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Voorwoord
De wereld van morgen

Voor u ligt het onderzoeksprogramma van het Nivel voor de jaren 2018 – 2021. Hierin leest
u over het Nivel als organisatie, maar nog veel meer over de drie overstijgende onderzoeksdomeinen en onderliggende specifieke themagebieden. Wij zijn er trots op u de volle breedte
van het Nivel en zijn unieke positie tussen wetenschap, beleid en praktijk te kunnen laten zien.
Veel onderzoek van het Nivel is gebaseerd op zijn uitgebreide onderzoekinfrastructuur met
zorgregistraties, panels en monitors. Een ware schatkamer aan gegevens die gecombineerd
kan worden voor het beantwoorden van actuele maatschappelijke vraagstukken.
Alhoewel we de toekomst niet kunnen voorspellen zijn toch diverse trends zichtbaar die de
komende vier jaar bepalend zullen zijn. Hiervan afgeleid zal Nivel de komende jaren zijn brede
kennis over de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg nog meer bundelen voor het
beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken rondom kwetsbare ouderen en mantelzorgers, preventie en zelfredzaamheid bij chronische aandoeningen, arbeidsmarktkrapte en
taakverschuivingen in het medische en sociale domein, het verbeteren van kwaliteit en veiligheid
in zorgketens en –netwerken, participatie van kwetsbare groepen, en de organisatie van integrale
zorg en ondersteuning.
Wij nodigen u uit om met ons samen te werken of in gesprek te gaan over de mogelijkheden
voor nieuw onderzoek om bij te dragen aan onze gezamenlijke maatschappelijke uitdagingen.
Prof. dr. Cordula Wagner, directeur
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Kennis voor betere zorg
Het Nivel: positie tussen wetenschap, beleid en praktijk
Om de zorg en ondersteuning voor patiënten en
burgers continu te verbeteren is kennis nodig.
Die kennis krijgen we via onderzoek, gedreven
door concrete vragen, dilemma’s en knelpunten
vanuit de zorgpraktijk en het beleid. Het Nivel
heeft als publieke kennisorganisatie een nationale
functie met als missie het doen van hoogwaardig
onderzoek met maatschappelijke impact naar de
kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg.
Waar relevant kijken we ook naar het sociale
domein of over de grenzen van Nederland naar
andere landen. Het Nivel draagt hiermee bij aan
nieuwe kennis voor het continue verbeteren van
de kwaliteit van zorg voor patiënten en cliënten,
hun participatie in de samenleving en een duurzaam gezondheidszorgsysteem.
De expertise van het Nivel is gezondheidszorg
onderzoek dat zich richt op de organisatie en uitkomsten van zorg in relatie tot vraag en aanbod
van gezondheidszorg. Het Nivel doet geen funda-
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menteel of experimenteel onderzoek naar
specifieke behandelmethodes. In ons onderzoek
nemen wij de invloed van sociale en gedrags
factoren, financieringssystemen, beleid, wetgeving
en technologie mee. Het onderzoek is toegepast
en vindt plaats op het snijvlak van wetenschap,
beleid en praktijk. In ons internationaal vergelijkend onderzoek leren wij van goede voorbeelden
uit andere landen.
Het profiel van het Nivel is uniek en kent
drie elkaar aanvullende onderzoeksdomeinen:
• het perspectief van patiënten, cliënten en
burgers;
• het perspectief van zorgprofessionals en
organisaties;
• het perspectief van het gezondheids
zorgsysteem.
De bij elk onderzoeksdomein behorende
specifieke onderzoeksgebieden worden verderop
beschreven. Ze onderzoeken complexe

maatschappelijke vraagstukken in samenhang en
bieden antwoord op vragen uit de samenleving.
Binnen het Nivel komen alle perspectieven onder
één dak samen.
Onze visie op onderzoek
Alleen onderzoek dat aansluit bij de problemen
en uitdagingen in de gezondheidszorg, én voldoet
aan de wetenschappelijke eisen voor goed onder
zoek, levert waardevolle kennis voor beleid en
zorgpraktijk. Het onderzoek is een wisselwerking
tussen wetenschappers en stakeholders. Deze
benadering biedt wetenschappelijk gedegen
resultaten en voor beleid en praktijk bruikbare
aanbevelingen.

Maatschappelijk relevant
Wetenschappelijk betrouwbaar
Verbindend
Onafhankelijk, maar betrokken

Privacy
Bij het Nivel beschermen we de privacy van deel
nemers aan onze onderzoeken. Gegevens en
onderzoeksresultaten zijn niet te herleiden naar
een specifiek persoon. Het Nivel is NEN-ISO
9001/2015 gecertificeerd. Nivel Zorgregistraties
eerste lijn is bovendien NEN-7510 gecertificeerd.
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Positie Nivel
Het Nivel vervult een belangrijke plek in de kennisinfrastructuur van het ministerie van Volks
gezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Onze expertise vult die van andere publieke
kennisinstituten aan. We werken nauw samen
met bijna alle universiteiten in Nederland. Met de
door ons ontwikkelde zorgregistraties, panels en
monitors zorgen we voor continuïteit in kennis
over de gezondheidszorg. Die kennis maakt het
mogelijk om adequaat, tijdig en flexibel te reageren op vragen vanuit het beleid en in de gezondheidszorg. In een tijd van transities, waarin de
gezondheidszorg zich bevindt, is inzicht in mogelijke gevolgen van veranderingen voor burgers en
patiënten van onschatbare waarde. Nivel-onderzoek draagt bij aan het verkrijgen van dat inzicht.

Unieke aanpak
Nivel-onderzoek is uniek door de interactieve
aanpak op het snijvlak van wetenschap, beleid en
praktijk. Dit komt tot uiting in de manier van
samenwerken met stakeholders, via academische
werkplaatsen, leerstoelen aan universiteiten, en
de individuele benadering en relaties van elk
themagebied van het Nivel. Het onderzoek kan de
verschillende fases van de beleidscyclus van overheid, gemeenten en brancheorganisaties ondersteunen. Dit wordt in onderstaand figuur schematisch weergegeven.

WE
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Onze kernwaarden zijn diep geworteld in onze
cultuur en komen terug in ons dagelijks handelen.

BE
LE
ID

De kernwaarden van het Nivel

PRAKTIJK

Werken in de driehoek

Problemen en vragen uit de praktijk vertalen wij
naar een onderzoeksvraag. Daarna ontwikkelen
we een passende onderzoeksopzet en data
verzameling. Via een tussentijdse toets bij relevante veldpartijen stellen we de haalbaarheid
van onze opzet en dataverzameling vast.
Na analyse van de resultaten bespreken we de
conclusies en aanbevelingen met de verschillende
veldpartijen. Daarmee is de cirkel rond. Elk onderzoek levert via deze werkwijze resultaten op voor
de driehoek wetenschap, beleid en praktijk.
Het tussentijdse contact tussen partijen maakt
het mogelijk om kennis al tijdens het onderzoek
uit te wisselen en te benutten. De eindresultaten
presenteren we in een rapport en/of weten
GEZONDHEIDSZORG
PRAKTIJK- OF
BELEIDSPROBLEEM

VELDPARTIJ &
STAKEHOLDERS

IMPLICATIES VOOR BELEID
PRAKTISCHE OPLOSSINGEN
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schappelijk artikel. Voor beleidsmakers en zorgverleners maken we kortere factsheets en infographics.
Organisatie van het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats vanuit drie afdelingen
gericht op de drie onderzoeksdomeinen. Elk
domein kent daarbinnen specifieke thema
gebieden met zelfstandige onderzoeksteams met
verschillende achtergronden en competenties.
Elk team heeft een programmaleider, veelal een
hoogleraar, met ruime onderzoekservaring en
expertise op het betreffende terrein. De teams
beschikken over een breed (internationaal)
netwerk binnen wetenschap, beleid en praktijk.
ONDERZOEK
ONDERZOEKSVRAAG
HYPOTHESE

VERTALING

GESCHIKTHEID
HAALBAARHEID

VERTALING

ONDERZOEKSOPZET
GEGEVENSVERZAMELING
ANALYSES

CONCLUSIES

CONSULTATIE

ONDERZOEK &
CO-CREATIE

IMPLEMENTATIE

Verspreiden van kennis
Het Nivel ontwikkelt en verspreidt kennis over de
gezondheidszorg. Onze schat aan informatie
delen we graag. Op de website www.nivel.nl is veel
informatie te vinden. We hechten eraan dat iedereen die interesse heeft in onze onderzoeken en
daaruit voortkomende resultaten, daar ook
toegang toe heeft. Bij het aannemen van een
onderzoeksopdracht stellen we als voorwaarde
dat we het onderzoek en de uitkomsten daarvan
open mogen communiceren en publiceren.
Dit gebeurt ook als de resultaten anders uitpakken dan wij en/of de opdrachtgever van tevoren
hadden gehoopt of verwacht. We zoeken altijd
naar de beste manier om onze kennis te verspreiden en maken gebruik van wetenschappelijke
of maatschappelijke rapporten en artikelen,
grafische toepassingen en animaties, nieuws
brieven en social media, presentaties en
workshops.
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Korte historie
Het Nivel werd in 1965 opgericht als het
Nederlands Huisartsen instituut. In 1985
ontstond hieruit het Nederlands Instituut
voor onderzoek van de eerste lijn. Vanuit
die achtergrond hebben we nog steeds
speciale aandacht voor de zorg die de huisarts biedt en de eerste lijn, zoals Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Sinds 1995 richt het
Nivel zich op de hele gezondheidszorg met
onderwerpen als patiëntveiligheid in ziekenhuizen of capaciteitsramingen voor medisch
specialisten. Vanaf 2005 oriënteert het Nivel
zich ook op Europese gezond
heidszorgvraagstukken en projecten.
Nederland kan immers leren van andere
landen, maar kan ook veel bieden. Door het
complexer worden van gezondheidszorg
vraagstukken verbinden we sinds 2016
nadrukkelijker onze themagebieden aan
elkaar. Onderzoeken komen meer en meer
tot stand in samenwerking met vertegen
woordigers van beleid, praktijk, patiënten
en overige burgers.
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Het Nivel als netwerkorganisatie
Het Nivel heeft een multidisciplinaire staf.
Desondanks heeft het Nivel niet alle expertise
in huis en zijn er nog veel aanpalende
onderzoeksgebieden. Het Nivel zoekt daarom
voortdurend naar strategische allianties met
anderen om de hele kennisketen van fundamenteel onderzoek tot implementatie van
nieuwe kennis naar de praktijk te ondersteunen. Het Nivel werkt hiervoor samen met
de universitaire onderzoekswereld, maar aan
de andere kant ook met alle beroeps-, brancheen beleidsorganisaties van de gezondheids
zorg. Diverse medewerkers zijn als hoogleraar
verbonden aan een universiteit of hebben een
dubbelaanstelling bij een veldorganisatie.
Het Nivel is lid van de KNAW-onderzoeksschool
CaRe en is erkend als WHO collaborating center
primary care. Het Nivel stelt eigen data en
expertise ter beschikking aan derden bij
gerichte vragen. Dit vanuit onze filosofie over
de rol van een landelijk kenniscentrum.

Het Nivel als opleidingsinstituut
Het Nivel is een kweekvijver voor wetenschappelijk talent. Er werkt altijd een groep junior
onderzoekers. Voor hen is het Talent Ontwikkel
Programma (TOP) ontwikkeld met cursussen
gericht op het vak van onderzoeker en persoon
lijke ontwikkeling, vindt er intervisie plaats en
heeft iedere junior onderzoeker een mentor.
Veel trajecten leiden tot een proefschrift en
promotie.

Naar een veerkrachtig gezondheidszorgsysteem en de rol van het Nivel
De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot
één van de beste in de wereld. Dat is niet
vanzelfsprekend. Een gezondheidszorg
systeem dat goed wil blijven is in staat tijdig
in te spelen op nieuwe uitdagingen door te
veranderen en te leren. We noemen dit een
veerkrachtig gezondheidszorgsysteem.
Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem
heeft veel kenmerken van een dergelijk
veerkrachtig systeem en is volop in beweging.

De recente decentralisaties in de gezondheidszorg zijn het resultaat van de constatering dat op
landelijk niveau onvoldoende flexibiliteit bestaat
om goed in te spelen op de behoeften van patiënten en burgers. Gemeenten zouden, beter dan de
landelijke overheid, in staat zijn om in te spelen op
die behoeften. Een sterk punt van gemeenten is
dat zij beleidsdomeinen kunnen verbinden.
Denk aan het bij elkaar brengen van schuld
hulpverlening, huisvesting en jeugdhulp. Bij de
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veranderingen van de Zorgverzekeringswet
golden vergelijkbare gedachten. Verzekeraars
zouden beter in staat zijn om aanbod en vraag
van verzekerden op elkaar aan te sluiten dan de
landelijke overheid.
Zorgorganisaties veranderen
De gezondheidszorg verandert ook op mesoniveau. De manier waarop zorgorganisaties
georganiseerd zijn staat voortdurend ter
discussie. Tegelijk met de invoering van de zorgverzekeringswet werd het gemakkelijker om
gespecialiseerde klinieken op te richten. Van
deze mogelijkheid is volop gebruik gemaakt.
In de thuiszorg heeft een organisatie als Buurtzorg de vanzelfsprekendheden van de klassieke
organisatievorm van thuiszorgorganisaties
fundamenteel ter discussie gesteld. De afbouw
van de klassieke verzorgingshuizen vraagt om
nieuwe antwoorden. Ook de eerste lijn staat voor
nieuwe uitdagingen. Hoe geef je invulling aan de
relatie met gemeenten in het kader van de Wmo
of de Jeugdwet? Zorggroepen zijn op zoek naar
een nieuwe missie en ziekenhuizen denken na
over vormen van anderhalvelijnszorg.
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Ook patiënten veranderen. Zij willen beter geïnformeerd worden en meer zeggenschap krijgen.
Aan de andere kant wordt verwacht dat zij meer
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen
gezondheid, dat ze langer thuis blijven wonen,
doen aan zelfmanagement en gebruik maken van
e‑health. Er wordt meer dan voorheen nagedacht
over het doel van een behandeling.
Data, informatie, kennis
Data vervullen een steeds belangrijker rol in het
zorgstelsel. Uitwisseling van informatie zijn landelijk en lokaal beleidsspeerpunten. De gegevens die
door het zorgsysteem zelf worden gegenereerd
vormen een rijke bron van informatie over het
functioneren van de zorg op alle niveaus.
Deze dynamiek is kenmerkend voor een veerkrachtig gezondheidszorgsysteem. Om goed op
deze veranderingen te kunnen anticiperen en
reageren, is kennis nodig vanuit verschillende
perspectieven en over de verschillende niveaus.
Ook kennis uit internationaal vergelijkend onderzoek is hierbij van waarde. Het Nivel speelt met
zijn drie onderzoeksdomeinen, de specifieke

onderzoeksthema’s en zijn internationale
oriëntatie daarop in. Door het stimuleren van
het leervermogen draagt het Nivel met zijn
drie onderzoeksdomeinen bij aan een veerkrachtig gezondheidszorgsysteem. We leveren
relevante en betrouwbare kennis over de zorg,
zoals kennis over de effecten van ingezette
veranderprocessen, over de behoeften van
patiënten en burgers, over de ambities en
mogelijkheden van de professionals in de zorg en
hun organisaties en kennis over de verschillende
sturingsmogelijkheden.

Onderzoeksdomeinen:
drie perspectieven op de gezondheidszorg
De drie onderzoeksdomeinen

De drie onderzoeksdomeinen van het Nivel staan centraal met hun specifieke thema-gebieden.
Door drie perspectieven dicht bij elkaar te brengen, ontwikkelen we kennis in samenhang en
vinden we antwoorden op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken.

Patiënten, cliënten
en burgers

Professionals en
zorgorganisaties

Het gezondheidszorgsysteem

Het perspectief van patiënten, cliënten
en burgers
Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen in
de Nederlandse samenleving sterk toe, en
daarmee ook het aantal mensen met een
chronische aandoening. In 2030 heeft vier op
de tien Nederlanders een (of meer) chronische
aandoening(en). Tegelijkertijd daalt het aantal
professionals in de zorg. Er wordt steeds meer
van patiënten verwacht in termen van eigen
regie en zelfredzaamheid.
Door onderzoek weten we beter wat patiënten en
cliënten willen en wat ze nodig hebben om een
actieve partner in het zorgproces dan wel zelfredzaam te zijn. Er komt een beter beeld van
kwetsbare situaties en groepen, en van manieren
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om daar adequaat mee om te gaan. Hiermee
wordt de zorg meer afgestemd op de behoeften
en mogelijkheden van individuele patiënten. In
Nederland heeft ruim één op de drie volwassenen
onvoldoende gezondheidsvaardigheden.
Zij zullen meer aandacht, uitleg en ondersteuning
nodig hebben. Anderen zijn juist in hoge mate
vaardig, zelfredzaam en hebben minder zorg
nodig. Inzicht in die diversiteit leidt tot meer zorg
op maat en effectieve inzet van middelen (tijd en
geld). In het onderzoek van het Nivel kijken we
naar verschillende onderwerpen die met eigen
regie en zelfredzaamheid te maken hebben.
Ook onderzoeken we de wensen en ervaringen
van patiënten en cliënten in de zorg.

Themagebieden in dit onderzoeksdomein zijn:
• Zorg vanuit patiëntenperspectief
Dr. Dolf de Boer, MBA
• Zorg en participatie bij chronische aandoeningen
Dr. Hennie Boeije
• Communicatie in de gezondheidszorg
Prof. dr. Sandra van Dulmen

Themagebieden in dit onderzoeksdomein zijn:

• Kwaliteit en organisatie van de zorg
Dr. Janke de Groot

• Verpleging en verzorging
Prof. dr. Anneke Francke

• Huisartsgeneeskundige zorg
Dr. Joke Korevaar

• Farmaceutische zorg
Het perspectief van professionals en zorg
organisaties
Goede kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, waardige ouderenzorg, participatie, eigen regie en
zelfredzaamheid van burgers zijn belangrijke doelstellingen in het overheidsbeleid (ministerie van
VWS), maar ook van patiëntenorganisaties en
koepelorganisaties in de zorg. De vraag is wat
zorgaanbieders kunnen doen, en wat effectieve
interventies zijn om de zorg nog verder te
verbeteren en de rol van mensen te versterken.
Dit vraagt deels om anders opgeleide zorg
professionals, zowel taakdifferentiatie als meer
samenwerking tussen zorgdomeinen en specia
lismen, maar ook zorgorganisaties die over de
muren heen in zorgketens en netwerken samenwerken in het belang van patiënten.

Dr. ir. Liset van Dijk

• Arbeids- en organisatievraagstukken in de
gezondheidszorg
Prof. dr. Ronald Batenburg
Het perspectief van het gezondheids
zorgsysteem
Vergrijzing, nieuwe (medische) technologie, dure
geneesmiddelen en een toenemende zorgvraag
zet de betaalbaarheid van ons zorgstelsel toe
nemend onder druk. De vraag is hoe het zorg
stelsel zó kan worden ingericht dat ook in
de toekomst de toegankelijkheid, kwaliteit en
betaalbaarheid gewaarborgd zijn. Maatschap
pelijke ontwikkelingen kunnen aan de ene kant
worden gezien als ‘drivers’ die verandering veroorzaken, aan de andere kant vormen zij condities
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die verandering mogelijk maken. Bij een veranderende zorgvraag en/of zorgaanbod moeten vraag
en aanbod steeds opnieuw op elkaar worden
afgestemd. Bij deze nieuwe afstemming kan de
toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van
de zorg ook steeds weer in het geding komen.
Het Nivel beschikt over verschillende tools en
vaardigheden die kunnen helpen om onderzoek
te doen naar de duurzaamheid van het zorg
stelsel, zoals scenarioanalyses, panels, beroepenregistraties en zorgregistraties om nieuwe
thema’s aan de orde te stellen via peilingen onder
leden, en expert/stakeholder workshops om
toekomsten te verkennen.
Themagebieden in dit domein zijn:

• Evaluatie van wet- en regelgeving
Prof. dr. Roland Friele

• Zorgstelsel en sturing
Prof. dr. Judith de Jong

• Zorgdata & het lerend zorgsysteem
Dr. Robert Verheij

Zorg vanuit patiëntenperspectief
Het is cruciaal om te weten hoe patiënten de gezondheidszorg ervaren en wat ze
vinden van de kwaliteit van die zorg. Met die kennis stimuleren we zorgaanbieders
om zo patiëntgericht mogelijk te werken en dragen we bij aan een betere zorg.

Dr. Dolf de Boer, MBA

“We willen weten wat patiënten
en burgers bezighoudt”

desktop ENVELOPE

De gezondheidszorg moet bijdragen aan een
betere gezondheid en levenskwaliteit van de
patiënt. Daarmee is die patiënt de belangrijkste
partij in de gezondheidszorg. Om kwaliteit en
effectiviteit van de zorg goed te kunnen beoordelen is de mening van de patiënt van essentieel
belang. Om de gezondheidszorg goed te laten
functioneren en verbeteringen aan te brengen is
het belangrijk om te weten wat patiënten vinden
van die zorg en welke keuzes ze daarin maken.
Hoe kunnen we ze betrekken bij hun eigen zorg?
Hoe kunnen we patiëntervaringen het beste
registreren, interpreteren en gebruiken?
Kernvragen
We doen veel onderzoek naar wat patiënten
belangrijk vinden. Krijgen ze wat ze willen en in
hoeverre verschilt dat tussen zorgaanbieders?
Dit doen we door gebruik van Patient Reported
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Experience Measures (PREMs), dit zijn enquêtes
waarin we de patiënt vragen stellen over de kwaliteit van de geboden zorg. Een bekend voorbeeld
van PREMs in Nederland is de Consumer Quality
Index (CQI) die we hebben ontwikkeld. We kijken
ook naar de resultaten van de zorg zoals de
patiënten die ervaren. Dat noemen we Patient
Reported Outcome Measures (PROMs). Een
cruciale vraag voor de komende jaren is hoe we
informatie van patiënten beter kunnen gebruiken
en interpreteren.
Om meer en dieper inzicht te krijgen in wat
patiënten en burgers bezighoudt maken we regelmatig gebruik van het Burgerplatform. Dit is een
groep burgers en/of patiënten die regelmatig en
in wisselende samenstelling bij elkaar komt om
een complex vraagstuk te bespreken. Door
introducties, interactieve oefeningen en kruis
bestuiving tussen de deelnemers registreren

we hoe burgers aankijken tegen ingewikkelde
vraagstukken in de zorg. De uitkomsten van het
platform helpen beleidsmakers en andere stakeholders om beleid verder te ontwikkelen en
dat beleid goed uit te leggen aan burgers en
patiënten.

altijd goed aan bij wat de praktijk nodig heeft.
Bij samenwerkingsprojecten en co-creatie
wisselen we al tijdens het onderzoeksproces
kennis uit, waardoor het onderzoek al impact
heeft voordat de uiteindelijke resultaten
beschikbaar zijn.

Verbinding tussen wetenschap,
beleid en praktijk
De manier waarop we verbinding maken tussen
onderzoek, beleid en praktijk hangt af van de
context en het soort onderzoek. Bij het opzetten
en uitvoeren van een project werken we het liefst
nauw samen met betrokken partijen en patiënten.
Daarvoor gebruiken we begeleidingscommissies,
focusgroepen, een burgerplatform, interviews,
delphi-rondes, of een samenwerkingsverband
waarbij onderzoekers deels op locatie van een
beleidsmaker werken of andersom. Waar intensieve samenwerking om praktische of principiële
redenen minder voor de hand ligt voeren we
onderzoek zelfstandig uit. Dit kan voorkomen
wanneer samenwerking de onafhankelijkheid van
de onderzoekers in de weg staat. Wanneer we
een project zelfstandig uitvoeren houden we wel
contact met de mensen die werken binnen ons
onderzoeksveld. Op die manier sluiten resultaten
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Maatschappelijke impact
Het onderzoek heeft een aantal directe maatschappelijke
effecten die duidelijk zichtbaar zijn in de zorg, zoals het
gebruik van PROMs, PREMs, de verhalen van patiënten
en de methodologie die we gebruiken. Het draagt
indirect bij aan een betere positie van de patiënt. Waar
mogelijk neemt die zelf beslissingen over zijn/haar zorg.

Zorg en participatie bij chronische aandoeningen
De komende jaren neemt het aantal mensen met een chronische ziekte of beperking
toe, zowel onder jongeren als ouderen. Door onze werkwijze komen we te weten wat
mensen nodig hebben, verwachten en doen. Zo kunnen we bijdragen aan passende zorg
en vergroting van participatie.
Dit programma is opgebouwd rond een belang
rijke doelgroep van de gezondheidszorg, namelijk
mensen met een chronische ziekte of beperking.
De komende jaren neemt hun aantal toe, zowel
onder jongeren als ouderen. Zij hebben dezelfde
ambities en wensen als gezonde mensen en
willen meedoen in de samenleving op het gebied
van werken, wonen, scholing en vrije tijd. Maar ze
staan ook voor de opgave om het leven boven de
ziekte uit te tillen en hun ziekte of beperking een
plaats in hun leven te geven; sommige mensen
kunnen dat zelf en anderen hebben daarbij zorg
en ondersteuning nodig.
Om hen te kunnen ondersteunen is kennis nodig
over knelpunten die ze ervaren, hun zorgbehoefte
en hun ervaringen met de zorg.

Meer specifiek gaat het om:
• Nulde- en eerstelijnszorg: veel mensen wonen
langer thuis en krijgen zorg en ondersteuning
uit hun eigen omgeving (mantelzorg), van de
gemeente of van professionals. Passende zorg
en ondersteuning is niet voor iedereen hetzelfde.
• Zelfredzaamheid en participatie: lukt het de
groep mensen met een chronische aandoening
om eventueel met ondersteuning zelfstandig te
wonen en te participeren op gelijke voet met
mensen zonder beperking? Wat zou daar voor
nodig zijn?
• Wat werkt er voor deze doelgroep: wat ervaren
mensen zelf als ondersteuning bij hun dagelijks
leven? Welke voorzieningen werken voor hen
en bevorderen zelfmanagement?
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Dr. Hennie Boeije

“Mensen met een beperking
hebben dezelfde ambities als
gezonde mensen”

desktop ENVELOPE

Kernvragen
De kernvragen van ons onderzoek zijn:
• Hoe kunnen zorg en ondersteuning optimaal
worden vormgegeven vanuit het patiëntenperspectief?
• Wat is er nodig om mensen met een chronische
aandoening naar behoefte en op gelijke voet te
laten participeren in de samenleving en eenzaamheid te verminderen?
Verbinding tussen wetenschap,
beleid en praktijk
De benadering van ons onderzoek kenmerkt zich
door intensief contact met opdrachtgevers en
dikwijls ook met begeleidingscommissies. Denk
hierbij aan ministeries, professionals, semi
publieke organisaties en patiënten-, belangenen brancheorganisaties. Daarnaast werken we
vaak samen met de doelgroep. Een voorbeeld
hiervan is het onderzoek naar de toegankelijkheid
van de verkiezingen in 2017 voor mensen met
een beperking. Dit onderzoek voerden we uit met
subsidie van het College voor de Rechten van de
Mens. We maakten gebruik van Nivel-panels en
werkten samen met het Trimbos-instituut.
Gedurende het onderzoek was de doelgroep
steeds betrokken, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen

en testen van de vragenlijst en bij het inter
preteren van de resultaten. De haalbaarheid
van de ingewonnen oplossingen en adviezen
is besproken met vertegenwoordigers van
belangenorganisaties van mensen met
beperkingen, gemeenten, rijksoverheid en
de Kiesraad.

Maatschappelijke impact
Door onze werkwijze komen we te weten
wat mensen met chronische aandoeningen nodig hebben, verwachten en doen.
Op die manier zijn de ervaringen van de
doelgroep een belangrijke informatiebron naast informatie uit bijvoorbeeld
onze zorgregistraties. Vervolgens kunnen
uit het onderzoek prioriteiten komen om
voor deze doelgroep de zorg en participatie te verbeteren.
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Communicatie in de gezondheidszorg
Goede interpersoonlijke communicatie in de gezondheidszorg is van groot
belang en niet vanzelfsprekend. Onze groeiende databank met video-opnames
van alledaagse medische consulten laat zien dat de communicatie tussen zorg
verlener en patiënt beter kan en beter moet.

Prof. dr. Sandra van Dulmen

“Echte aandacht en steun voor
de patiënt ontbreekt”

desktop ENVELOPE

Dat communicatie belangrijk is, maar niet vanzelfsprekend, wordt door overheid, opleiders,
zorgverleners en door (ons) onderzoek
gestaafd. Ondanks de toegenomen aandacht
voor communicatie-onderwijs blijven desondanks veel patiënten verstoken van begrijpelijke
en persoonlijke informatie. Ze durven vaak geen
vragen te stellen en worden niet meer dan
voorheen betrokken bij de besluitvorming over
hun zorg.
We hebben meer kennis nodig over:
• hoe zorgverleners kunnen achterhalen wat
welke patiënt op welk moment aan informatie
en ondersteuning nodig heeft, ten behoeve
van zelfmanagement, therapietrouw, besluitvorming, etc.;
• waarom er stagnatie is in het overbrengen

18 | Onderzoeksdomein | Het perspectief van patiënten, clienten en burgers

van communicatievaardigheden van klaslokaal
naar praktijk;
• omgevingsfactoren als tijd, bekostiging en regie
en hoe die de communicatie tussen zorgverlener en patiënt bevorderen of juist tegenwerken;
• de manier waarop ontwikkelingen als e‑health
of meer persoonlijke coaching van de patiënt
de communicatie met de zorgverlener kunnen
ondersteunen.
Kernvragen
Binnen ons themagebied hanteren we de
volgende kernvragen:
• Wat hebben patiënten en zorgverleners nodig
om doelgerichte en persoonsgerichte communicatie voor alle betrokkenen mogelijk te
maken?
• Hoe kan e‑health hierin ondersteuning bieden?

• Op welke manier kunnen de gezondheids
bevorderende effecten van goede commu
nicatie verder worden versterkt?
• Hoe verbetert goede communicatie de
kwaliteit en veiligheid van zorg?
• Hoe versterk je de rol en de positie van de
patiënt in de gezondheidszorg? Dat vraagt om
aandacht voor verschillen in behoeften en
vaardigheden van de patiënt. Het ontwikkelen,
evalueren en implementeren van een toolbox
met communicatie-ondersteunende interventies voor patiënt en zorgverlener is vereist om
aan deze verschillen recht te doen.

Maatschappelijke impact
Naar verwachting zorgen interventies op maat ervoor dat patiënten in
de toekomst de rol van gesprekspartner in de zorg beter kunnen
invullen. De interventies geven ook handvatten aan zorgverleners om
de persoonlijke communicatie met een patiënt te verbeteren.

Verbinding tussen wetenschap, beleid en
praktijk
Door onze persoonsgerichte aanpak, betrekken
wij de praktijk altijd actief in ons onderzoek; zo
werken patiënten als co-designers mee bij de
ontwikkeling van onze interventies en kijken we
samen met zorgverleners wat de uitkomsten
van onze projecten betekenen voor hun praktijkvoering. Ook informeren wij beroeps- en
patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en
opleidingen actief over onze onderzoeksplannen
en -resultaten, waardoor implementatie de
meeste kans van slagen heeft.
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Kwaliteit en organisatie
De ontwikkelingen in de gezondheidszorg volgen elkaar snel op. Decentralisatie en
extramuralisering vragen een andere manier van werken tussen professionals,
organisaties en zorgsectoren. De ontwikkelingen vergen ook een actievere rol van de
patiënt als die mee moet beslissen over zijn/haar zorg.
De ontwikkelingen in de gezondheidszorg volgen
elkaar snel op. In een tijd van decentralisatie van
zorgtaken, langer zelfstandig blijven wonen
(extramuralisatie) en het stimuleren van gezond
gedrag ontstaan nieuwe vragen over de kwaliteit
en organisatie van de zorg. Decentralisatie en
extramuralisatie vragen een andere manier van
werken tussen professionals, organisaties en
zorgsectoren. Daarnaast gaat de gezondheids
zorg steeds meer uit van nieuwe concepten als
‘positieve gezondheid’ en ‘waardegedreven zorg’.
Deze nieuwe concepten vragen om zowel andere
uitkomstmaten voor kwaliteit van zorg als een
andere organisatie van zorg, waarin de behoeften
van de individuele mens centraal staan. De
gezondheidszorg en de zorgorganisaties moeten
daarop aansluiten. De bovenstaande ontwikkelingen vergen naast een andere zorgverlener en

zorgorganisaties ook een actievere rol van de
patiënt als die mee beslist over zijn/haar eigen
zorg.
Kernvragen
De onderzoeksvragen zijn divers. Hoe bepalen
we kwaliteit van zorg? Hoe houden we zorg
toegankelijk, veilig en betaalbaar? We doen onderzoek naar de patiëntveiligheid van de zorg met
een vierjaarlijkse monitor naar potentieel vermijdbare schade en sterfte in ziekenhuizen. Tegelijkertijd verschuiven de risico’s van de zorg steeds
meer naar buiten het ziekenhuis. Dit hangt samen
met de verschuiving van zorg naar extramuraal,
het langer thuis wonen en de toename van
complexe zorg wanneer de opname van een
patiënt wel nodig is. We doen onderzoek naar de
overdracht van informatie in de zorgketen en
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Dr. Janke de Groot

“Er ontstaan door decentralisatie
nieuwe vragen over kwaliteit van
zorg”

desktop ENVELOPE

diverse vragen in de langdurige zorg. Hoe kunnen
we mensen met dementie bijvoorbeeld zoveel
mogelijk vrijheid bieden, die nog wel in balans
staat tot mogelijke risico’s? We onderzoeken hoe
de zorgorganisatie kan aansluiten bij de behoeften van mensen met een zorgvraag en wat dat
betekent voor zorgprofessionals.
 erbinding tussen wetenschap,
V
beleid en praktijk
Naast samenwerking met onze wetenschappelijke
partners, zoals de VU, het UMC Utrecht, Universiteit Leiden en het Radboudumc, werken we ook
samen met belangen en branche organisaties
zoals Alzheimer Nederland, Spierziekten Nederland, Nederlands Jeugdinstituut, de Patiënten
federatie Nederland, Nederlandse Vereniging
van Ziekenhuizen, ActiZ en Vilans. Vanuit ons
themagebied staan we in nauw contact met het
Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven van
de Hogeschool Utrecht en beroepsorganisaties
van verpleegkundigen en verzorgenden, fysiotherapeuten en kinderartsen.

Maatschappelijke impact
Idealiter werken we vanuit een beleidsvraag of een vraag uit de praktijk
om die samen met de betrokken partijen uit te werken. Dit maakt ons
onderzoek complex, maar tegelijkertijd is daarmee maatschappelijke
relevantie van een onderzoek direct duidelijk. We hechten ook grote
waarde aan de mening van mensen met een aandoening en hun
naasten. Goede gezondheidszorg kent een spanningsveld tussen
optimale zorg voor de individuele burger, terwijl de zorg ook betaalbaar blijft voor de maatschappij. Ons onderzoek draait altijd om het
verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland.
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Verpleging en verzorging
Het werk van verpleegkundigen en verzorgenden verandert. Ze zetten zich steeds meer
in voor eigen regie van hun cliënten en patiënten. Maar hoe denken verpleegkundigen
en verzorgenden zelf eigenlijk over hun werk? Binnen dit themagebied vragen we deze
beroepsgroepen wat ze nodig hebben om hun werk goed uit te voeren
In Nederland werken ruim 300.000 verpleeg
kundigen en verzorgenden. Samen vormen zij de
grootste beroepsgroep van Nederland. Zij werken
in verschillende organisaties en omstandigheden,
onder meer in de thuiszorg, ziekenhuizen, GGZ,
intramurale ouderenzorg en de gehandicapten
zorg. De kern van hun werk is: mensen helpen
hun kwaliteit van leven zoveel mogelijk te hand
haven en te bevorderen, van ‘de wieg tot
en met het einde van het leven’.
Het werk van verpleegkundigen en verzorgenden
verandert van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’
mensen zoveel mogelijk zelf regie houden over
hun gezondheid en leven. Het werk verandert ook
doordat de overheid wil dat mensen zo lang
mogelijk thuis blijven wonen, met inzet van
mantelzorgers.

Binnen het themagebied onderzoeken we hoe
verpleegkundigen en verzorgenden denken over
hun werk en de manier waarop ze dat uitvoeren.
We vragen ze wat nodig is om hun werk en werkomstandigheden te optimaliseren om zo ook de
zorg te verbeteren. Ook in dit themagebied zorgt
kennis voor betere zorg.
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Prof. dr. Anneke Francke

“We verbinden onderzoeks
resultaten met beleid,
praktijk en onderwijs”

desktop ENVELOPE

Kernvragen

• Hoe kunnen verpleegkundigen en verzorgen
den eigen regie en zelfmanagement onder
steunen, ook als het gaat om mensen aan het
eind van het leven, mensen met dementie of
mensen in andere kwetsbare situaties?
• Hoe kunnen mantelzorgers ondersteund
worden nu steeds meer van hen wordt
gevraagd?
• Hoe ervaren verpleegkundigen en verzorgen
den zelf hun werk en de veranderende werkomstandigheden?
• Welke behoeften hebben verpleegkundigen en
verzorgenden als het gaat om het verbeteren
van hun werkomstandigheden?

Maatschappelijke impact
Binnen ons themagebied vinden we het
belangrijk om onderzoeksresultaten te
vertalen en te verbinden met beleid, praktijk
en onderwijs. Naast wetenschappelijke partners, werken we veel samen met praktijk
instellingen, zoals Geriant en het VU medisch
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centrum, belangenorganisaties zoals
Alzheimer Nederland en Mezzo, en beroeps
organisaties zoals V&VN. We werken ook veel
samen met lectoraten van hogescholen zoals
Inholland en Hogeschool van Amsterdam
(HvA).

Huisartsgeneeskundige zorg
De rol van de huisarts wordt breder en omvat steeds meer taken. Een belangrijke
vraag hierbij is hoe, bij al deze ontwikkelingen, de kwaliteit van hun zorg op
peil gehouden kan worden. Kan de huisarts alle taken zelf uitvoeren of zijn er
nieuwe functies nodig?
Binnen dit thema staat de zorg van de huisartsen
praktijk centraal, de spil in de gezondheidszorg
met laagdrempelige toegang voor iedereen. De
huisarts is eerste aanspreekpunt voor patiënten.
Het oplossend vermogen van huisartsen maakt
dat patiënten vaak binnen de eerste lijn blijven.

Dr. Joke Korevaar

“Taakuitbreiding van de huis
arts heeft duidelijk gevolgen”

desktop ENVELOPE

De rol van de huisarts wordt steeds breder onder
andere door de overheveling van de taken uit de
AWBZ, en door het overnemen van specifieke
taken uit de tweede lijn. Dit is al gerealiseerd voor
patiënten met Diabetes Mellitus type II, COPD
en de zorg voor hart- en vaatziekten (CVRM).
Verplaatsen van de nacontrole bij patiënten met
kanker staat nog in de kinderschoenen. De huisarts moet daarnaast ook tijdig en adequaat
reageren bij uitbraken van infectieziekten en veel
partijen zien een grotere rol binnen preventie.
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Dit alles zorgt voor taakuitbreiding, en mogelijk
taakverzwaring, van de huisartsenzorg. De overheveling van taken is nog volop in beweging, de
gevolgen worden steeds duidelijker. De vraag is of
de taakuitbreiding nog past binnen de huidige
werkwijze en organisatie van de huisartsenzorg.
Er komen meer patiënten met complexere
vragen. Dat vraagt om meer kennis, kunde en tijd
van de huisarts en meer overleg met andere zorgverleners. Niet iedere huisartsenpraktijk is al
voldoende voorbereid op deze nieuwe rol als
centrale positie in de zorg voor complexe
patiënten.
Huisartsen hebben mogelijk meer kennis nodig
over hoe je een netwerk van samenwerking
opbouwt en in stand houdt. Daarnaast zijn specifieke kennis en protocollen nodig voor bijvoor-

beeld de nacontrole van patiënten met kanker of
de behandeling van oudere patiënten met complexe problemen. De vraag is welke taken de
huisarts zelf moet uitvoeren en welke hij/zij kan
delegeren naar praktijkondersteuners of assistenten. Mogelijk zijn nieuwe functies nodig, zoals een
nurse practitioner, praktijkondersteuners voor
ouderen of preventie, of een praktijkmanager om
al deze mensen aan te sturen.
Een belangrijke vraag bij al deze ontwikkelingen is
hoe de kwaliteit van zorg op peil gehouden kan
worden. Om dit alles in goede banen te leiden
komt ook de vraag naar voren in hoeverre ICTtools de huisartsenpraktijk hierin kunnen ondersteunen, denk hierbij aan pop-ups of predictiemodellen.

Kernvragen

• Wat is nodig om de zorg voor complexe patiënten te organiseren binnen de huisartsenpraktijk
en in de omgeving van de patiënt?
• Tegen welke problemen loopt een patiënt met
kanker aan in de (na)zorgperiode en hoe kan de
zorg hier beter bij aansluiten?
• Hoe kunnen we infectieziekten en het opkomen
van epidemieën tijdig signaleren?
• Hoe kan preventie voor cardio-metabole aan
doeningen een systematische rol krijgen in de
huisartsenpraktijk?

Verbinding tussen wetenschap,
beleid en praktijk
Tijdens het onderzoek houden we intensief
contact met de praktijk: huisartsen, praktijk
ondersteuners somatiek en GGZ, specialisten,
fysiotherapeuten en diëtisten. De professionals
zijn vaak onderdeel van het onderzoeksteam,
evenals de patiënt. Contacten met managers of
zorgverzekeraars verlopen vaak via focusgroepen,
interviews, of invitational conferences.

Maatschappelijke impact
Het onderzoek biedt direct toepasbare resultaten of geeft
meer inzicht in de behoeften van patiënten. De mate van
maatschappelijke impact wisselt per onderzoek. Het onder
zoek zelf kan ook juist de hiaten in kennis blootleggen en
dus aanleiding zijn voor vervolgonderzoek.
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Farmaceutische zorg
Wanneer medicijnen goed ingezet en gebruikt worden, ervaren mensen
meer kwaliteit van leven en worden kosten bespaard. Wij onderzoeken de
hele zorgketen, van het voorschrijven door de arts tot de patiënt die het
middel gebruikt.
Veel mensen krijgen te maken met farmaceutische
zorg, als patiënt of als mantelzorger. Jaarlijks schrijven huisartsen voor 71 procent van hun patiënten
een geneesmiddel voor. 90 procent van de
mensen die een huisarts bezoekt komt ook bij de
apotheek, blijkt uit Nivel Zorgregistraties 2017.
Daarmee raakt dit onderwerp vrijwel iedereen in
Nederland. Geneesmiddelen zijn een belangrijk
onderdeel van behandelingen en zorgen voor een
aanzienlijk deel van de zorgkosten, ongeveer
10 procent. Die kosten zorgen voor veel
maatschappelijke discussie. Er zijn en worden verschillende maatregelen genomen om de farmaceutische uitgaven terug te dringen. Goede inzet

en gebruik van geneesmiddelen, zoals het
bevorderen van therapietrouw, kunnen kosten
besparingen opleveren elders in de zorg.
Bovendien kunnen ze de kwaliteit van leven van
mensen verhogen.
Farmaceutische zorgketen
Het Nivel onderzoekt de hele farmaceutische
zorgketen. Deze start bij het voorschrijven van een
geneesmiddel waarmee zorgverlener en patiënt
samen een behandeling inzetten. De apotheek
levert het geneesmiddel af, geeft de patiënt uitleg
over het gebruik en monitort dit. Daarna is het de
patiënt die op een bepaalde manier met het
medicijn omgaat.
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Dr. ir. Liset van Dijk

“Hoe geneesmiddelen
gebruikt worden is afhankelijk
van veel factoren”

desktop ENVELOPE

Kernvragen
• Wat is goed voorschrijven door (huis)artsen?
• Welke factoren in het gezondheidzorgsysteem
bevorderen goed voorschrijven door (huis)
artsen?
• Hoe kunnen we voorschrijvers van genees
middelen ondersteunen?
• Hoe kan de apotheek patiënten verder ondersteunen bij het gebruik van geneesmiddelen?
• Hoe kunnen we patiënten ondersteunen bij
hun farmaceutische behandeling?
Verbinding tussen wetenschap, beleid en
praktijk
Binnen het themagebied Farmaceutische zorg
werken we veel samen met andere partners in de
wetenschap, maar ook met partijen in beleid en
praktijk. Zo voeren we projecten samen uit met
partijen zoals Bijwerkingencentrum Lareb, het
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
(CBG) en het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel (CPG). Samen met andere wetenschappelijke instituten en veldpartijen zetten we onderwerpen op de agenda, zoals het bevorderen van
therapietrouw.

Maatschappelijke impact
De farmaceutische zorgketen is ingebed in een gezondheidszorgsysteem en onderhevig aan beleidsmaatregelen. Het uiteindelijke geneesmiddelengebruik is een resultaat van het
samenspel aan invloeden die binnen de keten spelen. Het Nivel
doet onderzoek ter ondersteuning van die keten. Dit leidt tot:
• Betere eigen regie van patiënten, onder andere door stimuleren van therapietrouw.
• Betaalbare en duurzame zorg, onder andere door doelmatig
voorschrijven en afleveren van medicijnen.
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Arbeids- en organisatievraagstukken in de gezondheidszorg
Een arbeidsmarkt in evenwicht, waar vraag en aanbod kwantitatief en
kwalitatief op elkaar aansluit, levert ook betere zorg op. Dat geldt op
macro- maar zeker ook op microniveau: a happy worker is a productive
worker. Daarom brengen we de aansluiting tussen vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt in kaart.

Prof. dr. Ronald Batenburg

“Er blijken grote schommelingen
tussen tekorten en overschotten
van personeel”

desktop ENVELOPE

Zorg is mensenwerk. In Nederland werken
1,2 miljoen mensen in of voor de zorgsector.
Sommige zorgtaken kunnen worden geautomatiseerd, gerobotiseerd of geleerd aan patiënten
en/of burgers, maar zorg blijft een arbeids
intensieve sector. Met de vergijzing van de
bevolking en daarmee ook de zorgverleners zal
de krapte op de arbeidsmarkt naar verwachting
steeds sneller toenemen. Bij schoolverlaters is
de zorg niet zo populair, het heeft een relatief
slecht imago als het gaat om beloning en arbeids
omstandigheden. Het beroep van arts heeft daar
geen of minder last van.
Relevante vraagstukken
De actuele ontwikkelingen vragen om monitoring
en integraal beleid om de arbeidsmarkt in de zorg
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in evenwicht te houden. De opleidingsinstroom
in de arts-beroepen is nauwkeurig en nationaal
gereguleerd, maar voor 80 procent van de overige
zorgverleners is de arbeidsmarkt vrij en zien
we grote schommelingen in tekorten en overschotten.
De uitdagingen voor de toekomst zijn:
• Grip krijgen op de aansluiting tussen vraag en
aanbod op arbeidsmarkt.
• Weten hoe en waarom de samenstelling van
beroepsgroepen in de zorg verandert door
vergrijzing, feminisering maar ook door specialisatie en voortijdig vertrek.
• Deze kennis te verbinden met de verander
ingen in de vraag naar zorg. Behoeften en aandoeningen van burgers, patiënten en cliënten

verschuiven net als de eisen die werkgevers,
zorgverzekeraars en overheid stellen aan het
personeel in de zorg.
Dit levert complexe systeem- en organisatie
vraagstukken op. Om die op te lossen is kennis
nodig die niveau, sector en tijd waarin zorg
verleners dagelijks (moeten) werken overstijgt.
Kernvragen
De aansluiting tussen vraag en aanbod op de
zorgarbeidsmarkt bekijken we kwantitatief,
kwalitatief en planmatig. De vragen spelen niet
alleen op nationaal niveau, maar juist ook
steeds meer op regionaal en lokaal niveau.
• Leiden we genoeg mensen op tot een
bepaald type professional?
• Is het aantal typen professionals wel in
verhouding met de actuele of toekomstige
zorgvraag/doelgroep?
• Sluiten de competenties van zorgverleners
nog wel aan bij de toekomstige zorgvraag?
• Welke opleidingen en beroepen lopen wat
dit betreft achter? Welke passen zich snel
genoeg aan?
• Welke nieuwe opleidingen en beroepen zijn
nodig?

• Waarom zijn knelpunten op de arbeidsmarkt in
bepaalde krimpgebieden veel pregnanter dan
in ander regio’s waar de bevolkingsdaling het
voorzieningenniveau onder druk zet?
Verbinding tussen wetenschap,
beleid en praktijk
Met onze capaciteitsramingsmodellen helpen we
beroepsverenigingen te bepalen hoe regulering
van de opleidingsinstroom kan bijdragen aan
kwantitatief evenwicht op hun arbeidsmarkt. Door
substitutie-onderzoek geven we beleidsmakers,
maar ook de praktijk, inzicht in de voorwaarden
voor taakdelegatie en taakherschikking en de
bedoelde en onbedoelde gevolgen hiervan.

Met enquêtes, focusgroepen en tijdsbestedings
onderzoek monitoren we het aanbod op de
arbeidsmarkt en wijzen we op toekomstige knel
punten. Met scenario-workshops en projectiemodellen kijken we 10 à 15 jaar vooruit en schetsen we voor professionals verschillende scenario’s
waarop ze kunnen anticiperen. Als onderzoekers
reiken we informatie en kennis aan waar beleid op
gebaseerd kan worden. We helpen partijen in de
zorg om een objectief beeld te krijgen van hun
hele arbeidsmarkt en zetten dit in perspectief.
Beroepsgroepen lijken soms verrassend veel op
elkaar en kunnen daardoor veel van elkaar leren.
Dit geldt ook voor regio’s en landen.

Maatschappelijke impact
Volledig evenwicht, maximale werk- en patiënttevredenheid zal nooit bereikt
worden. Maar partijen kunnen wel meer doen aan strategisch arbeidsmarkten personeelsbeleid. Het Nivel ondersteunt dit met kennis en informatie.
Tijdig bijsturen en verkennen van nieuwe organisatievormen heeft impact en
voldoet aan een directe vraag uit de vele beroepsgroepen in de zorg.
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Evaluatie wet- en regelgeving
We verwachten veel van wetten en toezichthouders in de gezondheids
zorg. We zien dat ze veel impact hebben op de gezondheidszorg, maar is
dit altijd de impact die we zoeken? Hoe werkt dat dan? Hoe onderzoek
je dat? Dit zijn vragen die centraal staan binnen het themagebied evalu
atie van wet- en regelgeving.
Veel wetten in de gezondheidszorg richten zich op
de organisatie van die zorg, op de toegankelijk
heid, kwaliteit en betaalbaarheid. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan de Zorgverzekeringswet, de
Jeugdwet en ook de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg (Wkkgz). Ook het toezicht richt
zich op deze thema’s. Achter de inzet van deze
instrumenten zitten aannames over de manier
waarop die instrumenten, wetgeving en toezicht,
zouden kunnen bijdragen aan de beoogde
doelen. Maar kloppen die aannames ook?
Vanwege de grote maatschappelijke verwach
tingen van wetgeving en toezicht is inzicht in
de manier waarop wetgeving en toezicht
functioneren van belang.

Kernvragen
Binnen het themagebied Evaluatie wet- en regelgeving zoeken we naar de antwoorden op relevante kernvragen. We leveren kennis aan voor het
effectief inzetten van wet- en regelgeving en
helpen bij het ontwikkelen van een meer
duurzame gezondheidszorg.
We richten ons op drie centrale vragen:
• Wat zijn de effecten van wetgeving en toezicht
in de gezondheidszorg?
• Wat zijn onderliggende mechanismen die
de effecten van wetgeving en toezicht
beïnvloeden?
• Hoe kunnen we onderzoek naar de effecten en
onderliggende mechanismen vormgeven?
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Prof. dr. Roland Friele

“We willen weten of een wet écht
bijdraagt aan betere zorg”

desktop ENVELOPE

Verbinding tussen wetenschap, beleid en
praktijk
Binnen ons onderzoek staat de invloed van
twee beleidsinstrumenten in de praktijk centraal.
We illustreren dit aan de hand van enkele voorbeelden:
Effecten Evaluatie Jeugdwet
In 2015 werd de Jeugdwet van kracht. Kern van de
wet is dat de verantwoordelijkheid voor de jeugd
hulp bij de gemeenten ligt. Zij zouden, aldus de
beleidstheorie achter de Jeugdwet, beter dan een
landelijke overheid in staat zijn om een verbinding
te leggen tussen verschillende beleidsdomeinen
die van invloed zijn op het welzijn van kinderen en
gezinnen. Denk daarbij aan schuldhulpverlening,
huisvesting, onderwijs en de jeugdhulp. Een van
de belangrijkste punten in de evaluatie van de
Jeugdwet was nagaan of, en in hoeverre deze
aanname in de praktijk al wordt waargemaakt.
Samen met een hele reeks onderzoekspartners
bekeken we de wet vanuit verschillende perspectieven. Vanuit het perspectief van cliënten,
gemeenten en zorgaanbieders, bleek dat er
weliswaar voorbeelden zijn van een domein
overstijgende manier van werken, maar dat het
nog bij deze voorbeelden blijft. De Jeugdwet had,

op het moment van de evaluatie, nog niet het
beoogde effect dat er meer en structureel verbindingen werden gelegd tussen de verschillende
beleidsdomeinen in het belang van kinderen en
gezinnen. De resultaten van deze evaluatie zijn
aangeboden aan twee ministeries (VWS en J&V) en
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Op initiatief van deze partijen hebben de onderzoekers vervolgens in het hele land de resultaten
met lokale partijen besproken. De resultaten
hiervan worden door beide ministeries en de VNG
vertaald in een actieplan.
Onderliggende mechanismen: OPEN in de zorg
In het project OPEN brengen we, samen met de VU
en het AMC, een twintigtal ziekenhuizen bij elkaar
om antwoorden te vinden op de vraag hoe zij
opener en eerlijker kunnen reageren als ‘er iets mis
is gegaan’ in een ziekenhuis. Procedures die
moeten voorzien in genoegdoening na een incident of een klacht, blijken vaak geen succes. Dat
lijkt samen te hangen met het formele karakter van
die procedures. Die zorgen ervoor dat mensen
eerder tegenover elkaar komen te staan dan dat ze
zich richten op het vinden van een oplossing. In
OPEN zoeken we samen met de aangesloten
ziekenhuizen naar alternatieve benaderingen, die
we testen op effectiviteit.
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Methodiek
De effecten van wetgeving en toezicht laten
zich niet evalueren in gecontroleerde
designs, waarbij contextfactoren buiten
beschouwing worden gelaten. Sterker nog,
de effecten van wetgeving en toezicht
worden in grote mate bepaald door die
contextfactoren. Dit vraagt om passende
evaluatiemethodieken. We maken gebruik
van methoden voor programma-evaluatie.
In het geval van een wet- en regelgeving
leggen we ook nog de relatie met juridisch
onderzoek. Binnen het themagebied willen
we een explicietere beschrijving van deze
onderzoeksmethodiek ontwikkelen. De
basis daarvoor is gelegd in de ervaring die
is opgedaan bij de verschillende evaluaties
in de afgelopen jaren en de ervaring die we
opdoen bij het onderzoek naar de effectiviteit van het toezicht, binnen de academische werkplaats. Hier wordt samengewerkt
met IQ healthcare van Radboudumc, VUmc,
Erasmus Universiteit Rotterdam en de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Zorgstelsel en sturing
Een van de grootste uitdagingen waar landen voor staan is het inrichten van
een zorgstelsel dat toegankelijk is en blijft, en ook nog kwalitatief goede zorg
biedt. Daarom is het belangrijk om zicht te hebben op de werking van het
stelsel in de praktijk zodat we kunnen bijsturen waar dat nodig is.

Prof. dr. Judith de Jong

“Marktwerking zorgt soms voor
onbedoelde effecten in zorggebruik”

desktop ENVELOPE

Wereldwijd stijgen de kosten van de gezondheids
zorg, een steeds groter deel van de collectieve
middelen gaat eraan op. Sturingsvraagstukken
onderzoeken we vanuit verschillende perspectieven. Zo onderzoeken we het sturen van verzekerden naar bepaalde aanbieders door zorgverzekeraars. En wat is de rol van e‑health bij het
zorggebruik van patiënten? Daarnaast doen we
onderzoek naar het sturen met het oog op betaalbaarheid dat bijvoorbeeld wordt vormgegeven
door het eigen risico. Wat zijn de gevolgen van
het eigen risico? Blijft de zorg betaalbaar voor
mensen? Speelt het eigen risico een rol bij bijvoorbeeld het verwijzen van patiënten?
Kernvragen
Werkt het stelsel zoals bedoeld? Dit is een van de
belangrijkste vragen die we binnen het thema
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gebied Zorgstelsel en sturing proberen te beantwoorden. Daarvoor bestuderen we het hele zorgstelsel. We zoeken naar de bedoelde en
onbedoelde effecten van gereguleerde markt
werking, kijken naar de keuzes van zorgverzekeraars bij het inkopen van zorg en de mogelijke
effecten daarvan op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Met regelmaat wordt het
vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de
gezondheidszorg en de solidariteit in het stelsel
gemeten. Welke veranderingen zien we en hoe
kunnen we die verklaren?
Verbinding tussen wetenschap, beleid en
praktijk
Ons onderzoek doen we in nauwe samenwerking
met stakeholders. Soms zitten zij in een begeleidingscommissie, soms gaat het om co-creatie van

kennis. We werken onder meer samen met
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland
(ZN), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
(IGJ), zorgverzekeraar VGZ en InEen. Het gaat
altijd om wetenschappelijk onderzoek dat toepasbaar is in beleid en praktijk. Door samenwerking wordt de toepasbaarheid van de
resultaten groter. Zo wordt bijvoorbeeld
onderzoek met zorgverzekeraar VGZ ingezet
om de dienstverlening aan verzekerden te verbeteren. Studies naar de werking van het
eigen risico dragen bij aan de maatschappe
lijke discussies over dit thema.
Kernprojecten
Bij onze onderzoeken gebruiken we verschillende methodieken.
• Het Consumentenpanel Gezondheidszorg
vraagt burgers naar hun mening en ervaring
over en met de gezondheidszorg. Het panel
bestaat uit bijna 12.000 personen van
18 jaar en ouder. Binnen het Consumentenpanel wordt aandacht besteed aan allerlei

actuele onderwerpen in de gezondheidszorg.

• Keuze Verzekerd is een project in samen
werking met zorgverzekeraar VGZ. We doen
onderzoek naar de kwaliteit van de dienst
verlening, naar de sturing van verzekerden naar
zorgaanbieders, het geven van advies of onder
steuning aan patiënten en de rol van zorgverzekeraars bij het kiezen van een zorgaanbieder.
Voor een deel van de onderzoeken maken we
gebruik van het Verzekerdenpanel. Dit panel
wordt beheerd door het Nivel en bestaat uit
ongeveer 15.000 mensen die verzekerd zijn bij
coöperatie VGZ.
• De e‑health-monitor is een samenwerkings
project met Nictiz. We kijken naar het onder

werp vanuit verschillende perspectieven:
consumenten, patiënten, artsen en verpleeg
kundigen. We onderzoeken jaarlijks de stand
van zaken en kijken waar de ruimte voor
verbetering zit.

Maatschappelijke impact
Alle onderzoeken publiceren we openbaar. We vertalen ze in weten
schappelijke artikelen, een feitenblad, een presentatie, web artikelen,
berichten in (sociale) media en nieuwsbrieven.
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Zorgdata en het lerend zorgsysteem
Zorgverleners leggen steeds meer data over behandelingen en patiënten
routinematig vast. Door gebruik van data is het mogelijk om snel kennis te
verzamelen, ervan te leren en daarna ook snel in praktijk te brengen.
De grote hoeveelheid zorgdata biedt veel
nieuwe onderzoeksmogelijkheden. Binnen dit
nieuwe themagebied onderzoeken we de rol
van data in het zorglandschap en hoe je
met big data op landelijk niveau, op lokaal
niveau en op individueel niveau de zorg kunt
verbeteren.

BELEID
ZORGVERLENERS

PUBLICATIES

PRAKTIJK
FEEDBACK

ONDERZOEK

DATA

Door slim gebruik te maken van deze data,
maken we zichtbaar welke zorg werkt en welke
niet, en bij welke patiënten. Er komen steeds
meer mogelijkheden om data met elkaar te
combineren en patronen zichtbaar te maken
en om vernieuwingen sneller door te voeren.
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Dr. Robert Verheij

“Big data helpt ons patronen
te ontdekken in de zorg
en gezondheid”

desktop ENVELOPE

Kernvragen
De centrale vraag is hoe we met al die data komen
tot betere zorg. Onderstaande thema’s en vragen
zijn daar van afgeleid.
• Zeggenschap over gegevens. Hoe gaan we om
met belangen van organisaties en individuen?
Willen patiënten wel regie over hun gegevens?
Hoe bevorderen we het gebruik van gegevens,
zonder de belangen van stakeholders te
schaden?
• Datakwaliteit. Welke factoren hebben invloed
op de kwaliteit van de gegevens? Hoe bevorderen we datakwaliteit?
• Privacy. Hoe zorgen we ervoor dat privacy het
gebruik van data niet in de weg staat?
• Toegang tot gegevens. Hoe zorgen we voor
adequate toegang tot gegevens?
• Effecten. Wordt de zorg echt beter van het
delen van gegevens?
• Analysetechnieken. De kracht van big data zit in
de mogelijkheid om patronen te herkennen.
Welke analysetechnieken kunnen we daarbij
gebruiken? En hoe kunnen we databronnen
met elkaar combineren.

Verbinding tussen wetenschap, beleid en
praktijk
Bij het beantwoorden van deze vragen zoeken we
vaak de samenwerking met zorginhoudelijk deskundigen. We doen bijvoorbeeld onderzoek naar:
• de beste manier om de zeggenschap van
burgers over het gebruik van hun zorggegevens
te regelen (via opt-out of opt-in);
• de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg
gegevens (meten en bevorderen);
• uitwisseling van zorginformatie;
• patronen van gezondheid en zorg, om vast te
stellen wat de beste behandeling is bij een
bepaalde ziekte of aandoening;
• het effect van beslissingsondersteunings
software in de zorg;
• kwaliteitsindicatoren op basis van routine
zorgdata;
• de meerwaarde van het combineren van zorggegevens.

Verbinding tussen wetenschap,
beleid en praktijk
In een lerend zorgsysteem worden in de praktijk
vastgelegde gegevens gebruikt voor wetenschap,
beleid en praktijk, waarna de datacyclus weer
opnieuw begint. We sluiten aan bij de breed
gedragen wens om te komen tot een duurzaam
informatiestelsel.

In dit themagebied maken we intensief gebruik
van de gegevens van Nivel Zorgregistraties en van
de ervaringen die zijn opgedaan met het opzetten
daarvan. Eén van de doelen is het verder ontwikkelen en uitbouwen van de mogelijkheden van
Nivel Zorgregistraties.

Hoe verbetert ons onderzoek de zorg?
Dat je met data de zorg kan verbeteren
hoor je steeds vaker. Maar of dat ook echt
zo is en hoe dat het beste kan gebeuren,
dat is de centrale vraag van ons onderzoek.
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De schatkamer van het Nivel
Het Nivel gebruikt voor zijn onderzoeksinformatie uit
een aantal landelijke zorgregistraties, panels en moni
tors die het beheert.
Deze richten zich, net als de onderzoeksdomeinen van het Nivel op:
• patiënten, cliënten en burgers;
• zorgprofessionals en -organisaties;
• en de context van het zorgsysteem.
De grote hoeveelheid beschikbare data, veelal
over vele jaren longitudinaal verzameld, maakt het
ook mogelijk een bijdrage te leveren aan nieuwe
innovatieve onderzoeksmethoden. Gedacht kan
worden aan voorspellende modellen, bigdataanalyses als machine learning, en netwerk
analyses.
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De onderzoeksinfrastructuur
Panels en monitors met patiënten,
cliënten en burgers
Consumentenpanel Gezondheidszorg
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg
verzamelt sinds 1992 op landelijk niveau informatie over de meningen, verwachtingen en
ervaringen van gebruikers van de gezondheids
zorg. Het panel telt bijna 12.000 leden. Voor
ongeveer 3.000 panelleden is het mogelijk om
hun antwoorden op de vragenlijsten te combineren met gegevens over hun zorggebruik van de
huisarts. Het onderzoek binnen het panel geeft
inzicht in hoe zorggebruikers denken over de
gezondheidszorg, nieuwe ontwikkelingen en de
werking van het zorgstelsel.
Monitor Zorg- en leefsituatie van mensen met een
chronische aandoening
Bijna een op de drie mensen in Nederland leeft
met een chronische ziekte en een op de
vijf mensen heeft matige tot ernstige fysieke
beperkingen. De Monitor Zorg- en leefsituatie
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bestaat uit drie onderdelen: de Participatie
monitor, de Monitor Zorgvraag en de Monitor
Werk & Inkomen.
Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG)
Het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten brengt de situatie van mensen met een
chronische ziekte en/of beperking in kaart op het
gebied van zorg en participatie inclusief arbeidsparticipatie en inkomen. Aan dit landelijke panel
nemen 4.000 zelfstandig wonende mensen deel
met een chronische aandoening.
Panel Samen Leven (PSL)
Het Panel Samen Leven bestaat uit 500 mensen
met een lichte of matige verstandelijke beperking. Zij beantwoorden eens in de twee jaar
vragen over hun woning, ondersteuning en hun
dagelijks leven. Ook doen er 350 naasten van
mensen met een verstandelijke beperking mee
aan het panel. Ze vullen vragenlijsten in over het
dagelijks leven en de ondersteuning van hun
naaste en gaan in op hun eigen situatie.

Longmonitor
De Longmonitor geeft inzicht in de zorg- en leefsituatie van mensen met een longziekte, zoals
astma, COPD en enkele zeldzame longziekten.
Vanuit hun perspectief komen ervaren knel
punten aan bod en ook onderwerpen als zelf
management en ervaring met de zorg. De Longmonitor is gebaseerd op informatie van
1.000 panelleden die vragenlijsten invullen.
Verzekerdenpanel
Het verzekerdenpanel bestaat uit ruim
15.000 leden die allemaal verzekerd zijn bij een
van de labels van Coöperatie VGZ en zich bereid
hebben verklaard regelmatig vragen te beantwoorden over de gezondheidszorg en/of zorg
verzekeringen. Het gaat bijvoorbeeld om keuze
gedrag van verzekerden, loyaliteit aan de
zorgverzekeraar en zorginkoop.

Zorgregistraties en panels van zorg
professionals en zorgorganisaties

Consumentenpanel Gezondheidszorg van
het Nivel.

Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Nivel Zorgregistraties eerste lijn is een geïnte
greerd informatiesysteem voor en over de
eerste lijn. Het omvat gegevens uit elektronische
patiëntendossiers van huisartsen, paramedici en
huisartsenposten. Bij de huisartsen gaat het
jaarlijks om gegevens van 1,7 miljoen burgers, bij
de huisartsenposten om meer dan 11 miljoen
burgers, en bij de paramedici om gegevens van
ruim 300.000 patiënten. De database omvat
anonieme gegevens over de gezondheid en
ziekte, het zorggebruik, geneesmiddelen
voorschriften en verwijzingen naar meer specialistische zorg. De database kan worden aangevuld met gegevens uit andere bronnen, zoals
declaratiegegevens van zorgverzekeraars,
gegevens uit het sociaal domein, gegevens van
andere typen zorgverleners en sociaal-economische kenmerken. Een grote groep patiënten in
Nivel Zorgregistaties neemt ook deel aan het

Ongeveer de helft van de huisartsenpraktijken
binnen Nivel Zorgregistraties levert wekelijks
gegevens aan voor ziektesurveillance. Bij onge
veer 40 daarvan wordt aanvullende informatie
verzameld, over onder andere het voorkomen
van griep.
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Databank Communicatie in de Zorg
Voorlichting, informatie en ondersteuning van
zorgverleners zijn cruciaal om patiënten te leren
zelf zorg te dragen voor gezondheid en ziekte
alsmede voor een gezonde leefstijl. De databank
Communicatie in de Zorg beschikt over video-opnames van ongeveer 18.000 spreekkamer
contacten, opgenomen in zowel de eerste als
tweede lijn. De video-observaties tonen de alledaagse interacties tussen zorgverleners en patiënten, alsmede hun vaardigheden om bijvoorbeeld samen te beslissen.

Panel Verpleging en Verzorging
De transities in de zorg brengen grote verander
ingen voor zorgverleners met zich mee, in het
bijzonder de zorgverleners die clienten verplegen,
verzorgen en begeleiden. Deze groep zorg
verleners vormt de doelgroep van het Panel
Verpleging en Verzorging. Zij vormen getalsmatig
de grootste beroepsgroep in de zorg.
Veranderingen betreffen de arbeidsmarkt, de
inhoud van het werk en de samenwerking met
het sociale domein.
Registratie van beroepen in de gezondheidszorg
De beroepenregistraties van het Nivel bieden
actuele en volledige informatie over de arbeids
marktpositie van huisartsen en verloskundigen in
de eerste lijn. De registraties worden gebruikt
voor trendanalyses en beleidsinstrumenten zoals
de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) en de
Zorgmonitor Krimpgebieden, waarmee regionale
trends en ontwikkelingen in kaart worden
gebracht.

De context: registratie voor de surveillance
van ziekten
Surveillance van infectieziekten
Een belangrijk onderdeel van Nivel Zorgregi
straties vormt de surveillance van infectieziekten.
Het optreden hiervan wordt heel snel gesigna
leerd. Ongeveer 40 huisartsenpraktijken houden
wekelijks bij hoeveel mensen bij de huisarts
komen met griepachtige verschijnselen.
De registratie loopt al vanaf 1970 en peilt kortstondig ook andere gezondheidsvraagstukken
van burgers. Gegevens worden geleverd aan het
RIVM en Europees Centrum voor ziektepreventie
en -bestrijding (ECDC).
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Innovatieve onderzoeksmethoden in een digitale wereld
Het Nivel wil een voortrekker zijn op het gebied van nieuwe analysemethoden
voor big data, personalized medicine en machine learning. We beschikken over
de unieke combinatie van de onderzoeksinfrastructuur van Nivel Zorg
registraties en inhoudelijke expertise, en werken samen met universiteiten en
andere kennisinstituten.

Dr. Derek de Beurs en dr. Thamar van Esch
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Big data, personalized medicine en machine
learning zijn enkele buzzwoorden van de
afgelopen tijd. Ze komen voort uit de toenemende
hoeveelheid en kwaliteit van zorgdata, het inzicht
dat patiënten onderling verschillen en de beschikbaarheid van snellere computers en patroon
herkennende algoritmes. Momenteel is veel
onderzoek in de gezondheidzorg gebaseerd op
relatief kleine studies. De afgelopen jaren zagen
we tot wat voor uitdagingen dat kan leiden:
studies in verschillende medische domeinen zoals
de oncologie en de psychiatrie blijken vaak niet
repliceerbaar. Daarnaast is de studiepopulatie
van het huidige onderzoek vaak niet representatief voor de patiënten die een (huis)arts dagelijks
ziet in zijn praktijk.

Nieuwe technieken
Nivel Zorgregistraties biedt longitudinale
gegevens over 1,7 miljoen patiënten verspreid
over heel Nederland. Huidig Nivel onderzoek richt
zich op het beschrijven van het vóórkomen van
aandoeningen, en de associaties tussen de
belangrijkste voorspellers. Nieuwe machinelearning-algoritmes maken het mogelijk om deze
epidemiologische analyses uit te breiden met
analyses waarbij alle beschikbare variabelen
worden meegenomen. Daarmee kunnen nieuwe
patronen in data worden ontdekt die voorheen
niet zichtbaar waren. Zo bieden machinelearningtechnieken de mogelijkheid om te bepalen welk
antibioticum voor welke patiënt tot het beste
behandelresultaat leidt. Dit is sneller en goed

koper dan een traditionele Randomnized
Controlled Trail (RCT). Bovendien kunnen in
zulke analyses alle patiënten worden meegenomen, in tegenstelling tot een RCT die zich
doorgaans beperkt tot een relatief kleine groep
patiënten in een gecontroleerde setting met
specifieke inclusie- en exclusiecriteria.
Andere technieken zoals ensemble based
learning zullen worden toegepast om te
zoeken naar (veranderingen in) patronen van
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zorggebruik in de jaren voor een suïcide(poging).
Op deze manier krijgt de huisarts meer houvast
om op basis van eerder zorggebruik preventief
contact te zoeken met een patiënt met een
verhoogd risico op suïcidaal gedrag. Rondom
het thema griep combineren we verschillende
algoritmes om data van zoekmachines zoals
Google te trainen op Nivel-zorgdata, zodat we
daarna op basis van deze zoekopdrachten toekomstig zorggebruik betrouwbaar kunnen schatten.

Toekomstige ontwikkelingen big data
In de komende jaren zullen zorgdata op steeds
grotere schaal verzameld worden. Zeker wanneer
Nivel Zorgregistraties wordt verrijkt met andere
datasets van bijvoorbeeld het CBS, kunnen
machinelearning-technieken tot steeds betere
klinische beslisregels komen. Nieuwe algoritmes
zullen ontwikkeld worden om deze informatie
stroom te verwerken tot bruikbare klinische
beslisregels. Nivel heeft met de Zorgregistraties
en de inhoudelijke zorgexpertise een unieke
combinatie om op het gebied van nieuwe analyse
technieken voor big data, personalized medicine
en machine learning een voortrekkende rol te
spelen. In samenwerking met technische experts
van verschillende instituten, universiteiten en
zorgprofessionals uit het veld zal Nivel zich de
komende jaren richten op het toepassen en doorontwikkelen van deze spannende nieuwe mogelijkheden om zo tot kennis voor betere zorg te
komen.

Internationale samenwerking
Internationaal vergelijkend onderzoek biedt inzicht in de organisatie en effectiviteit van
verschillende gezondheidszorgsystemen. Het bundelen van krachten en uitwisselen van kennis
biedt kansen om van elkaar te leren en gezondheidszorgbeleid op elkaar af te stemmen.
Het Nivel zet zijn kennis ook in internationaal
verband in. Projecten worden in samenwerking
met Europese collega’s uitgevoerd voor de
Europese Commissie (DG Research & Innovation),
DG Health & Food Safety (SANTE) en de WHO
(World Health Organization).
De projecten zelf zijn divers en op de Nivel-site
te vinden. Zo wordt er gewerkt in grote consortia
van onderzoekers om bijvoorbeeld de werking
van kwaliteitssystemen in ziekenhuizen te
onderzoeken of de meest effectieve methoden
van self-management voor mensen met een
chronische aandoening vast te stellen. Joint
action waaraan het Nivel deelneemt zijn breder
van opzet en een samenwerking tussen alle
EU-landen, zowel onderzoekers als vertegenwoordigers van beleid en praktijk.
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Voor de komende jaren zal de focus liggen op de
bijdrage die het Nivel kan leveren vanuit de
drie onderzoeksdomeinen en vaste netwerken
waaraan het Nivel deelneemt.

Nivel is actief lid van:
• EUPHA (European Public Health
Association)
• EFPC (European Forum for Primary Care)
• EHMA (European Health Management
Association)
• EACH (International Association for
Communication in Healthcare)
• IFIC (International Foundation for
Integrated Care)
• ISQua (International Society for Quality
in Healthcare)

Academische inbedding
Een belangrijk onderdeel voor het vervullen van de spilfunctie
van het Nivel tussen wetenschap, beleid en praktijk is de
academische inbedding van Nivel-hoogleraren bij diverse
Nederlandse universiteiten.

Hoogleraar

Thema

Universiteit

Prof. dr. Cordula Wagner

Patiëntveiligheid in de gezondheidszorg

Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Roland Friele

Evaluatie wet- en regelgeving

Tilburg University

Prof. dr. Jany Rademakers

Gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie

Universiteit Maastricht

Prof. dr. Sandra van Dulmen

Communicatie in de gezondheidszorg

Radboud Universiteit

Prof. dr. Anneke Francke

Zorg rond het levenseinde

Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Peter Groenewegen

Sociale en geografische aspecten van gezondheid en zorg

Universiteit Utrecht

Prof. dr. François Schellevis

Multimorbiditeit in de huisartspraktijk

Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Judith de Jong

Zorgstelsel en sturing

Universiteit Maastricht

Prof. dr. Ronald Batenburg

Arbeids- en organisatievraagstukken in de zorg

Radboud Universiteit
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Postadres
Postbus 1568
3500 BN Utrecht

Bezoekadres
Otterstraat 118 - 124
3513 CR Utrecht
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