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Inleiding en positionering van het Lectoraat Eigen Regie (ER) 
 
Hogeschool Leiden heeft ervoor gekozen onderwijs en praktijkgericht onderzoek zoveel mogelijk te 
verbinden waarbij kiezen van focus en creëren van voldoende massa voorwaardelijk zijn voor het 

leveren van kwaliteit. Hogeschool Leiden heeft daartoe drie thema’s gekozen welke samenwerking 
tussen lectoraten, docenten / studenten en regionale stakeholders moet stimuleren, te weten: Life 
Sciences, Jeugd en Gezondheidszorg. 
 
Met het uitspreken van de lectorale rede ‘Eigen regie versterken: geen zaak van de patiënt alleen’ 
op 11 april 2013 is het lectoraat Eigen Regie officieel van start gegaan.  
Het lectoraat (hier wordt bedoeld de lector en de kenniskring) werkt binnen het cluster Zorg nauw 

samen met bacheloropleidingen fysiotherapie, HBO-V, kunstzinnige therapie en met de 
masteropleiding MANP. Wij streven naar een zo breed mogelijke samenwerking met de andere 
clusters van Hogeschool Leiden, waarbij het cluster SWTP reeds nauw betrokken is. Het lectoraat 
geeft uitvoering aan praktijkgericht onderzoek en de daarmee samenhangende kennisvalorisatie 
binnen het thema ‘Gezondheidszorg’. Wij werken mee aan de ontwikkeling van 
onderzoekscompetenties van de studenten van cluster Zorg (en de daarbij behorende 
docentprofessionalisering) door het zelf opstellen en extern verkrijgen van onderzoeksopdrachten. 

Daarnaast is de lector nauw betrokken bij de curriculumontwikkeling van de opleidingen binnen het 
cluster Zorg. Het lectoraat ER werkt aan de zichtbaarheid van haar activiteiten (door onder andere 
lezingen, publicaties en onderwijs). Tevens werken wij zoveel mogelijk intern samen met het 
lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (AG), het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 
en het sinds 1 september 2014 gestarte lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap (SIO) en 
extern met het regionale beroepenveld ten einde te werken samen met studenten en docenten aan 

relevante praktijkvraagstukken.  
In de regio zijn inmiddels vele contacten gelegd tussen het lectoraat en voor het cluster Zorg 
relevante externe partijen. Details treft u verderop aan in deze rapportage. 
 
In deze rapportage wordt op hoofdlijnen de stand van zaken beschreven tot en met 31 januari 
2015. De verschillende taakgebieden van het lectoraat zijn daarbij leidend (curriculumontwikkeling, 
deskundigheidsbevordering, praktijkgericht onderzoek en kenniscirculatie).  

 

Missie 
 
Om chronisch zieke patiënten te faciliteren de eigen regie over hun leven en ziekteproces te 
voeren, moeten (toekomstige) professionals opgeleid worden om zelfmanagement te 

ondersteunen. Regionale samenwerking, kennis over profielen van zorgprofessionals en patiënten, 
kennis over inzetbaarheid van eHealth (inclusief technologie) als hulpmiddel en co-creatie zijn 
daarbij leidende thema’s. 
 

Visie 
 
Het thema ‘Eigen regie versterken’ staat momenteel volop in de belangstelling. Ons zorgstelsel 
staat door toenemende vergrijzing en hoge zorgkosten onder druk. Om kosten te besparen wordt 
er beleidsmatig een groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. Er is 
veel aandacht voor het ontwikkelen van de vaardigheden van de patiënt om eigen regie te nemen, 

maar er is relatief weinig aandacht voor de competenties van de zorgverlener die zelfmanagement 
moet ondersteunen. Dat laatste is zeker zo belangrijk. De nadruk op productie vanuit de kant van 

de zorgverlening zorgt regelmatig voor klachten van patiënten. Kwaliteit en een persoonlijke 
benadering worden gemist. Om patiënten in staat te stellen zelf de regie over hun leven te voeren, 
behoren zorgverleners, patiënten en andere betrokkenen in nauwe samenwerking een zorgdienst 
te ontwikkelen die past bij de behoeften van de patiënt. Dit noemen we co-creatie. 
 
Onderzoek doen naar de benodigde competenties van zorgverleners en vervolgens de resultaten 

daarvan verwerken in het onderwijs op alle opleidingsniveaus van het cluster Zorg is daarbij het 
doel. We leren toekomstig fysiotherapeuten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten 
(MANP) en kunstzinnig therapeuten zich bewust te zijn van andere partijen die ook met hun patiënt 
werken. De patiënt heeft ook kennis van zaken en weet zelf het beste wat hij wel en niet in zijn 
leven wil. Studenten leren dat er modellen bestaan om daarover na te denken. Een andere vorm 
van co-creatie is het ontwikkelen van eHealth-toepassingen die zelfmanagement ondersteunen. 

Meestal ontwikkelen bedrijven applicaties die ze vervolgens vrijgeven voor gebruik. Het lectoraat 

Eigen Regie streeft naar een vorm van samenwerking waarbij vanaf het eerste stadium 
softwareontwikkelaars, de betreffende patiëntengroep en zorgverleners met elkaar interacteren. 
Het lectoraat Eigen Regie betrekt zoveel mogelijk de regio bij het zoeken naar relevante 
vraagstellingen. We spreken met gemeenten, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, 
zorgondernemingen, zorginstellingen en met individuele zorgverleners uit de verschillende 
beroepsgroepen om te zien wat er leeft. Via een digitaal projectloket geven we partijen binnen en 
buiten de hogeschool de gelegenheid onderzoeksopdrachten in te dienen bij het lectoraat. 

Regionale relevante vraagstukken gebruiken we als basis voor praktijkgericht onderzoek en zetten 
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dit uit bij docenten en studenten in het onderwijsprogramma. Indien mogelijk wordt met externe 
partijen gezocht naar externe financieringsmogelijkheden van praktijkgericht onderzoek. 
 

Projectperiode 
 
1 januari 2014 tot en met 31 januari 2015. 
 

Zelfevaluatierapport 
 

Deze zelfevaluatie geeft een kort overzicht van de stand van zaken op 31 januari 2015. Er wordt 
per jaar een VKO zelfevaluatie ingeleverd bij de directeur van het cluster Zorg (volgende verslag in 
te leveren eind februari 2016). 
 

Overzicht in cijfers met beperkte toelichting 
 
 Medewerkers, inclusief gastleden (13):  

o Dr. John Verhoef, lector (0.8 fte; tijdelijk tot 15 april 2018);  
o Drs. Rob Ong, senioronderzoeker (0.2 fte); 

o Drs. Jeannette Boiten, coördinator Praktijk Onderzoek Fysiotherapie (POF)(gastlid);  
o Drs. Germieke Quist, lid kenniskring-lecturer practitioner ZIC Topaz (0.1 fte);  
o Dr. Liesbeth Smeets, senioronderzoeker (0.4 fte; tijdelijk tot en met 31 augustus 2015);   

o Dr. Laurence Alpay, senioronderzoeker (0.2 fte tijdelijk tot en met 31 augustus 2015);  
o Drs. Michel Kappen, lid kenniskring (0.2 fte tot en met 31 december 2015);  
o Drs. Marije Janmaat, lid kenniskring-lecturer practitioner Alrijne Zorggroep (0.1 fte); 
o Dr. Leontien van Wely, docent-onderzoeker en projectleider KNOP project (0.2 fte tot en 

met 31 augustus 2015); 
o Drs. Linda Eijckelhof, docent-onderzoeker (0,2 fte tot en met 31 augustus 2015); 
o Dr. Saskia Verkley, docent-onderzoeker (0,1 fte tot en met 31 augustus 2015); 

o Dr. Anne Ponstein, docent-onderzoeker Kunstzinnige Therapie en lectoraat AG (gastlid); 
o Monique Wijsman (0.3 fte managementondersteuning). 
 

 Aantal betrokken studenten: 144 (63 fysiotherapie; 2 kunstzinnige therapie; 51 

verpleegkunde; 28 Master Advanced Nursing Practice (MANP)) 
 

 Publicaties: 10 
 
 Presentaties: 16 
 

Financiering 

 
 Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn (beschikbaar voor 2013: Euro 10k; voor 2014: Euro 20k en 

voor 2015: Euro 10k); 
 Toekenning RAAK Publiek subsidie voor project KennisNetwerk Ouderen en Preventie (KNOP) 

vanaf 1 februari 2015 tot en met 31 januari 2017: 300K; 
 Toekenning subsidie Wmo werkplaats Hogeschool Leiden samen met Haagse Hogeschool (voor 

2014-2015: Euro 70k (per 1 september 2014 binnen de Wmo werkplaats nieuwe lector 

aangesteld: Dr. Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap). 
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Werkzaamheden tot op heden en afspraken voor 2014 ingedeeld naar 
taakgebieden lectoraat 
 

Het lectoraat ER bestaat uit de kenniskringleden en de lector. Gezamenlijk wordt gewerkt binnen 

de vier taakgebieden. Er is maandelijks een kenniskringoverleg waarin een inhoudelijk onderwerp 
afkomstig uit een taakgebied gezamenlijk wordt besproken. 
 
Curriculumontwikkeling 
Bachelor Fysiotherapie: De structuur van het nieuwe onderwijsonderdeel ‘Praktijkgericht 

Onderzoek Fysiotherapie’ (POF) is op orde. De lector heeft een rol bij de acquisitie van 
onderwerpen vanuit de regio, waarbij vanaf september 2014 specifiek wordt gezocht naar 
onderwerpen in relatie met het thema van zelfmanagement, zelfmanagementondersteuning en 
eHealth. Streven in 2014 was om minimaal vijf onderwerpen te vinden in relatie met lectorale 
opdracht. Dit aantal is ruim behaald. Zie onderdeel praktijkgericht onderzoek voor het overzicht 
2014 van uitgevoerde projecten. 
 

Tevens is er gezocht naar tenminste twee onderwerpen voor studenten in de vrije minor van het 
lectoraat Eigen Regie. Zie onderdeel praktijkgericht onderzoek voor het overzicht 2014 van 

uitgevoerde projecten in het kader van deze vrije minor.  
Onderwerpen (voor POF en/of minoren) worden in ieder geval betrokken uit de samenwerking met 
LUMC, Sophia Revalidatie Den Haag, Rijnland Revalidatie Centrum (via kenniscentrum), WZH, 
ActiVite, Zorgbalans (sinds september 2014) en Topaz. Resultaten van het POF en/of vrije minoren 
zullen worden daar waar mogelijk worden verwerkt in het onderwijs (ter actualisatie en/of ter 

vernieuwing-uitbreiding).  
Lector heeft vaste plaats in curriculumcommissie ten einde de wisselwerking tussen onderzoek en 
onderwijs maximaal mogelijk te maken. Per 1 september 2014 is de lector voorzitter van de 
curriculumcommissie. 
 
Bachelor HBO-V: Lectoraat werkt mee aan opzetten en uitbouwen (procesbegeleiding) van Zorg 

Innovatie Centra (ZIC’s) binnen Topaz, Alrijne Zorggroep en Zorgbalans. De werkzaamheden in het 
ZIC van WZH Overheem zijn tijdelijk gestopt in verband met personele problemen binnen de 
instelling. De inschatting was dat wij halverwege 2014 geen tijd meer in de procesbegeleiding of 

aanpassen van de organisatie van de ZIC’s zou moeten besteden. Dit is niet gelukt. De inschatting 
is nu dat halverwege 2015 er alleen nog inhoudelijke sturing zal worden gegeven. Vanaf februari 
2015 zal de lector in samenwerking met de lecturer practioners vanuit de kenniskring binnen elke 
nu bestaande ZIC een meer consistente koppeling proberen te maken met de lectorale opdracht 

via opdrachten die de studenten in overleg met het werkveld zullen gaan uitvoeren. 
Het lectoraat heeft nu een vaste plaats in curriculum voor beperkt verzorgen van colleges op het 
thema zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning. 
 
Bachelor Kunstzinnige Therapie: lector voert beperkt activiteiten uit binnen deze opleiding. In 2014 
(februari tot en met juni) is er een vrije minor uitgevoerd met docenten en studenten van KT met 
betrekking tot het op verschillende manieren in kaart brengen van de mentale belasting van 

mantelzorgers bij het ondersteunen van zelfmanagement bij chronisch zieken. Wij hebben geen  
vaste plaats binnen het curriculum voor geven van onderwijs.  
 

Master Advanced Nursing Practice: wij hebben vanaf halverwege 2014 een vaste plaats in het 
curriculum voor het beperkt geven van onderwijs op het gebied van zelfmanagement en 
zelfmanagementondersteuning. Lectoraat heeft meegewerkt aan het opstellen van scherpere 

beoordelingscriteria voor het toetsen van de masterthesis en hebben meegewerkt aan de 
voorbereidingen op de NVAO heraccreditatie van de MANP opleiding met name gericht op 
vaststellen en toetsen van masterniveau van onderzoeksvaardigheden. Tevens maakt het lectoraat 
deel uit van de beoordelingscommissie MANP thesis. 
 
Honoursprogramma Hogeschool Leiden: jaarlijks worden minimaal twee opdrachten ingediend die 
te maken hebben met lopende projecten binnen het lectoraat. Voor 2014 betreft dit vraagstellingen 

op het terrein van bevorderende en belemmerende factoren van toepassen van eHealth bij het 
ondersteunen van zelfmanagement. In 2014 zijn er geen onderwerpen gekozen door 
honoursstudenten. 
 

Deskundigheidsbevordering 
Bachelor Fysiotherapie: in 2014 heeft de lector geen rol gespeeld in de scholingsbijeenkomsten 
voor alle docenten. De docenten hebben twee modules ‘evidence based practice’ gevolgd vanuit de 

Universiteit van Amsterdam. In 2014 is in overleg met de onderwijsmanager fysiotherapie besloten 
om enkele docent-onderzoekers van de opleiding fysiotherapie in te werken in de kenniskring van 
het lectoraat en mee te laten werken aan de uitvoering van praktijkgericht onderzoek (zie onder 
praktijkgericht onderzoek verdere details).  
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In 2014 is door de lector begeleiding gegeven (in de rol van copromotor) aan de promotie van 
docent-onderzoeker Roy Elbers (promotor Prof Dr Gert Kwakkel, VUmc), op het thema 
vermoeidheid en de ziekte van Parkinson. Afronding proefschrift te verwachten in voorjaar 2015. 
In 2014 (juni) is kort begeleiding geboden bij het opzetten van een onderzoeksproject uitgevoerd 

door twee docenten (Paul Iles en Michel van Aarts) in verband met hun hbo-masteropleiding Hoger 
Gezondheidszorg Onderwijs (HGZO), faculteit Bewegingswetenschappen VU Amsterdam. Dit is 

gestopt in verband met stoppen van beide docenten met deze opleiding (in verband met het niet 
halen van de vereiste toetsen in combinatie met persoonlijke omstandigheden). 
 
Vanaf juni 2014 zijn gesprekken gestart met de onderwijsmanagers voor verkrijgen van input 
vanuit lectoraat in kader van deskundigheidsbevordering van docenten bij bachelor fysiotherapie, 
verpleegkunde en bij MANP op het terrein van onderwijs in zelfmanagement, 
zelfmanagementondersteuning en eHealth. Bij Kunstzinnige Therapie wordt dit over gelaten aan 

het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (AG). 
 
Ontwikkelen van onderwijs Case Study Designs (een samenwerking tussen lector AG en lectoraat 
ER (John Verhoef en Rob Ong)): de voorbereidingen daartoe zijn gestopt in verband met 
tijdgebrek. In voorjaar 2015 zal worden bezien wat de mogelijkheden zijn voor een herstart. 

  

Wij hebben een aanvang gemaakt met het herschrijven van de visie op zorg. Deze visie moet 
geactualiseerd worden zodat de Leidse kleur van de opleidingen binnen het cluster Zorg uitdagend, 
inspirerend en toekomstbestendig is beschreven. Om input te krijgen vanuit de docenten en 
studenten van het cluster Zorg is in november 2014 een werkconferentie gehouden georganiseerd 
door de lectoraten ER en SIO in samenwerking met Frowine den Oudendammer (onderwijskundige) 
met als doel onze visie op gezondheid verder uit te werken. De opbrengsten van deze 
werkconferentie worden gebruikt als ondersteunend materiaal voor het opstellen van de nieuwe 

tekst van de visie op zorg. 
In het voorjaar 2015 zal de concepttekst worden afgerond en opnieuw binnen het cluster Zorg 
worden besproken om uiteindelijk de definitieve tekst te kunnen vaststellen. 
  
Praktijkgericht onderzoek 
Hieronder volgt een kort overzicht van lopende onderzoeken en plannen voor toekomstig 

onderzoek(nieuwe onderzoeken): 

 
Lopende onderzoeken: 
 
Narratieve literatuurstudie naar bestaande begrippenkader zelfmanagement en 
zelfmanagementondersteuning: beschreven modellen, theorieën en begrippen worden 
geïnventariseerd en samengevat met als doel een notitie en factsheet te kunnen maken waarmee 

binnen het lectoraat en binnen het onderwijs eenduidig besproken kan worden wat onder 
zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning wordt verstaan. In juni 2014 is deze 
zogenaamde factsheet opgeleverd (door Dr. Laurence Alpay en drs. Lisanne Visser). De factsheet is 
geplaatst op de website van het lectoraat ER en zal als een ‘Wikipedia’ document voortdurend 
worden bijgehouden met toevoegen van nieuw materiaal. 
 
De websurvey naar opvattingen van fysiotherapeuten, verpleegkundigen, kunstzinnig therapeuten 

en advanced nurse practitioners (verpleegkundig specialisten) over wat zij verstaan onder 

zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning is in juni 2014 afgerond (Dr. Laurence Alpay en 
drs. Lisanne Visser). Het onderzoeksverslag is geplaatst op de website van het lectoraat ER. 
Resultaten geven een inzicht in de mogelijke afstand die er bestaat tussen de bestaande 
opvattingen en de feitelijk aanwezige informatie uit de literatuur. Deze informatie is bruikbaar voor 
bepalen op welke wijze informatie over zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning aan de 
verschillende beroepsgroepen moet worden aangeboden.  

 
Onderzoek naar zelfmanagementondersteuningsprofielen van fysiotherapeuten: met behulp van 
een specifieke kwalitatieve onderzoeksmethodologie (Q-methodology) wordt onderzocht welke 
profielen er bestaan onder fysiotherapeuten in de mate waarin zij in staat zijn 
zelfmanagementondersteuning te bieden aan patiënten met een chronische aandoening. In dit 
project wordt sinds 1 september 2013 samengewerkt met Dr. AnneLoes van Staa, lector 

Participatie in de Zorg bij de Hogeschool Rotterdam. Dr. Van Staa werkt al langer aan het opstellen 
van dergelijke profielen voor verpleegkundigen in het kader van een ZonMW-sudie (Nurse CC). 

Doel is om dergelijke profielen tussen de beroepen te kunnen vergelijken. Kennis opgedaan uit dit 
onderzoek zal leiden tot onderwijsmateriaal in de bachelor-, master- en post-hbo opleidingen. 
Vanuit de kenniskring van het lectoraat Eigen Regie heeft Drs. Jeannette Boiten aan dit project 
gewerkt tot 1 september 2014). Vanuit de kenniskring van Hogeschool Rotterdam is ook een 
onderzoeker (0.2 fte) ingezet met expertise op terrein van de Q-methodology. Vanaf 1 september 

2014 ligt er een manuscript welke nu wordt bewerkt voor het indienen bij een peerreviewed 
internationaal tijdschrift. Vanaf september 2014 zijn toegevoegd aan het team van schrijvers Dr 
Leontien van Wely en Drs. Linda Eijckelhof. Doel is om het manuscript in te dienen voor publicatie 
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in het voorjaar van 2015. Bij afronden van het onderzoek kunnen de opgestelde profielen binnen 
het bacheloronderwijs fysiotherapie worden ingebracht vanaf september 2015. 
 
Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn: na een intensieve periode van overleg is in juni 2013 de proeftuin 

officieel van start gegaan voor een periode van 3 jaar (afsluiting in juni 2016). Binnen de proeftuin 
zijn de volgende partijen betrokken: Hogeschool Leiden (cluster Zorg), TNO (Kwaliteit van Leven), 

Leyden Academy on Vitality and Ageing, Leyden Institute of Brain and Cognition. Hogeschool 
Leiden participeert via het lectoraat Eigen Regie in de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn. Er is een 
project gedefinieerd samen met thuiszorgorganisatie ActiVite rondom het optimaliseren van het 
gebruik van de zelfredzaamheidsradar door verzorgenden in de dagelijkse praktijk.  
In 2014 zijn 3 groepen studenten betrokken geweest. Dit betreft 4 studenten fysiotherapie in het 
kader van het POF. Zij hebben in kaart gebracht de toe- en / of afname in thuiszorg van cliënten 
van ActiVite in relatie tot het gebruik van de zelfredzaamheidsradar en andere factoren die 

mogelijk invloed hebben op de zorgvraag. Dit project is afgesloten in juni 2014. Tevens heeft een 
groep van 4 HBO-V studenten in het kader van hun POV (Praktijkonderzoek Verpleegkunde) en 
tegelijk een groep van 4 studenten fysiotherapie in het kader van hun POF een inventarisatie 
gedaan naar de beschikbaarheid van hulpmiddelen die aan de zelfredzaamheidsradar-app 
gekoppeld kunnen worden te gebruiken door cliënten van ActiVite. Deze app moet cliënten in staat 

stellen voor hen relevante hulpmiddelen en/of diensten snel en eenvoudig in hun woonomgeving te 

kunnen vinden. In januari 2015 is dit project afgerond. 
Beide projecten hebben weliswaar voor de studenten een afstudeerproduct opgeleverd, echter voor 
de Leidse Proeftuin was de opbrengst teleurstellend. Beide projecten hebben niet voldoende 
informatie opgeleverd om concrete verdere stappen te kunnen zetten. In overleg met Rob Ong en 
Liesbeth Smeets (sinds 1 september 2014), ActiVite (in samenspraak met Leidse Proeftuin via 
Maarten van der Plas, gemeente Leiden), Locomotion (bedrijf dat de app ontwikkelt) en Van Kleef 
Instituut wordt bezien hoe we de ontwikkeling van de app en het in kaart brengen van de 

zorgvraag van cliënten van ActiVite kunnen laten doorstarten. In maart 2015 zijn gesprekken 
daartoe gepland. Verder is in overleg met ActiVite een narratieve literatuurstudie gestart naar 
determinanten van zelfredzaamheid ten behoeve van scholing van medewerkers van ActiVite 
(uitgevoerd door Michel Kappen). 
 
Project ‘Eigen Kracht Gemeente Leiden’: dit project betreft het in kaart brengen van de 

problematiek rondom de ethische grenzen van het stimuleren door Wmo-ambtenaren van het 

nemen van eigen regie van burgers in Leiden. Aan de hand van een aantal casusbeschrijvingen is 
bij verschillende lagen uit de ambtenarij door middel van interviews inzicht verkregen in deze 
problematiek. Het onderzoek is in oktober 2013 afgesloten (gesubsidieerd door Academische 
Werkplaats GGD Zuid-Holland-Noord). In 2014 is geprobeerd een vervolgsubsidie te verkrijgen 
ingezet samen met Windesheim Almere om een onderzoek te doen naar best practices van 
begeleiding van burgers in Leiden en in Almere naar het nemen van meer eigen regie. Dit is niet 

gelukt. In overleg met de nieuwe lector SIO zal worden geprobeerd binnen de Wmo werkplaats 
Leiden-Den Haag hier in voorjaar 2015 nieuwe stappen in te ondernemen. 
 
Praktijkgericht Onderzoek Fysiotherapie (POF): Dit betreft een studieonderdeel van de bachelor 
fysiotherapie waarin groepjes van 4 studenten werken aan een praktijkgericht onderzoek op basis 
van een vraagstelling uit de praktijk. De volgende projecten zijn via bemiddeling van het lectoraat 
ER opgezet en uitgevoerd: 

 

 Buurtgericht beweegprogramma en implementatieplan gericht op woon-zorgcentrum 
haaglanden (WZH)Prinsenhof (Leidschendam) in opdracht van WZH en in samenwerking 
met lectoraat Eigen regie. 

 
 Vergeet niet te bewegen: Dementerende ouderen stimuleren tot beweging in 

woonzorgcentra Haaglanden in opdracht van WZH en in samenwerking met lectoraat Eigen 

regie.  
 

 Gamen en Balans. Het opzetten van een pilotstudie naar het effect van trainen met de Wii 
op balans, bij kinderen met cerebrale parese. In opdracht van Sophia Revalidatie Den Haag 
in samenwerking met het lectoraat Eigen Regie. 

 

 Voorlichting aan patiënten met een totale knieprothese: een pilot naar het gebruik van 
instructievideo’s. In opdracht van afdeling fysiotherapie van het LUMC in samenwerking 

met het lectoraat Eigen regie. 
 

 MOVE @ WZH. Bewegen als vast onderdeel van het zorgleefplan. In opdracht van WZH in 
samenwerking met lectoraat Eigen regie. 

 

 Zelfstandig @ TOPAZ: zelfmanagement bij mensen met de ziekte van Huntington. In 
opdracht van Topaz in samenwerking met lectoraat Eigen Regie. 
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 Ontwikkeling van een oefenprogramma voor patiënten met een bottumor in opdracht van 
de afdeling fysiotherapie van het LUMC. 

 
 

 
 Hulpmiddelen ter Ondersteuning van de Zelfredzaamheid bij Ouderen. Een Onderzoek naar 

Hulpmiddelen, Vaardigheden, Tips en Tricks. Dit onderzoek in opdracht van het lectoraat 
Eigen Regie in samenwerking met Locomotion in kader van Leidse Proeftuin Zorg & 
Welzijn. 

 
 Fysieke activiteit bij CVA- patiënten op de lange termijn in opdracht van het Rijnland 

Revalidatie Centrum en in samenwerking met het lectoraat Eigen regie. 
 

 Wat zijn de lange termijn effecten van hartrevalidatie bij patiënten met hartfalen? In 
opdracht van het Rijnland Revalidatie Centrum en in samenwerking met het lectoraat Eigen 
regie. 
 

 Move2bFit: Onderzoek naar de content bepaling van een online beweegmodule voor 

obesitas patiënten in opdracht van Bonstato en in samenwerking met lectoraat Eigen 

Regie. 
 

 Fit, bit by bit: een zelfmanagementmodule met stappenteller ter verhoging van het 
activiteitenniveau bij patiënten na een niertransplantatie met een BMI>25 in opdracht van 
de afdeling nefrologie van het LUMC in samenwerking met het lectoraat Eigen Regie. 

 
Een bijzonder POF project betreft de op 1 februari 2015 te starten uitvoering van het door RAAK 

Publiek gesubsidieerde KennisNetwerk Ouderen en Preventie (KNOP) project. De voorbereidingen 
daartoe zijn in november 2014 gestart: 

 
 KNOP project (subsidie RAAK Publiek): Op 1 februari 2015 zijn 6 groepen studenten 

fysiotherapie (totaal 24 studenten) in het kader van hun POF gestart binnen het nieuwe 
project KennisNetwerk Ouderen en Preventie (KNOP). Zij gaan samen met eerste lijns 

fysiotherapeuten en ouderen onderzoeken op welke wijze het al bestaande 

oefenprogramma Functionele Training bij Ouderen duurzaam kan worden geïmplementeerd 
binnen de werkgebieden van de diverse deelnemende fysiotherapiepraktijken. Zie bijlage 
de tekst van het onderzoeksvoorstel. (zie ook onder ‘nieuwe onderzoeken’). 

 
Naast de al bestaande contacten met LUMC, Topaz, ActiVite en WZH is er nu ook overleg met het 
kenniscentrum van het Rijnland Revalidatie Centrum met betrekking tot zoeken naar onderwerpen 

op terrein van eigen regie versterken die voor zowel de instelling als voor het lectoraat interessant 
kunnen zijn. 
 
Praktijkgericht Onderzoek Verpleegkunde (POV): 
Samenwerking en verantwoorde zorg aan thuiswonende mensen met dementie een onderzoek  
naar en onder hulpverleners betrokken bij dementie waaronder ouderenadviseurs en 
wijkverpleegkundigen (betreft 1 x 4e jaars student HBO-V). 

 

Zorg Innovatie Centra (ZIC’s): in februari 2014 en in september 2014 zijn in samenwerking met 
het lectoraat ER binnen Alrijne Zorggroep (Marije Janmaat) en Topaz (Germieke Quist) diverse 
studentenprojecten uitgevoerd. Kort overzicht: 
 
Alrijne Zorggroep: 
 

Sept 2013 - feb 2014: 6 studenten op het ZIC. 

1 x 4e jaars student: Onderzoek naar autonomie bij kwetsbare ouderen 

5 x 3e jaars studenten: Afname urinekweek bij geriatrische zorgvragers 

 

Feb 2014 - juli 2014: 7 studenten op het ZIC 

1x 4e jaars student: Onderzoek naar communicatiemethoden en interventies bij dementerende 
patiënten met gedragsproblemen, agressie, agitatie en angst. 

6x 3e jaars studenten: Pijnmeting bij mensen met dementie  

 

Sept 2014 - feb 2015: 8 studenten op het ZIC 

2x 4e jaars studenten: 1- Observatie insteekopening perifeer infuus 
                                  2- Oriëntatiemiddelen bij dementerende zorgvragers 

6x 3e jaars studenten: Implementatie pijnmeetinstrument PAINAD bij mensen met dementie 
(vervolgonderzoek naar aanleiding van onderzoek pijnmeting bij mensen met dementie) 
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Topaz: 
 
Sept 2013 - feb 2014: 6 studenten op het ZIC. 

Studenten hebben gewerkt aan drie literatuurstudies: 

 Op welke wijze kan de verpleegkundige (in samenwerking met andere disciplines) de cliënt 
met Huntington Disease (HD) stimuleren tot optimaal mobiliseren/ bewegen?  

 Op welke wijze kan de verpleegkundige op de afdeling (in samenwerking met andere 
disciplines) bijdragen aan het revalidatieproces na knieprothese middels het stimuleren van 
oefenen/ mobiliseren?  

 Op welke wijze kan de verpleegkundige op de afdeling (in samenwerking met andere 
disciplines) bijdragen aan het revalidatieproces na CVA middels het stimuleren van 
oefenen/ mobiliseren?  

 

Deze 3 studies hebben materiaal opgeleverd voor 2 praktijkonderzoeken: 

In hoeverre wordt er in de zorgdossiers gerapporteerd over mobiliteit en In hoeverre wordt er 
gerapporteerd over mobiliteitsbevordering? 

 

Feb 2014 - juli 2014: 6 studenten op het ZIC 

Studenten hebben gewerkt aan 5 literatuurstudies en praktijkonderzoeken: 

 Literatuurstudie 1 : In hoeverre worden de revalidatiedoelen van de individuele gast van 
Topaz Revitel opgesteld volgens het op de afdeling aanwezige protocol en hoe zou dit 
verbeterd kunnen worden? 

 Literatuurstudie 2: Welke verpleegkundige interventies zijn er om volgens de principes van 
gastvrijheidszorg de gast van Topaz Revitel te stimuleren tot mobiliseren. 

 Praktijkonderzoek 2: Welke informatie hebben verpleegkundigen van de fysiotherapeut 
nodig om de gasten van Topaz Revitel te stimuleren tot mobiliseren? 

 Literatuurstudie 3: Hoe kan je als verpleging, in het multidisciplinair team Topaz Revitel, 
zorgdragen voor een revalidatieklimaat met betrekking tot het verbeteren van de 
zelfredzaamheid bij de ADL-activiteiten van een CVA revalidatie gast? 

 Praktijkonderzoek 3: Hoe kunnen de gevonden interventies uit de literatuur gerealiseerd 
worden in Topaz Revitel en welke activiteiten zijn hierbij passend en succesvol? 

 Praktijkonderzoek en literatuurstudie 4: Hoe kan de verpleegkundige in samenwerking met 

andere disciplines, oncologische gasten van Topaz Revitel met kankergerelateerde 
vermoeidheid stimuleren tot mobiliseren? 

 Literatuurstudie 5: Hoe kan de verpleegkundige de Empatisch Directieve Benaderingswijze 
gebruiken tot aanzetten van gewenste activiteit bij cliënten met HD in Topaz Overduin? 

 Praktijkonderzoek 5: Is ‘Nederland in beweging’ een interventie die als leuk ervaren wordt 
en cliënten met HD aanzet tot meer lichaamsbeweging in Topaz Overduin. 

Er zijn ook twee adviesnota’s uitgebracht: Verpleegkundige rapportage op Anemoon (HD) 
verbeteren door te werken volgens SOAP. En: Hoe kan bevorderd worden dat de verpleegkundigen 
en verzorgenden het valrisico van de individuele gast van Topaz Revitel bij opname systematisch in 
kaart brengen en zo nodig preventie- en interventiemaatregelen inzetten? 

 

Sept 2014 - feb 2015: 9 studenten op het ZIC 

Studenten hebben gewerkt aan literatuurstudie en praktijkonderzoeken: 

 Literatuurstudie: Wat zegt de literatuur over het stimuleren en behouden van de 

zelfredzaamheid van zorgvragers die tijdelijk in een instelling wonen en daarna weer naar 
huis gaan?  

 Praktijkonderzoek 1: In hoeverre vinden intervalbewoners van Topaz Overduin met HD en 
hun partner het belangrijk om zelfredzaam te blijven? 

 Praktijkonderzoek 2: In hoeverre kan een meetinstrument voor “medicatie in eigen beheer 
geven aan de gasten” de eigen regie en medicatieveiligheid van de gasten verhogen in 

Topaz Revitel? 
 Praktijkonderzoek 3: Het verhogen van de mobiliteit en eigen regie, een case study van 

een 24-jarige cliënt met de ziekte van Huntington. 
 
De onderwijsmanager HBO-V streeft naar het uitbreiden van het aantal ZIC’s gedurende 2015, 
waarbij de oprichting van een nieuwe ZIC binnen Zorgbalans de eerst volgende zal zijn. De lector 

werkt samen met Michel Kappen en de onderwijsmanager verpleegkunde aan de oprichting van 
een nieuwe ZIC . Lectoraat is ook betrokken bij deskundigheidsbevordering van 
wijkverpleegkundigen binnen Zorgbalans (start februari 2015). 

 
Minoren, vrije minoren en honoursprogramma: in 2014 zijn de volgende zaken uitgevoerd: 

 HBO-V Minor zorgvernieuwing: vier studenten hebben gewerkt aan beschrijven van de 
verschillen in kwalliteitscriteria tussen dagbehandeling en ontmoetingscentra voor mensen 

met dementie. Dit in kader van Wmo werkplaats project in opdracht van Transmuralis. 
Titel: “ OCD’s onder de loep”. Begeleider: Rob Ong. 

 HBO-V Minor zorgvernieuwing: vier studenten hebben gewerkt aan beschrijven van de faal- 
en slaagfactoren dementieketens in omgeving Leiden. Dit in kader van Wmo werkplaats 
project in opdracht van Transmuralis. Titel: “ Hoe ziet de keten netwerkzorg dementie 
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Zuid-Holland Noord eruit en welke factoren werken voor en tegen het gebruik?” Begeleider: 
Rob Ong. 

 Vrije minor lectoraat Eigen Regie: 1 student HBO-V heeft gewerkt aan in kaart brengen van 
de wensen en imago van Groot Hoogwaak (woon-en zorgcentrum in Noordwijk) met als 

titel: “De toekomst van Groot Hoogwaak: wat willen de cliënten?” in opdracht van Groot 
Hoogwaak. Begeleiders: Rob Ong en John Verhoef. 

 Vrije minor lectoraat Eigen Regie: 1 student HBO-V heeft gewerkt aan in kaart brengen van 
bevorderende en belemmerende factoren bij het toepassen van eHealth door 
verpleegkundigen in de GGZ in het ondersteunen van zelfmanagement van hun cliënten 
met als titel: “eHealth, een instrument in de ambulante zorg om zelfmanagement te 
ondersteunen”. Begeleiders: Laurence Alpay en John Verhoef. 

 Vrije minor lectoraat Eigen Regie: 1 student fysiotherapie heeft gewerkt aan het 
inventariseren van de opvattingen van fysiotherapeuten werkzaam in het Parkinson 

netwerk (ParkNet) met betrekking tot het kunnen en willen toepassen van eHealth als 
middel ter ondersteuning van zelfmanagement met als titel: “How can eHealth assist 
physiotherapists in supporting self-managementof clients with Parkinson’s disease?”. 
Begeleiders: Laurence Alpay en John Verhoef. Dit werkstuk wordt bewerkt voor een 
publicatie. 

 Kunstzinnige Therapie: vrije minor (start februari – juni 2014) met twee studenten op het 

onderwerp ‘mogelijkheden van in kaart brengen van de ervaren belasting van 
mantelzorgers bij het ondersteunen van zelfmanagement van cliënten’. 

 Honoursprogramma: twee projecten ingediend voor uitvoering in 2014, echter niet 
geselecteerd voor uitvoering (zie eerder onder curriculumontwikkeling).  

 In kader van een onderzoeksproject van twee groepen van elk 3 studenten informatica 
heeft Laurence Alpay begeleiding geboden vanuit het lectoraat. Dit betreft de ontwikkeling 
van een app om inzicht te krijgen in het aanbod van eHealth in de zorg. De app is 

ontwikkeld op basis van de ordening van eHealth zoals door NicTiz opgesteld. 
 
Nieuwe onderzoeken: 
 
Wmo-werkplaats: In 2014 (april) is de subsidie toegekend zodat Hogeschool Leiden (cluster SWTP 
en cluster Zorg) samen met de Haagse Hogeschool (afdeling Social Work) een Wmo-werkplaats 

zijn gestart. Het lectoraat Eigen Regie heeft in 2014 geparticipeerd bij de uitwerking van het in de 

aanvraag verwerkte project over het optimaliseren van ketenzorg voor dementerenden in de regio 
Leiden (John Verhoef en Ron Ong-projectleider). In dit project wordt samengewerkt met Stichting 
Transmuralis, Gemeente Leiden en Achmea. Duur van het project bedraagt twee jaar met start in 
april 2014. Verkennende stappen ten behoeve van uitvoering project (zie “Minoren, vrije minoren 
en honoursprogramma“ punten 1 en 2) zijn gezet tot en met juni 2104. Vanaf 1 september 2014 
heeft Suzan van der Pas (lector SIO) dit project overgenomen en er is door lectoraat ER nog 

geparticipeerd in een vervolgtraject (zie “Praktijkgericht Onderzoek Verpleegkunde (POV)”). 
 
RAAK-MKB aanvraag (maart 2014): Betreft een onderzoek naar de bevorderende en 
belemmerende factoren van implementeren van het eerder door TNO ontwikkelde en effectief 
gebleken concept van ‘functionele training bij ouderen’ in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk in de 
regio Leiden. De aanvraag is voorbereid door het lectoraat Eigen Regie (aanvrager John Verhoef) 
samen met TNO (Dr. Petra Siemonsma). In april is besloten de RAAK MKB aanvraag om te 

schrijven naar een RAAK Publiek aanvraag. De aanvraag is in mei 2014 ingediend en in oktober 

2014 toegekend. Startdatum van het project KennisNetwerk Ouderen en Preventie (KNOP) is op 1 
februari 2015. Zie verder bij praktijkgericht onderzoek in dit verslag.  
 
Beschrijvende multipele case studies naar de kenmerken van succesvolle organisatiestructuren bij 
de uitvoering van de Wmo en welke competenties van ambtenaren daartoe bijdragen. Dit 
mogelijke nieuwe onderzoek bouwt voort op het eerdere onderzoek naar ‘Eigen kracht Gemeente 

Leiden’. In samenwerking met Hogeschool Windesheim, lectoraat organisatie van zorg (Dr. Lineke 
Verkooijen en Dr. Jeroen van Andel) wordt onderzocht of er een subsidieaanvraag kan worden 
gedaan bij de Academische Werkplaats Zuid-Holland-Noord en bij de gemeente Almere. In juni 
2014 is een aanvraag voorbereid. Voorbereidend werk werd uitgevoerd door drs. Lisanne Visser. 
Het indienen is niet gelukt. Een nieuwe poging zal in overleg met de nieuwe lector SIO worden 
gedaan in kader van Wmo werkplaats Leiden-Den Haag in het voorjaar 2015. 

 
Zelfregulatie stimuleren in de GGZ: in 2013 zijn gesprekken gestart tussen lector Jaap van der Stel 

(cluster SWTP, lectoraat GGZ) en lector John Verhoef over toetsen van theoretische inzichten over 
zelfregulatie (werk van Jaap van der Stel) aan casuïstiek uit de dagelijkse praktijk, zowel binnen de 
GGZ als binnen de somatische gezondheidszorg. In het voorjaar 2015 zijn gesprekken gepland met 
alle lectoren van het cluster Zorg om te komen tot een overzicht van mogelijke 
samenwerkingsvormen en een poging tot formuleren van een concreet onderzoeksvoorstel. 
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Kenniscirculatie 
Het lectoraat ER (John Verhoef en Rob Ong) heeft samen met bacheloropleiding fysiotherapie 

(Tijmen Koet en Jeannette Boiten) de eerste stappen gezet tot het inrichten en gebruik van een 
projectloket. Het werkveld kan via dit loket projecten voor uitvoeren van praktijkgericht onderzoek 

aanmelden. Op deze wijze is er een directe koppeling tussen vragen uit het werkveld en het 
onderwijs (zie verder bij verbeter- en ontwikkelpunten).  
 
Via de website van het lectoraat ER is de factsheet narratief literatuuronderzoek naar het 
begrippenkader en theoretische modellen van zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning 
toegankelijk voor docenten, studenten en belangstellenden buiten de Hogeschool Leiden. Tevens is 
op de website het verslag te vinden van de websurvey naar opvattingen van fysiotherapeuten, 

verpleegkundigen, kunstzinnig therapeuten en advanced nurse practitioners over wat zij verstaan 
onder zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning. Op deze wijze is het materiaal 
beschikbaar voor gebruik door docenten en studenten van het cluster Zorg en daarbuiten. 
 
In februari 2015 en in september 2015 worden verslagen van praktijkgericht onderzoek en 

minoren clusterbreed geanalyseerd op beschikbaarheid van materiaal ten behoeve van de diverse 

curricula van de opleidingen binnen cluster Zorg. 
 
Overzicht internationale publicaties in peer-reviewed tijdschriften en strategische publicaties 
lectoraat ER in 2014, te weten: 
 
Roy G. Elbers, Erwin E.H. van Wegen, John Verhoef, Gert Kwakkel. Impact of fatigue on health-
related quality of life in patients with Parkinson’s disease: a prospective study. Clinical 

Rehabilitation 2014; 28: 300-311. 
 
Elbers R, Verhoef J, van Wegen E, et al.: Interventions for fatigue in Parkinson's disease (Protocol). 
Cochrane Database Syst Rev 2014: CD010925. 
 
Elbers R, Verhoef J, van Wegen E: Het evalueren van subjectief ervaren vermoeidheid bij de ziekte 

van Parkinson, in Jaarboek fysiotherapie kinesitherapie 2014, edited by Nijs J, Calders P, Geraets J, 

Veenhof C, van Wegen E, van Wilgen C. Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2014, pp. 147-156. 
 
Elbers R, van Wegen E, Verhoef J, et al.: Fear of falling contributes significantly to prediction of 
community walking with gait speed in patients with Parkinson’s disease. Annual Move Research 
Meeting, 30 January 2014, Amsterdam (poster). 
 

Peter W, van der Wees PJ, Verhoef J, de Jong Z, van Bodegom-Vos L, Hilberdink WK, Fiocco M, 
Vliet Vlieland TP. Effectiveness of an interactive postgraduate educational intervention with patient 
participation on the adherence to a physiotherapy guideline for hip and knee osteoarthritis: a 
randomised controlled trial. Disabil Rehabil. 2014 Apr 29. [Epub ahead of print] 
 
Evi B Koster, Rob RS Ong, Rachel Heybroek, Diana MJ Delnoij and Erik W Baars. The consumer 
quality index anthroposophic healthcare: a construction and validation study. BMC Health Services 

Research 2014, 14:148; doi:10.1186/1472-6963-14-148 

 
Roy G. Elbers, John Verhoef, Erwin E.H. van Wegen, Henk W. Berendse, Gert Kwakkel. 
Interventions for fatigue in Parkinson’s disease: a Cochrane Review. Cochrane Database of 
Systematic Reviews (submitted) 
 
Alpay L, Verhoef J, Smeets L, Wely van L. Eigen regie van de cliënt versterken. Constellatie in 

onderwijs. Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice 2015; 10 (1): 4-6. 
 
Proefschrift: The impact of fatigue on daily activity in patients with Parkinson’s 
Disease. Roy G. Elbers (indienen leescommissie mei 2015) 
General Discussion and Summary opgesteld. 
 

Alpay L, Verhoef, J & Wely van, L. De rol van eHealth voor zelfmanagement en zelfmanagement 
ondersteuning. In voorbereiding ter indiening april 2015 in Nederland Tijdschrift voor Evidence 

Based Practise. 
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Overzicht presentaties lector rondom het onderwerp eigen regie: 
 

- 2014-01-17: Lezing voor ambtenaren gemeente Leiden: regionale rol cluster Zorg en lectoraat 
- 2014-03-13: Lezing tijdens bijscholing coördinerend verpleegkundigen ActiVite 

- 2014-04-03: Lezing Eigen Regie tijdens Marente Symposium te Rijnsburg 
- 2014-04-11: Lezing Eigen Regie tijdens V&VN landelijk congres wijkverpleegkundigen 
- 2014-05-28: Lezing zelfmanagement voor docenten MANP Hogeschool Leiden 
- 2014-06-14: Lezing zelfmanagement tijdens landelijk KNGF congres Maarssen 
- 2014-07-03: Lezing inleiding Wmo werkplaats Leiden-Den Haag tijdens landelijk Wmo overleg 
- 2014-09-20: Deelname debat over eHealth tijdens Nacht van Kennis & Kunst Leiden 
- 2014-10-02: Lezing Eigen Regie in zorginstelling Amstelrade Amsterdam 

- 2014-10-10: Workshop Wmo werkplaats Leiden–Den Haag tijdens landelijk overleg 
- 2014-11-05: Lezing Eigen Regie tijdens regionaal KNGF congres te Soesterberg 
- 2014-11-11: Lezing taskforce Zorgverzekeraars Nederland te Zeist over eHealth en onderzoek 
- 2014-11-27: Werkconferentie cluster Zorg over visie op gezondheid 
- 2014-12-17: College MANP zelfmanagementondersteuning en eHealth studenten  

- 2015-01-28: College zelfmanagement-zelfmanagementondersteuning 4e jaars HBO-V 

- 2015-02-19: College zelfmanagement-zelfmanagementondersteuning 3e jaars HBO-V 
 
Overige activiteiten van de lector in kader van kenniscirculatie: 
In 2014 (september) is door de lector de module zelfmanagement en ICT in het kader van de NFU 
Masteropleiding Kwaliteit van Zorg (UvA) met als projectleider Prof Dr Anne Stiggelboout(LUMC) 
gegeven aan managers van diverse instellingen voor gezondheidszorg in Nederland. De module is 
samen met Laurence Alpay ontwikkeld in nauwe samenwerking met Prof Dr Stiggelbout van het 

LUMC. Dit materiaal wordt tevens gebruikt in colleges waarin zelfmanagement, 
zelfmanagementondersteuning en eHealth (hieronder wordt ook zorgtechnologieën bedoeld) wordt 
besproken. 
 
Lector is als reviewer betrokken bij de volgende partijen: 
• Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF): beoordelen van subsidieaanvragen 

• Sophia Revalidatie Den Haag & Rijnland Revalidatie Centrum: SCORE-onderzoek, betreft 

onderzoek bij neurologische revalidatie 
• Muskeloskeletal Care: lid van de editorial board van dit internationale peer-reviewed 

tijdschrift 
• European Rheumatology Research Foundation (ERRF): beoordelen van internationale 

subsidieaanvragen. Dit fonds is onderdeel va de EULAR (European League Against 
Rheumatism). 

 
Lector is voorzitter van het lectorenberaad van de Hogeschool Leiden. De bijeenkomsten zijn 
tweemaal per jaar en worden genotuleerd door Dr. Chantal Wirtz, tevens secretaris van dit beraad. 
 
Lector is sinds 2013 adviseur bij Van Kleef Instituut met betrekking tot het project ‘Meester-Gezel’ 
in de wijkverpleging. In 2014 is dit uitgebreid met meewerken aan een subsidieaanvraag bij 
ZonMW (aanvrager Van Kleef Instituut; namens lectoraat John Verhoef en Rob Ong)) over 

ontwikkelen van een app in kader van krijgen van overzicht van hulpmiddelen en diensten in de 

wijk te koppelen aan gebruik van de zelfredzaamheidsradar (zie ook project met ActiVite in Leidse 
Proeftuin Zorg & Welzijn). Deze aanvraag is niet gehonoreerd. 
 
Lector is per 2014 lid van een werkgroep belast met de uitvoering van de economische agenda in 
de Leidse regio voor wat betreft de business case Praktijk Zorgdomein Leidse Regio: versterken 
van zorgdomein Leidse regio door intensiveren en structureren van samenwerking tussen relevante 

partijen. Eind 2014 (december) is deze werkgroep opgeheven. Als uitkomst van deze werkgroep 
worden door de lectoren van cluster Zorg samen met de clusterdirecteur plannen ontwikkeld om te 
komen tot een eigen invulling van de economische agenda waarin Hogeschool Leiden het thema 
vitaliteit samen met andere lectoraten binnen Hogeschool Leiden, MKB bedrijven uit de Leidse regio 
en het Lious Bolk Instituut vorm gaat geven. Trekker van dit nieuwe project is Erik Baars, lector 
AG. 
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Terugblik en korte blik vooruit met betrekking tot praktijkgericht 
onderzoek lectoraat Eigen Regie 
 
Inhoudelijke focus 
De huidige en toekomstige activiteiten en projecten van het lectoraat zijn in te delen in twee 
thematische lijnen: (1) een lijn rond de competenties van zorgverleners voor 
zelfmanagementondersteuning (ZMO), (2) een lijn rond de interventies van ZMO.  

 
Thema 1 richt zicht op de ontwikkeling van een kernreeks van kennis en competenties voor ZMO 
door zorgverleners en geeft de randvoorwaarden voor co-creatie. Het onderzoek naar profielen van 
zelfmanagementondersteuning door fysiotherapeuten (Q-methodology) geeft ons hierin straks 
materiaal dat bruikbaar is voor gebruik in onderwijs en voor opzetten van toekomstig onderzoek. 
Het KNOP project geeft informatie over hoe co-creatie nu werkelijk in de praktijk verloopt, doordat 

studenten, therapeuten ouderen nauw samenwerken aan het duurzaam implementeren van een 
beweegprogramma voor gebruik in het dagelijks leven.  
 
Thema 2 richt zich op de ontwikkeling van ZMO interventies (eHealth; daaronder wordt ook 

verstaan zorgtechnologieën) die gebruikt zullen worden door patiënt / cliënt en de zorgverlener. 
Co-creatie tussen alle relevante stakeholders speelt een belangrijke rol in het implementatie-, 
ontwikkel- en evaluatieproces. Binnen dit thema van EHealth willen we in 2015 een visie 

ontwikkelen die leidend kan zijn voor verder onderzoek naar effecten van eHealth toepassingen. Op 
dit moment zijn we vooral aan het beschrijven welke bevorderende en belemmerende factoren er 
bestaan bij zowel de patiënten als bij de zorgprofessionals bij de implementatie van eHealth. In 
verband met toekomstig effectonderzoek is er nu gestart met een beperkt literatuuronderzoek 
vanuit de kenniskring om bestaande meetinstrumenten in kaart te brengen die in staat zijn aan te 
geven of de mate van eigen regie nu werkelijk is veranderd na toepassen van een interventie. Ook 
zal een conceptmeetinstrument ontwikkeld worden dat in een later stadium in een pilotstudie nader 

onderzocht zal worden. Op dit terrein werken we samen met het lectoraat Transities in de Zorg van 
Hogeschool Rotterdam (lector: AnneLoes van Staa). 
 
Voor 2015 is stabilisatie van de contacten gewenst en niet perse een verdere uitbreiding. Het 

lectoraat wil focus gaan aanbrengen waarbij de regionale problematiek leidend is. Het lectoraat 
overweegt daartoe een klankbordgroep te gaan instellen waarin diverse stakeholders in staat 

worden gesteld ontwikkelingen, knelpunten, wensen, behoeften en aanknopingspunten voor 
samenwerking in te kunnen brengen. Dit brengt het opzetten en uitvoeren van regionale projecten 
in de vorm van co-creatie dichterbij. Het nu recent gestarte KNOP project biedt hiertoe vele 
mogelijkheden. Tevens is in dit kader de samenwerking met het nieuwe lectoraat SIO een goede 
aanvulling. Immers het lectoraat SIO omvat de Wmo werkplaats Leiden en Den Haag waarin 
projecten worden uitgevoerd die een nauwe relatie hebben met de hierboven genoemde thema’s 
van het lectoraat ER. Het werken in wijkteams en netwerkzorg dementie vraagt om specifieke 

competenties en ook de (toekomstige) inzet van eHealth kan hierin worden betrokken. 
 
Bij aanvang van het lectoraat Eigen Regie (april 2013) was een fasering aangebracht waarbij het 
onderzoek naar competenties als eerste in de tijd wordt uitgevoerd en de resultaten input geven 
aan het verder ontwikkelen van de tweede themalijn van implementeren en ontwikkelen van e-

health applicaties.  
Met de inzichten van nu is het verstandig beide thematische lijnen zoveel als mogelijk parallel aan 

elkaar in de tijd te laten verlopen. Belangrijkste reden daarvoor is de actuele (inter)nationale 
aandacht voor het thema e-health.  
 
In 2015 zal onderzoek worden opgezet (en financiering worden gezocht, onder anderen via de 
Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn en in samenwerking met het Van Kleef Instituut)) naar de 
effectiviteit en gebruikerservaringen van bestaande e-health toepassingen ter ondersteuning van 

zelfmanagement. Op basis van deze inventarisatie zullen e-health ontwerpen worden aangepast of 
nieuw worden ontwikkeld door middel van de co-creatie methodologie. Tevens wordt hieraan op 
termijn een (kosten)effectiviteitstudie gekoppeld. Resultaten worden in het onderwijsprogramma 
van de diverse opleidingen ingebracht. 
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Verbeter- en ontwikkelpunten Lectoraat Eigen Regie 
 

1. Zichtbaarheid van lectoraat intern (bij met name de studenten van het cluster Zorg) en 
extern van de werkzaamheden en uitkomsten van onderzoek van het lectoraat blijft een 
punt van aandacht. Te denken valt aan public relations bijvoorbeeld door: organiseren van 
een jaarlijks symposium, uitgeven van nieuwsbrieven, opzetten en onderhouden van een 

dynamische website, inzet van sociale media, profileren van het projectloket (met 
ondersteuning vanuit afdeling marketing en communicatie), artikelen in lokale en nationale 
kranten. 

2. Externe financiering blijven zoeken zodat er sprake is van een structurele financiering die 
groei van het lectoraat mogelijk maakt en tevens de bestaande middelen vanuit Leidse 
Proeftuin, Wmo werkplaats en Raak Publiek subsidie zo gunstig mogelijk inzetten. 

3. De instroom van studenten en docenten in de kenniskring van het lectoraat ER is 
substantieel toegenomen. Extra aandacht gaat nu uit naar meer betrokken zijn bij de 
opleiding MANP en zoeken naar minimaal een docent-promovendus voor een duaal 
promotietraject waarbij de lector als copromotor zal optreden. 

4. Contacten leggen met nieuwe hoogleraar LUMC Prof Dr Andrea Evers. Zij werkt aan diverse 
aan zelfmanagement gerelateerde onderwerpen binnen het LUMC. Verder de bestaande 
contacten bestendigen en in principe niet verder uitbouwen in verband met de 

beheersbaarheid daarvan. 
5. Samenwerking in de regio bestendigen met Rijnland Revalidatie Centrum, TNO, LUMC, 

Zorgbalans en de ZIC’s door zoveel mogelijk onderzoekslijnen uit te zetten die ‘estafette-
onderzoek’ mogelijk maken. 

6. Lectoraat ER werkt actief mee aan het verder uitwerken van het thema vitaliteit dat 
centraal staat bij het ontwikkelen van een expertisecentrum waarin de lectoraten van het 
cluster Zorg samen met andere lectoraten binnen Hogeschool Leiden, MKB bedrijven uit de 

Leidse regio en het Lious Bolk Instituut kunnen gaan samenwerken. In dit kader is een 
aandachtspunt dat het lectoraat ook meer zal moeten gaan denken in termen van 
ondernemer zijn en ondernemend zijn. 

7. Het lectoraat ER zal in 2015 meer aandacht moeten besteden aan onderwijsontwikkeling op 

het terrein van zelfmanagement, zelfmanagementondersteuning en eHealth ten behoeve 
van de bacheloropleidingen en MANP. Overleg met onderwijsmanagers en partijen 

(bijvoorbeeld Vilans) die al veel materiaal (vrij beschikbaar) hebben ontwikkeld is inmiddels 
in gang gezet. 

8. Het projectloket zoals eerder beschreven moet uitgebreid worden tot een clusterbreed 
projectloket, waarbij voor het werkveld of andere opdrachtgevers, duidelijk is aan welke 
eisen een opdracht moet voldoen, wanneer en hoeveel studenten van welke opleiding 
beschikbaar zijn voor uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Lectoraat ER (Rob Ong en 
John Verhoef) en lectoraat SIO (Suzan van der Pas) nemen hierin het voortouw.   

 
Bijlagen: 
 

1. Tekst toekenning subsidie RAAK Publiek ten behoeve van het KennisNetwerk Ouderen en 
Preventie (KNOP). 

 


