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ONDERZOEKSONDERSTEUNING VANUIT UNO-VUMC  
 
Het Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc is een samenwerkingsverband tussen 221 
instellingen in de ouderenzorg (UNO-instellingen) en de afdeling huisartsgeneeskunde & 
ouderengeneeskunde van VUmc. Het belangrijkste doel is de zorg voor de 
allerkwetsbaarste ouderen in onze samenleving te verbeteren door ontwikkeling en 
implementatie van kennis. 
 
Dit gebeurt onder andere door de UNO-instellingen te ondersteunen bij hun eigen 
onderzoeksactiviteiten. Zo heeft elke UNO-instelling de mogelijkheid om één medewerker 
toegang te geven tot de online bibliotheek van  VU/VUmc, zodat relevante literatuur 
toegankelijk is. Hiernaast wordt door het UNO-VUmc wetenschappelijke scholing 
aangeboden. 
Voor specifieke onderzoeksactiviteiten kan ook ondersteuning worden geboden door 
onderzoekers van de afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde. Dit kan op 
verschillende manieren: 
 
Enkele algemene opmerkingen: 
- In alle gevallen is het van belang het UNO-VUmc in een vroeg stadium bij 

onderzoeksplannen te betrekken. 
- In de meeste gevallen biedt het UNO-VUmc ondersteuning bij de opzet van het 

onderzoek en bij de data-analyse. De dataverzameling en -invoer wordt niet door het 
UNO verzorgd. In sommige gevallen is het mogelijk hiervoor een student te werven. 

- De inzet van studenten en AIOS is afhankelijk van het aanbod. Zij mogen zelf een 
onderzoeksproject/stage kiezen.  

1. KLEIN ONDERZOEKSPROJECT 

- Type project: Evaluatie van een lokale (binnen één organisatie) interventie. 
- Voorbeeld:  

o De psychogeriatrische afdeling van een verpleeghuis gaat verhuizen naar een 
kleinschalige woonomgeving. Men is benieuwd naar het effect hiervan op 
probleemgedrag. 

o Een NAH-afdeling van een verpleeghuis gaat verhuizen naar een afdeling met 
meer privacy (eenpersoonskamers, eigen sanitair, personeel ontvangt extra 
scholing mbt privacy). Men wil graag weten wat het effect hiervan is, maar heeft 
nog geen concrete onderzoeksvraag. 

- Mate van begeleiding:  
o Meedenken over onderzoeksopzet: wat is een realistische onderzoeksvraag? 

Welke instrumenten zijn geschikt? Hoe vaak meet je en wanneer?  Welke 
analysemethode is geschikt?  
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o Hiernaast wordt gekeken of een student of AIOS ingezet kan worden. Dit is 
afhankelijk van het aanbod aan studenten / AIOS. 

- Resultaten: De resultaten zijn geschikt voor lokaal gebruik en worden gedeeld binnen 
het UNO-VUmc. Gezien de kleine patiëntenaantallen zal het niet leiden tot een 
wetenschappelijke publicatie. Er wordt wel meegedacht over publicatie in een 
vaktijdschrift. 

- Randvoorwaarden:  
o initiatief ligt bij de zorginstelling, bij voorkeur wordt het UNO in een vroeg 

stadium bij de plannen betrokken, 
o begeleiding op locatie door de zorginstelling, 
o onderzoeksbegeleiding van een eventuele student / AIOS vanuit VUmc, 
o indien er geen student of AIOS beschikbaar is kan het UNO-VUmc alleen tegen 

betaling de dataverzameling en invoer voor zijn rekening nemen.  

2. INNOVATIE (KLEIN): 

- Type Project: Innovatie binnen een UNO-instelling 
- Voorbeeld:  

o Een UNO-instelling wil graag een afdeling opzetten voor orthopedische 
revalidatie voor mensen met cognitieve problemen (bijv. beginnende dementie). 
Zij denken na over de benaderingswijze (anders dan op somatische revalidatie) 
en de manier van evalueren. Welke gegevens moeten verzameld worden om later 
iets te kunnen zeggen over het effect? 

- Mate van begeleiding:  
o Hulp bij zoeken literatuur (en de juiste vragen) met betrekking tot 

benaderingswijze / behandeling, 
o Meedenken over de onderzoeksopzet / te verzamelen gegevens per patiënt en 

analyse van de data, 
o Hiernaast wordt gekeken of een student of AIOS ingezet kan worden. Dit is 

afhankelijk van het aanbod aan studenten / AIOS. 
- Resultaten: De resultaten zijn geschikt voor lokaal gebruik en worden gedeeld binnen 

UNO-VUmc. Gezien de kleine patiëntenaantallen zal het niet leiden tot een 
wetenschappelijke publicatie. Er wordt wel meegedacht over publicatie in een 
vaktijdschrift. 

- Randvoorwaarden: 
o initiatief ligt bij de zorginstelling, 
o begeleiding op locatie door de zorginstelling, 
o onderzoeksbegeleiding van een eventuele student / AIOS vanuit VUmc, 
o indien er geen student of AIOS beschikbaar is kan het UNO-VUmc alleen tegen 

betaling de dataverzameling en invoer voor zijn rekening nemen.  
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3. ( INNOVATIE (GROOT):  

Hiervan hebben we nog geen succesvolle voorbeelden. Indien er een vraag ligt op dit 
terrein zal vooraf een gesprek plaatsvinden waarin afspraken worden gemaakt over de 
invulling. 
- Type Project: Innovatie waarbij meerdere (keten-)partners zijn betrokken 
- Voorbeeld:  
- Mate van begeleiding:  
- Resultaten:  
- Randvoorwaarden)  

4. PROMOTIEONDERZOEK (I) 

- Type Project: UNO-instelling wil een medewerker laten promoveren en zoekt hierbij 
begeleiding. 

- Voorbeeld:  
o Castilon-onderzoek: logopediste wordt voor twee dagen per week vrijgesteld van 

haar werkzaamheden in het verpleeghuis. Voorkeur van de instelling gaat naar 
een onderwerp mbt CVA.  

o HIP-S: specialist ouderengeneeskunde wordt voor twee(?) dagen per week 
vrijgesteld van zijn werkzaamheden in het verpleeghuis. Voorkeur van de 
instelling gaat naar een onderwerp mbt revalidatie.  

- Mate van begeleiding: begeleiding passend bij promotietraject: er wordt een 
projectgroep samengesteld en (co-)promotoren aangewezen. Zo nodig wordt er gezocht 
naar extra middelen voor bijvoorbeeld inzet van een onderzoeksassistent. Indien het 
onderwerp aansprekend genoeg is wordt het door de stuurgroep aangenomen als UNO-
onderzoek. Dit betekent dat van het UNO-VUmc gebruik kan worden gemaakt bij het 
toetsen van de plannen en bij het werven van onderzoeksdeelnemers.  

- Resultaten: Promotie + de bijbehorende internationale publicaties 
- Randvoorwaarden: 

o Afspraken met betrekking tot financiering, begeleiding en 
verantwoordelijkheden worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, 

o Indien de zorginstelling of het UNO-VUmc ideeën heeft over de inhoud van het 
onderzoeksproject, dan worden deze in een vroeg stadium besproken. Hierdoor 
kan een passend onderzoeksvoorstel worden geschreven dat enerzijds aansluit 
bij de wensen van de zorginstelling en anderzijds haalbaar en wetenschappelijk 
relevant is. 

5. PROMOTIEONDERZOEK (II) 

- Type Project: Een medewerker uit een UNO-instelling wil promoveren, en zoekt hierbij 
begeleiding, terwijl zijn werkgever dit niet wil financieren. 

- Voorbeeld: hiervan is nog geen voorbeeld 
- Mate van begeleiding: Het UNO-VUmc legt contact met betreffende medewerker en 

inventariseert de wensen en mogelijkheden. Het zal per situatie verschillen wat de 
mogelijkheden zijn. Hierbij kan gekeken worden naar: 

o Bestaande vacatures 
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o Een mogelijk AIOTO-traject 
o Een nieuw project waarvoor subsidie moet worden gevonden. 
o Mogelijkheden buiten de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde 

(H&O) van VUmc. 
- Indien het lukt een passend promotietraject te vinden dat binnen (of in samenwerking 

met) de afdeling H&O plaatsvindt volgt begeleiding passend bij een promotietraject: er 
wordt een projectgroep samengesteld en (co-)promotoren aangewezen. Zo nodig wordt 
er gezocht naar extra middelen voor bijvoorbeeld inzet van een onderzoeksassistent. 
Indien het onderwerp aansprekend genoeg is wordt het door de stuurgroep 
aangenomen als UNO-onderzoek. Dit betekent dat van het UNO-VUmc gebruik kan 
worden gemaakt bij het toetsen van de plannen en bij het werven van 
onderzoeksdeelnemers.  

- Resultaten: Promotie + de bijbehorende internationale publicaties 
- Randvoorwaarden: 

o Er moet voldoende financiering worden gevonden om het promotietraject te 
laten slagen. Dit is mede afhankelijk van de eigen tijd die de promovendus in 
het onderzoek kan steken. 

o Afspraken rondom de taakverdeling worden vooraf op papier gezet. 

6. FINANCIERING VAN ONDERZOEK 

- Type Project: onderzoeksproject van een UNO-instelling waarvoor financiën 
onvoldoende zijn. 

- Voorbeeld: zorginstelling heeft verschillende ideeën voor onderzoeks- en 
innovatieprojecten, maar onvoldoende budget om deze te realiseren. 

- Mate van begeleiding: er wordt beoordeeld welke fondsen er in aanmerking komen. Het 
aanvragen van subsidie geschiedt door de zorginstelling, er kan advies worden gegeven 
vanuit het UNO-VUmc 

- Resultaten: Financiën voor het betreffende onderzoek. 
- Randvoorwaarden: - 
 

INHOUD VAN DE BEGELEIDING: 

- Meedenken over onderzoeksopzet: 
o 2 à 3 gesprekken met een ervaren onderzoeker mbt opzet onderzoek en data-

analyse. De coördinatoren van het UNO-VUmc zijn hiervoor het eerste 
aanspreekpunt. 

- Mogelijkheid inzet AIOS / student geneeskunde: 
o Deze mogelijkheid kan altijd worden onderzocht.  
o Voor studenten geldt dat ze zelf een keuze maken voor een onderzoeksstage. 

Stages worden aangeboden via Blackboard. Er zijn het hele jaar studenten die 
een afstudeeronderzoek doen in een periode van 10 weken. Om een student te 
werven maken de coördinatoren samen met de UNO-instelling een wervende 
tekst om op Blackboard te zetten. 

o Voor AIOS geldt dat zij als onderdeel van hun opleiding als keuzestage een 
wetenschappelijk onderzoek kunnen doen. Hiervoor wordt drie maanden 
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uitgetrokken. De reguliere onderzoeksstages (6 weken) lijken te kort om voor 
een onderzoeksproject binnen het UNO te worden ingezet. 

- Hulp bij zoeken literatuur 
o In principe heeft binnen elke UNO-instelling één medewerker toegang tot de 

digitale bibliotheek van VU/VUmc, en daarmee tot een groot deel van de 
relevante (inter)nationale tijdschriften. Hiernaast kunnen de coördinatoren 
meedenken over geschikte zoektermen voor het zoeken van literatuur mbt een 
specifiek onderwerp. Er vindt 1 gesprek plaats, de rest van het contact verloopt 
via de mail. 
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