Eindelevenszorg bij dementie

Universitair netwerk verpleeghuizen
Zuid-Holland bezoekt congres in
Noorwegen

Het driedaagse congres is opgedeeld in symposia
over een bepaald onderwerp. Het UNC-ZH heeft
presentaties en posterpresentaties gehouden.

Het tweejaarlijkse Nordic Congress on Gerontology
is momenteel een van de belangrijkste congressen
voor onderzoekers en professionals op het gebied
van ouder worden. Daarbij heeft het UNC-ZH nauwe
banden met de Universiteit van Bergen. Op het
congres heeft het UNC-ZH haar kennis uitgebreid
kunnen delen en inzichten gekregen in onderzoeken
uit andere landen.

Lessons of a lifetime
Het thema Lessons of a lifetime gaf ruimte aan veel
verschillende benaderingen van het ouder worden:
sociaal-economische, e-health, geneeskundige; het
aanbod was heel gevarieerd. Het UNC-ZH was
aanwezig met (senior) onderzoekers en aios uit het
netwerk en het Leids Universitair Medisch centrum,
en natuurlijk netwerkvoorzitter en hoogleraar
Ouderengeneeskunde Wilco Achterberg. Een
beeldverslag.

Sprekers van het symposium ‘End-of-life care in
people with dementia’ vlnr Bettina Hosebo from
University of Bergen, Elizabeth Sampson of
London University College, Natasha Lemos Dekker,
Maartje Klapwĳk en Jenny van der Steen van het
UNC-ZH.

Een goed gevulde zaal bĳ het symposium ‘End-oflife care in people with dementia’.

Posterpresentaties I

Geïnteresseerde bezoekers bĳ de
posterpresentatie van arts in opleiding tot
onderzoeker Paulien van Dam over haar onderzoek
‘Quality of life and pain medication use with
persons with advanced dementia’.

Marjoleine Pieper, psycholoog bĳ Topaz en
wetenschappelĳk docent bĳ het LUMC geeft
toelichting op haar STA OP!-onderzoek over
stapsgewĳze interventie bĳ pĳn en
probleemgedrag bĳ dementie. 16 mei 2018
verdedigt zĳ haar proefschrift.

Waardigheid bij ouder worden

Posterpresentaties II

Jenny van der Steen had samen met Hanneke
Smaling een presentatie over het Namaste Care
project. Het symposium behandelde in vier
toespraken het bewaren van waardigheid bĳ
ouder worden. Het Namaste Care project heeft
als een van de uitgansgpunten: ‘you matter
because you are you’.

Natashe Lemos Dekker, onderzoeker aan het LUMC,
presenteerde haar studie naar het selecteren van
bestaande en geschikte instrumenten voor palliatieve
zorg bĳ verpleeghuisbewoners, en deze in te kunnen
voeren.

Paulien van Dam bĳ haar poster over de Q-PID-studie:
een studie naar Kwaliteit van Leven en paracetamol bĳ
mensen met gevorderde dementie. Paulien staat
samen met haar Noorse samenwerkingspartner Reidun
Sandvik.

Charlotte Griffioen, specialist Ouderengeneeskunde
en promovenda bĳ het LUMC bĳ de poster van haar
onderzoek naar opoide gebruik bĳ dementie.

Maartje Klapwĳk, specialist Ouderengeneeskunde bĳ
Marente en onderzoeker bĳ het LUMC, bĳ de poster
over het onderzoek Verandering in Kwaliteit van Leven
na een multidisciplinaire interventie voor mensen met
dementie.

Vlnr Hanneke Smaling, Catharina Melander, Oscar
Tranvag and Dagfinn Naden. Jenny van der Steen
staat niet op de foto omdat zĳ haar vliegtuig moest
halen voor een bĳeenkomst in Londen.

Vaststellen en behandelen van pijn bij
mensen met dementie

Onderzoeksnetwerken voor het verbeteren van de ouderenzorg

Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde
en voorzitter van het onderzoeksnetwerk UNC-ZH,
hield een presentatie over de ontwikkeling van de
PAIC-tool: een observatielĳst om pĳn bĳ mensen
met dementie vroegtĳdig op te sporen en zonodig
adequaat te behandelen.

In een symposium over netwerken van universitaire
ziekenhuizen/universiteiten en verpleeghuizen hield
Wilco Achterberg een presentatie over het UNC-ZH.

Vlnr Wilco Achterberg, Bettina Husebo, Adam
Gordon, Claire Goodman en Kjell Harvorsen.

Ontmoetingen met onze internationale
samenwerkingspartners van de
universiteiten van Bergen en
Nottingham.

