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# Question Answer(s)

1 Na de lockdown was er een groter percentage méér cognitief achteruit gegaan t.o.v. een kleiner percentage dat minder 

cognitief achteruit was gegaan. Hoe is dit te verklaren? Misschien doordat het na de lockdown familie meer opviel?

zou kunnen, we hebben daar niet speciefiek naar gekeken. Je moet je 

realiseren dat het onderzoek een vrageblijst via contactpersonen 

betrtof. Via deze link is het hele rapport in te zien: 

https://www.ukonnetwerk.nl/publicaties/3e-rapport-verruiming-

bezoekregeling-verpleeghuizen-klaar-voor-een-nieuwe-golf/ 

2 bij het onderzoek van Hein van Hout, vraag ik ma af in hoeverre de introductie van de WZD niet een rol speelt: immers 

anxiolytica staan niet in de richtlijn en moeten worden opgenomen in het stappenplan..

zou ik niet weten. Bovendien was er wel een kritisch noot bij het 

onderzoek omdat het geen herhaalde metingen zijn, maar er vergeleken 

is met een historisch cohort dat dus deels andere patienten betrof

3 in ons vph hebben we hier ook naar gekeken. Daar bleek dat het heel effect van de lockdown heel erg verschilt per bewoner. 

De een is echt veel rustiger, dan andere veel onrustiger.

herkenbaar dus.

4 Ik kijk naar in mijn onderzoek naar de implementatie van de WZD ook naar de verandering van de inzet van de psychofarmaca 

(in ook deze periode)  dus mogelijk kan dat wat toevoegen aan deze vraag (resultaten moeten nog worden geannaliseerd)

dank voor de tip. Ik zie graag de resultaten tegemoet

5 Is het effect van verschillende interventies tijdens bezoekverbod  onderzocht - 

bijvoorbeeld beeldbellen met familie?

neen daar hebben we niet naar gekeken

6 Is het onderscheid van de verschillende soorten afdeling in de onderzoeken voldoende duidelijk en bruikbaar neen juist niet vandaar ons vervolgonderzoek. De resultaten daarvan 

komen begin volgend jaar

7 Hoe kon familie een goed beeld krijgen van het welbevinden van hun familielid tijdens de lockdown, als ze niet op bezoek mochten komen? er waren natuurlijk wel al snel allerlei andere mogelijkheden zoals 

videobellen en raambezoeken en daar kon men een beeld van krijgen. 

Mogelijk ook via informatie van de verpleging.

8 Is dit niet per definitie een gekleurde waarneming, gekleurd door de interactie die plaatsvind? wat bedoel je?

9 was de UNC-ZH betrokken bij de besluitvorming binnen het OMT Neen niet echt, maar al onze onderzoeken komen bij het OMT terecht


