Wetenschappelijk onderzoek belangrijk voor de zorginstellingen
Wat is de mogelijke rol van cliëntenraden bij wetenschappelijk onderzoek?

Dat was de centrale vraag bij de bijeenkomst voor de cliëntenraden met het Universitair Netwerk Care
Zuid-Holland (UNC-ZH) en de Ouderenberaad Zuid-Holland Noord op 12 juni 2017. Ad Blom,
kwartiermaker expertise en voorzitter Wetenschappelijke Onderzoekscommissie (WOC) Pieter van
Foreest, schetste als dagvoorzitter van de bijeenkomst de rode draad voor het overleg: Wil je als
cliëntenraad betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek en zo ja, op welk moment?
Om de aanwezigen een goed beeld te geven van wetenschappelijk onderzoek binnen de zorginstellingen,
volgt eerst een inleiding over het UNC-ZH en twee korte presentaties van onderzoek. Jessie van der Bent,
fysiotherapeut in Overduin-Topaz, vertelde over haar onderzoek naar een wandelprogramma voor
Huntington-patiënten. Ad Blom lichtte het onderzoek Back-Home toe, hoe cliënten in de ouderenzorg eerder
in hun eigen omgeving kunnen revalideren. Hierna bracht Chris Maris van het Ouderenberaad Zuid-Holland
Noord de discussie op gang in welke fase van onderzoek de cliëntenraad een rol kan spelen.
Onderzoeksonderwerpen ook belangrijk voor cliënt
De cliëntenraad heeft wel de wens enige invloed op de onderzoeksonderwerpen te hebben. Er kwamen
verschillende suggesties naar voren: een persoon van de cliëntenraad in de WOC om korte lijnen te hebben
en bijvoorbeeld de lijsten met onderzoeksonderwerpen met korte toelichting aan de cliëntenraden sturen.
De opmerking kwam hierbij dat de cliëntenraden onderling sterk verschillen in samenstelling en daarmee in
wensen en kennis.
Stem cliëntenraad biedt support
Deze verscheidenheid zal wellicht ook blijken uit de conclusies na de volgende bijeenkomst met andere
cliëntenraden. Uit de uitkomsten van beide discussies moet een voorstel komen waar de rol van de
cliëntenraden kan liggen. Zo kunnen de onderzoeken voor de verbetering van de zorg van de cliënt nog meer
draagvlak krijgen.
Ad Blom verwoordt het als volgt: ‘Als WOC-lid vind ik het prettig om te weten dat de cliëntenraad achter de
onderzoeken staat. De cliëntenraad is er voor de cliënt, en voor het praktisch nut in de toepassing van zorg.’

