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Werkplaats voor
verwondering
Een betere wisselwerking tussen praktijk, onderzoek,
beleid en opleidingen draagt bij aan betere zorg,

preventie en gezondheid, beter afgestemd beleid en
daarmee ook aan een betere kwaliteit van leven van

burgers. Zo staat het in de introductie van deze Mediatorspecial over de academische werkplaatsen (p. 4-5).

Een overtuigender argumentatie voor samenwerking

is amper denkbaar. Toch is de constatering in diezelfde

introductie intussen heel reëel: ‘De wisselwerking tussen
praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen blijkt niet

vanzelfsprekend.’ Gelukkig wordt de bedoelde samen

werking op steeds meer plekken dagelijkse werkelijkheid,
en wel in de 22 door ZonMw ondersteunde ‘academische
werkplaatsen’ (zie de landkaart op p. 18-19).  

Bruggen slaan tussen zeer uiteenlopende werelden is

soms niet eenvoudig. Maarten Evenblij vat het treffend
samen in een artikel waarvoor hij uitgebreid sprak met

drie wetenschappers (p. 10-14): ‘De verschillende sporen,
uitgangspunten en prikkels maken een duurzame

samenwerking tussen wetenschap, zorginstellingen en
politiek vaak lastig. Terwijl ze wél op elkaar zijn aan

gewezen.’ Een onderzoeker moet scoren met gedegen

publicaties, beroepskrachten zijn vooral gefocust op de

zoeksprotocollen te ontwikkelen die geschikt zijn voor

het liefst nog gisteren resultaten zien. Maar uiteindelijk

is het ‘verwetenschappelijken’ van de praktijk. In een

(behandel)relatie met hun cliënt en beleidsmakers willen
komen ze allemaal tóch het verst als ze hun kennis,

ervaring en expertise delen. In deze special staan mooie
voorbeelden die dit illustreren. Uit de veelheid van

thema’s en onderwerpen uit de werkplaatsen, koos

de redactie projecten en ervaringen die laten zien dat

samenwerking kennis niet alleen verdiept, maar vooral
ook bruikbaarder maakt. Geen onderzoek voor de

spreekwoordelijke plank of bureaula, maar concrete

kennis voor praktijk en beleid. Een kansrijke aanpak dus,

samenwerken in een academische werkplaats. Niet voor
niets zien we er inmiddels ook buiten de ZonMwprogramma’s de nodige van ontstaan.   

De special-redactie heeft bij dit alles niet alleen oog voor
de mooie voorbeelden, maar ook voor de hobbels en

valkuilen. Zo is er veel discussie over bruikbare methoden
voor praktijkonderzoek. Prof. dr. Rutger Engels schetst de
uitdaging (p. 12): ‘Met een gerandomiseerde, gecontro-

leerde studie ben je zo vele jaren verder, áls je dan al een
antwoord hebt […] Het is dus zaak om creatieve onder-
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de praktijk van zorg.’ Een andere belangrijke uitdaging
rondetafeldebat over de professional van de toekomst
(p. 24-27) is dr. Han de Ruiter van de Hanzehogeschool

Groningen in dat verband kritisch op de term ‘academi
seren’: ‘Het drukt iets uit van: de wetenschap zal wel

eventjes laten zien hoe het moet. En het zet mensen op
afstand die in de praktijk het handwerk doen, met een
mbo- of hbo-opleiding.’ Of we zijn suggestie moeten
volgen voortaan over ‘kenniswerkplaats’ te spreken,
laat ik even in het midden nu de term ‘academische

werkplaats’ zo is ingeburgerd. Maar over de inzet op

‘verwondering’, waar GGD-directeur Frank Klaassen in

hetzelfde artikel voor pleit, lijkt me geen discussie nodig.
In zijn woorden: ‘Even stil staan bij de vraag: wat doe ik

eigenlijk? Waarom doe ik het zo? Kan het ook beter?’ Dat
is de spijker op z’n kop. Wat mij betreft is ‘verwondering’
dan ook het centrale motto voor alle betrokkenen, in
praktijk, onderzoek, beleid én opleidingen.
Henk Smid, directeur ZonMw

Introductie: wat zijn academische werkplaatsen?
Als praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen goed samenwerken, zal dat leiden tot onderzoeks
vragen en -resultaten die beter toepasbaar zijn in de praktijk. Binnen academische werkplaatsen
krijgt deze samenwerking gestalte.

Praktijkgericht
onderzoek
voor meer
kwaliteit
Beroepskrachten in zorg, preventie en welzijn onder-

een GGD of een jeugd- of thuiszorgorganisatie), een

en gezondheid. Dat kan niet zonder wetenschappelijke

veelal een gemeente. Praktijkinstellingen gaan zo meer

steunen mensen bij het bevorderen van hun ontwikkeling
kennis over wat werkt en wat niet. Wetenschappers

hebben echter beperkt zicht op problemen in de praktijk,
waardoor onderzoek vaak te weinig gericht is op toe
pasbare kennis. Ook stroomt kennis niet altijd in een

bruikbare vorm terug naar de beroepskrachten en passen
zij deze nieuwe kennis soms (te) weinig toe in hun werk.

universiteit of hogeschool en een lokale beleidspartner,
evidence based werken en onderzoeksinstellingen gaan
meer praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Omdat

onderzoek vorm krijgt in een praktische keten, komt het de
implementatie van resultaten ten goede. Beroepskrachten
helpen beleidsmakers bij de definiëring van een lokaal

probleem, zodat die beter kunnen kiezen. En onderzoekers

Opleidingen zouden innovaties kunnen versnellen,

gaan samen met beroepskrachten na of gebruikte

vernieuwingstrajecten. En beleidsmakers kunnen een

zorg, door wetenschappelijk onderbouwd handelen in de

maar zijn nog niet als vanzelfsprekend betrokken in

goede uitvoering van het werk bevorderen, maar weten

die kans niet altijd te benutten. Kortom, de wisselwerking
tussen praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen blijkt
niet vanzelfsprekend.

Werkwijze en doel van de werkplaatsen

In een academische werkplaats wordt kennis uitgewisseld
tussen praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen.

De werkplaatsen zijn formele, langdurige samenwerkingsrelaties tussen een praktijkinstelling (bijvoorbeeld
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interventies effectief zijn. Zo verbetert de kwaliteit van
praktijk.

Academische werkplaatsen hebben een dubbel doel:

verdere ‘onderzoeksgevoeligheid’ van praktijkprofessionals
realiseren en het verbeteren van de praktijkgerichtheid

van onderzoekers. Daarnaast moet er samenwerking en
samenhang met lokale beleidsinstellingen ontstaan.

Hierdoor worden academische werkplaatsen ‘strategische
allianties’, waarin partijen zich organiseren rondom de
aanpak van een probleem. Uiteindelijk draagt dit bij

De opbrengsten van de academische werkplaats:

– het beleid krijgt meer richting door een goede onderbouwing van
de mogelijke beleidskeuzes;

– de wetenschap krijgt kansen om de maatschappelijke impact van
onderzoek te vergroten;

– het onderwijs kan beter aansluiten bij de vereisten van de 		
wetenschap én de behoeften in de praktijk;

– de praktijk krijgt betere methodieken en interventies beschikbaar,
en medewerkers met passende competenties.

aan een kwalitatief betere zorg, preventie en gezondheid,

Waarom deze Mediator-special?

kwaliteit van leven van burgers.

tijd. In deze Mediator-special delen we met een breed

beter afgestemd beleid en daarmee ook aan een betere

Wat leveren de werkplaatsen op?

Een academische werkplaats levert toegankelijke en
kwalitatief hoogwaardige producten, diensten en

voorzieningen voor de zorg op. Omdat de wensen,

mogelijkheden en belemmeringen van de praktijk het
uitgangspunt vormen, worden onderzoeksresultaten

beter toegepast. En het handelen van de professional
wordt wetenschappelijk onderbouwd. De verkregen

kennis wordt vertaald naar voor de praktijk en beleid
bruikbare kennisproducten, adviezen, interventies,

protocollen/handleidingen en voorzieningen. Het is

de bedoeling dat de werkplaatsen hun samenwerkings-

structuur duurzaam voortzetten en een rol van betekenis
blijven spelen in de verbetering van de kwaliteit van het

werken aan zorg, preventie en gezondheid. ZonMw borgt

deze kennis bovendien door het versterken en verankeren
van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, ook
binnen andere programma’s.

Welke werkplaatsen financiert ZonMw?
Binnen ZonMw lopen vier programma’s die academische
werkplaatsen financieren. De twee achtereenvolgende

De diverse academische werkplaatsen draaien al geruime
lezerspubliek hun ervaringen. In vijf thematische artikelen
illustreren we de werkwijze in de academische werk-

plaats. We laten zien welke dynamiek de samenwerking
tussen praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen met

zich meebrengt. In deze vijf artikelen komen betrokkenen

aan het woord over concrete maatschappelijke problemen
en/of uitdagingen uit de praktijk. Aansprekende

resultaten uit de werkplaatsen belichten we in acht

korte artikelen over onderzoeksprojecten. Deze stukken
illustreren de meerwaarde van de samenwerking

in academische werkplaatsen en laten zien hoe de
resultaten leiden tot concrete verbeteringen in de
praktijk en in het (lokale) beleid. In een artikel van

Maarten Evenblij komen de uitdagingen aan de orde
van het doen van onderzoek in de complexe sociale

werkelijkheid. En Pieter van Megchelen doet verslag

van een rondetafeldebat over de professional van de
toekomst. Welke competenties zijn vereist voor een

‘academische praktijk’? En welke consequenties heeft
dat voor de opleiding van praktijkprofessionals?
De redactie

programma’s Academische Werkplaatsen Publieke
Gezondheid (looptijden 2005-2008 en 2009-2012)

zijn gericht op praktijkgerichte onderzoeksactiviteiten
op het gebied van de publieke gezondheid. ZonMw

financiert negen academische werkplaatsen die zich

inzetten om kennis voor de jeugdsector te ontwikkelen
(looptijd 2009-2015). Hun werk verbetert de aanpak

van de Centra voor Jeugd en Gezin, de (geïndiceerde)

jeugdzorg en jeugd-ggz en de ketenzorg. Drie van deze

werkplaatsen richten zich op diversiteit in het jeugd

beleid. Zij werken aan gelijke kansen voor migranten

kinderen door versterking van de preventieve jeugdsector.
Het programma PreventieKracht dichtbij huis (looptijd

2009-2013) ten slotte biedt onderdak aan drie Academische

Werkplaatsen Thuiszorg. Daarin heeft steeds een thuiszorg
organisatie de regie.
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Meer informatie
–––––––––––––––
–

www.zonmw.nl/awpjeugd

–

www.zonmw.nl/awpg

–

www.preventiekracht.nl
(klik op ‘Academische werkplaatsen Thuiszorg’)

Op de landkaart in het hart van deze Mediator-special staat een
overzicht van alle werkplaatsen, hun aandachtsgebied
en het webadres voor meer informatie.

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Milieu en Gezondheid
Maatschappelijke vraagstukken vragen om helder en goed verantwoord beleid. Zeker als er uiteenlopende inzichten en tegenstrijdige belangen bestaan. Onderzoek kan het fundament verstevigen
onder beleid én communicatie.
Thema-artikel

Door Veronique Huijbregts

Van natte
vinger naar
wetenschap
Vraagstukken die de Academische
Werkplaats Milieu en Gezondheid
(voorheen AWPG Medische

Milieukunde, red.) onderzoekt,

vallen vaak in de categorie ‘wicked
problems’. Zulke problemen zijn

‘Huisartsen zien bij
jeukklachten nu een
pop-up op hun scherm’

moeilijk op te lossen en kenmerken
zich door tegenstrijdige belangen
en inzichten. Ze zijn ook maat-

men het NIVEL om medewerking.

De huisartsen van veertig NIVEL-peil-

stations zien nu bij een jeukklacht een
pop-up op hun scherm: kan het de

eikenprocessierups zijn? Zo ontstond
een driejarig project, waarin GGD’en,
huisartsen, onderzoeksinstituten

(IRAS/Universiteit Utrecht, RIVM), de

Expertgroep Eikenprocessierups en de

schappelijk urgent en interessant voor de media. Zo op het

academische werkplaats samenwerken. De uitkomsten

probleemcategorie. Toch is het in Almelo een politiek thema,

bestrijding van de rups mogelijk maken.

oog valt de bestrijding van de eikenprocessierups niet in deze
vertelt Arnold van der Staak, cultuurtechnisch beleidsmede-

moeten een beter onderbouwde en wellicht goedkopere

werker van de gemeente. De rups kost Almelo jaarlijks

Politiek gevoelig thema

Kunnen we hier niet op bezuinigen, wilden ambtenaren

Nederland. Bestuurders kunnen bij hun besluitvorming steun

14 duizend euro (en landelijk naar schatting 16 miljoen).

in Almelo weten. Hoe ver reikt onze zorgplicht voor de bomen
in onze gemeente? En hoeveel overlast veroorzaakt die rups

nou precies? Met een paar dia’s laat Van der Staak zien welke
ellende de brandharen van de rups kunnen veroorzaken.
Besmette mensen worden gek van de jeuk en kunnen

bijvoorbeeld hun werk bij de plantsoenendienst niet meer

doen. De precieze gezondheidsimpact was echter nog nooit

echt gemeten, aldus Van der Staak. Terwijl de eikenprocessierups intussen steeds verder oprukt.

Ook Enschede wilde graag weten hoeveel mensen er

vanwege de rups naar de huisarts gaan. De GGD’en IJsselland
en Twente besloten tot een onderzoek, vertelt Jaap de Wolf,

senior beleidsmedewerker Milieu en Gezondheid. Omdat de
huisartsen wel jeuk registeren maar niet de oorzaak, vroeg

6 Mediator | oktober 2012 | jaargang 23 | special bij nummer 5

Onmiskenbaar politiek gevoelig is de luchtkwaliteit in

hebben aan roetindicatoren: kaarten waarop de gemeten

concentraties roet – de stof in de lucht die de gezondheid het

meeste aantast – duidelijk zijn weergegeven. Bestuurders

Er is meer kennis nodig om het beleid voor ruimtelijke

Rotterdam-Rijnmond en de Rotterdamse milieudienst. Maar

geluidsadviseur van de gemeente. ‘Zo willen we naar een

willen graag ‘harde’ gegevens, was de ervaring van GGD

op de werkelijke cijfers uit onderzoek reageren ze vaak met
scepsis, zegt Jennie Odink van de GGD. ‘Acceptatie en

interpretatie zijn struikelblokken. Met een dialoog tussen

beleid en wetenschap kun je uitzoeken welke kennis er nodig
en gewenst is.’

Het probleem ‘roet’ leende zich daar bij uitstek voor. De

Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid (hier een

ordening op dit gebied te bepalen, vertelt Henk Breukelaar,
concrete gestandaardiseerde aanpak bij alle gemeenten in

de regio.’ Streven is ook om tot integraal beleid te komen van
milieu, ruimtelijke ordening, verkeer, gezondheid en welzijn,
met structurele samenwerking als ‘stip op de horizon’, zoals
Gerard Hooiring van de Milieuadviesdienst Fryslân het
uitdrukt.

samenwerking van de vijf GGD’en in Zuid-Holland, DCMR

Te weinig onderbouwd

en de Rotterdamse bestuursdienst) besloot bestuurders en

kenen bij de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid.

Milieudienst Rijnmond, de provincie, de Erasmus Universiteit
beleidsmedewerkers te interviewen. Noord-Holland sloot zich
aan en onderzoekster Mariska van der Sluis sprak uiteindelijk
veertien bestuurders en beleidsmedewerkers in de twee

provincies. ‘Onze wethouder verkeer wil hier niets van weten,
denk ik’, hoorde ze een beleidsmedewerker zeggen. ‘Die is zo

bang dat mensen om maatregelen gaan roepen.’ Bestuurders
bleken te vrezen dat burgers de gezondheidsmaat als

absoluut zouden beschouwen. Vooruitlopend op de definitieve analyse concludeert Van der Sluis voorzichtig dat de
geïnterviewden de roetindicator wel als inzichtelijk en

bruikbaar beschouwen en dat bestuurders ook behoefte

hebben aan een norm voor roet. Maar ze blijven worstelen

met de vraag hoe ze daar vervolgens mee moeten omgaan,
bijvoorbeeld in de communicatie met de burgers.

Een ander gevoelig thema is laagfrequent geluid. Dat wordt
veroorzaakt door gasboringen, treinen of bijvoorbeeld de

stadsverwarming. Voor de meeste burgers niet te horen, maar
voor sommige mensen een bron van grote irritatie, tot aan

slapeloosheid toe. Leeuwarden wilde graag weten hoe groot

het probleem is. Dat bleek toen de GGD Fryslân de gemeente
uitnodigde om onderzoeksthema’s te noemen. Wat is de last
die laagfrequent geluid oplevert? Hoe houd je toezicht en

handhaaf je, als wettelijke normen en een beoordelingskader
ontbreken?

Beleid kan niet zonder onderzoek, zo concluderen de betrok-

Zonder data kunnen bestuurders de urgentie van problemen

immers moeilijk afwegen. Inzicht in die urgentie is niet alleen
van belang voor de besluitvorming, maar ook voor een

effectieve communicatie met de bevolking. Voor een zinvolle
samenwerking dienen de verschillende werelden van

onderzoek, beleid en praktijk elkaar nog wel beter te vinden.
Op dit moment zijn veel besluiten en werkwijzen nog niet

goed onderbouwd. Dat bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam
geen gezondheidsmarkers heeft opgenomen in haar

bestemmingsplannen, typeert een betrokkene als een
‘gemiste kans’.

Academische werkplaatsen zouden dan ook een actievere rol
kunnen spelen bij de agendasetting in gemeenten.

En wat die ‘wicked problems’ betreft, ga ze niet uit de

weg en manipuleer evenmin de uitkomsten, adviseert

burgemeester Emme Groot van Delfzijl. ‘De burger begrijpt
best dat je sommige vraagstukken niet zomaar kunt
oplossen.’

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het symposium ‘Beleid
onderbouwen: logisch toch?’, op 18 juni 2012 in Utrecht georganiseerd
door de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Milieu en
Gezondheid. Kijk op www.academischewerkplaatsmmk.nl onder
‘bijeenkomsten’.

‘ Met deze
jeuk valt niet
te werken!’
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Voorbeeld
Q-koorts kan voor mensen ook op langere termijn ingrijpende gevolgen hebben, zoals
ernstige vermoeidheid. Maar objectieve gegevens zijn er nog nauwelijks. Een onderzoek
onder patiënten levert relevante gegevens op voor een adequaat infectieziektebeleid.

Onderzoek verstevigt
positie Q-koortspatiënt
Project

‘In 2008 hoorden we bij de GGD steeds vaker dat Q-koorts bij mensen langdurige klachten

Q-quest II:

en arts Maatschappij en Gezondheid bij de GGD Hart voor Brabant. ‘We hoorden dat met name

––––––––––––––––
gezondheid,

vermoeidheid

en kwaliteit van

leven van Q-koortspatiënten

Werkplaats

––––––––––––––––
Academische

Werkplaats Publieke
Gezondheid AMPHI
Info

––––––––––––––––

www.academische-

werkplaatsamphi.nl

veroorzaakte die resulteerden in veel ziekteverzuim’, vertelt Clementine Wijkmans, teamleider
van de patiënten zelf.’ Al vrij snel na het begin van de grootste Q-koorts-uitbraak ooit, werd

het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen opgestart. Daarin participeren alle relevante partijen,
inclusief politiek en patiëntenvereniging. Zij wisselen voortdurend kennis en informatie

uit om te begrijpen wat er aan de hand is, en denken bijvoorbeeld ook na over het beleid.
Onder leiding van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid AMPHI startten het
Jeroen Bosch Ziekenhuis, het RIVM en de GGD een onderzoek naar de klachten en het

ziekteverloop bij Q-koorts, waaronder de gevolgen op langere termijn. Daarbij worden mensen

die Q-koorts hebben gehad ook vergeleken met legionella-patiënten. Daarnaast is er onderzoek
opgezet naar de voorspellende waarde van de diagnostiek.

De eerste (voorlopige) resultaten liegen er niet om. Meer dan
de helft van zowel de Q-koorts- als de legionella-groep voelt

zich twaalf maanden na de eerste ziektedag ernstig vermoeid
en rapporteert beperkingen in de kwaliteit van leven. Een

ernstige acute infectie met Q-koorts levert meer problemen
op dan een legionella-infectie.

Wijkmans noemt de resultaten relevant voor het beleid.

‘We kunnen zo leren hoe je de zaken sneller met elkaar oppakt
bij een volgend incident rond een infectieziekte.’ Ook is ze

tevreden over de werkwijze binnen het onderzoek. ‘Vanuit

AMPHI laten we veel verschillende medewerkers deelnemen,
tot en met de mensen van ons secretariaat. De wetenschap
komt zo de GGD binnen.’ Koos van der Velden,

Cruciale kennis
voor de patiënten

verantwoordelijk voor AMPHI: ‘Het onderzoek is

relevant voor zowel academie, beleid als praktijk.

Je ziet dan ook dat iedereen eager is om te zorgen

voor een goede respons. Alle deelnemers

– van onderzoekers tot patiënten – zijn sterk

gemotiveerd om het onderzoek tot een goed einde
te brengen. Belangrijk, want alleen zo kunnen we

de gevolgen van Q-koorts op de langere termijn zo objectief en

gekwantificeerd mogelijk in beeld brengen. Die kennis is cruciaal
voor een steviger positie van patiënten, bijvoorbeeld ten
opzichte van politiek en verzekeraars.’ [Adri Bolt]
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Beleid ontmoet onderzoek

Aansluiten bij wat
bij de burger leeft
Door Veronique Huijbregts

Marja van Bon: Als je evidence based wilt werken in de lokale publieke gezondheidszorg, is
steeds de centrale vraag: doe je de goede dingen en doe je de dingen goed? Een van onze
instrumenten is kortlopend onderzoek naar vragen vanuit de gemeenten. Die zien het

belang van onze projecten. Tilburg is bijvoorbeeld nauw betrokken bij ons onderzoek naar
zwerfjongeren in de stad.

Bert Hogeboom: Die betrokkenheid herken ik. Zwolle wil een gezonde stad zijn en de

gemeente zit in onze stuurgroep. Maar hoewel gemeentelijk draagvlak belangrijk is, zijn
de ideeën van de burgers leidend. Onze Academische Werkplaats Overgewicht ging over

Marja van Bon,
teamleider Kennis
centrum Openbare
Gezondheidszorg GGD
Hart voor Brabant,
betrokken bij de
Academische Werkplaats
Publieke Gezondheid
Brabant.

ketenzorg rond overgewicht bij kinderen en senioren. We hebben eerst met de doel
groepen gesproken over hun beleving van het probleem en de gewenste aanpak.

Complexe gezondheidsproblemen los je inderdaad alleen op door aan te sluiten bij wat er bij

de burger leeft. Hoe kun je mensen ondersteunen bij gezond gedrag? Wij hebben overigens

gemerkt dat je heel goed vanuit de praktijk naar de wetenschap kunt toewerken. Bijvoorbeeld
door een goed werkende aanpak met bewijzen te onderbouwen. Een collega heeft onderzoek
gedaan naar armoede en gezondheid in de jeugdgezondheidszorg. De dienst Sociale Zaken

vroeg zich af of de jeugdgezondheidszorg een rol kon spelen bij het opsporen van die kinderen.

Bert Hogeboom,
directeur V&V bij Icare
en samenwerkings
coördinator Academische
Werkplaats Thuiszorg
‘Gezondheid Dichtbij’
in de regio Zwolle.

Over de zo ontstane werkwijze is iedereen heel enthousiast. Als onderzoeker probeer je
aannames, bijvoorbeeld vanuit het beleid, te onderbouwen met feiten.

Zeker. Als je met onderzoek bijdraagt aan betere keuzes en gerichter interveniëren, bevorder je effectievere,
doelmatigere en goedkopere zorg. Dat is een belangrijke maatschappelijke opgave.

Die bijdrage zie ik ook. De winst van academische werkplaatsen is dat je je goed oriënteert op wat anderen al bedacht
hebben. Maar je moet wel nagaan of omstandigheden waarbinnen interventies effectief zijn, overeenkomen met die
in de eigen regio. Anders haal je niet het resultaat dat je nastreeft.

Precies, het is essentieel de omstandigheden te kennen. Wij kwamen er bijvoorbeeld achter dat veel moeders
in een bepaalde wijk niet wisten wat gezond was en wat niet. Met een diëtiste zijn ze naar de supermarkt

gegaan om producten te leren beoordelen. Als je alleen zou zeggen: ‘u moet gezonder eten’, bereik je niets.
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Academische werkplaats stimuleert praktijkgericht onderzoek

‘De kost
gaat voor 		
de baat
uit’
L ange tijd produceerde de wetenschap vooral kennis voor op de plank en wist
de praktijk de wetenschap niet altijd te vinden. De academische werkplaatsen
brengen daar verandering in. Drie wetenschappers over de meerwaarde van
praktijkgericht onderzoek in een soms weerbarstige werkelijkheid.
Door Maarten Evenblij
‘Voor mij persoonlijk is wetenschap alleen interessant als de

opleiding, de praktijk van de zorg en het beleid dichter bij

je geen wetenschap zou moeten bedrijven als je niet op

verschillen zijn groot. Alleen al vanwege de uiteenlopende

praktijk er wat aan heeft. Wat overigens niet wil zeggen dat

voorhand weet wat de maatschappelijke meerwaarde ervan
is. Maar als we het hebben over het verwetenschappelijken
van bepaalde praktijkgebieden – bijvoorbeeld de ggz,
jeugdzorg of gezondheidsbevordering – dan moet je

ook bereid zijn de betreffende wetenschap te vermaat

schappelijken.’ Dat laatste is voor Tommy Visscher dan ook
een belangrijke doelstelling als onderzoekscoördinator

van het Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle.
Verwetenschappelijken en vermaatschappelijken zijn

centrale elementen in de inspanningen om wetenschap,
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elkaar te brengen. Het is weerbarstige materie, want de
tijdpaden. Wetenschappers denken op lange termijn,

praktijkmensen willen binnen een jaar de effecten zien
van hun inspanningen, en beleidsmakers en politici

hebben de resultaten bij voorkeur gisteren al binnen.

Ook zijn er belangrijke verschillen in wat het hart van

wetenschappers, beleidsmakers en praktijkprofessionals
sneller doet kloppen én waarop ze worden afgerekend.

Wetenschappelijke publicaties en aantallen afgestudeerden
en promovendi vormen de grootste incentives binnen

universiteiten en hogescholen. Belangrijke criteria voor

Dr. Tommy Visscher

Prof. dr. Onno van Schayck,

de Vrije Universiteit Amsterdam en Windesheim.

Universitair Medisch Centrum. Wetenschappelijk

Epidemioloog en gezondheidswetenschapper aan
Onderzoekscoördinator Onderzoekscentrum Preventie
Overgewicht Zwolle en Academische Werkplaats

Thuiszorg Gezondheid Dichtbij, een samenwerking

tussen onder andere VU, Windesheim, Icare (thuiszorg),
GGD Zwolle, huisartsenzorg en de Isala-klinieken.

Hoogleraar Preventieve Geneeskunde, Maastricht
directeur CAPHRI (School for Public Health and

Primary Care). In de Academische Werkplaats Publieke
Gezondheid Limburg werken onder andere samen:
achttien Zuid-Limburgse gemeenten, MUMC+
en GGD Zuid Limburg.

zorgprofessionals zijn het succes van een behandeling

onderhouden. Zulk soort activiteiten moet dan ook door

zich vooral leiden door hun politieke barometer en

Dat is precies wat bijvoorbeeld CAPHRI doet, aldus de

en de tijd die daarmee gemoeid is. En politici laten

de ‘waan van de dag’, die vraagt om snelle actie. Deze

verschillende sporen, uitgangspunten en prikkels maken
een duurzame samenwerking tussen wetenschap,

zorginstellingen en politiek vaak lastig. Terwijl ze wél
op elkaar zijn aangewezen.

Vrees voor afhankelijkheid

‘Onderzoekers denken niet altijd na over wat er met hun

onderzoek gebeurt. Soms is dat geen probleem, maar met
veel onderzoeksresultaten gebeurt daardoor niets’, aldus

Rutger Engels, hoogleraar Orthopedagogiek. ‘Voor onder-

zoekers is het ook wel lastig. Het stimuleren dat er iets met

de universiteit worden gewaardeerd.’

Maastrichtse hoogleraar Preventieve Geneeskunde Onno

van Schayck. ‘Ons doel is wetenschappelijk onderzoek om

de zorg te verbeteren, dus wij belonen onderzoekers die dat
doen. De universiteit, de GGD en andere zorginstellingen

hebben elkaar in onze regio gevonden op dat streven. Dat
betekende eerst wat aan elkaar snuffelen. Maar het

belangrijkste is dat je niet pas in actie komt als de meerwaarde voor elk van de partijen evident is. De kost gaat
voor de baat uit. Dat betekent: pilot-projecten, geduld,

tijd investeren en slimme oplossingen vinden. De grootste
valkuil is dat iedereen in zijn eigen bastion blijft zitten.’

je gegevens gebeurt vereist een andere houding en

Een goed initiatief dat vaak overtuigt, zijn de ‘Klein maar

afhankelijkheid. Niet alleen financieel. Ze identificeren zich

kortlopende, weinig omvangrijke en goedkope projecten die

vaardigheden. Bovendien vrezen onderzoekers voor

soms ook sterk met bepaalde onderzoeksmethoden die

minder geschikt zijn voor praktijkgericht onderzoek.’ Toch

zal de wetenschap hier iets mee moeten, vindt Engels. ‘Als ik
als onderzoeker een miljoen van de overheid krijg, wordt er
wel een praktische relevantie verwacht. Dat betekent dus
niet alleen wetenschappelijke publicaties schrijven, maar

ook tijd vinden om anderen te adviseren, te vergaderen ten
behoeve van samenwerking, en contacten met de media
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Fijn’-projecten, zo constateren de drie onderzoekers. Het zijn
binnen een jaar een antwoord moeten geven op concrete

vragen uit praktijk en beleid. Van Schayck: ‘Zulke projecten
zijn fantastisch voor praktijkmensen die de stap naar een

promotie vaak lastig vinden, maar wel enthousiast zijn om

praktijkvragen op te lossen. Ze passen vaak ook beter bij de

houding van bestuurders die sceptisch zijn over onderzoek,
maar die zo wel snel resultaten zien.’ Bij langer lopend

onderzoek helpen deze projecten onderzoekers om praktijk

Prof. dr. Rutger Engels

Hoogleraar Orthopedagogiek, Radboud Universiteit
Nijmegen. Hoofd Academische Werkplaats Jeugd

Inside-Out, een samenwerking tussen onder andere
universiteit, Hogeschool Arnhem Nijmegen,

Bureau Jeugdzorg, Zorgbelang Gelderland, vier

jeugdzorginstellingen, Trimbos-instituut en gemeente
Nijmegen.

en beleid al tussentijds te laten zien waar verbeteringen

werkgever een enthousiaste medewerker die een expert

blij mee.’

meer opgeleverd dan gekost, stelt Van Schayck. ‘Door de vele

zijn opgetreden, vult Visscher aan. ‘Daar zijn praktijkmensen

Geen strak keurslijf

Visscher let er in sollicitatieprocedures op dat onderzoekers
feeling hebben met de praktijk, nu maatschappijgericht

onderzoek steeds meer onderdeel van universiteiten wordt.

wordt.’ De praktijkgerichte aanpak heeft CAPHRI uiteindelijk
onderzoekssubsidies die we hebben binnengehaald, ook van
ZonMw. Maar ook doordat we als academische werkgever
iets hebben aan deze praktijkgerichte vraagstellingen en
gemotiveerde werknemers.’

‘Wetenschappelijk onderwijs moet meer aandacht besteden

In de academische werkplaatsen is veel discussie over de

Dan ontstaat er ook betere communicatie.’ In Limburg is

voor praktijkgericht onderzoek. Geprotocolleerd patiënten-

aan de praktijk, en praktijkonderwijs meer aan onderzoek.

wetenschappelijke methoden die gebruikt kunnen worden

de medische faculteit traditioneel gericht op extramuraal

onderzoek is lastig, zeker als er ook nog sprake moet zijn

ambitie, stelt Van Schayck. ‘En dat is buitengewoon succesvol.

cliënt is anders en vereist zijn of haar eigen protocol. Toch is

onderzoek en heeft de GGD de academisering echt als

We onderzoeken in onze academische werkplaats onder

werpen die de GGD belangrijk vindt. Van vroegopsporing van
astma bij kinderen en overgewicht op scholen, tot integrale

bekostiging en zorgpakketten op wijkniveau. We hebben hier
nu 25 promovendi op zulke onderwerpen. Medewerkers

pikken goede onderzoeksvragen uit de praktijk op en laten
de praktijkmensen ook echt meedoen in het onderzoek.’

Flexibiliteit is daarbij een voorwaarde, aldus Van Schayck.
‘Ruim de helft van al onze CAPHRI-promovendi is extern;

ze promoveren naast hun baan. Ze kunnen hun promotie

traject niet in vier jaar doen, maar het moet ook geen tien
jaar duren. Daar past geen keurslijf, zo hebben we de

afgelopen jaren geleerd, maar creativiteit. En het is ‘t waard.
De universiteit houdt er een promotie aan over en de
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van randomisering of dubbelblindheid, stelt Engels. ‘Elke

effectiviteitsonderzoek belangrijk. Zorgverzekeraars vragen
om bewezen interventies en ook in de jeugdzorg en de ggz

wordt dat meer en meer geëist.’ Maar met een gerandomiseerde, gecontroleerde studie ben je zo vele jaren verder,

áls je dan al een antwoord hebt, schetst Engels het dilemma.
‘Het is dus zaak om creatieve onderzoeksprotocollen te
ontwikkelen die geschikt zijn voor de praktijk van zorg.
Over de effectiviteit van mainstream behandelingen is

wel consensus, maar niet bij complexe zaken, zoals bij de
verwevenheid van agressie, delinquentie en angst in de
jeugdzorg.’ Van Schayck heeft al langer ervaring in het

ontwikkelen van onderzoeksmethoden voor de praktijk,
zoals mixed methods, dat kwantitatief, kwalitatief
en quasi-experimenteel onderzoek combineert.

‘We passen het onderzoeksdesign aan de vraagstelling
en het onderzoeksobject aan. We zien dat de betere

wetenschappelijke tijdschriften tegenwoordig meer

Column

openstaan voor zulke nieuwe onderzoeksmethoden,

Erik Dannenberg

toe te passen.’

Zwolle

omdat het niet altijd mogelijk is traditionele technieken

Wethouder gemeente

Druk van boven

Bij beleidsmakers en bestuurders gaat de omslag

van scepsis ten aanzien van onderzoek naar gematigd
enthousiasme langzaam, constateren de drie wetenschappers. In Zwolle heeft Visscher geluk met een

wethouder die veel richtinggevende support geeft.
‘Partijen weten elkaar meer te vinden en werken

samen. Natuurlijk is er af en toe gedonder, maar dat
is ook weer snel de wereld uit. We hebben dezelfde
agenda, doelstelling en een gezamenlijk belang:

gezondheidsbevordering en het “ontzorgen van de

zorg”, sterk wijk- en buurtgericht.’ Het ‘gedonder’ gaat
meestal over ambitie en snelheid, zegt Visscher.

‘Onderzoekers willen de databestanden meestal sneller
vullen dan de praktijkprofessionals. Die laatsten willen
vaak eerst een jaar wat doen en daarna weer verder
zien. Ook daar moet je de communicatie tussen

wetenschap en praktijk dus verbeteren. Of er ontstaat
wrijving over te weinig geld en over een te snelle

implementatie. De druk “van boven” is vaak veel te
groot.’

Engels ziet vooral vooruitgang bij het management

en de besturen van zorginstellingen, die gezamenlijke

onderzoekafdelingen oprichten. ‘Bij ons is de valkuil om
genoeg ondersteuning te krijgen vanuit gemeenten en

provincie. Een ander punt is de onderlinge concurrentie
tussen instellingen nu projecten worden aanbesteed,
bijvoorbeeld in de jeugdzorg.’ Voor Van Schayck ten

slotte is het slechten van de muren tussen publieke

gezondheid en zorg de grote uitdaging. ‘Limburg kan

een proeftuin worden waarin preventieve en curatieve
zorg één geheel worden. Het zou geweldig zijn als wij
kunnen laten zien dat zo’n aanpak op termijn minder
geld kost, omdat je minder staat te dweilen met de

kraan open. Wij schatten dat het investeren van enkele
miljoenen in preventie uiteindelijk elders vele miljoenen aan andere kosten kan voorkomen. En dat kun je
alleen met praktijkgericht onderzoek aantonen.’

BOOP’en doe je buiten!
Beleidsmakers en beslissers moeten weten wat er zich afspeelt
in de leefwereld van mensen. Zo kunnen ze beleid maken dat
aansluit bij de dagelijkse vraagstukken waar deze mensen

mee te maken hebben. Dat betekent de straat op en praten

met beoogde personen en groepen, stakeholders en (welzijns-)
instellingen.

Daarnaast kan én moet beleid versterkt worden met gedegen

onderzoek. Bijvoorbeeld om de effecten van het beleid inzichtelijk te maken en het vervolgens eventueel aan te passen. Door
samen te werken met onderzoekers hoef je als ambtenaar of
professional het wiel niet zelf uit te vinden. Je kunt je laten
voeden door de kennis van de onderzoekers. Dit gebeurt
gelukkig al volop!

Nieuw in de afstemming tussen beleid, onderzoek,

opleidingen en praktijk – BOOP’en dus – is de samenwerking
met private partijen en ondernemers. Ook zij leveren, naast
de publieke partners, een belangrijke bijdrage. Ik denk aan
inhoudelijke kennis, bijvoorbeeld als het gaat om sociale

marketing. Of aan een financiële bijdrage bij het uitvoeren van
het beleid of een project. Zwolle Gezonde Stad is een

vorm van dit nieuwe BOOP’en, waarbij we twee extra P’s

van ‘private partijen’ toevoegen. Een samenwerking waarin
iedereen elkaars kennis en ervaring kan gebruiken.

In het lokale gezondheidsbeleid is dit van groot belang. Zeker als
we de effecten van het beleid en de uitvoering ervan nauwgezet
blijven monitoren. Want met de uitkomsten van goed onderzoek kunnen we ook het toekomstige beleid weer slimmer

vormgeven. Naar mijn idee moet onderzoek dan ook als volgt

worden ingezet: praktijk- en beleidondersteunend, praktijk- en
beleiddienend, maar ook praktijk- en beleidsturend. In al deze
rollen kunnen overheden, praktijkinstellingen, hogescholen
en universiteiten nog wel wat stappen zetten. Op straat
bijvoorbeeld.
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Academische Werkplaats Publieke Gezondheid
Beleidsmakers voorzien van relevante gegevens en wetenschappelijke kennis over de gezondheids
situatie in de regio, dat is een belangrijk doel van de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid.
Hoe verloopt de samenwerking met de beleidsmakers?
Thema-artikel

Door Marten Dooper

De stap van
‘ data’ naar
‘ beleidskennis’ 
Als drijvende kracht achter de

tijd gezocht hoe je data geschikt kunt maken voor beleid.

Toekomst Verkenningen (VTV) van

die over uiteenlopende gegevens beschikken.’ Ze noemt een

vierjaarlijkse Volksgezondheid

het RIVM, heeft Hans van Oers ruime
ervaring met het presenteren van
gezondheidsinformatie voor

beleidsmakers. ‘We hebben bij de

VTV gaandeweg geleerd hoe je dit
zo doet dat beleidsmakers met de
informatie uit de voeten kunnen.

Beleidsvragen zijn meer en meer het
startpunt geworden voor de

informatieverzameling en de

presentatie ervan. Bijvoorbeeld:

welke aandoeningen komen in Nederland het meeste voor?
Of: hoe speelt de leefomgeving in op de gezondheid? De
droge cijfers daarover worden in de VTV van betekenis
voorzien. En daarmee wordt het kennis.’

In een voortdurende wisselwerking tussen beleidsmensen
en onderzoekers heeft de VTV een vorm ontwikkeld die
beleidsmensen in staat stelt de verzamelde kennis te

gebruiken voor nieuw beleid, aldus Van Oers. Binnen de

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

werkt hij inmiddels met eenzelfde vorm op regionaal niveau.
‘We hebben nu twee regionale VTV’s uitgebracht. Nog meer
dan de nationale VTV is dat een concreet hulpmiddel om

We kwamen uit op een samenwerkingsverband van partners
voorbeeld: de provincie wil inzicht in het toekomstige

arbeidspotentieel in de krimpregio Zuid-Limburg. Via de

databank van de jeugdgezondheidszorg beschikt de GGD
over gedetailleerde gegevens van een cohort jongeren:

aantallen, opleidingsniveau en bijvoorbeeld gezondheid.

De Universiteit Maastricht heeft op haar beurt Wajong- en

arbeidsongeschiktheidsdata in huis. Jansen: ‘Samengevoegd
leveren die data precies de benodigde informatie om het
toekomstige arbeidspotentieel te voorspellen en hierop
beleid te maken.’

Regionale getallen geven soms ook verrassende inzichten

in de achtergronden van bepaalde gezondheidsverschillen,
vervolgt Jansen. ‘We zagen dat op bepaalde scholen veel
meer kinderen te voet of met de fiets naar school gaan.

Onderzoek maakte duidelijk dat een schone, goed onder-

houden en aangename schoolomgeving daarbij minstens zo
belangrijk is als verkeersveiligheid.’ Dit voorbeeld illustreert
meteen dat ook andere beleidsterreinen van invloed zijn op
de lokale gezondheidstoestand. ‘Via een regionale VTV kun
je meteen de invloeden op het gebied van bijvoorbeeld

onderwijs of ruimtelijke ordening bij beleidsmakers onder
de aandacht brengen.’

gezondheidsbeleid uit te stippelen op lokaal niveau.’

Voor het karretje

Verrassende inzichten

Gezondheid AMPHI in Nijmegen heeft veel contact met

Ook in Limburg vormen beleidsvragen het uitgangspunt voor
overzichten van gezondheidsinformatie, vertelt Maria

Jansen van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid
Limburg. ‘Na de start van onze werkplaats hebben we een
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Gerard Molleman van de Academische Werkplaats Publieke
ambtenaren en beleidsmakers. ‘Als het over gezondheids

informatie uit de monitoronderzoeken gaat, is onze vraag
steeds: wat kunnen jullie ermee? Daarnaast verzamelen

we cijfers op wijkniveau. Het proces om betekenis te geven

aan die cijfers is intensiever. We bespreken de uitkomsten

Dan ervaar je de hectiek van de dagelijkse politiek. En je

Zo creëren we draagvlak voor eventuele gezondheids-

wachten op wetenschappelijk verantwoorde kennis.’

met de beleidsmakers én met de bewoners in de wijken.
bevorderende acties.’

Gespreksleider Cees van Eijk – communicatieadviseur en

oud-wethouder – gooit de knuppel in het hoenderhok: ‘Loop
je door al dat overleg niet het risico voor het karretje van de

lokale politiek te worden gespannen? Bijvoorbeeld omdat je
geacht wordt het bestaande of voorgenomen beleid met
wetenschappelijk verantwoorde data te onderbouwen?’
Van Oers bevestigt dat zoiets soms aan de orde is. ‘Als

wetenschapper moet je op zo’n vraag dan een genuanceerd
antwoord geven. Je trekt de vraag breder en maakt die zo
als het ware los van het directe politieke belang.’ Jansen:

‘Soms concludeer je op wetenschappelijke gronden dat een
gemeente niet de beste keuze heeft gemaakt, bijvoorbeeld
in de manier waarop wijkteams zijn ingericht. Je kunt de
wethouder daarop wijzen door spiegelinformatie aan te

dragen en een voorstel te doen het anders aan te pakken.
Als de wethouder het beleid vervolgens niet verandert,
heeft hij daar blijkbaar zijn redenen voor.’

Gezag veroveren

Voor een vruchtbare samenwerking tussen onderzoek en
beleid moeten alle betrokken zich kunnen inleven in de

andere partij, stelt Van Oers. ‘Ik heb veel geleerd door af
en toe eens mee te lopen op het ministerie van VWS.

‘Hier is veiligheid geen
probleem’
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snapt beter waarom beleidsmakers niet eeuwig kunnen
Volgens Jansen werkt het goed als je daarnaast ook de

‘politieke luwte’ opzoekt om aan agendasetting te doen.
‘Alvast op een rijtje zetten wat er straks gaat komen.

Daarover al data verzamelen, zodat je de beleidsmakers
op het moment dat ze er behoefte aan hebben snel van

relevante gegevens kunt voorzien.’ Ook Molleman noemt
het belangrijk ‘proactief’ te zijn: ‘Zorg ervoor dat je de

beleidsmensen persoonlijk kent en dat je weet op welke
gegevens en kennis ze zitten te wachten. Zo overtuig je
ze ook dat je bondgenoten bent.’

Volgens Jansen is de uitdaging voor de komende jaren te
zorgen dat de beleidsmakers zich automatisch tot de

werkplaatsen wenden en niet een of ander commercieel

bureau inschakelen. ‘Hoe bereik je dat?’, wil Van Eijk weten.
‘Door hard te werken en goede adviezen te leveren’,

antwoordt Van Oers. Vertrouwen en gezag verover je

volgens hem niet in één dag; je moet meters maken om

centimeters vooruit te komen, zegt hij. ‘We hebben dat ook
gezien met de landelijke VTV. Door stug te schaven aan de

kwaliteit, is de VTV een erkend instrument geworden bij het
uitstippelen van het landelijke gezondheidsbeleid. Op

net zo’n manier moeten de werkplaatsen uitgroeien tot het
vanzelfsprekende kennisinstituut waar lokale beleidsmakers terecht kunnen voor ondersteuning van hún
gezondheidsbeleid.’

Voorbeeld
In de afgelopen twee winters haalde de winterkou flink uit. In zulke koudeperiodes
zorgen de vier grote steden – Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht –
dat er voor alle daklozen onderdak beschikbaar is. Dat maakt ook onderzoek naar
de daklozenpopulatie mogelijk.

Wake up call dankzij
winterkoudeonderzoek
Project

De daklozencijfers van G4-USER, de academische werkplaats die voor de G4 onderzoek doet

Onderzoek

onderzoeker Marcel Buster van GGD Amsterdam. Er is immers veel dynamiek in de groep

––––––––––––––––
Winterkoudeopvang
2010-2011

en 2011-2012
Werkplaats

––––––––––––––––
Urban Social

Exclusion Research

naar openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), zijn bijzonder en zinvol. Dat vindt

daklozen. Het daklozenbeleid, dat mensen op straat aan een dak, inkomen en zorg helpt,

betreft alleen de regiogebonden daklozen. Maar elke stad kent daklozen van elders. Buster:

‘Dankzij de kou weten we nu beter hoe de groep is opgebouwd. En omdat we het onderzoek
in G4-verband op dezelfde wijze doen, kunnen we nu ook ontwikkelingen vergelijken.’

Volgens de onderzoekscijfers had driekwart van de dakloze respondenten in 2012 geen

binding met de stad waar ze koudeopvang kregen. Van alle opgevangen daklozen kwam de
helft van buiten Nederland.

(G4-USER),

Dat zijn inderdaad nuttige cijfers, oordeelt wethouder Rabin Baldewsingh van Den Haag.

Werkplaats Publieke

hebben. Maar uit de cijfers blijkt tot zijn verrassing ook dat Den Haag in verhouding meer

de Academische

Gezondheid OGGZ
van de G4
Info

––––––––––––––––
www.g4-user.nl

Hij is blij dat de meeste ‘Haagse’ daklozen uit 2011 nu een dak, inkomen en begeleiding

mensen telt die pas in het voorafgaande jaar dakloos zijn geworden: 52 procent van de
bezoekers van de winteropvang tegen 35 procent in de andere steden. ‘Dat had ik niet
verwacht. Ik vind het een significant signaal.’

Informatie over de redenen van dit verschil geeft het onderzoek niet. Baldewsingh vermoedt
dat het vooral gaat om mensen die, al dan niet legaal, uit Oost-Europese landen komen.
Maar waarom die dan in Den Haag terecht komen? De wethouder wil de situatie verder

laten onderzoeken. ‘Want ik moet wel anticiperen op een situatie die allicht
nog kan gaan verslechteren. En dan komt de leefbaarheid in het geding.

Verrassende
signalen uit
onderzoek

Het onderzoek heeft dus een belangrijk feit wat pregnanter aan het licht
gebracht. Noem het een wake up call.’

De samenwerking van de vier grote steden heeft ook uit onderzoeksoogpunt
wat extra’s te bieden,
zegt Buster. Door de

betrokkenheid van vier
universiteiten is het

onderzoeksnetwerk van alle betrokke-

nen sterk gegroeid. En omdat de

onderzoekers van alle GGD’en ook in

een andere G4-gemeente onderzoek

hebben gedaan, kennen en begrijpen
ze elkaar nu beter. ‘Zowel onderzoek

als beleid komen zo meer in perspectief te staan.’ [Veronique Huijbregts]
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Voorbeeld
GGD Den Haag zocht een paar jaar geleden naar manieren om gezondheidsbevordering
bij ouderen systematischer aan te pakken. Is een consultatiebureau voor ouderen een
goed idee? Of gaat het beter via de huisarts? Onderzoek moest zicht geven op de beste
keuze.

Efficiënte preventie
bij ouderen
Project

––––––––––––––––
PRevention:

‘Een tijd lang hebben veel gemeenten ingezet op consultatiebureaus
voor ouderen, maar er was geen enkel bewijs dat het concept
werkte.’ Dat zegt Barend Middelkoop, epidemioloog bij GGD

Intervention

Den Haag en bijzonder hoogleraar Sociale Geneeskunde bij het

Seniors (PRIMUS)

gekomen onderzoeksvraag van het PRIMUS-project was vervolgens

Mapping Used for

Werkplaats

––––––––––––––––
Academische

Werkplaats Publieke
Gezondheid

Noordelijk ZuidHolland
Info

––––––––––––––––

www.awpgnzh.nl

Leids Universitair Medisch Centrum. ‘De uit de praktijk voort-

Scherpere
beleidskeuzes
door onderzoek

simpel: wie moet wat aanbieden aan welke mensen? Al snel werd

duidelijk dat ouderen een duidelijke voorkeur hebben voor de huisarts als aanbieder.

Praktisch zitten daar ook veel voordelen aan. De huisarts heeft goede informatie over

iemands voorgeschiedenis. En er zijn geen problemen met overdracht van informatie of
met de follow-up.’

Maar wat moet de huisarts aanbieden, en aan wie? PRIMUS concentreerde zich op de groep

55-75 jaar met een lage sociaaleconomische status en op migranten. Uit een literatuurstudie
en een expertmeeting bleek dat deze groep onder meer gebaat is bij cardiovasculaire
preventie en interventies rond eenzaamheid en depressie.
Huisarts Lukas Brouw deed een groot deel van 2010 mee
aan het onderzoek. ‘Vanuit de huisartsenpraktijken

schreven we mensen aan. We vroegen ze een vragenlijst
op internet in te vullen, die gezondheidsrisico’s in kaart

bracht. Mensen die dat niet konden, kregen thuisbezoek.’
De respondenten werden willekeurig verdeeld over een
onderzoeksgroep en een controlegroep. Mensen uit de

onderzoeksgroep kregen twee gesprekken aangeboden,
waarin ze gericht geadviseerd werden. Mensen uit de

controlegroep ontvingen alleen een schriftelijk advies.
‘Een maand later belde ik ze op met de vraag of ze

ook daadwerkelijk hun leefstijl hadden aangepast.

Nu – twee jaar later – zijn we bezig met de nameting.’

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat het consult

bij de huisarts ertoe leidt dat mensen significant vaker hun
leefstijl aanpassen, bijvoorbeeld door een cursus te doen
om te stoppen met roken. Het effect op eenzaamheid en
depressie is kleiner, aldus Brouw.

PRIMUS heeft al invloed gehad op het Haagse gemeentebeleid, vertelt Middelkoop. ‘Ook hier wilden ambtenaren
consultatiebureaus voor ouderen op poten zetten.

De wethouder aarzelde en heeft mij uitgenodigd voor een

gesprek. Omdat uit ons onderzoek bleek dat het veel beter
is om advisering van ouderen bij de huisarts te leggen,
gingen de consultatiebureaus niet door.’ [Adri Bolt]
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Landkaart
Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid

Academische Werkplaatsen Jeugd

1. Academische Werkplaats AGORA

11. Academische Werkplaats Jeugd C4Youth

Werkgebied

Werkgebied

Vestigingsplaats

Wageningen

		

Regio Rivierenland; Regio Twente

Webadres

De GGD-regio’s Gelre-IJssel; Gelderland-Midden;
www.aw-agora.nl

2. Academische Werkplaats AMPHI
Vestigingsplaats

Nijmegen

		

Gelderland Midden; Gelre-IJssel; Hart voor Brabant;

Werkgebied

		

Webadres

De GGD-regio’s Regio Nijmegen; Rivierenland;

Brabant Zuidoost

www.academischewerkplaatsamphi.nl

3. Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (incl. OGGZ)
Vestigingsplaats

Tilburg

		

Brabant Zuidoost

Werkgebied
Webadres
		
		

Webadres

www.c4youth.nl

Noord-Nederland

12. Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out
Vestigingsplaats

Nijmegen

Webadres

www.insideout.nl

Werkgebied

Gelderland en oostelijk Noord-Brabant

13. Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd
Vestigingsplaats

Zutphen

Webadres

www.awfzj.nl

Werkgebied

landelijk

14. Academische Werkplaats Jeugd in Twente

www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-

Werkgebied

en-researchgroepen/tranzo/academische
werkplaatsen/ogz

Vestigingsplaats

Rotterdam

		

Zuid-Holland Zuid

Webadres

Groningen

De GGD-regio’s Hart voor Brabant; West-Brabant;

4. Academische Werkplaats CEPHIR
Werkgebied

Vestigingsplaats

De GGD-regio’s Rotterdam-Rijnmond; Zeeland;
www.cephir.nl

Vestigingsplaats
Webadres

Vestigingsplaats

Haarlem

Webadres

www.zonmw.nl/awpjeugd

Werkgebied

Vestigingsplaats

Leiden

		

Hollands Midden

Werkgebied

Webadres

webadres

www.academischewerkplaatsmmk.nl

landelijk

Kennemerland

16. Academische Werkplaats Publieke Gezondheid-jeugd
Werkgebied

Arnhem

www.awjtwente.nl

15. Academische Werkplaats Jeugd Kindermishandeling

5. Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid
Vestigingsplaats

Enschede

Twente

De GGD-regio’s Den Haag; Zuid-Holland West en
www.awpgnzh.nl

6. Academische Werkplaats GGD Amsterdam/AMC

Diversiteit in het Jeugdbeleid

Werkgebied

17. Academische Werkplaats Jeugd Diversiteit Brabant

Vestigingsplaats

Amsterdam

Webadres

www.acwp.nl

De GGD-regio Amsterdam (e.o.)

7. Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg Noord-Holland
Vestigingsplaats

Amsterdam

		

Zaanstreek Waterland; Kennemerland

Werkgebied
Webadres

Vestigingsplaats

Tilburg

Webadres

www.dj-brabant.nl

Werkgebied

Midden-Brabant en Zuidoost-Brabant

De GGD-regio’s Amsterdam; Hollands Noorden;

18. Academische Werkplaats Jeugd Diversiteit DWARS

www.vumc.nl/afdelingen/AWJGZ

Werkgebied

8. Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg

Vestigingsplaats

Rotterdam

Webadres

www.samendwars.nl

Rotterdam-Rijnmond

Vestigingsplaats

Maastricht

19. Kenniswerkplaats Tienplus

		

Midden Limburg

Werkgebied

Werkgebied
Webadres

De GGD-regio’s Zuid-Limburg; Noord en
www.academischewerkplaatslimburg.nl

9. Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland

Vestigingsplaats

www.kenniswerkplaats-tienplus.nl

Amsterdam

Hollands Midden

20. Academische Werkplaats Thuiszorg Gezondheid Dichtbij

www.awpgnzh.nl

Vestigingsplaats

Amsterdam

		

Rotterdam-Rijnmond; Utrecht

Webadres

Webadres

PreventieKracht dichtbij huis

10. Academische Werkplaats G4-USER (OGGZ)

Werkgebied

Utrecht/Amsterdam

Leiden

Werkgebied 	De GGD-regio’s Den Haag; Zuid-Holland West en
Webadres

Vestigingsplaats

Vestigingsplaats

Meppel (Icare thuiszorg)

Webadres

www.zorgvoorgezondgewicht.nl

Werkgebied

Zwolle

De GGD-regio’s Amsterdam; Den Haag;

21. Academische werkplaats Dementie

www.g4-user.nl

Werkgebied

		

Vestigingsplaats

Capelle a/d IJssel (De Zellingen)

Webadres

www.transitiesinzorg.nl/programmas/ouderen/

		

Capelle en Krimpen a/d IJssel

academische-werkplaats-dementie/

22. Academische werkplaats Thuiszorg Oost-Groningen
Vestigingsplaats

Werkgebied
Webadres

18 Mediator | oktober 2012 | jaargang 23 | special bij nummer 5

Veendam (Zorggroep Meander)

Oost-Groningen

www.goudleven.nl

Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid
Academische Werkplaatsen Jeugd
Diversiteit in het Jeugdbeleid
PreventieKracht dichtbij huis
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Academische Werkplaats C4Youth
De jeugdzorg is een versnipperd veld met veel verschillende aanbieders, van eerstelijnszorg tot
gespecialiseerde jeugd-ggz. Hoe zorgen gemeenten – die straks de regie krijgen – voor de juiste zorg
op het juiste moment?
Thema-artikel

Door Louwke Meinardi

Wat werkt in
de jeugdzorg?
De jeugdzorg kent een woud aan aanbieders, elk met een

uitzien, wat is er nodig? Wat is goede en effectieve zorg en

gefinancierd. Naast deze versnippering worstelt de

allemaal kosten? Onderzoek van de Academische Werkplaats

eigen ‘assortiment’. Iedere vorm van zorg wordt verschillend
jeugdzorg met de nasleep van een paar afschuwelijke

incidenten, waarbij kinderen onder toezicht toch overleden.
De buitenwereld kijkt met argusogen naar de prestaties:
zien de hulpverleners het wel als
het echt misgaat, en grijpen ze

tijdig in? ‘Het risicodenken in de
samenleving is de laatste jaren

heel sterk geworden’, zegt Hettie
Zeilemaker, beleidsadviseur bij

hoe beoordeel je dat? En hoe reken je af: hoeveel mag het

C4Youth moet dit soort vragen helpen beantwoorden. Erik

Knorth, hoogleraar Orthopedagogiek en programmaleider

van C4Youth: ‘Besluitvorming over de vraag wie welke zorg
krijgt, moet professioneel, evidence

‘Je moet samen uitzoeken
hoe je het goede doet in
de zorg voor gezinnen’

Bureau Jeugdzorg Groningen.

‘Je moet voorkomen dat er iets
ergs gebeurt, dus je mag geen

based en in dialoog plaatsvinden.

De uitdaging is om zowel de kwaliteit
van de zorg zelf als die van de besluit-

vorming te optimaliseren.’ Gemeenten
willen de zorg dichtbij organiseren,
vanuit een Centrum voor Jeugd en

Gezin, gevestigd in een buurt of dorp.
Lucienne van Eijk, algemeen coördi

enkel risico nemen als je vermoedt dat een kind gevaar

nator van C4Youth, onderstreept het belang van een goed

gebruikmaken van de eigen kracht van een gezin. Je moet

doe je het met de gespecialiseerde zorg en de jeugd-ggz?

loopt. Aan de andere kant ligt er veel nadruk op het

het als hulpverlener dus pas overnemen als het echt niet
anders kan. Hoe kun je verantwoord met dit dilemma

omgaan?’ Een ander probleem is de strikte financiering en
bijbehorende protocollering. Die leidt ertoe dat elke

zorgverlener netjes binnen de richtlijnen werkt – maar

wel ieder voor zich. Dat vormt hoge schotten tussen de

instellingen en soms zelfs binnen instellingen. De schotten
maken het moeilijk om flexibel te zijn in het aanbod.

Dat belemmert het bieden van de juiste zorg op het juiste
moment. Zeilemaker: ‘De situatie in een gezin is vaak heel

beweeglijk en daar zou je als hulpverleners juist op moeten
kunnen inspelen.’

Evidence based besluiten

Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk

voor het volledige aanbod aan jeugdzorg. Ze bereiden zich

voor op hun rol als opdrachtgever. Hoe moet het aanbod er
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doordacht aanbod. ‘Zorg dichtbij is zeker goed, maar hoe

Dat kunnen gemeenten niet in hun eentje organiseren, zeker
niet de kleinere. Ze zullen deze nieuwe taken dus met elkaar
moeten oppakken, maar daar is nog geen duidelijke
infrastructuur voor aanwezig.’

De onderzoekers kunnen mooi aansluiten bij de gezamen-

de dienstverlening optimaliseren’, zegt de wethouder.

samengevat in de zogeheten Puddingprincipes (genoemd

ouders? Wat is effectief en wat niet? Ik geloof er heilig in dat

praktische uitgangspunten voor de zorg, zoals ‘Wij nemen

werkendeweg. De deskundigheid ligt bij de professional.’

lijke visie die de jeugdinstellingen zelf al eerder hadden

naar de vergaderlocatie, de Puddingfabriek). Het zijn twaalf
ieder signaal even serieus’ of ‘Wij streven ernaar dat ieder
kind en ieder gezin binnen vijf dagen op de juiste plek is’.
De principes komen voort uit casusbesprekingen door

hulpverleners van verschillende instellingen die bij één
gezin betrokken waren. Wat is er nodig? Wie doet wat?

Wie is waarvoor verantwoordelijk? De Leerfabriek, zoals

het initiatief heet, ontstond vanuit de praktijk, maar al snel
werden ook onderzoekers van het Universitair Medisch

Centrum Groningen (UMCG), de Rijksuniversiteit Groningen
en de Hanzehogeschool Groningen erbij betrokken.

En beleidsmakers, met name van de gemeenten. Niet

toevallig voor een groot deel dezelfde partijen die samenwerken in C4Youth, waar De Leerfabriek inmiddels is
aangehaakt als ‘kenniskring’.

Vernieuwen in de praktijk

Een initiatief dat door C4Youth op de voet wordt gevolgd,

zijn de zogeheten doorbraakprojecten. Deze zijn in de stad
Groningen in drie wijken opgezet op initiatief van PvdA-

wethouder Elly Pastoor. In het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) in elke wijk werken professionals van verschillende

‘Wat betekent de nieuwe aanpak voor de kinderen en

je dit soort vernieuwingen in de praktijk moet ontwikkelen,
De professionals krijgen dus de ruimte. De grote vraag
is natuurlijk hoe ze het dan aanpakken en of kinderen
en ouders er ook echt beter van worden. ‘Wij gaan die

doorbraakprojecten monitoren op resultaten’, zegt Van Eijk.

‘Wie krijgt welke zorg, en waarvoor? Wat werkt nu echt, ook
op de langere termijn? Als we die vragen beantwoorden,
kunnen we de jeugdzorg serieus verbeteren.’ Dat is ook
de inzet van wethouder Pastoor: ‘We willen hier mét

kennisinstellingen en uitvoerende instellingen experimenteren en uitzoeken hoe je het goede doet in de jeugdzorg.

De transitie van de jeugdzorg is een kans om daadwerkelijk
verbeteringen door te voeren in de ondersteuning en hulp

aan kinderen, jongeren en gezinnen. Maar dat werkt alleen

als we onze interventies goed monitoren en te werk gaan op
basis van concrete resultaten.’

Dit artikel is mede geschreven naar aanleiding van een
werkconferentie over de decentralisatie van de jeugdzorg
naar gemeenten, op 9 mei 2012 georganiseerd door C4Youth
en ZonMw.

instellingen samen, met de Puddingprincipes als uitgangspunt. Wie bij zo’n CJG aanklopt, merkt als het goed is niets

van verschillende takenpakketten of financieringsstromen.
Hij of zij krijgt gewoon snel en makkelijk de nodige hulp.

Niet meer en niet minder, en als het even kan van hoogstens
één of enkele hulpverleners. ‘We willen met de instellingen

Jeugdzorg 300 m
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Voorbeeld
Zorgcoördinatie voorkomt dubbel werk door hulpverleners. Bovendien krijgt een
gezin één duidelijke boodschap. Maar coördinatie wordt niet gefinancierd binnen de
jeugdzorg. Met een pilot zocht Den Haag uit hoe het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
de afstemming efficiënt kan organiseren.

Teamspirit verbetert
gezinshulp
Project

Amper anderhalf jaar geleden startte een pilot met vijftien medewerkers van verschillende

CJG-gezins

goed op elkaar afgestemd en ‘volledig ontschot’ worden aangeboden. Of, zoals onderzoeker en

––––––––––––––––
begeleiding

(Proeftuin CJG

Leidschenveen/
Ypenburg)

Werkplaats

––––––––––––––––
Academische

Werkplaats Publieke
Gezondheid-jeugd
Noordelijk ZuidHolland
Info

––––––––––––––––

www.awpgnzh.nl/
jeugd

organisaties. Dit multidisciplinaire CJG-team moet ervoor zorgen dat jeugd- en gezinszorg

TNO-promovenda Noortje Pannebakker het omschrijft: ‘Zorgen voor korte lijnen, terug naar
de menselijke maat.’ Eén gezinsbegeleider als aanspreekpunt blijkt een enorm winstpunt.
Hulpvragen die bij het CJG-team binnenkomen, worden binnen twee weken opgepakt.

Pannebakker: ‘En dan zit er dus letterlijk iemand bij het gezin aan de keukentafel. Ontzettend
snel, als je bedenkt dat de gemiddelde wachttijd bij Bureau Jeugdzorg zestien weken is.’
Volgens haar is de samenwerking tussen CJG-teamleden sterk verbeterd en doen ze

makkelijker iets voor een collega. ‘Dat zit al in kleine dingen, zoals een dossier voor iemand
meenemen.’

Proeftuin-projectleider MeiLan Chung, stedelijk manager

CJG Den Haag, denkt dat de onderlinge samenwerking zo is

verbeterd omdat de teamleden er vanuit hun eigen expertise

zitten en niet hun organisatie vertegenwoordigen. ‘Mensen zien
elkaar meer als collega’s, als een team. Niemand kan zich nog

verschuilen achter het idee “daar ga ik niet over”. Het maakt niet

uit wie welke hulp levert, iedereen steekt zijn tijd en expertise in
de betreffende gezinnen.’

De inzet van de wrap-around-care

De mix van
expertises
is winst

methode – die de eigen verant-

woordelijkheid en zelfredzaamheid
binnen het gezin ondersteunt –
behoeft wel nog verbetering,
concluderen Pannebakker en

Chung. ‘Het is voor praktijkmensen
soms nog erg theoretisch’, zegt

Chung. ‘Als hulpverlener heb je toch

vaak in je achterhoofd dat je een gezin wilt redden. Het is niet je
eerste gedachte om na te gaan wat een gezin zelf kan.’ Om die
reden is er in samenwerking met de Haagse Hogeschool een

training ontwikkeld voor alle nieuwe CJG-teams. Een stap in de
goede richting, zegt Chung, al denkt zij dat de methodiek nog

‘wat moet inslijten’. ‘Het vergt een nieuwe mindset en dat is best
lastig.’

Toch is de pilot een absoluut succes, benadrukt Chung. ‘Zeker als
het op integraal denken aankomt. Samen kun je nou eenmaal
veel meer betekenen voor een gezin. De mix én match van
expertises is echt een winstpunt.’ [Anouk Brinkman]
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Voorbeeld
Het gezin is een belangrijke factor in het voorkomen van recidive bij jonge delinquenten.
Kun je ouders ook betrekken bij de behandeling in een forensische jeugdinrichting? Een
pilot moet leiden tot een nieuwe methodiek.

Gezin helpt recidive
voorkomen
Project

–––––––––––––––
Gezinsgericht

werken binnen
een justitiële

jeugdinrichting

‘Justitiële jeugdinrichtingen leggen steeds meer de nadruk op

Het onderzoek
volgt de
praktijk

(Forensisch

Inge Simons van Forensisch Centrum Teylingereind in

Sassenheim. De problematiek van delinquente jongeren staat
niet op zichzelf, zegt ze. Ouders kunnen een rol spelen bij het

voorkomen van recidive. ‘In de ambulante behandeling bestaan

al langer verschillende programma’s voor gezinsgericht werken.

Centrum

Teylingereind

gezinsgericht werken’, aldus gz-psycholoog en promovenda

Maar de residentiële setting is door het gesloten karakter toch
anders. En je kunt de ambulante programma’s ook niet

en LSG Rentray)

één-op-één overnemen. Bovendien omvat gezinsgericht werken meer dan alleen het

Werkplaats

gesloten setting.

––––––––––––––––
Academische
Werkplaats

Forensische Zorg
voor Jeugd
Info

––––––––––––––––
www.awfzj.nl

aanbieden van gezinstherapie.’ Het zoeken is dus naar een passende methode voor de
‘We willen ontdekken of ouders meer op bezoek komen en vaker aan activiteiten meedoen
wanneer ze daadwerkelijk bij de behandeling betrokken worden.’ Zo vat kinder- en jeugd

psychiater René Breuk (Traverse Gelderland) de onderzoeksvraag samen. Hij verwacht dat

zo het gedrag van de jongeren positief wordt beïnvloed. Ook hoopt hij dat de medewerkers

de problemen van de jongeren in gezinsperspectief leren plaatsen. ‘Zo kunnen zij ouders en
jongeren beter motiveren.’ In het experiment komen ouders bijvoorbeeld koken met de
jongeren. En buiten de groep krijgen ze ouder- en thema-avonden aangeboden.

De pilotfase van het project is in juli 2012 gestart, dus over de uitkomst is nog niets met

zekerheid te zeggen, aldus Breuk. ‘Het gaat erom dat je de kracht van het gezin gebruikt in de
behandeling. En dat ouders waar nodig handvatten krijgen om beter te functioneren in hun
opvoeding.’ Het project levert verder handleidingen en scholing op voor medewerkers.

De belangrijkste opbrengst van de samenwerking tussen onderzoekers en praktijkmensen is
dat er een wetenschappelijk onderbouwde methode komt voor gezinsgericht werken die in
de praktijk is ontwikkeld, aldus Breuk.
Een goede afstemming tussen onderzoek en praktijk levert nu al ‘kleine

voordelen’ op, zegt Simons. ‘Als onderzoeker wil ik bijvoorbeeld graag

bijhouden hoe vaak jongeren betrokken
zijn bij incidenten. In plaats van weer
met een eigen formuliertje aan te

komen, sluit ik aan bij de eigen registraties van de groepsleiders. De praktijk is
leidend in dit project. Veel prachtige

onderzoeken blijven uiteindelijk op de

plank liggen. Dit moet iets worden wat
echt toepasbaar is in de dagelijkse
praktijk.’ [Martijn Gort]
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Rondetafel over de nieuwe gezondheidsprofessional

Verwondering
en
openstaan
voor
anderen
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In de academische werkplaatsen gaat het erom de wisselwerking tussen praktijk, onderzoek en beleid
soepeler te laten verlopen. Of dit lukt, hangt ook af van de professionals die het werk doen. Wat moeten
zij zoal kunnen? Samenwerken bijvoorbeeld. Maar vooral ook: zich verwonderen.
Door Pieter van Megchelen

Vlnr: Jeroen de Wilde, Connie Klingeman,
Han de Ruiter, Frank Klaassen en Petrien
Uniken Venema

‘In de uitnodiging voor dit gesprek stond dat we vertegen-

zich nu toelegt op onderzoek en beleid bij GGD Den Haag.

en praktijk’, begint gespreksvoorzitter Petrien Uniken Venema.

praktijk in het Rotterdamse, werd adjunct-directeur van GGD

woordigers aan tafel hebben uit onderwijs, onderzoek, beleid
‘Maar als ik nu om mij heen kijk, kan ik niet simpel zeggen
wie welk veld vertegenwoordigt. We hebben allemaal in

tenminste twee van die velden ervaring.’ En in het gesprek

blijkt dit ook een goede manier om verschillende werelden
bij elkaar te brengen: mensen die een paar keer van baan

veranderen en daarbij verschillende rollen vervullen. Frank

Klaassen bijvoorbeeld, die na jaren in de praktijk van de sociale
gezondheidszorg nu directievoorzitter is van de GGD Zuid
Limburg. Han de Ruiter, die zijn sporen verdiend heeft in

onderzoek en beleid en nu bestuurder is van de Hanzehoge-

Uniken Venema zelf begon haar loopbaan met onderzoek en
Nederland en is nu directeur van het opleidingsinstituut
NSPOH.

Er ontstaat al snel een geanimeerd gesprek. Klaassen wijst op
de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de verschuiving
van ‘zorg en ziekte’ naar ‘gezondheid en gedrag’, die andere
eisen stellen aan organisaties en professionals. De Ruiter is
bezorgd: ‘Wat gebeurt er als de ZonMw-subsidie voor de

academische werkplaatsen afloopt? Blijven we dan investeren
in dit soort samenwerkingsverbanden?’

school Groningen. Connie Klingeman, die de afgelopen jaren

Vliegwiel voor samenwerking

project waarin hbo-studenten en een thuiszorgorganisatie

extra op gericht zijn de wisselwerking tussen onderzoek,

vanuit de Hogeschool Rotterdam nauw betrokken was bij een
de opvang van mensen met dementie verbeterden (zie

ook pag. 35, red.). En Jeroen de Wilde – volgens de anderen
misschien wel het prototype van de professional van de

toekomst – die jarenlang jeugdarts en onderzoeker was en
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Het wordt al snel duidelijk dat er mensen nodig zijn die er
praktijk en beleid draaiende te houden. De Wilde is zo’n

‘vliegwiel’: ‘Ik vind het belangrijk om telkens even kritisch na
te denken. Bij een onderzoeksvoorstel even stilstaan bij de

vraag wat de doelstelling is en hoe die aansluit bij de praktijk.

Rondetafel over de nieuwe gezondheidsprofessional

Bij veranderingen in de praktijk telkens weer vragen: moeten

vraagt om andere typen van samenwerking. ‘Daarbij past een

moment anderen ook zo gaan denken. Dat ik niet meer de

blijven ook mensen nodig die de sluimerende vragen vertalen

we dat niet even evalueren? Je merkt dat op een gegeven

enige ben die zegt: en wat is nou precies de vraagstelling?’
Op de vraag wat de belangrijkste eigenschap is van zo’n

‘vliegwiel’, zegt De Wilde: ‘Omgevingsbewustzijn. Dat je over

de domeinen heen kunt kijken en weet dat je het samen met
anderen moet doen. Je hoeft zeker niet zelf alles te kunnen.
De mensen met wie je samenwerkt, hebben zelf hun

vakopleiding. Je moet je kunnen verplaatsen in hun belangen,
hun vragen. Ik heb me dat in de praktijk eigen moeten maken.
Binnen de GGD heb je bijvoorbeeld ook te maken met de

politieke realiteit, met de belangen van een wethouder. Daar
rekening mee houden, dat heb ik als arts in mijn opleiding

niet meegekregen, maar dat kun je wel leren.’ De aanwezigen

professional die met verwondering het vak uitvoert. Maar er
naar concrete vraagstellingen. Vliegwielen dus.’

Of verwondering en nieuwsgierigheid van de professional
ook werkelijk leiden tot verbetering, hangt sterk af van de
omgeving. Zeker in tijden van bezuinigingen kan een

dergelijke innovatieve houding als een luxe worden gezien.
Klaassen: ‘Wij zijn in onze eigen organisatie geld aan het

vrijmaken om door te gaan met de samenwerkingsverbanden,
ook als straks de subsidies zijn afgelopen. Je moet heel erg
uitkijken dat je bij bezuinigingen de innovatie niet de nek

omdraait. In innovaties valt juist vaak winst te halen, die moet
je koesteren.’

zijn het er overigens over eens dat niet iedereen zo’n vliegwiel

Aantoonbaar betere zorg?

functie of beroep van te maken. Het gaat om mensen die hun

overal wel mooie motto’s, maar wat zien we er nou echt van

hoeft te zijn. Ook wordt ervoor gewaarschuwd er een aparte

gewone werk op een bijzondere manier uitvoeren. Wat precies
de optimale eigenschappen van zo’n ‘vliegwiel’ zijn, kan
daarom per situatie verschillen.

De Ruiter zet even later de discussie op scherp: ‘We hebben
terug? Wat betekenen vernieuwingen voor de cliënt, de

burger, de patiënt? We roepen al snel dat het betere zorg

oplevert, maar kunnen we dat ook hard maken?’ Klingeman
veert op: ‘Als ik naar ons project kijk wel. Er zijn in de

betrokken thuiszorgorganisatie

De naam ‘academische werkplaats’

casemanagers gekomen voor mensen

staat direct al stevig ter discussie.
De Ruiter: ‘Het drukt iets uit van:
de wetenschap zal wel eventjes

laten zien hoe het moet. En het zet
mensen op afstand die in de

praktijk het handwerk doen, met

‘Opleidingen zijn vaak
nog te veel gericht op
één professie’

mensen met speciale expertise op het

gebied van dementie. Medewerkers zijn
blij met die expertise. Zij weten meer,
ze doen meer en er wordt naar hun

signalen geluisterd. Dat leidt tot betere

een mbo- of hbo-opleiding. Ik denk
dat “kenniswerkplaats” een betere

met dementie. In elk team zitten nu

zorg. Ook de mantelzorgers krijgen nu

naam zou zijn.’ Klaassen: ‘Het gaat erom dat professionals

meer aandacht. Vroeger bestond er in de thuiszorg een

kijken. Om even stil te staan bij de vraag: wat doe ik eigenlijk?

kennis in huis om te kijken of de mantelzorger extra steun

weer leren om met verwondering naar hun eigen werk te

Waarom doe ik het zo? Kan het ook beter? Dat hebben we in

het verleden grondig weggeorganiseerd. Wie dergelijke vragen
stelt, wordt verwezen naar een hogeschool of universiteit. We
moeten de onderzoeker weer wakker maken in de professional. Dat heeft met de opleiding te maken, maar ook met de
organisatie, met omstandigheden.’

Uit zijn verhaal wordt in elk geval duidelijk dat de tijd er rijp

voor is. Niet alleen de trend in de richting van meer evidence

based praktijk en beleid, maar ook de gewenste verschuiving
naar een actievere betrokkenheid van patiënten en burgers

26 Mediator | oktober 2012 | jaargang 23 | special bij nummer 5

houding van: dat is niet mijn cliënt. Nu hebben mensen de
nodig heeft.’

Maar Klingeman is nog meer opgevallen: het belang van

kwalitatief onderzoek voor het onderwijs. ‘De hbo-studenten
die aan dit project hebben meegedaan, hebben er echt wat

van geleerd. Vooral doordat ze met professionals en mantelzorgers de diepte in zijn gegaan. Daar leer je zelf veel meer

van dan van het afnemen van een standaard vragenlijst. Niet
iedereen heeft overigens gevoel voor dit soort onderzoek.

Sommigen moet je dat echt bijbrengen. Studenten zijn niet
allemaal vanzelf innovatief.’

Column
Jacomine de Lange
Lector Transities in Zorg
(Hogeschool Rotterdam)
en senior onderzoeker
Trimbos-instituut,
verbonden aan de
Academische Werkplaats
Dementie (Capelle
en Krimpen a/d IJssel)

De basis voor de professional van de toekomst wordt gelegd

in de opleiding, stelt De Ruiter vast. ‘Als we die wisselwerking
tussen praktijk, onderzoek en beleid belangrijk vinden,

moeten we dat inbrengen in de opleidingen. Kerncompetenties als samenwerken en openstaan voor nieuwe kennis en

Samen denken,
samen doen

onderzoek moeten daarin centraal staan. Ik denk dat op dat

Deze zomer verraste een zorginstelling Nederland met het

zijn nog te veel gericht op één professie. Wij moeten

te helpen in de zorg. Zo niet, dan kon moeder er niet terecht.

vlak nog het een en ander kan verbeteren. Veel opleidingen
studenten van meet af aan leren dat je elkaar nodig hebt.

En toekomstige professionals een onderzoekende houding
bijbrengen. Dat ze zich steeds afvragen: doen we het zo op

de juiste manier?’ De Wilde: ‘Ik denk dat dát de betekenis is

van “academisering”. Dat is natuurlijk ook maar een woord.

Het gaat om de grondhouding waarin je durft te vragen naar

het wat en het waarom, dat je de doelstelling helder krijgt en

bereid bent te evalueren of je die ook gehaald hebt.’ Klaassen:
‘We willen professionals met voldoende lerend vermogen.
Die niet alleen maar werken vanuit de overtuiging dat zij

weten wat goed is, maar ook sensitief zijn voor maatschappelijke veranderingen. Die zich durven af te vragen of iets
nog in deze tijd past.’

Naar jezelf kijken

Klingeman stelt aan de orde of deze idealen ook haalbaar

zijn voor professionals met een mbo-achtergrond. Zij worden
immers vaak het meest onder druk gezet om vooral

productie te draaien. Ook deze groep zou meer ruimte

moeten krijgen om in verwondering naar hun werk te kijken.
‘De meeste medewerkers in de thuiszorg zijn enorm

betrokken bij de mensen in de zorg. Daar willen ze en kunnen
ze zeker op aangesproken worden. Het vraagt wel wat

om los te komen van de eigen normen en opvattingen.

Wij hebben in ons project een keer gebruik gemaakt van

beelden, van video, ook om mensen letterlijk naar zichzelf
te laten kijken. Dat was een erg goede ervaring, dat ga ik

vaker doen in het onderwijs. En de cultuur eromheen is heel
belangrijk, dat je open staat voor een andere kijk, vanuit

andere disciplines.’ Klaassen: ‘Ik geloof sterk in het effect van
goede voorbeelden, zeker bij professionals.’ De Wilde: ‘En dat
goede voorbeeld moet ook van het management komen. Als

zij geïnteresseerd zijn in de medewerkers en niet alleen in de
productie, kan er veel meer openheid ontstaan. En zo’n open
houding, daar begint het allemaal mee.’
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bericht dat ze de familie ging verplichten vier uur per maand
Het bericht riep heftige emoties op. Als je kind noch kraai

hebt, mag je er overigens wel komen wonen en meeprofiteren
van andermans kinderen. Maar wat als ‘t krengen van

kinderen zijn? Of als die een kort lontje hebben omdat ze
bijna over de rooie zijn nu er zoveel moet?

Het lijkt wel of instellingen het nooit afleren. De bestuurders
verzinnen iets nieuws, maar kijken niet verder dan hun neus

lang is: tijd is geld. Maar zo gemakkelijk is het niet. Mijn devies
is altijd: the will, the skill, the thrill and the bill. Je moet het
willen én kunnen. Je moet er bovendien ook lol in hebben

en het mag niet ten koste van jezelf gaan. Pas als die voor-

waarden vervuld zijn, kun je rekenen op succes. Ga eerst eens
werken aan die voorwaarden, dan komt het vast ook goed
met de bill van de instelling.

Goed besturen is geen éénrichtingsverkeer. Betere zorg

realiseer je alleen als je daar met z’n allen aan werkt. Vraag
eens wat de familie er voor terug wil hebben. Geef ze iets,

zoals bonnen om in het restaurant te kunnen eten, of een

ontbijt met de bestuurder om meer zeggenschap te krijgen
over de gang van zaken.

En niet te vergeten: kijk eens naar de academische werk

plaatsen. Als je aan zo’n werkplaats verbonden bent, kun je
daar je proefballonnetjes oplaten. Dan gaat een denk- en

doetank van praktijkwerkers, onderzoekers, onderwijsmensen,

studenten en cliënten ermee aan de slag, en binnen de kortste
keren heb je een beter plan.

Academische Werkplaats Diversiteit in het Jeugdbeleid
Zelforganisaties van migranten staan vaak ver van professionele organisaties af. Participatief
onderzoek kan een brug slaan, zodat beleid, praktijk en onderzoek beter gaan samenwerken.
Bijvoorbeeld ten behoeve van de eigen kracht van migrantengezinnen.
Thema-artikel

Door Maarten Evenblij

‘ Regie uit
handen geven
is moeilijk’
Respect, ruimte voor eigenheid, gelijkwaardigheid en

een eigen visie en missie. ‘Het is mooi dat de overheid “actief

eigen initiatieven. Het zijn belangrijke elementen van een

benadrukken daarvan ook de risico’s. Bijvoorbeeld dat

uitwisseling. En het faciliteren van zelforganisaties en van
effectieve samenwerking rond het ondersteunen van

migrantengezinnen. Drie betrokkenen bij de Academische
Werkplaatsen Diversiteit in het

Jeugdbeleid (zie kader) spraken over
de meerwaarde van deze samen

werking voor het versterken van de
eigen kracht van deze gezinnen.
‘Opvoeders moeten een veilige

burgerschap” stimuleert’, stelt Ponzoni, ‘maar onderzoekers
vrijwilligersorganisaties, zoals migrantenorganisaties,

een verlengstuk van de overheid dreigen te worden.’ Het is

volgens haar belangrijk dat over-

‘Onderzoekers leveren soms
de woorden die mensen zelf
niet kunnen vinden’

ruimte hebben om een positieve
definitie van zichzelf te kunnen

ontwikkelen, tegenover de soms

heid en professionele instellingen
ondersteuning bieden vanuit de

doelstellingen en missie van deze

organisaties. ‘En dat is wat anders

dan ze louter inzetten om toegang
te krijgen tot moeilijk bereikbare
groepen.’

Mohamed Mallaouch, oprichter

negatieve beelden die anderen over hen hebben’, zegt

van een Amsterdamse zelforganisatie, heeft ervaren dat

migrantenorganisaties bij het ondersteunen van gezinnen.

serieus worden genomen. Daarmee beperk je volgens hem de

VU-onderzoeker Elena Ponzoni. Zij onderzocht de rol van

‘Laat formele en informele hulpverleners daarbij vooral goed

samenwerken. Professionals moeten informele hulpverleners
faciliteren en geen barrières opwerpen, zoals helaas te vaak
gebeurt.’

Informele netwerken

Het zoeken naar verbindingen vereist ook nadenken over de

positie van informele netwerken en (migranten)organisaties
binnen het huidige beleid. Vrijwilligersorganisaties zetten

zich, anders dan informele netwerken, structureel in voor het

verbeteren van kansen van kinderen in een wijk. En ze hebben
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migrantenorganisaties inderdaad niet altijd honderd procent
creatieve mogelijkheden van zo’n groep. Dick Butte van GGD
Rotterdam-Rijnmond vult hem aan: ‘Als de eigen kracht

centraal staat, moet de regie ook vanuit de mensen zelf
komen. Maar regie uit handen geven, dat vinden pro
fessionals en beleidsmakers heel moeilijk.’

Onderzoekers kunnen met ‘participatief onderzoek’

het samenwerkingsproces tussen verschillende partijen

begeleiden, meent Ponzoni. Mallaouch heeft daar ervaring

mee. ‘Als zelforganisatie, onderzoeksbureau en universiteit
kun je echt iets voor elkaar betekenen. Voor ons is het een
manier om de eigen mogelijkheden te ontwikkelen en

duidelijk te krijgen wat je wilt. Door het onderzoek sta je stil

Cruciaal in het bevorderen van eigen kracht van (migranten-)

zoeker binnenhalen is vergelijkbaar met de Ramadan: een

vast. En scholen hebben ook een rol in de civil society. Butte:

bij dingen waar je normaal niet aan toe komt. Een onder

kinderen is het onderwijs, stellen de gespreksdeelnemers

tijd van bezinning.’ Ponzoni: ‘Onderzoekers kunnen met hun

‘Denk aan het borgen van omgangsvormen, het creëren

kennis en kunde de aanpak binnen migrantenorganisaties

van een veilige omgeving voor kinderen, ook in een multi

zichtbaar maken. Een onderzoeksrapport levert mensen

culturele samenleving.’ Het onderwijs kan volgens Butte

soms de woorden die ze zelf niet kunnen vinden om hun

factoren signaleren die de ontwikkeling van kinderen

ervaringen en waarnemingen te beschrijven.’ Butte: ‘En

belemmeren, ook buiten de school. ‘Daarmee wordt de

natuurlijk kan onderzoek aantonen of iets wel of niet werkt.’

school een belangrijke partner in de wijk. Niet alleen voor de
kinderen, ook voor de ouders.’ Geef die ouders dan wel echt

Visie op langere termijn

de kans om deel te nemen aan activiteiten op school en speel

Ponzoni miste bij haar onderzoek wel deelname vanuit het

in op wat ze willen en kunnen, benadrukt Mallaouch. De

beleid, ook al weet zij dat er lokaal grote verschillen bestaan.

school staat centraal in de wijk, vindt hij. Niet alleen voor het

‘In woorden was het er wel, maar de participatie was

opleiden van de ‘meisjes en jongens van de toekomst’, ook bij

– anders dan met de praktijk – gering.’ Volgens Mallaouch

andere functies in het versterken van de eigen kracht. ‘Laat

ontbreekt vaak een duidelijke visie op de relevante onder-

zoeksvragen. ‘Onderzoek gebeurt vaak meer omdat het moet,

de initiatieven van onderop, vanuit de wijk komen. De ene

wijk heeft andere behoeften dan de andere. Het standaard-

bijvoorbeeld omdat Den Haag er geld voor geeft, dan vanuit

concept van de brede school voldoet daarom bijvoorbeeld

moeten zijn, zoals bij het onderzoek van Ponzoni het geval

functies die de mensen in de wijk zelf voor ogen staan.’

een visie van de lokale beleidsmakers. Dat zou anders

niet. Dat is bedacht vanuit de school en niet vanuit de

was.’ Butte vraagt zich af wie verantwoordelijk zou moeten
zijn voor de visie op samenwerking en onderzoek. ‘Als

Deelnemers aan het gesprek

wetenschapper heb je de neiging je te veel inhoudelijk met
het onderzoeksthema, en dus met de visie, te bemoeien.

–

Maar dat is mijn taak niet als onderzoeker.’

Zelforganisaties zouden een rol kunnen spelen bij het

ontwikkelen van een visie, zo komt in het gesprek naar voren.
In de samenwerking met beleid en onderzoek brengen zij

––––––––––––––––––––––––––

Dick Butte: onderzoeker GGD Rotterdam-Rijnmond,
Academische Werkplaats Jeugd Diversiteit DWARS.

–	Elena Ponzoni: onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam,
Kenniswerkplaats Tienplus.

–	Mohamed Mallaouch, Stichting Steunpunt Ontwikkeling

hun stevige netwerken in, die vaak tot in de woonkamer

en Participatie in Amsterdam Slotervaart,

reiken. En zelforganisaties weten hoe ze ‘eigen kracht’

Kenniswerkplaats Tienplus.

moeten mobiliseren, stelt Mallaouch. ‘Is het je eenmaal

gelukt het vertrouwen te winnen, dan raak je eraan verslaafd

en wil je het ook bij andere groepen realiseren. De ervaringen

	Het gesprek werd geleid door Joan Ferrier,

in ons netwerk kunnen worden ingezet bij het maken van

orthopedagoog en commissielid Academische
Werkplaatsen Jeugd.

beleid, maar vooral bij het ontwikkelen van een visie op de
langere termijn.’ Volgens Butte maken veel onderzoekers

daarvoor ook dankbaar gebruik van zelforganisaties. Maar,

zo waarschuwt Mallaouch meteen, het onderzoek mag niet

verworden tot een snel gemaakt product voor de minister of

Ik heb hier nog
onderzoeksbudget

de wethouder. ‘Het moet onderdeel zijn van het gezamenlijk
ontwikkelen van visies en doelstellingen. En het moet ons
ook instrumenten aanreiken waarmee we verder kunnen
bouwen.’

Is er iemand die
om dit onderzoek
heeft gevraagd?!

School
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Voorbeeld
De Begeleide Omgangsregeling (BOR) van Humanitas is een methode om in
conflictueuze echtscheidingen een goede omgangsregeling voor kinderen te realiseren.
Onderzoek levert nu materiaal om de verwijzing naar BOR gericht uit te breiden.

Praktijkkennis handvat
voor beter verwijzen
Project

Verwijzingen naar BOR verlopen tot nu toe vooral via de rechtbank, Bureau Jeugdzorg en het

Verwijzing naar de

tussen scheidende ouders. Humanitas wil het BOR-traject eerder inzetten om problemen zo

––––––––––––––––

Begeleide Omgangs-

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Vaak is er dan al sprake van omgangsproblemen
vroeg mogelijk aan te pakken. Bijvoorbeeld via een verwijzing door schoolmaatschappelijk

regeling door (school) werkers, basisschooldocenten of anderen met wie de kinderen veel contact hebben.
maatschappelijk
werk

Werkplaats

––––––––––––––––
Academische

Werkplaats Jeugd

Dat vertelt Ellen Oosterkamp-Szwajcer, hoofddocent bij Saxion Hogescholen. ‘We wilden eerst
uitzoeken wat de motivering is om wel of niet naar BOR te verwijzen.’ Het beantwoorden van

die vraag past goed in een Klein en Fijn-project van onze academische werkplaats, zegt Marlie
Cerneus van GGD Twente. Zo’n project beantwoordt vragen uit de praktijk met kortlopend

onderzoek. Dat gebeurt in een nauwe samenwerking tussen mensen uit praktijk, onderzoek
en/of beleid.

in Twente

Het BOR-project is uitgevoerd door Saxion-studenten verpleegkunde, samen met mensen

Info

GGD Twente droegen de benodigde praktische achtergrondinformatie aan.

van Humanitas en GGD Twente. Saxion leverde wetenschappelijke input en Humanitas en

––––––––––––––––

www.awjtwente.nl

Elf maatschappelijk werkers uit de regio zijn geïnterviewd, onder andere over de vraag hoe zij

vaststellen dat kinderen last hebben van een moeizaam verlopende omgangsregeling. Vragen

over vervolgacties en eventuele ervaringen met BOR – plus de afwegingen om wel of niet naar
het programma te verwijzen – leverden veel interessante gegevens op, zo stelt OosterkampSzwajcer vast. ‘Bijvoorbeeld dat het ontbreken van een richtlijn of protocol ertoe leidt dat
iedere maatschappelijk werker een eigen aanpak hanteert
op basis van ervaring, kennis, intuïtie en het interne en

externe aanbod.’ BOR is weliswaar redelijk bekend bij deze
groep professionals, maar regelmatige publiciteit over het

programma blijft nodig, zo luidde een van de conclusies. En
geïnterviewden gaven aan meer feedback vanuit BOR te
willen na het doorverwijzen.

‘Dankzij de praktijkgerichte aanpak van de academische

werkplaats stak het onderzoek zo in elkaar dat Humanitas

nu betrouwbare informatie heeft om de gewenste uitbreiding van BOR gericht vorm te geven’, concludeert Cerneus.
Oosterkamp-Szwajcer constateert daarnaast dat de

deelname aan het onderzoek bij de praktijkmensen heeft geleid tot meer reflectie over

Meer reflectie
over eigen
handelen

het eigen handelen. ‘Bovendien was er

duidelijk sprake van kenniscirculatie, een

uitwisseling van kennis tussen alle betrokken
partijen.’ [Marten Dooper]
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Onderzoek ontmoet praktijk

Link met wetenschap
vernieuwt de zorg
Door Veronique Huijbregts

Janet van Bavel: Twee van onze therapeuten promoveren aan de Vrije Universiteit en twee
promovendi van de VU leren hier in de praktijk het vak van therapeut. Zij onderzoeken de

effecten van behandelmethodieken van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum, het KJTC. En

van de intersectorale samenwerking bij kindermishandeling in het regionale casusoverleg.
Elke twee maanden bespreken ze in huis de wetenschappelijke voortgang. Zo ontstaat een
voortdurende interactie tussen praktijk en onderzoek.

Lucy Smit: Wij dragen vanaf de werkvloer van onze GGD onderwerpen aan die

belangrijk zijn, in afstemming met onderzoekers, in ons geval ook van de VU. Zo leren
wij zowel onderzoek doen als meer onderzoeksmatig naar onze praktijk te kijken.

Janet van Bavel,
psychotherapeut,
manager bij het
Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) in
Haarlem en projectleider
van de Academische
Werkplaats aanpak
Kindermishandeling
(AWK).

Het gaat om twee verschillende talen en culturen die moeten integreren. Eerst waren onze

therapeuten huiverig om gegevens te leveren. Nu zijn ze heel enthousiast, want ze zien wat er
met hun vragen en informatie gebeurt. En van de VU horen we hoe waardevol het is dat er
daar praktijkmensen rondlopen.

Die verbinding tussen wetenschap en praktijk is inderdaad onmisbaar. Je kunt
wel leuk iets onderzoeken, maar als de resultaten in de praktijk nauwelijks

Lucy Smit, jeugdarts
bij JGZ Kennemerland
(0-4-jarigen) en lokaal
coördinator van de
Academische Werkplaats
Publieke Gezondheid
JGZ Noord Holland
(ondergebracht bij
de VU).

bruikbaar zijn, helpt het ons werk niet.

Door het onderling contact groeit het begrip voor elkaars werk. Onderzoekers hebben bijvoorbeeld vaak geen idee hoe

moeilijk het is om toestemming voor deelname te krijgen van cliënten. Bij het KJTC zijn dat vaak mensen in multiprobleem

situaties. Daar kunnen wetenschappers zich vaak moeilijk iets bij voorstellen.

Ook bij ons groeit het wederzijds begrip. JGZ-medewerkers zien inmiddels veel meer het belang van onderzoek en
zijn ook steeds eerder bereid om hun aanpak bij te stellen. Zorgvernieuwing komt zo makkelijker van de grond.

En er ontstaat een onderzoekssfeer. Medewerkers gaan bijvoorbeeld sneller op zoek naar kennis elders. Ze kijken
kritischer naar bestaande informatie en protocollen. Zo zet de hele organisatie kwalitatief een stap voorwaarts.

Dat effect zie ik ook optreden bij het KJTC. Doordat hulpverleners meedenken over onderzoek gaan ze hun werk meer

expliciteren. Dat versterkt hun gevoelens van competentie. Ze worden serieus genomen door de onderzoekers, zien beter

de lange adem die deze moeten hebben en krijgen daardoor ook meer geduld. Via de academische werkplaats realiseer je
het echte TEAM-werk: Together Each one Achieves More.
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Academische Werkplaats Thuiszorg
Dat het voor wetenschappers niet makkelijk is om voldoende respons op onderzoek te krijgen, hebben
thuiszorginstellingen Zorggroep Meander en De Zellingen aan den lijve ondervonden. De oorzaak:
praktijkwerkers en wetenschappers verstaan elkaar lang niet altijd goed genoeg.
Thema-artikel

Door Anouk Brinkman

Op zoek
naar een
gezamenlijke
taal
‘Er valt nog een wereld
te winnen rond de huidige
onbekendheid met
onderzoek’

‘We hadden gedacht dat we

medewerkers niet happig op het benaderen van hun cliënten

deelnemers konden krijgen,

altijd zicht op wie dementie had’, aldus De Lange. ‘Ook vonden

zeker honderd onderzoeks

maar in eerste instantie waren
het er maar dertig.’ Jacomine

de Lange is lector Transities in Zorg bij het Kenniscentrum

Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. Ze schetst met
deze cijfers een duidelijk beeld van de hoge verwachtingen
die wetenschappers kunnen hebben als het gaat om het

voor deelname aan een onderzoek. ‘Verzorgenden hadden niet
ze dat deze mensen al in zulke ingewikkelde situaties zaten,

dat ze hen niet ook nog eens met onderzoek wilden belasten.
Terwijl uiteindelijk bleek dat de deelnemers het juist prettig

vonden dat er iemand kwam om vragen te stellen en aandacht
voor ze had.’

benaderen van de onderzoeksdoelgroep. Binnen de

Gezondere leefstijl

bij thuiszorginstelling De Zellingen bij honderd cliënten en hun

leefstijl het onderzoeksthema. In het onderzoek Goud Leven

Academische Werkplaats Dementie wilde het kenniscentrum
mantelzorgers nagaan hoe het verloop van dementie was en
welke zorg werd geleverd. En hoewel deze onderzoeksvraag
juist uit de praktijk naar voren kwam, bleken de thuiszorg
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Voor de Academische werkplaats Thuiszorg Oost-Groningen is
wilden Rijksuniversiteit Groningen en Zorggroep Meander
enerzijds een deel van de bewoners in Oost-Groningen via

massamedia beïnvloeden om gezonder te gaan leven. Daar-

naast wilde men de invloed van thuiszorgmedewerkers op de

te vullen.’ De Lange herkent dat het belangrijk is medewerkers

medewerkers bij over gezonde leefstijl, zodat ze in hun

gegaan om voldoende respons te krijgen. Medewerkers

leefstijl van hun cliënten vergroten. Een cursus spijkert

contacten met cliënten alerter kunnen zijn op problemen op

dat vlak. Leefstijlmetingen in de experimentele regio worden

goed te faciliteren. ‘De Zellingen is nog een stapje verder
konden de vragenlijst tijdens het werkoverleg invullen.’

vergeleken met die in een controleregio.

Arie Dijkstra is als hoogleraar Sociale Psychologie vanuit

werkers te motiveren mee te werken aan het onderzoek. Rond

Hij concludeert dat er nog een wereld te winnen valt als het

Ook in Groningen bleek het moeilijk om de thuiszorgmede-

de zomer stond de teller op iets minder dan zestig, terwijl ruim
tweehonderd medewerkers waren benaderd. ‘We hebben de
medewerkers op een vrij wetenschappelijke manier verteld
dat ze meedoen aan een onderzoek’, legt Jenine Bijker uit,

projectleider binnen Zorggroep Meander. ‘Vervolgens moesten
ze een aantal vragenlijsten invullen. Sommige vragen werden
als nogal persoonlijk ervaren, bijvoorbeeld over iemands

gewicht of rookgedrag.’ De onderzoekers hadden uitgelegd dat
de vragenlijsten ‘vertrouwelijk’ zouden worden behandeld.

Sommige medewerkers bleken dat niet goed te begrijpen en

waren bang dat de werkgever de informatie onder ogen kreeg.
Daardoor kregen de onderzoekers te maken met uitval bij het

invullen van de tweede vragenlijst. Bijker: ‘We hadden meer op
het niveau van de medewerkers moeten uitleggen hoe het

onderzoek werd gedaan. Wat er met de gegevens gebeurt en
hoe we de verschillende antwoorden interpreteren.’

In de regio Rotterdam is het in de loop van de tijd gelukt om

de Rijksuniversiteit Groningen betrokken bij het onderzoek.
op de onbekendheid van wetenschappelijk onderzoek in de

praktijk aankomt. ‘Wij zijn erg afhankelijk van de teamleiders,
en die zagen het verspreiden van de vragenlijsten onder de

medewerkers niet altijd als prioriteit. Het punt van de privacy
speelde daarin mee, maar meer nog dat wetenschappelijk

onderzoek vreemd is voor thuiszorgmedewerkers. Dat roept
weerstand op.’ Dijkstra pleit voor een cultuuromslag in de
praktijk: laat onderzoekers praktijkwerkers leren hoe ze

kritischer met kennis kunnen omgaan. ‘Dan stimuleer je dat

mensen vragen durven stellen bij hun eigen handelen en dat

ze meer openstaan voor innovatie, in plaats van nieuwe ideeën
te laten afketsen.’ Bijker en De Lange benadrukken op hun

beurt dat het van twee kanten moet komen. Wetenschap en

praktijk moeten beide hun best doen elkaar beter te verstaan.
De Lange: ‘Ook de wetenschap heeft dus wat te leren: hoe

kun je de praktijk zodanig benaderen, dat beide partijen
daadwerkelijk dichter tot elkaar komen?’

het aantal deelnemers van dertig op te schroeven naar zo’n

zestig. ‘Naarmate de academische werkplaats meer bekendheid kreeg, kregen we meer aanmeldingen voor het onder-

zoek’, aldus De Lange. ‘Daarnaast zijn we aan de verzorgenden
cursussen Vroegsignalering bij Dementie gaan geven.

Toen we ze een handig kaartje gaven met de eerste tekenen

van dementie, ging het veel meer leven.’ Ondanks de inspan-

ningen moesten de onderzoekers uiteindelijk concluderen dat
een groot kwantitatief onderzoek binnen de kleinschalige
opzet van de academische werkplaats niet goed haalbaar
was. ‘Een kwalitatief design past hier beter’, aldus De

Lange, ‘Zo hebben we vijftien casestudies gedaan om de
vraag te beantwoorden waarom het soms wel en soms

niet klikt tussen thuiszorgmedewerkers, mantelzorgers en
mensen met dementie.’

Boeket bloemen

De Groninger werkplaats streeft wel nog steeds naar
kwantitatief onderzoek onder de medewerkers. Voor

het andere deel van het onderzoek, waarbij burgers via
massamedia worden beïnvloed om hun leefstijl te

verbeteren, gaat dat sowieso lukken, vertelt Bijker. Hieraan
doen inmiddels ruim achthonderd Oost-Groningers mee.

‘Misschien heeft het geholpen dat deelnemers een boeket

bloemen als presentje is beloofd.’ Om ook onder thuiszorgmedewerkers nog voldoende deelname te realiseren,

hebben de onderzoekers contact gezocht met de team

leiders van Zorggroep Meander. Bijker: ‘Per leidinggevende

hebben we een plan van aanpak gemaakt over wanneer en
hoe ze de vragenlijsten aan hun medewerkers kunnen

aanbieden. Tijdens het werkoverleg wordt alles besproken
en de medewerkers krijgen de lijsten thuisgestuurd om in
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‘ Oh, een presentje.
Nu doe ik zeker
mee!’

Voorbeeld
Thuiszorg- en welzijnswerkers kunnen preventief werken door met cliënten in gesprek
te gaan over leefstijlproblemen. Stichting Icare onderzocht samen met Hogeschool
Windesheim en welzijnorganisaties in Zwolle en Hoogeveen de mogelijkheden.

Leefstijlgerichte preventie
in zorg en welzijn
Project

‘Thuiszorgmedewerkers komen bij ouderen achter de voordeur en worden daar soms geconfronteerd

Leefstijlgerichte

verzorgenden, maar ook welzijnswerkers aandacht kunnen besteden aan de leefstijl van de cliënt.’

––––––––––––––––
preventie in de zorg
Werkplaats

––––––––––––––––
Academische

met overgewicht of psychische problemen. Dit leidde bij ons tot de vraag hoe verpleegkundigen en
Onderzoeker Anne Esther Marcus van Hogeschool Windesheim ziet een toenemend besef onder

deze groep professionals dat leefstijl een belangrijk thema is. ‘Maar in de praktijk maken ze dat niet
vanzelfsprekend concreet. Voor diabetesverpleegkundigen is aandacht voor leefstijl natuurlijk

gesneden koek, maar veel andere medewerkers zijn vooral bezig met de routine van de dagelijkse

zorgverlening.’ Om leefstijlrisico’s vaker te signaleren en tot meer doorverwijzingen te komen,
Werkplaats Thuiszorg werden verbeterteams van wijkverpleegkundigen, verzorgenden en welzijnswerkers ingesteld.
‘Gezondheid Dichtbij’ Die kregen de opdracht een methodiek te ontwikkelen waarmee medewerkers de aandacht voor
Info

––––––––––––––––
www.zorgvoor

gezondgewicht.nl

leefstijl kunnen integreren in hun gewone werk. Nog niet zo eenvoudig, alleen al vanwege de
verschillen in cultuur en werkwijze.

‘Dat deze professionals leefstijl bespreekbaar kunnen maken, is een belangrijke uitkomst van dit

project’, aldus Margriet de Boer, beleidsmedewerker V&V bij Icare. En dat hoeft niet uitsluitend in een
spreekuur; praten over leefstijl kan gewoon tijdens de dagelijkse zorg- en hulpverlening. De Boer:
‘De kracht is de kansen te grijpen en het gesprek stukje bij beetje te voeren. Je kunt bijvoorbeeld

tijdens het steunkousen aantrekken vragen of de cliënt nog plannen heeft voor vandaag. Dat kan

een aanknopingspunt zijn voor een gesprek, bijvoorbeeld over bewegen. En medewerkers kunnen
onderling bekijken wie de beste vertrouwensband heeft met een

bepaalde cliënt en dus het meest geschikt is om het gesprek aan te

Onderzoek slaat
brug tussen
culturen

gaan.’

De samenwerking van beleidsmakers, onderzoekers en praktijkmensen
bleek een duidelijke meerwaarde te hebben. ‘Je hebt allemaal een
verschillende insteek. Door

veel met elkaar in gesprek te
zijn, komen de verschillende
perspectieven mooi samen.

En door de onderzoeksvragen

voortdurend terug te koppelen naar de praktijkmensen,
hielden we steeds voor ogen wat voor hen het belang-

rijkst is’, zo blikt Marcus terug. ‘Het onderzoek is ontstaan
vanuit de praktijkvragen van medewerkers’, vult De Boer
aan. ‘En het project werd samen met hen uitgevoerd.

Zo hebben we kunnen garanderen dat de onderzoekers

de vragen uit de bestaande praktijk kregen en dat de
praktijkmensen aan de slag konden met relevante
onderzoeksresultaten.’ [Martijn Gort]
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Voorbeeld
De beschikbare kennis over dementie leidt alleen tot betere zorg als die ook terechtkomt
bij de professionals die bij dementerende ouderen thuis komen. Inmiddels worden
onderwijsmodules ontwikkeld om deze belangrijke slag naar de praktijk te maken.

Kennis over dementie
praktisch vertaald
Project

–––––––––––––––
Geïntegreerde
benadering

voor de zorg
thuis bij

dementie

Hoe herken je
beginnende
dementie?

Hoe herken je beginnende dementie? Hoe kun je aan dementerende

ouderen die thuis wonen zorg bieden die hen als persoon respecteert?
Hoe doe je dat als er ook nog een cultuurverschil meespeelt, bijvoor-

beeld bij allochtone ouderen? Rosemarie van Troost van het Van Kleef
Instituut, partner in de Academische Werkplaats Dementie:

‘Wij werken als verbindende schakel tussen onderzoek, onderwijs en
praktijk. Hier ging het om concrete vragen uit de thuiszorgpraktijk,
bijvoorbeeld rond vroegsignalering van dementie, kwaliteit van

Werkplaats

leven en gedragsproblemen. Docenten en studenten van de Hogeschool Rotterdam ontwikkelden

Academische

organiseerde workshops voor medewerkers van Thuiszorg De Zellingen in Capelle a/d IJssel.

––––––––––––––––
Werkplaats
Dementie,

De Zellingen

lesmateriaal op deze terreinen, samen met praktijkwerkers en mantelzorgers.’ De werkplaats

De volgende stap was het borgen van de verbeteringen, door de kennis ook door te geven aan
verzorgenden in opleiding en aan collega’s van andere organisaties.

(Capelle a/d IJssel)

Nel de Nooijer van het Rotterdamse Albeda College heeft veel

Info

verzorgenden. ‘Het was nog een hele klus om het basis

––––––––––––––––

www.zellingen.nl

ervaring met de ontwikkeling van mbo-lesmateriaal voor

materiaal te vertalen naar onze studenten. We hebben nu
modules over vroegsignalering en belevingsgerichte zorg
ontwikkeld en in de praktijk getest. Verzorgenden in de

thuiszorg zijn vaak de eersten die signalen krijgen dat iemand
achteruit gaat. Dan is het goed om heel precies te kunnen

kijken of het echt dementie is of iets anders. Bijvoorbeeld een
depressie of gewone vergeetachtigheid. Je kunt dan zorgen
dat een cliënt naar de dokter gaat.’

Belevingsgerichte zorg is gebaseerd op de nieuwste inzichten
rond dementie. De benadering is gericht op het verhogen van

het welbevinden en kwaliteit van leven. Respect, empathie en

het versterken (empowerment) van de demente oudere staan
hier centraal. ‘Zestig procent van deze groep ouderen woont
thuis. Het is dus heel belangrijk dat thuiszorgmedewerkers

zo goed mogelijk met hen omgaan’, zegt De Nooijer. Samen
met haar collega’s gaat zij door met de ontwikkeling van

lesmodules op basis van het materiaal uit de werkplaats.
Van Troost: ‘Wij hopen dat ook andere ROC’s en andere

zorginstellingen dit materiaal gaan gebruiken bij opleiding
en deskundigheidsbevordering. Zo komt er steeds meer
eenheid in dit werk.’ [Pieter van Megchelen]
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‘Voor mij betekent de academische werkplaats…’
‘Door de samenwerking in het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling,

onderdeel van onze werkplaats, is de hulp effectiever geworden. En iedereen weet
elkaar ook buiten het centrum steeds beter te vinden.’ Tijn Wierda, beleidsmedewerker
gemeente Haarlem

‘Wanneer een onderzoeker mij kritische vragen stelt, ga ik meer nadenken over

waarom en op welke manier ik bepaalde dingen doe. En vooral: wat dit oplevert
voor de cliënt.’

Ada Kingma, JGZ-verpleegkundige Icare Jeugdgezondheidszorg (CJG Zwolle)

‘In ons Leernetwerk Intercultureel Vakmanschap wisselen professionals

informatie uit. Bijvoorbeeld hoe we kennis kunnen ontwikkelen voor een goede
omgang met jonge moeders met een beperking.’

Guido Walraven, lector Dynamiek van

de stad, Hogeschool Inholland Rotterdam

‘Binnen de werkplaats krijg je samen gecompliceerde problemen rond volksgezondheid en zorg goed in het vizier. Zo werken we aan praktische oplossingen voor

typisch Noord-Nederlandse problemen als de effecten van de demografische krimp.’
Jan Bleeker, hoofd Zorg, crisis en advies, GGD Fryslân

‘Door mee te doe met een project van de academische werkplaats begrijp ik
mijn zus met dementie beter.’ Een mantelzorger

‘Lokale gezondheidsproblemen – zoals overgewicht in Zuid-Limburg – vragen om

het snel ontwikkelen van integraal gezondheidsbeleid. Dankzij de werkplaats wordt
dat proces tegenwoordig vaak begeleid met kleinschalig onderzoek, dat weer leidt
tot beleidsaanpassingen.’

Mieke Steenbakkers, senior beleidsfunctionaris GGD Zuid-Limburg,

in september gepromoveerd op ‘Lokaal integraal gezondheidsbeleid, realistische uitdaging of utopie?’

‘Binnen de academische werkplaats kunnen migranten hun wensen uiten over

ondersteuning bij de opvoeding. En migrantenorganisaties vinden er een podium
om die behoeftes zichtbaar te maken voor instellingen. Een mooie basis voor
goede samenwerkingsrelaties.’

Doris Vidda, directeur stichting Vice Versa

‘Apeldoorn maakt dankbaar gebruik van de kennis en expertise uit werkplaats
Agora, vooral voor het preventiebeleid. Denk aan eenzaamheidsbestrijding,
diabetespreventie en valpreventie. Projecten die goed aanslaan verankeren
we zoveel mogelijk in ons beleid.’ Paul Blokhuis, wethouder van Apeldoorn

‘Ik maak veel gebruik van een in de werkplaats ontwikkelde methode om

probleemgedrag in beeld te krijgen. Daardoor kan ik mensen met dementie en
mantelzorgers beter begeleiden.’

Anita Stuurman, casemanager dementie Thuiszorg De Zellingen

