nursing.nl/congressen/kwetsbare-ouderen-2020/
https://www.nursing.nl/congressen/kwetsbare-ouderen-2020/
https://academy.uva.nl/content/programmas/toekomst-van-ouder-worden/toekomst-van-ouder-worden.html
https://deltaplandementie.nl/nl/jaarevent-2020-34-5-november
https://www.geron.org/meetings-events/gsa-2020-annual-scientific-meeting
https://www.geron.org/meetings-events/gsa-2020-annual-scientific-meeting
https://www.geriatriedagen.nl/
https://frailty-sarcopenia.com/
https://frailty-sarcopenia.com/

