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G E V E N

Wij hebben veel deskundigheid in huis. Onze kennis  
geven wij intern aan elkaar door, maar ook extern. 
Wij vormen samen met andere instellingen een
netwerk waarin we kennis delen. Zo ontwikkelt de  
kwaliteit van ons werk zich continu. Wij leren elke dag.

Eline Spreekt;  communicatie app op de I-pad als communicatie  
hulpmiddel voor mensen met ziekte van Huntington

Door:      Eline Kerkdijk en Maaike Bosma (logopedisten)

Type onderzoek:   Praktijkgericht onderzoek

Wanneer:   2016-2017

Doel:     Bevorderen communicatie bij mensen met HD via een  

 app en daarmee hun     kwaliteit van leven

Hoe staat het nu?  De app wordt door de logopedisten van Atlant 

 gebruikt bij bewoners met de  ziekte van Huntington.  

 In Eline spreekt kunnen cliënten, begeleiders of 

 familie  ‘tegels’ aanmaken. Op die tegels staan foto’s,  

 iconen of plaatjes van  voorwerpen, mensen of emoties.  

 Eline en Maaike hebben een handleiding en  een trai-  

 ningsprogramma ontwikkeld voor collega’s in het 

 werkveld.

Begeleiding  : dr. E. Verschuur (associate lector Topcare, HAN/Atlant)

Highlights:   Winnaars Poster award in 2016 op Europees 

 Huntingtoncongres (EHDN)

Publicatie:   Artikel is aangeboden aan Nederlands Tijdschrift 

 voor logopedie.

 KORSAKOV-studie. Het functioneren en de kwaliteit van leven van pati-
enten met het syndroom van Korsakov die in een verpleeghuis verblijven.

Door:    Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde

Type onderzoek:  Cross-sectioneel observationeel (promotie)onderzoek

Deelnemers:   281 deelnemers uit 9 gespecialiseerde verpleeghuisaf 

 delingen in      Nederland

Wanneer: 2014-2018. Beoogde promotiedatum begin 2019

Doel:    Het verkrijgen van inzicht in:

 

 • Het functioneren en de kwaliteit van leven

 • Het voorkomen van neuropsychiatrische 

  symptomen

 • De problematiek van de wilsonbekwaamheid

 Begeleiding:       Prof. dr. C. Hertogh , Dr. K. Joling, dr. M. Depla, VUmc,

 dr. R. Veenhuizen, UNO en dr. E. Verschuur, HAN

Highlights: Posterpresentaties internationaal

 International Psychogeriatric Association, 

 International Congress, 2015, Berlin,  Germany

 EUGMS congres, 2017, Nice, Frankrijk

 Annual Conference of the AMDA, 2018, Dallas, VS

 Presentaties internationaal:

 Conference Nursing Home Research, International   

 Working Group, 2015, Toulouse

 Conference Nursing Home Research, International   

 Working Group, 2016,  Barcelona

Publicaties  : 3 publicaties gerealiseerd, 4e en 5e in voorbereiding

Voorlopige   • Patiënten met syndroom van Korsakov hebben   

conclusie:  zowel in somatische als psychiatrische domein 

  comorbiditeit.

 • Psychofarmaca worden veel voorgeschreven, meer   

  dan op grond van de psychiatrische comorbiditeit kan  

  worden verondersteld.

 • Psychofarmaca worden waarschijnlijk gegeven om   

  probleemgedrag te behandelen.

 • Neuropsychiatrische symptomen komen zeer 

  frequent en gelijktijdig voor. De ernst en zorglast 

  van neuropsychiatrische symptomen zijn laag. 

  Prikkelbaarheid/labiliteit, agitatie/agressie en ontremd 

  gedrag komen het meeste voor, zijn relatief het meest  

  ernstig en veroorzaken de meeste zorglast.

Waarom is, volgens jou, ken-

nisontwikkeling belangrijk voor 

Atlant en voor haar bewoners?

Bij Atlant willen we de best  

mogelijke ondersteuning (zorg, 

behandeling, wonen) bieden 

aan de bewoners. De professio-

nals van Atlant weten wat die best mogelijke ondersteuning is, maar 

daar moet je wel wat voor doen. Dat lukt alleen als we nieuwsgierig 

blijven, vragen stellen, nieuwe inzichten toepassen, dingen onder-

zoeken, evalueren, reflecteren, bij de buren kijken, etc. Dat houdt ons 

scherp en fris en zorgt ervoor dat we de best mogelijke zorg en  

behandeling van dit moment geven.  

 

Wat kenmerkt Atlant als het gaat om kennisontwikkeling?

Atlant is een organisatie die zich wil onderscheiden en die dat durft. 

Het is een organisatie met lef, die keuzes durft te maken, die niet bang 

is om te scharrelen en struikelen en die haar successen wel wat meer 

mag vieren. Het is een organisatie die openstaat voor vragen die door 

cliënten en medewerkers gesteld worden en die het aandurft om  

(vanzelfsprekende) dingen ter discussie te stellen. Het is ook een  

organisatie die nieuwe dingen uit wil proberen.  Maar bovenal is het 

een organisatie die uitgaat van de expertise van de professionals.

 

Hoe zie jij jouw rol als directeur Zorg om dit  te kunnen realiseren?

Ik zie mijn rol als degene die vol enthousiasme ideeën ontvangt, als 

facilitator, aanjager, bemoediger, degene die keuzes maakt of onder-

steunt, het klimaat schept waarin onderzocht, gescharreld en gestrui-

keld mag worden. Als degene die uitstraalt dat een onderzoekende 

houding van groot belang is voor iedereen, die de inspanningen  

waardeert, de successen belicht en net zo hard de mislukkingen op 

waarde schat als iets waar we ongelooflijk veel van leren.

Ik geloof er in dat de organisatie gemaakt wordt door de trotse profes-

sionals die er werken en het vertrouwen dat de zorgvragers in hen en 

de organisatie hebben. Daarvoor de ruimte en voorwaarden scheppen 

is de prachtige rol van directeur zorg

PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN ONDERZOEKERS 

ONDERZOEK UITGELICHT

MARIËT DE ZWAAN, DIRECTEUR ZORG 
OVER KENNISONTWIKKELING

KENNISONTWIKKELING BEGINT BIJ ONZE ZORGMEDEWERKERS

PAOLA WAANDERS, FYSIOTHERAPEUTE, ONDERZOEK IN KADER VAN 

MASTERSTUDIE FYSIOTHERAPIE

Het effect van krachttraining i.c.m. 

voedingsadviezen op de spierkracht 

bij mensen met de ziekte van  

Huntington (afgerond)

 

Wat beweegt je om wetenschappe-

lijk onderzoek te doen?

Het doen van onderzoek of in mijn 

geval het moeten doen van onder-

zoek is ontstaan vanuit het volgen 

van de Master opleiding tot Geriatrie 

fysiotherapeut. Wil je dit diploma halen en de titel MSc dragen dan moet je 

een onderzoek uitvoeren.

 

Welke uitdagingen kom je hierin tegen en hoe ga je hiermee om?  

Als je nog niet eerder een onderzoek hebt gedaan is eigenlijk alles een grote 

uitdaging. Over elke stap denk je wel twee keer na. Dat is moeilijk, maar je 

leert er veel van. Binnen Atlant is er gelukkig veel kennis aanwezig over het 

doen van onderzoek, zo kon ik met mijn vragen altijd terecht bij de weten-

schappelijke commissie. Mocht je het een keer niet weten dan is er dus altijd 

iemand die kan meedenken. Je hoeft ook niet gelijk alles te weten en te kun-

nen, het doen van onderzoek is een leerproces.

 

Wat levert het op voor jou en voor de dagelijkse praktijk?

Je gaat ook op een andere manier denken, veel wetenschappelijker en je  

begrijpt onderzoekresultaten van anderen beter. Zo kun je die resultaten  

beter toepassen in je dagelijks praktijk. Daarnaast is het voor mij echt een 

verrijking, die extra uitdaging om je vak boeiend te blijven vinden.

 

TIP:
Laat je niet tegenhouden door angst of denken dat je het niet kan als je een 

goed idee hebt,dat je wilt onderzoeken. Ik denk vaak van te voren dat kan ik 

nooit en achteraf ben ik dan trots dat het toch is gelukt. Alles heeft een eer-

ste keer en je zult zien dat je al dan niet met hulp tot een mooi resultaat kunt 

komen waar je zelf maar ook onze cliënten wat aan kunnen hebben.

WILTINE MOERMAN, GZ-PSYCHOLOOG, GESTART MET PROMOTIE 

ONDERZOEK IN 2017 :

Executieve functiestoornissen van 

patiënten met syndroom van  

Korsakov

 Wat beweegt je om wetenschap-

pelijk onderzoek te doen?

Als psycholoog werk ik veel met 

cliënten met het syndroom van 

Korsakov. De verscheidenheid aan 

cognitieve stoornissen en met name 

de executieve functiestoornissen 

vond ik intrigerend. Ik ging op zoek naar wetenschappelijke literatuur om er 

meer over te weten te komen en ontdekte dat er veel onderzoeksvragen lagen 

te wachten. Atlant deelde mijn enthousiasme en wilde mij hierin ondersteu-

nen. Zo kwam van het een, het ander.

 

Welke uitdagingen kom je hierin tegen en hoe ga je hiermee om?

Het opzetten van een goed onderzoeksvoorstel, werven van deelnemers, 

verzamelen van gegevens, statistische analyses, het levert allemaal nieuwe 

vragen en uitdagingen op. Gelukkig gebeurt het allemaal stapje voor stapje en 

word ik goed begeleid door een projectgroep van (onder andere) de Radboud 

Universiteit in Nijmegen.

 

Wat levert het op voor jou en voor de dagelijkse praktijk?

Het is erg motiverend om bezig te zijn met nieuwe kennis, en te leren van 

andere onderzoekers van andere instellingen en universiteiten. De nieuwste 

inzichten probeer ik te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Andersom levert 

de dagelijkse praktijk vaak ook nieuwe onderzoeksvragen op. Zo proberen we 

met elkaar het ziektebeeld verder te ontrafelen en de zorg voor cliënten met 

het syndroom van Korsakov te verbeteren.

GEVEN 

KENNIS 

DOOR
FEITEN EN CIJFERS 
 

2013 - 2017 

 • 2 Topcare predikaten voor 
  Huntington en Korsakov in 2014

 • 5 wetenschappelijke artikelen 
  gepubliceerd  

 • 19 onderzoeken afgerond - 11   
  onderzoeken door studenten HBO-V  
  van de HAN 

 • Samenwerking met Els Verschuur,   
  associate lector Topcare. Lectoraat  
  Innovatie in de Care, HAN   
2017
 • 3 promovendi in dienst en faciliteert  
  1 promovendus aan de VUmc

 • 9 onderzoeken in uitvoering, 
  waarvan 2 door studenten

 • 12 interne bijeenkomsten 
  kennisdeling 
 

 
 
 • 8 presentaties over onderzoek op
  landelijke en internationale 
  congressen 

 • 30 professionals werken aan 
  verbeterprojecten en on wwderzoek

 • 4 V&V teams nemen deel aan pro-  
  ject EVIDENCE; implementatie EBP

 • 1 multidisciplinaire onderzoeksploeg 
  (10 professionals) neemt deel aan 
  Topcare scholing
Vanaf 2018 o.a.
 • 2 beoogde promoties 

 • 8 wetenschappelijke artikelen zijn   
  in voorbereiding of aangeboden ter 
  publicatie

 • 3 onderzoeken zijn in voorbereiding

 •  2 visitaties Topcare ontwikkelcriteria  
  Huntington en Korsakov 

Ideeën voor 
zorgverbetering 
inventariseren

Prioriteren van 
de ideeën

Bepalen hoe 
het idee 

uitgewerkt kan 
worden

Plan van aan-
pak uitvoeren 

en zo nodig 
bijstellen

Resultaten 
bespreken en 

implementeren 
en borgen

EEN GOED IDEE, EN DAN?
Stappen voor het ophalen van ideeën 
voor onderzoek en zorginnovaties

UIT DE FILM :
EVIDENCE - Implementeren 
van EBP in verpleeghuizen

App bevordert communicatie Huntington cliënten

De app is in veel opzichten populairder dan de spraakcomputers die we voor-

heen gebruikten. Cliënten zetten Eline spreekt sneller in omdat ze de app als 

gadget zien en niet zozeer als hulpmiddel. ‘Ook voor begeleiders, familie en 

vrienden is de app laagdrempelig in gebruik en de kosten zijn lager,’ vertelt 

Eline enthousiast. ‘Inmiddels gebruiken andere logopedisten de app ook in hun 

praktijk. Veel van onze cliënten zijn trouwens niet alleen blij met de app zelf, 

maar gebruiken de iPad ook om te Skypen met familie en vrienden, of om  

YouTubefilmpjes te bekijken.’ (Bron: interview www.Vilans.nl 27-11-2017).

Eén van de cliënten gaf aan: ‘Ik vind het fijn dat ik de app met mijn eigen stem 

kan inspreken nu ik nog goed verstaanbaar ben. Ook kan ik zelf foto’s maken 

van de dingen die ik doe en deze toevoegen aan de app’.

DOOR

LOES VAN DUSSELDORP, VERPLEGINGSWETENSCHAPPER EN 

EBP-COACH BIJ HET EVIDENCE PROJECT.   

In het EVIDENCE project krijgen V&V teams de kans en de ruimte om met el-

kaar na te denken over wat er anders of beter kan voor de bewoners die aan 

hun zorg zijn toevertrouwd. Hierbij wordt gezocht naar nieuwe informatie, 

ervaring en (wetenschappelijke) kennis die binnen of buiten Atlant aanwezig 

is. De combinatie van de  expertise van de zorgmedewerker, bewijsmateriaal 

en de behoefte/voorkeur van de bewoner vormt de basis om tot gezamenlij-

ke besluitvorming te komen tussen zorgmedewerker en de bewoner/naaste. 

Dit wordt Evidence-Based-Practice (EBP) genoemd en is een belangrijke 

basis voor kennisontwikkeling bij Atlant.

 

Het ultieme doel:  een omgeving creëren waarin zorgmedewerkers kritisch 

naar zichzelf en hun handelen kunnen en mogen kijken en waarin zij alert 

zijn op zowel signalen van onze bewoners als op nieuwe of bestaande kennis 

die zij kunnen vertalen naar ideeën voor verbetering van de zorg.

 

EVIDENCE

Atlant is één van de vier deelnemende organisaties aan project EVIDENCE 

(Hogeschool Arnhem Nijmegen).  Vier V&V teams van Atlant doen mee:  

Dahlia, Aster, Passage en Marken Zuid. Doel van het project is het  

verbeteren van de kwaliteit van zorg voor onze bewoners, waarbij het  

werken volgens de meest recente kennis (EBP) centraal staat.

BURGINA VAN DER WAALS, ZORGMEDEWERKER AFDELING  

DAHLIA, OVER DEELNAME AAN PROJECT EVIDENCE .

Hoe ervaar je het project EVIDENCE?

In het begin wist ik niet goed wat ik moest verwachten. Het was best ondui-

delijk wat er ieder overleg van het team gevraagd werd en wat voor onder-

zoek we zouden gaan doen.  De uitwerking verliep dan ook niet vlekkeloos. 

Ik vind het wel leuk dat door mee te doen met EVIDENCE je het team wel in 

beweging zet om na te denken over het eigen handelen . Alleen zou ik meer 

makkelijkere bewoordingen willen (meer Jip en Janneke taal). Dat helpt om 

het beter te introduceren bij je team.

 

Wat levert het meedoen voor jou op?

Ik ben meer te weten gekomen over de cliënten, familie, vrijwilligers ,  

collega`s en andere disciplines  die we geïnterviewd hebben . Ik heb nu meer 

zicht op wat er speelt op mijn afdeling. Door EVIDENCE ben ik ook meer 

gaan uitzoeken en kijk ik hoe een situatie echt is.

 

Wat is een eye-opener voor jou?

Dat hetgeen wat je witl bespreken vaak kleiner is dan je denkt. Je moet  

eigenlijk niet te moeilijk denken. Belangrijk is wel dat je de weg binnen de 

organisatie weet en dat je je teamleider raadpleegt.

 

Zou je het andere collega’s aanraden? En waarom wel/niet?

Toch wel, want zo blijven we met elkaar bewust van ons handelen ten aan-

zien van ons doel: Goede zorg leveren naar de behoefte van de cliënt. En 

deze verandert per keer . Meegaan met de tijd en in beweging blijven!

 

WWW.ATLANT.NL


