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Anders Onderzoeken in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere (GVA)
Kennis en wetenschap als taak van de SO-functie in werk- en beroepspraktijk
Inleiding
Kennis en wetenschap zijn onlosmakelijk verbonden met (medisch) specialistische functies, waaronder
de ouderengeneeskunde. Binnen de (medisch) specialistische zorg voor kwetsbare ouderen en
kwetsbare doelgroepen heeft de afgelopen jaren op tal van onderdelen verschillend wetenschappelijk
onderzoek plaatsgevonden, veelal promotieonderzoek. In het verlengde hiervan ontstaat in de werken beroepspraktijk van de specialist ouderengeneeskunde (SO) in toenemende mate behoefte aan het
(verder) onderbouwen van voorgenomen acties. Hieronder vallen (medische) specialistische zorggerelateerde 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
Het specialisme ouderengeneeskunde is een jong specialisme in ontwikkeling, waarbij kennis en
wetenschap als competentie is opgenomen in het competentieprofiel van het specialisme (bijlage 1,
Verenso, 2019). Op dit moment zijn kennis en wetenschap nog niet duurzaam verankerd in de werken beroepspraktijk van de specialist ouderengeneeskunde. Daarom zal als onderdeel van de actielijn
Anders Onderzoeken een inventarisatie gestart worden naar de lopende (wetenschappelijke)
onderzoeken in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere. Daarnaast zal er op basis van deze inventarisatie
een advies gegeven worden over hoe het (wetenschappelijk) onderzoek in de toekomst duurzaam
geborgd kan worden. Een regionaal punt rondom (wetenschappelijk) onderzoek biedt mogelijkheid
om structuur aan te brengen in de lopende (wetenschappelijke) onderzoeken, maar biedt ook de kans
om op een eenvoudigere manier kennis te delen en van elkaars ervaringen en resultaten te leren.
Doelstelling
Alle lopende (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten (e.g. onderzoeken, onderzoekers,
netwerken) rondom (wetenschappelijk) in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere inzichtelijk krijgen.
Daarnaast een advies uitwerken over hoe (wetenschappelijk) onderzoek duurzame verankerd kan
worden in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere.
Onderzoek in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere
Om inzichtelijk te krijgen wat er speelt in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere zal er vanuit het
Actieteam Anders Onderzoeken met ondersteuning van het SO-GVA programmakernteam een
inventarisatie gestart worden naar de lopende onderzoeksactiviteiten. Hierbij kan men denken aan
de lopende (wetenschappelijke) onderzoeken, maar ook aan het aantal gepromoveerde specialisten
ouderengeneeskunde en promovendi werkzaam in de regio. Daarnaast kent de regio SO-GVA een
aantal belangrijke (wetenschappelijke) netwerken waar kennis opgehaald uit onderzoeken over
organisatiegrenzen heen wordt gedeeld. Middels deze inventarisatie beoogt het actieteam Anders
Onderzoeken een beeld te krijgen van wat er speelt, maar ook een advies te geven over hoe dit
structureel op één plek georganiseerd kan worden.
Er zijn reeds enkele vraagstukken geformuleerd die bij de inventarisatie een belangrijke rol zullen
gaan spelen:
- Welke (wetenschappelijke) onderzoeken vinden er momenteel plaats in de regio GVA?
o Onderzoeken t.a.v. specialisten ouderengeneeskunde

o Onderzoeken t.a.v. cliënten
o Onderzoeken t.a.v. organisatie
- Welke onderzoeksactiviteiten spelen er op dit moment in de regio GVA?
- Welke onderzoekers (promovendi en gepromoveerde medewerkers) zijn er werkzaam in de
regio GVA?
- 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?
Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat het gaat om onderzoek in de breedste zin. De
onderzoeken hoeven zich niet enkel te richten op zorg, maar ook onderzoeken op management en
business gebied zullen in deze inventarisatie worden meegenomen, mits enige relatie met het
specialisme ouderengeneeskunde en/of verpleeg-, verzorging- en thuiszorg.
Oplossingsrichtingen
Naar aanleiding van de inventarisatie zal het actieteam Anders Onderzoeken een advies geven over
het duurzaam verankeren van onderzoek in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere. Om tot dit advies
te komen zullen er enkele interviews worden gehouden met gepromoveerde en niet promoveerde
medewerkers uit de regio waarin de mogelijke oplossingsrichtingen verkend zullen gaan worden:
• 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 kan 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.
• Afvaardiging namens onderzoekers uit de regio in commissie SO-GVA → indien de commissie
SO-GVA wordt gerealiseerd dan kan er een afvaardiging (één of twee onderzoekers) zitting
nemen in deze commissie 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.
Er is een mogelijkheid dat er n.a.v. de inventarisatie nog andere mogelijke oplossingsrichtingen
ontstaan. Deze zullen dan ook worden meegenomen in de verdere verkenning.
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