ONDERZOEK OP DE WERPLEK: HOE KOM JE AAN TIJD, GELD EN DATA?
Gezamenlijke nascholing KAMG Sectie Onderzoek over het ZELF doen van onderzoek op de EIGEN werkplek.

Datum: Donderdag 11 oktober 2018 van 13.30-17.00 uur.
Locatie: MeetUp Beatrixgebouw (ingang Croeselaan 6) 3521AL Utrecht
Aanleiding thema:
Het woord academisering ligt op vele lippen, maar tijdens vorige nascholingen van de KAMG sectie
onderzoek werd vaak geopperd dat het zo lastig is om in het eigen uitvoerende werk de tijd, geld en
steun te vinden om een vraag uit de praktijk aan te pakken. Hoe pak je dit dan aan als je werkveld
vooralsnog op de praktijk en beleid is gericht en niet op het doen van onderzoek? Hoe krijg je het
dan toch voor elkaar om een intrigerende vraag om te zetten naar een voor onderzoek vatbare en uitvoerbare vraag? Dus van nieuwsgierigheid naar een daadwerkelijk eerste stap naar onderzoek
oftewel eigen academisering?
Dit is precies het doel van deze middag : ervaringen uitwisselen mbt het verkrijgen van tijd, geld en
data over het zelf doen van onderzoek op je werkplek. Inspiratie opdoen en kennis nemen van welke
factoren er spelen, het creëren van draagvlak en leren van de “do’s and dont’s” van
ervaringsdeskundigen uit 4 verschillende werkvelden : nl de GGD Publieke Gezondheid; - de JGZ; de Zorgverzekering en het Bedrijfsleven. Deze ervaringsdeskundigen zijn respectievelijk:
1. Dhr. René Stumpel, Arts M&G, Directeur publieke gezondheid, GGD Gooi & Vechtstreek.
2. Mw. Miriam Weijers, Arts M&G; Jeugdarts en onderzoeker bij afdeling JGZ van GGD Zuid Limburg.
3. Mw. Annette Zwart, Arts M&G, Adviserend Geneeskundige bij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.
4. Dhr. Herbert Schilthuis, Arts M&G, Director Global Health and Safety, Heineken International.
Leerdoelen
1. Kennis over de praktische aspecten, de “do’s and dont’s” in de diverse werkvelden en hoe deze
aan te pakken om van een idee naar daadwerkelijke uitvoering van onderzoek te komen.
2. Kennis over het opzetten en uitvoeren van voor de eigen praktijk relevant onderzoek als eerste
stap naar eigen academisering (formuleren onderzoekbare vraagstelling, passende en
uitvoerbare keuze van design, populatie en meetmethoden.
3. Het kunnen toepassen van bovenstaande kennis op de eigen werksituatie.
De bijeenkomst is bedoeld voor:
Alle leden van de bij de KAMG aangesloten verenigingen.
Kosten
Voor KAMG leden is deelname gratis. Niet-leden betalen € 50,00 per bijeenkomst.
Introducee mee?:
KAMG-leden kunnen voor deze bijeenkomst één collega als introducee meenemen.
Stuur dan even een mailtje naar: secretariaat@vavolksgezondheid.nl.

Programma:
13.30 – 14.00 uur Inloop
14.00 – 14.15 uur

Opening door de dagvoorzitter en inleiding programma. Eerst een
inventarisatie in de zaal over welke intrigerende vragen er leven mbt het
onderwerp. Vervolgens vertellen de sprekers welke ervaringen zij hebben
met het doen van onderzoek binnen hun werkveld en welke oplossingen zij
hebben gevonden voor het probleem van tijd, geld en dataverzameling. Elk
geeft een presentatie van 15 minuten, als een inspirerende “kennisinjectie’
met daarna 10 minuten discussie per inleider.

14.15 – 14. 40 uur presentatie werkveld GGD: René Stumpel
14.40 – 15.05 uur

presentatie werkveld Jeugd: Miriam Weijers

15.05 – 15.25 uur

pauze

15.25 – 15.50 uur

presentatie werkveld Zorgverzekering: Annette Zwart

15.50 – 16.15 uur

presentatie werkveld Bedrijfsleven: Herbert Schilthuis

16.15 – 17.00 uur Plenaire discussie en afronding. Interactieve discussie met de zaal over hoe
de vragen, die van te voren zijn geïnventariseerd, beantwoord kunnen
worden. In principe laten we de zaal naar antwoorden zoeken, waarbij we
gebruik zullen maken van de inbreng van de ervaringsdeskundigen.
AANMELDING:
Inschrijven via https://vav-site.e-captain.nl, VAV-leden dienen in te loggen met de reeds ontvangen
hiervoor inloggegevens.
Overige deelnemer klikken hier op activiteiten, daarna op de juiste scholing en daarna op
[Inschrijven] onderaan de pagina.
Competenties
Kennis en wetenschap
Maatschappelijk handelen en preventie
Organisatie

60 %
20 %
20 %

Achtergrond
Wat doet de KAMG Sectie Onderzoek? Sinds 2012 had de NVAG een eigen Sectie Onderzoek, in
afstemming met de VAGZ en de VIA. Deze gezamenlijke sectie werd in 2016 verbreed tot een
KAMG-brede sectie. Het doel hiervan is tweeledig:
-Onderzoek en praktijk/beleid dichter bij elkaar brengen door onderzoek en onderzoeksresultaten kritisch te interpreteren, m.n. op toepasbaarheid in praktijk en beleid.
-Vanuit het onderzoeksperspectief de onderlinge verbinding versterken tussen de diverse KAMG
verenigingen. In de Sectie Onderzoek zitten dan ook, naast vertegenwoordigers van de huidige
VAV, o.a. ook vertegenwoordigers van de AJN, LOSGIO en NVIB.
De KAMG brede Sectie Onderzoek organiseert jaarlijks minstens 1 nascholing op het snijvlak van
onderzoek en praktijk. De bijeenkomst op 11 oktober 2018 is vooral bedoeld als een middag
waar men zelf inspiratie en suggesties kan opdoen om eigen onderzoek ideeën een stapje dichter
bij uitvoering te brengen binnen het kader van de eigen academisering.

De sprekers:
1. René Stumpel, arts maatschappij en gezondheid, profiel forensische geneeskunde en profiel beleid en
advies. Directeur publieke gezondheid, GGD Gooi-& Vechtstreek.
Hij schrijft: “In mijn bijdrage zal ik schetsen hoe en op welke wijze, ik als arts, eerst werkzaam bij TNO, en de
afgelopen 25 jaar bij de GGD Gooi en Vechtstreek, te maken heb gehad met wetenschappelijk onderzoek, Soms
als opdrachtgever, soms als participant, soms als object van onderzoek. Bij elk van deze rollen zal ik nagaan uit
welke bron het onderzoek werd gefinancierd, en welke netwerken er een rol bij speelden. Op deze wijze hoop
ik jonge, of al oudere collega’s te inspireren en mogelijk op ideeën te brengen voor participatie in
wetenschappelijk onderzoek, dit alles vanuit de visie dat een voortdurend nieuwsgierige houding niet alleen
bijdraagt aan de voortgang van ons boeiende werkveld, maar ook aan persoonlijke ontwikkeling en
werkplezier”.
2. Miriam Weijers. Bijna 20 jaar werkzaam binnen de JGZ 4-18 jaar als jeugdarts/arts M&G.
In 2010 op Maastricht University de training Sociaal Medische Consultvaardigheden gaan verzorgen aan coassistenten geneeskunde. Toen is het idee ontstaan voor het innovatieve ontwikkel/ onderzoeksproject: het
‘360º CHILDoc’. In 2015 ‘Master Epidemiology’ afgerond. Momenteel combineert ze het jeugdarts zijn (0,2 fte),
met een 0,05 fte detachering Maastricht Un. (training & begeleiding studenten geneeskunde) en met
bovenstaand onderzoeksproject (0,55 fte).
Zij schrijft: “Het pad, dat ik vanaf 2010 ben ingeslagen, heeft me veel opgeleverd maar heeft me ook uit mijn
comfortzone getrokken en geconfronteerd met behoorlijke hobbels op de weg. Wat mij betreft mag, binnen de
sociale geneeskunde, de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en beleid nog veel meer van de grond
komen. Daarom vind ik het belangrijk om mijn ervaringen te delen met professionals die hier een bijdrage aan
willen geven. Samen kunnen we leren van elkaars positieve en negatieve ervaringen. Uiteindelijk hoop ik dat
het lukt om binnen de sociale geneeskunde een infrastructuur te creëren waarin onderzoek doen in de praktijk
heel gewoon is en optimaal gefaciliteerd wordt!”
3. Annette Zwart: Arts M&G, profiel Beleid & Advies. Momenteel Adviserend Geneeskundige bij Zorg en
Zekerheid Leiden, regionale zorgverzekeraar. Ze heeft als aandachtsgebieden: Zorginkoop Eerste lijn,
Wijkverpleging en Preventie. Daarvoor werkzaam geweest als sectormanager AGZ en JGZ bij diverse GGD-en.
Gedurende 5 jaar als huisarts geregistreerd geweest.
Zij schrijft: “Ik benut de samenwerking met GGD-en over preventie; concreet in het kader van JOGG (Beweging
Jongeren Op Gezond Gewicht) en o.a. leefstijl programma ‘Lekker in je Lijf” in de AV voor sociale minima.
Resultaat meting is hierbij van groot belang. Bij JOGG is resultaat meting zelfs één van de 5 pijlers van het
project. Bij de gecombineerde Leefstijl Interventie gaat het om welke afspraken je kunt maken in contracten
met aanbieders om resultaten te (laten) meten. Tijdens de nascholing zal ik concrete informatie geven over de
‘slagvaardige’ methodiek van meten die een AG bij de zorgverzekeraar kan toepassen.”
4. Herbert Schilthuis: Arts M&G, profiel Beleid en Advies en profiel Internationale Gezondheid en Tropische
Geneeskunde. Nowadays Director Global Health and Safety van HEINEKEN International . Been supervising
medical care for Heineken employees and their family members in Africa, including the Joep Lange HEINEKEN
HIV Workplace Program and advising the Heineken operating companies in Africa on health and safety since
2007. Previous to joining Heineken, Schilthuis worked for the Netherlands’ Health Inspectorate, founded the
National Coordination Centre for Travel Health, served on Amsterdam’s Municipal Public Health Department,
and worked for Médecins Sans Frontières in South Sudan and Cambodia.
Hij schrijft: “Mbt kansen voor onderzoek ligt mijn interesse in de publiek private samenwerking tussen
bedrijfsleven en de publieke sector en de mogelijkheden en onmogelijkheden die daarbij ontstaan voor
onderzoekers. HEINEKEN heeft diverse onderzoeken gefinancierd en uitgevoerd, onder meer op het gebied van
HIV in Afrika, gehoorbescherming in Nigeria en ook onderzoek naar matig alcohol gebruik door de NIAAA in de
VS. Dat laatste onderzoek, dat van de NIH uitging en door meerdere alcohol bedrijven werd gesponsord, is
overigens om diverse redenen gestaakt. Publiek private samenwerking is niet altijd eenvoudig omdat de
doelstellingen, de aannames, de werkwijze tussen bedrijfsleven en publieke sector of wetenschap soms heel
verschillend zijn en het kan aanleiding zijn voor misverstanden”.

