
“Ik ben Annemiek en ik ben 36 jaar. Ik werk als onderzoeker voor een 
zorgorganisatie en doe momenteel onderzoek naar de toegevoegde 
waarde van technologie in de zorg.  Meestal werk ik samen met het 
onderzoeksteam aan projecten die in totaal zo’n drie jaar duren. Het 
grootste gedeelte van mijn dag bestaat uit het verzamelen van data bij 
cliënten en begeleiders en het uitvoeren van deskresearch. Wanneer 
dit goed loopt schrijf ik artikelen over mijn bevindingen zodat we elkaar 
allemaal een stukje wijzer kunnen maken en bij kunnen dragen aan echte 
verbeteringen binnen de zorgsector.”

PERSONA
ONDERZOEKER

Onderzoeker

Functietitels op LinkedIn Kennisgebieden van de onderzoeker

Een prangende onderzoeksvraag Onderzoeksmethodes

Gedragspsychologie

Basis van de technologie die wordt onderzocht

Hoe ziet het dagelijks werk van een onderzoeker er uit?

Naast het bewaken van de belangrijkste onderzoeksvraag, het directe contact met de testpersonen (cliënten en 
begeleiders) en het verzamelen van data, is de onderzoeker ook dagelijks op zoek naar meer onderzoeksvragen die 
beantwoord kunnen worden met de data en informatie die tijdens het project wordt verzameld. Het dagelijkse werk is 
een combinatie van praktijkonderzoek (cliënten bezoeken om data te verzamelen en werving van nieuwe testpersonen) 
en deskresearch (op zoek naar meer informatiebronnen en manieren om de data te verwerken).

Onderzoeksteam:  
Senior onderzoeker, junior onderzoekers, promotors (vaak 

teamleider en hoogleraar), projectleider.

Zorgprofessionals:  
Artsen, begeleiders, verpleegkundigen, specialisten.

Met wie werkt de onderzoeker samen?

Waar wordt de onderzoeker blij van?



Grootste uitdagingen

Belangrijkste doelen

Redenen voor implementatie 
van innovatieve technologie?

Barrières tegen implementatie van 
innovatieve technologie?

Geen direct voordeel voor client.  
Een onderzoek duurt vaak een aantal 
jaar en het resultaat is niet direct 
zichtbaar in de praktijk. 

Maatwerk planningen.  
Testpersonen in de zorg doen niet 
altijd exact wat de onderzoeker zou 
willen. Omdat iedereen verschillend 
is, zorgt dit voor een uitdaging 
met de planning en een lastige 
eindconclusie. 

Meer begrip voor cliënten en inzicht in 
zorgprocessen

Zorg meer personaliseren 

Congressen

Subsidie oproepen via ZonMw en VWS

Onderzoek een belangrijker onderdeel maken 
van de zorg

Slecht werkende technologie zonder support

Budgetbeperkingen

Weerstand omdat technologie werk zou 
kunnen vervangen



Ingewikkelde technologie

Betere zorg. De onderzoeker gelooft erin dat 
onderzoek naar technologie, de zorg direct 
beter kan maken.



Technologie als aanvulling.Technologie is 
geen vervanging voor de begeleider, maar 
juist een aanvulling. Het begrip voor de cliënt 
kan hierdoor verbeteren.



Toegevoegde waarde. Bij cliënten die 
problemen hebben met communicatie kan 
technologie van toegevoegde waarde zijn om 
te weten wat er speelt; of iemand bijvoorbeeld 
pijn of spanning heeft.



“Ik hoop binnen de langdurige zorg aan te tonen dat 

onderzoek echt van toegevoegde waarde is voor de zorg. 

Mijn doel is om onderzoek een vast onderdeel uit te laten 

maken van iedere zorginstelling.”



“De Wandelgangen” – de meeste tips voor nieuwe 
technologie komen binnen via collega’s

Nieuwsbrieven  
(Kennisplein Gehandicaptenzorg en ICT & Health)

Belangrijkste informatiebronnen

Type content

•  Korte nieuwsberichten (met achterliggend onderzoek)
• Artikelen (mét tabellen of andere onderbouwingen hoe 
  men tot conclusies komt)

 
 

Onderwerpen

• Technologie
• Onderzoeksmethodes
•  Nieuwe initiatieven

Veranderingen brengen spanning.  
Cliënten kunnen moeite hebben 
met verandering. Hierdoor zijn 
testresultaten niet altijd representatief. 
De cliënt namelijk ook spanning kan 
voelen door een verandering in het 
dagelijkse gedrag.


