
  
 
 
 
 
 

 
 

N

 

De Landelijke Database met MDS gegevens uit het Nationaal Programma 
Ouderenzorg heeft een nieuwe (Engelstalige) naam: The Older Persons and 
Informal Caregivers Survey, Minimum DataSet (TOPICS-MDS). TOPICS-MDS 
vervangt hiermee de oude benaming NPO-LDB. 

NNiieeuuwwee  nnaaaamm::  TTOOPPIICCSS--MMDDSS  

NNiieeuuwwee  mmeeddeewweerrkkeerrss  
Het afgelopen jaar heeft het TOPICS-MDS project afscheid genomen van 
Dr. Lia Baars en Dr. Bianca Schalk. Zij hebben elders een uitdagende baan 
gevonden. TOPICS-MDS heeft het afgelopen jaar 4 nieuwe medewerkers 
mogen verwelkomen, te weten: 

 - Mw. Maja Laros, management-assistente, gestart per 01-01-2013 

 - Mw. Jennifer Lutomski, promovenda, gestart per 01-02-2013 

 - Mw. Dr. Dannie van den Brink, projectmanager, gestart per 15-08-2013 

 - Mw. Dr. Li Qin, datamanager, gestart per 01-11-2013 
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Niieeuuwwssbbrriieeff  
Februari 2014 

Welkom bij de geheel vernieuwde nieuwsbrief van het project “Landelijke 
Database” uit het Nationaal Programma Ouderenzorg. Deze nieuwsbrief 
wordt verstuurd naar projectleiders en onderzoekers van NPO projecten en 
andere betrokkenen en geïnteresseerden. Wij houden u hiermee op de 
hoogte van de stand van zaken met betrekking tot MDS gebruik en de 
landelijke database die hiermee gevormd wordt. Ons streven is om 
tweemaal per jaar een nieuwsbrief te verzenden. 

NPO-LDB wordt 
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Op dit moment bevat TOPICS-MDS baseline MDS-gegevens van meer dan 
32.000 ouderen en bijna 4.000 mantelzorgers, verzameld door 41 NPO- 
projecten. Hieronder ziet u een grafiek met de demografische verdeling van 
de  ouderen die geïncludeerd zijn in TOPICS-MDS: 

Er zijn in 2013 twee publicaties uitgekomen: De eerste is in het Open Access 
tijdschrift PLoS ONE gepubliceerd en beschrijft het proces van totstand-
koming van TOPICS-MDS. Het tweede betreft een Letter in the Journal of the 
American Geriatrics Society en beschrijft validatie van de Frailty Index 
(kwetsbaarheidisindex) gebaseerd op de MDS. 

- Lutomski JE, Baars MAE, Schalk BWM, Boter H, Buurman BM, den Elzen WPJ, 
Jansen APD, Kempen GIJM, Steunenberg B, Steyerberg EW, Olde Rikkert 
MGM, Melis RJF. The development of The Older Persons and Informal 
Caregivers Survey Minimum DataSet (TOPICS-MDS): A large-scale data 
sharing initiative. PLoS ONE. 2013 4;8(12):e81673.    

- Lutomski JE, Baars MA, van Kempen JA, Buurman BM, den Elzen WP, Jansen 
AP, Kempen GI, Krabbe PF, Steunenberg B, Steyerberg EW, Olde-Rikkert MG, 
Melis RJ. Validation of a frailty index from the older persons and informal 
caregivers survey minimum data set. J Am Geriatr Soc. 2013;61(9):1625-7. 

WWeetteennsscchhaappppeelliijjkkee  ppuubblliiccaattiieess  

Binnenkort zullen wij kunnen starten met het verzamelen van follow-up 
gegevens. We zijn momenteel bezig om een softwaretool te ontwikkelen die 
de data van baseline en follow-up gegevens op een manier kunnen 
koppelen, waarbij anonimiteit van de deelnemers gewaarborgd blijft. 
Binnenkort zullen wij individuele projecten benaderen om afspraken te 
maken over aanlevering van follow-up data. Kunt u niet wachten tot deze 
softwaretool ontwikkeld is, en wilt u uw (baseline, dan wel follow-up) data 
z.s.m. aanleveren aan de landelijke database? Neem dan contact op met 
Li Qin, de datamanager van TOPICS-MDS en dan zoeken wij naar 
mogelijkheden om u hiermee te helpen. 

TOPICS-MDS bevat 
gegevens van 32.000 

ouderen en 4.000 
mantelzorgers 

IInnhhoouudd  llaannddeelliijjkkee  ddaattaabbaassee  

http://www.plosone.org/article/related/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0081673;jsessionid=BD126236123445AFC290E8753A0199C1
http://www.plosone.org/article/related/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0081673;jsessionid=BD126236123445AFC290E8753A0199C1
http://www.plosone.org/article/related/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0081673;jsessionid=BD126236123445AFC290E8753A0199C1
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.12430/abstract;jsessionid=A1E19F0C1E308ABD6558D431146F5ACA.f02t02
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.12430/abstract;jsessionid=A1E19F0C1E308ABD6558D431146F5ACA.f02t02
mailto:li.qin@radboudumc.nl
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Gebruik  
TOPICS-MDS data voor 

uw onderzoek 

TTOOPPIICCSS--MMDDSS  iiss  nnuu  ooppeenn  vvoooorr  aaaannvvrraaggeenn  
Wij willen iedereen uit het NPO hartelijk danken voor de ideeën voor 
analyseprojectaanvragen die ons in het najaar zijn toegezonden. Inmiddels 
hebben we zo’n 20 voorlopige projectideeën mogen ontvangen en 
ontstaat er een prachtig landschap met een behoorlijke diversiteit aan 
onderzoeksvragen die potentieel beantwoord kunnen worden aan de hand 
van secundaire analyses op gegevens uit de landelijke TOPICS-MDS 
database. 

TOPICS-MDS gegevens zijn vanaf heden beschikbaar voor secundair 
gebruik. Een goedgekeurde analyseprojectaanvraag is daarvoor 
uitgangspunt. Graag nodigen wij u dan ook uit om uw eigen projectideeën 
om te zetten in een analyseprojectaanvraag. Wij willen u daarbij graag 
helpen! Mail voor meer informatie naar Dannie van den Brink, project 
manager van TOPICS-MDS. 

DDee  MMaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  RRaaaadd  
Formele aanvragen voor toegang tot TOPICS-MDS data zullen door de 
Projectgroep getoetst worden op wetenschappelijke uitvoerbaarheid en 
overlap met al lopende NPO-projecten of analysesprojectaanvragen. 
Daarnaast zal de aanvraag beoordeeld worden op maatschappelijke 
relevantie. Dit laatste gebeurt door de Maatschappelijke Raad bestaande 
uit 8 vertegenwoordigers uit de doelgroep (ouderen), beleidsmakers en 
wetenschappers. De grootste meerwaarde van de beoordeling de 
Maatschappelijke Raad ontstaat in het voortraject doordat de 
aanvragende onderzoekers goed nagaan wat de maatschappelijke of 
beleidsrelevantie van hun onderzoeksvraag is en de suggesties die de 
Maatschappelijke Raad kan doen om die nog verder te verhogen. 

De Maatschappelijke Raad van TOPICS-MDS is in november van vorig jaar 
aangesteld en bestaat uit de volgende leden: 
 - Voorzitter: Wim van den Heuvel 
 - Doelgroep: Mia Fiedeldij Dop, Sijmon Terpstra, Elisabeth Vreede-Chabot 
 - Beleid: Hans Gerritsen, Mike Leers  
 - Wetenschap: Jeroen Hendriks, Rob van der Sande 

De Maatschappelijke Raad zal 5 maal per jaar bijeenkomen. Voor 2014 
staan de volgende vergaderdata gepland. 20 maart, 23 mei, 4 september 
en 6 november. Formele aanvragen dienen minimaal drie weken van 
tevoren te worden ingediend bij de TOPICS-MDS werkgroep. 

Het is belangrijk om stil 
te staan bij de 

maatschappelijke 
relevantie van uw 

onderzoek 

 

Dit jaar willen wij weer een aantal Masterclasses voor u organiseren. De 
eerste zal gaan over berekening en interpretatie van de TOPICS-CEP (de 
Composite Endpoint). Meer informatie volgt spoedig. 
Daarnaast zijn we geïnteresseerd in uw onderwerpen! Heeft u een idee voor 
een Masterclass, aarzel niet en neem contact op met de TOPICS-MDS 
werkgroep. Wellicht kunnen wij de Masterclass dan dit jaar nog organiseren!   

MMaasstteerrccllaasssseess  

mailto:dannie.vandenbrink@radboudumc.nl
mailto:dannie.vandenbrink@radboudumc.nl
mailto:dannie.vandenbrink@radboudumc.nl
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Bij het in kaart brengen van de ontvangen projectideeën is duidelijk 
geworden dat deze zich rond een aantal thema’s lijken te clusteren, zoals 
o.a. mantelzorg, frailty, kwaliteit van leven, en methodologische 
onderwerpen als validatie van instrumenten of meten van kosteneffectiviteit. 
In het huidige onderzoekslandschap zijn netwerken van groot belang voor 
(carrièreperspectieven van) individuele onderzoekers en kunnen zij een 
duidelijke meerwaarde opleveren voor de kwaliteit van onderzoek. Daarom 
willen we inventariseren of u geïnteresseerd bent in bijeenkomsten rondom 
deze inhoudelijke thema’s. Bij voldoende interesse gaan wij deze thema-
bijeenkomsten (op onze kosten) voor u organiseren. Hiermee willen we u de 
kans bieden om samen met andere (NPO-)onderzoekers uit te wisselen op 
het gebied van thema’s die u interesseren, elkaar te helpen onderzoeks-
vragen scherper te krijgen en gezamenlijk aanvragen in te dienen. Tevens 
hebben we de ambitie om aan het eind van het jaar een conferentie te 
organiseren waar u de resultaten van uw analyseproject kunt presenteren. 
Interesse in deelname? Neem contact op met de TOPICS-MDS werkgroep! 

TThheemmaa--bbiijjeeeennkkoommsstteenn  

Vergroot uw netwerk! 
Neem deel aan de 

thema-bijeenkomsten 

Het Nationaal Programma Ouderenzorg heeft op dinsdag 12 november 2013 
haar resultaten op het gebied van een betere zorg en ondersteuning voor 
kwetsbare ouderen gepresenteerd. Die dag hebben wij een goed bezochte 
workshop gegeven getiteld: Finding the Fortune. Hoe kun je de MDS nuttig 
inzetten in zorg en onderzoek? In deze workshop werden kansen voor 
persoonlijk gebruik en duurzaamheid van de MDS besproken vanuit 
perspectief van verschillende belanghebbenden. Daarbij werden de 
deelnemers ingedeeld in groepen en vond er een sterkte-zwakteanalyse 
plaats, waar ingegaan werd op sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 
voor de MDS vragenlijst en TOPICS-MDS als landelijke database. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.a.v. de enthousiaste input van de betrokken deelnemers hebben wij 
bovenstaande sterkte-zwakteanalyse gemaakt voor TOPICS-MDS, waar wij 
het komend jaar mee aan de slag gaan!  

TTeerruuggbblliikk  NNPPOO  ccoonnggrreess  nnoovveemmbbeerr  22001133  

We werken aan het 
maximaliseren van de 
kansen voor de MDS 

mailto:dannie.vandenbrink@radboudumc.nl
http://www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl/index.php?id=17007
http://www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl/index.php?id=17007
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Om u nu en in de toekomst nog beter te kunnen informeren over ons 
project is sinds kort onze TOPICS-MDS website in de lucht: www.topics-
mds.nl. Deze bevat nu al enige informatie over de database, en zal 
spoedig aangevuld worden met nieuwe informatie (o.a. over procedure 
voor data-aanvragen). 

Naast de website zullen we u ook informeren via: 
 - LinkedIn (meld je aan!) 
 - Facebook (like ons!) 
 - Twitter (volg ons @topics_mds en twitter mee #topicsmds!) 

SSoocciiaallee  MMeeddiiaa  

CCOOLLOOFFOONN    
Deze digitale nieuwsbrief van het TOPICS-MDS project verschijnt tweemaal per jaar.  
 
Werkgroep TOPICS-MDS     Redactie-adres  
Dannie van den Brink     Radboudumc 
Maja Laros     Afdeling Geriatrie 
Jennifer Lutomski      Postbus 9101 
René Melis      6500 HB Nijmegen 
Li Qin   
 
Projectgroepleden TOPICS-MDS    Reacties en inzending artikelen  
Wendy den Elzen (LUMC)     E: maja.laros@radboudumc.nl  
Danielle Jansen (VUmc)     T: 024-36116772 
Ruud Kempen (MUMC)  
Paul Krabbe (UMCG)  
Eric Moll van Charante (AMC)  
Marcel Olde Rikkert (Radboudumc)    Verspreiding  
Bas Steunenberg (UMCU)     >140 projectleiders, onderzoekers e.a. uit het Nationaal Programma Ouderenzorg 
Ewout Steyerberg (Erasmus MC)    en ZonMw 

OOpprrooeepp  
Call for abstracts – Sessie over Informele Zorg op Conferentie van de 
European Society for Health and Medical Sociology in Helsinki, 28-30 
augustus 2014. 

De call betreft papers die onze kennis vergroten over informele zorg in 
Europa en de gevolgen ervan. Verschillende invalshoeken zijn welkom: 
vanuit het beleid, de mantelzorgers of de zorgontvangers. De sessie is 
bedoeld om onderzoekers op het terrein van informele zorg samen te 
brengen en van elkaars werk te leren. Tevens is het de bedoeling dat de 
congresbijdragen gebundeld worden en gepubliceerd worden op een 
website of in een special issue van een tijdschrift. 

Deadline voor het indienen van een abstract is 28 februari 2014. Gebruik 
hiervoor het online abstract submission system en kies daarbij voor de sessie 
“informal caregiving”. Meer informatie over de conferentie is te vinden op: 
de ESHMS conferentie website. 

Vragen? Neem contact op met sessie-organisator Ellen Verbakel, 
Departement Sociologie, Radboud Universiteit Nijmegen 
(E.Verbakel@maw.ru.nl; www.ellenverbakel.nl) 
 

http://www.topics-mds.nl/
http://www.topics-mds.nl/
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=3829304
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=3829304
https://www.facebook.com/pages/The-Older-Persons-and-Informal-Caregivers-Minimal-Dataset/537041376376086
https://www.facebook.com/pages/The-Older-Persons-and-Informal-Caregivers-Minimal-Dataset/537041376376086
https://twitter.com/TOPICS_mds
https://twitter.com/TOPICS_mds
http://www.etouches.com/eselect/76792
http://www.thl.fi/en_US/web/en/whatsnew/events/15th_eshms_conference
mailto:E.Verbakel@maw.ru.nl
http://www.ellenverbakel.nl/

