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9.30 – 9.35 u  Welkom 
 
   Prof.dr. Annemie Schols, decaan FHML en dagvoorzitter 

 

9.35 – 9.45 u  Terugblik en verwachtingen  
 
Dr. Helen Mertens, voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+ 
 

9.45 – 10.00 u   NFU: Terugblik en reflectie vanuit onze regio  

Drs. Marjo Knapen  projectleider NFU 
 

Prof.dr. Stef Kremers   Hoogleraar Gezondheidsbevordering, FHML 
Niels Boots MA   Manager GGD Limburg-Noord 
Henk Westendorp MSc  Directeur Medtronic 
Prof.dr. André Knottnerus  Lid Netwerkplatform  

Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg 
 
10.00 – 10.45 u Wat kunnen de Academische Werkplaatsen bieden?   

Prof.dr. Maria Jansen  Academische Werkplaats Publieke Gezondheid  

Prof.dr. Hilde Verbeek  Academische Werkplaats Ouderenzorg    
Prof.dr. Dirk Ruwaard  Academische Werkplaats Duurzame Zorg  

 
10.45 – 11.00 u Financiering van onderzoek en innovatie in de regio 

Dr. Anne Gilsing  Grants office FHML 

11.00 – 11.10 u  Pauze  

11.10 – 11.50 u  Parallelsessies  

1. Minder sociaaleconomische gezondheidsverschillen 
    Prof.dr. Maria Jansen 
 
2. Betere ondersteuning en zorg voor ouderen 

    Prof.dr. Hilde Verbeek 
 

3. Samenhang in aanbod van ondersteuning en zorg 
    Dr. Daan Westra 
 
4. Beheersbare zorgkosten 
    Prof.dr. Dirk Ruwaard 

 
11.50 – 12.00 u Afsluiting en lancering website  

 

Programma 10 december 

Onderzoek en innovatie  

met en voor de gezonde regio ZON 

 



Wat willen we samen met de regio doen?
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Kennis- en innovatieagenda ZON 2030
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Academische werkplaatsen
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Toegangspoort en ankerpunt O&I 

Stand van de 
wetenschap

Vervolgstappen visie

Behoefte regio
Inventariseren

Doelen en 
kennisvragen

Plan en uitvoering
Terugkoppeling

Jaarlijks 
vertegenwoordigers 
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Samenwerken aan een gezonde regio
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Onderzoek en innovatie 

met en voor 

een gezonde regio 

2020-2030

Twitter: #gezonderegioZON



Conferentie 16 november 2020 - Onderzoek en 
innovatie met en voor de gezonde regio

Marjo Knapen
NFU



1,5 jaar uitvoering
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Arno Hoes

“Er gebeurt veel in de regio’s. 
Er is experimenteerruimte 
nodig voor innovatieve 
methoden, financierings-
modellen en samenwerkings-
constructies.” 

Annemie Schols

“Regio’s zijn dé plek voor 
‘experimenten’ op het gebied 

van gezondheidszorg en 
zorginrichting en het werken 

aan gezondheid en 
preventie.”



Boodschappen
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SG VWS 
Erik Gerritsen

“Vind elkaar in de regio. 
Toon leiderschap en lef. 
Experimenteer. 
Bij knelpunten: bel VWS.”

NFU-voorzitter 
Margriet Schneider

“Enorme drive. 
Deel goede én slechte 

voorbeelden. 
Stroomlijn waar nuttig.”
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Elke regio 

in beeld

www.nfu.nl
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3 kennissessies

1. Juiste Zorg op de Juiste Plek

2. Datagedreven innovatie

3. Preventie en de aanpak van sociaal 
economische gezondheidsverschillen
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In gesprek met

• Henk Westendorp, directeur strategie Medtronic 

• Niels Boots, bestuursadviseur GGD Noord-Limburg

• Stef Kremers, hoogleraar gezondheidsbevordering 
Universiteit Maastricht
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3 kennissessies

Juiste Zorg op de Juiste Plek

• Cultuurverandering: co-creatie met burgers en patiënten

• Communities of practices

• Onafhankelijke regionale evaluatie. Evidence opbouwen

• Veel initiatieven, creativiteit en samenwerking

• Gevestigde belangen blokkeren implementatie 

• Leer van overeenkomsten en verschillen regio’s
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Preventie en aanpak Sociaal Economische 
Gezondheidsverschillen

• Zet regionale preventiefondsen op

• Bredere waaier stakeholders nodig voor regionale agenda SEGV

• Wetenschap prikkelen tot onderzoek en implementatie voor groepen 
met hoogste risico gezondheidsschade

• Inzet op zowel gehele populatie als specifieke kwetsbare doelgroepen; 
werk samen met doelgroepen

• Er gebeurt veel, wordt veel geïnvesteerd. Benoem dat! 

• Opleidingen: ‘de student en professional de wijk in’
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Data-gedreven innovatie

• Data ontsluiten -> doelgericht 

• Landelijke coördinatie Health RI; uitvoering in de regio’s

• Ook nationale afspraken nodig

• Overheid en umc’s moeten investeren in nutsvoorziening data-
infrastructuur

• Samenwerken nodig om expertise te delen. 



De Academische Werkplaats Publieke
Gezondheid

Prof. Dr. Ir. Maria Jansen

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim0emUwt_RAhUDWhoKHT5ABQEQjRwIBw&url=http://www.inkom.nl/p/114/zorg-_en_hulpverlening&psig=AFQjCNEygQJJUqkhY_1wu4d_K8CwLWcgGA&ust=1485509999869165
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl6rVwt_RAhWG2BoKHcORBhgQjRwIBw&url=https://www.duurzamezorgmaastricht.nl/&bvm=bv.145063293,d.d2s&psig=AFQjCNHo92NIFlECXQMZM8dRbQ380wTCyQ&ust=1485510136289624
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGpbXgyN_RAhXEfhoKHaSlCr4QjRwIBw&url=http://academischewerkplaatslimburg.nl/medewerkers/maria-jansen/&bvm=bv.145063293,d.d2s&psig=AFQjCNF5dSvo26lf5gEzmnn2Otngyai-Pw&ust=1485511775014456


Uitgangspunt: maatschappelijke vraagstukken die om wetenschappelijke
verdieping, onderbouwing of experimenteerruimte vragen zodat beleidsmakers
en professionals er voordeel van hebben;  ook de populatie/publieke gezondheid. 

Onderzoek met en voor de regio

Beleid-Praktijk-Onderzoek-Onderwijs verbinden

Maatschappelijke vraagstukken zijn leidend, wetenschappelijk onderzoek is volgend

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim0emUwt_RAhUDWhoKHT5ABQEQjRwIBw&url=http://www.inkom.nl/p/114/zorg-_en_hulpverlening&psig=AFQjCNEygQJJUqkhY_1wu4d_K8CwLWcgGA&ust=1485509999869165
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVl6rVwt_RAhWG2BoKHcORBhgQjRwIBw&url=https://www.duurzamezorgmaastricht.nl/&bvm=bv.145063293,d.d2s&psig=AFQjCNHo92NIFlECXQMZM8dRbQ380wTCyQ&ust=1485510136289624
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGpbXgyN_RAhXEfhoKHaSlCr4QjRwIBw&url=http://academischewerkplaatslimburg.nl/medewerkers/maria-jansen/&bvm=bv.145063293,d.d2s&psig=AFQjCNF5dSvo26lf5gEzmnn2Otngyai-Pw&ust=1485511775014456


Thema’s

Referenties of toelichting

.  

Positieve Gezondheid als uitgangspunt (betekenisvol leven) 

• Jeugd vanaf conceptie en in kinderopvang, po, vo en mbo; 
trendbreuk sociale achterstand in Zuid-Limburg (L-factor)

• Infectieziekten, sociale netwerken en risico’s
• Openbare ruimte en gezonde leefomgeving
• Gelijke Kansen en SEGV terugdringen
• Werken aan randvoorwaarden voor monitoring/onderzoek bij 

innovaties zoals data-infrastructuur, netwerken, ketenregie, 
communicatie
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Wat gebeurde er in 2006-2017?

Referenties of toelichting

.  
510 

lezingen en 

scholing voor  

beleidsmakers 

en professionals 

ca 100 
begeleide 

master en 

bachelor 

studenten

735 
optredens in 

media

278
Internationale 

publicaties

(Wi-1)

75 
Nederlandse 

publicaties (Wn)

426 
(inter)nationale 

congresbijdragen

21 
promovendi

23.547
toegekende 

subsidie in 

€1.000,-
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Discussie breakout room SEGV

Referenties of toelichting

.  

Vragen:

1. Zijn er aanvullende vraagstukken ten opzichte van de oogst uit vorige 
bijeenkomsten?

2. Bent u al actief op een van de (aanvullende) vraagstukken? Voert u dat 
uit in een netwerk? Zo ja, uit welke organisaties/partners bestaat dat 
netwerk?

3. Heeft u plannen voor de toekomst om aan een of meerdere van de 
(aanvullende) vraagstukken te werken? Pakt u dat op in 
netwerkverband? Zo ja, uit welke organisaties/partners zal dat beoogde 
netwerk bestaan?

4. Heeft u behoefte aan ondersteuning vanuit de academische 
werkplaats(en) bij het vormgeven van een of meerdere van die 
(aanvullende) vraagstukken om hier invulling aan te geven dan wel 
onderzoeksmatig te laten monitoren en evalueren? 
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Academische Werkplaats 
Ouderenzorg Zuid-Limburg

Prof. dr. Hilde Verbeek
10 december



Sinds 1998…



Interdisciplinair perspectief

Dagelijks 
Bestuur
AWO-ZL: 

- Gerontologie
- Ouderengeneeskunde
- Verplegingswetenschap
- Psychologie
- Ouderenzorg 



Doelen AWO-ZL kernpartners

• Universiteit: relevant wetenschappelijk onderzoek dat
aansluit bij de wensen uit de praktijk, maatschappelijke en 
wetenschappelijke impact

• Zorgorganisaties: gebruiken (resultaten uit) wetenschappelijk 
onderzoek om de kwaliteit van leven, de zorg en werk in de 
langdurige zorg te verbeteren

• Onderwijsorganisaties: gebruiken wetenschappelijk onderzoek 
om hun curriculum in te richten volgens de nieuwste kennis, 
jongeren te enthousiasmeren om in de ouderenzorg te gaan 
werken en werken volgens de beste en innovatieve didactische 
vormen



Drijvende kracht: Linking-pins

21 linking pins: Wederkerige tandemconstructie
- 9 Wetenschappelijke

- 12 Praktijk

Interdisciplinair



Kennis & Innovatie Agenda ZON 2030

1) Beter signaleren zorgbehoefte van ouderen 
- Tijdig in beeld krijgen van oudere voor extra ondersteuning

2) Zelfredzaamheid vergroten van ouderen
- Welke woonvormen? 
- Welke zorgtechnologie? 
- Voorbereiding op fases met meer zorg

3) Samenredzaamheid ouderen & hun omgeving vergroten
- Zorgtechnologie en wijkinrichting
- Burgerinitiatieven 
- Betrekken jongvolwassenen, omwonenden 
- Verminderen van eenzaamheid



AWO-ZL onderzoek



1. Beter signaleren zorgbehoeften

• Praktijkvariatie in indicatiestelling wijkverpleging

• Hoe kunnen we diagnostiek verbeteren? 
- Hartfalen in verpleeghuizen
- Besluitvormingsondersteuning via app in de thuiszorg
- Pijn bij mensen met dementie

• Maar: “Behoeftenparadox” Boots et al., 2015

- Paradox tussen moment van nodig hebben en het 
accepteren van hulp



2. Zelfredzaamheid vergroten 

• Nieuwe vormen van wonen, welzijn en zorg 
- Inclusief alternatieve vormen van verpleeghuiszorg

• Technologie en AI als hulpbron en ondersteuning

• Inzetten op hulpbronnen ipv (latente) behoeften
- Intergenerationeel 

• Programma’s gericht op (re-)activering 



3. Samenredzaamheid

• Langer thuis wonen
- Betrekken omgeving (fysiek, sociaal) 
- Intergenerationeel, vanuit de gehele wijk op lokaal niveau

• Samenwerking vanuit burgerinitiatieven

• Stimuleren betekenisvolle activiteiten



Vervolg

• Vitaliteit
- Ouderen en hun naasten
- Medewerkers

• Gezondheid als dynamisch proces 
- Fysieke, mentale, sociale gezondheid
- Vraagt interdisciplinariteit: ook buiten de medische en 

zorgwetenschappen (o.a. techniek, geesteswetenschappen, 
gedragswetenschappen) 



Met een diversiteit aan stakeholders



AWO-ZL



Academische Werkplaats 
Ouderenzorg Zuid-Limburg
Dank voor uw aandacht!

www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl
Meld u aan voor onze nieuwsbrief of volg ons via

@OuderenzorgZLim

http://linkedin.com/company/awo-zl

https://twitter.com/OuderenzorgZLim
https://nl.linkedin.com/company/awo-zl




Academische Werkplaats Duurzame Zorg 

Dirk Ruwaard,
mede namens het AWDZ-team

Online bijeenkomst
Onderzoek en Innovatie met en voor de Gezonde Regio

10 december 2020



Komst naar Maastricht januari 2011

 grote interesse in verbinden beleid, praktijk, onderzoek en 
onderwijs

 Limburg als innovatieregio

 Maastricht UMC+/UM met blik naar buiten

 grote uitdagingen in de zorg



Wat zijn de uitdagingen in de zorg?

1. Complexere zorgvraag vraagt om herbezinning huidige zorgaanbod

2. Meer zorgvraag met stijgende zorguitgaven vraagt om keuzes in de zorg

3. Meer zorgvraag zet de arbeidsmarkt onder grote druk en vraagt om innovaties

4. Toename chronisch zieken vraagt om sterkere 
benutting preventiepotentieel

5. Gezondheidsverschillen nemen eerder toe dan af

6. Regionale verschillen verdienen speciale aandacht

Health Services Research



Vele uitdagingen… en dat in een zorglandschap dat zich kenmerkt door 
een sterke fragmentatie in: 

• wetgeving (Zvw, Wlz, Wmo, Wpg)
• financiering
• organisatie
• ziektespecifieke benadering

... en spanning tussen marktwerking/concurrentie
en samenwerking

Dilemma’s
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… waardoor er grote behoefte is aan:

• een geïntegreerd aanbod 
• van innovatieve voorzieningen 
• die kwalitatief hoogwaardige
• en doelmatige (preventieve) zorg bieden
• op basis van de behoeften van zorgvragers

Adagium: van nazorg naar voorzorg 
als route naar duurzame zorg! 

→ met steun van RvB Maastricht UMC+/CvB UM oprichting AWDZ 
in 2013
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Sluit aan bij landelijke ontwikkelingen over duurzame zorg

• Diverse Hoofdlijnenakkoorden (VWS met veldpartijen)
• Ontwikkeling van proeftuinen (regionaal met landelijke 

erkenning)
• Taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek (VWS met diverse 

partijen)
• Netwerkgeneeskunde (FMS)
• Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (Zorginstituut Nederland)
• Gepast gebruik nota (NZa en Zorginstituut)
• NFU-traject ‘Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde 

regio’ 

→ van nazorg naar voorzorg als route naar duurzame zorg
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Veranderingen in de zorg:
het moet anders en het kán anders  .

Health Services Research



Uitgangspunten Academische Werkplaats Duurzame Zorg  

Op zoek gaan naar en onderbouwing vinden voor:
1. gepaste zorg (indicaties)
2. op de juiste plaats (substitutie)
3. door de juiste persoon (taakdifferentiatie)
4. voor de juiste prijs (transactiekosten, bureaucratisering, KEA’s)

Uitgaande van het ‘Quadruple Aim’ concept:  
• gezondheid populatie
• kwaliteit van zorg
• kostenstijging per hoofd bevolking
• tevredenheid zorgverleners

→ toename awareness: ‘less is more, saving lives, saving costs’ 
door samenwerking en afstemming

Health Services Research



Kenmerken Academische Werkplaats vanuit
onderzoeksperspectief

 stelt behoeften/en vraagstukken vanuit partners in de ZON-regio centraal 

 faciliteert mede opzetten van initiatieven en het onafhankelijk evalueren

 kent zelf een multidisciplinaire inzet

 kent mogelijkheden voor detachering naar/vanuit beleid en praktijk

 fungeert tevens als kennismakelaar (hub) 

 kent de wegen naar VWS, NZa, Zorginstituut, CBS, Vektis, etc. 

 kent veelal een pragmatisch actiegericht onderzoeksdesign

 zoekt gezamenlijk naar financieringsmogelijkheden

 biedt mogelijkheid inzet van studenten in onderzoek

 zorgt dat uitkomsten hun weg vinden in het onderwijs



Academische Werkplaats
Duurzame Zorg 

(kennis)infrastructuur of netwerk waarin beleid, 
praktijk, onderzoek en opleidingen (sub)regionaal en 

langdurig samenwerken aan het oplossen van 
duurzaamheidsvraagstukken.

Health Services Research



Enkele voorbeelden

• Anderhalvelijnszorg (Stadspoli’s en Pluspunt)
• Pluspraktijken in de eerstelijnszorg
• Van ketenzorg naar netwerkzorg (van ketendbc naar een IPCZ) 
• Effectiviteit van zorgnetwerken (Alliantie Santé)
• Doorontwikkeling bekostiging wijkverpleegkundige zorg
• Blauwe zorg in de wijk
• COVID-19: organisatorische aanpak en impact op personeel 

(ROAZ en ziekenhuizen Limburg)  

Per voorbeeld weer andere partners zowel bestuurlijk als 
inhoudelijk: inhoud is leading! 

Per voorbeeld is er een relatie met in ieder geval een van beide 
thema’s: 
 Samenhang in aanbod van ondersteuning en zorg
 Beheersbare kosten

Health Services Research



Toekomst

• Deze start vandaag met breakout rooms

• Twee breakout rooms met primair verbinding naar de 
Academische Werkplaats Duurzame Zorg:

 Samenhang in aanbod van ondersteuning en zorg
 Beheersbare kosten

• Centraal staat een behoeftepeiling aan (verdere) 
ondersteuning vanuit de werkplaats voor onderzoek en 
onderwijs/opleiding (ook postacademisch) op weg naar 
duurzame zorg

Health Services Research



Dank voor uw aandacht

Academische Werkplaats Duurzame Zorg

@AWDuurzame Zorg
http://www.duurzamezorgmaastricht.nl/

https://www.youtube.com/watch?v=DbBpcGuSUNk



Mogelijkheden voor 
onderzoeksfinanciering 

Dr. Anne Gilsing

10 december 2020



Financieringsagenda
voor KIA ZON 2030



Grants Office 
FHML/MUMC+

Ondersteuning subsidiewerving
• Relevante informatie m.b.t. 

subsidiemogelijkheden en 
beleidsontwikkelingen

• Professionele ondersteuning en 
dienstverlening 

• Expertise: best practices, coaching, 
trainingen

• Contact/verbinden met relevante partijen



Financiering 

Ontwikkelingen in subsidielandschap
• Kennisketen-brede initiatieven
• Maatschappelijke partijen (bv. zorginstellingen, GGD-en, 

gemeentes)

Welke rol wil en kan een organisatie spelen?
• Coördinator  
• (Mede) aanvrager (wie kan subsidie ontvangen?)
• Cofinancieringspartij  (in kind/cash) 
• Samenwerkingspartner



Subsidies om te verkennen

ZonMw
• Programma: Preventie, Implementatie
• Onderzoeksorganisatie en praktijkorganisaties

Publiek-private samenwerking
• Stimuleringssubsidies
• Beperkte financiering naar ondernemingen



Regie Orgaan SIA
• KIEM: stimuleert nieuwe samenwerkings-

verbanden tussen het mkb en/of 
praktijkpartners, en hogescholen, universiteiten

• verkennend onderzoek op het gebied van 
(praktijkgericht) onderzoek en innovatie

• Max 40K +,  cofinanciering, 1 jaar

Creatieve oplossingen:
• Student stages UM,…

Subsidies om te verkennen



Grotere kennisketen-brede consortia
• Strategische inbedding
• Nationale Wetenschapsagenda
• KIC-VRAAG consortia

Provincie Noord Brabant en Limburg

Subsidies om te verkennen



Contact en advies

Anne Gilsing
anne.gilsing@maastrichtuniversity.nl

en uiteraard mijn collega’s van het Grants Office
grantsoffice-fhml@maastrichtuniversity.nl

mailto:anne.gilsing@maastrichtuniversity.nl
mailto:grantsoffice-fhml@maastrichtuniversity.nl

