TOPICS-MDS VERTEGENWOORDIGT DE WAARDEN VAN OUDEREN EN HUN NAASTEN
IN HET ONDERZOEK NAAR OUDEREN(ZORG) EN IN DE ZORGPRAKTIJK.
V R AGENL I J S T EN
MD S

SHOR T F OR M

TOPICS-MDS EN TOPICS-SHORT FORM (DOOR)ONTWIKKELD EN GETOETST
TOPICS-MDS/SF heeft een stevige wetenschappelijke basis.
Ouderen geven aan de domeinen in de MDS/SF te willen bespreken
met hun zorgverlener.
TOPICS-MDS/SF is een verzameling van gevalideerde instrumenten en
meet kwaliteit van leven, i(ADL), emotionele gezondheid, sociaal functioneren,
zorggebruik (MDS) en ervaren gezondheid.

Gebruikt in 53
NPO studies en
in 30 Memorabel
studies.
Er is een transparante organisatiestructuur en
regelingenkader
opgezet rondom
data opslag en
hergebruik.

Nederlandse Vereniging van Klinische
Geriatrie kiest TOPICS-SF als PROM en
implementeert in 9 ziekenhuizen.
TOPICS-SF kan worden afgenomen
door robot Pepper bij oudere patiënten.
Vilans voegt gespreksmodel toe in
5 ziekenhuizen om gesprek over uitkomsten
TOPICS-SF te stimuleren.
TOPICS-SF als PROM voor ouderen met
kanker is haalbaar en wenselijk.

GEBRUIK
BENT U ZORGPROFESSIONAL?
Gebruik de TOPICS-SF in uw
zorgpraktijk om:
• kwaliteit van zorg te meten
met voor ouderen relevante
uitkomstmaten
• samen beslissen te bevorderen,
in combinatie met het
gespreksmodel
• de uitkomsten te vergelijken
met andere afdelingen/
ziekenhuizen

BENT U ONDERZOEKER?
• zet de vragenlijst TOPICS-MDS
in binnen uw studie en/of
vergelijk de uitkomsten met
data uit de landelijke database
• maak gratis gebruik van data
• gebruik de checklist als u data
gaat delen
• gebruik het IC als u data gaat
verzamelen
• gebruik het netwerk van
TOPICS-MDS om kennis te
delen en nieuwe initiatieven te
ontplooien

BENT U OUDERE OF
MANTELZORGER?

LOPENDE PROJECTEN
Samen Beslissen bevorderen: gebruik van TOPICS-SF als PROM in de
geriatrie en Oncologie
Personalized health care: patroonherkenning door big data mogelijk door
breed inzetten TOPICS-MDS/SF
Eenheid van taal in de ketenzorg voor ouderen: inzetten en doorontwikkelen
van TOPICS-SF in de Langdurige Zorg en eerstelijnszorg
Inclusieve zorg bevorderen: TOPICS-SF aanpassen voor migrantenouderen
uitgevoerd door NOOM, Pharos en IQ Healthcare

DATA B A SE

• gebruik topics-SF om de afspraak
met uw arts voor te bereiden.
Dit helpt u gezamenlijk uw
gezondheidssituatie in beeld
te krijgen en u kunt aangeven
wat belangrijk voor u is. Dit is
een goede basis om samen te
beslissen over uw behandeling

NP O
Gegevens van > 44 duizend
ouderen en > 9000 mantelzorgers.
FAIR opgeslagen in DANS.
Data hergebruik van 37
onderzoekers leidt tot
nieuwe inzichten!

VOORBEELD:

VOORBEELD:

Dé kwetsbare oudere

Mantelzorg stopt niet

niet; zes profielen

opgenomen in een

patient bestaat

kunnen worden

onderscheiden die

allen andere zorg-

behoeften kennen.

MEMOR A BEL
Inmiddels zijn de
gegevens van 1500
ouderen met dementie
en 750 mantelzorgers
verzameld.
Data wordt nog steeds
verzameld.
Database open voor
hergebruik najaar
2020.

als ouderen worden

instelling voor langdurige zorg. Beleid

rondom mantelzorg in
deze setting is nodig.

FORMAT INFORMED
CONSENT ontwikkeld

voor ouderen.

Opgedane kennis NPO ingezet
voor Memorabel.

CHECKLIST DATA DELEN Geleerde lessen over data delen zijn omgezet
in praktische adviezen voor onderzoekers die data delen.

LOPENDE PROJECTEN
Impact onderzoek naar ouderen met dementie vergroten:
hergebruik van Memorabel data
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