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EXPERTISE: 2e lijn / palliatieve zorg

Dr. Sacha van Twillert
E s.van.twillert@umcg.nl
T 06-25649909
Expertise
Implementatie, co-creatie met professionals en patiënten, revalidatie, eigen regie in de zorg, contextbased medicine, kwalitatief onderzoek.
U kunt mij benaderen met vragen over: hoe analyseren hoe nieuwe concepten of innovaties in de gezondheidszorg zich
verhouden tot bestaande zorg; hoe vanaf het begin professionals en patiënten oprecht betrekken bij een innovatie-en
implementatieproject; hoe factoren analyseren die de implementatie van de innovatie kunnen beïnvloeden en vervolgens
passende implementatie strategieën kiezen; hoe het proces van een implementatie te evalueren.
Mooi voorbeeld uit mijn eigen praktijk: Mijn mooiste ervaringen met implementeren waren die projecten waarbij een betrokken
samenwerking was met professionals en patiënten. Een samenwerking waarbij het kenmerkend was dat iedereen enthousiast zijn
kennis en expertise inzette en we van elkaar leerden in een cyclisch interactief innovatie-en implementatieproces. Dit co-creatie
proces leidde tot verschillende behandelinterventies ter ondersteuning van het zelfmanagement van de patiënt; interventies
toegespitst op de behoefte van de patiënten, de omstandigheden van de lokale setting en aansluitend op de bestaande
zorgpraktijk.

Helene Voogdt
E hrvoogdt@gmail.com
T 06-51964815
Expertise
Implementatie van patiëntgerichte zorg in zorgorganisaties (1e lijn en 2e lijn)
U kunt mij benaderen met vragen over: Implementatie van innovaties in teams/in zorgorganisaties; Strategieën voor
implementatie; Tools die implementatie bevorderen; Evaluatie van implementatie.
Mooi voorbeeld uit mijn eigen praktijk: Implementatie van samen beslissen in de zorgteams van 5 CVA zorgketens; Implementatie
van time-out en gedeelde besluitvorming in 5 ziekenhuizen bij nieuwe diagnose borstkanker; Bevorderen gebruik van
kwaliteitsinstrumenten; Implementatie van cardiovasculaire preventie in ziekenhuizen en de eerste lijn (mijn promotieonderzoek).

Voor meer informatie en
aanmelden als expert:

Barbara van der Linden
Linden@zonmw.nl / 070-3495138

Madelon Rooseboom
mrooseboom@zinl.nl / 020-7978439
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Harmieke van Os-Medendorp
E h.vanosmedendorp@umcutrecht.nl
T 06-11619212
Expertise Implementatie van eHealth, zoals online zelfmanagement trainingen en het
patiëntenportaal

U kunt mij benaderen met vragen over: de ontwikkeling van eHealth interventies, de samenwerking hierin met patiënten en
andere stakeholder, onderzoek naar haalbaarheid en (kosten)effectiviteit en implementatie. Meer informatie is te vinden
op http://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Specialismen/Dermatologie-allergologie/eHealth.
Mooi voorbeeld uit mijn eigen praktijk: In het UMC Utrecht hebben patiënten toegang tot hun dossier via het patiëntenportaal.
Het patiëntenportaal is gestart op de afdelingen dermatologie en reumatologie. Op basis van de ervaringen op die afdelingen is
het portaal nu beschikbaar voor alle patiënten in het UMC Utrecht. Studies hebben inzicht gegeven in belemmerende en
bevorderende factoren in het gebruik vanuit het perspectief van patiënten en zorgverleners, in kenmerken van patiënten die het
portaal gebruiken en in de gevolgen van de implementatie voor de gebruikelijke zorg.

Muriel Rutgers-Koolstra
E m.koolstra@vumc.nl
T 06-11757202
Expertise
Fysiotherapie, neurorevalidatie met als aandachtsgebied CVA (nazorg), revalidatiegeneeskunde,
implementatie van innovatieprojecten
U kunt mij benaderen met vragen over:
CVA (Keten)zorg
Fysiotherapie na een beroerte
Multidisciplinaire samenwerking
Netwerk-ondersteuning
Projectmatig werken
Mooi voorbeeld uit mijn eigen praktijk: 6 jaar geleden heb ik als projectleider het Gezamenlijk Medisch Consult voor patiënten
na een Beroerte (GMC) geïntroduceerd en geïmplementeerd in het VUmc. Patiënten die na hun beroerte naar huis worden
ontslagen worden uitgenodigd voor het GMC dat 4-6 weken na ontslag plaatsvindt. 4-6 Patiënten na een beroerte zijn
tegelijkertijd aanwezig voor hun poliklinische controlebezoek waarbij een multidisciplinair team aanwezig is. Er is sprake van
continuïteit van zorg en voorkomende problemen worden tijdig onderkend.

Sandra Marijnes, MSc
E smarijnes@amphia.nl
T 076-5955296
Expertise
Verpleegkundig specialist intensieve zorg, neurologie, CVA. Zorg en behandeling patiënten na het
doormaken van een beroerte.

Voor meer informatie en
aanmelden als expert:

Barbara van der Linden
Linden@zonmw.nl / 070-3495138

Madelon Rooseboom
mrooseboom@zinl.nl / 020-7978439
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U kunt mij benaderen met vragen over: projectvoorstellen ziekenhuis setting, implementatie van multidisciplinaire behandeling ter
verhoging van de kwaliteit van zorg voor de CVA getroffene/ patiënt gedurende de ziekenhuisfase en de eerste periode van
herstel daarna.
Mooi voorbeeld uit mijn eigen praktijk: Ontwikkeling van een individueel zorgplan voor de CVA patiënt. Dit is een bundeling van
informatie en afspraken tussen patiënt en zorgverlener/ behandelaar en hersteldoelen, gericht op het verhogen van kennis en
inzicht in eigen ziekte en herstel. Een tool die de eigen regie op zorg en behandeling ondersteund.

Leti van Bodegom-Vos
E l.vanbodegom-vos@lumc.nl
T 071-5262749
Expertise(De-)implementatie-onderzoek, analyse belemmerende en bevorderende factoren,
(de)implementatie-strategieën, evaluatie van implementatie, verschillen implementatie en deimplementatie
U kunt mij benaderen met vragen over: Advisering over (de-)implementatie-onderzoek, in het bijzonder binnen het domein van de
ziekenhuis en revalidatiezorg (inclusief fysiotherapie).
Mooi voorbeeld uit mijn eigen praktijk: Het implementeren van de verstandige keuze van de NOV ‘geen MRI en geen artroscopie
bij degeneratieve knieën zonder slotklachten’ in 13 orthopedische centra in samenwerking met orthopedisch chirurgen en
patiënten(organisaties): in afzienbare tijd is er een hoop werk verzet binnen de deelnemende centra en is het gelukt om grote
bekendheid te geven aan de verstandige keuze en zijn diverse succesvolle interventies ontwikkeld om het gebruik van MRI en
artroscopie bij degeneratieve knieën te reduceren. De samenwerkingen met alle betrokken zijn enthousiast makend en zeer
waardevol.

Voor meer informatie en
aanmelden als expert:

Barbara van der Linden
Linden@zonmw.nl / 070-3495138

Madelon Rooseboom
mrooseboom@zinl.nl / 020-7978439

