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INLEIDING - Wat speelt er rond het thema landelijk -   
 
In de huidige samenwerkingsrelatie tussen de Specialisten Ouderengeneeskunde (SO’s) worden 
lopende regionale vraagstukken opgepakt binnen het SO-GVA programma. In de actielijn Anders 
Onderzoeken spelen kennis en wetenschap de hoofdrol. Binnen de (medisch) specialistische zorg 
voor kwetsbare ouderen en/of kwetsbare patiënten-doelgroepen heeft de afgelopen jaren landelijk 
en internationaal op tal van onderdelen verschillend wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden. 
Dit betrof veelal onderzoek in het kader van een promotietraject. In het verlengde hiervan ontstaat 
in de werk- en beroepspraktijk in toenemende mate behoefte om deze, en andere 
onderzoeksresultaten, alsook het (verder) onderbouwen van voorgenomen acties te implementeren. 
Hierbij valt te denken aan (medische) specialistische gerelateerde maatregelen op het gebied van 
zorg-, behandel- en/of beleid, waarbij een combinatie van praktiseren (uitproberen) en funderen 
(onderbouwen) als vraagstuk op de voorgrond treedt. 
 

AANLEIDING - Waarom dit advies -    
 
Het specialisme ouderengeneeskunde is een jong medisch specialisme dat volop in ontwikkeling is, 
waarbij kennis en wetenschap als competentie is opgenomen in het competentieprofiel van het 
specialisme (bijlage 1, Verenso, 2019). Op dit moment lijken kennis en wetenschap nog niet 
duurzaam verankerd in de werk- en beroepspraktijk van de SO. Daarom wordt - als onderdeel van de 
actielijn Anders Onderzoeken - een inventarisatie gestart naar de lopende (wetenschappelijke) 
onderzoeken en de wetenschappelijke expertise in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere. Op basis van 
deze inventarisatie gaat een advies worden geformuleerd over hoe het (wetenschappelijk) 
onderzoek in de toekomst duurzaam geborgd kan worden in de regio. Een basisvisie is dat regionale 
coördinatie rondom (wetenschappelijk) onderzoek een mogelijkheid biedt om structuur aan te 
brengen in de lopende (wetenschappelijke) onderzoeken en eveneens de kans om op een 
eenvoudigere manier kennis te delen en van elkaars ervaringen en resultaten te leren. Uiteindelijk 
kan dit leiden tot een verbeterde verankering van kennis en wetenschap in de regio. Daarbij lijkt het 
van belang om de onderzoeksfunctie duurzaam te verankeren om zo de kwaliteit van zorg, de 
continuïteit van de zorg en de betaalbaarheid van de zorg nog beter te kunnen valideren en 
waarborgen. In het verlengde hiervan ligt het vergroten van de aantrekkingskracht in de regio 
(magneetfunctie) om zo SO’s te bewegen om te komen werken en/of te starten met een opleiding in 
de regio Gooi-Vechtstreek-Almere. Tenslotte vormt de aanwezigheid van een actieve 
onderzoeksfunctie een enorme stimulans voor het gericht versterken van het leerklimaat (relatie 
onderzoek en leren). 
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 VERTREKPUNTEN - Wat zijn de uitgangspunten en/of beleidskaders -   
 
Binnen de regio Gooi-Vechtstreek-Almere wordt uitvoering gegeven aan het regionale programma 
SO-GVA waarbij de SO-functie in toekomstperspectief centraal staat. Het programmaplan SO-GVA 
versie 3.0 en de bijbehorende notitie Einddoel voor ogen SO-GVA vormen de onderleggers voor de 
uitvoering van het programma SO-GVA en de realisatie van de beoogde programmaresultaten. Met 
als afspraak om ook binnen deze actielijn te gaan werken met een bespreeknotitie, startnotitie en 
afrondende beleidsnotitie c.q. beleidsadvies gericht op de inzet van Onderzoek in de SO-functie in 
engere zin de werk- en beroepspraktijk van de SO. 
 

VISIE - Wat zijn richtinggevende onderdelen vanuit de regiovisie in relatie tot het thema –  

 
Het visiedocument RZV-GVA is opgebouwd uit visielijnen die tezamen leiden tot een integrale visie 
op zorg voor kwetsbare ouderen en doelgroepen op weg naar 2030 in onze regio. Het programma 
SO-GVA is middels de actielijnen direct verbonden met het visiedocument via een koppeling met 
visielijnen. 
In de visielijnen van de RZV-GVA zitten meerdere aanknopingspunten die relevant zijn om te komen 
tot een verdere aanscherping van de voorgenomen ambities over kennisdelen, technologie en 
innovatie in relatie tot de SO-functie(s) in de toekomst. 
Met de focus op onderzoek gerichte sleutelzinnen (woorden) vanuit visielijn Kennis, Technologie en 
Innovatie, is dit advies aangevuld met sleutelwoorden uit de visielijn Sociale Innovatie en Menskracht 
en de visielijn Leren en Ontwikkelen. 
De volgende sleutelzinnen (woorden) vanuit het visie-document zijn daarbij gekozen: 

- Clientgericht onderzoek; 
- Organisatiegericht onderzoek; 
- Zorgprofessionals gericht onderzoek. 

 
Met deze sleutelwoorden is vorm en inhoud gegeven aan de verdere uitwerking van de 
onderzoeksfunctie met doelstelling, hypothese (vraagstellingen) en onderzoeksopzet (methode) die 
hierna kort en bondig zijn samengevat. 
 
DOELSTELLING 
 

1. Inzicht krijgen in alle lopende (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten (e.g. onderzoeken, 
onderzoekers, netwerken) in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere.  

2. Op basis hiervan advies uitwerken over hoe (wetenschappelijk) onderzoek duurzame 
verankerd kan worden in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere. 

 
VRAAGSTELLINGEN - inzicht over onderzoek in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere- 
 
De eerste stap in het duurzaam verankeren van kennis en wetenschap in de regio is om inzichtelijk te 
krijgen wat er speelt in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere. Daarom is er vanuit het Actieteam Anders 
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Onderzoeken, met ondersteuning van het SO-GVA programmakernteam, een inventarisatie gestart 
naar de lopende onderzoeksactiviteiten. 
Hierbij is zowel lopend (wetenschappelijk) onderzoek geïnventariseerd, alsook het aantal 
gepromoveerde specialisten ouderengeneeskunde en promovendi, die werkzaam zijn in de regio, in 
kaart gebracht. Wij hebben daarbij de volgende indeling aangehouden: onderzoek m.b.t. specialisten 
ouderengeneeskunde, onderzoek rond patiënten/cliëntenvraagstukken en onderzoek rond 
organisatievraagstukken. 

 
ONDERZOEK 
 
Er is gebruik gemaakt van triangulatie om de validiteit en betrouwbaarheid van de verkregen 
onderzoeksresultaten en het beleidsadvies te verhogen. Een combinatie van methodische 
triangulatie (enquêtes/interviews en deskresearch enerzijds en data- of bronnentriangulatie 
(secundaire literatuur en bedrijfsrapporten) anderzijds vormen de onderlegger. 
Aangevuld met diverse persoonlijke gesprekken zijn zo data verkregen die vertaald zijn naar 
gegevens en informatie op basis waarvan het beleidsadvies tot stand is gekomen. 

 
METHODE 
 
Voor de inventarisatie zijn beleidsmedewerkers (werkzaam voor verschillende VVT-organisaties in de 
regio) en de gepromoveerde specialisten ouderengeneeskunde en promovendi, die werkzaam zijn in 
de regio benaderd met de volgende vragen: 

 
- Welke (wetenschappelijke) onderzoeken vinden er momenteel plaats in de regio GVA/ bij de 

organisatie waar jij werkzaam bent? 
- Is er een wetenschapscommissie in jullie organisatie? 
- Welke onderzoeksactiviteiten voer je zelf nu uit? Welke ambities heb je op het gebied van 

onderzoek? Zijn deze ambities regionaal/landelijk? 
- Welke (academische) netwerken waarin kennis uit onderzoeken wordt gedeeld zijn er in de 

regio GVA? 
- Welke onderzoeks- en adviesfunctie wil de regio GVA gaan vervullen? En hoe? 

 
Daarnaast zijn er 4 mogelijke scenario’s beschreven om onderzoek in de regio duurzaam te 
verankeren: 
 

• Regionaal onderzoekcentrum Brainpoort GVA → het realiseren van een onderzoekscentrum 
biedt de mogelijkheid om (wetenschappelijk) onderzoek regionaal te organiseren, zowel de 
uitvoering als het delen van kennis en ervaringen. 

• Regionaal onderzoeksnetwerk → in een onderzoeksnetwerk kunnen kennis, resultaten en 
informatie ten aanzien van lopende onderzoeken vanuit de verschillende aangesloten 
zorgorganisatie gedeeld worden. Dit platform biedt de mogelijkheid van elkaar te leren, 
zonder hierin afhankelijk van elkaar te zijn in het ontwikkelen en uitvoeren van 
(wetenschappelijke) onderzoeken. 
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• Afvaardiging namens onderzoekers uit de regio in een regionale onderzoeksgroep → indien 
de SO werktafel wordt gerealiseerd dan kan een afvaardiging (één of twee onderzoekers) 
hierin zitting nemen om op deze manier enig zicht te houden op de (wetenschappelijke) 
onderzoeken in de regio. 

• Onderzoek per zorgorganisatie → doorgaan op de huidige manier. Iedere organisatie is zelf 
verantwoordelijk voor de lopende (wetenschappelijke) onderzoeken en de borging van 
kennis en wetenschap in de werk- en beroepspraktijk van de specialist ouderengeneeskunde. 

 
BEVINDINGEN – Inhoudelijke bevindingen –    
 
Aan de hand van de geformuleerde vraagstellingen zijn hierna (samenvattend) de bevindingen en 
resultaten kort en bondig beschreven. 
 
Het betreft daarbij enerzijds een overzicht van de promovendi die betrokken zijn geraakt bij het 
traject om te komen tot een beleidsadvies over de onderzoeksfunctie in de regio Gooi-Vechtstreek-
Almere (deel A). Ook is een lijst van lopende onderzoeken met een peildatum aangelegd (deel B). 
Tenslotte zijn de uitkomsten op de interviewvragen samengevat tot kernachtige antwoorden (deel 
C). 

 

Resultaten - deel A 
Er zijn vijf gepromoveerde SO’s bevraagd en één promoverende SO. Allen zijn in meer of mindere 
mate betrokken bij het doen van onderzoek. 
 

Vivium Titel Onderzoekwerkzaamheden Aandachtsgebied 

Ewout Smit, SO PhD, 
epidemioloog 

Twee dagen per week 
senioronderzoeker onderzoeksafdeling 
ouderengeneeskunde Amsterdam UMC 

Geriatrische 
revalidatie (GR) 
Klinimetrie 

Ellen Vreeburg, 
SO 

PhD Actie-onderzoek Hololens, SO-GVA Organisatie 

Janine van 
Kooten, SO 

PhD, 
epidemioloog 

Regie-houder Anders Onderzoeken, SO-
GVA 

Dementie 

Ruth Bolier, SO PhD Op afroep onderzoeksafdeling 
ouderengeneeskunde Amsterdam UMC 

 

Amaris    

Renée van der 
Leeuw, SO 

PhD Senior onderzoeker Medisch 
onderwijs 

ZGA    

Alireza Makan, 
SO 

Promovendus Promotieonderzoek naar stoppen van 
medicatie 

Polyfarmacie 

 
Tabel 1: SO’s werkzaam in onderzoek met aandachtsgebied 
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Resultaten – deel B 
 
Welke (wetenschappelijke) onderzoeken vinden er momenteel plaats in de regio GVA/ bij de 
organisatie waar jij werkzaam bent? 
 
In bijlage 2 is een overzicht te vinden van de activiteiten van de drie grotere VVT-organisaties in de 
regio. Daarbij kan aangetekend worden dat dit overzicht zeker niet volledig zal zijn en een 
momentopname is (peildatum). 
 

Resultaten – deel C 
 
Welke (academische) netwerken waarin kennis uit onderzoeken wordt gedeeld zijn er in de regio 
GVA? 
 
Er wordt door de grote VVT-organisaties samengewerkt met het UNO-Amsterdam en het regionale 
antibioticaresistentie netwerk (ABR) om kennis te delen. 

 
Welke onderzoeks- en adviesfunctie wil de regio GVA gaan vervullen? En hoe? 
 
Alle geïnterviewde SO’s geven aan dat het doen van onderzoek belangrijk is voor de praktijk. Voor de 
organisatie lijkt te gelden dat indien zij onderzoek stimuleren en faciliteren dat tegelijkertijd ook een 
kans voor hen creëert om SO’s en toekomstige SO’s aan zich binden terwijl er medische zorg wordt 
geleverd, die is gebaseerd op de meest recente onderzoeksresultaten. 

 
Het lijkt de geïnterviewde fijn en van meerwaarde om een regionale onderzoeksgroep te hebben 
waarin SO’s met een onderzoek achtergrond en/of -ambities elkaar kunnen vinden en gevonden 
kunnen worden. Gezamenlijk hebben zij dan een groot netwerk, dat aangeboord kan worden ter 
ondersteuning van onderzoek in de regio en kunnen zij bij uitstek dienen als aanspreekpunt voor 
onderzoek gerelateerde vragen zoals: verzoek tot deelname, hulp bij opzetten of uitvoering van 
onderzoek, maar ook voor ondersteuning bij vinden van wetenschappelijke literatuur gekoppeld aan 
casuïstiek uit de praktijk of als brug van praktijk naar andere onderzoekers. 
 
Daarnaast is er de ambitie om een regionale onderzoeksagenda op te stellen, aansluitend aan de 
regionale zorgvisie. Hierin kunnen de kansen of uitdagingen op onderzoeksgebied in de regio 
vertaald worden naar concrete onderzoeksvragen, bijvoorbeeld onderzoek naar taakzuiverheid en de 
toedeling van taakherschikking bij verdere krapte op arbeidsmarkt of doelgroep-onderzoek. 
Voorwaarde is dat er stafmatig ondersteuning van een kwaliteitsfunctionaris of beleidsmedewerker 
is. 
 

“Mijn idee zou zijn om dé regio te zijn waar je tijdens je opleiding, maar 
evengoed voor geneeskunde studenten, je wetenschapsstage wilt doen omdat 
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je er leert over onderzoek doen, mee kan werken aan praktijkgericht 
onderzoek en kan ontdekken hoe leuk onderzoek is!” 

VOORLOPIGE CONCLUSIES – Wat is ons voorlopige oordeel in deze –  
 
Op basis van het voorgaande zijn wij tot de voorlopige conclusie gekomen: 
 

- onderzoek leeft binnen de regio Gooi-Vechtstreek-Almere; 
- de beoogde onderzoeksgebieden (cliënt, organisatie en professional) worden omarmd; 
- de interesse in het bundelen van onderzoeksactiviteiten is aanwezig; 
- de behoefte aan kennisdeling en uitwisseling van onderzoeksgegevens is aanwezig; 
- de bereidheid om te participeren in een regionale onderzoeksgroep is aanwezig; 
- de onderzoeksfunctie is bij SO-professional op hoog niveau verankerd in de regio. 

 

AANBEVELINGEN – Wat willen wij nog meegeven aan overwegingen –    
 
Het actieteam Anders Onderzoeken heeft naar aanleiding van de inventarisatie het volgende advies 
opgesteld. Om onderzoek duurzaam te verankeren in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere stellen wij 
dat het organiseren van een regionale onderzoeksgroep ouderengeneeskunde (met een afvaardiging 
in de SO werktafel) op dit moment de meest passende oplossing is. Door aansluiting te zoeken bij de 
SO werktafel wordt onderzoek in de regio zichtbaar, vindbaar en haalbaar. De aanwezigheid van 
faciliterende ondersteuning bij vastgestelde regionale onderzoeksopdrachten is gewenst, zodat de 
SO’s met onderzoekambities gerichter ingezet kunnen worden op de taken waarin zij uitblinken. In 
de toekomst moet deze vorm dan cyclisch geëvalueerd worden. 
 

TENSLOTTE – Hoe nu verder samen –    
 
Aansluitend op het beoogde plan van aanpak om te komen tot een regionale SO werktafel, waarmee 
de regionale onderzoeksgroep de mogelijkheid heeft voor regionale beleidsafstemming.  
Daarbij past bijvoorbeeld de inbedding van de Monitor Woonvormen Dementie van het Trimbos 
Instituut (bijlage -3-). Met de Monitor wordt sinds 2008 onderzoek gedaan naar trends in de kwaliteit 
van de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. De Monitor is in 2021 uitgebreid naar alle 
woonvormen voor mensen met dementie, van zelfstandig thuiswonend tot in het verpleeghuis.1 De 
regio GVA is bij uitstek interessant voor dit soort onderzoek en de uitkomsten geven weer 
aanknopingspunten voor kwaliteitsverbeteringen en vervolgonderzoek (regionale 
onderzoeksagenda). 
Een planning met aan de regionale speerpunten gekoppelde mogelijke onderzoeksobjecten, inclusief 
een fundingplan met financieringsmogelijkheden lijkt een logische vervolgstap. Daarbij wordt 
gedacht aan de speerpunten: IMOZ, Sociale benadering dementie en Innovaties gericht op 
arbeidsbesparende technologie (Hololens).  
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BIJLAGEN – Documentatie – 
 
Actieteam Anders Onderzoeken  
Janine van Kooten - regiehouder 
Ewout Smit - actieteamlid 
 
Regiehoudersteam: 
Ellen Vreeburg, SO, PhD 
Eveline Cours, SO 
Wendy Langerak, SO 
Jennifer Harmer, SO 
Janine van Kooten, SO, PhD, 
Louis Hahn, SO 
 

Ondersteuningsteam: 
Inge van Zijl, programmaondersteuning SO-GVA 
Noeska Meijer, projectleider SO-GVA 
Jan Hendriks, programmamanager SO-GVA 
Eveline van Opstal, SO, (medisch) programmaleider SO-GVA 
 
Met dank aan: 
Renée van der Leeuw, SO 
Ellen Vreeburg, SO 
Alireza Malek Makan, SO 
 
Bijlagen 
Bijlage -1- Verenso, 2019 
Bijlage -2- Overzicht onderzoeksprojecten regio GVA 
Bijlage -3- Monitor Woonvormen Dementie  

 

Referenties 

1 https://www.trimbos.nl/kennis/monitor-woonvormen-dementie-deelname 
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