
Zorgverleners en onderzoekers:
Verstaan ze elkaar wel?

• “Action research: met de voeten (en de handen) in de  klei”
Uitdagingen bij de ontwikkeling, implementatie, ver spreiding 
en monitoring van een nieuw programma voor arm-
handvaardigheidstraining

• Het bouwen van een brug tussen wetenschap en prakti jk:    
De ervaring van het team jongeren met pijn, Adelant e locatie 
Maastricht

• Plenaire discussie
Bij Adelante en bij andere zorginstellingen wordt niet alleen zorg geleverd, maar ook 
wetenschappelijk onderzoek gedaan en geïnnoveerd. Soms lijken de wereld van de 
praktijk en het onderzoek wel erg ver uit elkaar te liggen. De professional in de praktijk 
heeft samen met de teamgenoten een caseload van patiënten, waarbij hij/zij vaak de 
handen vol heeft aan het opstellen en realiseren van een goed en passend 
behandelplan en het zo snel mogelijk oplossen van de problemen die zich daarbij 
voordoen. De onderzoeker gaat de diepte in, ontrafelt de problemen, heeft de eigen 
methodologische richtlijnen waaraan hij/zij zich moet houden en doet er soms jaren over 
om een resultaat te bereiken. Geen wonder dat het soms lastig is om de brug te slaan. 
Er zijn goede voorbeelden waar het wel lukt en gelukt is. Maar van beide kanten wordt 
gezegd: meer samenwerking van praktijk met wetenschap is nodig. De praktijk wordt er 
beter van en de wetenschap ook. Waarom is dat zo belangrijk, wat zijn de succes- en 
faalfactoren hierbij, en welke randvoorwaarden spelen een rol? 

Datum: dinsdag 2 juni 2015

Tijd: 18.00 – 20.00 uur

Locatie: Colloquiumruimte Adelante Kenniscentrum, gebouw S,
locatie Hoensbroek

Aanmelden: 
Vóór 25 mei 2015 via bijzonder@adelante-zorggroep.nl

BijZOndeR Bijeenkomsten 
Zorg & Onderzoek 
in het Revalidatienetwerk

Informatie en aanmelden kan via: 
bijzonder@adelante-zorggroep.nl

Wat?

Driemaandelijkse netwerkbijeenkomsten 
rond (o.a.) de onderzoekslijnen:

• Chronische pijnrevalidatie

• Complexe traumarevalidatie

• Complexe arm-handvaardigheid-

problematiek (volwassenen en kinderen)

Waarom?

Bevorderen samenwerking in 
zorgvernieuwing door:

• Kennis en ideeën te delen

• Nieuwe ontwikkelingen en activiteiten

bekend te maken

• Onderzoek- en zorgvernieuwing-

activiteiten te stimuleren en af te

stemmen

Hoe?

Iedere 3 maanden staan verschillende 
thema’s centraal. Diverse sprekers 
presenteren wetenschappelijke 
onderzoeken, interessante ontwikkelingen 
en zorgvernieuwingactiviteiten. Er is ook 
ruime gelegenheid voor discussie.

Wie?

Alle geïnteresseerde medewerkers van 
revalidatieafdelingen.

Wanneer?

Iedere eerste dinsdagavond van de 
maanden maart, juni, september en 
december (bijzondere bijzonder)

Waar?

Aula van Adelante in Hoensbroek

Drs. J.A. Franck

Team ‘Jongeren met Pijn’


