10 Oktober 2019
13:00 – 16:30uur
Zorgverzekeraars Nederland, Sparrenheuvel 16, Zeist

Implementeren kun je leren
Strategieën voor een effectieve toepassing van kennis in de Public Health praktijk
Achtergrond
Het doel van onderzoek in de Public Health is de gezondheid van de bevolking te verbeteren door vragen
uit praktijk te beantwoorden, en de nieuwe kennis toe te passen. Toepassing is cruciaal want
onderzoeksresultaten die maar in de la blijven liggen, dragen in ieder geval niet bij tot het verbeteren van
de gezondheid van de bevolking.
Toepassing van wetenschappelijke kennis zal dus bewust en actief door ons, public health professionals,
moeten worden nagestreefd. Daarbij is belangrijk dat we beseffen welke belemmerende en
bevorderende factoren een rol kunnen spelen bij de introductie en adoptie van nieuwe kennis i Public
Health praktijk. Het gaat dus om de vraag hoe resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk
gebracht worden, opdat verbetering van de gezondheid tot stand komt. Concreet zijn er vragen over
waarom, wat en vooral hoe wij een succesvolle toepassing in onze praktijk voor elkaar te krijgen. We
hopen deze vragen te kunnen beantwoorden door de bijdragen van en in discussie met onze 3 sprekers.
Programma:
13.30 - 13.45 uur

Ontvangst

13.45 - 13.50 uur

Inleiding, Dr. Boukje Zaadstra, Sr. Lecturer Public Health, AmsterdamUMC

13.50 - 14. 30 uur

Hoe vinden onderzoeksresultaten een weg naar preventiebeleid? Prof. dr. Anton
Kunst. Hoogleraar Sociale Epidemiologie en hoofd van de afdeling Sociale
Geneeskunde aan het Amsterdam UMC, locatie AMC, Universiteit van Amsterdam

14.30 - 15.10 uur

Welke rol spelen onderzoeksresultaten bij het ontwikkelen van specifieke
interventies? Prof. Dr. Ien van de Goor, Hoogleraar Effectiviteit van individuele
Preventie en Programma leider van de Academische Werkplaats Publieke
Gezondheid Brabant, Universiteit van Tilburg

15.10 - 15.30 uur

Pauze

15.30 -16.10 uur

Hoe kunnen interventies vervolgens succesvol worden geïmplementeerd in de
Public Health praktijk? Dr. Barbara van de Linden, Arts M&G, Stafmedewerker
Implementatie en innovatie ZonMW en programmaleider voor het
implementatiebeleid van ZonMw , Den Haag

16.10 - 16.30 uur

Plenaire discussie en afronding. Interactieve discussie met de zaal .

Accreditatie:
Voor dit onderdeel van de Bij- en Nascholing 2019 is accreditatie aangevraagd bij de Stichting ABSG voor
het specialisme maatschappij en gezondheid, profielen beleid en advies en indicatie en advies.

Over de sprekers:
In de 1e presentatie over “ Hoe vinden onderzoeksresultaten een weg naar preventiebeleid? Zal Prof.
Anton Kunst een toelichting geven over de rol van kennis en het gebruik van evidence in het algemeen, op
nationaal niveau, aan de hand van het voorbeeld van tabaksbeleid. De vraag hoe onderzoeksresultaten nu
goed hun weg kunnen vinden naar preventiebeleid, is en blijft een lastige. Hoe kan het dat we eind jaren
zestig al wisten dat roken ongezond is, maar de preventiepraktijk daar zo bij achterloopt? Wat voor soort
kennis moest worden gegenereerd voordat beleid en praktijk daar wel op reageerde? Welke factoren en
belangen speelden hierbij een rol?
In de 2e presentatie over “Welke rol spelen onderzoeksresultaten bij het ontwikkelen van specifieke
interventies?’ geeft Prof. Dr. Ien van de Goor een toelichting aan de hand van een aantal concrete
voorbeelden hoe door co-creatie-intensieve samenwerking tussen praktijk en wetenschap in het gehele
onderzoekstraject- kan worden bijgedragen aan integratie van kennis in de Public Health praktijk. Aan de
hand van voorbeelden zoals M@ZL, Armoede & gezondheid en de Leefstijlcoach wordt gekeken welke rol
wetenschappelijke resultaten hebben gespeeld bij het ontwikkelen van deze specifieke interventies. En
hoe deze interventies vervolgens weer middels onderzoek worden geëvalueerd en verbeterd.
In de 3e presentatie over “Hoe kunnen interventies vervolgens succesvol worden geïmplementeerd in de
Public Health praktijk?” zal Dr. Barbara van de Linden een toelichting geven over waarom projecten in
de uitvoering, de implementatie, vaak mislukken; over het nut van het maken van een implementatieplan
vooraf; , over bevorderende en belemmerende factoren in het implementatieproces en de keuze en
toepassing van diverse implementatie strategieën voor verschillende doelgroepen en het gebruik van de
ZonMW toolbox..
Competenties:
Kennis en Wetenschap
Maatschappelijk handelen en preventie
Organisatie

40%
40%
20%

Leerdoelen
1. Inzicht in de factoren die kennistoepassing beïnvloeden en in de manieren om ervoor te zorgen dat
wetenschappelijke onderzoeksresultaat daadwerkelijk wordt toepast in de Public Health praktijk.
2. Kennis over belemmerende en bevorderende factoren in de uitvoering van kennistoepassing, i.c. het
implementatieproces zelf , het opzetten en uitvoeren van een implementatie plan en de keuze voor een
effectieve implementatiestrategie naar doelgroep.
3. Het kunnen toepassen van bovenstaande kennis op de eigen werksituatie.
Deze middag over kennistoepassing sluit aan bij ons vorige nascholing thema “Onderzoek op de
werkplek: Hoe kom je aan tijd , geld en data?”(https://www.kamg.nl/wpcontent/uploads/2018/09/Programma-KAMG-brede-nascholing-Sectie-Onderzoek.pdf).
De bijeenkomst is bedoeld voor:
- VAV-leden en overige KAMG-leden
Voor VAV- en KAMG-leden is deelname gratis, niet-leden betalen 50 euro per bijeenkomst.
Aanmelden via deze link:
Als VAV-lid heeft u inloggegevens ontvangen. Na inloggen worden uw gegevens grotendeels al voor u
ingevuld.
Leden kunnen ook voor deze bijeenkomst een collega als introducee (bv een LOSGIO lid) gratis laten
deelnemen. Daarvoor kunt u een mail sturen naar: secretariaat@vavolksgezondheid.nl

