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HIGHLIGHTS

FAST@HOME (RAAK PRO):
succesvolle afronding
(26/9), 1e promotie (15/10) en
Stimulering eHealth Thuis (Zon
Mw SET) subsidie verworven

voor vervolgproject Ikoefenzelf.
nl (2020-2023).

Homepage waarop voor elke patient een programma op maat kan worden
aangeboden om zelf naast en na een revalidatietraject te kunnen oefenen

SARAH networks:
duurzame samen
werking, presentatie
studentproject Brasilian
Biomedical Engineering
Congress (voorjaar,
cbeb.org.br), 5 stagiairs
in Lago Norte Brasilia (juli
2019-januari 2020) en
werkbezoek (december).

Studenten Bewegingstechnologie worden tijdens stage bij
SARAH Brasilia geïnterviewd door nationale nieuwszender
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HIGHLIGHTS

Toekenning Europese
subsidie Kansen voor West II
voor opzetten van het Basalt
Fieldlab Rehabilitation &
Mobility met HHS, LUMC, TUD
en verschillende bedrijven.

In Virtual Reality wordt met studenten gewerkt
aan o.a. beter snappen en verminderen van pijn

Als vervolg op
symposium in de HHS
startte het internationale
project ‘participatie
in kinderrevalidatie’:
‘knowledge translation
(KT) roadmap’ om brug
tussen onderzoek en
beroepspraktijk te slaan
t.b.v. professionals, families
en bebeleidsmakers.

Lectoraat organiseert Minisymposium met internationale partners tijdens
internationaal E-ACD congres Parijs
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OVER HET LECTORAAT
Het bijzonder lectoraat Revalidatie levert een bijdrage aan doelmatige en toekomstbestendige,
‘value based’ revalidatiezorg en slaat hiertoe de noodzakelijke en duurzame brug tussen hoger
beroepsonderwijs (HHS) en beroepspraktijk (Basalt), strategische samenwerkingspartners
vanaf 2008.

Bewegen, sport
en technologie

Beroepspraktijk

eRevalidatie

Revalidatie
Lectoraat
Revalidatie &
Technologie

Onderzoek

Onderwijs

Praktijkgericht

Zorg, design en

en wetenschap

technologie

Participatie

Het lectoraat haalt vragen op van de werkvloer in de medisch specialistische
revalidatie (MSR) en vertaalt deze in innovatieve projecten en praktijkgericht
onderzoek (kenniscentrum HHS).
MSR is gericht op herkrijgen en behoud van participatie en kan hierbij, indien
gewenst en tijdelijk, een deel van de regie op zich nemen, in preventie en acute
zorg tot en met een vervolg op MSR in de 0e, 1e of 2e lijn. In de MSR staan verder
optimale eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven centraal. De MSR zit in een
transitie, met alle partners in de zorgketen. Niet in de laatste plaats vanwege een
groeiend en veranderend appel op de revalidatiezorg. Factoren die hier invloed
op hebben zijn bijvoorbeeld vergrijzing, toename van aantallen en complexiteit
chronische aandoeningen, langere levensduur, ongezonde levensstijl / sedentair
gedrag, eenzaamheid, sterke groei zorgkosten en afname van het aantal nieuwe
zorgprofessionals.
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Missie
De missie van het lectoraat Revalidatie is het toevoegen
van waarde aan de behandeling van patiënten en
mantelzorgers door: a) zo goed mogelijk aan te sluiten
bij hun wensen en behoeften en hen te betrekken
als innovatie- en onderzoekspartner; b) patiënten en
mantelzorgers een verbeterde positieve gezondheid

(vitaliteit, autonomie, mobiliteit, veerkracht) te laten
ervaren; c) bij te dragen in innovatieve, doeltreffende
en doelmatige medisch specialistische revalidatiezorg,
gebaseerd op de meest actuele inzichten (EBP) en
gebruik makend van innovatieve eHealth toepassingen
(eRevalidatie).

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN LECTORAAT
● d
 uurzaam gezonde leefstijl, positieve gezondheid en participatie verbeteren van mensen met een
revalidatiediagnose of bewegingsbeperking
● eHealth en technologie (door)ontwikkelen, implementeren
en evalueren t.b.v. transities in zorg, met name voor MSR
en ketenpartners
● sociale en technologische innovaties t.b.v. inclusieve samenleving
Dit is de drijfveer van het lectoraat Revalidatie, als onderdeel van het kenniscentrum Health Innovation,
dat de gezondheid van burgers wil bevorderen en randvoorwaarden schept voor een gezonde
levensloop: gezondere leefstijl, langer zelfstandig thuis wonen en optimaal herstel en participatie
na een zorgbehandeling.
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OVER HET LECTORAAT

Doelen
Uitgangspunten
onderzoek

De algemene doelstelling van het bijzonder lectoraat
Revalidatie is het bevorderen van doelmatige en
toekomstbestendige, ‘value based’ revalidatiezorg.
Beoogde opbrengst:
a. Onderwijs: het lectoraat draagt bij aan het opleiden van
toekomstige hbo-professionals van de opleidingen
in het gezondheids- en technisch domein en de
ontwerpopleidingen in samenwerking met de
beroepspraktijk. Onderwijs wordt waar mogelijk in
de beroepspraktijk vorm gegeven, bv. in de Learning
Community, het Smartlab, 10- weekse ontwerponderzoeksopdracht BT en de minor Revalidatie,
Zorg en Technologie.
b. Onderzoek: Het lectoraat voert (praktijk)gericht
onderzoek uit binnen de 3 onderzoekslijnen:
–	Participatie: het vergroten van het inzicht in
participatie beïnvloedende factoren bij kinderen en
jongvolwassenen met niet-aangeboren hersenletsel
(NAH). In de HHS is een vragenlijst studenten met
een functiebeperking (SFB) uitgezet en het (Dis)
ability Network gestart.
–	eRevalidatie: het ontwikkelen, toepassen, evalueren
en implementeren van eHealth in de revalidatiezorg.
–	(Aangepast) bewegen en sport: het vergroten van
mobiliteit en sportparticipatie van mensen met een
beperking of chronische ziekte.
c. Innovatie van de beroepspraktijk: het lectoraat
draagt, met name in de Basalt Living Labs, bij aan
het (door)ontwikkelen, testen en implementeren van
technologische innovaties ten behoeve van
de revalidatie.

● Pragmatisch, oplossings- en resultaatgericht
● Innovatief qua opzet en methoden
● Met en voor eindgebruikers (revalidant,
mantelzorger, zorgprofessional: zie figuur
participatiematrix), kenniskring, studenten,
docenten, MKB en andere partners
● Met livinglabs in de beroepspraktijk ‘als werkplaats’
● T.b.v. oplossingen, inzichten en producten die in
de beroepspraktijk doelmatig worden ingezet.

WWW.PARTICIPATIEMATRIX.NL
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Onderzoekthema’s De Haagse Hogeschool
Het lectoraat sluit goed aan op de missie van kenniscentrum
Health Innovation:
● Burgers (met name met een revalidatiediagnose en/of
fysieke beperking) in de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag (MRDH) een verbeterde positieve gezondheid te
laten ervaren door vanuit een inclusieve benadering in te
zetten op sociale en technologische innovaties. I.s.m. het
OKC en het lectoraat ‘Inclusive Education’ is een netwerk
opgezet voor studenten met een SFB, een jaarlijkse SFB
monitor gestart als aanvulling op de Landelijke enquête
onder studenten (NSE) en wordt voorlichting gegevens in
opleidingen en tijdens open dagen.
● Kritische en betrokken wereldburgers op te leiden
die met kennis uit het gezondheidsdomein en kennis
over sociale en technologische innovaties complexe

gezondheidsvraagstukken kunnen helpen oplossen
en zo een bijdrage kunnen leveren aan de positieve
gezondheid van burgers in de MRDH. Studenten
(en docenten) raakten ook in 2019 betrokken bij en
verbonden met andere mensen, in het bijzonder je
kunnen inleven in de wereld van mensen (en hun sociale
omgeving) van jong tot oud met een beperking. Ervaren
wat respect en belangstelling doen met jou en de ander,
doorgronden en ervaren hoe je perspectief neemt, wat
participatie betekent en hoe sociaal en maatschappelijk
‘meedoen met beperkingen’ bevorderd kan worden, wat
inclusief denken betekent binnen de HHS, daarbuiten en
in latere beroepsuitoefening. Let’s change: grenzeloos
denkende en open minded studenten, die stevig in hun
schoenen staan en zo uit eigen overtuiging de wereld
tegemoet treden.

kenniskringlid Frank Schakel, oprichter van het (Dis)ability Netwerk, tijdens een HHS open dag. Frank en docent/
onderzoeker Wil Ijzereef werken hierin samen met het lectoraat ‘Inclusive Education’.
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WIE ZIJN WIJ?
Over de lector
dr. Arend de Kloet
Lectoraat Revalidatie
Arend de Kloet werkt vanaf 1986 respectievelijk als orthopedagoog en
gezondheidszorg-psycholoog, zorgcoördinator, beleidsmedewerker
en onderzoeker bij Basalt (tot januari 2019 Sophia Revalidatie). In 2014
promoveerde hij in Leiden op ‘Participation of children and youth with
acquired brain injury’. In 2008 werd hij benoemd tot lector Revalidatie, met
als aandachtsgebieden beter begrijpen/meten/beïnvloeden van participatie
van mensen met een revalidatiediagnose (m.n. jongeren met niet-aangeboren
hersenletsel, (door)ontwikkelen en op doelmatigheid onderzoeken van
eRevalidatie (eHealth toepassingen in revalidatie) en technologie in stimuleren
van (aangepast) bewegen en sport. Belangrijk motto ‘See potential,
not potential problems’.

Kenniskringleden

Monique Berger

Jorit Meesters

Jora Wolfgram

Rienk van der Slikke

Helmien Rambaldo

Senior onderzoeker en gedelegeerd
verantwoordelijke
voor de onderzoekslijn ‘Bewegen, sport &
technologie’
Opleiding Mens en
Techniek, Bewegingstechnologie
0,5 Fte

Senior onderzoeker
en gedelegeerd
verantwoordelijke
voor de onderzoekslijn
‘eRevalidatie’
Basalt en LUMC
0,5 Fte

PHD in de
onderzoekslijn
‘Bewegen, sport &
technologie’
Opleiding HALO
0,2 Fte

Onderzoeker in de onderzoekslijn ‘Bewegen,
sport & technologie’,
post doc TUDelft &
NOC NSF
Opleiding Mens en
Techniek, Bewegingstechnologie
0,6 Fte

Onderzoeker in de onderzoekslijn ‘Bewegen,
sport & technologie’
Opleiding Sportkunde/
International Sport
Management
0,2 Fte
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Kenniskringleden

Hanneke Braakhuis

Berber Brouns

Martijn van der Ent

Lando Koppes

Joop Lambert

PhD in de
onderzoekslijn
‘eRevalidatie’
Opleiding Mens
en Techniek
0,1 Fte

PhD in de
onderzoekslijn
‘eRevalidatie’
Opleiding Mens
en Techniek
0,7 Fte

Onderzoeker in de
onderzoekslijn
‘eRevalidatie’
Opleiding Mens en
Techniek, Bewegingstechnologie
0,4 Fte

Onderzoeker in de
onderzoekslijn
‘eRevalidatie’
Opleiding HBO-V
0,2 Fte

Onderzoeker in de
onderzoekslijn
‘eRevalidatie’
Opleiding Voeding
en Diëtetiek
0,1 Fte

Petra Siemonsma

Melle van Dilgt

Bram Reurings

Marjolein Jansen

Wil IJzereef

Senior onderzoeker
in de onderzoekslijn
‘eRevalidatie’
Opleiding Fysiotherapie
Hogeschool Leiden
0,2 Fte

Onderzoeker in de onderzoekslijn ‘Bewegen,
sport & technologie’
0,8 Fte

Onderzoeker in de onderzoekslijnen ‘eRevalidatie en Participatie’
Opleiding Communicatie en Media Design
0,2 Fte

Zorgt voor koppeling
lectoraat, HBO-V en
minor Product design
for health. Opleiding
HBO-V in de
onderzoekslijnen
‘eRevalidatie en
Participatie’
0,1 Fte

Onderzoeker in de
onderzoekslijn
‘Participatie’
Opleiding SWE,
Taskforce Diversiteit
en Inclusie HHS
0,2 Fte
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Kenniskringleden

Frank Schakel

Menno van der Holst

Cedric Kromme

Florian Allonsius

Onderzoeker in de
onderzoekslijn
‘Participatie’
Hogeschool student en
ervaringsdeskundige
0,3 Fte

Onderzoeker in
de onderzoekslijn
‘Participatie’
Basalt
0,15 Fte

Onderzoeker in
de onderzoekslijn
‘Participatie’
Basalt
0,1 Fte

Onderzoeker in
de onderzoekslijn
‘Participatie’
Basalt
0,6 Fte

Klaasjan van
Haastrecht
Onderzoeker in
de onderzoekslijn
‘eRevalidatie’
Basalt
0,4 Fte

Kim Hameete
Onderzoeker in de
onderzoekslijn
‘Bewegen, sport
& technologie’
St. Voorall
0,2 Fte

Promovendi
Frederike van Markus (promotor T. Vliet Vlieland, co
promotoren J. Meesters, A. de Kloet) Fatigue. Physical
Activity and Participation in adolescents and young
adults with Acquired Brain Injury (2012-2020)
Manon Wentink (promotor T. Vliet Vlieland, co promotoren
J. Meesters, A. de Kloet). The Use of eHealth in Rehabilitation
after Stroke (2015-2019)

Asa Mennema
en Ilonca Kraak
Betrokken bij de
onderzoekslijn
‘Participatie’
Basalt
0.05 Fte

Berber Brouns (promotor T. Vliet Vlieland, co promotoren
J. Meesters, L. van Bodegom-Vos). Development, effects
and implementation of an ICT-based rehabilitation intervention
for stroke patients (2016 – 2020)
Hanneke Braakhuis (promotor G.Ribbers, co promotor
M.Berger, H.Bussmann ). Applying technology for measuring
physical behavior in rehabilitation (2016-2020)
Jora Wolfgram (promotor P.Beek, co-promotoren M.Berger,
J.v.d.Kamp, A. de Kloet). De rol van variabiliteit in het motorisch
leren bij kinderen tussen de 4-14 jaar met Developmental
Coordination Disorder (2019-2023)
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Onderzoekslijnen
Prolstoel-

Beweegloket/

ergometer

Mobilitheek
Zuiderpark
Meedoen

Bewegen,
Sport en
Technologie

Breinstraat

Participatie
DCD & motorisch

Wheelpower

leren

Revalidatie

SFB

NICE4ALL
Fast@Home

eRevalidatie

Toolkit eHealt
Ikoefenzelf.nl

& technologie

1.	Participatie
Participatie als ‘middel en doel’ stimuleren, met name van
kinderen en jongvolwassenen (4-25 jr) met niet-aangeboren
hersenletsel (NAH) en hun gezin. Beter inzicht krijgen in de
diversiteit aan en dynamiek in participatie beïnvloedende
factoren van de doelgroep door meten van participatie als
uitkomstmaat t.b.v. doelmatige, value based interventies.
Participatie en inclusie van studenten met een SFB monitoren
(jaarlijks) en bevorderen.

2.	Bewegen, Sport & Technologie
Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking heeft
een (functionele) bewegingsbeperking en/of één of meer
chronische ziekten met gevolgen voor mobiliteit en sport.
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Het lectoraat wil sportparticipatie en mobiliteit van burgers
met een beperking bevorderen, o.a. door beter aanmeten
van hulpmiddelen en meten en monitoren (o.a. (self)tracking).

3.	eRevalidatie
Ondanks een groeiend aanbod en de potentiele meerwaarde
van en noodzaak voor eHealth in de zorg verloopt de adoptie
en acceptatie van technologie in de (revalidatie)zorg moeizaam
en traag. De uitdagingen voor de onderzoekslijn eRevalidatie
voor de komende 5 jaar zijn om bij te dragen aan de oplossing
van bovenstaande problemen en vraagstukken in de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van eRevalidatie. Dit geldt voor
de toepassing van eRevalidatie in de revalidatieketen.

WAT DOEN WIJ?

Onderzoeksprojecten
1. Meedoen?!
Onder niet-aangeboren hersenletsel (NAH) wordt schade aan
hersenweefsel verstaan, dat ontstaat na de 1e levensmaand.
Jaarlijks wordt bij minstens 19.000 kinderen en jongeren
in een Nederlands ziekenhuis een diagnose NAH gesteld.
Om meer inzicht te krijgen in factoren die van invloed zijn op
participatieproblemen van jongeren op hun leefgebieden
(thuis, school, werk en maatschappij) alsook op de impact
daarvan op het gezin, is in de periode van 1/2016 t/m 12/2018
een landelijk, multicenter follow-up onderzoek ‘Meedoen?!’
uitgevoerd in 10 Nederlandse revalidatiecentra. In Meedoen?!
wordt de mate waarin en het beloop van participatieproblemen bij NAH-jongeren gemeten over een periode van twee
jaar na aanmelding in een revalidatiecentrum.

keten (ziekenhuizen, nazorgactoren) kan worden verbeterd
en er niet altijd expliciete criteria ten grondslag liggen aan
keuzes die worden gemaakt in revalidatiebehandeling.
Ambities 2020: in mei 2020 wordt de vervolgaanvraag
‘Meedoen Next Step’ ingediend bij de Hersenstichting met
als praktijkvraag: hoe een uniform behandelprogramma te
realiseren waarmee we de impact van NAH op enerzijds het
beloop en de mate van participatie en anderzijds de kwaliteit
van leven bij jongeren met NAH en hun gezin effectief kunnen
verbeteren? Ook werkt het lectoraat met 2 partners aan het
realiseren van ‘Breinstraat’ (5/2019-5/2022), een web omgeving om jongeren met NAH met andere ervaringsdeskundigen in contact te brengen.

Eind december 2018 is de inclusie op T0 afgerond (zie het
figuur hiernaast)
Een eerste analyse laat zien dat jongeren met NAH die worden aangemeld bij revalidatiecentra significant meer participatieproblemen, vermoeidheid en een lagere kwaliteit van
leven ervaren dan een ziekenhuiscohort met NAH en ook de
impact op het gezin hoger is.
Voorts signaleren professionals van revalidatiecentra, in lijn
met de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel kinderen en
jongeren [Hersenstichting, 2016], dat samenwerking in de

260

Ouders
Inclusie Meedoen op T0

Breinstraat: afronding werkpakket met eindgebruikers
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245

Jongeren

195
Bekende andere
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2.	Beweegloket voor Hagenaars met een
beperking
Op initiatief van het lectoraat Revalidatie is het Beweegloket
Sportcampus Zuiderpark (SCZ) opgezet in samenwerking
met zes organisaties: gemeente Den Haag, Stichting MEE/
VTV, Basalt Revalidatie, Haagse Hogeschool, Mondriaan
College en Kenniscentrum sport.
Met het Beweegloket is een centraal, fysiek en digitaal
toegankelijk servicepunt gecreëerd, waar alle kennis en
ondersteuningsmogelijkheden rond bewegen en sport voor
mensen met een beperking zijn gebundeld. De doelgroep
bestaat uit mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk, chronisch ziek, zintuiglijk of psychosociaal). Het doel
is om onnodige drempels om te bewegen en te sporten
voor deze doelgroep weg te nemen, waardoor ze structureel
in beweging kunnen komen. De begeleider van het loket bemiddelt de cliënt in toeleiding naar een passende beweegactiviteit en desgewenst worden ‘Friends’, studenten MBO
Bewegen en Sport of HBO HALO of Sportkunde, hierbij als
begeleider ingezet.

vragen voor doorverwijzing naar sport- en beweegaanbod
binnengekomen bij het Beweegloket, vanuit verschillende
diagnosegroepen.
Bij de HHS HALO werd het keuzevak aangepast sporten
2x aangeboden aan 35 studenten (maximale inschrijving).
Bij ROC Mondriaan koos een recordaantal studenten van
54 voor het profiel bewegingsagogie.
Ambities 2020: stapsgewijs vergroten van de instroom,
verbeteren aanbod (structureel nabellen, verbeteren van de
registratietool, inbedden en uitbreiden (uitstroomprofiel)
‘aangepast sporten’, beweegloket fysiek positioneren op
locatie waar potentiele klanten komen, bv. Passend Onderwijs Het beweegloket krijgt eigen ruimte in het Sportlab
SCZ, waarin ook de Mobilitheek (bibliotheek hulpmiddelen)
geopend wordt tijdens de Invictus games. Binnen het KC
wordt samen met de lectoraten Urban Ageing en Oncologische Nazorg besproken hoe de doelgroepen ‘ouderen’ en
‘oncologie’ kunnen gaan profiteren van het beweegloket.
Activiteiten en onderzoek worden i.s.m. lectoraten Gezonde
Leefstijl en Waarde van Sport uitgebreid.

Een onderzoeker van het lectoraat bouwde in 2019 een tool
om de gegevens en vragen van aangemelde personen te
verwerken. Tussen 1-1-2019 en 31-12-2019 zijn in totaal 186

Auditieve beperking

4

Visuele beperking

3

Psychosociale beperking

2017

9

7

Overige aandoeningen en klachten 3 4

Organen

Chronische aandoening

28

26

8

10

11

6

16

Neurologie
Hersenen

11

17

Orthopedie

68

15

2

2019

6
9

Verstandelijke beperking

2018

7
10

24

15

13

WAT DOEN WIJ?
3. FAST@HOME
Jaarlijks worden in Nederland ruim 40.000 mensen getroffen
door een beroerte of Cerebro Vasculair Incident (CVA; in
het Engels: Stroke), met veelal ingrijpende gevolgen voor
hun functioneren. Er zijn tegenwoordig heel veel eHealth
applicaties beschikbaar om de revalidatie van mensen met
een CVA te ondersteunen, maar de doelgroep en hun
behandelaren vinden het lastig om hieruit een goede keuze
te maken en ze op een passende manier te gebruiken. Dit
was de aanleiding voor het onderzoeksproject FAST@HOME
(Fit After STroke at Home; 10/2015 – 10/2019): een digitale
revalidatie behandelomgeving werd voor mensen na een
beroerte ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd.
Hiertoe werden zowel kwalitatieve als kwantitatieve
onderzoeksmethoden gebruikt. In 5 werkpakketten:

Ambities 2020: er is ruim draagvlak in de beroepspraktijk
(Basalt) ontstaan om verder te gaan met een verbeterde
versie van F@H. In voorjaar 2019 is een ZonMw subsidie
‘Stimulering eHealth Thuis’ verworven t.b.v. doorontwik
keling van F@H, implementatie op meerder locaties van
Basalt en opschaling naar 1e lijn. Stapsgewijs wordt gewerkt
aan het realiseren van een overkoepelende, digitale
infrastructuur (o.a. planning, patiëntdossier), waarin F@H
wordt geïmplementeerd (ikoefenzelf.nl). Het merendeel van
het F@H consortium blijft hierbij betrokken. Een digitale
Patient Journey wordt als extra tool ontwikkeld voor patiënt
en mantelzorger.
De geleerde lessen tijdens de implementatie van F@H
tezamen met een gestructureerde inventarisatie van de
behoeften / competenties van docenten in het HBO hebben
geleid tot een eHealth toolkit die ingezet kan worden ter
bevordering van eHealth in HBO-curricula.

FAST@HOME: FIVE WORK PACKAGES (WP)
1
2
3
4
5

Perspective users (stakeholder analysis)
Development digital platform
Identify best activity tracker
Implementation of the platform
Evaluation effects, satisfaction and costs

Afrondend overleg werkpakketleiders en onderzoekers FAST@HOME
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Projecten lectoraat revalidatie 2019
MEEDOEN?!
Nationale cohortstudie
participatie van kinderen
en jongvolwassenen met
NAH in de revalidatie en
gezinsimpact
Doel project

Het systematisch volgen van het beloop van participatie(problemen) en gezinsimpact bij kinderen en jongvolwassenen die
vanwege een NAH behandeld worden / werden in een aantal medisch specialistische revalidatiecentra in Nederland.

Beoogde resultaten

Onderzoek
•	Het evalueren van (het verloop) van de participatieproblematiek en gezinsimpact; het analyseren welke factoren
samenhangen met (het verloop) van de participatieproblematiek en gezinsimpact
•	Het inrichten van een passend en innovatief zorgaanbod voor deze doelgroep op basis van: praktijkvragen uit
de zorg en de uitkomsten uit de cohortstudie
•	Het in kaart brengen van de specifieke problemen van jongeren en jongvolwassenen in opleiding en werk
(SFB-monitor)
•	Duurzame netwerkontwikkeling (dis)ability network (in minor Product design for Health)
Beroepspraktijk
•	Inzicht in aard en ernst van de hulpvragen van een kind/jongvolwassene en naasten, als basis voor een
innovatief aanbod (bv. zorg, vrije tijd, ondersteuning)
•	Multicenter en landelijk ingericht: verkleinen kennishiaat participatie(problemen). Het landelijk
samenwerkingsverband organiseert jaarlijks een studiedag in de HHS (Brain Awareness Week)
Onderwijs
•	Docenten/studenten GVS, IT&D en SW&E zijn betrokken bij de uitvoering en interpretatie van het onderzoek
•	Docenten/studenten worden betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het innovatief aanbod
•
Studentenprojecten vinden plaats in afgeleide projecten;
•	Resultaten van het onderzoek worden ingebracht in curricula GVS en SWE.
•	Workshops participatie i.s.m. het lectoraat Inclusive Education voor groep Basalt en studenten SFB en tijdens de
Brain Awareness Week.

Bijdrage kennis-centrum
Health Innovation

Aandachtgebied Health Care & Recovery; past binnen de doelstelling en ambities van het Kenniscentrum, namelijk
landelijk, praktijkgericht onderzoek in opdracht van externe partners, gericht op relevant kennishiaat en met spin-off
voor onderzoek, opleidingen en maatschappij (beroepspraktijk, burger).
Basis voor het ontwikkelen en evalueren van nieuwe sociale en technologische innovaties.

Bijdrage aan faculteit of
opleiding

Past binnen de onderzoekslijn patiënt participatief onderzoek van GVS, participatie van SW&E en draagt bij tot
onderzoekend vermogen studenten en docenten. Project past binnen afspraken samenwerkingsovereenkomst
HHS en Basalt.

Externe partners

Revalidatiefonds en Hersenstichting als subsidieverstrekker.
LUMC als kennispartner en naar verwachting 10 revalidatiecentra als deelnemend centrum in deze multicenter studie.
Innovatiepartners.

I.s.m. HHs-lectoraten

Mantelzorg, Inclusive Education, Oncologie, GLSO.

Looptijd

1-1-2015 – 31-12-2020

Ambitie 2020

Indienen vervolgplan multicenteronderzoek Meedoen Next Step: evalueren van een uniform en landelijk te
implementeren behandelprogramma. Hoe kan technologie hierbij doelmatig worden ingezet? Dit zijn vragen die
professionals van revalidatiecentra hebben voorgelegd aan het lectoraat Revalidatie van de Haagse Hogeschool om
een ‘Next Step’ te kunnen maken in de landelijke revalidatiepraktijk. Aanvraag indienen bij Hersenstichting en/of als
RAAK Publiek 2020.
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WAT DOEN WIJ?
Breinstraat
digitaal platform voor
jongeren en jongvolwassenen
met NAH

Doel project

Breinstraat-app wordt samen met de doelgroep doorontwikkeld, uitgebreid en landelijk succesvol geïmplementeerd
en doelmatig gebruikt door jongeren met NAH

Beoogde resultaten

Onderzoek
•
Focusgroepen: Inventariseren wensen en behoeften jonge mensen met NAH en professionals
•	Ontwikkelings- en ontwerpgericht onderzoek: in co-creatie iteratief ontwerpen en testen van nieuwe webomgeving met applicaties
•
Evaluatie implementatie, gebruik en gebruikerstevredenheid
Beroepspraktijk
•	In opdracht van Hersenstichting, als onderdeel van ontwikkelagenda landelijke Zorgstandaard ‘traumatisch
hersenletsel’
•
Product wordt voor en met beroepspraktijk ontwikkeld
•
Stapsgewijze, landelijke implementatie van gezamenlijk product voor zorg, onderwijs en welzijn
Onderwijs
•	Docenten/studenten zijn betrokken bij alle fasen van ontwikkeling en onderzoek en werken hiertoe op
verschillende locaties in de beroepspraktijk van zorg/revalidatie, welzijn en onderwijs
•
Docenten/studenten leren werken met doelgroep
•
Ruim 3 jaar lang studentenprojecten individueel en in groepen; studenten werken multidisciplinair in SmartLab
•
Ervaringen studenten in co-creatie met doelgroep, innovatiepartners, professionals en een bedrijf
•
Resultaten van het onderzoek ingebracht in curricula IT&D, GVS en SW&E.

Bijdrage kennis-centrum
Health Innovation

Aandachtgebied: Health Care&Recovery, Healthy Lifestyle en Healthy Environment.
Past in doel en ambities KC: landelijk, praktijkgericht onderzoek in opdracht van Hersenstichting en samen met 3
externe partners, voor en door doelgroep en met grote spin-off voor, opleidingen en maatschappij. Sterke exposure
HHS. Breinstraat is een voorbeeld van een Gezondheid Communicatie Omgeving (GCO), dat als innovatief onderdeel
van een masterplan ‘digitale infrastructuur zorg’, waaraan samen met Bert Mulder wordt gewerkt, vanuit het
kenniscentrum kan worden gebruikt t.b.v. de regionale zorgpartners.

Bijdrage aan faculteit of
opleiding

Past binnen de onderzoeksvisie van de Faculteit IT&D (waar CMD onder valt) om als kennispartner bij te dragen aan
innovatieve, ontwerpgerichte onderzoeksprojecten waarbij de impact van bestaande en nieuwe technologie op de
mens en samenleving centraal staat met vanuit CMD als belangrijke thema’s User Centered Design en usabilityonderzoek met doelgroep en in beroepspraktijk. Het draagt bij tot onderzoekend vermogen van studenten en
docenten en biedt docenten een kans om bij te blijven in de nieuwste ontwikkelingen.

Externe partners

Heliomare en Breinsupport als projectpartner
samenwerking met een ander HHs-lectoraat Mantelzorg.

I.s.m. HHs-lectoraten

ICT (Bert Mulder).

Looptijd

1-5-2019 tot 1-5-2022

Ambitie 2020:

Ervaringen en resultaat Breinstraat doorzetten naar andere doelgroepen en zorginstellingen: een Gezondheids
Communicatie Omgeving ontwikkelen om ervaringsdeskundigheid te ontsluiten.
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WAT DOEN WIJ?
SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK

Doel project

Stimuleren van bewegen t.b.v. gezondheid/ vitaliteit van de Haagse burger, ongeacht leeftijd, achtergrond
of beperking.

Beoogde resultaten

Onderzoek
•
Gegevens registratietool worden door kenniskringlid geanalyseerd en gevisualiseerd.
•	Doorlopend multidisciplinaire onderzoeksprojecten in Sportlab/Outdoor living lab Zuiderpark.
Haalbaarheidsonderzoek voor elk nieuw initiatief. Elk project zal volgens plan geïmplementeerd worden en in
de komende jaren op gebruik, waarde, doelmatigheid en gebruikerstevredenheid worden geëvalueerd
Beroepspraktijk
•	Sportcampus en Zuiderpark moeten het vitale hart van Den Haag worden, in nauwe samenwerking met
beroepspraktijk. Vragen beroepspraktijk worden in (student)projecten opgepakt, groeiende samenwerking
beroepspraktijk Den Haag e.o. met opleidingen en lectoraten Sportcampus.
•	Beweegloket SCZ: stapsgewijs vergroten instroom. Onderbrengen in Sportloket. Verlenging
samenwerkingsovereenkomst eind 2019. Mobilitheek: eigenaarschap geregeld in 2019, projectgroep werkt
plannen verder uit, aanvraag ingediend bij fonds 1818. Hulpmiddelenpoli: Borgen bij Basalt i.s.m. BT, verkennen
start op locatie SCZ. Beweegvriendelijk Zuiderpark: wensen en behoeften inventariseren.
Onderwijs
•	Onderzoek door studenten in co-creatie met doelgroep, professionals en consortium worden ingebed in
curricula HALO, SK, ISPM, BT en sport en bewegen opleidingen ROC Mondriaan. Draagt bij tot onderzoekend
vermogen studenten en docenten.
•	Beter in kaart brengen van behoefte aan en mogelijkheden van studenteninzet (studiepunten, vergoeding,
roosters, leerjaren etc.). Bijvoorbeeld in uitbreiden pool Friends (studenten HALO/SK/Mondriaan die, indien
nodig, drempels wegnemen om beweegadvies te realiseren. Jaarlijks minimaal één teamplayer project.
•	Inbedding aangepast sporten in curriculum HALO/SK/ISPM en Mondriaan, i.s.m. Hogescholen Inholland/
Amsterdam en Windesheim. Verkennen uitstroomprofiel. ‘Aangepast sporten’.

Bijdrage kennis-centrum
Health Innovation

Aandachtgebied: Health Care&Recovery, Healthy Lifestyle en Healthy Environment. Past in doel en ambities KC:
multidisciplinair, praktijkgericht project, samen met alle regionale stakeholders. Relevant (o.a. Preventie akkoord,
Sportnota DH), in lijn met aanbevelingen rapport Birch, voor en met doelgroep en met grote spin-off voor onderzoek
met grote aantallen studenten uit diverse opleidingen (IT&D/GVS/SW&E). Sterke exposure HHS en gemeente DH.
Integreren in Vitale Delta.

Bijdrage faculteit of opleiding

Past binnen de onderzoekslijnen sociale wetenschappen en bewegingsanalyse (HALO), waarde van sport (SK) en
gezond blijven bewegen en (aangepast) bewegen & sport van BT.

Externe partners

Gemeente Den Haag, Mondriaan, Kenniscentrum Sport, Xtra, faciliteiten
HHS en Mondriaan: gebouw, omgeving, docenten en studenten

I.s.m. HHs-lectoraten

Gezonde Leefstijl in Stimulerende Omgeving (GLSO), Waarde van Sport (WvS), Urban Aging, Sensortechnologie,
Oncologie, Tech voor Gezondheid

Looptijd

Beweegloket: November 2017 – zonder einddatum. Mobilitheek opening halverwege 2020– zonder einddatum.
Hulpmiddelenpoli: start begin 2020– zonder einddatum. Beweegvriendelijk Zuiderpark: start begin 2020– zonder
einddatum

Ambitie 2020

Beweegloket: Instroom vergroten van 15 naar 25 per maand; afspraken met passend Onderwijs over aanbieden
beweegloket. Mobilitheek: Opening 5/2020 tijdens Invictus Games, in samenwerking o.a. met leveranciers, in 2020
drie dagdelen open en 20 bezoekers/week. Beweegvriendelijk Zuiderpark: projectplannen worden voorgelegd aan
gemeente DH, 1 plan wordt gerealiseerd in 2020.
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WAT DOEN WIJ?
DEVELOPMENTAL
COORDINATION
DISORDER (DCD) EN
MOTORISCH LEREN
PROMOTIEONDERZOEK
JORA WOLFGRAM (HALO)
Doel project

Inzicht vergroten in het motorisch leren van kinderen met DCD en nieuwe kennis toepasbaar maken voor professional:
m.n. docent Lichamelijke Oefening (LO), kinderfysiotherapeut.

Beoogde resultaten

Onderzoek
•
Systematische review: Motor learning in children with developmental coordination disorder, how does it work?
•	Observatieonderzoek:
–	handelt docent LO anders met het kind met DCD, vermoeden van DCD en/of low motor ability (10-15%) in de
gymles? Zo ja, waarin?
–	Welke bewegingskenmerken zie je bij leerlingen die volgens de Athletic Skills (AST)-test de minste 10 a 15
procent van de klas zijn? Wat betekent dit voor motorisch leren?
–	Welke gedragskenmerken tonen leerlingen die volgens de AST-test de minste 10 a 15 procent van de klas zijn?
Wat betekent dit voor motorisch leren?
Experiment
•	worden kinderen van groep 5/6 met DCD (en p-DCD en/of low motor ability) motorisch vaardiger wanneer ze
meer gevarieerd les krijgen of na veel herhalingen in bepaald doelspel?
•	Ervaren kinderen van groep 5/6 met DCD (en p-DCD en/of low motor ability) meer succesbeleving wanneer zij
een (bepaald doelspel) gevarieerd of hetzelfde oefenen.
•	Wat is het effect van zelf-gereguleerde videofeedback op het aanleren van de bovenhandse strekworp bij
kinderen met DCD in groep 5/8.
Beroepspraktijk
nieuwe kennis toepasbaar maken voor professional: m.n. docent Lichamelijke Oefening (LO), kinderfysiotherapeut.
Onderwijs: Bijdrage aan de curriculumontwikkeling voor het vak Motorisch Leren op de HALO a.d.h.v. uitkomsten en
systematic review en experimenten over motorisch leren bij kinderen met DCD (en p-DCD en/of low motor ability):
wat werkt?

Bijdrage kennis-centrum
Health Innovation

Kenniscentrum i.o. Health Innovations: Health Care & Recovery en Healthy Lifestyle.
Past in doel en ambities KC: multidisciplinair, praktijkgericht project, samen met regionale stakeholders. Relevant,
met grote aantallen studenten van HALO en SK. PhD traject voor docent HALO.

Bijdrage faculteit of opleiding

Dit past zeer goed in de onderzoekslijn ‘motorisch leren’ en de ambitie om het aantal gepromoveerde docenten te
vergroten binnen de HHS en de faculteit/opleiding HALO. Tevens is op de HALO de sterke wens om studenten mee te
laten draaien in bestaande onderzoekslijnen die betekenisvol onderzoek doen voor het werkveld.

Externe partners

VU Amsterdam (promotor, copromotor), samenwerking om VU en HHS studenten mee te laten draaien in dit
onderzoek.

I.s.m. HHs-lectoraten

Nog niet, maar ambitie is dit wel te delen met het lectoraat Impact van Sport en te koppelen aan uitkomsten van
het lectoraat GLSO.

Ambitie 2020

2 artikelen tbv promotieonderzoek Jora Wolfgram (HALO)
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WAT DOEN WIJ?
FIELDLAB
REHABILITATION &
MOBILITY

Doel project

Opzet en bestendiging van het Mobility Assistive Technologies Fieldlab (MAT-Fieldlab) waarin med-tech bedrijven
en kennisinstellingen doelgericht innovatieve technologische mobiliteitsoplossingen ‘outside in’ kunnen
ontwikkelen, testen en implementeren en nieuwe patiëntgerichte toepassingen ‘inside-out’ gecreëerd en ontwikkeld
kunnen worden.

Beoogde resultaten

Aanvraag ingediend in 2019, honorering in 2019, voorbereidingen gestart eind 2019.
Onderzoek
•
Haalbaarheidsstudies t.b.v. vergroten innovatievermogen van de betrokken MKB-bedrijven
•	Ontwerpgericht onderzoek: welke mobiliteits- en sporthulpmiddelen zijn nodig om bewegen en sport te
stimuleren en te optimaliseren? Hoe kunnen deze hulpmiddelen optimaal worden aangemeten?
•	Implementatie- en doelmatigheidsonderzoek: Hoe kan goed gebruik van hulpmiddelen worden bevorderd en
gebruik beter worden gemonitord?
Beroepspraktijk
•	Organiseren van Business Events en Patiënt Events waarbij bedrijven en de Community of Practice samenkomen
om innovatieve mobiliteitsoplossingen te demonstreren, ontwikkelen en de effectiviteit te evalueren. Ook om
nieuwe patiëntgerichte ideeën te genereren en ontwikkeltrajecten te initiëren.
•	Coördineren van valorisatieactiviteiten die grootschalige implementaties van de mobiliteitsoplossingen
bevorderen (bv. innovatiemanagement, IE-strategie, certificering, business planning).
•
Opzetten van de Mobility Assistive Technologies Academy
•
Opzetten van het organisatorisch raamwerk en publiek-privaat netwerk.
•
Uitrollen van een opmaat communicatiestrategie (bv. website, sociale media).
Onderwijs
•
Nieuw living lab, met rolstoelergometer
•	Studenten en docenten werken in fieldlab, samen met doelgroep, onderzoekers en bedrijven. Ervaringen en
resultaten onderzoek worden ingebed in curricula HALO, SK, BT en Mondriaan.
•
Opzetten van de Mobility Assistive Technologies Academy

Bijdrage kennis-centrum
Health Innovation

Aandachtgebied: Health Care&Recovery, Healthy Lifestyle en Healthy Environment. Past in doel en
ambities KC: speelt in op toenemend mobiliteitsvraagstuk en laadt op (positieve) gezondheid, verkleinen
gezondheidsachterstanden, verbeteren leefstijl en terugdringen eenzaamheid. Praktijkgericht project, samen
met diverse bedrijven en regionale stakeholders: gemeentes (WMO), overheden (VWS) en regionale partners
in. Internationalisering: verbinding met het SARAH Network. Innovatief, met grote spin-off voor onderzoek
(productontwerp, implementatie, valorisatie, evaluatie) met grote aantallen studenten uit diverse opleidingen
(IT&D/GVS/TIS), landelijke uniciteit BT wordt uitgelicht.

Bijdrage faculteit of opleiding

Past binnen de onderzoekslijnen healthy ageing en aangepast sporten van BT en TIS. Betreft praktijkgericht
onderzoek met doelgroep en in beroepspraktijk en draagt bij tot onderzoekend vermogen studenten en docenten.
Project past binnen afspraken samenwerkingsovereenkomst HHS en Basalt.

Externe partners

LUMC, Descin, Technische Universiteit Delft, Hogeschool Leiden, Gemeente Leiden, Transmuralis, Delftse eHealth
Academie (DEHA), Hersenletsel.nl Zuid-Holland,
Zorg en Zekerheid, Haaglanden Medisch Centrum en
Medical Delta

I.s.m. HHs-lectoraten

Oncologie, GLSO, Urban Ageing, Technologie voor Gezondheid

Looptijd

1-4-2020 tot 1-4-2024

Ambitie 2020: start fieldlab; aansluiting MD-programma Improving Mobility with Technology (prof. J. Harlaar) en duurzame samenwerking in Haagse
labs en regionaal HBO en WO in dit project.
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WAT DOEN WIJ?
WHEELPOWER
continue verbetering
van het prestatievermogen
van rolstoelatleten

Doel project

Het verbeteren van de prestaties van rolstoel gebonden topsporters door het optimaliseren van het vermogen tijdens
trainingen en wedstrijden.

Beoogde resultaten

Onderzoek
•	Praktijkgericht: what are the performance indicators for optimal power production by wheelchair athletes
during competition and how are they improved using continuous performance monitoring, combined with direct
feedback?
•	Wetenschappelijk: large-scale data collection across multiple wheelchair sports i.c.m. data science (neural
networks and predictive analytics) benadering worden de kritische prestatie-indicatoren bepaald (data science)
Beroepspraktijk
•	Optimaliseren fit rolstoel-gebruiker tbv prstatie
•	Monitoring: continu monitoren van de rolstoelprestatie en het vermogen tijdens training en competitie in het
veld; trainingsrichtlijnen ontwikkelen, rolstoelactiviteiten optimaliseren, wedstrijdstrategieën verfijnen
•	Innovatie: maximale (an)aerobe vermogen van de atleten analyseren en optimaliseren door o.a. de kinetische
keten te verbeteren
•	perform detailed standardized lab measurements on the wheelchair ergometer (SCZ)
•	vertaalslag naar breedtesport en ADL
Onderwijs
•	Studenten en docenten bereiden metingen voor en voeren deze uit, samen met doelgroep, onderzoekers en
bedrijven
•	Ontwikkelen technologie meten, aanmeten en optimaal instellen rolstoel
•	Ervaringen en resultaten onderzoek worden ingebed in curricula BT en HALO

Bijdrage kennis-centrum
Health Innovation

Aandachtgebied: Health Care&Recovery, Healthy Lifestyle en Healthy Environment. Past in doel en ambities KC:
multidisciplinair, praktijkgericht project, samen met landelijke stakeholders. Innovatief en met grote spin-off voor
onderzoek (productontwerp, implementatie, evaluatie) met grote aantallen studenten uit diverse opleidingen (BT/TIS).
Sterke exposure HHS: zeer goed beoordeelde en gehonoreerde ZonMw aanvraag, bevestigt status en potentie
onderzoekslijn in Nederland, zoal in Birch rapport eerder aangegeven.Internationalisering: verbinding met het
SARAH Network.

Bijdrage faculteit of opleiding

Past binnen de onderzoekslijnen healthy ageing en aangepast sporten van BT. Betreft praktijkgericht onderzoek
met doelgroep en in beroepspraktijk en draagt bij tot onderzoekend vermogen studenten en docenten. Project past
binnen afspraken samenwerkingsovereenkomst HHS en Basalt.

Externe partners

Drie universiteiten (Groningen, Delft en Amsterdam), NOC*NSF, de vijf betrokken sportbonden, vier sportinnovator
centra (Groningen, Papendal, Delft, Amsterdam), twee revalidatiecentra (Reade en Basalt) en twee toonaangevende
commerciële partners op het gebied van bewegingsanalyse en ergometrie (Lode en ProCare). Delft Data Science en
Sport Data Valley zijn als data science partners betrokken voor de big-data analyse en infrastructuur.

I.s.m. HHs-lectoraten

GLSO, WvS, Tech voor Gezondheid

Looptijd

1-12-2019 tot 1-12-2023

Ambitie 2020

Transfer of procedures, methods, results to wheelchair users in recreational sports and daily living. Introduction op
Wheelchair Mobility Performance Monitor (WMPM) and project in SARAH
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WAT DOEN WIJ?
IKOEFENZELF.NL
Blended care voor
CVA-patiënten die
thuis revalideren

Doel project

Door ontwikkelen en implementeren van een gebruiksvriendelijke, digitale behandelomgeving voor patiënten na
een CVA.

Beoogde resultaten

Onderzoek
•
Gebruikersonderzoek F@H t.b.v. doorontwikkeling platform F@H
•	Implementatieonderzoek nieuwe platform: gebruik en tevredenheid van patiënten en professionals worden
gemonitord evenals uitkomstmaten zoals de kwaliteit van zorg, behandelintensiteit en behandelduur.
•	Kosteneffectiviteit: i.s.m. de betrokken zorgverzekeraar met als uiteindelijk doel te komen tot een duurzame
bekostiging.
Beroepspraktijk
•	Opschaling eHealth (platform FAST@HOME) in de Basalt locaties Den Haag en Leiden en de uitrol in de
eerstelijns therapiepraktijken.
•
Blended care op basis van de geselecteerde digitale interventies.
•	Helpdesk die professionals ondersteunt bij het gebruik
Onderwijs
•
Module bij- en nascholing wordt ontwikkeld en verzorgd, ook te gebruiken in zorg gerelateerde opleidingen
•	Minimaal 50 zorgverleners van Basalt en minimaal 50 eerstelijns zorgverleners zijn geschoold in het gebruik van
de applicaties.

Bijdrage kennis-centrum
Health Innovation

Aandachtgebied: Health Care&Recovery, Healthy Lifestyle. Dit regionale project past in visie en ambities KC, o.a.
met betrekking tot langer gezond thuis leven (van CVA-patiënten), implementatie en opschaling van blended care,
bevorderen (positieve) gezondheid, verkleinen gezondheidsachterstanden, verbeteren leefstijl.

Bijdrage faculteit of opleiding

Past binnen de onderzoekslijnen healthy ageing van BT, patiënt participatief onderzoek en e Health van HBO-V
en Voeding en Diëtetiek. Betreft praktijkgericht onderzoek met doelgroep en in beroepspraktijk en draagt bij tot
onderzoekend vermogen studenten en docenten. Project past binnen afspraken samenwerkingsovereenkomst
HHS en Basalt.

Externe partners

Zorg & Zekerheid Leiden (zorgverzekeraar), Fysiotherapeutisch Instituut Duinoord Den Haag en Fysiotherapie Van den
Berg, Alphen a/d Rijn

I.s.m. HHs-lectoraten

Oncologische zorg, Urban Ageing, Mantelzorg, Technologie voor Gezondheid

Looptijd

1-9-2019 tot 1-9-2022

Ambitie 2020

Oplevering nieuwe platform, verdere uitrol en vergelijkbaar aanbod voor andere doelgroepen. Integreren in digitale
infrastructuur Basalt en ketenpartners
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WAT DOEN WIJ?
NICE4ALL

Doel project

Sociale en technologische innovaties om een duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen ten aanzien van
voldoende bewegen bij CVA patiënten tijdens en na de opname in de klinische setting.

Beoogde resultaten

Onderzoek
•	CEHRES roadmap t.b.v. in kaart brengen bevorderende en belemmerende factoren voor duurzame
gedragsverandering.
•	PvE van de fysieke, digitale- en sociale omgeving binnen de klinische settings (ziekenhuis en
revalidatiecentrum).
•	Kort-cyclische processen t.b.v. ontwikkelen, toepassen, evalueren, aanpassen, toepassen, enz. van technologie
ondersteunde interventies.
•	Implementatieonderzoek in de zorgsetting (kliniek, polikliniek, binnen-buitenomgeving) i.c.m. effect- en
procesevaluatie.
•	Ontwikkelen en toepassen van passende onderzoeksdesign voor de ontwikkeling en evaluatie van eRevalidatie
(actiegerichte methodologieën).
Beroepspraktijk
•	Nieuw living lab waarin aan patiënt, mantelzorger en professional ondersteuning kan worden aangeboden
om gedragsverandering ten aanzien van voldoende bewegen te initiëren. Community of practice, waarin
professionals leren van en met (ex-) patiënten, mantelzorgers, studenten en docenten
•	Groeiend en goed onderbouwd aanbod in leefstijl (revalidatie)geneeskunde.
Onderwijs
•
Nieuw living lab waarin permanent studenten aanwezig zijn.
•	Community of Practice, waarin studenten/docenten leren van en met (ex-) patiënten, mantelzorgers,
professionals en onderzoekers.
•	Kennisdomein: bevorderende en belemmerende factoren voor duurzame gedragsverandering ten aanzien van
voeding en beweging voor patiënten op basis van theoretische modellen over gedragsverandering en kwalitatief
onderzoek onder betrokken zorgprofessionals en patiënten.
•	Ontwikkelen van klapper met technieken en co-creatie, i.s.m. opleiding CMD en BT

Bijdrage kennis-centrum
Health Innovation

Aandachtgebied: Health Care&Recovery, Healthy Lifestyle en Healthy Environment. Project past in visie en
ambities KC, Internationalisering: verbinding met het SARAH Network. Speelt in op (positieve) gezondheid, verkleinen
gezondheidsachterstanden, verbeteren leefstijl en terugdringen eenzaamheid.

Bijdrage faculteit of opleiding

Past binnen de onderzoekslijnen healthy ageing van BT, patiënt participatief onderzoek en eHealth van HBO-V en
V&D, User Centered Design en usability van CMD.
Betreft praktijkgericht onderzoek met doelgroep en in beroepspraktijk en draagt bij tot onderzoekend vermogen
studenten en docenten. Project past binnen afspraken samenwerkingsovereenkomst HHS en Basalt.

Externe partners

LUMC, Hogeschool Leiden, FSW Universiteit Leiden, SARAH networks, Medical Delta, NeLL

I.s.m. HHs-lectoraten

Oncologie, Urban Aging, GLSO, Sensortechnologie

Looptijd

1-9-2019 tot 1-9-2022

Ambitie 2020

inrichting living lab, start GCO. Verkennen of en hoe met ‘Ziekenhuiskamer v.d. Toekomst’ en lab Voeding en Diëtetiek
kan worden samengewerkt. Integreren in MD WO programma eHealth and self management (prof. A Evers) en Vitale
Delta. Als consortiumpartner deelnemen aan nieuwe projecten, bv MD 2.0 en NWA project Benefits4All. Mogelijk
RAAK Publiek indienen.
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RESULTATEN ONDERZOEK

Publicaties en kennisproducten

1

Peer-reviewed publicaties in
wetenschappelĳk tĳdschrift

Proefschrift
afgerond

22

Promotietrajecten

5

TOTAAL
RES

CONG

11

52

Publicaties in het kader
van congressen

Hoofdstukken
in boeken

14
12

Producten/tools

Financiering (fte)

8.72
3.93
Totaal

1e geldstroom

4.79

Fte

2e geldstroom

3e geldstroom

(SIA PRO/KIEM/Top-up,
RABO, Hersenstichting,
Zon Mw, VWS, Basalt)

23

0,2

(Gemeente DH/
St. Voorall)

PARTNERS EN NETWERK

Lijst met partners van het lectoraat
21 Netwerken
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

consortium FAST@HOME
consortium Ikoefenzelf
consortium Breinstraat
consortium Rehabilitation &Technology fieldlab
consortium NICE4ALL
consortium Wheelpower
consortium Sport in HBO en WO
consortium NOC NSF
vijf sportbonden (basketbal, tennis, rugby, atletiek, triathlon)
vier sportinnovator centra (Groningen, Papendal,
Delft, Amsterdam)
consortium Vitale Delta; regionaal revalidatie onderzoek
regionaal CVA netwerk
regionaal werkgroep Aangepast sporten Haaglanden
regionaal Transmuraal
landelijk Hersenletsel en Jeugd
landelijk Revalidatie Nederland
landelijk ziekenhuis Fysiotherapeuten
landelijk Nationaal eHealth Living Lab
landelijk expertisecentrum Inclusief onderwijs ECIO;
HHS (Dis)ability network studenten
HHS SFB netwerk professionals HHS
HHSTaskforce Diversity & Inclusion

Netwerken

21

Bedrijven

24

8

Hogescholen NL

6

Universiteiten NL

14

24 Bedrijven
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Universiteiten
internationaal

Diensten HHs

5

Physitrack
Dezzel
2MEngineering
Telerevalidatie
DrKinetic
FT Duinoord
FT Alphen ad Rijn
Samson IT
IT4Web
Lode
ProCare
Roger Daal
Rolls
Manometric
Descin
Manometric
Jagaco
Cue2Walk
Fysiogaming
MultiBalls
RABObank
Weustin&partners
Sedgewick
Zorg en Zekerheid

Opleidingen HHs

12

Lectoraten HHs

9

Faculteiten HHs

4
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PARTNERS EN NETWERK

14 Universiteiten NL
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

9 Lectoraten HHS

LUMC
UMC
AMC
EMC
VUMC
TUDelft
TUTwente
TUEindhoven
Universiteit Leiden
Universiteit Rotterdam
Universiteit Maastricht Universiteit
Utrecht Universiteit
Rijks Universiteit Groningen
Sport Data Valley

●
●
●
●
●
●
●
●
●

4 faculteiten HHS
●
●
●
●

8 Universiteiten Internationaal
●
●
●
●
●
●
●
●

Loughborough (VK)
Birmingham University (VK)
Canadian Institute of Sports (Canada)
Fachhochschule Wien (AU)
University of Illinois (VS)
Tufts Boston (VS)
Australian Catholic University (Aus)
McGill Montreal (Can)

GVS
SW&E
IT&D
TIS

12 Opleidingen HHS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

6 HBO NL
●
●
●
●
●
●

ICT
Urban Ageing
GLSO
Waarde van Sport
Oncologische nazorg
Mantelzorg
Technologie voor Gezondheid
Smart Sensor systems
Inclusive Education

Leiden
Rotterdam
Inholland
Amsterdam
Zuyd
Windesheim

Mens en Techniek
HBO-V
HALO
SPK
ISPM V&D
SW
CMD
ICT
IDE
WTB
IPO
NSE

5 Diensten HHS
●
●
●
●
●
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Bedrijfsvoering & Control (o.a. Subsidiedesk)
Bestuurszaken
Facilitaire Zaken & IT
Human Resources Management
Onderwijs, Kennis & Communicatie (o.a. Decanen,
Bibliotheek, Communicatie &PR, Evenementenbureau)

KOMEND JAAR

Aandachtspunten voor 2020

Het ‘Huis van de Toekomst’

● De bestaande living labs bij Basalt (doelmatige inpassing
eHealth in revalidatiebehandeling & wonen) worden
uitgebreid en geprofessionaliseerd.
Nieuwe living labs starten, gericht op een duurzame
leefstijlverbetering (NICE4ALL) en door ontwikkelen
en opschalen technologie in mobiliteit en sport. Met
kennis-, zorg- en onderwijsinstellingen en MKB-bedrijven
zal een Community of Practice worden opgezet waarin
alle stakeholders (waaronder eindgebruikers, bedrijven,
docenten, studenten) zullen participeren en actief
bijdragen aan de R&D-projecten. SARAH networks heeft
een kopie van het Smartlab gerealiseerd op 8 locaties in
haar netwerk.
Dit in nauwe samenwerking met de opleidingen BT, HBO-V,
V&D, HALO, Sportkunde en TIS. Nadere samenwerking
wordt bewerkstelligd met de nieuwe ‘Haagse labs’,
met name het Sportlab en de Ziekenhuiskamer van de
Toekomst.
● Het speelveld van het lectoraat is met name de medisch
specialistische revalidatiezorg bij Basalt. Waar nodig en
mogelijk zal ook meer inzet gaan naar de behandeling van
de revalidatiedoelgroep elders in de zorgketen: Geriatrische
Revalidatie Zorg (GRZ), ziekenhuizen (ZKH) en Zelfstandige
Behandel Centra (ZBC) en 1e lijnszorg. De HHS streeft naar
meer kwaliteit van onderwijs, met als speerpunten:
● Wereldburgerschap: studenten (en docenten) raken ook
in 2020 in het programma van het lectoraat betrokken op
en verbonden met andere mensen, in het bijzonder van
jong tot oud met een beperking. Ervaren wat respect en
belangstelling doen met jou en de ander, wat inclusief
denken betekent binnen de HHS, daarbuiten en in latere
beroepsuitoefening.

 et’s change: grenzeloos denkende en open minded
L
studenten, die stevig in hun schoenen staan en zo uit eigen
overtuiging de wereld tegemoet treden.
● Internationalisering: in lijn met de focus van de HHS
investeert het lectoraat in 2020 in de strategische
samenwerkingsovereenkomst met SARAH networks. Deze
samenwerking beslaat een groeiend lijst van gezamenlijke
projecten en structurele stageplaatsen bij SARAH
Brasilia, regelmatige werkbezoeken en samenwerking ‘op
afstand’. Met Loughborough (GB) bestaat al jarenlange
samenwerking in ‘aangepast sporten’.

Innovatiepartners (ex-patiënten van Basalt) zijn bij alle (student)
projecten betrokken, hier tijdens een co-creatiesessie over
stimuleren van bewegen in een klinische omgeving

26

Het SmartLab heeft fysieke locaties in Den Haag,Leiden en SARAH Networks (Brazilië). De labs zijn dagelijks geopend en fungeren
als eHealth helpdesk, als oefenruimte voor patiënten/mantelzorgers met of zonder behandelaar en als labs waar gewerkt wordt aan
onderzoek en ontwikkeling. In de labs zijn continu studenten vanuit verschillende opleidingen aanwezig.

27

Kenniskringlid Rienk van der Slikke voert metingen uit bij paralympische basketballers op Papendal. Sensoren meten tijdens
training en wedstrijd o.a. kracht, versnelling, afstand en richting. Ambitie is om het meetsysteem verder te ontwikkelen en
toepasbaar te maken voor breedtesport en gebruik in het alledaagse leven.
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KOMEND JAAR

Studenten als buddy in Friends@PiramideCollege

● Netwerkhogeschool: de strategische
samenwerkingsovereenkomst tussen HHS en Basalt
bestrijkt naast de onderzoekslijnen van het lectoraat
ook bredere uitwisseling (expertise, methoden en
middelen) en samenwerking, b.v. in de Sportcampus,

de minor Revalidatie, de Praktijk Leer Unit en Learning
Community in de kliniek, curriculum-vernieuwing en
functiedifferentiatie. Netwerken worden verbonden,
b.v. richting gemeente, TUD en in de Medical Delta.

Nevenfuncties lector
Arend de Kloet

Internationale werkgroep ‘Participation: It is time for a shift’ (lid)
Nationaal eHealth Living Lab (NeLL) (ambassadeur)
Stichting Innovatie Alliantie platform Zorgtechnologie (lid)
Scientific committee International Pediatric Brain Injury Society (lid)
Regionale werkgroep Implementatie Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Haaglanden (voorzitter)
Werkgroep Research & Development (voorzitter) en stuurgroep (lid) landelijk samenwerkingsverband
Hersenletsel en Jeugd (HeJ)
Revalidatie Innovatie Commissie (RINCO) en Revalidatie Onderzoeks Commissie (RONCO) van Basalt (lid)
WetenschapsCommissie (WeCo) revalidatiegeneeskundig onderzoek (lid)
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BIJLAGE

Peer reviewed publicaties (kenniskringleden)
● Markus-Doornbosch, F van ; Meesters, J.J.L.; Volker,
G; Ijzereef, W.A.M.; Hout, W van den; Vliet Vlieland,
T.P.M.; Kloet, A.J. de. The outcomes of a vocational
rehabilitation program in unemployed adults with
acquired brain injury. Submitted 2019
● Braakhuis HEM, Berger MAM, Ribbers GM, Weerdesteyn
V, Bussmann JBJ. Multidimensional analysis van
physical behavior and physical capacity in minor stroke
patients. Submitted 2019
● Braakhuis, HEM, Berger MAM, Bussman, JBJ. Review:
Objective feedback on physical activity in healthcare
interventions. Journal of Rehabilitation Medicine 5:
15—159 2019. doi: 10.2340/16501977-2522
● Veeger, T. T., De Witte, A. M., Berger, M. A., van der
Slikke, R. M., Veeger, D. H., & Hoozemans, M. J. (2019).
Improving mobility performance in wheelchair basketball.
Journal of sport rehabilitation, 28(1), 59-66.
● Braakhuis HEM, Berger MAM, van der Stok GA, van
Meeteren J, de Groot V, Beckerman H, Bussmann JBJ;
TREFAMS-ACE study group. Three distinct physical
behavior types in fatigued patients with multiple
sclerosis. J Neuroeng Rehabil. 2019 Aug 23;16(1):105. doi:
10.1186/s12984-019-0573-1.
● Braakhuis HEM, Berger MAM, Bussmann JBJ.
Effectiveness of healthcare interventions using objective
feedback on physical activity: A systematic review and
meta-analysis. Effectiveness of healthcare interventions
using objective feedback on physical activity: A
systematic review and meta-analysis. J Rehabil Med.
2019 Mar 5. doi: 10.2340/16501977-2522.
● Braakhuis HEM, Berger MAM, Bussmann JBJ.
Effectiveness of healthcare interventions using objective
feedback on physical activity: A systematic review
and meta-analysis. J Rehabil Med. 2019 Mar 5. doi:
10.2340/16501977-2522.
● Brouns, B., Meesters, J.J.L. Wentink, M.M., de Kloet,
A.J., Arwert, H.J., Boyce-van der Wal, L.W. Vliet Vlieland,
T.P.M. ,van Bodegom-Vos, L. How to influence the
intention to use eRehabilitation after stroke - a survey
among patients, informal caregivers and healthcare
professionals. Submitted 2019

● Brouns B, Meesters JJL, Wentink MM, de Kloet AJ,
Arwert HJ, Boyce L, Vlieland TPM, van BodegomVos L. Factors associated with willingness to use
eRehabilitation after stroke: A cross-sectional study
among patients, informal caregivers and healthcare
professionals. J Rehabil Med. 2019 Aug 15. doi:
10.2340/16501977-2586.
● Wentink MM, Siemonsma PC, van Bodegom-Vos L,
de Kloet AJ, Verhoef J, Vlieland TPMV, Meesters JJL.
‘Teachers and students’ perceptions on barriers and
facilitators for eHealth education in the curriculum of
functional exercise and physical therapy: a focus groups
study. BMC Med Educ. 2019 Sep 6;19(1):343. doi: 10.1186/
s12909-019-1778-5.
● Wentink M, van Bodegom-Vos L, Brouns B, Arwert H,
Houdijk S, Kewalbansing P, Boyce L, Vliet, Vlieland T,
de Kloet A, Meesters J. How to improve eRehabilitation
programs in stroke care? A focus group study to identify
requirements of end-users. BMC Med Inform Decis Mak.
2019 Jul 26;19(1):145. doi: 10.1186/s12911-019-0871-3
● Meesters J, Conijn D, Vermeulen HM, Vliet Vlieland
T.Physical activity during hospitalization: Activities
and preferences of adults versus older adults.
Physiother Theory Pract. 2019 Oct;35(10):975-985. doi:
10.1080/09593985.2018.1460429
● Claire Tilbury, Claudia S Leichtenberg, Bart L Kaptein,
Lennard A Koster, Suzan H M Verdegaal, Ron Onstenk,
Henrike M J van der Linden, Rover Krips, Herman
H Kaptijn, Stephan B W Vehmeijer, Willem-Jan C M
Marijnissen, Jorit J L Meesters, Stephanie M van
Rooden, Ronald Brand, Rob G H H Nelissen, Maaike G
J Gademan, and Thea P M Vliet Vlieland. Feasibility of
Collecting Multiple Patient-Reported Outcome Measures
Alongside the Dutch Arthroplasty Register. Journal of
Patient Experience. DOI: 10.1177/2374373519853166.
Epub 2019 Jun 4.
● Van Markus-Doornbosch F, van der Holst M, de Kloet AJ,
Vliet Vlieland TPM, Meesters JJL. Fatigue, Participation
and Quality of Life in Adolescents and Young Adults
with Acquired Brain Injury in an Outpatient Rehabilitation
Cohort. Dev Neurorehabil. 2019 Nov 20:1-8. doi:
10.1080/17518423.2019.1692948. [Epub ahead of print]
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● van Markus-Doornbosch F, Peeters E, Volker G, van der
Pas S, Vliet Vlieland T, Meesters J. Physical activity,
fatigue and sleep quality at least 6 months after mild
traumatic brain injury in adolescents and young adults:
A comparison with orthopedic injury controls. Eur J
Paediatr Neurol. 2019 Aug 9. pii: S1090-3798(19)30105-9.
doi: 10.1016/j.ejpn.2019.08.003.

● Resch C, van Kruijsbergen M, Ketelaar M, Hurks P,
Adair B, Imms C, de Kloet A, Piskur B, van Heugten C.
Instruments to assess participation of children with
acquired brain injury and cerebral palsy: a systematic
review of measurement properties. Developmental
Medicine & Child Neurology 2019.

Promovendi

● Groeneveld IF, Goossens PH, van Meijeren-Pont W,
Arwert HJ, Meesters JJL, Rambaran Mishre AD,
Van Vree F, Vliet Vlieland TPM; SCORE-study group.
Value-Based Stroke Rehabilitation: Feasibility and
Results of Patient-Reported Outcome Measures
in the First Year After Stroke. Stroke Cerebrovasc
Dis. 2019 Feb;28(2):499-512. doi: 10.1016/j.
jstrokecerebrovasdis.2018.10.033

● Frederike van Markus (co promotoren J. Meesters, A.
de Kloet) Fatigue. Physical Activity and Participation in
adolescents and young adults with Acquired Brain Injury
(2012-2020)
● Manon Wentink (co promotoren J. Meesters, A. de
Kloet). The Use of eHealth in Rehabilitation after Stroke
(2015-2019)

● Arwert HJ, Groeneveld IF, Vliet Vlieland TPM,
Meesters JJL. Health Care Use and Its Associated
Factors 5-8 Years after Stroke. J Stroke
Cerebrovasc Dis. 2019 Aug 24:104333. doi: 10.1016/j.
jstrokecerebrovasdis.2019.104333.
● Groeneveld IF, van der Pas SL, Meesters JJL,
Schuurman JM, van Meijeren-Pont W, Jagersma E,
Goossens PH, Kaptein AA, Vliet Vlieland TPM; SCOREstudy group.Illness perceptions of stroke survivors:
Predictors and changes over time - A 1 year follow-up
study. J Psychosom Res. 2019 Jan;116:54-61. doi: 10.1016.
● Groeneveld IF, Goossens PH, van Braak I, van der Pas S,
Meesters JJL, Rambaran Mishre RD, Arwert HJ, Vliet
Vlieland TPM; SCORE-study group.Patients’ outcome
expectations and their fulfilment in multidisciplinary
stroke rehabilitation. Ann Phys Rehabil Med. 2019
Jan;62(1):21-27. doi: 10.1016/j.rehab.2018.05.1321
● van Markus-Doornbosch F, Peeters E, van der Pas S,
Vlieland TV, Meesters J. Physical activity after mild
traumatic brain injury: What are the relationships with
fatigue and sleep quality? Eur J Paediatr Neurol. 2019
Jan;23(1):53-60. doi: 10.1016/j.ejpn.2018.11.002.
● Rietveld T, Vegter RJK, van der Slikke RMA, Hoekstra
AE, van der Woude LHV, de Groot S.Wheelchair mobility
performance of elite wheelchair tennis players during
four field tests: Inter-trial reliability and construct validity.
PLoS One. 2019 Jun 6;14(6):e0217514. doi: 10.1371/journal.
pone.0217514

31

● Berber Brouns (co promotoren J. Meesters, A. de
Kloet). Development, effects and implementation of an
ICT-based rehabilitation intervention for stroke patients
(2016 – 2020)
● Hanneke Braakhuis (co promotor M.Berger). Applying
technology for measuring physical behavior in
rehabilitation (2016-2020)
● Jora Wolfgram (co-promotoren M.Berger, A. de Kloet).
De rol van variabiliteit in het motorisch leren bij kinderen
tussen de 4-14 jaar met Developmental Coordination
Disorder (2019-2023).

Meer informatie
Dr. A.J. de Kloet

06 535 60 553
a.j.dekloet@hhs.nl / a.dekloet@basaltrevalidatie.nl
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