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Tranzo

• Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn
o Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

• Verbinden wetenschap en praktijk

• Ce trale the a s 
o Kwaliteit van leven

o Kwaliteit van zorg

o Evidence based werken

• Kennisbronnen
o Wetenschappelijke kennis

o Professionele expertise

o Expertise klanten



Tranzo

• Werkwijze: academische werkplaatsen en 

kennisnetwerken

• O derzoek door aio s e  s ie e pra titio ers

Geestdrift Sociaal werk

Verslaving Ouderen

Leven met een verstandelijke 

beperking

Kwaliteit van huisarts- en 

ziekenhuiszorg

Arbeid en gezondheid Jeugd

Publieke gezondheid Brabant Gezondheidseconomie

Preventie verzekerd Innovatie en technologie in de zorg



Science practitioner

• Met één been in de praktijk en één been in de 

wetenschap

• Persoonlijke motieven

• Organisatiemotieven
o Surplus

o Tranzo



AW Ouderen

• Onderzoeksprogramma
o Oa: acceptatie technologie door ouderen en toepassing technologie, 

verhaal als kwaliteitsinstrument, intimiteit en seksualiteit in 

verpleeghuis, eigen regie in verpleeghuis, netwerken van ouderen

• Leerstoel ouderenzorg (prof. dr. Katrien Luijkx)

• Samenwerking 

• Ambities
o Leefwereld ouderen centraal

o Kennis met impact op zorgverlening



Onderzoeksresultaten komen niet altijd in de praktijk terecht. 

Wetenschappelijke

methoden leveren niet

altijd pasklare

antwoorden op 

praktijkvragen.

Onderzoeker heeft

vaak andere focus 

dan

zorgprofessional

Of het onderzoek in 

de praktijk terecht

komt is geen

onderdeel van 

resultaat meting.

Wetenschappelijke

artikelen zijn in 

meerdere opzichten

weinig toegankelijk.

Van wetenschap naar praktijk



Wat we al doen

• Kennisdeling per project
o Wetenschappelijke artikelen en publicaties in vaktijdschriften

o YouTube filmpjes

o Research previews, klankbordgroepen

• Productontwikkeling praktijkinstrumenten
o Tilburg Frailty Indicator

o Toolbox toegangsproces

o Nu vast onderdeel (promotie)onderzoeken

• Inspiratietoolkit ontwikkeld met Vilans



Inspiratietoolkit  

• Vilans en AW Ouderen Tranzo

• Online, binnenkort update

• Inspirerende voorbeelden

o Leskaarten, screening tool, populaire versie 

proefschrift, spel, infographic, research previews

o Product – proces - gebruiker

http://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/hoe-

kennis-bruikbaar-maken-voor-praktijk.pdf

http://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/hoe-kennis-bruikbaar-maken-voor-praktijk.pdf


Een voorbeeld

• (Promotie)onderzoek naar toegang tot ouderenzorg

• Vertaling in toolbox

Challenges of access

Client and provider perspectives on the access 

process to long-term care for older people

Lisette Schipper 



Het proces

Vraag voor 
zorg

Verlenen van 
zorg

Vraag door klant of 
vertegenwoordiger

Eerste contactmoment
Specificatie van vraag

Ontvangen van informatie
Aanbod dat aansluit bij vraag



Inrichting toegangsproces

• Aansluiten bij:

– Klantperspectief

– Organisatieperspectief

• Twee stappen:

– Uitgangspunten bepalen adhv toegangsdimensies 

uit onderzoek

– Ontwerpbesluiten (operations management)



Vervolg

• Vertaling naar instrument / handreiking voor de 

praktijk: toolbox



Tool ox Toega gspro es Oudere zorg

• Toelichting

• Stappenplan

• Infographic (tool 1)

• Prioriteitenschema (tool 2)

• Samenvatting onderzoek

• Document voor faciliteren bijeenkomst

• You Tube filmpje

Resultaat



Stappenplan

• Voor organisatie bijeenkomst met 

betrokkenen bij toegangsproces; bv cliënten, 

verwijzers, zorgconsulenten, medewerkers 

klantenservice, administratieve medewerkers, 

(zorg)managers.

• Doel: plan van aanpak

• Randvoorwaarden: bestuurlijk draagvlak en 

kaders



Stappen 

1. Definitie (afbakening)

2. Probleemstelling: waar gaat het goed, waar 

kan het beter + resultaten uit onderzoek 

3. Beoogd resultaat: parameters vaststellen

4. Inventarisatie (mbv infographic)





Stappen 

5. Verbetermogelijkheden en sterke punten

6. Prioritering (mbv schema)

7. Plan van aanpak: wat, wie, wanneer en hoe

8. Opvolging: vervolgafspraken en planning



Tool ox Toega gspro es Oudere zorg

• Beschikbaar via website Tranzo en Surplus 

www.tilburguniversity.edu/toolboxtoegangsproces

• Gebruikservaringen delen via LinkedIn groep

• Evaluatie en aanpassing na eerste gebruikerservaringen

Toolbox te downloaden

http://www.tilburguniversity.edu/toolboxtoegangsproces


Vervolg

• Implementatie toolbox bij organisaties

• Evaluatie, bijstelling, doorontwikkeling

• Verdere publicatie en promotie van toolbox



Dank voor uw aandacht!

Vragen: e.c.c.schipper@tilburguniversity.edu
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