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Van het bestuur

Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving
(NVG-KNOWS) stimuleert de ontwikkeling, ver-

Beste leden,

spreiding en toepassing van de gerontologie, de
leer van de veroudering, en bevordert de verbi n-

Voor u ligt de eerste NVG-KNOWS Nieuwsbrief van

ding tussen professionals in de gerontologie. Door

2017. In maart heeft u al wel een NVG-KNOWS

te werken aan kennis en samenwerking leveren we

Nieuwsbericht ontvangen met kort, tussentijds

een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit

nieuws. Dit jaar heeft de vereniging al verschillen-

van leven tijdens het ouder worden. Vanwege het

de activiteiten georganiseerd. Zoals elk jaar is

multidisciplinaire karakter van ouder worden, en

NVG-KNOWS intensief betrokken bij de opzet en

dus van de vereniging, is zij een forum voor gero n-

organisatie van de Geriatriedagen in februari en

tologisch onderzoek en onderwijs, en een plaats

ook dit jaar is hier onder NVG-KNOWS vlag een

voor uitwisseling tussen wetenschap en praktijk.

symposium georganiseerd. Verder heeft op 19 mei
jl. in combinatie met de NVG-KNOWS Algemene

Deze

nieuwsbrief

is

voor

leden

van

de

Ledenvergadering in Amsterdam een studiemiddag

NVG-KNOWS. De uitvoering wordt verzorgd door

over ‘Age Friendly Cities’ plaatsgevonden. Over

het bestuur van NVG-KNOWS i.s.m. Roelen Secreta-

beide activiteiten leest u in deze Nieuwsbrief.

ry Services te Etten-Leur. U kunt uw bijdragen of
reacties sturen naar: NVG secretariaat, p/a Harp-

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar ook ui t-

dreef 28, 4876 ZX Etten-Leur o.v.v. Redactie

voerig gebogen over de missie en visie van NVG-

Nieuwsbrief. Of stuur een mail nvg@solcon.nl

KNOWS. We vonden dat niet zozeer kennisve rmeerdering centraal zou moeten staan binnen de
vereniging maar vooral kennisdeling en netwer k-

Bestuur NVG-KNOWS

vorming. De conceptmissie is na uitvoerige discussie als volgt geformuleerd: “NVG-KNOWS stimu-

Prof. Dr. Ruud Kempen, voorzitter

leert de ontwikkeling, verspreiding en toepassing

Dr. Rixt Zijlstra, secretaris

van de gerontologie, de leer van de veroudering,

Dr. Susan Picavet, penningmeester

en bevordert de verbinding tussen professionals in

Leden van het bestuur:

de gerontologie. Door te werken aan kennis en

Dr. Marian Adriaansen

samenwerking leveren we een bijdrage aan het

Dr. Simone de Bruin

verbeteren van de kwaliteit van leven tijdens het

Dr. Eric Schoenmakers

ouder worden”. En de gerelateerde visie luidt:

Dr. Bianca Suanet

“NVG-KNOWS werkt aan een toekomst waarin professionals in de gerontologie vanuit diverse disc i-

Vragen of ideeën? Mail ons gerust! nvg@solcon.nl

plines bekend zijn met elkaars expertisegebieden

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar

en deze weten te benutten”. Tijdens de Algemene

onze website: www.gerontologie.nu

Ledenvergadering op 19 mei jl. zijn beide bespr oken en tevens vastgesteld. Het bestuur gaat in de
komende periode haar activiteiten spiegelen aan
deze missie en visie.
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In het afgelopen jaar heeft Noëlle Sant om per-

Age-friendly Cities Conference, On innovation,

soonlijke redenen afscheid genomen van het be-

health & active ageing, 2-4 oktober 2017. Den

stuur. We bedanken Noëlle hartelijk voor haar in-

Haag, Nederland

zet voor NVG-KNOWS gedurende de afgelopen periode. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn

Bijblijfsessie

op voordracht van het bestuur twee nieuwe be-

2017, "Actuele ontwikkelingen rond de multidisci-

Specialisten

Ouderengeneeskunde

stuursleden gekozen: Simone de Bruin en Bianca

plinaire behandeling van kwetsbare ouderen" , 13

Suanet. We heten beide van harte welkom in het

oktober 2017, Ede, Nederland

bestuur; zij stellen zich in deze Nieuwsbrief kort
voor.

Nursing Home Research, 13-15 oktober 2017, Saint
Louis, VS

Zoals eerder is aangegeven heeft NVG-KNOWS samen met vier andere Nederlandse verenigingen die

IUBMB Focused Meeting, "Molecular aspects of

zich bezig houden met veroudering en Congress

aging & longevity", 16-19 oktober 2017, Athene,

Care een bid uitgebracht voor het organiseren van

Griekenland

IAGG2025 in Amsterdam. Eind juli 2017 wordt ti jdens IAGG2017 in San Francisco door de IAGG

10th Clinical Trials on Alzheimer's Disease , 2-4

Council besloten wie het wereldcongres krijgt to e-

november 2017, Boston, VS

gewezen in 2025. Er is geduchte concurrentie uit
verscheidene andere Europese landen. Dus dit

NVG-KNOWS Nationaal Gerontologiecongres, “Ver-

wordt nog even heel spannend!

nieuwing in veroudering”, 3 november 2017, Ede,
Nederland

Ik wens u veel leesplezier met deze NVG-KNOWS
Nieuwsbrief. Resteert mij ten slotte u allen nog

British Geriatrics Society Autumn Meeting 2017 ,

een hele mooie zonnige zomer toe te wensen.

21-24 november 2017, London, UK

Met vriendelijke

7th International Conference on Frailty & Sarco-

groet,

penia Research (ICFSR2018), 1-3 maart 2018, Mi-

Ruud Kempen

ami, VS
1st International Conference of the German Society
of

Nursing

Science,

4-5

mei

2018,

Berlijn,

Duitsland

Algemene Ledenvergadering
Congressen

Op 19 mei jl. heeft de jaar-

12th International Academy on Nutrition and A ging, 23 juli 2017, San Francisco, VS

iatrics, 23-27 juli 2017, San Francisco, VS

september 2017, Nice, Frankrijk

Duitsland
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oktober

orde geweest zoals onder
viteiten uit 2016, de financiële situatie van de vereniging en de nieuwe bestuurssamenstelling.

27th Alzheimer Europe Conference. "Care today,
2-4

een aantal zaken aan de
meer de NVG-KNOWS acti-

13th International Congress of the EUGMS , 20-22

tomorrow",

gadering van NVG-KNOWS
plaatsgevonden. Daar zijn

21st IAGG World Congress of Gerontology and Ger-

cure

lijkse Algemene Ledenver-

2017,

Berlijn,

De studiemiddag op 20 mei 2016 over kwetsbaarheid bij ouderen in Utrecht met circa 80 belan gstellenden was een succes; aansluitend is de eerste
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Prof. Dr. D. L. Knooklezing uitgesproken door Rudi

aan de voorwaarden van het legaat ‘Witsenburg’

Westendorp. In 2016 is verder de organisatie van

voldaan. Namens de Algemene Ledenvergadering

het Nationaal Gerontologiecongres 2017 weer van

van NVG-KNOWS hebben de leden Laura Schaap en

start gegaan. Het thema is “Vernieuwing in Vero u-

Simone de Bruin als kascommissie de financiën

dering” en tijdens het congres zullen ook weer de

2016 van NVG-KNOWS gecontroleerd. De Kascom-

Prof. Schreuder- en Prof. Munnichsprijs worden

missie acht de financiën 2016 in orde en stelt de

uitgereikt. De procedure hiervoor is opgestart. Ook

ledenvergadering voor om de penningmeester te

de jury voor deze prijzen heeft deels een vernie u-

dechargeren waarmee de Algemene Ledenvergade-

wing ondergaan: voorzitters zijn Jenny Gierveld

ring akkoord gaat.

(Prof. Schreuderprijs) en Jan Jukema (Prof. Munnichprijs). Tevens is tijdens de Algemene Lede n-

Aansluitend zijn de begroting 2017 en financiën

vergadering verslag gedaan van de laatste ontwi k-

over het boekjaar 2017 en de verdere toekomst

kelingen binnen de twee werkgroepen die afgelo-

van NVG-KNOWS besproken. Door de penning-

pen jaar zijn opgestart: ´Opleiding en profession a-

meester (Susan Picavet) is een overzicht gemaakt

lisering

en

van de uitgaven. De vereniging komt in de opge-

´Internationale profilering en communicatie´. Bi n-

stelde begroting ca. €3.000 tekort voor 2017, on-

nen de eerste werkgroep wordt nagedacht over

danks dat behoorlijk gesneden is in diverse kosten

een “School of Gerontology” waarvan het doel is

(bijv. huur van vergaderlocatie). Het afgelopen

om met elkaar in gesprek te gaan, om op meerdere

jaar heeft het NVG-KNOWS bestuur diverse scena-

locaties en momenten kennis te delen en te ve r-

rio’s besproken en enkele hiervan worden thans

spreiden. Vanuit de tweede werkgroep wordt o n-

aan de leden voorgelegd. Het bestuur stelt voor:

der meer bekeken hoe sociale media meer kunnen

(a) de contributie te verhogen naar €95 inclusief

worden ingezet binnen de vereniging (Linkedln,

het lidmaatschap op Gerõn. De contributie exclu-

Twitter, website). De Canon Gerontologie wordt

sief Geron is dan in de dezelfde orde van grootte

tegenwoordig ‘gehost’ door uitgever SWP. Er zijn

als die van vergelijkbare verenigingen zonder

gemiddeld 70.000 bezoekers per jaar. SWP wil wel

Gerõn of vergelijkbaar tijdschrift. Vanuit de verga-

blijven hosten, maar geen extra middelen investe-

dering komt het voorstel deze eventueel verder te

ren. Aan de leden wordt gevraagd wie op vrijwill i-

verhogen naar €97,50; (b) de secretariaatskosten

ge basis dit project (actualiseren teksten Canon,

zo mogelijk te verlagen. Uitgangspunt hierbij is dat

als contactpersoon fungeren naar SWP) mede wil

de huidige bestuursleden geen mogelijkheden zien

oppakken.

secretariaatstaken over te nemen. Hierbij moet

&

onderzoek

en

innovatie´

goed worden bekeken welke taken geschrapt zouden kunnen worden zonder dat het overzicht, co ntrole en de voortgang van alle andere werkzaa mheden in gevaar komen. Een taak die afgestoten
zou kunnen worden betreft het uitbrengen van de
nieuwsbrief (2 tot 3 x per jaar) mits deze door een
of twee vrijwilliger(s) binnen de vereniging wordt
overgenomen; dit bespaart €1.300 op jaarbasis; en
(c) te trachten meer leden te werven - aan de leden wordt gevraagd ook mee te denken hoe dit het
best vormgegeven kan worden. Besloten wordt de
contributie te verhogen naar €95 (inclusief het
blad Gerõn) met ingang van 1-1-2018. Er komen
Ook de financiële situatie van NVG-KNOWS is tijdens de Algemene Ledenvergadering uitvoerig b esproken. De baten en lasten van het jaar 2016 zijn
grotendeels in lijn met de begroting , mede door de
opbrengst van de Geriatriedagen. De vereniging
heeft het jaar 2016 positief kunnen afsluiten en
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oproepen in de Nieuwsbrief voor vrijwilligers
m.b.t. een update van de Canon Gerontologie en
het uitbrengen van de Nieuwsbrief. Tevens komt
er een oproep voor leden die willen meedenken
aan het verder duurzaam maken van de vereniging
(zie verderop).
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Met betrekking tot de samenstelling van het be-

waarmee ik mij onder andere bezighoud, zijn: i n-

stuur hebben eerder dit jaar Erica van de Veer-

tegrale zorg voor ouderen, vroegsignalering bij

donk en Noëlle Sant om persoonlijke redenen a f-

(kwetsbare) ouderen in de wijk, langdurige zorg

scheid genomen van het bestuur. Hoewel Noëlle

en innovatieve zorgconcepten voor mensen met

maar kort lid is geweest van het bestuur heeft ze

dementie (bijvoorbeeld dagbesteding op zorg-

wel haar blauwdruk nagelaten; zeer enthousiast

boerderijen; groene initiatieven voor dagbesteding

heeft ze haar werkgroep, samen met Rixt Zijlstra,

in de wijk). Daarnaast ben ik projectmanager van

opgestart en is zij ook gestart met een Linkedln

het SUSTAIN-project, een Europees project gefi-

groep. Ook Erica van de Veerdonk heeft in haar

nancierd vanuit het Horizon 2020 programma van

periode (3 jaar) goed werk verricht. Ze heeft aa n-

de EU (www.sustain-eu.org). Het RIVM werkt hier-

gegeven om zich vanuit NVG-KNOWS wel in te zet-

in samen met 12 (inter)nationale partners aan het

ten voor ondersteuning bij de Geriatriedagen.

verbeteren van de samenwerking van zorg- en
welzijnsprofessionals binnen de ouderenzorg.

Volgens het rooster van aftreden is Rixt Zijlstra
(secretaris) aftredend maar ze heeft aangegeven

Het vervullen van een rol binnen het NVG -KNOWS

wel herkiesbaar te zijn en in de volgende periode

bestuur zie ik als een mooie aanvulling op mijn

haar taken als secretaris te willen overdragen aan

werk bij het RIVM. Ik vind het belangrijk dat we

/ te delen met een nieuw bestuurslid. Ook is Susan

kennis op het gebied van de gerontologie met e l-

Picavet (penningmeester) is aftredend. Zij geeft

kaar delen en dat professionals die op dit gebied

ook aan herkiesbaar te willen zijn, met dezelfde

werkzaam elkaar weten te vinden en samenwe r-

intentie om in de komende periode haar taken

ken. Ik heb er zin in om, samen met de andere b e-

over te dragen aan een ander bestuurslid. De A l-

stuursleden, na te denken over hoe we dit (verder)

gemene Ledenvergadering gaat akkoord met beide

kunnen stimuleren en vormgeven!

herbenoemingen. Aansluitend worden twee nieuwe kandidaten voorgesteld: Simone de Bruin

Hopelijk tot ziens bij één van de activiteiten die

(RIVM) en Bianca Suanet (Vrije Universiteit). Aan

door NVG KNOWS georganiseerd worden!

de Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd of

Simone de Bruin

zij de voordracht van de beide kandidaten wil o ndersteunen. Onder een luid applaus worden beiden
in het bestuur gekozen.

Bianca Suanet

Susan Picavet en Ruud Kempen

Sinds de ledenvergadering van 19 mei jl. ben ik

Nieuwe bestuursleden

bestuurslid

Simone de Bruin

Bruin en sinds 19 mei
2017 ben ik één van de
van

bestuursleden

NVG-KNOWS.

Ik

werk bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in
Bilthoven, Centrum voor
Voeding, Preventie en Zorg. Binnen de afdeling
Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie (KZG)
van dit centrum werk ik als senior onderzoeker
aan diverse projecten op het gebied van de oud erenzorg

en

dementiezorg.
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NVG-

als socioloog in Amster-

Mijn naam is Simone de

nieuwe

bij

KNOWS. Ik ben opgeleid

Onderzoeksthema's

dam. Tijdens mijn studie
werkte ik als studentassistent bij de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) aan de
afdeling Sociologie van de VU. Tijdens die periode
is mijn passie voor ouderenonderzoek begonnen.
Na mijn studie ben ik hier dan ook gaan promoveren. Mijn proefschrift ging over de invloed van
sociale veranderingen, zoals individualisering en
modernisering, op het sociale functioneren van
ouderen. Voor mijn proefschrift ontving ik in 2014
de Professor Schreuder dissertatieprijs van NVGKNOWS! Sinds mijn promotie werk ik als univers i-
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tair docent bij de afdeling sociologie van de VU.

tijdsvriendelijke leefomgeving. AFC is bedoeld als

Hier werk ik met name aan mijn VENI project

een vehikel waarbij de burger zelf vorm geeft aan

waarin ik kijk naar welke ouderen in de huidige

invulling van de stad. Nederland kent twee steden

beleidscontext

participatiesamenleving

met het AFC stempel van de WHO, Amsterdam en

kwetsbaar zijn qua sociale netwerk, en ontvangen

van

de

Den Haag. Dr. Fleur Thomése heeft een introductie

sociale steun en informele zorg.

gegeven op het AFC concept, waarbij aandacht was
voor de totstandkoming van het idee en het ach-

Bij NVG-KNOWS hoop ik vooral te kunnen bijdra-

terliggende ‘active ageing’ raamwerk.

gen aan het beter op de kaart zetten van ons va kgebied door het verbinden van verschillende gro e-

Joost van Vliet, docent bij de Haagse Hogeschool,

pen: studenten, wetenschappers, professionals en

kreeg vervolgens het woord om te vertellen over

beleidsmakers.

hoe de stad Den Haag vorm geeft aan AFC binnen

Recent

zijn

(bestuurslid)

Eric

Schoenmakers en ik al op kleine schaal begonnen

‘Den Haag, seniorvrien-

om dit doel vorm te geven in een ontwerp voor een

delijke stad’. Wat volg-

zogeheten ‘School of Gerontology’. Hierin willen

de was een positief kri-

we verschillende actoren verbinden door bijee n-

tische blik over hoe in

komsten te organiseren over kernthema’s in de

Den Haag handen en

gerontologie. In de komende jaren gaan we dit

voeten wordt gegeven

plan verder uitwerken en starten. Met onze inzet

aan het AFC concept.

en de hulp van de leden wordt dit hopelijk een
groot succes!!

De laatste spreker van
Bianca Suanet

de dag was Johan Osté
van de GGD Amsterdam.
Als projectleider van AFC in Amsterdam is hij b e-

Verslag studiemiddag
Age-Friendly Cities
Wat hebben een rollatorrace, stadswandelingen en
een community tegen eenzaamheid met elkaar g emeen? Ze zijn allen onderdeel van een Age -Friendy
City concept.
Vrijdag 19 mei jl. was de studiemiddag van NVGKNOWS. We waren te gast bij de Vrije Universiteit
te Amsterdam. Het thema was Age-Friendly Cities
(AFC). AFC is een initiatief van de Wereldgezon dheidsorganisatie (WHO), waarbij steden en andere
gemeenschappen zich inspannen voor een lee f-

trokken bij de vormgeving van activiteiten, programma’s en onderzoek binnen AFC Amsterdam.
Hij heeft ons meegenomen door de wandelonde rzoeken die georganiseerd zijn om de wensen en
behoeften van senioren in Amsterdam op te halen .
Ook was er aandacht voor hoe Amsterdam stukje
bij beetje vorm geeft aan een leeftijdsvriendelijke
stad.
Tijdens en na afloop van de studie middag was er
tijd om elkaar te ontmoeten. Het was een inspirerende middag welke hopelijk bijdraagt aan lee ftijdsvriendelijke en langdurige contacten tussen
gerontologen.
Eric Schoenmakers

14 e Nationaal
Gerontologiecongres 2017
Op vrijdag 3 november 2017 zal het tweejaarlijks
Nationaal

Gerontologiecongres

plaatsvinden

in

congrescentrum de Reehorst te Ede. Het thema van
het congres is ‘Vernieuwing in veroudering’. We
worden ouder dan ooit en de Nederlandse same nleving bestaat voor een steeds groter deel uit me n-
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sen met een hoge leeftijd. Dit brengt vele nieuwe

kan kennis beter worden uitgewisseld tussen ie-

wetenschappelijke

vraa g-

dereen die zich bezighoudt met ouder worden en

stukken met zich mee, die uitdagen tot vernieu-

en

maatschappelijke

kan het gerontologisch netwerk in Nederland wo r-

wing. Op 3 november hopen we u en de andere

den versterkt. In het aankomende jaar gaan we

bezoekers te inspireren en te informeren.

met enkele leden van de werkgroep het idee voor
een ‘School of Gerontology’ verder concretiseren

Als commissie zijn we zeer blij met de vele bijdr agen aan het programma, de diversiteit in thema-

en uitwerken.
Eric Schoenmakers

tiek en de verschillende vormen waarin we de bijdragen aan u aanbieden. Het programma biedt diverse mogelijkheden om te verbinden. Naast 15
symposia, 23 wetenschappelijke posters en 2 keynote lezingen, zijn dit jaar 2 workshops en ‘Meet
the expert’ in het programma opgenomen. Voor
meer informatie over het congres verwijzen we u
naar de website: www.gerontologiecongres.nl
Susan Picavet en Rixt Zijlstra

Werkgroep Internationale profilering en Communicatie - De werkgroep heeft al met veel enthousiasme gebrainstormd over taken die de werkgroep
op zich kan nemen om de nationale en internationale bekendheid van de NVG-KNOWS te vergroten
en de communicatie en samenwerking tussen b estaande leden uit te breiden. Hieruit zijn al een
aantal acties voortgekomen. Zo heeft de werkgroep
kritisch naar de website gekeken en zijn verbeter-

2 e Prof. Dr. D.L. Knooklezing

suggesties teruggekoppeld aan het bestuur. De
NVG-KNOWS LinkedIn groep is samengevoegd met
het alumninetwerk voor toegepaste gerontologen.

Op 3 november 2017 zal tijdens het Nationaal Ge-

De nieuwe naam van de LinkedIn groep is ‘Gero n-

rontologiecongres de 2 e Prof. Dr. D.L. Knooklezing

tologie Netwerk Nederland’. Het aantal leden is op

worden

Thomas

korte termijn gegroeid van ongeveer 20 naar 70.

Kirkwood. Tom Kirkwood is als emeritus hoogle-

Bent u nog geen lid? U zult binnenkort een uitno-

raar verbonden aan het Institute of Ageing van

diging ontvangen. In de komende tijd zal de werk-

Newcastle University in het Verenigd Koninkrijk.

groep zich vooral bezighouden met het updaten

Hij wordt gezien als een internationale expert op

van de NVG-KNOWS brochure en het organiseren

het terrein van onderzoek naar biologische verou-

van gemeenschappelijke symposia. Ben je geïnte-

deringsprocessen waarbij hij uitgaat van de the o-

resseerd in een gemeenschappelijk NVG-KNOWS

rie van het ‘ disposable soma ’, waarin veroude-

symposium, bijv. tijdens de Geriatriedagen 2018?

ring het evolutionaire gevolg is van de keus om de

Neem dan contact op met de werkgroep via:

beschikbare capaciteit vooral te besteden aan

s.metzelthin@maastrichtuniversity.nl

uitgesproken

door

Prof.

Dr.

groei en voortplanting. We zijn verheugd dat Tom

Silke Metzelthin

Kirkwood bereid is geweest onze uitnodiging hiervoor te aanvaarden.
Ruud Kempen

Van data delen naar een betere
ouderenzorg: TOPICS-MDS

Nieuws van de werkgroepen
Werkgroep Onderzoek, Onderwijs en Professionalisering - Vanuit onze werkgroep is het idee ontstaan om een ‘School of Gerontology’ op te zetten.
In deze ‘School of Gerontology’ zullen bijeenkomsten over urgente en belangrijke thema’s uit de
gerontologie worden georganiseerd. Het is de bedoeling hiermee verschillende betrokkenen in de
gerontologie te verbinden, dus studenten, onde rzoekers, professionals en beleidsmakers. Hierdoor

Nieuwsbrief NVG-KNOWS

In het kader van het
Nationaal Programma
Ouderenzorg

(2008-

2016) is in meer dan
50 projecten gekeken
hoe ouderen hun leven zo zelfstandig en waard evol mogelijk kunnen blijven leiden – zo nodig met
zorg of ondersteuning van mantelzorgers of professionele zorgverleners. Om het effect van deze
initiatieven in kaart te brengen is een meetinstr ument ontwikkeld: de TOPICS-MDS vragenlijst.
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De TOPICS-MDS vragenlijst bestaat uit gevalideer-

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de

de onderzoeksvragen over de lichamelijke en g ees-

projectmanager van TOPICS-MDS, Franca Leeuwis

telijke gezondheid, kwaliteit van leven en zorgg e-

( franca.leeuwis@radboudumc.nl ).

bruik van ouderen en mantelzorgers. De verzame lde data zijn centraal bijeengebracht in een land elijke database met longitudinale gegevens van

Vacatures

meer dan 44.000 ouderen en 9.000 mantelzorgers.
De dataset wordt komend jaar aangevuld met TOPICS-MDS gegevens die worden afgenomen in st udies van het ZonMw programma ‘Memorabel’.

Hierboven hebt u al het verenigingsnieuws kunnen
lezen. (Veelal) achter de schermen wordt er werk
verzet om NVG-KNOWS een inspirerende en verbindende vereniging op het gebied van de geront ologie te laten zijn. Wilt u een steentje bijdragen?
Wilt u uw kennis en/of vaardigheden inzetten?
Leuk, u bent van harte welkom!
Uiteraard zijn er veel manieren waarop u een
steentje kunt bijdragen. U bent er vrij in om ons te

TOPICS-MDS heeft als missie de ouderenzorg te
verbeteren door onderzoek te doen, waarbij de
waarden van ouderen en mantelzorgers vertegenwoordigd worden. Hierbij staan twee doelstelli ngen centraal. Ten eerste is het standaardiseren van
uitkomstmaten in de ouderenzorg essentieel. De
Nederlandse Vereniging van Klinische Geriatrie
heeft een verkorte versie van de TOPICS-MDS als
Patient Reported Outcome Measure (PROM) gekozen om de uitkomsten van de geriatrische zorg

laten weten hoe u wilt bijdragen. Vanuit het bestuur vragen wij uw aandacht voor de volgende
activiteiten waarvoor wij heel graag versterking
willen hebben:
-

Canon Gerontologie – vacature: coördinator

-

Nieuwsbrief – vacature: coördinator

-

Een duurzaam NVG-KNOWS – vacature: medewerker

U kunt een berichtje sturen naar nvg@solcon.nl .

beter met elkaar te kunnen vergelijken. Ten twe ede wordt binnen TOPICS-MDS het hergebruik van
de verzamelde data gestimuleerd. Door de data
beschikbaar te stellen aan onderzoekers, docenten,
studenten of andere

geïnteres-

seerden wordt de
duurzaamheid
van de opgedane
kennis bevorderd.
De
data

TOPICS-MDS
zijn

koste-

loos beschikbaar.
U kunt hiervoor een aanvraagformulier invullen
( www.topics-mds.eu ). De Projectgroep en de
Maatschappelijke Raad van TOPICS-MDS beoordelen vervolgens uw aanvraag op kwaliteit, releva ntie en haalbaarheid. Na goedkeuring ontvangt u de
op uw aanvraag afgestemde dataset. Voor gebruik
door studenten is er een verkorte aanvraagprocedure.
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