
door Cordula Wagner, 
directeur  NIVEL. 

Bruikbaar onderzoek dat wetenschap-
pelijk meetelt, dat is waar het NIVEL 
al 30 jaar voor staat. De gezondheids-
zorg is complex, kent veel verschillen-
de partijen en is op diverse gebieden 
in hoge mate gespecialiseerd en soms 
versnipperd. 

Het NIVEL richt zich daarentegen op de 
volle breedte van de gezondheidszorg 
om verbindingen te kunnen leggen 
tussen de verschillende perspectieven 

van partijen in de zorg: zorgaanbieders, 
zorggebruikers, zorgverzekeraars en de 
overheid. Geen versnippering, maar 
integratie van wetenschappelijke ken-
nis en praktijkervaringen met als doel 
de partijen in de zorg te ondersteunen 
bij het continue verbeteren en bewa-
ken van de zorg voor patiënten, en ons 
gezondheidszorgsysteem als geheel. 
Op sommige gebieden wordt hiervoor 
samengewerkt met universiteiten of 
meer gespecialiseerde instituten.

Hoe ziet de toekomst eruit?
In de langdurige zorg zijn de transities 

in volle gang. Oude zekerheden zijn 
weggevallen, terwijl nieuwe ideeën en 
mogelijkheden ontstaan. Wat dit over 
een of twee jaar onder de streep heeft 
opgeleverd, moet nog onderzocht 
worden. Het NIVEL zal hier vanuit zijn 
brede onderzoeks-infrastructuur een 
bijdrage aan leveren. 
Maar ook bij de ziekenhuizen vin-
den er verschuivingen plaats. De uni-
versitaire medische centra (UMC’s) 
richten zich, explicieter op hun speer-
punten: gebieden waarin zij hoog ge-
specialiseerde zorg kunnen combine-
ren met excellent onderzoek en >>> 

Samen bouwen aan een beter en duurzaam 
gezondheidszorgsysteem
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SympoSIum
Gebruik van antibiotica in de EU

Op 17 juni organiseert het NIVEL  een 

internationaal symposium ‘Towards a 

more prudent use of antibiotics in the 

European Union’. Tijdens dit symposi-

um presenteert het NIVEL de resulta-

ten van een Europees project naar het 

gebruik van antibiotica in de Europese 

Unie. 

De nadruk ligt op zelfmedicatie: het ko-

pen van antibiotica in de apotheek of 

het gebruik van restjes die iemand nog 

heeft liggen. Experts en beleidsmakers 

gaan op zoek naar mogelijkheden om 

in landen met een hoge mate van zelf-

medicatie dit probleem aan te pakken. 

Het symposium is een associated event 

van het Nederlandse voorzitterschap 

van de Europese Unie. Eén van de 

speerpunten van het voorzitterschap is 

antimicrobiële resistentie.

meer informatie: www.nivel.nl/en/ 

arna-final-conference-2016 .

De cijfers over antibioticagebruik zijn afkomstig van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. De 
ze geeft antwoord op de vragen ‘welke gezondheidsproblemen spelen er in de Nederland-
se bevolking’ en ‘hoeveel eerstelijnszorg gebruikt de Nederlandse bevolking voor welke 
gezondheidsproblemen en bij welke zorgdisciplines?’
Meer informatie: www.nivel.nl/zorgregistraties

aNtIBIotICa IN DE HuISartSpraKtIjK

Het antibioticagebruik in Nederland is het laagst van Europa. Ongeveer een vijfde 
van alle Nederlanders kreeg in 2014 antibiotica voorgeschreven door de huisarts. 
Onder de 65-plussers is dit meer dan een kwart.

Percentage mensen met voorschrift van een antibioticum bij de huisarts, in 2014

18-64 jaar

17,1%

0-17 jaar

13,3%

65 jaar en ouder

27,3%

  > Vervolg van voorpagina ‘Samen bouwen aan een beter en duurzaam gezondheidszorgsysteem’

>>> onderwijs. Hoe zij vanuit deze  
gespecialiseerde positie nog invulling 
kunnen geven aan hun  maatschappelijk  
taken, is een grote uitdaging. Hier-
voor is zeker samenwerking met zorg-
aanbieders in de regio nodig, net als 
met niet-universitaire onderzoeksin-
stituten zoals het NIVEL. Het NIVEL 
heeft met nagenoeg alle universiteiten 
in Nederland nauwe samenwerkings-
verbanden doordat onze medewer-
kers op diverse onderzoeksgebieden 
als bijzonder hoogleraar aan een uni-
versiteit zijn verbonden.

De rol van patiënten
De rol van patiënten verandert al ja-
ren, maar de discussies over gepaste 
zorg, het minder aanbieden van on-
nodige of niet effectieve zorg worden 
pas recent echt gevoerd. Patiënten 

moeten om keuzes te kunnen maken 
over betrouwbare informatie kunnen 
beschikken. Informatie die zij met hun 
zorgverlener(s) kunnen bespreken en 
die hen ondersteunt bij het maken 
van een individuele en weloverwo-
gen keuze. Eigen regie nemen is niet 
voor alle patiënten in dezelfde mate 
mogelijk. Onderzoek naar gezond-
heidsvaardigheden en door patiënten 
ervaren uitkomsten zullen hierdoor 
belangrijker worden. Het NIVEL doet 
op dit terrein al jaren onderzoek.

Met deze nieuwsbrief geven we u een 
impressie van het NIVEL, zijn activitei-
ten en projecten. Er wordt veel meer 
gedaan en er is nog zo veel meer mo-
gelijk. Met u samen bouwen wij aan 
een nog beter, flexibel en duurzaam 
gezondheidszorgsysteem.

Contact met praktijk en beleid
Vanaf 1 januari ben ik directeur van het 
NIVEL. Ik vind dat een mooie functie 
en ben blij dat ik deze mag vervullen. 
Voor het NIVEL is het van belang dat 
we goed contact hebben met de men-
sen die er vanuit de praktijk of het be-
leid naar streven de gezondheidszorg 
voortdurend  te verbeteren.  

Ook voor mijzelf is dat belangrijk, 
bijvoorbeeld bij mijn onderzoek naar 
de patiëntveiligheid in de ziekenhui-
zen. Ik hoop dat deze nieuwsbrief 
bijdraagt aan dit contact. Een nieuws-
brief is, noodgedwongen, een vorm 
van eenrichtingsverkeer. Contact gaat 
twee richtingen op. Ik reken erop dat 
u mij of andere onderzoekers van het 
NIVEL weet te vinden. 



EVaLuatIEoNDErzoEK 
zorg én perspectief voor jongeren met 
chronische ziekte 

Een ervaringscentrum, een jonge-
renpanel, sportparticipatie, een ont-
moetingsplein en een opleiding voor 
jonge ambassadeurs kunnen allemaal  
bijdragen aan het verbeteren van de 
maatschappelijke positie van jongeren 
met een chronische ziekte. 

De vraag is of deze initiatieven ook 
werken en vooral of ze elkaar verster-
ken wanneer ze deel uitmaken van 
een en hetzelfde programma. Deze 
vraag gaat het NIVEL beantwoorden 
in het overkoepelend evaluatieonder- 
zoek van het programma Zorg én  
Perspectief van het Fonds NutsOhra 
(FNO). Naast de al genoemde ac-
tiviteiten, maken ook een dertigtal  
projecten deel uit van het programma 
die zich richten op samenhangende 
zorg, opleiding, werk, en sportparti-
cipatie. Gemiddeld genomen lopen  
jongeren met chronische ziekten achter 
in sociale participatie in vergelijking met 
hun gezonde leeftijdsgenoten. De ac-
tiviteiten binnen het programma rich-
ten zich nadrukkelijk op de mogelijk- 
heden en kansen (empowerment) van  
jongeren naast het meer traditionele 
veld van de zorg. Het project wordt  
afgerond in het voorjaar van 2018. 
Meer informatie: Hennie Boeije 
(H.Boeije@nivel.nl). 

aDVaNCE CarE pLaNNINg 
in de palliatieve fase van mensen met 
een verstandelijke beperking: ontwik-
keling van een methodiek en training

advance Care planning (aCp) in de 
zorg voor mensen met een verstan-
delijke beperking is niet vanzelfspre-
kend. Dit komt mede door de moeilijke 
communicatie met cliënten, de huiver 
van professionals om over een nade-
rende dood te spreken en het relatief 
grote aantal mensen dat is betrokken 
in de zorg. 

Advance care planning betekent dat 
cliënten en naasten met professio-
nals hun wensen en behoeften voor 
toekomstige zorg bespreken en vast-
leggen.  Hierdoor komen zij minder  
onvoorziene situaties tegen en krijgen 
cliënten en hun naasten meer regie. En 
dit komt de kwaliteit van leven en ster-
ven ten goede. Daarvoor wordt met 
een groot aantal partijen een metho-
diek en training ontwikkeld, geëvalu-
eerd én geïmplementeerd.  Cliënten en 
hun naasten zijn nauw betrokken bij de 
ontwikkeling hiervan. 
Doel is om ACP vast onderdeel te 
maken van de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking. De me-
thodiek en training zijn voor (huis)
artsen, verpleegkundigen en begelei-
ders. Het project start in het voorjaar 
2016 en duurt drie jaar. De subsidie 
voor dit project komt van het ZonMw- 
programma Palliantie.
Meer informatie: Anke de Veer 
(A.deVeer@nivel.nl). 

Eur-HumaN 
zorgprogramma’s voor opvanglocaties 
van vluchtelingen

In januari 2016 is het European refu-
gees-Human movement and advisory 
Network  (Eur-HumaN) gestart. Het 
NIVEL werkt samen met zorg- en hulp-
verleners en onderzoekers uit verschil-
lende Europese landen aan een strate-
gie om adequaat te anticiperen op de 
gezondheidsrisico’s en problemen van 
vluchtelingen en andere migranten. 

Onderzoek wijst op lichamelijke 
en geestelijke gezondheidsproble-
men onder vluchtelingen en andere  
migranten.  Ze kunnen getraumatiseerd 
zijn in het land van herkomst, tijdens 
de reis door Europa of na aankomst 
in het land van bestemming. Ook be-
staat er een reële kans dat ze nieuwe  
gezondheidsproblemen zoals infec-
tiegevaar meenemen naar het land 
waarin ze zich vestigen. EUr-HUMAN 
wordt door de EU gefinancierd. De  
focus ligt op de preventie, diagnostiek 
en behandeling van infectieziekten, 
psychosociale problemen, vrouwen en 
kinderen, en chronische ziekten. NIVEL 
richt zich vooral op het systematisch 
verzamelen van kennis over effectieve 
maatregelen en interventies om met 
gezondheidskwesties in de context van 
de vluchtelingencrisis om te gaan. De 
bevindingen worden meegenomen in 
de ontwikkeling en implementatie van  
integrale zorgprogramma’s. 
Meer informatie: Derek de Beurs 
(D.deBeurs@nivel.nl). 

NIEuWE projECtEN

Het NIVEL onderzoekt de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheids-
zorg in Nederland en de (relaties tussen) de verschillende partijen in de 
zorg: zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid. Het 
onderzoek omvat een breed terrein van de gezondheidszorg en volksge-
zondheid.  Dit onderzoek wordt uitgevoerd op projectbasis.  Hier treft u een 
selectie van projecten die begin 2016 zijn gestart. meer informatie over deze 
en andere NIVEL-projecten vindt u op onze website of via de projecteider.



CoLofoN 
NIVEL Nieuws  biedt informatie over 
het gezondheidszorgonderzoek van 
het NIVEL, het Nederlands instituut 
voor onderzoek van de gezondheids-
zorg.  
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www.nivel.nl
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E-mail
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KENNISpLatform opEN 
werkt aan openheid na klachten en incidenten in ziekenhuizen

Het NIVEL participeert samen met  
onderzoekers van de Vu en het 
amC in netwerk opEN. opEN is een  
netwerk waarin een select aantal  
ziekenhuizen en onderzoekers samen 
kennis ontwikkelen over openheid na 
klachten en incidenten.

Het kennisplatform van OPEN is  
www.openindezorg.nl. Hierop staan 
ook de deelnemende ziekenhuizen  
vermeld. OPEN is opgezet om kennis te 
ontwikkelen over hoe openheid in voor  
patiënten en zorgverleners lastige  
situaties,  goed kan worden vormgege-
ven. Dat gebeurt doordat ziekenhuizen 
de onderzoekers ontvangen en uitleg 

geven over hun werkwijzen en ervarin-
gen, maar ook doordat ziekenhuizen 
onderling kennis uitwisselen op net-
werkbijeenkomsten en op de website. 

openheid
In verschillende media is de afgelopen 
tijd aandacht aan het thema besteed.  
Openheid, of ‘Open disclosure’, wan-
neer er iets is misgegaan, blijkt nog al-
tijd erg lastig. Het belang van openheid 
wordt in principe breed gedeeld. Er is 
echter nog niet veel kennis beschikbaar 
over hoe dit principe goed en werk-
zaam is om te zetten naar de praktijk. 
Ook is er weinig open debat over even-
tuele kanttekeningen bij openheid. 

uitkomsten
De lessen uit de verschillende zieken-
huizen worden op dit moment geana-
lyseerd en gebundeld in een rapport. 
Er blijkt veel variatie in de praktijk 
in waar ziekenhuizen de nadruk op  
leggen en hoe aan openheid vorm wordt  
gegeven. 

Op 20 mei wordt het rapport tijdens 
een bijeenkomst met de deelnemende 
ziekenhuizen en overige stakeholders 
gepresenteerd. 

Op 21 en 22 oktober organiseren het 
AMC, de VU en het NIVEL de derde in-
ternationale open disclure conference.

agENDa 
21 maart 2016
Symposium NIVEL Zorgregistraties: Big data uit de eerste lijn voor lokaal gezond-
heidszorgbeleid. NIVEL, Utrecht.

12 mei 2016
Congres rondom onderzoek naar psychische gezondheid in de huisartsenpraktijk: 
Primary Care Mental Health Research Conference, Amsterdam.
www.pcmh2016.org. 

13 mei 2016
Inauguratie Prof. Dr. Jany rademakers, bijzonder Hoogleraar Gezondheids-
vaardigheden en patiëntparticipatie aan de Faculteit Health, Medicine and Life  
Sciences van Maastricht University. Titel: De actieve patiënt als utopie.

17 juni 2016
Internationaal symposium gebruik van antibiotica in de EU: Towards a more  
prudent use of antibiotics in the European Union. Jaarbeurs, Utrecht.

22 juni 2016
Promotie Nienke Bekkema, VUmc, Amsterdam. Titel: The challenge of caring  
together. End-of-life care for people with intellectual disabilities. 

21 – 22 oktober 2016 
Third International Incident Disclosure Conference, Amsterdam.


