Waar gewerkt wordt
aan duurzame zorg ,

zijn wij er bij!

VISIE
studenten zijn de
toekomstige generatie
zorgverleners
Met het oog op een toekomstbestendige
zorg is het van belang dat de vernieuwende
inzichten uit de praktijk teruggekoppeld worden
en een plek krijgen in het onderwijs. Studenten zijn immers
de toekomstige generatie zorgverleners en zij dienen
conform de nieuwste inzichten te worden opgeleid. En te worden
uitgedaagd om de (gezondheids)zorg (blijvend) te innoveren, daarin gericht op
waardetoevoeging voor de cliënt, de patiënt en diens omgeving. Innovatie die dus samen
met de burger en zijn omgeving opgepakt wordt. Betrokkenheid van docenten is van
belang om de vertaalslag van praktijk naar het onderwijs te kunnen maken.

MISSIE
Wij stellen ons tot doel zodanig aan de
ontwikkeling van de (kwaliteit van gezondheids-)
zorg bij te dragen dat deze voor burgers van
huidige en toekomstige generaties toegankelijk,
betaalbaar en van een hoog niveau is én blijft.

wij zijn INTENSIEF
BETROKKEN bij de zorg

Hoe zorgen we voor een duurzame zorg de
komende decennia? Vanuit het Kenniscentrum
Duurzame Zorg wordt maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap gezien als een
inspirerende aanpak om preventie, kwaliteit
en innovatie, participatie, effectiviteit en
doelmatigheid te bevorderen.

THEMA’S
Het programma van het Kenniscentrum Duurzame Zorg is
opgebouwd rondom een zevental in elkaar overlopende thema’s:
1. Veiligheid & kwaliteit van zorg
2. Evidence based ingerichte patiëntenzorg
3. Sociale media & e-health
4. Zelfmanagement & informele zorg
5. Vraagsturing, de match van vraag en aanbod
6. Netwerkorganisatie(s) & ketenzorg
7. De-institutionalisering & extramuralisering

Hiermee sluiten wij aan bij dé vier maatschappelijke
opgaven:
1.	Preventie (iedereen zo lang mogelijk gezond
houden en zieken zo snel mogelijk beter maken)
2.	Kwetsbare mensen ondersteunen en
maatschappelijke participatie bevorderen
3. Autonomie en keuzevrijheid van de burger stimuleren
4. Het betaalbaar houden van de zorg

de UITDAGING is
om de continuïteit

te waarborgen

De in het Kenniscentrum Duurzame Zorg
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In het veranderende zorglandschap doen
zich organisatorische vraagstukken op
verschillende niveaus voor. Miranda
Laurant, lector Organisatie van Zorg en
Dienstverlening aan de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen (HAN University
of Applied Sciences), geeft toelichting bij
de onderzoekslijnen op het niveau van
management, zorgverlener en burger. Ze
laat zien hoe de projecten van het lectoraat,
waaronder ‘Taakherschikking Ouderenzorg’
en ‘Familiegericht Zelfmanagement’,
bijdragen aan innovatie, kenniscirculatie
en ontwikkeling in onderwijs en
beroepspraktijk.
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