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1. Inleiding
Verpleegkundig handelen was in Nederland tot de jaren ’80 vooral op medische informatie, verpleegkundige ervaringskennis en buitenlandse theorieën
gebaseerd. Eigen theorievorming en wetenschappelijke onderbouwing lieten hier nog op zich wachten. Met de start van de afstudeerrichting
Verplegingswetenschap in 1980 aan de Rijksuniversiteit Limburg (nu Universiteit Maastricht) kon de academisering van de verpleegkunde beginnen.
Verpleegkundige en sociologe Anneke van den Bergh-Braam vervulde van 1986 tot 1991 het eerste hoogleraarschap. Samenwerking tussen de
universiteiten van Maastricht, Utrecht en Groningen, het zogeheten MUG-verband, leidde aan de drie universiteiten in 1990 tot een driejarig
doctoraalprogramma. Vooral het ZonMw programma ‘Tussen weten en doen’ dat met zeven relevante onderzoekslijnen onlangs een vervolg heeft
gekregen, leidde tot een fors aantal promoties. Met de opkomst van lectoraten en de installatie aan universiteiten van bijzonder hoogleraren
Verplegingswetenschap en GGZ-verpleegkunde, wordt er gebouwd aan een stevige wetenschappelijke infrastructuur.
Inzicht in de inmiddels gerealiseerde wetenschappelijke infrastructuur op het gebied van verpleegkunde is bij velen echter nog nauwelijks aanwezig. Kennis
over deze infrastructuur is van belang om hiaten en overlappingen in beeld te brengen en tot onderlinge samenwerking te stimuleren. Voor hbo-studenten
(Bachelor Verpleegkunde ) zal inzicht in het aanbod van lectoraten en leerstoelen behulpzaam kunnen zijn bij hun verdiepende keuzen van studie of
minoren. Voor master studenten ( verpleegkundig specialismen en verplegingswetenschap ) en aankomende promovendi is een actueel overzicht van de
wetenschappelijke infrastructuur zeker van nut. En buiten deze “ eigen” professionele kringen kan deze informatie ook bijdragen aan verbetering van de
kwaliteit van (interdisciplinaire) professionele zorgverlening. Tenslotte biedt dit overzicht een kapstok voor de redactie van het vaktijdschrift TVZ en
eventueel ook aan redacties van andere vaktijdschriften voor verpleegkundigen.
Stichting Publicaties voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (SPVV) wil de wetenschappelijke infrastructuur rond verpleegkunde in beeld te brengen door
aan de door de stichting gefinancierde www.canonverpleegkunde.nl een site toe te voegen met de leerstoelen en lectoraten. Hieraan voorafgaand heeft de
SPVV heeft Bureau Lambregts opdracht gegeven om te inventariseren welke leerstoelen en lectoraten er in Nederland in het domein verpleegkunde zijn.
Het aantal leerstoelen met de focus op verpleegkunde is beperkt en bleek eenvoudig te inventariseren. Bij de lectoraten aan de hogescholen is dit minder
eenvoudig vast te stellen welke tot het verpleegkundig domein gerekend kunnen worden. Meer dan 100 lectoraten zijn geïdentificeerd. Op basis van de
omschrijvingen op de websites van de hogescholen is een onderscheid gemaakt tussen lectoraten die primair gericht zijn op de verpleegkundige
beroepspraktijk en lectoraten die daar raakvlakken mee hebben. De juistheid van dit onderscheid is vervolgens getoetst bij de hogescholen. Twaalf van de
zeventien opleidingen Verpleegkunde hebben hieraan gehoor gegeven. De resultaten treft u hieronder aan.
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2. Leerstoelen
Nederland heeft 8 universiteiten met een medische faculteit. Drie daarvan hebben een leerstoel met verpleegkunde als primaire focus. Dit zijn de
Universiteit Utrecht, Maastricht University en Radboud Universiteit. Daarnaast zijn er bijzondere leerstoelen met de focus op verpleegkunde aan de Vrije
Universiteit, Universiteit Groningen en Universiteit van Amsterdam. Aan de Erasmus universiteit wordt binnenkort de benoeming van een gewoon
hoogleraar verwacht. De Universiteit Leiden heeft geen leerstoel.
Tabel 1: Leerstoelen met focus verpleegkunde
Universiteit

Naam hoogleraar

Naam leerstoel

Universitair Medisch
Centrum Utrecht
Maastricht University

Marieke J. Schuurmans

Verplegingswetenschap

Jan Hamers

Radboud Universiteit,
Radboudumc,
Medische
Wetenschappen

Hester Vermeulen

Verpleging en verzorging van
ouderen
Verplegingswetenschap

Toelichting

Tabel 2: Bijzondere leerstoelen met focus verpleegkunde
Universiteit

Naam hoogleraar

Naam leerstoel

Toelichting

Universiteit van
Amsterdam, faculteit
Geneeskunde, ACHIEVE
VU Medisch Centrum
(EMGO+)
VU Medisch Centrum,
afd. Psychiatrie
(Academische
werkplaats herstel en
rehabilitatie)

Wilma Scholte op Reimer

Complexe zorg

Bijzondere leerstoel ingesteld door Hogeschool van Amsterdam

Anneke L. Francke

Verpleging en verzorging in de
laatste levensfase
GGZ verpleegkunde

Bijzondere leerstoel ingesteld door NIVEL

Berno van Meijel

Bijzondere leerstoel ingesteld door Hogeschool Inholland en GGZinstelling Parnassia om interventies te ontwikkelen en om effectiviteit te
onderzoeken voor de beroepspraktijk van de GGZ-verpleegkundigen.
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Universitair Medisch
Centrum Groningen

Petrie F. Roodbol

Verplegingswetenschappen:
innovatie en educatie

Bijzondere leerstoel, ingesteld door J.K. de Cockstichting, focus van
onderzoek ligt op het terrein van verplegingswetenschappelijk onderzoek,
innovatie en educatie in de zorg, passend binnen het thema Healthy
Ageing.

3. Lectoraten
Het praktijkgericht onderzoek in het hoger beroepsonderwijs vindt plaats in lectoraten. Dit is meestal een onderzoeksgroep of kenniskring van docenten die
een deel van hun tijd onderzoek kunnen doen. De lector geeft leiding aan deze docenten. De gegevens over de lectoraten zijn verzameld van de websites
van de 17 hogescholen die bachelor opleidingen verpleegkunde aanbieden. De term ‘’verpleegkunde’’ wordt vaak niet expliciet gebruikt in de naam van de
lectoraten. Hogescholen hanteren verschillende benamingen voor de afdelingen of faculteiten waar het verpleegkundig onderzoek onder valt, bijvoorbeeld
Zorg en Welzijn, Gezondheidszorg of Mens en Maatschappij. In eerste instantie zijn alle lectoraten geïnventariseerd waarbij de focus op zorg ligt. In de
inventarisatie zijn niet betrokken de lectoraten met de focus op maatschappelijk werk, verloskunde en geboortezorg en lectoraten rond specifieke
therapieën. De zorg-gerelateerde lectoraten zijn vervolgens in twee groepen verdeeld.
Ten eerste lectoraten die zich primair richten op de rol van zorgverlener door verpleegkundigen en waarvan de betreffende lectoren, behalve aan reguliere
functie-eisen voor lectoren voldoen, ook een beroepsdiploma “ verpleegkundige” bezitten. Deze groep telt 20 lectoraten aan 10 hogescholen. Hiervan
kennen 3 lectoraten naast de lector ook associate lectoren. Een lectoraten heeft op het moment geen lector. Zeven hogescholen hebben geen lectoraat dat
primair gericht is op de verpleegkunde (Zeeland, Leiden, Zuyd, Avans, Haagse Hogeschool en Windesheim).
De tweede groep zijn de lectoraten die veel raakvlakken hebben met verpleegkunde. Hiervan zijn er 79 in de inventarisatie opgenomen. Van de 17
hogescholen heeft alleen Viaa geen lectoraat in deze groep. Vier lectoraten hebben naast een lector ook een associate lector.
Tabel 3: Lectoraten primair gericht op verpleegkunde en met een lector die een beroepsdiploma ‘’verpleegkundige’’ bezit
Hogeschool

Naam lector

Naam lectoraat

Toelichting

Hogeschool Utrecht,
Kenniscentrum
Innovatie van
Zorgverlening
HAN, Kenniscentrum
Duurzame Zorg,
verbonden aan Instituut

Marieke Schuurmans

Chronisch zieken

Rob van de Sande

Eerstelijnszorg

Mensen worden steeds ouder en ouderen hebben vaker meerdere
chronische aandoeningen. Hoe kan de zorg eraan bijdragen dat deze
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven? Dat onderzoekt het
Lectoraat Chronisch zieken.
Het Lectoraat Eerstelijnszorg doet onderzoek naar de zorgverlening door
verpleegkundigen en paramedici in de eerste lijn. Het onderzoek
concentreert zich op het thema 'Geïntegreerde Eerstelijnszorg en
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Verpleegkundige
Studies, Faculteit
Gezondheid, Gedrag en
Maatschappij

HAN, Kenniscentrum
Duurzame Zorg,
verbonden aan Instituut
Verpleegkundige
Studies, Faculteit
Gezondheid, Gedrag en
Maatschappij
HAN, Kenniscentrum
Duurzame Zorg,
verbonden aan Instituut
Verpleegkundige
Studies, Faculteit
Gezondheid, Gedrag en
Maatschappij
HAN, Kenniscentrum
HAN SOCIAAL,
verbonden met Instituut
Sociale en Pedagogische
Studies en Instituut voor
Maatschappelijke en
Sociaal-culturele
Studies, Faculteit
Gezondheid, Gedrag en
Maatschappij
Hogeschool van
Amsterdam, Faculteit
Gezondheid,
Kenniscentrum ACHIEVE
Hogeschool van
Amsterdam, Faculteit

Wijkzorg'. Deze focus sluit aan op het vigerend overheidsbeleid voor
doelmatige inrichting van de zorg - dichter bij de burger zélf - en op de
groeiende belangstelling van zorgverzekeraars voor kosteneffectiviteit
door geïntegreerde eerstelijnszorg. De concentratie op wijkzorg komt ook
tegemoet aan de actuele opleidingswensen voor nieuwe professionals
vanuit het onderwijs.
Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg wil een bijdrage leveren aan de
kwaliteit van onderwijs en zorg in de keten van acute zorg. Met
kenniscirculatie tussen onderzoek, praktijk en onderwijs werkt het
lectoraat aan de wetenschappelijke onderbouwing van het praktisch
handelen, bekend als ‘evidence-based-practice’.

Lilian Vloet
Silvéra Berben, associate
lector

Acute intensieve zorg

Marian Adriaanse
Els Verschuur, associate
lector Topcare
Lilian Beijer, associate
lector eHealth

Innovatie in de Care

Het Lectoraat Innovatie in de Care richt zijn aandacht op ouderen en
mensen met chronische aandoeningen. Hoe kunnen verpleegkundigen en
paramedici deze doelgroepen ondersteunen bij het zo goed mogelijk
zelfstandig blijven functioneren? En daarnaast: hoe kunnen zij ervoor
zorgen dat beide doelgroepen zo lang mogelijk de regie over hun eigen
leven behouden?

Bauke Koekkoek

Sociale en Methodische
Aspecten van Psychiatrische
Zorg (SMAPZ)

Het Lectoraat begeeft zich op het grensgebied van psychiatrie,
verpleegkunde en sociale studies. De focus ligt op de wisselwerking
tussen sociale factoren, sociale interventies en geestelijke gezondheid.
Het lectoraat richt zich op de verbetering van geestelijke gezondheidszorg
door hbo-professionals, vooral voor mensen met langdurige en ernstige
psychiatrische problematiek.

Bianca Buurman, bijzonder
lector

Transmurale ouderenzorg

Het belang van samenwerken bij acute zorgvragen van ouderen.

Corine Latour

Verpleegkunde - Integratie van
psychiatrische en somatische

Het lectoraat richt zich op patiënten met zowel psychiatrische als
somatische problemen. Deze groep kenmerkt zich door zeer complexe
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Gezondheid,
Kenniscentrum ACHIEVE

zorg

NHL Hogeschool

Evelyn Finnema

Talmalectoraat Wonen, Welzijn
en Zorg op hoge leeftijd

NHL Hogeschool

Nynke Boonstra

Zorg & Innovatie in de
psychiatrie

NHL Hogeschool

Ate Dijkstra

iHuman Welzijn Zorg Digitaal

Hogeschool Inholland,
Kenniscentrum De
Gezonde Samenleving

Berno van Meijel

GGZ-verpleegkunde

Hogeschool Inholland,
Kenniscentrum De
Gezonde Samenleving

Robbert Gobbens

Gezondheid en welzijn van
kwetsbare ouderen

Hogeschool Rotterdam,
Kenniscentrum
Zorginnovatie

AnneLoes van Staa

Transities in Zorg

gezondheidsproblematiek. De consequentie hiervan is dat de zorg
gekenmerkt wordt door tegenstrijdige professionele
behandelingsrichtlijnen en een sterke scheiding in de organisatie van
psychiatrische en somatische zorg.
Het Talmalectoraat wonen, welzijn en zorg op hoge leeftijd gaat over
ondersteuning van kwetsbare ouderen, hun mantelzorgers en
professionele hulpverleners op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Het gaat hierbij niet alleen om gezondheidszorg, maar ook om zorg ten
aanzien van huisvesting, huishouden en welbevinden.
Belangrijke vraag voor het lectoraat is, wat werkt wel en wat niet binnen
de geestelijke gezondheidszorg? Eén van de thema’s is
herstelondersteunende zorg en zelfmanagement. Doel is actieve
deelname aan de samenleving door mensen met een psychiatrische
stoornis.
De focus van het lectoraat is gericht op de toekomstige en huidige
ouderen met welzijns- en zorgvragen. Hen willen we uitdagen de stap te
zetten naar het toepassen van woon- en zorgtechnologie als hulpmiddel
om zelfredzaam te blijven of weer te worden. Daarnaast worden hun
professionele hulpverleners uitgedaagd op interactieve wijze,
gebruikmakend van internet en andere sociale media, met hun cliënten te
communiceren. Of in de eigen werksituatie gebruik te maken van
werkproces ondersteunende technologie.
Het lectoraat/leerstoel GGZ-verpleegkunde draagt bij aan
kennisontwikkeling en kennisverspreiding door praktijkgericht
wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de
geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijke gehandicaptenzorg en de
psychogeriatrische zorg.
Het lectoraat, dat geïnitieerd is door Zonnehuisgroep Amstelland, doet
praktijkgericht onderzoek onder cliënten, hun familieleden en
medewerkers naar de gevolgen ervan voor het functioneren en de
kwaliteit van leven van ouderen.
Transities in ziekte en zorg zijn overgangsperiodes die het leven tijdelijk
ontwrichten en om aanpassing vragen. Door overgangen tussen
zorgniveaus zo vloeiend mogelijk te maken, met afgestemde,
multidisciplinaire zorg die beter aansluit op wensen en behoeften, wordt
aanpassing van mensen met chronische aandoeningen en hun naasten
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Hogeschool Rotterdam,
Kenniscentrum
Zorginnovatie

Jacomine de Lange

Transities in Zorg

Hogeschool Rotterdam,
Kenniscentrum
Zorginnovatie

Connie Dekker - van Doorn

Evidence based care in nursing

Hogeschool Rotterdam,
Kenniscentrum
Zorginnovatie

Henk Rosendal

Wijkzorg

Christelijke Hogeschool
Ede, Academie

geen lector

Verpleegkundige beroepsethiek

eenvoudiger en hun kwaliteit van leven beter. Anneloes richt zich in haar
onderzoek vooral op de rol van de (verpleegkundige) professional en op
transities van jeugdzorg naar volwassenzorg bij diverse aandoeningen en
ziektes.
Vanuit de opvatting dat je ook met dementie een goedleven kunt leiden,
waarbij leed uiteraard niet gebagatelliseerd moet worden, onderzoekt
Jacomine de lange transities van mensen met dementie vanuit (t)huis of
ziekenhuis naar verpleeghuis. Ze richt zich op belevingsgerichte zorg,
kwaliteit van leven, ontmoetingscentra en andere ondersteuningsvormen
voor mensen met dementie en mantelzorgers, kleinschalig wonen,
succesfactoren van verpleeghuiszorg, casemanagement en ketenzorg
voor mensen met dementie, en de inzet van technologie bij dementie.
Ook met bredere ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg
houdt zij zich bezig.
Evidence based care maakt de zorg professioneler: patiëntgericht, veilig
en doelmatig. Naast het zoeken naar bewijs voor het effect van de
interventie – krijgt de patiënt de juiste zorg? – wordt er rekening
gehouden met de wensen van de patiënt: past deze behandeling bij deze
persoon? Patiëntveiligheid is een hoofdthema in het onderzoek van
Connie Dekker: "Hoe voorkom je dat er fouten ontstaan in het
zorgproces?" Daarnaast richt zij zich op onderwerpen als
pijnmanagement, zelfmanagement en patiëntenparticipatie.
De toekomst van de zorg ligt vooral in de wijk. Daar wonen de chronisch
zieken en ouderen, daar liggen de mogelijkheden voor vroegtijdig
signaleren en interveniëren. Zes van de zeven 80-plussers wonen
zelfstandig thuis! De wijkverpleegkundige keert terug en de verdere
ontwikkeling van de wijkzorg is een dringende opgave. Nu de
wijkverpleging van de AWBZ over is naar de Zorgverzekeringswet, moeten
verzekeraars op andere manieren wijkverpleging inkopen. Daarvoor is het
belangrijk het wijkverpleegkundig handelen waar mogelijk
wetenschappelijk te onderbouwen en in een systeem van richtlijnen
onder te brengen. Dit laatste is een speerpunt in het lectoraat wijkzorg
naast de (her)positionering van de wijkverpleegkundige als beroepskracht
in de wijk.
Het lectoraat Verpleegkundige beroepsethiek wil daarom graag met
verpleegkundigen en organisaties in de praktijk nagaan hoe
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Gezondheidszorg
Hanze Hogeschool

Wolter Paans

Verpleegkundige diagnostiek

Hanze Hogeschool

Petrie Roodbol

Verpleegkundige innovatie en
positionering

Saxion, Kenniscentrum
Gezondheid, Welzijn en
Technologie
Viaa, kenniscentrum

Jan S. Jukema, lector
Madeleen Uitdehaag,
associate lector
René van Leeuwen

Verpleegkunde

Zorg en zingeving

verpleegkundigen de verantwoordelijkheid in de spanning met de
organisatorische context expliciet kunnen maken en vorm kunnen geven.
2
2
2
V + I + R2 = E (Validering en Valorisatie + Informatie en Integratie +
Rollen en Relaties = Effectiviteit en Efficiëntie). Deze 'formule' is bedoeld
om duidelijk te maken waar het lectoraat zich op richt. Onze
overstijgende doelstelling is te komen tot de meting van effectiviteit en
efficiëntie van het verpleegkundig handelen met het doel tot een hoge
kwaliteit van zorg te komen. Het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek
representeert het verplegingswetenschappelijk onderzoek van de
Hanzehogeschool.
Het lectoraat Verpleegkundige Innovatie en Positionering (VIP) heeft tot
doel om door toegepast onderzoek samenwerkingsverbanden te creëren
tussen de kennisinstelling en de praktijk, opdat beiden kunnen profiteren
van de gegenereerde kennis. Het lectoraat VIP is onderdeel van het
lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek (embedded)
Speerpunten van het lectoraat: zelfregie, geriatrische en palliatieve zorg,
intimiteit en sexualiteit, living technology, beroepsinnovatie
Het lectoraat wil met praktijkgericht onderzoek, implementatie- en
scholingstrajecten bijdragen aan de systematische inbedding van
spirituele zorg in zorg- en onderwijsprocessen.
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Tabel 4: Lectoraten met raakvlakken aan de verpleegkunde
Hogeschool

Naam lector

Naam lectoraat

Toelichting

Hogeschool Utrecht,
Kenniscentrum
Innovatie van
Zorgverlening
Hogeschool Utrecht,
Kenniscentrum Sociale
Innovatie

Helianthe Kort

Vraaggestuurde zorg

Mensen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en
functioneren en over hun zorgbehoefte te beslissen. Dat is het doel van
het onderzoek van het Lectoraat Vraaggestuurde Zorg.

Prof. dr. Jean Pierre
Wilken

Participatie zorg en
ondersteuning

Hogeschool Utrecht,
Kenniscentrum
Innovatie van
Zorgverlening
Hogeschool Utrecht,
Kenniscentrum
Innovatie van
Zorgverlening
Hogeschool Utrecht,
Kenniscentrum
Innovatie van
Zorgverlening

Harriet Wittink

Leefstijl en gezondheid

Cindy Veenhof

Innovatie van beweegzorg

Ad van Dooren (oud
lector)

Innovatie van Zorgprocessen in
de Farmacie

Fontys Mens &
Gezondheid

Gaby Jacobs

Persoonsgerichte
praktijkvoering

Fontys Mens &
Gezondheid en Fontys
Paramedische

Angelique Dierick

Doelmatige zorg door monitor
technologie en
beslissingsondersteuning in de

Professionals kunnen een belangrijke rol spelen om mensen te
ondersteunen bij zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven. Zij
kunnen helpen om wensen en behoeften duidelijk te krijgen en om
activiteiten te ontwikkelen om gewenste doelen te bereiken. Hiervoor is
het nodig dat professionals nauw aansluiten bij de leefwereld van
mensen en hun sociale netwerken.
Het lectoraat ontwikkelt haar kennis voor én met de onderwijs- en
beroepspraktijk (vooral oefentherapeuten Cesar en fysiotherapeuten).
Het doel is innovatie: van zorg en netwerken op gebied van leefstijl en
gezondheid en onderwijsprogramma's
De drie pijlers van het lectoraat richten zich op (1) het vergroten van de
fysieke zelfredzaamheid rondom ziekenhuisopnames, (2) op innovaties in
de organisatie van beweegzorgtrajecten en (3) op de integratie van
technologie in de beweegzorg.
Het lectoraat onderzoekt hoe de farmaceutische gezondheidszorg haar
innovaties het best kan verspreiden (dissemineren), zodat de patiënt er
wel voordeel van heeft. De onderzoekers beantwoorden vragen als:
welke invloed heeft internet op de keuzes die zorgverleners en patiënten
maken? Of: hoe kunnen apothekers de therapietrouw van een patiënt
vergroten en wat levert dat op?
Het lectoraat onderzoekt persoonsgerichte praktijkvoering in zorg- en
welzijn settingen. Ons doel: transformeren van zorg-, onderwijs- en
werkpraktijken zodat deze de eigen regie, competentie en ervaring van
verbondenheid van individuen en groepen bevorderen. Daarbij gebruiken
wij nieuwe technologieën om professionalisering in organisaties,
netwerken en (wijk)teams te bevorderen.
Doel: kennisontwikkeling over gebruik van slimme monitor technologie
en beslissingsondersteuning waardoor patiënten tevreden en zo kort
mogelijk zijn opgenomen, met een minimale kans op complicaties. Het
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Hogeschool

acute en intensieve acute zorg

Windesheim Domein
Gezondheid en Welzijn

Carolien Smits

Innoveren met ouderen

Windesheim Domein
Gezondheid en Welzijn

Joop ten Dam

De Gezonde Stad

Windesheim Domein
Gezondheid en Welzijn

Lineke Verkooijen

Klantenperspectief in
Ondersteuning en Zorg

Windesheim Domein
Gezondheid en Welzijn

Marike Hettinga

ICT-innovaties in de zorg

Windesheim Domein
Gezondheid en Welzijn
HAN, Kenniscentrum
Duurzame Zorg,

Rob Bovens

Verslaving: kwaliteit van zorg
en preventie
Organisatie van Zorg en
Dienstverlening

Miranda Laurent
Anneke van Vugt,

ontwikkelen van interdisciplinair handelen en competenties van
zorgprofessionals die essentieel zijn om optimaal gebruik te maken van
nieuwe technologie in het zorgproces. Het betrekken van
zorgprofessionals in het ontwerp van deze technologieën.
Het lectoraat doet praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar
innovaties rond ouderen in opdracht van en in samenwerking met de
beroeps- en de hbo-onderwijspraktijk én oudere volwassenen zelf. Met
het onderzoek ontwikkelen en evalueren we innovaties. Innovaties
betreffen zowel professioneel-inhoudelijke als technologische
verbeteringen. Door het ontwikkelen, delen en implementeren van
kennis wil het lectoraat het leven van zowel vitale als van kwetsbare
oudere volwassenen verbeteren. Het gaat daarbij om de kwaliteit van
leven en de regie op het leven.
Overgewicht bij kinderen is één van de belangrijkste gezondheidsrisico’s.
Centrale vragen waar we een antwoord op zoeken zijn: Welke factoren
zijn in een stad van belang voor een gezonde leefstijl bij 0 tot 19 jarigen?
Hoe kunnen we deze factoren beïnvloeden?
Windesheim Flevoland voert het onderzoek uit voor burgers die vanwege
beperkingen of aandoeningen langdurig of tijdelijk- gebruikmaken van
ondersteuning en zorg. Met de opgedane kennis biedt Windesheim
Flevoland zorg- en welzijnsorganisaties handvatten voor goede zorg op
maat. Er wonen bijna 17 miljoen mensen in Nederland met ieder hun
eigen wensen over zorg en welzijn. Klanten worden steeds mondiger en
kritischer en verlangen meer dan voorheen naar maatwerk in producten
en diensten. Bovendien leiden bezuinigingen en personeelstekorten in de
zorg ertoe dat niet iedereen meer dezelfde ondersteuning kan krijgen.
Het lectoraat richt zich op verschillende aandachtsgebieden, waaronder
telezorg, de communicatie tussen zorgverleners en zelfmanagement van
patiënten. Onderzoeksvragen die daarbij centraal staan: waar hebben
patiënten of cliënten behoefte aan en welke randvoorwaarden stellen ze
daarbij? Wat zijn de effecten van nieuwe technologie; wordt de zorg er
beter van?
Met het lectoraat richten we ons op de professionalisering van
preventiewerkers en behandelaars in en buiten de verslavingszorg.
Het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening richt zich op
innovatie, kennisontwikkeling en kenniscirculatie in onderwijs en
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verbonden aan Instituut
Verpleegkundige
Studies, Faculteit
Gezondheid, Gedrag en
Maatschappij
HAN, lectoraat
verbonden aan Instituut
Vaktherapeutisch en
Psychologische Studies,
Faculteit Gezondheid,
Gedrag en Maatschappij

associate lector
Taakherschikking

beroepspraktijk. Het kennisdomein van het lectoraat is het veranderende
zorglandschap, waarin zich organisatorische vraagstukken op
verschillende niveaus voordoen.

Yvonne Heerkens

Arbeid en Gezondheid

HAN, lectoraat
verbonden aan Instituut
Vaktherapeutisch en
Psychologische Studies,
Faculteit Gezondheid,
Gedrag en Maatschappij
HAN, lectoraat
verbonden aan Instituut
Vaktherapeutisch en
Psychologische Studies,
Faculteit Gezondheid,
Gedrag en Maatschappij
HAN, lectoraten
verbonden Instituut
Paramedische Studies,
Faculteit Gezondheid,
Gedrag en Maatschappij
HAN, lectoraten
verbonden Instituut
Paramedische Studies,
Faculteit Gezondheid,

Josephine Engels

Arbeid en Gezondheid

Het Lectoraat Arbeid & Gezondheid (A&G) bundelt en genereert via
praktijkgericht onderzoek kennis over gezondheid, productiviteit,
duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van werknemers én van organisaties.
Arbeidsparticipatie is een sleutelfactor voor de Nederlandse economie.
Naast de overheid bevorderen werkgevers, verzekeraars, dienstverleners
en professionals in het sociale domein, zorg en onderwijs het streven om
iedereen bij te laten dragen op een 'inclusieve' arbeidsmarkt. Het doel
van het Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid is het borgen en
ontwikkelen van kennis over optimalisering van mogelijkheden voor
arbeidsparticipatie, ook bij mensen met een (dreigende) beperking
idem

Shirley Oomens,
bijzonder lector
Arbeidsdeskundigheid

Arbeid en Gezondheid

idem

Bart Staal

Musculoskeletale Revalidatie

Het woord 'revalidatie' houdt in dat het lectoraat zich op de revalidatie in
brede zin richt, dus niet alleen op bijvoorbeeld de fysiotherapie.
Doelstelling is namelijk het bevorderen van de gezondheid en het welzijn
van de patiënt met behulp van mono- of multidisciplinaire revalidatie.

Bert de Swart
Esther Steultjens,
associate lector

Neurorevalidatie

Het lectoraat levert een bijdrage aan de optimalisering van de revalidatie
en maatschappelijke integratie van mensen met fysieke en/of cognitieve
beperkingen. De toevoeging 'neuro' geeft aan dat het lectoraat zich richt
op patiënten met stoornissen in het spier- en zenuwstelsel, de cognitie
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Gedrag en Maatschappij

en/of het gedrag.

HAN, lectoraten
verbonden Instituut
Paramedische Studies,
Faculteit Gezondheid,
Gedrag en Maatschappij

Marian de van der
Schueren
Elke Naumann, associate
lector

Voeding en gezondheid

Het lectoraat heeft als ambitie om door middel van
(effectiviteits)onderzoek in de veranderende zorgvraag bij te dragen aan
innovatie van voedingszorg in Nederland. Niet alleen de diëtist als
individuele beroepsbeoefenaar staat centraal, maar ook de vraag hoe
optimale voedingszorg eruit ziet en welke rol(len) de diëtist hierin kan
vervullen.
Het lectoraat draagt met onderzoek bij aan innovatieve concepten,
waarbij de samenhang tussen zorg, wonen, welzijn, werken, onderwijs en
leefbaarheid in de wijk en het dorp centraal staan.

HAN, Kenniscentrum
HAN SOCIAAL,
verbonden met Instituut
Sociale en Pedagogische
Studies en Instituut voor
Maatschappelijke en
Sociaal-culturele
Studies, Faculteit
Gezondheid, Gedrag en
Maatschappij
HAN, Kenniscentrum
HAN SOCIAAL,
verbonden met Instituut
Sociale en Pedagogische
Studies en Instituut voor
Maatschappelijke en
Sociaal-culturele
Studies, Faculteit
Gezondheid, Gedrag en
Maatschappij
HAN, Kenniscentrum
HAN SOCIAAL,
verbonden met Instituut
Sociale en Pedagogische
Studies en Instituut voor
Maatschappelijke en
Sociaal-culturele
Studies, Faculteit
Gezondheid, Gedrag en

Lisbeth Verharen
Erik Jansen, associate
lector

Lokale Dienstverlening vanuit
Klantenperspectief

Maaike Hermsen,
associate lector

Zorg voor Mensen met een
Verstandelijke Beperking

Het Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking
(ZMVB) draagt bij aan de noodzakelijke verandering in de houding, kennis
en vaardigheden van de 'nieuwe’ professional. Deze staat voor de
uitdaging om meer te werken vanuit de eigen regie en kracht van
mensen, uit te gaan van de wensen en mogelijkheden van cliënten en in
dialoog het sociale netwerk van cliënten te versterken.

Jan-Pieter Teunisse

Levensloopbegeleiding bij
Autisme

Het Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme levert een bijdrage aan
de professionalisering van onderwijs en kennis op het gebied van de
hulpverlening aan normaal-begaafde mensen met autisme. Het gaat
daarbij uit van een levensloopvisie op autisme.
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Maatschappij
Hogeschool van
Amsterdam, Faculteit
Gezondheid,
Kenniscentrum ACHIEVE

Marike van der Schaaf,
bijzonder

Revalidatie in de acute zorg
(bijzonder lectoraat AMC)

Het lectoraat Revalidatie in de acute zorg doet onderzoek naar de
gevolgen van ziekte en ziekenhuisopname op het dagelijks functioneren
van patiënten. De focus ligt hierbij op intensive care patiënten. Daarnaast
ontwikkelt het interdisciplinaire revalidatie-interventies om de nadelige
gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Uiteindelijk moet
dit leiden tot een beter herstel van kwetsbare patiënten na
ziekenhuisopname.
Het lectoraat Omgeving en Gezondheid bestaat uit twee
onderzoekslijnen: Urban Health en People and Places. De onderzoekslijn
Urban Health richt zich op de invloed van de stedelijke leefomgeving op
de gezondheid van inwoners. In stedelijke leefomgevingen wonen veel
kwetsbare groepen zoals laagopgeleiden, ouderen of mensen met een
migratieachtergrond. Het terugdringen van gezondheidsverschillen onder
deze groepen is een bijzonder aandachtspunt van het lectoraat.
Het lectoraat levert kennis, handvatten en instrumenten om de kwaliteit
en daarmee de effectiviteit van de zorg voor jeugd te vergroten. Ruwweg
gezegd bestaan de lectoraatsactiviteiten uit ontwikkelprojecten en
onderzoeksprojecten enerzijds en uit bijdragen aan de opleiding van
toekomstige professionals in de jeugdsector anderzijds.

Hogeschool van
Amsterdam,
Kenniscentrum
Bewegen, Sport en
Voeding

Lea den Broeder, beoogd
lector

Omgeving en Gezondheid i.o.

Hogeschool van
Amsterdam,
Amsterdams
Kenniscentrum voor
Maatschappelijke
Innovatie
Hogeschool van
Amsterdam,
Kenniscentrum
Bewegen, Sport en
voeding
Hogeschool van
Amsterdam,
Amsterdams
Kenniscentrum voor
Maatschappelijke
Innovatie
NHL Hogeschool,
Instituut Zorg en Welzijn

Leonike Boendermaker

Kwaliteit en effectiviteit in de
zorg voor de jeugd

Peter Weijs

Gewichtsmanagement

Het lectoraat Gewichtsmanagement bestudeert niet alleen
interventiemethoden, maar ook effectiviteit en doelmatigheid van de
professionele begeleiding, als ook bruikbaarheid en validiteit van
toegepaste meetinstrumenten.

Rick Kwekkeboom

Community Care

Onderzoeksprogramma en lectoraat richten zich op deelname van
mensen met beperkingen aan de samenleving en dan vooral op de
voorwaarden om volwaardige deelname mogelijk te maken: zorg ín en
zorg dóór de samenleving.

Janneke Metselaar

Zorg voor Jeugd

NHL Hogeschool

Jelle Dijkstra

Persoonlijk Leiderschap &

De doelen van het lectoraat zijn: verbetering van het beroep en het
onderwijs van beroepsbeoefenaren in de jeugdsector en vergroting van
de kwaliteit van de zorg voor jeugd.
Schaalvergroting, toename van kennis en informatie, economische
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Innovatiekracht

Hogeschool Inholland,
Kenniscentrum De
Gezonde Samenleving

Harmen Bijwaard

Medische Technologie

Hogeschool Inholland,
Kenniscentrum De
Gezonde Samenleving

Pauline Naber

Leefwerelden van jeugd

Hogeschool Inholland,
Kenniscentrum De
Gezonde Samenleving

Guido Walraven

Dynamiek van de stad

Hogeschool Inholland,
Kenniscentrum De
Gezonde Samenleving
Hogeschool Rotterdam,
Kenniscentrum
Zorginnovatie

Thomas Kampen

Stimulering Gezonde
Samenleving

Marleen Goumans

Samenhang in de ouderenzorg

Hogeschool Rotterdam,

Ton Bakker

Functiebehoud van ouderen in

veranderingen en technologische innovaties volgen elkaar steeds sneller
op. Van hbo-professionals wordt verwacht dat zij zich hieraan snel en
soepel kunnen aanpassen en zelf oplossingen verzinnen voor de
vraagstukken die zich in hun omgeving voordoen. Persoonlijk leiderschap
en innovatiekracht worden hiervoor steeds belangrijker.
Het lectoraat heeft als doel om praktijkgericht onderzoek te verrichten
binnen de vakgebieden Medische Beeldvorming, Radiotherapie en ICT in
de zorg. In de zorg bestaat grote behoefte aan kennis die bijdraagt aan
verbetering van de beroepspraktijk op deze 3 vakgebieden.
Het lectoraat houdt zich bezig met kennisverwerving over leefwerelden
en opvoedsituaties van hedendaagse jeugd. Deze inzichten gebruiken we
om de pedagogische begeleiding in de preventieve jeugdsector te
verbeteren. Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen als
zwerfjongeren, laag opgeleide jeugd en migrantengezinnen.
Het lectoraat doet praktijkgericht en praktijkrelevant onderzoek naar
maatschappelijke vraagstukken in de stad en sluit daarmee aan op vragen
van professionals in verschillende beroepenvelden en van burgers. Het
lectoraat verbindt onderzoek, beleid en beroepspraktijk met elkaar en
levert zo een relevante bijdrage om de grootstedelijke problematiek aan
te pakken.

Meer dan ooit is inhoudelijke en organisatorische samenhang in de
ouderenzorg nodig, nu de maatschappij vraagt om zorg die past bij de
individuele oudere. Ook vergrijzing, oplopende zorgkosten en teruggang
in gekwalificeerd personeel maken betere samenhang nodig. Die
samenhang is vaak nog ver weg door een diversiteit aan thema's,
vraagstellingen en een gesegmenteerde aanpak. Het lectoraat ontwikkelt
innovatieve kennis die zulke belemmeringen uit de weg ruimt, steunend
op praktijkgericht onderzoek en verbonden met het beroepsonderwijs.
Een belangrijk uitgangspunt is het vermogen van mensen zelf sturing te
geven aan hun leven. De individuele omstandigheden en de verbanden
waarin ouderen leven moeten bepalend zijn, niet de schotten tussen
organisaties en de wet- en regelgeving.
Verlies van functies bij ouderen leidt vaak tot een volgende
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Kenniscentrum
Zorginnovatie

levensloopperspectief

Hogeschool Rotterdam,
Kenniscentrum
Zorginnovatie

Mieke Cardol

Disability Studies, Diversiteit in
participatie

Hogeschool Rotterdam,
Kenniscentrum
Zorginnovatie

Harald Miedema

Arbeid en Gezondheid

Hogeschool Rotterdam,
Kenniscentrum
Zorginnovatie

Karin Neijenhuis

Zorg voor Communicatie

Hogeschool Rotterdam,
Kenniscentrum

Linda Wauben

Technische innovatie in de zorg

verslechtering. Door preventie en beperking van functieverlies kunnen
ouderen langer zelfstandig blijven. Aandacht voor functieverlies is
bovendien actueel met het oog op de kostenstijgingen in de langdurige
zorg. Ton Bakkers leeropdracht is dan ook functiestoornissen bij
kwetsbare ouderen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Hoe
kan functiebehoud worden gerealiseerd? En wanneer functiestoornissen
toch optreden, hoe kunnen ze vroegtijdig worden geïdentificeerd en
behandeld? Bij de preventie gaat het erom voorspellende factoren te
vinden en die positief te beïnvloeden. Bakker richt zich hierbij op twee
specifieke terreinen. Het ene is de eerstelijnszorg, een belangrijke schakel
in het opsporen en vroegtijdig behandelen van kwetsbare ouderen. Het
andere is behandeling, revalidatie en herstel van kwetsbare ouderen in
het ziekenhuis of verpleeghuis.
Het lectoraat doet onderzoek naar wat participatie betekent voor mensen
met beperkingen, wat er voor participatie nodig is en hoe de
participatiesamenleving in de praktijk uitpakt. Het vakgebied Disability
Studies maakt het mogelijk deze vragen op een andere manier te
bekijken, onder andere vanuit het perspectief van de mensen zelf. Het
maatschappelijk belang daarvan is groot, wil werkelijk iedereen de kans
krijgen om mee te tellen in de samenleving.
Harald Miedema is gericht op werkgerelateerde problemen die
veroorzaakt worden door chronische aandoeningen en/of beperkingen.
Hij houdt zich bezig met onderzoek naar factoren die de werkhervatting
en re-integratie bij mensen met chronische aandoeningen beïnvloeden.
Daarnaast onderzoekt hij de effectiviteit van interventies die gericht zijn
op verbetering van de arbeidsparticipatie bij deze mensen.
De lector leidt onderzoek op het gebied van auditieve
verwerkingsproblemen (problemen in het horen en verstaan in complexe
luistersituaties). Ze werkt in nauwe samenwerking met de opleiding
Logopedie aan de volgende onderzoeksthema’s: 1.Taal & Gehoor; 2.
Meertaligheid; 3. Evidence-based logopedie; 4.De logopedist als coach. Ze
verbindt deze thema’s door enerzijds inhoudelijke kennis te ontwikkelen
(thema 1 en 2) en anderzijds, bij het implementeren van nieuwe kennis,
ondersteuning te bieden aan de professionals zelf (thema 3 en 4).
De lector wil met zorgtechnologie de zorgprofessionals ondersteunen en
ontlasten in hun dagelijks werk. De inzet van techniek kan de kwaliteit en

Pagina 16 van 22

Zorginnovatie

Hogeschool Rotterdam,
Kenniscentrum
Zorginnovatie

Patricia Vuijk

Publieke zorg en preventie voor
jeugd

Hogeschool Rotterdam,
Kenniscentrum
Zorginnovatie

Maarten Schmitt

Bewegen naar gezondheid

veiligheid van de geleverde zorg verbeteren en de zelfredzaamheid van
mensen met een beperking of chronische ziekte bevorderen. Ook kan
zorgtechnologie mensen motiveren en ondersteunen om gezond(er) te
blijven. Technische Innovatie in de Zorg is een verbindend lectoraat, waar
multidisciplinaire teams bestaande uit zowel studenten en
(docent)onderzoekers binnen de hogeschool, als andere (internationale
en nationale) instellingen, ziekenhuizen en bedrijven samenwerken om
zorgtechnologie te ontwikkelen en bestaande zorgtechnologie te
onderzoeken.
Patricia Vuijk ontwikkelt en verbetert door praktijkgericht
effectonderzoek professionaliseringsprogramma's voor onderwijs- en
zorgprofessionals (i.o.). Hiervoor werkt ze samen met instellingen uit de
beroeps- en onderwijspraktijk en andere kennisinstituten. Jeugdigen met
een zorgvraag zijn vaak aangewezen op meerdere instellingen en
beroepsgroepen. Onderzoek naar de effectiviteit van de programma's die
onderwijs- en zorgprofessionals aan jeugdigen aanbieden, en onderzoek
naar welke kennis, vaardigheden en attituden dit van professionals
vraagt, zijn daarom belangrijk. Deze professionals hebben ieder hun eigen
achtergrond en kennis, en verschillen bijvoorbeeld in de mate waarin ze
met evidence-based richtlijnen werken. Samenhangende, effectieve zorg
wordt hierdoor bemoeilijkt. Zelfs over elementaire vragen is onvoldoende
informatie: in hoeverre maken jeugdigen hun hulpverleningstraject af,
zijn ze tevreden, zijn de doelen gerealiseerd en zijn problemen
afgenomen? Ook is meer onderzoek nodig naar zogeheten
therapeutische factoren zoals de kwaliteit van de werkrelatie tussen
jeugdige en professional en de mate waarin zij overeenstemming hebben
over het gekozen behandeltraject. Het onderzoek van Patricia Vuijk wil
bijdragen aan een beter levensloopperspectief voor Rotterdamse
jeugdigen en de opleiding van onderwijs- en zorgprofessionals
optimaliseren.
Het lectoraat doet, met name vanuit het vakgebied fysiotherapie,
onderzoek naar bewegingsproblemen van mensen en factoren die
positief bijdragen aan verbetering van de bewegingsproblemen.
Belangrijke zorgvraagstukken zijn de toename van mensen met (vaak
meerdere) chronische aandoeningen en het aantal mensen met een
ongezonde leefstijl. Het onderzoek is verdeeld in vier thema's:
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Avans,
Expertisecentrum Caring
Society 3.0

Louis Neven

Active ageing

Avans,
Expertisecentrum Caring
Society 3.0
Avans,
Expertisecentrum Caring
Society 3.0
Avans,
Expertisecentrum Caring
Society 3.0
Zuyd, faculteit
Gezondheidszorg

Michael Echteld

End of life care

geen lector

Jeugd, gezin en samenleving

John Dierx

Leven Lang in Beweging

Erik van Rossum

Wijkgerichte zorg

Zuyd, faculteit
Gezondheidszorg

Sandra Beurkens

Autonomie en Participatie van
chronisch zieken

Zuyd, faculteit
Gezondheidszorg
Zuyd, faculteit
Gezondheidszorg

Asiong Jie

Integrative Patient Centred
Health Care
Ondersteunende Technologie
in de Zorg

Ramon Daniëls

(On)gezond gedrag in relatie tot bewegen; Bewegend (dis)functioneren
('disability'); Chronische (muscoskeletale) pijn; Methodologie van
fysiotherapeutisch onderzoek. Het onderzoek richt zich enerzijds op de
vraag hoe bewegingsproblemen bij mensen met chronische
aandoeningen verminderd kunnen worden, zodat mensen beter
functioneren in het dagelijks leven. Anderzijds richt het onderzoek zich op
de vraag hoe mensen met een ongezonde leefstijl aangezet kunnen
worden om te gaan bewegen, waardoor het risico op
gezondheidsproblemen afneemt. Doel is een bijdrage te leveren aan het
verbeteren van de gezondheidstoestand van de Rotterdamse bevolking.
Het lectoraat doet onderzoek naar de behoeften, wensen, identiteiten,
beleving en ervaring van ouderen. Vervolgens maken we de vertaalslag
naar de ontwerppraktijk om innovaties aan te laten sluiten bij de ouderen
van nu. Een belangrijk doel daarbij is hen te verleiden tot een gezonde
levensstijl.
Levenseindezorg moet gericht zijn op kwaliteit van leven tot aan de dood.
Het lectoraat voert projecten uit rond zorgbehoeften aan het levenseinde
en de ethische en morele dilemma’s voor de betrokken zorgverleners.
Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving richt zich op de gevolgen van
de veranderingen binnen de hulp en zorg voor jeugd. En levert door
praktijkgericht onderzoek een bijdrage aan het werkveld en onderwijs.
Het lectoraat Leven Lang in Beweging richt zich op werkende mensen
tussen 18 en 67 jaar. Een groep die voor zichzelf zorgt, voor een gezin en
voor ouders.
Dit lectoraat richt zich op de ontwikkeling, evaluatie en implementatie
van nieuwe zorg- en welzijnsconcepten in wijken. Als onderdeel daarvan
wordt aandacht besteed aan de vraag hoe technologie en de gebouwde
omgeving deze concepten kunnen ondersteunen.
Het lectoraat Autonomie en Participatie van mensen met een chronische
ziekte voert activiteiten uit die ertoe bijdragen dat mensen met een
chronische ziekte of kwetsbare ouderen het leven kunnen leiden dat ze
graag willen leiden.
Het onderzoek van het bijzonder lectoraat richt zich op systematische
implementatie van care in de dagelijkse oncologische zorgpraktijk.
Het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg wil actief bijdragen
aan innovaties in de langdurende zorg. Samen met zorginstellingen,
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Zuyd, faculteit
Gezondheidszorg
Zuyd, faculteit
Gezondheidszorg
Zuyd, faculteit
Gezondheidszorg

Marieke Spreeuwenberg

Zorg op afstand

professionals, bedrijven, cliënten van zorg- en kennisinstellingen doen we
onderzoek en voeren we innovatieprojecten uit.
geen informatie

Susy Braun

Voeding, Leefstijl en Bewegen

geen informatie

Xavier Moonen

Inclusie van Mensen met een
Verstandelijke Beperking

Zuyd, faculteit Sociale
Studies en Educatie

Marianne Potting

Sociale integratie: Informele
zorg

HZ University of Applied
Sciences

Olaf Timmermans

Healty region

Christelijke Hogeschool
Ede

Martine Noordergraaf

Jeugd en gezin

Hogeschool Leiden

Jaap van der Stel

Geestelijke gezondheidszorg

Hogeschool Leiden

Suzan van der Pas

Sociale innovatie en
ondernemerschap

Hogeschool Leiden

John Verhoef

Eigen regie

Hogeschool Leiden

Erik Baars

Antroposofische
gezondheidszorg

Het bijzonder lectoraat zal een bijdrage leveren op het gebied van de
implementatie van cure in de dagelijkse zorgpraktijk en in de opleidingen
Gezondheidszorg en Social Work van Zuyd Hogeschool.
Het lectoraat richt zich in eerste instantie vooral op de professionele
ondersteuning van de informele zorg in de verstandelijk gehandicapten
zorg (VG-sector)
Vanuit het centrale concept gezondheidspromotie vormen drie thema’s
de rode draad in de onderzoeksprojecten van het lectoraat Healthy
Region. 1) Healthy Living: het optimaliseren van voorzieningen die
gezondheids-gerelateerde producten en services aanbieden in Zeeland?
Healthy Lifestyle: over de relaties tussen omgeving, bewegen/sport en
gezondheid en 3) Healthy Hospitality: tot welke onvoorziene combinaties
leidt het integreren van toerisme en gezondheid.
De onderzoeksfocus ligt op het gebied van methodiekontwikkeling in de
verschillende hulpverleningspraktijken van Jeugd en Gezin. Samen met
docenten en studenten van de academie voor Sociale Studies onderzoekt
zij de mate waarin en de wijze waarop er binnen de residentiële
jeugdzorg systemisch gewerkt wordt.
Het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg houdt zich bezig met
onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van de psychische
gezondheidszorg en verschillende vormen van herstel.
Het lectoraat werkt aan innovatieve oplossingen en implementatie op het
terrein van maatschappelijke ondersteuning. De competenties van de
nieuwe zorg- en welzijnsprofessionals zijn nu nog theoretisch van aard.
De onderzoeksprojecten van het lectoraat Eigen Regie hebben als
gezamenlijke factor dat ze zich richten op de vraag hoe patiënten in
samenwerking met zorgprofessionals gestimuleerd en gesteund kunnen
worden in hun zelfmanagement.
Het lectoraat werkt via de onderzoekslijnen 'optimaliseren', 'monitoren'
en 'werkingsprincipes valideren' aan de verdere ontwikkeling en
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Hogeschool Leiden,
Expertisecentrum Jeugd

Chris Kuipers

Transformaties in de zorg voor
jeugd

Hogeschool Leiden,
Expertisecentrum Jeugd

Peer van der Helm

Residentiele jeugdzorg

De Haagse Hogeschool

Frans Hoogeveen

Psychogeriatrie

De Haagse Hogeschool

Deirdre Beneken genaamd
Kolmar

Mantelzorg

De Haagse Hogeschool

Joost van der Sijp

Oncologische zorg

De Haagse Hogeschool

Erwin de Vlugt

Technologie en gezondheid

De Haagse Hogeschool

Arend de Kloet

Revalidatie

professionalisering van het domein Antroposofische Gezondheidszorg. In
het onderzoek van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg
worden zorgproducten en praktijkmethoden verder ontwikkeld en
geoptimaliseerd, geëxpliciteerd en getoetst op kwaliteit, veiligheid en
(kosten)effectiviteit.
Het lectoraat Transformatie in de Zorg voor Jeugd werkt nauw samen met
de lectoraten in het Expertisecentrum Jeugd. Vooral met de lectoraten op
het gebied van residentiële jeugdzorg, licht verstandelijke beperking &
jeugdcriminaliteit en jeugdcriminaliteit.
Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg zet zich in voor verbetering van het
leef- leer- en werkklimaat voor hulpverleningsinstellingen en scholen, met
name het speciaal onderwijs, die werken met kinderen en jeugdigen die
bij het opgroeien specifieke aandacht en ondersteuning behoeven.
Het lectoraat Psychogeriatrie wil de kwaliteit van leven en zorg voor
mensen met dementie verbeteren, bijvoorbeeld door muziek en andere
middelen. Daarnaast wil het lectoraat bevorderen dat meer jonge
mensen de psychogeriatrie tot hun vakgebied kiezen.
Het lectoraat richt zich op vragen als: wat gebeurt er in gezinnen als een
gezinslid ernstig ziek wordt? Hoe verhouden zorgvragers, mantelzorgers
en professionals zich tot toepassingen van technologie? Wat is de rol van
de verpleegkundige in de palliatieve zorg in de intensive care unit?
Het lectoraat Oncologische Zorg slaat een brug tussen de eerste en
tweede lijn en doet onderzoek naar praktische toepassingen die
(kanker)patiënten ten goede komen. Fysiotherapie om zo vitaal mogelijk
te blijven tussen twee chemokuren. Huidtherapie om pijn aan
operatielittekens te voorkomen of verlichten. Thuisconsulten met behulp
van Google Glass.
Het lectoraat Technologie voor Gezondheid ontwikkelt nieuwe
technologie voor toepassing in de medische en gezondheidssector.
Het lectoraat Revalidatie is gericht op het bevorderen van participatie en
kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke beperking of
chronische aandoening . Het lectoraat is gestart in samenwerking met
Sophia Revalidatie. Het doet onderzoek en start innovatieve projecten op
het gebied van participatie en kwaliteit van leven. Participatie,
(aangepast) bewegen en sporten en e-revalidatie zijn hierbij drie
belangrijke, samenhangende onderzoekslijnen.
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Cees van der Schans

Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO)
heeft als missie om een actieve leefstijl en gezonde voeding te
stimuleren. Dit doet het lectoraat door samen met de doelgroep en de
(toekomstige) professionals innovatieve producten, programma’s en
omgevingen te creëren, evalueren en implementeren die een gezonde
leefstijl bevorderen.
Het Lectoraat zet zich in voor een kwalitatief goede paramedische en
verpleegkundige zorgverlening. Dit doet het lectoraat door toegepast
onderzoek en innovatieprojecten uit te voeren, gericht op chronisch
zieken, kinderen en ouderen.
Het Lectoraat zet zich in voor een kwalitatief goede paramedische en
verpleegkundige zorgverlening. Dit doet het lectoraat door toegepast
onderzoek en innovatieprojecten uit te voeren, gericht op chronisch
zieken, kinderen en ouderen.

Het Lectoraat zet zich in voor een kwalitatief goede paramedische en
verpleegkundige zorgverlening. Dit doet het lectoraat door toegepast
onderzoek en innovatieprojecten uit te voeren, gericht op chronisch
zieken, kinderen en ouderen.
Zelf meten van je gezondheid met gebruikersvriendelijke digitale
meetinstrumenten, oftewel self-tracking. Daarover gaat Quantified Self.
De centrale vraag van deze onderzoekslijn is hoe en in welke mate selftracking en feedback bijdragen aan iemands individuele gezondheid. Onze
onderzoekers houden zich bezig met de snelgroeiende wereld van apps
en draagbare sensortechnologie waarmee mensen hun eigen fysieke
metingen kunnen doen. De feedback die dat oplevert, helpt het individu
om gezondere gedragskeuzes te maken.
Het Lectoraat zet zich in voor een kwalitatief goede paramedische en
verpleegkundige zorgverlening. Dit doet het lectoraat door toegepast
onderzoek en innovatieprojecten uit te voeren, gericht op chronisch
zieken, kinderen en ouderen.
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Frits Oosterveld

Gezondheid en bewegen

Het Lectoraat Rehabilitatie wil een bijdrage leveren aan het functioneren
van mensen met beperkingen bij het vervullen van
maatschappelijke/sociale rollen van eigen keuze. Uitgangspunt daarbij is
dat mensen met beperkingen dezelfde wensen en doelen hebben als
iedereen.
Vanuit het lectoraat wordt samen met cliënten/inwoners, professionals
en studenten gewerkt aan onderzoeks- en innovatieprojecten, om een
bijdrage te leveren aan het verbeteren en verder ontwikkelen van de
geestelijke gezondheidszorg (met name de langdurende zorg) en het
sociaal domein.
Het lectoraat richt zich vooral op de mogelijkheden voor ondersteuning
vanuit de omgeving voor verslaafden met complexe problematiek.
Alle onderzoeken die binnen dit lectoraat verricht worden, hebben
betrekking op adoptie en acceptatie van technologieën door mensen. De
domeinen die centraal staan in de onderzoeken, zijn gezondheid, welzijn
en communicatie.
Het toegepast onderzoek richt zich op arbeidsgerelateerde problematiek
(arbeid & gezondheid), de behandeling van chronische aandoeningen
(chroniciteit & ouderen) en de wijze waarop bewegen preventief zijn nut
kan hebben (sport & gezondheid).
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