15 JAAR UNO
Door samenwerking
beter!

UNO Amsterdam Symposium 2022
Woensdag 18 mei 2022, 9 - 16.30 uur in de Meervaart
Sinds de start van UNO Amsterdam, nu 15 jaar geleden, zoeken we binnen ons
netwerk van inmiddels 23 zorgorganisaties antwoord op vragen uit de praktijk,
bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek. Samen ontwikkelen we kennis om
de ouderenzorg nog verder te verbeteren. Zo dragen onderzoekers, jij als zorg
professional én jouw cliënten al 15 jaar bij aan de ontwikkeling van de ouderenzorg.
Tijdens dit symposium presenteren we niet zoals gebruikelijk één overkoepelend
thema, maar brengen we resultaten, inzichten, actuele onderzoeken en nieuwe kennis
aan het licht uit onze vier onderzoekslijnen. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:
• Hoe heeft de zorg voor mensen met dementie zich ontwikkeld
en wat verwachten we van de toekomst?
• Welke nieuwe ontwikkelingen zien we op het gebied van geriatrische revalidatie?
• Hoe helpt ‘Het Wegingskader Cliëntperspectief’ mensen met hersenaandoeningen
centraal te zetten in de besluitvorming over de in te zetten (onvrijwillige) zorg?
• Hoe brengen we advance care planning in de praktijk?
• Wat zijn de nieuwste inzichten op het gebied van infectiepreventie
en antibiotica resistentie?
Meld je nu aan
We hopen je op 18 mei te zien!
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Wanneer?

Woensdag 18 mei 2022, van 9.00 - 16.30 uur

Waar?

Amsterdam, Theater de Meervaart
Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam

Kosten?	Gratis voor medewerkers van zorgorganisaties
die deelnemen aan UNO Amsterdam.
Wie?	Verpleegkundigen, verzorgenden, staf/beleidsmedewerkers,
behandelaren en hun leidinggevenden, uit zorgorganisaties die
deelnemen aan UNO Amsterdam.

Ochtend
08.30 – 09.15

Inloop & ontvangst

Plenair (Rode zaal)
09.15 – 09.30

Welkom door dagvoorzitter

09.30 – 10.10

Zorg voor mensen met dementie
in verleden, heden en toekomst

Cees Hertogh (Hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek van de zorg,
UNO Amsterdam)

10.10 – 10.30

Visie op langdurige zorg vanuit
het Ministerie van VWS

Theo van Uum (Directeur Langdurige
Zorg, Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport)

10.30 – 11.00

Pauze

Plenair (Rode zaal)
11.00 – 11.30

Leren van data in de ouderengeneeskunde

Karlijn Joling (Senior onderzoeker,
UNO Amsterdam)

11.30 – 12.00

Samenwerken aan de beste uitkomsten
voor ouderen: nog een wereld te winnen

Bianca Buurman (Hoogleraar Acute
Ouderenzorg & bestuursvoorzitter
V&VN, UNO Amsterdam)
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12.00 – 13.00

• Presentatie Onderzoek & Praktijkprijs 2019 en 2020
- Beweeggedrag van de geriatrische cliënt (Kevin Achten, Careyn)
- Casemanagement bij de ziekte van Huntington
(Cindy Kruijthof, Loes van Dusseldorp, Atlant)
- Meten van valangst in de GR (Rudy Vernooij, Quarijn)
- Medicatie incidenten door werkdruk. Wat kunnen we ermee?
(Silvia Kok, Ilse Geraedts, Amstelring)

13.00 – 14.00

Pauze

Middag
Parallel
14.00 – 14.45

• Advance Care Planning in de praktijk – Nienke Fleuren en Eefje Sizoo
• Meetinstrumenten en fysieke fitheid in de geriatrische revalidatie
– Lizette Wattel, Ewout Smit en Wim Groen

• Infectiepreventie & antibioticaresistentie – Laura van Buul
• Het Wegingskader Cliëntperspectief – een aanvulling op het professionele
wegingskader van de Wzd – Marike de Boer, Fiona Dadema en Josien Wijffels

• Ga in gesprek met de experts* – Verschillende experts staan klaar om jouw
vragen te beantwoorden.

15.00 – 15.45

• Advance Care Planning in de praktijk – Nienke Fleuren en Eefje Sizoo
• Meetinstrumenten en fysieke fitheid in de geriatrische revalidatie
– Lizette Wattel, Ewout Smit en Wim Groen

• Infectiepreventie & antibioticaresistentie – Laura van Buul
• Ga in gesprek met de experts * – Verschillende experts staan klaar om al jouw
vragen te beantwoorden.

15.45 – 16.30

Afsluiting & borrel

* Zie kader op de volgende bladzijde
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Ga in gesprek met de experts
Verschillende experts staan klaar om al jouw vragen te beantwoorden zoals;

14.00 – 15.45

• Onderzoek: ‘Wil je onderzoek gaan doen en heb je daar vragen over,
bijvoorbeeld welke methode past het beste, hoe pak het ik het aan, is de
onderzoeksvraag helder?’

• Cliëntenparticipatie: ‘Hoe betrek je cliënten, familie en verwanten op
een goede manier bij onderzoek in jouw organisatie?’
•

Interprofessioneel samenwerken: ‘Waarom elkaar leren kennen zo belangrijk
is voor optimaal interprofessioneel samenwerken. Van professionele identiteit
naar interprofessionele identiteit.’

• Communicatie: ‘Hoe organiseer je een interessante kennisbijeenkomst
waar verzorgenden enthousiast aan mee doen? Hoe breng je kennis over
zónder een nieuwsbrief ?

• Onderwijs: ‘Welke thema’s uit zorg en wetenschap vind je van belang voor
het onderwijs om toe te passen? Ga in gesprek waar jouw thema past in het
onderwijs (mbo, hbo en wo).’

• De ontwikkelpraktijk: ‘Hoe kunnen wetenschap en praktijk nog beter op
elkaar aansluiten? ’

15.00 – 15.45

• De Implementatieadviseur: Waar loop jij tegen aan bij het implementeren
van nieuwe kennis? Uitwisselen van tips om je slagkracht te vergroten!
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Praktische informatie
Inschrijven
Inschrijven kan via deze link.
Datum & tijd
Woensdag 18 mei 2022,
09.00 - 16.30 uur. Voor lunch wordt gezorgd.
Locatie
Theater de Meervaart
Meer en Vaart 300
1068 LE Amsterdam
Kosten
Gratis. Het UNO Symposium wordt exclusief
voor UNO leden en genodigden georganiseerd.
Doelgroep
Verpleegkundigen, verzorgenden,
staf/beleidsmedewerkers, behandelaren
en hun leidinggevenden.
Accreditatie
Dit wordt aangevraagd voor specialisten
ouderengeneeskunde, ergotherapeuten,
logopedisten, diëtisten, fysiotherapeuten en
vaktherapeuten. Verpleegkundig specialisten,
verpleegkundigen en verzorgenden krijgen
een certificaat waarmee zij desgewenst
accreditatiepunten (voor overige activiteiten)
kunnen aanvragen bij het register V&V/VSP.

NB. Bij voldoende aanmeldingen voor deze
registers (V&V/ VSP) vragen we accreditatie
aan voor ‘geaccrediteerde scholing’.
Per register beoordelen we op 22 april 2022 of
er voldoende (minimaal 10) aanmeldingen zijn.
Route
Theater de Meervaart is op meerdere manieren
te bereiken met het openbaar vervoer. Voor de
meest geschikte optie, raadpleeg 9292.nl.
Met de auto is Theater de Meervaart ook goed
te bereiken. Klik hier voor een persoonlijke routebeschrijving naar de Meervaart. Er is voldoende
parkeergelegenheid in de Q-Park parkeergarage
(Osdorpplein 249, 1068 SW Amsterdam).
In de Meervaart kan de parkeerkaart tegen
gereduceerd tarief (dagkaart: € 8,-) gescand
worden bij de bar of garderobe.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Tineke Dekker
(secretaresse UNO Amsterdam) of Gaby
van Dijk (Junior Coördinator) via
uno@amsterdamumc.nl of 020 444 8374
(ma-wo-vr). Kijk op onze website voor het
actuele programma.
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Een overzicht van onze leden
UNO Amsterdam is het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (locatie VU medisch
centrum). Onderzoekers en zorgprofessionals uit deze 23 organisaties verbinden wetenschappelijke
kennis met de dagelijkse praktijk en werken zo mee aan het verder ontwikkelen van de ouderenzorg.

