jaargang 1, zomer 2020

AWP NIEUWS
wetenschap verbinden met praktijk — praktijk verbinden met wetenschap

EVEN VOORSTELLEN...
Clare Luymes
Als landelijk coördinator van de
academische werkplaatsen (AWPs)
van het UWV zet ik me in voor het
bereiken van het doel van de AWPs:
wetenschap verbinden met praktijk
& praktijk verbinden met
wetenschap.
Het doel van het AWP nieuws is de SMZ werkvloer op de
hoogte te houden van:
- lopend onderzoek binnen universiteit en AWP
- resultaten van afgerond onderzoek en hun betekenis
voor de praktijk
- de mogelijkheden die er zijn om zelf onderzoek te doen
- academiseringsactiviteiten georganiseerd vanuit universiteit en AWP
Vragen? clare.luymes@uwv.nl

HET KLEINSCHALIG PROJECT
KCVG zet in op kleinschalig project
Naast de mogelijkheid tot het doen van promotieonderzoek, biedt het KCVG ook de mogelijkheid tot het starten van een kleinschalig project door een verzekeringsarts.
Waarom een kleinschalig project?
1) Maakt praktijkgericht onderzoek goed mogelijk
2) Biedt de verzekeringsarts laagdrempelig de mogelijkheid tot kennismaking met het doen van onderzoek
3) Biedt KCVG de mogelijkheid om kennis te maken met
potentieel talentvolle onderzoekers die wetenschap en
praktijk kunnen verbinden
Wat houdt een kleinschalig project in?
Duurt maximaal 1 jaar; vanuit KCVG capaciteit voor 0,4
fte onderzoekstijd voor verzekeringsarts; begeleiding
van senior onderzoeker KCVG ongeveer 2 uur per week.
Interesse? clare.luymes@uwv.nl

AWP-ACTIVITEITEN
Plannen voor mini-congres!
Om wetenschap en praktijk te verbinden zullen er vanaf
2021 naast de gebruikelijke academiseringsdagen ook
mini-congressen worden georganiseerd. Organisatie daarvan is in handen van Clare Luymes als coördinator AWPs.
Wat zijn de plannen voor het mini-congres?
- Online, laagdrempelig, twee AWPs per keer, elke 1,5-2
maanden, 1-1,5 uur
- AWPs presenteren lopende/afgeronde projecten
- AIOS uit de twee AWPs presenteren hun onderzoek
- KCVG presenteert lopende/afgeronde projecten
- Het Centraal Expertisecentrum (CEC) van het UWV presenteert onderzoeken die lopen binnen de Kennisagenda
van het UWV
De highlights van het mini-congres worden teruggekoppeld aan de andere (niet-deelnemende) AWPs.

Ben je (verzekerings)arts of
arbeidsdeskundige:
En heb je interesse in het doen
van onderzoek? Of heb je een leuk
onderzoeksidee? Of help je graag
mee met het organiseren van een
academiseringsdag?

Neem dan contact op met
jouw AWP-contactpersoon!
(z.o.z)

AIOS ONDERZOEK UITGELICHT

AFGEROND ONDERZOEK

Ricardo Dokter, AIOS, AWP NHN,
Onderzoek eerstelijn ZW

Dr. Birgit Donker-Cools is op
30 januari 2020 gepromoveerd!

Wat?
Samen met het Domeinteam
ZW-arbo, het Centraal
Expertisecentrum van SMZ (CEC)
en het KCVG onderzoek ik hoe
(verzekerings)artsen in de eerstelijn ZW de digitale vragenlijst waarderen die klanten bij ziekmelding invullen.
Daarnaast onderzoek ik hoe de lijst volgens de
(verzekerings)artsen verbeterd zou kunnen worden.

Wat?
Ik heb onderzoek gedaan naar
niet aangeboren hersenletsel
(NAH) en arbeidsparticipatie.

Voor de praktijk?
De vragenlijst wordt deze zomer verspreid onder alle
artsen die MDO’s doen in de eerstelijn Ziektewet. De resultaten worden gebruikt voor het doorontwikkelen en
verbeteren van de digitale vragenlijst. Voorwaarde daarvoor is wel dat de door de (verzekerings)artsen aangedragen verbeteringen ook praktisch uitvoerbaar zijn.

‘Het was even doorwerken om
de vragenlijst te ontwikkelen,
maar nu kan ik niet wachten
tot de resultaten
binnenkomen’

Leuk?
Zelf ben ik in de eerstelijn ZW werkzaam en vind het hartstikke leuk om onderzoek te kunnen doen binnen dit relatief nieuwe werkproces. Ik vind het mooi dat ik mijn eigen ideeën in het onderzoek kwijt kan, het praktijkgericht
is en het de artsen bij het werkproces betrekt. De samenwerking verloopt soepel en vind ik (als beginnende onderzoeker) erg leerzaam. Het was even doorwerken om
alle voorbereidingen te treffen en de vragenlijst te ontwikkelen, maar nu kan ik niet wachten tot hij verspreid
kan worden en de resultaten daarna binnenkomen…

Voor de praktijk?
Op basis van de resultaten is een onderwijsprogramma
gemaakt. De kennis kunnen verzekeringsartsen gebruiken om de belastbaarheid van een cliënt met NAH goed
te kunnen beoordelen. Het onderwijsprogramma wordt
op dit moment door het UWV doorontwikkeld. T.z.t.
kun je je hier inschrijven.
Leuk?
Als verzekeringsarts loop ik dagelijks aan tegen zaken
waarvan ik zou willen dat ze onderzocht zouden worden. De mogelijkheid daar persoonlijk aan bij te dragen
heb ik met beide handen aangegrepen. Ik heb het een
heel leerzaam traject gevonden dat niet altijd even gemakkelijk was, maar dat heeft me wel vooruit gebracht,
ook persoonlijk.

AWP-CONTACTPERSONEN
Heb je interesse in het doen van onderzoek? Of heb je
een leuk onderzoeksidee? Of wil je iets organiseren?
Meld het bij jouw AWP-contactpersoon!
AWP Rijnmond: bernadette.linssen@uwv.nl
AWP NHN: piet.ruige@uwv.nl
AWP OGN: thijs.jeurissen@uwv.nl
AWP Limburg: nina.wijnands@uwv.nl
AWP Noord: jerry.spanjer@uwv.nl
AWP DHL: johan.verheijde@uwv.nl
AWP MOB: sjef.wijnen@uwv.nl
AWP GMZ: meeuwes.pool-01@uwv.nl
AWP Groot Amsterdam: henry.borninkhof@uwv.nl
AWP Flevoland: gerard.nagtegaal@uwv.nl
AWP WBZ: gerben.hoogsteen@uwv.nl

