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VAN HET BESTUUR 

Van de voorzitter 

Beste NVG-KNOWS leden, 

Voor u ligt alweer de tweede NVG-KNOWS Nieuwsbrief van dit jaar. 

Hierin zijn weer allerlei wetenswaardigheden vanuit de vereniging te 

vinden. Ik noem er hier een paar. 

Op 15 mei a.s. zouden we als NVG-KNOWS de Algemene Leden 

Vergadering (ALV) en de jaarlijkse studiemiddag inclusief de vijfde 

Prof. Dr. D.L. Knooklezing organiseren. Vanwege alle maatregelen 

rondom COVID-19 heeft het bestuur besloten de ALV online te 

organiseren en de studiemiddag te verplaatsen naar mei 2021. U heeft 

hier onlangs al een bericht over ontvangen. 

In deze Nieuwsbrief treft u een korte impressie aan van de 

Geriatriedagen die op 6 en 7 februari jl. in Den Bosch hebben 

plaatsgevonden en waarin NVG-KNOWS als een van de organiserende 

verenigingen participeert. We blikken ook even terug op het Congres 

‘Zoek het uit’ dat op 10 februari jl. in Nieuwegein plaatsvond. 

Daarnaast besteden we aandacht aan de benoeming van Hans Drenth 

tot lector ‘Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij 

Kwetsbare Ouderen’ aan de Hanzehogeschool in Groningen en aan de 

promotie van Ellen van Dongen die op 14 november 2019 

promoveerde aan Wageningen University op het proefschrift ‘Dietary 

protein and resistance exercise training for community-dwelling older 

adults. Intervention adaptation, implementation and effectiveness’ 

Binnen het bestuur zijn een paar zaken veranderd. Simone de Bruin 

heeft binnen het bestuur de rol van secretaris op zich genomen. Ria 

Roelen heeft na negen jaar het secretariaat te hebben ‘gerund’ 

afscheid genomen – we staan er nog kort bij stil. 

Ten slotte doen we nog een beroep op u om het belang en het nut van 

NVG-KNOWS eens onder de aandacht te brengen bij collega’s en 

kennissen die geen lid zijn van de vereniging en hen te vragen te 

overwegen om lid te worden. Als een grotere vereniging zijn we tot 

meer activiteiten in staat en kan de netwerkfunctie van NVG-KNOWS 

verder worden versterkt. 

Mocht u op- of aanmerkingen hebben op de Nieuwsbrief, dan horen 

we dat natuurlijk weer graag. 

Ik wens u veel sterkte in deze bizarre periode. 

Met vriendelijke groet, 

Ruud Kempen, 

Voorzitter □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Eric Schoenmakers (bestuurslid) 

Dr. Susan Picavet (penningmeester) 

Dr. Bianca Suanet (bestuurslid) 

Dr. Ir. Simone de Bruin (secretaris) 

Dr. Rixt Zijlstra (bestuurslid) 

Dr. Maaike Dautzenberg (ex-bestuurslid) 

Prof. Dr. Ruud Kempen (voorzitter) 

 

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 

 
 
 

 

 

 
Mijn naam is Evi Vet, Master student Nutrition and 

Health aan Wageningen University & Research in 

de specialisatie ‘Nutritional physiology and health 

status’.   

Sinds november ben ik lid van de NVG-KNOWS-

werkgroep ‘Communicatie en (Inter-) Nationale 

Profilering’, waarin ik onder andere help met het 

opmaken van de Nieuwsbrief. Ik ben lid geworden 

vanwege mijn interesse in de rol die voeding speelt 

bij het ouder worden. Mijn belangstelling gaat 

onder andere uit naar de rol van voeding voor het 

behoud van de levenskwaliteit, en naar voeding 

voor ouderen. Via deze interesse heb ik mijn 

bachelor scriptie geschreven over de rol van 

plantaardige eiwitten op de spiermassa in ouderen. 

Ik kijk ernaar uit om via de vereniging meer te leren 

over de verscheidene onderwerpen binnen het 

vakgebied, zowel op voedingsgebied als 

daarbuiten. Bovendien hoop ik via NVG-KNOWS en 

de werkgroep meer  

onderzoekers en andere 

werknemers in dit vakgebied  

te leren kennen. □ 

 Afscheid Ria Roelen 

Met pijn in het hart hebben we als bestuur in december afscheid 

genomen van Ria Roelen. Vanuit Roelen Secretary Services te Etten-

Leur heeft Ria bijna een decennium het secretariaat van de 

vereniging gevoerd. Over de jaren heen was Ria de drijvende kracht 

achter een breed palet van taken, zoals het eerste contact via de 

mail of post, verzorgen van de ledenadministratie en contributies, 

plannen van bestuursvergaderingen, studiemiddagen en algemene 

ledenvergaderingen, notuleren, financiële administratie, 

archivering, en ondersteunen van activiteiten voor de Nieuwsbrief 

en het Gerontologiecongres. Begin vorig jaar heeft Ria te kennen 

gegeven te willen stoppen omdat het tijd was voor wat anders. 

Menig (oud) bestuurslid zal beamen dat het bijzonder prettig 

samenwerken was met Ria. Ze verstaat haar vak en is altijd 

behulpzaam, maar brengt ook enthousiasme en persoonlijke 

betrokkenheid in. We zijn Ria zeer, zeer dankbaar voor de wijze 

waarop ze zich heeft ingezet voor de vereniging; we wensen haar 

veel goeds toe, en tijd voor ‘wat anders’! □ 

NVG-KNOWS lid ‘Evi Vet’ stelt zich 
voor 
 

 ALV en Studiemiddag 

In verband met de Coronavirus-crisis heeft het bestuur 

besloten om de eerder aangekondigde Jaarlijkse 

Studiemiddag op 15 mei a.s. te verplaatsen naar mei 2021. 

De geplande Algemene Ledenvergadering (ALV) die hieraan 

voorafgaand zou plaatsvinden gaat wel door, maar dan online 

op vrijdag 15 mei 2020 van 12:30 uur tot max. 13:30 uur. 

Mocht u belangstelling hebben om hier aan deel te nemen, 

dan verzoeken wij u zich vóór 1 mei 2020 met naam en 

emailadres aan te melden via nvg@solcon.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’; 

 Korting op congresbezoeken; 

 Deelname aan werkgroepen; 

 Nieuwsbrief en LinkedIn-groep ‘Gerontologie 

Netwerk Nederland’; 

 Prijzen ter stimulering van onderzoek en onderwijs; 

 Samenwerking met beroepsverenigingen in binnen- 

en buitenland. 

In de loop van dit jaar gaan we het activiteitenpakket 

verder uitbreiden met het buddyproject (zie ook pagina 4 

in deze Nieuwsbrief) en online seminars – houd onze 

Nieuwsbrief, website en LinkedIn in de gaten voor meer 

informatie. □ 

 

mailto:nvg@solcon.nl
mailto:nvg@solcon.nl
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NIEUWS EN ACTUALITEITEN  

Beste leden,  

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. Momenteel bestaat de 

werkgroep uit 6 personen (Silke Metzelthin, Geeske Peeters, 

Carolien Smits, Canan Ziylan, Teuni Rooijackers en Evi Vet). 

De werkgroep houdt zich bezig met ledenwerving, 

ledenbinding en informatievoorziening aan leden en niet-

leden. Ze verzorgen de website, LinkedInpagina en 

Nieuwsbrief. Ook zijn ze 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 

waarin gedurende 12 maanden senior-leden worden 

gekoppeld aan junior-leden om van elkaar te leren en elkaars 

netwerk te versterken.  

 

 

 NVG-KNOWS- 

buddyprogramma 

Wie wil als NVG-KNOWS-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, professionals, etc.).  

De buddies spreken elkaar minimaal 3 maal gedurende het 

jaar. Het is aan henzelf om doelen en plannen op te stellen 

en uit te werken. Doelen kunnen groots zijn, bijvoorbeeld 

het werken aan een carrière in het buitenland of juist het 

bevredigend afbouwen van een loopbaan. Doelen mogen 

ook bescheiden zijn, zoals een goed opgesteld LinkedIn 

profiel of cv.  

Inschrijven kan via het 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 buddyprogramma wil halen. Voor meer informatie 

kan je contact opnemen met coördinator Carolien Smits: 

c.smits@gmail.com. □ 

 

 

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; en 

 Bijdragen aan kennisuitwisseling tussen 

gerontologen in Nederland. 

 

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Silke: 

s.metzelthin@maastrichtuniversity.nl. □ 

 

 

 

Kom jij de werkgroep Communicatie en (inter-) nationale profilering  

versterken?  

Call for Nominations: 2021 Busse Research 

Awards 

To promote international research in gerontology, the Busse 

Research Awards again will be given at the 22th IAGG World 

Congress of Gerontology and Geriatrics in Buenos Aires, 

Argentina June 20-24, 2021. Two gerontologists (late junior to 

mid-career) will be selected. One award will recognize a scientist 

from the social/behavioral sciences; the other from the 

biomedical sciences. Awards are $10,000 (USD) each, plus up to 

$5,000 (USD) for travel/living expenses. Awardees must present 

a lecture based on their research at the conference. Deadline for 

receipt of nominations: November 1, 2020.  

For information and application forms, visit the website 

(http://centerforaging.duke.edu/busse-research-awards) or 

contact: Harvey Jay Cohen, MD, Jury Chair, Busse Research 

Awards: harvey.cohen@duke.edu; tammy.boseman@duke.edu; 

Tel.: +1(919) 660-7502; Fax: +1(919) 684-8569).  

 

 
Bij interesse kunnen verdere 

formulieren worden verkregen via 

het NVG-KNOWS secretariaat: 

nvg@solcon.nl. □ 

https://www.gerontologie.nu/nl/netwerk-nvg-knows/buddyprogramma/
https://www.gerontologie.nu/nl/netwerk-nvg-knows/buddyprogramma/
mailto:c.smits@gmail.com
mailto:s.metzelthin@maastrichtuniversity.nl
http://centerforaging.duke.edu/busse-research-awards
mailto:harvey.cohen@duke.edu
mailto:nvg@solcon.nl
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NIEUWS EN ACTUALITEITEN | HANS DRENTH 

 
Hans Drenth, Hanzehogeschool Groningen, benoemd tot lector  

Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen 

Verpleeghuis nieuwe stijl, we doen het samen 
Door: Hans Drenth 

 

De ene oudere is de andere niet. Door deze diversiteit zullen ouderen andere zorg- en behandelvragen aan de 

verpleeghuiszorg gaan stellen. Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe en ze blijven langer thuis wonen. Hierdoor zullen 

zij een groter beroep moeten doen op hun huisarts en het eigen sociale netwerk. 

De juiste zorg en behandeling voor de kwetsbare oudere is waar het om draait. De focus moet erop gericht zijn om ouderen 

weerbaar te maken en te houden en om ziekenhuisopnames en permanent verblijf in een verpleeghuis te voorkomen. 

Ondersteuning aan de thuissituatie met de expertise vanuit het verpleeghuis en/of kortdurende opname waar expertise 

rondom deze groep kwetsbare ouderen aanwezig is, is hierbij noodzakelijk en zal een centrale rol moeten gaan spelen. 

Maatregelen op het gebied van bewegen, voeding en in het psychosociale domein zijn belangrijke strategieën om het 

proces van kwetsbaarheid te beïnvloeden. Hierdoor kunnen ouderen naar verwachting langer en vooral beter thuis blijven 

wonen met behoud van functioneel vermogen en autonomie. Een brede, integrale benadering, mogelijk ondersteund met 

relevante technologie en interprofessionele samenwerking is hierin essentieel.  

Het lectoraat ‘Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen’ is een samenwerking tussen 

ZuidOostZorg (zorg- en kenniscentrum m.b.t. ouderenzorg in Friesland) en de Hanzehogeschool Groningen. Deze 

combinatie van praktijkexpertise en wetenschappelijke kennis zal tot nieuwe inzichten leiden op het gebied van ouder 

worden en kennis over welke strategieën en interventies met betrekking tot kortdurende zorg en behandeling bijdragen 

aan de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen. 

De onderzoekagenda: 

1. Zinnige zorg 

- Welke strategieën met betrekking tot kortdurende zorg zijn effectief en dragen bij aan de kwaliteit van zorg en 
leven van ouderen? 

- Welke strategieën dragen bij aan het beter thuis wonen en niet alleen zo lang mogelijk thuis wonen? 
- Hoe kunnen we tijdig diverse factoren van kwetsbaarheid en biomarkers detecteren en welke geïntegreerde en/of 

multidisciplinaire interventies zijn effectief? 
- Prognostische instrumenten met betrekking tot kortdurende opname. 

2. Preventie 

- Bewegen, voeding, weerbaarheid/veerkracht. 
3. Technologie 

- Behandeling en ondersteuning; 
- Begeleiding en ondersteuning op afstand; 
- Zelfmanagement. 

4. Professionalisering 

- Interprofessioneel samenwerken en leren; 
- Taak herschikking en taak substitutie; 
- Evidence Based Practice. 

De installatie van lector Hans Drenth vond plaats op 12 februari 2020. Het lectoraat werkt op dit moment intensief samen 

met NHL/Stenden, Friesland college, ziekenhuis Ny Smellinghe, FAITH research, Nederlands Paramedisch Instituut, 

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie, UMC Groningen en VU Brussel. □ 
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Gerõn 

Een greep uit de artikelen die in Gerõn Nr. 1 

2020 zijn verschenen.  

Is geluksbeleid zinvol? Terwijl de leefsituatie 

van 65-plussers verbeterde, bleef hun geluk 

gelijk  

Door: Crétien van Campen 
 

Kan de overheid bijdragen aan geluk of is het 

iets persoonlijks waar zij zich niet mee moet 

bemoeien? De overheid is geen geluksmachine, 

zei Mark Rutte ooit, om daar op zijn 

kenmerkende wijze later weer op terug te 

komen. Want zo laten verschillende studies van 

het Sociaal en Cultureel Planbureau zien, de 

overheid draagt wel degelijk indirect via 

onderwijs, zorg en andere voorzieningen bij 

aan het geluk van mensen in verschillende 

levensfasen. Hoe zit dat in de latere 

levensfasen? Wat kan de overheid doen om het 

geluk te verhogen?  

 
Online wijkplatformen voor ouderen: kansen 

en uitdagingen  

Door: Sarah Willard, Erik Van Rossum, Marieke 

Spreeuwenberg & Luc De Witte  
 

Online wijkplatformen worden op veel 

plaatsen in het land geïntroduceerd. Deze 

platformen hebben de potentie om 

thuiswonende ouderen lokaal meer te laten te 

participeren en om in wijken vraag en aanbod 

van inwoners bij elkaar te brengen. Hoe 

verloopt de implementatie en wat zijn 

belemmerende en bevorderende factoren 

daarbij?  

 
Verder lezen? Wil je deze én andere artikelen 

helemaal lezen? Je kunt deze terugvinden op 

de nieuwe website van Gerõn, 

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 . □ 

 

  

 

 

NIEUWS EN ACTUALITEITEN | GERÕN & TGG 

 TGG digitaal en open acces 
Kennisplatform over ouder worden 

 

Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG) is een 

Nederlands/Vlaams tijdschrift voor peer reviewed-publicaties met een 

PubMed- en Psycinfo-registratie, met gerontologische bijdragen en 

bijdragen op het gebied van de geriatrie. NVG-KNOWS heeft aan de bron 

gestaan van het TGG, zoals ook is te lezen in het overzichtsartikel ‘70 jaar 

Gerontologie in Nederland’ van Ria Wijnen, Dorly Deeg en Gerben 

Westerhof (2017). 

Onlangs heeft TGG, in samenwerking met Geron en Vilans, een digitaal 

kennisplatform ontwikkeld. Het gaat om een online databank met open 

access-karakter voor Nederlandstalige tijdschriften over ouder worden, de 

samenleving en de ouderenzorg. Dit platform heeft als doel om 

wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis en onderzoek te verspreiden 

en beter te benutten.  

Momenteel worden met terugwerkende kracht alle digitale artikelen uit 

TGG voor iedereen toegankelijk gemaakt. Daardoor ontstaat de 

mogelijkheid om uitgebreid te zoeken in de edities van TGG vanaf 2005 en 

in de meer recente edities van GERON. Als u bijvoorbeeld zoekt op 'NVG-

KNOWS', vindt u de abstracts van het 15e Nationaal Gerontologiecongres. 

Het streven is om meer tijdschriften op dit platform bij elkaar te brengen. 

Hieronder vindt u een greep uit de artikelen die het afgelopen jaar in TGG 

zijn gepubliceerd: 

 Het artikel ‘Naar een gerichtere aanpak van eenzaamheid’ van VU-

sociologen T. Bouwman en T. van Tilburg beschrijft hun zoektocht naar 

werkzame elementen in eenzaamheids-interventies. Waarom werken 

veel interventies niet?  

 Een mooie opening naar een nieuw onderzoeksthema is het artikel 

‘Vergeving als psychologische sterkte op hoge leeftijd’ geschreven door 

een groep Leuvense auteurs: J. Dezutter, L. Dewitte en T. Schellekens. 

 Dat TGG een Nederlands/Vlaams en multidisciplinair tijdschrift is komt 

ook naar voren in het artikel ‘Overlijden door fysieke fixatie in 

zorginstellingen’, waarin een prominente groep Vlaamse 'wetsdokters' 

laat zien hoe onnodig en verkeerd toepassen van vrijheidsbeperkende 

maatregelen tot funeste gevolgen kan leiden.  

Vanaf maart vorig jaar verschijnt TGG alleen nog digitaal in kwartaalissues. 

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 peer-

review 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/. □ 

http://www.gerontijdschrift.nl/
mailto:info@gerontijdschrift.nl
https://tvgg.nl/
https://tvgg.nl/artikelen/70-jaar-gerontologie-in-nederland/
https://tvgg.nl/artikelen/70-jaar-gerontologie-in-nederland/
https://tvgg.nl/artikelen/naar-een-gerichtere-aanpak-van-eenzaamheid-zeven-werkzame-elementen-in-eenzaamheidsinterventies/
https://tvgg.nl/artikelen/vergeving-als-psychologische-sterkte-op-hoge-leeftijd/
https://tvgg.nl/artikelen/overlijden-door-fysieke-fixatie-in-zorginstellingen/
https://tvgg.nl/artikelen/overlijden-door-fysieke-fixatie-in-zorginstellingen/
https://tvgg.nl/registreer/
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TERUGBLIK | CONGRES 

 

 
Geriatriedagen 2020  
Door: Silke Metzelthin en Katya Sion (Universiteit 

Maastricht) 

Op 6 en 7 februari vonden in ‘s-Hertogenbosch de 

Geriatriedagen 2020 plaats. Het congres werd 

georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor 

Klinische Geriatrie (NVKG) en de internisten 

ouderengeneeskunde van de NIV, de beroepsvereniging 

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) 

Geriatrie en Gerontologie, de Nederlandse Vereniging voor 

Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) en de Nederlandse 

Vereniging voor Gerontologie – Kennisnetwerk Ouder 

Worden en Samenleving (NVG-KNOWS). 

Het congres begon op donderdag met een muzikaal 

intermezzo door het Amsterdams popkoor voor Senioren: 

Lust for Life, gevolgd door een aantal plenair- en 

parellelsessies. Hoogleraar Andrew Clegg van de 

Universiteit van Leeds vertelde dat de focus in de zorg voor 

ouderen verschuift van kwetsbaarheid naar weerbaarheid. 

In de namiddag liet professor Cindy Veenhof zien wat 

technologie kan bieden om ouderen in beweging te krijgen. 

Hierbij sloot ook het één van de parallelsessies aan, 

namelijk het NVG-KNOWS-symposium ‘Het stimuleren van 

een actief en betekenisvol leven op oudere leeftijd’. Drs. 

Teuni Rooijackers (Universiteit Maastricht) presenteerde 

een scholingsprogramma voor thuiszorgmedewerkers om 

zelfredzaamheid en bewegen in de dagelijkse zorg te 

stimuleren. Uit de procesevaluatie van het programma 

bleek onder andere dat medewerkers zich door het volgen 

van de Blijf Actief Thuis scholing meer toegerust voelen om 

in dialoog te gaan met de cliënt.  

 

In de tweede presentatie vertelde dr. Franka Bakker 

(Hogeschool Windesheim) over het project ‘Schoon en 

leefbaar huis’. Uit de pilotstudie bleek dat thuishulpen veel 

meer doen dan hand- en spandiensten verrichten.  

Ze hebben een signalerende rol, bieden een luisterend oor, 

geven adviezen en worden als onderdeel van het sociaal 

netwerk gezien. Tot slot vertelde dr. Simone de Bruin 

(RIVM) over groene dagbestedings-initiatieven. Uit 

interviews met rond de 50 cliënten en mantelzorgers bleek 

dat deze initiatieven niet alleen veel mogelijkheden bieden 

om actief en betekenisvol bezig te zijn. Ze werken ook 

bevorderend voor gezond eetgedrag en socialen 

contacten. 

De vrijdagochtend startte met een keynote van dr. Tjasse 

Bruintjes over chronische duizeligheid, ondersteund door 

illustratieve filmpjes. De tweede keynote van de dag werd 

verzorgd door professor Sandra Zwakhalen. Als hoogleraar 

Verplegingswetenschap riep ze op tot meer samenwerking 

binnen de zorg voor ouderen in de wijk. 

Tijdens het NVG-KNOWS-symposium ‘Het meten van 

kwaliteit in de langdurige ouderenzorg: de waarde van 

verhalen’ presenteerden de onderzoekers innovatieve 

manieren om kwaliteit van zorg te meten. Vier 

Nederlandse universiteiten – Maastricht, Tilburg, Leiden & 

Twente – hebben elk een narratieve methode ontwikkeld 

waarmee cliëntervaringen in het verpleeghuis gemonitord 

kunnen worden. Dat houdt in dat cliëntervaringen op een 

directe, verhalende manier worden bevraagd, in plaats van 

harde kwaliteitscijfers te raadplegen.  

Drs. Katya Sion (Universiteit Maastricht) ontwikkelde met 

haar team de methode ‘Ruimte voor Zorg’. Daarmee 

worden cliëntenervaringen opgehaald door gesprekken te 

voeren met cliënten, familieleden en zorgverleners. Het in 

beeld brengen van ervaringen uit al die drie invalshoeken 

is volgens haar cruciaal om goed zicht te krijgen op de 

ervaren kwaliteit van zorg.  

 

> 



 

8 

 

  

<vervolg > Geriatriedagen 2020. 

Professor Katrien Luijkx (Universiteit Tilburg) focust meer op het verhaal van de cliënt zelf. Samen met haar collega’s heeft ze de 

meetmethode ‘Het verhaal als kwaliteitsinstrument’ ontwikkeld. Drs. Friso Gosliga en drs. Marleen Dohmen (Leyden Academy) 

vertelden in hun presentatie over het inzetten van ervaringen in de dagelijkse zorgroutine. Hiervoor gebruiken ze de meetmethode 

‘Narratieve verantwoording in de praktijk’. Tot slot vertelde hoogleraar Gerben Westerhof (Universiteit Twente) hoe text-mining 

technieken toegepast kunnen worden om persoonlijke verhalen te analyseren. □ 

 

 

TERUGBLIK | CONGRES 

 
Zoek het uit!   

 

Door: Stan Vluggen 

Omstreeks 10 uur ’s ochtends parkeer ik mijn auto op de 

parkeerplaats van het NBC-Congrescentrum. Een golfkarretje 

wacht mij bij het uitstappen op om mij, mijn laptoptas, 

promotiemateriaal en Academische Werkplaats Ouderenzorg 

Zuid-Limburg (AWO-ZL) banner naar de ingang te brengen. Ik 

weiger niet, het wordt erg vriendelijk aangeboden. Na de fijne 

ontvangst en registratie betreed ik de hoofdzaal. De volledig 

gevulde zaal wordt vanuit achteren aangevuld met extra rijen 

stoelen om het binnendruppelende publiek plek te bieden. Ik 

neem achterin plaats en probeer de draad op te pakken van 

het verhaal van longarts Sander de Hosson dat kort daarvoor 

gestart moet zijn. Palliatieve zorg is het thema en met 

praktijkervaringen boeit hij de luisteraar zichtbaar. Ik 

observeer hoe bij zijn laatste casus het publiek muisstil 

toehoort en dat de emotie bij sommige mensen lastig te 

verbergen is. Het raakt, ook de manier hoe hij spreekt over 

zijn eigen kwetsbare opstelling als arts. ‘Er Zijn’: omringd 

worden door dierbaren in de laatste levensfase is misschien 

wel de belangrijkste palliatieve zorg die iemand kan bieden 

concludeert de Hosson. Het ochtendprogramma wordt 

voortgezet met interessante presentaties van Marjolein den 

Ouden en Karlijn Kwint, en eindigt met een levendige 

‘OMdenkshow’ van Steye van Dam. Door zijn vraag ‘hoe lang 

zijn publiek al in de (ouderen)zorg werkt’ merk ik dat mijn 5 

maanden als onderzoeker niet opwegen tegen de 50 jaar van 

een mede-toeschouwer.  

Na een pauze waarin lovend werd gesproken over de 

‘verrassende opening’ startten de eerste workshoprondes. 

Mijn praktische onderzoeks-oriëntatie leidt mij naar de 

workshop van Noud Frielink en Sanne Giesbers: ‘Naar 

passende vorm en taal: van wetenschap naar 

praktijkproduct.’ Een belangrijke conclusie is om 

‘kennisbronnen’ zoveel mogelijk en in elke fase van het 

onderzoek te betrekken bij de vertaalslag richting 

praktijkproduct.  

Rond 13 uur is het tijd voor een verfrissende lunch waarin ik 

met mijn collega Silke Metzelthin onze masterclass doorneem 

voor die middag: ‘Reablement, het nieuwe toverwoord in de 

ouderenzorg?’ Silke start met een introductie over de AWO-

ZL, onze speerpunten en verheldering van de term 

‘Reablement’: een persoonsgerichte, holistische zorgfilosofie 

met als doel het fysiek functioneren te verhogen, de 

onafhankelijkheid in waardevolle activiteiten te 

waarborgen/verhogen, en de noodzaak voor langdurige zorg 

te verkleinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een interactief gedeelte volgt waarin de deelnemers in 

groepen aan de slag gaan met fictieve verpleeghuiscasus: hoe 

kunnen bewoners gestimuleerd worden in hun 

beweeggedrag, kijkend naar mogelijkheden van bewoners, 

competenties van zorgteams, het beleid en de fysieke 

omgeving. Na een plenaire terugkoppeling vertel ik over het 

lopende project ‘ZELF’ waarin we mensen in de langdurige 

zorg stimuleren in hun zelfredzaamheid, eigen regie en 

beweging. Na de masterclass begint de terugreis naar het 

zuiden. Het was een fijn en interessante 2020 editie van het 

‘Zoek het Uit’ congres. Op naar 2021. □ 

 

 

 

Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar: een impressie van het 2020 congres. 
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UITWISSELING | PROMOTIE 

 

 

 

 

ProMuscle in de Praktijk. Een voeding- en beweeginterventie  

voor ouderen. Promotie Ellen JI van Dongen.  

Door: Ellen J.I. van Dongen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Als eerste stap binnen mijn promotieonderzoek heb ik een effectieve klinische interventie, welke eiwitsuppletie en 

krachttraining combineert, op een systematische manier vertaald naar een leefstijlprogramma voor toepassing in de 

Nederlandse zorgpraktijk. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van input van onderzoekers, zorgprofessionals en de doelgroep 

(ouderen). Ik evalueerde de uitvoerbaarheid van het aangepaste programma in een pilotonderzoek. 

Vervolgens voerde ik, samen met een team van onderzoeksmedewerkers van Wageningen University & Research, een 

gerandomiseerd, gecontroleerd, multicenter onderzoek uit in vijf gemeenten in Gelderland. Aan dit onderzoek, getiteld 

ProMuscle in de Praktijk, deden 168 zelfstandig wonende ouderen (65+) mee. We werkten samen met onder andere vier 

zorgorganisaties, GGD Noord- en Oost-Gelderland, voedingsindustrie en regionale organisaties. Het leefstijlprogramma bestond 

uit een intensieve periode van twaalf weken bij zorgorganisaties gevolgd door een uitstroomprogramma van twaalf weken bij 

lokale organisaties gericht op langdurige gedragsverandering.  

In mijn promotieonderzoek evalueerde ik de effectiviteit en implementatie van 

het leefstijlprogramma, bij beenspierkracht, vetvrije massa en aspecten van 

fysiek functioneren, terwijl de controlegroep die geen programma ontving gelijk 

bleef. Deze effecten zag ik zowel na de intensieve periode als na de 

uitstroomperiode. Ik zag geen veranderingen in kwaliteit van leven en 

activiteiten van het dagelijks leven. Het leefstijlprogramma werd goed 

ontvangen door zowel de ouderen als de uitvoerende professionals. De 

professionals vonden het programma over het algemeen goed uitvoerbaar. 

Samengevat laat mijn promotieonderzoek zien dat een wetenschappelijk 

onderbouwd leefstijlprogramma voor kwetsbare ouderen effectief en 

uitvoerbaar was in de praktijk, en zodoende een waardevolle en goed 

toepasbare preventieve strategie is om te implementeren in de praktijk. Partijen 

uit onderzoek, praktijk en beleid dienen nu samen te werken aan het 

optimaliseren en borgen van het programma.  

Ellens proefschrift is hier te downloaden.   

U kunt contact opnemen met Ellen via ellen.vdongen@gmail.com. □ 

Op 14 november 2019 verdedigde voedingswetenschapper Ellen van Dongen haar proefschrift, 

getiteld: ‘Dietary protein and resistance exercise training for community-dwelling older adults. 

Intervention adaptation, implementation and effectiveness’ in de Aula van Wageningen University 

& Research.  

Veroudering gaat samen met een afname van skeletspiermassa, spierkracht, en lichamelijke 

functie. Dit heeft negatieve consequenties voor de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Uit 

klinisch onderzoek blijkt dat een verhoogde eiwitinname in combinatie met krachtoefeningen een 

effectieve strategie is om deze afnames tegen te gaan. Er is behoefte aan een leefstijlprogramma 

voor kwetsbare ouderen dat bijdraagt aan grotere zelfredzaamheid en geïmplementeerd kan 

worden in de Nederlandse zorgpraktijk.  

 

Promotiecommissie v.l.n.r.: Petra Hellegers 
(voorzitter), Prof. Kees de Graaf (commissielid), 
Dr. Annemien Haveman-Nies (co-promotor), 
Prof. Luc van Loon (commissielid), Dr. Ellen van 
Dongen (promovenda), Prof. Lisette 
Schoonhoven (commissielid), Dr. Esmée Doets 
(co-promotor), Dr. Susan Picavet 
(commissielid), Prof. Lisette de Groot 
(promotor). Fotograaf: Sven Menschel, 
Menschel Applied Photographic Art. 

https://research.wur.nl/en/publications/dietary-protein-and-resistance-exercise-training-for-community-dw
mailto:ellen.vdongen@gmail.com
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CONGRESSEN  

 

 

 

 

CONGRESKALENDER 2020 
 
 
 
 

 

Alzheimer’s Association International 
Conference (AAIC)  
Datum: 26-30 juli 2020  
Locatie: Amsterdam 
www.alz.org/aaic/overview.asp  
  
 
International Congress of the European 
Geriatric Medicine Society (EuGMS) 
Datum: 7-9 oktober 2020 
Locatie: Athene, Griekenland 
http://www.eugms.org/2020.html 
 
30th Alzheimer Europe Conference 
Datum: 20-22 oktober 2020 
Locatie: Boekarest, Roemenië 
https://www.alzheimer-
europe.org/Conferences 

 

Gerontological Society of America 
(GSA) 2020 Annual Scientific Meeting 
Datum: 4-8 november 2020 
Locatie: Philadelphia, VS 
https://www.geron.org/meetings-
events/gsa-2020-annual-scientific-meeting 
 
International Conference on Frailty & 
Sarcopenia Research (ICFSR) 
21-23 april 2021, Boston, USA 
https://frailty-sarcopenia.com/ 
 
 
25th Nordic Congress of Gerontology 
Datum: 2-5 juni 2020  
Locatie: Reykjavik, IJsland 
www.25nkg.is 
 

In verband met het coronavirus, kunnen congresdata afwijken van de data zoals hierboven gecommuniceerd. Interesse 

in een congres? Houd dan de congreswebsite in de gaten! 

http://www.eugms.org/2020.html
http://www.eugms.org/2020.html
http://www.eugms.org/2020.html
https://www.alzheimer-europe.org/Conferences
https://www.alzheimer-europe.org/Conferences
https://www.alzheimer-europe.org/Conferences
https://www.geron.org/meetings-events/gsa-2020-annual-scientific-meeting
https://www.geron.org/meetings-events/gsa-2020-annual-scientific-meeting
https://www.geron.org/meetings-events/gsa-2020-annual-scientific-meeting
https://www.geron.org/meetings-events/gsa-2020-annual-scientific-meeting
https://frailty-sarcopenia.com/
http://www.25nkg.is/

