
Nothing is wrong with me. Behavioural symptoms and awareness in
people with Korsakoff syndrome and other alcohol-related cognitive
disorders living in nursing homes. PhD Thesis - UNO Amsterdam
(Korsakov-studie)
Practise based perspectives on good care for nursing home residents
with Korsakoff syndrome: a qualitative study 
Sensory stimulation for Nursing-home Residents: Systematic Review
and Meta-Analysis of its Effects on Sleep Quality and Rest-Activity
Rhythm in Dementia
Muziektherapie bij het syndroom van Korsakov; uitwerking van een
micro interventie
The relationship between executive dysfunction and
neuropsychiatric symptoms in patients with Korsakoff's syndrome 

PG - Het effect van een verrijkte omgeving op cognitie en
kwaliteit van leven van mensen met dementie
PG - Invloed geïndividualiseerde muziek op apathie
PG - Toepasbaarheid klinimetrie t.b.v. bepalen valrisico
KS - Toepasbaarheid en invloed digitale planborden
KS -  Valincidenten en valrisico
KS - Executieve functiestoornissen, gedragsproblemen
en apathie bij mensen met het syndroom van Korsakov
HD - Toepasbaarheid en invloed sociale robot Tessa
HD - Zorg en begeleiding casemanagement
HD - Invloed van de 'unit zeer complex gedrag' op
functioneren en kwaliteit van leven bij cliënten en op
ervaringen en werkbelasting van medewerkers
HD - Advanced Huntington Disease studie
CPV - Invloed persoonlijk hoofdkussen op slaapkwaliteit
CPV - Jong geleerd is oud gedaan: disfunctionele
schema’s en modi in het verpleeghuis

Onderzoek: Terugblik 2020

VERWONDEREN + VERKENNEN
Cliëntenpanels HD, KS, CPV
Gouden Loep: Persoonlijke hoofdkussens (Alice Klopman)
Gouden Lamp: Dansavond CPV (Susanne Taveres Mauricio)

VERRICHTEN + VERDIEPEN
Promotie- en praktijkonderzoeken bij alle specifieke doelgroepen
Casemanagement onderzoek Huntington 

Deelname extern onderzoek
Werken Is Leren (WIL) uitgebreid naar PG en CPV
Scholing: Workshops Evidence Based Practice (EBP) ontwikkeld
Lezen voor betere zorg: Artikel van de maand voortgezet
Jaaroverzicht Artikel van de maand

2e prijs UNO Amsterdam 2019

VERWOORDEN VERSPREIDEN + VERANKEREN
Promotie & Minisymposium “Korsakov op de kaart”
Kennisproeverij light
Pagina Onderzoek en Innovatie op website Atlant
Pagina Onderzoek en Innovatie op JAN onderhouden

LOPEND ONDERZOEK 2020 AFGEROND BELEID EN
ORGANISATIE

Samenwerking/differentiatie 

Onderzoeksagenda Atlant 2020-2024
Herziening beleid en reglement WOC
WOC: 12 onderzoeken beoordeeld
Samenwerking UNO Amsterdam

senior onderzoekers en
onderzoeksbegeleiders

KS - Complementaire zorg volgens
medewerkers
KS- Complementaire zorg vanuit
cliënten perspectief 
KS- KORSAKOV-studie 
CPV - Structuur als verpleegkundige
interventie

PG - OKKO deel 1 (UNO Amsterdam)
PG - ANNA (UNO Amsterdam)
HD - Mobiliteit bij Huntington (TOPAZ,
Riethorst Stromenland, Atlant)

EXTERN

PG    -   Dementie
KS     -   Korsakov
HD    -   Huntington
CPV  -   Chronisch psychiatrische  verpleeghuiszorg

https://research.vu.nl/en/publications/nothing-is-wrong-with-me-behavioural-symptoms-and-awareness-in-pe
https://www.jamda.com/article/S1525-8610(20)30117-1/abstract
https://www.jamda.com/article/S1525-8610(20)30117-1/abstract
https://research.vu.nl/en/publications/sensory-stimulation-for-nursing-home-residents-systematic-review-
https://databankvaktherapie.nl/download/?id=228331
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13854046.2020.1738554
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13854046.2020.1738554
https://www.atlant.nl/specialismen/onderzoek-en-innovatie/promotieonderzoeken/
https://www.atlant.nl/specialismen/onderzoek-en-innovatie/congressen-seminars/promotie-ineke-gerridzen-en-mini-symposium-korsakov-op-de-kaart/
https://www.atlant.nl/specialismen/onderzoek-en-innovatie/onderzoeksagenda/


Onderzoeksagenda 2020-2024 implementeren en
evalueren
Beleid en reglement WOC implementeren en evalueren
Communicatieplan onderzoeksresultaten ontwikkelen
en uitvoeren i.s.m. communicatie
Implementatieplan onderzoeksresultaten ontwikkelen
en toepassen i.s.m. managers en medewerkers
Protocolleren inzage cliëntdossiers voor
dataverzameling en datagebruik
Vinden van co-financiers en subsidies
praktijkonderzoeken en promotieonderzoeken
Accreditatie Werken is Leren (WIL) bijeenkomsten en
Evidence Based Practice (EBP) workshops
Optimalisatie werkwijze UNO commissie en
promovendi-overleg

 
 

“Atlant beoogt, mede door middel van wetenschappelijk
onderzoek met de daaruit voortkomende 
onderzoeksresultaten de best mogelijke zorg, behandeling
en begeleiding te leveren aan de cliënten van vandaag en
morgen in een optimale woonleefomgeving”
 
(Uit: Visie uit onderzoeksagenda)
 

Onderzoeken passend bij onderzoeksagenda
Studentonderzoeken, praktijkonderzoeken en promotieonderzoeken
bij alle specifieke doelgroepen van Atlant
Doelgroep overstijgende onderzoeken (sociale relaties, awareness)
Voortzetting Korsakov-studie
Deelname onderzoek extern (OKKO, COVID-19 symptomatologie bij
bewoners met syndroom van Korsakov)
Deelname aan project van UNO Amsterdam ‘Peilstations Leren van
Data’ 
Ontwikkelpraktijk UNO Amsterdam “Awareness” 

Werken is Leren (WIL) alle doelgroepen en gecombineerd 
Workshops Evidence Based Practice (EBP)
Artikel van de maand continueren + evaluatie tijdschriften 
Eerder vertalen van kennis uit lopende en afgeronde
promotieonderzoeken en delen met de praktijk
Verspreiden en verankeren van kennis uit onderzoek in
samenwerking met onderzoekers en managers
Publiceren promotie- en praktijkonderzoeken 
Overzicht onderzoeken per doelgroep intern en extern delen

Onderzoek: Jaarplan 2021
VERKENNEN +
VERWONDEREN

Nadere verkenning
cliëntenpanels HD, KS, CPV 
Kennisproeverij met accent op
verwonderen
Doorontwikkelen praktijkgericht
onderzoek bij CPV en PG

ACCENT
Verbinding met kenniscentra
verstevigen
Ontwikkeling naar expertisecentra
Samenwerking met organisaties in
netwerken versterken 
Publiceren en uitdragen van kennis
uit onderzoek
Zichtbaarheid intern en extern
vergroten

 

WIJ GEVEN KENNIS DOOR
 

“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 zich de
kwaliteit van ons werk zich continu.
Wij leren elke dag.”
 
(Uit: Wij geven ruimte Visie 2025)
 

 
 

VERRICHTEN VERDIEPEN, VERWOORDEN,
VERSPREIDEN, VERANKEREN

BELEID EN ORGANISATIE

Verwonderen
Elke onderzoek start met verwonderen over de wereld om je heen. 
Waar verwonder jij je over? 

Verkennen
Op onderzoek uit! Hoe zou deze vraag beantwoord kunnen worden?

Verrichten
Aan de slag. Hoe en bij wie wordt de data verzameld?

Verdiepen
In de data duiken. Wat vertellen de gegevens je?

Verwoorden
Vertaal deze gegevens naar heldere conclusies en aanbevelingen. Wat leren
we uit dit onderzoek?

Verspreiden
Spread the word! Met wie en waar deel je de onderzoeksresultaten?

Verankeren
Leg het vast in de bestaande structuren. Welke zorg, behandeling, processen
of protocollen moeten aangepast worden?


