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Agenda

Tijdstip Onderwerp Spreker

11.00u- 11.05u opening Els van der Rhee

11.05u- 11.20u inhoudelijk doel en afbakening Malou Fanchamps

11.20u- 11.40u praktijkgericht onderzoek Franka Bakker, associate lector Windesheim

11.40u- 12.00u gelegenheid tot stellen van vragen
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Inhoudelijk doel
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• Praktijkgericht onderzoek

• Patiënt-behoefte staat centraal

• Implementatie van projectresultaten

• Alle hersenaandoeningen tellen mee, maar bij voorkeur aandoeningoverstijgend.

• Verminderen van klachten, het verbeteren van functioneren, het vergroten van participatie         

(bewegen, werk)

Kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een hersenaandoening



7 kern criteria
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1. Hersenaandoeningen

2. Aandoeningoverstijgend

3. Kwaliteit van leven

4. Praktijkgericht onderzoek waarbij patiëntbehoefte leidend is

5. Multidisciplinair en multicenter 

6. Projectteam en gebruikerscommissie

7. Waarborgen, implementatie en potentiële opschaling



Criterium 1
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• Aandoeningen waarbij de hersenen een rol spelen, zowel aangeboren als niet-aangeboren en zowel 

neurologische als psychiatrische aandoeningen.

• Deel van het centrale zenuwstelsel dat zich binnen de schedel bevindt

Hersenaandoeningen



Criterium 2
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• Bij voorkeur, afwijken moet beargumenteerd worden

• Gevolgen en klachten zijn vaak vergelijkbaar

• Zo profiteren zo veel mogelijk mensen

Aandoeningoverstijgend



Criterium 3
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• Een substantiële verandering bij mensen met een hersenaandoening

• Het kan een uitkomstmaat zijn, moet niet.

Kwaliteit van leven



Criterium 4
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• Project voorziet in een oplossing voor een behoefte van patiënten

• Geen theoretische studies die ‘slechts’ kennis genereren

• Projectresultaten zijn toepasbaar in de praktijk

Praktijkgericht onderzoek waarbij patiëntbehoefte leidend is



Criterium 5
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• Zowel kennisinstellingen als praktijkinstellingen betrokken

• Ervaringsdeskundigen hebben een actieve rol

• Meerdere centra om kans op implementeerbaarheid te vergroten

Multidisciplinair en multicenter 



Criterium 6
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• Onderscheid voor de werkbaarheid

• Projectteam is ‘harde kern’ voor de uitvoer

• Gebruikerscommissie

voor het scherp houden projectteam

toepasbaar maken projectresultaten

Projectteam en gebruikerscommissie



Criterium 7
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• Nu al over nadenken

• Bij projectaanvraag een plan hebben

Waarborgen, implementatie en potentiële opschaling



Overige richtlijnen
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• Aan te vragen financiering is €300.000 - €500.000

• Projectduur is maximaal 4 jaar

• Penvoerder met aantoonbare ervaring 

• Aanvrager max. bij 2 aanvragen betrokken



Belangrijkste beoordelingscriteria
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• Voldoen aan de 7 kerncriteria

• Kwaliteit

• Haalbaarheid

• Relevantie



Procedure en tijdspad
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1e stap: 

• Deadline projectideeën: 31 maart 2022 12:00 uur (middag) 

• Uitslag: week 18 (2-6 mei 2022)

2e stap: 

• Deadline projectaanvraag: 21 juni 2022 12:00 uur (middag) 

• Wederhoor 25 juli t/m 8 augustus 2022 

• Toekenningsbesluit: half oktober



Patiëntenparticipatie
extra tips
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• Onderzoekers over het nut van participatie: ‘Het levert onwaarschijnlijk veel op’

in deze video vertellen onderzoekers

• Participatiematrix is een goede start voor het gesprek met ervaringsdeskundigen over hun rol

participatiematrix

• Het participatiekompas biedt nog meer informatie o.a.

kickstarter voor onderzoekers

https://www.youtube.com/watch?v=un9S0zPNN18
https://www.umcutrecht.nl/nl/participatiematrix
https://participatiekompas.nl/kickstart-voor-onderzoekers


Praktijkgericht 
onderzoek

Franka Bakker

associate lector Windesheim

Nu volgt een presentatie over Praktijkgericht Onderzoek door Franka Bakker, 
associate lector bij Windesheim.
De voorbeelden komen uit haar eigen praktijk en zijn voorbeelden van praktijkgericht 
onderzoek. Het zijn GEEN voorbeelden voor de inhoud van deze subsidieronde. Voor 
de inhoudelijk doelstelling en afbakening zie de vorige dia’s



Dr. Franka Bakker

Associate lector Goed Leven met Dementie

fc.bakker@windesheim.nl

Praktijkgericht 
onderzoek
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onderzoek
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Voorbeelden

Aandachtspunten / tips



Onderwijs Praktijk

Onderzoek

Innovatie

Burger

Professie

Overheid

(sociaal) 
onder-
nemer

• Vraag uit praktijk
• Aanpakken met de praktijk
• Innoveren van de praktijk
• Samenwerkingsverbanden, 

multidisciplinair
• Wetenschappelijk verantwoord
• Aandacht voor context vs. 

generaliseerbaarheid
• Verbinding onderwijsactiviteiten

Docenten 

Studenten
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• Vraag vanuit ontwikkelaar methodiek voor NAH

• Demenzien ondersteunt gesprekken

• Samenwerking zorginstellingen, doelgroep, kennisinstituten, 
V&VN, auteurs Demenzien

• Actie-onderzoek (Participatory Learning & Action)
• Hoe draagt de interventie Demenzien bij aan verbetering van de onderlinge relaties tussen 

mensen met dementie, mantelzorgers en professionals met het oog op eigen regie, 
waardigheid en welbevinden?

• 5 verbeterteams, 3 zorgorganisaties: gebruik, reflecties, interviews, observaties, aanpassen, 
implementatiegesprekken

Voorbeeld praktijkgericht onderzoek

Demenzien; de mens met dementie zien



Op weg naar…

• een aanpak voor professionals om mensen met dementie en een 
migratieachtergrond en hun families in de thuissituatie beter te 
ondersteunen

• gericht op onbegrepen gedrag van de persoon met dementie

• binnen Carintreggeland (Twente) en Cordaan (Amsterdam)

• in de vorm van een handleiding en cursus

• met ideeën over hoe andere organisaties dit ook kunnen toepassen 
(implementatieplannen)

Voorbeeld praktijkgericht onderzoek

Op weg; verpleegkundige aanpak onbegrepen gedrag 
mensen met dementie met migratieachtergrond



Op welke wijze kunnen wijkverpleegkundigen en casemanagers hun aanpak van 
onbegrepen gedrag bij thuiswonende mensen met dementie en een migratieachtergrond 
verbeteren? (participatief ontwikkel- en evaluatieonderzoek)

1. Casestudies: Hoe worden het onbegrepen gedrag en de verpleegkundige aanpak 
ervaren door de betrokkenen? (WP1; interviews)

2. Ontwikkelen: Aan welke voorwaarden moet een methodiek voor onbegrepen gedrag bij 
de doelgroep voldoen? (WP2; ontwikkelbijeenkomsten met alle betrokken stakeholders, met gebruik 
van creatieve methoden)

3. Proefimplementatie: 
1. Hoe wordt het werken met de methodiek ervaren? (WP3)

2. Welke factoren bevorderen en belemmeren de implementatie van de ontwikkelde methodiek in de 
verpleegkundige praktijk? (WP3)

Voorbeeld praktijkgericht onderzoek

Op weg; verpleegkundige aanpak onbegrepen gedrag 
mensen met dementie met migratieachtergrond



De desktop walkthrough-methode helpt om het complexe traject van dementie bij mensen met een migratieachtergrond en hun naasten inzichtelijk te maken door dit traject/De Weg op 

tafel stap voor stap uit te spelen. De methode helpt om overzicht te krijgen over waar in het proces welke beslissing valt of welke actie gedaan wordt en ook door wie. Met allerlei materialen, zoals (lego)poppetjes, stiften, papier en ander materiaal maak je 
alle activiteiten concreet en visueel; zo komen ook knelpunten eerder aan het licht.



• Vraag vanuit burgers; angst voor dementie reduceren

• Hoe kunnen we beeldvorming over leven met dementie positief veranderen? 

• Burgers/collectieven, sociaal ondernemer, kennisinstituten, Alzheimer NL

• Aanpak via Design Thinking, grote betrokkenheid burgers
• Ontdekken: nieuwe kennis over (angst)beelden (foto’s + SIM)

• Definiëren: reflecteren + prioriteren (klankbordgroepen)

• Ontwikkelen: concept storyline + training (ervaringsdeskundigen), VR-module

• Opleveren: pilot incl. voor- en nameting in praktijk en onderwijs (verpleegkunde/logopedie, 
casemanagers dementie, bedrijf)

Voorbeeld praktijkgericht onderzoek

VRbeelding: beeld van een goed leven met dementie via 
VR-brillen



• Vraag vanuit sociaal werkers

• Samenwerking wijkprofessionals, instanties, onderzoek

• Participatief actie-onderzoek
• Hoe kunnen geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers in het 

sociaal domein samen werken aan herkenning en ondersteuning van 
zingeving onder thuiswonende ouderen?

• Co-onderzoekers in 4 contexten

• Gelijktijdig onderzoeken, leren, ontwikkelen en implementeren 

Voorbeeld praktijkgericht onderzoek

ZINSITIEF; sensitief voor zingeving in sociaal werk
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• Verschillende rollen, duizendpoot: onderzoeker, facilitator, 
groepsprocesbegeleider, projectleider

• Participatieve technieken

• Ruimte voor context en complexiteit vs. standaardisatie; 
practice-based evidence (kennis op inhoud, proces, context)

• Onderzoeksactiviteiten, leren en implementatie lopen parallel

• Doorvertaling onderwijs

• Leren-werken-innoveren duurzaam verbinden

Praktijkgericht onderzoek

Aandachtspunten / tips




