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Wat is de Wetenschapscarrousel?
De Wetenschapscarrousel is een congres voor studenten van de (pre)masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen en wordt in samenwerking met de opleiding georganiseerd door de studie- en alumniverenigingen van de opleiding.

Wetenschapscarrousel 2.0
Dit jaar is gekozen voor een nieuwe opzet bij het organiseren van de
Wetenschapscarrousel. Waar voorheen het programma werd bepaald
door je studierichting, is de keuze dit jaar vrij. Je kunt zelf bepalen welke
workshop je wilt volgen die aansluit bij jouw interesse. We proberen hiermee meer interactie te bewerkstelligen tussen de verschillende disciplines en daardoor meer betrokkenheid door de studenten!

FIT for the FUTURE?
Het thema van dit jaar is ‘FIT for the FUTURE’. De wetenschap en de zorg
zijn de afgelopen jaren sterk veranderd en gaan nog veel meer veranderen. Om als klinisch gezondheidswetenschappers en zorgprofessionals te
kunnen excelleren is het belangrijk dat we aandacht hebben voor vragen
als: Wat zal er in de toekomst nodig zijn om ons werk zo goed mogelijk te
kunnen uitvoeren? Wat hebben we hiervoor nodig? Wat moeten we
veranderen? Dit zijn vragen die dit jaar centraal staan tijdens de Wetenschapscarrousel.

We wensen jullie een leuke en inspirerende middag!

Het programma
Het programma bestaat uit 3 onderdelen, te beginnen
met het openingscollege, gevolgE door de workshopronde
en als afsluiting de Mebius Kramer lezing. We starten dit jaar in
het UMC Utrecht en verplaatsen daarna naar het Educatorium.

12.45 - 13.15 uur

Onvangst met koffie en thee

Foyer voor de
collegezalen
UMC Utrecht

13.15 - 14.15 uur

Openingslezing
Science in Transition naar
Open Science
Prof. dr. Frank Miedema

Blauwe collegezaal + Tuinzaal
UMC Utrecht

14.30 - 15.30 uur

Workshopronde

Indeling volgt

15.30 - 16.00 uur

Pauze

16.00 - 17.00 uur

Mebius Kramerlezing
‘MAAR IK HÈB HELEMAAL GEEN
DWARSLESIE!’ – over het belang
van communicatie in de
gezondheidszorg
Prof. dr. Wiljan van den Akker

Educatorium
zaal Theatron

17.00 - 18.00 uur

Borrel

Foyer van het
Educatorium

Openingslezing
door prof. dr. Frank Miedema
Het openingscollege zal verzorgd
worden door prof. dr. Frank Miedema.
Professor Miedema was tot voor kort
decaan van de faculteit Geneeskunde
en vice-voorzitter van het UMC
Utrecht. Tegenwoordig houdt hij zich
binnen de Universiteit Utrecht en het
UMC Utrecht bezig met de ontwikkeling en vormgeving van Open

Prof. dr. Frank Miedema

Frank Miedema heeft biochemie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit
Groningen, waar hij zich specialiseerde in immunologie. Als divisiemanager van het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst (CLB)
van het Nederlandse Rode Kruis was hij verantwoordelijk voor zaken als
opleiding en onderzoek, waarna hij directeur van de onderzoeksafdeling
van Sanquin werd. Professor Miedema was daarnaast aangesloten bij de
Universiteit van Amsterdam als professor op het gebied van Immunologie
van AIDS en in 2004 werd hij hoofd van de afdeling Immunologie in het
UMC Utrecht.

Science in Transition naar Open Science
Professor Miedema is één van de initiatiefnemers van de Science in
Transition-beweging in 2013. De initiatiefnemers van Science in Transition geloven dat het wetenschappelijke systeem aan een fundamentele
hervorming toe is. Wetenschap moet gewaardeerd gaan worden aan
de hand van de maatschappelijke impact en stakeholders uit de samenleving moeten onderdeel worden van de besluiten met betrekking tot
de productie van wetenschap. Sinds 2016 is dat nu gaande onder de vlag
van Open Science.

Workshopronde
Tijdens de workshopronde bepaal je zelf welke workshop je volgt. Je
dient je keuze vóór 1 oktober door te geven via het inschrijfformulier op
https://www.formdesk.com/universiteitutrecht-gnk/Wetenschapscarrousel-KGW-2019.

1. PatiÑntenparticipatie in onderzoek - Hoe doe je dat..?
Eva Vroonland
Patiëntenparticipatie krijgt een steeds belangrijkere
rol binnen onderzoek. Niet alleen patiënten (organisaties) willen meer betrokken worden, maar ook de
overheid, gezondheidsfondsen en onderzoeksinstellingen hechten veel belang aan een actieve
inbreng van patiënten in wetenschappelijk onderzoek.
Maar hoe doe je dat? Hoe organiseer je participatie op een betekenisvolle
manier? In deze workshop krijg je geen kookboek tot succes (ik kan je alvast
verklappen dat dat namelijk niet bestaat), maar wel inspirerende voorbeelden en praktische handvatten voor het organiseren van participatie in
jouw (toekomstige) onderzoek!

2. Eén plus Eén is Drie met Blended Fysiotherapie
Dr. Corelien Kloek
Zorgrobots, sensortechnologie en augmented
reality: enkele voorbeelden van veelbelovende
innovaties, maar wat betekenen die voor onze
zorg? Bestaat ons vak over 30 jaar nog wel?
Binnen deze workshop leer je op interactieve wijze dat technologie geen
bedreiging is, maar dat je door de integratie van technologie, ook wel
blended care, de patiënt juist nóg beter kunt helpen. Na afloop weet je bij
wie, op welke manier en met welk doel je welke technologie kunt integreren om meerwaarde te bereiken in de behandeling.

3. Het gebruik van het Behaviour Change Wheel in
praktijkgericht onderzoek
Inge Klatte MSc
Paramedici hebben veel te maken met het gedrag
van cliënten. Denk bijvoorbeeld aan het veranderen van
eetgewoonten, leefstijl of hoe ouders communiceren
met hun kinderen. Wanneer je een interventie
voor een van deze doelgroepen ontwikkelE is
het belangrijk om rekening te houden met hun
capaciteiten, mogelijkheden en NPUJWBUJF
)FU #FIBviour Change Wheel is een handig instrument om deze drie
factoren goed in kaart te brengen. Tijdens deze workshop verdiepen we
ons in het Behaviour Change Wheel en denk je na over technieken voor
het veranderen van het beoogde gedrag.

4.De Kennisagenda als leidraad voor gezondheidszorgonderzoek in de toekomst
Prof. dr. Ellen Gerrits
Als KGW student wil je bijdragen aan de kwaliteit van
de gezondheidszorg. Je weet inmiddels dat er vaak
onvoldoende bewijs is voor bepaalde diag-nostiek of
behandeling. Er is veel vraag naar onder-bouwing en
innovatie. Hoe ga je hiermee begin-nen? Wat is er
nou echt urgent in jouw zorg-domein? Dat staat in
de kennisagenda’s.
In 2018 zijn zes nieuwe kennisagenda’s voor de
paramedische zorg ontwikkeld in opdracht van het
ministerie van VWS. In deze workshop wordt
ingegaan op de betekenis van deze kennisagenda’s
voor KGW, wetenschap en praktijk.

5. Design Thinking
Martien van den Hoek
De workshop wordt ingeleid met een uitleg over
Design Thinking. Wat is het? Hoe en wanneer kun je
het inzetten (ook als je geen designer bent)?
Daarna gaan we aan de slag met een aantal
werkvormen en technieken vanuit deze methode
aan de hand van voorbeeldproblemen of vraagstukken uit jullie eigen praktijk, zodat je je innovatieve mindset ook kunt gaan gebruiken in je rol
als zorgprofessional of wetenschapper.

6. Personalized fysiotherapie: tijd voor n-of-1 trials
Thomas Hoogeboom PhD & Marcel Hendriks MSc
Er wordt van fysiotherapeuten verwacht steeds
meer “evidence-based” te handelen en tegelijkertijd
de patiënt centraal te stellen. Maar is dat wel een
eerlijke verwachting als wetenschappelijke studies
nog steeds uitgaan van groepsgemiddelden en
gestandaardiseerde interventies?
Een van de ontwikkelingen in de medische wereld
is de stap naar “precision medicine”. Moeten we daar
vanuit de fysiotherapie bij aansluiten? En hoe
zouden we dat kunnen realiseren. Thomas Hoogeboom en Marcel Hendriks nemen u mee in de
wereld van de n-of-1 trials en bespreken hun
toepassing in fysiotherapiewetenschap en -praktijk.

7. Patiëntgerichte kwaliteit van de zorg van de toekomst
Prof. dr. Hans van Delden
Wat verstaan we momenteel onder ‘kwaliteit’ in de
zorg? Voor de Patiëntenfederatie betekent goede
zorg ‘meer mens, minder patiënt’: een oproep
om meer persoonliKke afstemming. Ook de
Federatie van Medisch Specialisten uit de wens
en ambitie om ‘samen te werken met de patiënt en
diens naasten’. Geslaagde afstemming betekent
co-creatie van zorg die ‘ertoe doet’.
Veel onderzoek laat zien dat dit in de praktijk niet eenvoudig is. De
verwachting is dat co-creatie van zorg (‘samen beslissen’) resulteert in
lagere zorgconsumptie en meer JZJP (juiste zorg op de juiste plek). De
bedrijfsmatige voordelen van co-creatie vormen echter niet de primaire
drijfveer – dat is de wens om goede, afgestemde zorg te leveren.

8. Fit for the Future
Dr. Madelon Bracke
De maatschappij verandert snel en dit heeft enorme
invloed op het gezondsheidsdomein. Technologie
ontwikkelt zich in hoog tempo, er is steeds meer
gezondheidsinformatie beschikbaar in het publieke
domein, zorg verschuift van ziekenhuizen naar
preventie thuis. De gezondheidszorg wordt hierdoor geconfronteerd met geheel nieuwe vragen en
problemen.
Hoe ziet de zorg er over 10-15 jaar uit? Wat is de professionele rol die je
daarin moet, kunt of wilt spelen? Denk daar nu over na, aan de hand van
de Fit for the Future thema’s.

9. Kennisagenda: op weg naar een betere zorg
Dr. Esther Tjin
Het leveren van goede zorg is waar de paramedische zorgverlener in de dagelijkse praktijk aan
werkt. Om de kwaliteit van deze zorg continu te
verhogen en het nut en de effectiviteit van ons handelen aan te tonen is er meer kennis en onderzoek
nodig.
In deze workshop gaan we in wat het nut is van een Kennisagenda
en het Meerjarig onderzoeksprogramma Paramedische Zorg, hoe
deze agenda’s in gezamenlijkheid zijn ontwikkeld en wat het kan
betekenen voor de toekomst van de paramedici, de patiënt en het
zorglandschap.

Mebius Kramerlezing
door prof. dr. Wiljan van den Akker
De Mebius Kramer lezing is in 1993 in
het leven geroepen bij het emeritaat van
prof. dr. Mebius Kramer. Met deze lezing
wordt de decaan geëerd die de masteropleiding Verplegingswetenschap, die
later over ging in Klinische Gezondheidswetenschappen, een plaats gaf aan
de Universiteit Utrecht.
Prof. dr. Mebius Kramer heeft tot op
heden nog géén enkele lezing gemist.

Prof. dr. Mebius Kramer en
mevrouw M.T. Kramer

Dit jaar wordt de Mebius Kramer lezing
gegeven door prof. dr. Wiljan van den Akker.
Wiljan van den Akker (1954) behaalde in
1985 zijn doctoraat in de moderne
letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Na
een jaar aan de Freie Universität Berlin te
hebben gewerkt, werd hij in 1987 benoemd
tot hoogleraar Moderne Nederlandse
Letterkunde aan de UU.

Prof. dr. Wiljan van den Akker

Hij was o.a. voorzitter Geesteswetenschappen bij NWO, vertegenwoordiger van Nederland in de European Science Foundation. Binnen de (toenmalige) faculteit Letteren zette hij een onderzoeksinstituut op, dat hij
acht jaar leidde. Van 2003 tot 2006 was hij directeur van de onderzoeksinstituten van de KNAW, waarna hij bij de UU decaan van drie faculteiten
werd, die in 2006 tot één nieuwe faculteit Geesteswetenschappen
werden omgevormd. Van 2015 tot 2019 was hij academisch directeur van
het Centre for the Humanities. Vanaf 1 september 2019 is hij academisch
directeur voor maatschappelijke impact voor de UU.

‘MAAR IK HÈB HELEMAAL GEEN DWARSLESIE!’
Over het belang van goede communicatie in de
gezondheidszorg
In deze lezing zal IJK het grote belang bespreken dat communicatie
de komende decennia in de gezondheidszorg zal gaan spelen. Er is
een duidelijke tendens waar te nemen om ‘de patiënt’ niet in, maar
uit het ziekenhuis te krijgen/houden. Dat betekent o.a. dat steeds meer
mensen zullen zijn aangewezen op de hulp die ze thuis of in de buurt
kunnen krijgen. Goede communicatie is daarbij van cruciaal belang,
zowel tussen de zorgverleners onderling, als tussen de zorgverleners en
‘de patiënt’. Ik zal in mijn voordracht concrete voorbeelden geven van
miscommunicatie die tot ernstige problemen kunnen leiden.

Daarnaast zal er voorafgaand aan de Mebius Kramer-lezing ruimte zijn
voor de uitreiking van de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs en de Jeltje de Bosch Kemper Best Practice Award.

Johanna Diepenveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs
De Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs wordt jaarlijks
uitgereikt aan een afgestudeerde verpleegkundige voor het beste wetenschappelijke artikel op basis van een afstudeerscriptie Verplegingswetenschap. De Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs is een
blijk van waardering voor een afstudeeronderzoek van uitstekende
kwal-iteit en heeft tevens de bedoeling om de prijswinnaar tot verder
onderzoek en publicatie te stimuleren.
Johanna Diepeveen-Speekenbrink was vanaf
1 januari 1987 projectleider Verplegingswetenschap en directielid van het UMC Utrecht. Ze
stelt dat professionalisering van het verpleegkundig beroep noodzakelijk is om aan de eisen
van de veranderde zorgbehoefte in de
maatschappij te kunnen blijven voldoen.

Jeltje de Bosch Kemper Best Practicce Award
De Jeltje de Bosch Kemper Best Practice Award is een prijs die jaarlijks
wordt uitgereikt als blijk van waardering voor een afstudeerproject van
bijzondere kwaliteit en heeft de bedoeling de prijswinnaar te stimuleren
tot verdere studie, verdere innovatie in de verpleegkundige zorgverlening, en tot publicatie.

De Wetenschapscarrousel wordt mede mogelijkHFNBBLU
door de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen en
de gezameOlijke studie- en alumniverenigingen van de
opleiding:
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