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Hoe maak je 
kennis bruikbaar 
voor de praktijk? 

s
Proce

Product

Als je zelf niet vaardig genoeg bent, huur 
dan een vormgever in die met je mee kan 

denken over zowel inhoud als beeld.

Technologie in huis wordt niet zomaar 
geaccepteerd door ouderen. Lesmateriaal 

over dit onderwerp zou uitkomst bieden 
voor onze studenten.

Welke behoefte heeft de gebruiker? 

Door het spelen van het Dementiespel 
ben ik de belevingswereld van de cliënt 

beter gaan begrijpen.

 Hoe maak je een product en 
wie is daarbij betrokken? 

Gebruiker

“

      ”

“
                  
            ”

“
            ”

Welk product helpt de gebruiker?
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Je doet een veelbelovend onderzoek. Hoe zorg je ervoor dat de 
praktijk er écht van profiteert? De onderzoekers van Tranzo en 
de zorgexperts van Vilans hebben hun ervaring met product-
ontwikkeling gebundeld in deze interactieve toolkit. Je bent af-
wisselend bezig met luisteren naar de gebruiker, het ontwerpen 
van een product en het organiseren van het (co)creatie proces. 
De uitkomsten kan je zelf ontdekken: een video-lesbrief, een in-
fographic, een spel, of een korte checklist. Met behulp van deze 
toolkit kan ook jij aan de slag als ontwerper.
 
Heb jij een product ontwikkeld en wil je jouw ervaringen delen?  
Dat kan. Beantwoord de vragen hiernaast, voor jouw product. 
Vul dit aan met foto’s, video’s en verhalen van makers en gebruikers. 
Stuur het geheel naar info@vilans.nl onder vermelding van 
“toolkit productontwerp” en dan neemt Vilans contact met je op.
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Prof. dr. Katrien Luijkx, bijzonder hoogleraar Ouderenzorg

“Met kennis de zorgpraktijk in beweging 
brengen, dat is mijn ambitie. Wij, onder-
zoekers, kunnen dat niet van nature. We 
hebben daarom inspiratie en hulp nodig 
om kennis toegankelijk te maken voor de 
praktijk.”
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Technologie acceptatie door ouderen

De meeste ouderen wonen graag zo lang mogelijk zelfstandig. En daar 
kan de technologie een handje bij helpen. Maar ouderen hebben niet 
altijd behoefte aan technologische oplossingen. Het levert soms weer-
stand of onbegrip op. Welke factoren spelen een rol bij de acceptatie 
van technologie? Het onderzoek levert een model op dat dit inzichtelijk 
maakt. De kracht van het model is dat het maatwerk mogelijk maakt; 
per oudere kan bekeken worden welke technologiegebruik stimulerende 
en belemmerende factoren er aanwezig zijn, om vervolgens te kijken 
wat je daar mogelijk aan zou kunnen doen

In vijftien video’s met bijbehorende leskaarten leren professionals en 
studenten hoe ze cliënten kunnen helpen bij het gebruik van techno-
logie. In de video’s worden reële praktijksituaties nagebootst. Van het 
keukentafelgesprek met de cliënt tot de uitleg van het gebruik van de 
technologie. In de leskaarten staan vragen en opdrachten voor zorg en 
techniek studenten van zowel mbo als hbo niveau.

Het lesmateriaal voorziet in de toenemende behoefte aan tools die kun-
nen helpen om technologie voor zelfstandig wonende ouderen succesvol 
in de praktijk in te zetten. Het materiaal is daarom vrij beschikbaar op 
de website van Fontys of Zorg voor Beter.

Varianten
- Maak een fotostripverhaal waar geen videomateriaal aan te pas komt. 
   voor meer informatie klik hier.  
- Ontwikkel een game waarbij de speler gedurende de film keuzes kan    
   maken, en zelf invloed heeft op de loop van het verhaal.
- Maak meerdere varianten van de film en varieer met de manier 
   waarop de technologie wordt geïntroduceerd. Zo komen de verschillen   
   tussen ouderen beter aan bod.
- Film een kleiner aantal scènes en verwerk een deel van de uitleg
   in een tekst.

ProcesProduct

Gebruiker

GebruikerProcesProductProduct

http://fontys.nl/langerthuis
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-technologie-acceptatie.html
http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/zbv/Fotostrips.html
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Keuzes maken
Het onderzoek naar technologie-acceptatie onder ouderen stond niet 
op zichzelf. Al vanaf het begin was het de bedoeling om de onder-
zoeksresultaten direct te vertalen naar praktische tools voor de be-
roepspraktijk. En daarvan is de video-lesbrief het resultaat.

In de video’s spelen acteurs situaties na die de onderzoekers in de 
praktijk tegenkwamen. Voor de onderzoekers was die creatieve verta-
ling bijzonder om te zien. 

Zowel de mbo- als de hbo-opleidingen Summa Zorg, Welzijn en Tech-
niek, en ROC Ter AA Zorg en Welzijn, het Opleidings- en ontwikkelings-
fonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB), Fontys Hogeschool 
Mens en Gezondheid/Toegepaste Gerontologie, Fontys Paramedische
Hogeschool en hun lectoraat Health Innovations en Technology wilden 
graag materiaal dat flexibel in te zetten is.

Daarom is gekozen voor de combinatie van video’s met leskaarten. 
Bij betrokken zorg- en techniekopleidingen bestond de wens om niet 
alleen aan de eigen rol aandacht te besteden, maar ook aan de andere 
partijen in de keten. Daarom laat het lesmateriaal het hele proces van 
technologie-acceptatie zien; van het ontstaan van een behoefte, tot 
aan het gebruik van de technologie een half jaar na de installatie. Zo 
kan de toekomstig installateur bijvoorbeeld in het videolesmateriaal 
zien wat de thuiszorgmedewerkster allemaal heeft gedaan voordat de 
installateur in beeld komt om technologie te installeren.

Voor meer informatie over het onderzoek: klik hier

Vraag het de makers!
Neem voor meer informatie over dit product contact op met: 

Eveline Wouters  - e.wouters@fontys.nl 
Sebastiaan Peek  - s.t.m.peek@tilburguniversity.edu

Gebruiker

ProcesProduct
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https://www.youtube.com/watch?v=QKkPoUSDhoo
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Ervaringen
Het materiaal wordt al ingezet in alle vijf de opleidingen van de Fontys 
Paramedische Hogeschool, Summa Engineering in Society, Summa 
Welzijn, Summa Zorg, en Fontys Mens en Gezondheid (Associate 
Degree Zorg en Technologie). Daarnaast hebben diverse andere hbo 
opleidingen interesse getroond.

Gebruikers reageren enthousiast. De video’s maken concreet wat er 
daadwerkelijk speelt rondom het technologiegebruik van ouderen. Het 
onderwerp gaat echt leven!

Pluspunten

Het lesmateriaal leent zich er goed voor een blended vorm
van leren: studenten kunnen thuis de filmpjes bekijken, en
gezamenlijk in de les aan de slag gaan met de leskaarten.
Het lesmateriaal gaat specifiek over acceptatie door 
ouderen,en komt het best tot zijn recht wanneer er ook 
ander onderwijs wordt gegeven op het gebied van techno-
logie in de zorg.

Uitdagingen

Wat lastig bleek is of de video’s moesten gaan over de huidige
situatie, of over de toekomstige gewenste situatie. Uiteindelijk
is gekozen weer te geven hoe het zou kunnen gaan in de
nabije toekomst. Verder geeft het videomateriaal één manier
weer van hoe het in de praktijk zou kunnen gaan qua de
introductie van technologie bij een oudere. Het gevaar bestaat
dat de kijker denkt dat dit de enige manier is waarop het gaat,
terwijl het onderzoek juist laat zien dat er heel veel variatie
bestaat. Uiteindelijk is besloten om een aantal korte aanvul-
lende filmpjes te maken waarin –korter dan bij de volledige
film- wordt ingegaan op andere varianten.

ProcesProduct
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GebruikerProcesProduct
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Screening tool
Is iemand kwetsbaar? Die vraag is snel te beantwoorden met de 
Tilburg Frailty Indicator (TFI). De TFI is een hele korte vragenlijst die 
gemakkelijk in 10 minuten is in te vullen is door ouderen zelf of samen 
met de oudere door een zorgverleners of mantelzorgers. Voor afname 
van deze test is geen training nodig en juist dit gebruiksgemak zorgt  
ervoor dat de TFI goed in zetbaar is om kwetsbaarheid van ouderen te 
screenen.
 
De TFI is ontwikkeld voor zelfstandig wonende ouderen, mensen van 
75 jaar en ouder. De score wordt op eenvoudige wijze berekend en kan 
variëren tussen 0 en 15. Mensen met een score van vijf of hoger wor-
den kwetsbaar genoemd. 

De TFI is het resultaat van promotieonderzoek naar kwetsbaarheid. 
Voor elke vraag in de TFI is vastgesteld dat deze echt meet wat we wil-
len meten. Dit is gedaan door vergelijking met meer uitgebreide meet-
instrumenten onder een grote groep 75-plussers. Met andere
woorden, de psychometrische eigenschappen zijn vastgesteld en goed 
gebleken. 

Voor meer informatie klik hier

ProcesProduct
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152586100900406X
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Keuzes maken Vraag het de makers!
De TFI kent een deel A en deel B. Aan de hand van deel A worden 
beïnvloedende factoren van kwetsbaarheid in kaart gebracht. De score 
op kwetsbaarheid wordt bepaald door de antwoorden op de 15 vragen 
van deel B. Beide delen bieden aanknopingspunten voor preventie van 
kwetsbaarheid en de negatieve gevolgen daarvan.

Door Nederlandse wetenschappers zijn verschillende instrumenten 
en methoden ontwikkeld om kwetsbaarheid bij ouderen vast te stellen. 
Wij denken dat ons instrument hierop een aanvulling kan zijn, omdat 
het gebruiksvriendelijk is en wij van een multidimensionele benade-
ring van kwetsbaarheid uitgaan.. Wij denken dat ons instrument een 
aanvulling op deze methoden kan zijn, omdat wij van een multidimen-
sionale benadering van kwetsbaarheid uitgaan.

De TFI is vrij toegankelijk en in diverse talen uitgebracht en gevali-
deerd. Voor een Nederlandstalige of Engelstalige versie klik hier.

Er is geen gerichte PR strategie rond de TFI geweest. Het instrument 
en de meerwaarde daarvan is wel gepresenteerd in verschillende vak-
bladen en bij bijeenkomsten van professionals.

Neem voor meer informatie over dit product contact op met:

Robbert Gobbens - robbert.gobbens@inholland.nl

Gebruiker
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https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/ouderen/Praktijk-producten/
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Pluspunten

• De TFI is op verschillende plekken kosteloos te vinden
• De scoring is eenvoudig.
• Er wordt uitgegaan van een multidimensionale
   benadering waarin zowel het fysieke, het psychische
   als het sociale domein zijn meegenomen.
 

Uitdagingen

Graag was ook het vervolgtraject na het vaststellen van 
kwetsbaarheid onderzocht, zodat ook aanwijzingen gege-
ven zouden kunnen worden over wat mogelijk geschikte 
interventies zijn bij bepaalde kwetsbaarheidsscores. He-
laas was daar geen subsidie voor beschikbaar. Een gericht 
communicatieplan zou het gebruik van het instrument 
wellicht nog verder kunnen bevorderen.

Ervaringen
De TFI wordt vooral gebruikt door huisartsen, wijkverpleegkundigen,
welzijnswerkers in de ouderenzorg en onderzoekers.

Het instrument heeft een goede wetenschappelijke basis, is valide
en betrouwbaar, en hanteert een multidimensionale benadering van
kwetsbaarheid. Naast aandacht voor fysieke kwetsbaarheid, worden
ook het psychische en het sociale domein meegenomen.

De TFI is een gebruiksvriendelijke vragenlijst omdat het weinig tijd
kost de lijst te vullen en de vragen eenvoudig zijn te beantwoorden.

ProcesProduct

Gebruiker

GebruikerProcesProduct

“Het fijne van de TFI is dat met een beperkt 
aantal vragen de kwetsbaarheid van 

ouderen in kaart kan worden gebracht”.
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Populaire versie Proefschrift
Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie. Het is de laatste jaren 
een veel besproken onderwerp. In 2007 startte Ietje de Rooij een pro-
motieonderzoek naar de voor- en nadelen van deze woonvorm. 
In Nederland en België vergeleek ze kleinschalige woonvormen en 
traditionele verpleeghuisafdelingen.

De resultaten van haar onderzoek zijn in haar proefschrift te lezen én 
ze schreef een publieksvriendelijke samenvatting. In het Nederlands, 
zonder analytische informatie en kort samengevat. Zodat iedereen 
kan meedenken over de vraag: hoe kunnen we de kwaliteit van leven 
verbeteren van ouderen met dementie die aan onze zorg zijn toever-
trouwd?

Varianten

Minder kosten maken?
Maak dan geen papieren versie, maar alleen een pdf-versie.

ProcesProduct
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Keuzes maken Vraag het de makers!

De publieksversie van het proefschrift is bedoeld om ook mede-
werkers in de ouderenzorg te informeren over de resultaten van het 
promotieonderzoek. De promovenda Ietje de Rooij heeft de hoofdstuk-
ken uit het proefschrift kort samengevat in het Nederlands. Daarna 
heeft een tekstschrijver kritisch meegekeken en redactie gevoerd. 
De onderzoekers hebben meegelezen en ervoor gezorgd dat de inhoud 
klopte en volledig was.

Neem voor meer informatie over dit product contact op met:

Ietje de Rooij - i.d.rooij@dewever.nl

Gebruiker

ProcesProduct

Gebruiker
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Dr. mr. Ietje de Rooij, secretaris Raad van Bestuur De Wever

“Ik heb mijn proefschrift toeganke-
lijk gemaakt door het schrijven van 
een Nederlandstalige populaire ver-
sie. Ik vond het namelijk belangrijk 
dat Toos uit de keuken, die jarenlang 
geïnteresseerd was in mijn onder-
zoek, ook begreep waar mijn onder-
zoek over ging.”  
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Uitdagingen

Voor een wetenschapper is het heel moeilijk om kort en 
bondig het eigen onderzoek te verwoorden. Een tekst-
schrijver kan daar enorm bij helpen.
Reserveer voldoende tijd om een Nederlandstalige pu-
blieksversie te ontwikkelen. Dit zou het gebruik van het in-
strument wellicht nog verder kunnen bevorderen. Engels-
talige proefschriften zijn namelijk voor een groot deel van 
medewerkers in de zorg moeilijk te lezen en/of te begrijpen.

Ervaringen
Vanwege de grote belangstelling voor deze uitgave zijn extra boeken 
bijgedrukt. Bij zowel zorgverleners als bij wetenschappers is dit boek-
je populair. Ook mensen buiten de zorg die in hun omgeving te maken 
krijgen met een naaste met dementie hebben er veel belangstelling 
voor. 

Drie jaar na dato is er nog veel belangstelling voor het boekje, bijvoor-
beeld na presentaties over het onderzoek. Er was geen geld meer om 
nog extra exemplaren te laten drukken. Maar aan iedereen die belang-
stelling heeft, kan een pdf-versie van het boekje gestuurd worden. 

ProcesProduct

Gebruiker

GebruikerProcesProduct

Tips

Zoek een goede tekstschrijver die de inhoud van het we-
tenschappelijk onderzoek snapt en de tekst voor een breed 
lezerspubliek kan redigeren.
Bepaal zelf of alle belangrijke resultaten opgenomen zijn 
en goed verwoord zijn. 
Laat veel mensen meelezen met de conceptversie. 
Zowel mensen die dicht bij het onderzoek betrokken zijn 
als mensen die er nog nooit iets over gelezen hebben.
Kies voor een vergelijkbare omslag, zodat ook visueel 
duidelijk is dat de boeken bij elkaar horen. De Nederlands-
talige publieksversie heeft dezelfde omslag en hetzelfde 
formaat als het proefschrift, waardoor het een herkenbaar 
duo is. 

•

• 
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Spel
Weten, vergeten en begeleiden! Dementiespel. Het dementiespel is ge-
maakt voor iedereen die professioneel betrokken is bij mensen met een 
verstandelijke beperking en (beginnende) dementie. 

Het dementiespel heeft als doel om het kennis op een interactieve manier 
aan te bieden en het gesprek over praktijk en visie aan te wakkeren. 

Het spel bestaat uit 6 typen kaarten, met vragen over: 1) kennis; 
2) diagnostiek; 3) visie; 4) begeleiden; 5) beleven en inleven; 6) sociale 
kaart. Door te dobbelen kies je een kaart van een bepaalde kleur. In het 
team bespreek je het mogelijke antwoord. In de handleiding staan alle ant-
woorden en kennis op een rij. 

Het spel kan gespeeld worden met 4-12 spelers en kan 30 min tot een dag 
duren. Er is een online en een hard-copy versie.Het dementiespel is ge-
maakt voor iedereen die professioneel betrokken is bij mensen met een 
verstandelijke beperking en (beginnende) dementie. 

Het dementiespel heeft als doel om het kennis op een interactieve manier 
aan te bieden en het gesprek over praktijk en visie aan te wakkeren. 

Het spel bestaat uit 6 typen kaarten, met vragen over: 1) kennis; 2) diagnos-
tiek; 3) visie; 4) begeleiden; 5) beleven en inleven; 6) sociale kaart. Door te 
dobbelen kies je een kaart van een bepaalde kleur. In het team bespreek je 
het mogelijke antwoord. In de handleiding staan alle antwoorden en kennis 
op een rij. 

Het spel kan gespeeld worden met 4-12 spelers en kan 30 min tot een dag 
duren. Er is een online en een hard-copy versie.

Varianten

•  

• 
•  

Maak een strokenspel, schrijf een aantal maatregelen die meer     
of minder ingrijpend zijn op stroken. Vraag teams om de stroken te                   
rangschikken: wat vinden zij meer of minder ingrijpend?
Voor verdere uitleg over het strokenspel klik hier
Maak een online test of quiz. (Gratis variant via kahoot.it). 
Wil je het juiste uitbreiden? Maak een app of een game.

ProcesProduct
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http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Strokenspel-Vrijheidsbeperking
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Keuzes maken Vraag het de makers!
De behoefte was om met elkaar het juiste gesprek voeren over om-
gang en bejegening van de bijzondere doelgroep. Een andere behoefte 
was in het team: hoe maak je keuzes in je beleid voor deze mensen? 

Bijvoorbeeld de vraag: tot welk moment vind je dat mensen met de-
mentie zelfstandig kunnen wonen? Wat vind jij?  Het gesprek wat 
tijdens en na het spelen van het spel vervolgens tussen teamleden op 
gang komt over dit soort vragen, is interessant. En het past goed in het 
standaard teamoverleg.

Neem voor meer informatie over dit product contact op met :

Hilair Balsters - h.balsters@vilans.nl

Gebruiker

ProcesProduct
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Hilair Balsters, Senior adviseur bij Vilans

“Begeleiders zijn doeners: door te 
doen leren zij. Daarop moesten we 
aansluiten. We wilden hen iets geven 
wat juist triggerde tot interactie en 
gezamenlijke visievorming, met gede-
gen kennis als fundament. ”  
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Tips

Bij de start van de ontwikkeling van een spel neem het vol-
gende in acht:
Moet de eindgebruiker kennis aangereikt krijgen of moet 
deze die zelf ontdekken? 
Is het product bedoeld voor een groep of niet? Misschien 
werkt een vorm gericht op het individu wellicht net zo goed. 
Sluit het aan bij de gebruiker en zijn werk- of leefomgeving? 
Elke professional heeft een teamoverleg. Op sommige the-
ma’s is er een gedeeld belang om het erover te hebben.
Een spel biedt de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan. 
Het is een minder statische vorm van kennisdeling.

Pluspunt

Organiseer een spelbijeenkomst om gebruikers informatie 
op te halen. Houd je ogen en oren open tijdens het spelen. 
Met post-its kan snel genoteerd wat interessant is. Vraag 
mensen dingen op te schrijven over hun spelervaring. 
Dit is allemaal goed te gebruiken bij de spelontwikkeling.

Ervaringen

Klik hier om de video te bekijken. De eindgebruikers vertellen van 
het spel vinden.

ProcesProduct

Gebruiker

GebruikerProcesProduct
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https://vimeo.com/114566908?lite=1
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Infographic
In 2014-2015 wordt het zorgstelsel in Nederland grondig hervormd. 
Mensen met een zorgbehoefte ervaren de gevolgen daarvan direct 
in hun dagelijkse leven. Professionals die werkzaam zijn in de zorg 
krijgen andere taken en verantwoordelijkheden. Budgetten worden 
herverdeeld tussen gemeenten en verzekeraars. De infographic maakt 
inzichtelijk welke spelers verantwoordelijk zijn voor welke zorg en 
ondersteuning, en hoe de geldstromen nu verdeeld zijn. Elke wet heeft 
zijn eigen pagina, waar je komen kan door in de infographic te klikken.  

Sinds hij online staat (najaar 2014) is hij bijna 12.000 keer gedownload. 
Vrijwel meteen werd ie goed opgepikt en er kwam opnieuw een enor-
me boost begin januari 2015 toen de hervormingen ingingen. Daar-
mee is het met afstand de meest gedownloade publicatie op Vilans.
nl. Daarnaast is hij uitgeprint, op de muur geprikt te zien in allerlei 
zorginstellingen. 

Varianten

• Maak een visuele samenvatting: enkel de kernboodschap in tekst     
    met daarin een aantal verhelderende illustraties en/of iconen. 
• Maak een foto-strip: met een smartphone en een klein budget 
    voor vormgeving, krijg je een goede, laagdrempelige uitleg van 
    moeilijke onderwerpen.
• Maak een klikbare pdf.
• Maak een geanimeerde, online infographic.

ProcesProduct

Gebruiker

GebruikerProcesProductProduct
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Welke keuzes zijn er gemaakt? Vraag het de makers!
Toen ik (Floor de Jong) in 2013 begon bij Vilans, wist ik nog niet zo veel 
van de zorg en opstapel staande hervormingen. Om orde in de chaos 
te scheppen ben ik gaan tekenen. Eerst zelf aan de keukentafel. Hoe 
ziet de zorg eruit en wat gaat er veranderen? Mijn krabbels liet ik zien 
aan collega’s die allerlei dingen misten of toevoegden. Hierdoor werd 
het prototype alsmaar aangevuld en verrijkt.

Het maken van een infographic is echt een iteratief proces: je schakelt 
continu tussen de mensen van de inhoud, de vormgeving en commu-
nicatie. Je moet het echt samen doen. Je kan niet met je inhoud naar 
de vormgever stappen en zeggen: maak maar een plaatje. Je moet een 
vertaalslag maken. Als je daar zelf niet vaardig in bent zoek dan een 
student of iemand van communicatie die de inhoud snapt en tege-
lijkertijd denkt in beeld. Een product-eigenaar is daarbij bijna onmis-
baar: iemand die ervoor zorgt dat het product in die cyclus van het 
maken bij de juiste mensen terecht komt. 

Ook als je plaatje af is, zie je dat het ook stof doet opwaaien en dat het 
het gesprek aanwakkert. Bij elk plaatje hoort een praatje.

Neem voor meer informatie over dit product contact op met:

Floortje de Jong - f.dejong@vilans.nl

Gebruiker

ProcesProduct

Gebruiker

GebruikerProcesProduct
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Negatieve feedback. Tijdens het proces komt er veel feed-
back op de inhoud en vorm. Gebruik dat vooral om de in-
fographic te verbeteren. Maar er zullen ook altijd mensen 
zeggen: wat voegt dit toe? Ik snap niet waarom je dit doet? 
Die zien de meerwaarde van het product ‘infographic’ niet. 
Feit is dat verschillende mensen, verschillend leren: de 
een leert meer van beeld en de ander meer van tekst. Als 
de doelgroep leert met beeld, durf dit soort commentaar 
dan ook naast je neer te leggen. Probeer het gewoon eens 
uit! 

Pluspunten

Een goed prototype is lelijk. Begin met een een lelijk, onaf 
prototype daardoor durven mensen nog commentaar ge-
ven. Als het er al te mooi uitziet, durven mensen dat niet 
meer. 

Na het publiceren van de infographic, verwacht commen-
taar op de inhoud van eindgebruikers. Maak daar gebruik 
van, van die energie. Het betekent dat mensen betrokken 
zijn en wellicht iets kunnen betekenen voor de doorontwik-
keling, of om een gebruikerstest mee te organiseren.

Ervaringen
Nog in te vullen na telefonische afspraak [datum] met Monique van 
der Vlugt, beleidsmedewerker gemeente Leiden. 

ProcesProduct

Gebruiker

GebruikerProcesProduct

“De infographic is een handige plaat die 
je aan de muur hangt en je inzicht geeft 
in het grotere geheel van de transities. 

Ik denk zelf dat het op deze manier door 
velen zo wordt gebruikt. 

Vanuit de gemeente ben ik een schakel 
maar het is goed om te zien wat allemaal 
precies onderdeel is van het grotere ge-

heel. Het heeft mij ook geholpen om mijn 
beleidsaandachtsgebied te kunnen plaat-
sen hierbinnen en verbindingen te leggen 

met de juiste mensen.”

Monique, medewerker  van de Gemeente Leiden
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Research preview bijeenkomsten
Bij een research preview bijeenkomst staat elke keer een ander lopend 
onderzoek centraal. De eerste bevindingen worden gedeeld en moge-
lijke resultaten getoond. Én er worden vragen uit de praktijk opge-
haald. Die zijn belangrijk om mee te nemen in het vervolg van het 
onderzoek. 

De bijeenkomsten worden gehouden op de campus van de universiteit 
of bij de zorginstelling waar de onderzoeker werkt. Mensen worden 
gericht uitgenodigd. Professionals die in de praktijk met het onder-
zoeksonderwerp bezig zijn, ontvangen een uitnodiging. Dit gaat ook 
vaak via via. 

De bijeenkomsten starten met een korte inleiding door een voorzitter 
(vaak de betrokken hoogleraar bij het onderzoek). Daarna vertelt de 
uitvoerend onderzoeker in een presentatie kort waar het onderzoek 
om draait, hoe ver het onderzoek is en wat de eerste bevindingen zijn. 
Verder worden er enkele stellingen toegelicht waar de toehoorders 
in groepjes over discussiëren. Na ongeveer een half uur vindt er een 
korte wrap up plaats en worden de discussies plenair besproken. 

Een paar dagen later wordt er een YouTube-filmpje gemaakt als korte 
samenvatting. In dit filmpje geeft de onderzoeker een toelichting op 
het onderzoek en wat er tijdens de bijeenkomst is besproken. Het film-
pje wordt gebruikt voor de promotie van het onderzoek en wordt naar 
de deelnemers van de bijeenkomst gestuurd. 

Meer weten over dit onderzoek  klik hier

Varianten

Het is een flexibel format. Kijk naar gelang van het budget wat de 
mogelijkheden zijn. Onderzoekers en deelnemers betalen geen 
entree. Op het drukken van badges en een kopje koffie/thee na zijn er 
vaak geen kosten voor de bijeenkomsten. 
Maak bij meer budget al tijdens de bijeenkomst beelden voor een   
filmpje, zo kan tijdens een bijeenkomst de reacties van aanwezigen 
worden vastgelegd.
Nu worden er gericht mensen uitgenodigd en word het vrij klein aan-
gepakt, ongeveer 20-30 personen. Een variant is om de promotie gro-
ter aan te pakken. Met meer deelnemers moet er wel goed nagedacht 
over de vorm van de bijeenkomst.

ProcesProduct

Gebruiker

GebruikerProcesProductProduct

•  

• 

•  

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/ouderen/Praktijk-producten/
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Keuzes maken Vraag het de makers!
We hebben voor de research preview bijeenkomsten gekozen, omdat 
het ons doel is om wetenschappelijke kennis te vertalen naar de prak-
tijk. Dit doen we door op bijeenkomsten onderzoeksresultaten op een 
kleinschalige manier te delen met mensen uit het veld. En door input 
op te halen uit de praktijk en te ervaren hoe onderzoeksonderwerpen 
daar leven. Of waar bijvoorbeeld zorgverleners in de praktijk tegenaan 
lopen.

Na een aantal research previews evalueren we met name het discus-
siegedeelte. Hoe kunnen we zorgen dat het nog interactiever wordt of 
dat het gesprek niet stilvalt? Wat zijn leuke werkvormen om mensen 
met elkaar te laten discussiëren? En wat is de beste manier om daar-
na een plenaire terugkoppeling te krijgen? Het blijft zoeken wat de 
beste vorm is bij elk onderwerp.

We hebben daarbij geleerd om te zorgen voor een heldere uitnodiging. 
Waarin het onderwerp goed wordt toegelicht, maar ook de bedoeling 
van de bijeenkomst. En te zorgen voor goede stellingen waarmee 
professionals uit de voeten kunnen. Die niet te moeilijk zijn, maar wel 
voldoende stof bieden voor een discussie. 

Neem voor meer informatie over dit product contact op met :

Katrien Luijkx - k.g.luijkx@tilburguniversity.edu

Gebruiker

ProcesProduct

Gebruiker

GebruikerProcesProduct

Dr. Lisette Schipper, secretaris Raad van Bestuur, Surplus

Wetenschappelijke publicaties over 
de resultaten van je onderzoek vinden 
zelden de weg naar de praktijk. Juist 
daarom is die vertaalslag zo belangrijk 
en het investeren waard, denk aan een 
handreiking, praktijkinstrument of 
infographic. De praktijk kan dan haar 
voordeel doen met het onderzoek en zo 
wordt de kloof tussen wetenschap en 
praktijk daadwerkelijk geslecht.
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Tips

Gebruik deze manier om onderzoeksresultaten al in een 
vroeg stadium te delen en aandacht te krijgen voor on-
derzoek. Verder is dit een goede manier om onderzoek te 
vertalen en bruikbaar te maken voor de praktijk.
 Zorg voor een heldere uitnodiging waarin het onderwerp 
goed wordt toegelicht, maar ook de bedoeling van de bij-
eenkomst.
Zorg voor goede stellingen waar professionals mee uit de 
voeten kunnen. Niet te moeilijk maar wel voldoende stof 
voor een discussie.
Bereid de discussie ronde en wrap up goed voor. Je kunt 
ook kiezen voor andere interactieve vormen om de dis- 
cussie op gang te brengen.
Zorg dat de onderzoeker niet te lang aan het woord is en 
op een toegankelijke wijze het onderzoek vertelt; teveel 
details over de onderzoeksmethode zijn niet gewenst.
Nodig gericht mensen uit die iets met het onderwerp heb-
ben.
Zorg voor een drankje en maak ook tijd vrij voor informeel 
contact (een pauze of na afloop)

Ervaringen

ProcesProduct

Gebruiker

GebruikerProcesProduct

Onderzoekers vinden het leuk om hun onderzoeksresultaten te be-
spreken met professionals uit de zorgpraktijk. Het is een verrijking 
in het denken over hun onderwerp. Professionals uit de praktijk vin-
den het inspirerend om naar aanleiding van onderzoeksresultaten te 
reflecteren op hun zorgpraktijk en zien soms aanknopingspunten voor 
verandering. Na een research preview bijeenkomst weten professio-
nals uit de zorgpraktijk de onderzoeker te vinden. Het komt regelmatig 
voor dat zij contact opnemen met de onderzoeker.. 

“Het is mooi om te horen hoe zorgverleners 
tegen jouw onderzoek en het onderwep van 
je onderzoek aan kijken. Je krijgt direct te 
horen wat er in de praktijk leeft, waar lo-

pen de mensen op de werkvloer tegen aan? 
Juist op het moment dat je onderzoek nog in 
volle gang is, is het heel nuttig om deze in-

formatie op te halen.” 

dr. Leonieke van Boekel

•  

• 

•

•  

•  

•  

•  
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Toolbox toegangsproces ouderenzorg
Hoe maak je het ouderen makkelijker om de zorg te krijgen die ze 
nodig hebben? Het toegangsproces van een zorgorganisatie speelt 
hierin een belangrijke rol: ouderen kunnen vragen stellen en informa-
tie krijgen en andersom kan de zorgorganisatie hun vraag verhelderen 
en die informatie die nodig is verzamelen om het juiste arrangement 
samen te stellen. Het toegangsproces is vaak het eerste contactmo-
ment tussen de oudere en de zorgaanbieder, waarbij de toon voor het 
vervolg wordt gezet. Bijvoorbeeld telefonisch bij de klantenservice, via 
een verwijzer zoals een huisarts of persoonlijk aan de balie van het 
verpleeghuis. Andere stappen zijn onder andere een intakegesprek, 
een rondleiding of huisbezoek en de rapportage die wordt opgesteld.

Het toegangsproces in de ouderenzorg is nader onderzocht door Lisette 
Schipper van Surplus/Tranzo. Vervolgens is een toolbox is ontwikkeld door 
Tranzo en Surplus, in samenwerking met Zozorg als antwoord op de vraag: 
Hoe kunnen de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar het toegangs-
proces tot ouderenzorg, in de praktijk gebracht worden? 

De toolbox bevat vijf onderdelen: 
1. Een stappenplan ‘Verbeteren toegangsproces ouderenzorg’
2. Infographic toegangsproces om een beeld te krijgen van het toe-

gangsproces
3. Prioriteitenschema om keuzes te maken uit de verbetermogelijkhe-

den
4. Samenvatting van het onderzoek ‘Uitdagingen bij het organiseren 

van toegang tot ouderenzorg’
5. Profielschets voor een facilitator die de uitwerking van het stappen-

plan kan ondersteunen

De volledige toolbox kan je hier downloaden

Varianten

ProcesProduct

Gebruiker

GebruikerProcesProductProduct

Maak de vragen bij de infographic in spelvorm beschikbaar. Zo kan 
het gesprek over de stappen en daarbij behorende behoeften op gang 
komen.
Maak een concreet ondersteuningsaanbod voor de rol van facilitator.

Afbeelding uit de infographic “Proces beschrijving voor een vraag 
naar zorg”. 

•  

• 

http://www.tilburguniversity.edu/toolboxtoegangsproces
https://www.tilburguniversity.edu/upload/631114d8-78eb-4f30-8693-eec7c958eddd_infographic%20procesbeschrijving.pdf
https://www.tilburguniversity.edu/upload/631114d8-78eb-4f30-8693-eec7c958eddd_infographic%20procesbeschrijving.pdf
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Keuzes maken
Na afronding van het promotieonderzoek naar het toegangsproces tot 
ouderenzorg, bleek dat de resultaten niet automatisch in de praktijk ge-
bruikt konden worden. Er was behoefte aan vertaling van de resultaten 
van het onderzoek naar een handreiking voor de praktijk. Maar welke 
vorm is dan behulpzaam? Uiteindelijk is gekozen voor een toolbox. Deze 
bestaat uit een stappenplan waar een organisatie zelf mee aan de slag 
kan. Daarnaast bevat de toolbox diverse tools die helpen om in kaart te 
brengen wat voor iedere betrokkene (klant, mantelzorg, zorgmedewer-
ker, klantadviseur, organisatie, verwijzer) in elk van de onderscheiden 
stappen in het toegangsproces de behoefte is en welke verbeteringen 
prioriteit zouden moeten krijgen. Hiermee wordt een gestructureerde 
werkwijze gepresenteerd om op basis van de verschillende behoeften 
verbeteringen in het proces te realiseren, op basis van gezamenlijk ge-
stelde prioriteiten.

In de voorbereiding zijn verschillende alternatieve ideeën voor vorm-
geving van de tools gepasseerd. Een aantal alternatieven is afgevallen 
vanwege de beschikbare tijd en middelen. Daarbij speelde een rol dat 
bewust de keuze is gemaakt om de presentatie van de toolbox direct te 
koppelen aan de presentatie van de onderzoeksresultaten. 

dr. Lisette Schipper vertelt over haar onderzoek en het maken van de toolbox 
‘Toegangsproces Ouderenzorg’.  

Vraag het de makers!
Neem voor meer informatie over dit product contact op met:
Lisette Schipper - l.schipper@surplusgroep.nl
LinkedIn www.linkedin.com/in/lisetteschipperbreda

Gebruiker

ProcesProduct

Gebruiker

GebruikerProcesProduct

l.schipper@surplusgroep.nl
http://www.linkedin.com/in/lisetteschipperbreda
https://www.youtube.com/watch?v=JFNNs0UQzu0
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Pluspunten: 

Een belangrijk pluspunt van de toolbox is dat naar het 
proces wordt gekeken vanuit verschillende perspectieven: 
klant, mantelzorg, zorgmedewerker, klantadviseur, organi-
satie, verwijzer, en dat prioritering mogelijk is. Verder was 
de tijd om de toolbox te ontwikkelen vrij beperkt. Toch was 
de slag van onderzoek / wetenschappelijke inzichten naar 
praktijkbehoeften goed te maken. Hierbij zijn ook mensen 
vanuit de praktijk gevraagd om mee te kijken. Het tijdig be-
trekken van mensen vanuit de praktijk is wel aan te raden. 
Zij weten tenslotte welke vragen leven in de praktijk. 

Uitdagingen: 

De toolbox is nog niet in de praktijk uitgeprobeerd. Het 
blijft de vraag of de vertaling van wetenschappelijk onder-
zoek naar een toolbox ook aansluit bij de behoeften in de 
praktijk. Belangrijk is dus niet alleen het ontwikkelen van 
een toolbox (of ander product), maar vooral ook het imple-
menteren en toetsen (en zo nodig bijstellen) van de toolbox 
in de praktijk. Dit is een belangrijke stap in het proces. 
Voor deze toolbox wordt deze stap binnenkort gezet. En dit 
kan weer leiden tot aanpassingen.

Ervaringen
Uit het onderzoek van Schipper bleek dat het toegangsproces zowel bij 
het klanten- als bij het organisatieperspectief moet aansluiten. In ur-
gente situaties moet snel zorg ‘geleverd’ kunnen worden. Het beste is 
wanneer er een vaste contactpersoon wordt aangewezen voor het hele 
traject. Iemand die aandacht heeft voor de oudere en diens naasten. 
Iemand die hen met raad en daad bijstaat en emotioneel ondersteunt. 
Iemand die alle informatie verzamelt om het juiste arrangement te 
bepalen en zorgt dat die informatie adequaat wordt overgedragen aan 
zorguitvoerders.

Willeke Vos, ZoZorg

We hebben geprobeerd ons te ver-
plaatsen in beleidsmedewerkers 
en managers die aan de slag zou-
den willen met deze kennis: “Wat 
heb ik nodig?” Daar zijn we mee 
aan de slag gegaan!
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Evaluatiemodel COMIC
Stel je voor: je hebt 2 jaar lang onderzoek gedaan om te testen of een 
interventie bijdraagt aan verbeterde bloedsuikerwaarden bij diabetes-
patiënten. En wat blijkt: de interventie “werkt” niet. Moet je dan de 
interventie stopzetten? Liever niet. Liever probeer je te begrijpen 
waarom de interventie niet het gewenste effect had, om de interventie 
vervolgens door te ontwikkelen en te verbeteren. 

Evaluaties die gebruik maken van het COMIC Model kunnen je hierbij 
helpen, omdat ze niet alleen concluderen of iets wel of niet werkt. 
 COMIC  staat voor: Context, Outcomes and Mechanisms of Integrated 
Care interventions. Het model geeft inzicht in waarom een interventie 
(niet) werkt en hoe de interventie en/of de context verbeterd kan 
worden om betere uitkomsten te behalen. Dit is ook van belang 
als een interventie wel tot positieve uitkomsten leidt. Het is dan 
bijvoorbeeld belangrijk om te weten op welke manier de interventie 
ook in een andere regio of voor een andere doelgroep succesvol 
geïmplementeerd kan worden.

Het COMIC Model is ontwikkeld in het kader van het promotie-
onderzoek van Loraine Busetto naar de implementatie van integrale 
zorg interventies voor mensen met chronische aandoeningen. Hierbij 
zijn ook haar promotores Bert Vrijhoef en Katrien Luijkx betrokken 
geweest.  

Varianten

ProcesProduct

Gebruiker

GebruikerProcesProductProduct

Door het wetenschappelijke COMIC Model verder te ontwikkelen tot een 
praktijkmodel, kunnen zorgorganisaties zelf hun eigen integrale zorg 
interventies evalueren en verbeteren. Hiervoor is een forse vertaalslag 
nodig, naar het Nederlands en met begrijpelijk taalgebruik voor de 
zorg. Ook moet een geschikt format worden gevonden, zoals een web-
site, internet applicatie of een workshop. Via VWS is een subsidie ver-
kregen om deze praktijkversie voor de Nederlandse geriatrische revali-
datiezorg te ontwikkelen. Deze moet begin 2018 opgeleverd worden. 

Context, Outcomes and Mechanisms of Integrated Care interventions
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Keuzes maken
Integrale zorg wordt gezien als een veelbelovende manier om de zorg 
voor chronisch zieken beter te organiseren, o.a. door zelfmanagement 
te bevorderen, de verschillende onderdelen van het zorgproces beter op 
elkaar af te stemmen, het werken in multidisciplinaire teams te ver-
beteren en slimmere ICT oplossingen te benutten. De verwachtingen 
omtrent de potentiële bijdrage van integrale zorg aan betere uitkomsten 
zijn dan ook hoog, maar we weten nog niet waarom sommige integrale 
zorg interventies bijdragen aan betere uitkomsten, terwijl anderen dit 
niet doen. Uit ons onderzoek blijkt dat het behalen van positieve of ne-
gatieve uitkomsten mede afhankelijk is van de context of setting waarin 
de interventie wordt geïmplementeerd. Echter, tot op heden bestond nog 
geen manier om integrale zorg interventies te evalueren, die rekening 
houdt met deze context. Precies daarvoor hebben we ervoor gekozen 
om het COMIC Model te ontwikkelen, zodat we de context mee kunnen 
nemen in onze evaluaties om uiteindelijk betere uitkomsten voor men-
sen met chronische aandoeningen te kunnen realiseren. 

Vraag het de makers!

Neem voor meer informatie over dit product contact op met:
Prof. dr. Bert Vrijhoef - b.vrijhoef@mumc.nl
Prof. dr. Katrien Luijkx - k.g.luijkx@tilburguniversity.edu

Gebruiker
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“Wij hebben drie jaar lang grotendeels met zijn drie-
en aan het COMIC Model gewerkt. Hoewel we natuur-
lijk altijd geprobeerd hebben diverse perspectieven 
en invalshoeken mee te nemen, blijft het spannend of 
anderen er straks ook iets aan hebben. Dat maakt het 
juist zo leuk om nu zo veel positieve reacties van Ne-
derlandse en internationale praktijkmensen en on-
derzoekers te krijgen. Wij hebben iets gemaakt waar 
anderen iets aan hebben – mooier kan eigenlijk niet.”

Dr. Loraine Busetto, onderzoeker

Foto (v.l.n.r):  Prof. dr. Katrien Luijkx, Dr. Loraine Busetto, Prof. dr. Bert Vrijhoef. 

b.vrijhoef@mumc.nl
k.g.luijkx@tilburguniversity.edu
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Ervaringen

Om het COMIC Model onder de aandacht te brengen van de Neder-
landse zorgsector, organiseerde Tranzo de Masterclass “Evaluatie 

integrale zorg interventies: het COMIC model”. 

“Persoonlijk vond ik de Masterclass zelfs meer in-
houd hebben dan op voorhand verwacht. Het sloot 
namelijk heel reëel aan bij de praktijk die wij vaak 

tegenkomen: toepassen van het COMIC model in de 
juiste context; mogelijk snellere adoptie van COMIC 
in ontwikkelingslanden; veranderende rol van zorg-

aanbieders in de dagelijkse praktijk en de worsteling 
om de juiste invulling daarvan, etc. Het was leuk en 
interessant om te zien hoe wetenschap en praktijk 

dicht bij elkaar liggen/nauw verbonden zijn.”

Nicolas van Wijk, VitalHealth, deelnemer Masterclass 

Pluspunten: 

Door een externe subsidie was het mogelijk om een ge-
deelte van het onderzoek in het buitenland te laten plaats-
vinden. Daardoor is het COMIC Model niet alleen geba-
seerd op een case studie onderzoek in de Nederlandse 
diabeteszorg (eerstelijns), maar ook op een case studie in 
de Duitse geriatrische revalidatiezorg (tweedelijns). Hier-
door kregen we de kans om eerder opgedane kennis in een 
andere context te toetsen en inzichten door te ontwikkelen. 
Nieuwe kennis van onderzoekers met een andere achter-
grond konden we ook meenemen. 

Uitdagingen: 

We hadden graag ook patiënten en andere stakeholders 
(financiers, beleidsmakers etc.) bij de ontwikkeling van het 
COMIC Model willen betrekken. Daardoor hadden we nog 
meer perspectieven mee kunnen nemen en de dagelijkse 
praktijk vast nog beter kunnen begrijpen. 
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