Kennisprogramma
Waardigheid en trots

Partners
Het Kennisprogramma Waardigheid en trots is een samenwerking tussen:

•
•
•
•
•
•
•

Vilans (projectleiding- en coördinatie)
VU Amsterdam
Trimbos Instituut
Schouten en Nelissen
Nivel
Erasmus Universiteit (iBMG)
Zorgbelang Zuid-Nederland

Het Kennisprogramma is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS

Waarom een
Kennisprogramma?
…beoogt aan te grijpen op de gezamenlijke en centrale vraagstukken die
leven binnen de 150 trajecten en de bredere sector.
…beoogt de kennis die hieromtrent ontstaat te verdiepen en te
generaliseren.
… beoogt zicht te krijgen op de werkende principes en specifieke
contextgebonden factoren zodat nieuwe kennisproducten ontstaan.
…beoogt deze kennis breder te delen met de sector.
…beoogt aan te sluiten bij de wensen van de sector om meer evidence-based
te werken.

Voorbereidende fase
• Voorbereidende fase met VU Amsterdam, Trimbos Instituut, Nivel,
RIVM en Vilans.
• Met als doel: inzicht krijgen in centrale vraagstukken en
uitdagingen binnen projecten van Waardigheid en trots, ruimte
voor verpleeghuizen:
• Middels documentanalyse en interviews met themacoördinatoren
• Output: Identificatie van thema’s voor verdieping

Doelstelling
Kennisprogramma
Het kennisprogramma is een samenhangend programma, dat complementair
is aan, voortbouwt op en gebruik maakt van de ontstane kennis en inzichten
uit het programma Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen. De
nieuwe inzichten moeten leiden tot aanbevelingen voor borging en verrijking
van de ontstane en bestaande kennis, en tot verdere stimulering van
‘evidence-based werken’ in de verpleeghuissector.
Het kennisprogramma bestaat uit twee delen:
1. Verdieping op vijf thema’s middels literatuurstudie en praktijkgericht
actie-onderzoek in de verpleeghuissetting;
2. Masterclasses ‘evidence-based werken’ voor verpleeghuizen.

Thema’s
1. Waardige betrokkenheid van cliënten
Door VU Amsterdam en Trimbos Instituut

Doelstelling: Inzicht in mogelijkheden om cliënten en zijn of haar naasten
succesvol te betrekken bij goede zorg.
2. Een trotse professional
Door Schouten en Nelissen

Doelstelling: Inzicht in het faciliteren en bewegen van zorgprofessionals om het
gesprek met de cliënt en zijn of haar naasten als uitgangspunt te nemen van
hun handelen.
3. Kwaliteit meten vanuit cliëntvisie
Door Nivel

Doelstelling: Inzicht in de (optimale) inzet en de waarde
van bepaalde instrumenten voor het vaststellen van
kwaliteit van leven en zorg

Thema’s
4. Regeldruk en regelruimte
Door Erasmus Universiteit (iBMG) en Zorgbelang Zuid-Nederland

Doelstelling: Inzicht in mogelijkheden om de aanwezige regelruimte (beter) te
benutten samen met verschillende partijen.
5. leiderschap in alle lagen van de organisatie
Door Vilans

Doelstelling: Inzicht krijgen in passende leiderschapsstijlen ten aanzien van de
huidige veranderingen in de langdurige zorg, inclusief de onderliggende waarden en
principes, en strategieën voor de vertaling hiervan naar de praktijk.

Opbouw verdieping 5 thema’s
Elk thema binnen het kennisprogramma W&T doorlopen middels de volgende fasen:
1.
2.
3.
4.

Literatuuronderzoek en ex ante analyse (februari – april 2017)
Terugkoppeling aan verpleeghuizen (mei – juni 2017)
Selecteren projecten (mei – juni 2017)
Actieonderzoek: monitoring en verdieping(juni 2017 – april 2018)

Meer informatie

-

Mail voor meer informatie: m.minkman@vilans.nl of
n.zonneveld@vilans.nl

-

Info op website: https://www.waardigheidentrots.nl/kennisprogrammawaardigheid-en-trots/

