Locaties gezocht voor project naar gelijkwaardigheid en zeggenschap bij
mensen met NAH en hun naasten
Om de kwaliteit van zorg en welzijn voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te verbeteren,
is het belangrijk dat mensen met NAH en hun naasten meedenken en meebeslissen in onderzoek, innovatie
en beleidsontwikkeling. In de praktijk is echter vaak nog onvoldoende sprake van gelijkwaardige inspraak
en zeggenschap. Zowel professionals als mensen met NAH en hun naasten weten vaak nog niet goed
genoeg hoe de samenwerking het beste kan worden vorm gegeven. Wat werkt en wat werkt niet? Wat is er
nodig om ieders stem te horen en te benutten en goed samen te werken?
Het project ‘Gelijkwaardigheid en Zeggenschap’ richt zich de komende drie jaar op deze vragen. In het
kader van dit project zijn we op zoek naar drie zorg-/welzijnslocaties waar professionals, mensen met
NAH en hun naasten al in meer of mindere mate succesvol met elkaar samenwerken in onderzoek,
innovatie en/of beleidsontwikkeling.

Wat zijn de doelstellingen en wie voeren het project uit?
Het project is onderdeel van het NAH-kennisnetwerk Gewoon Bijzonder. Dit netwerk zet zich in voor meer
en betere participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Aangesloten partners zijn de
patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, Hogeschool Windesheim Flevoland, Maastricht University, Universiteit
van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, VU Medisch Centrum, Radboudumc, kennisinstituut Vilans
en Hersenz (een samenwerkingsverband van twaalf zorgaanbieders voor NAH). Alle regio’s van Nederland
zijn vertegenwoordigd.
Met het project ‘Gelijkwaardigheid en zeggenschap’ wil het NAH-kennisnetwerk het volgende bereiken:




Het krijgen van inzicht in de benodigde randvoorwaarden, werkvormen en competenties voor het
realiseren van gelijkwaardig zeggenschap tussen personen met NAH, naasten en professionals in
onderzoek, innovatie en beleidsontwikkeling in zorg en welzijn.
Helder krijgen wat de inbreng van mensen met hersenletsel en naasten oplevert.
Ontwikkelen van ‘tools’ die mensen met hersenletsel, naasten en professionals ondersteunen bij
het realiseren van gelijkwaardig zeggenschap.

In het project wordt de samenwerking tussen professionals, mensen met NAH en hun naasten bestudeerd
op drie zorg-/welzijnslocaties. Door middel van observaties, interviews en focusgroepen wordt in kaart
gebracht hoe de samenwerking loopt, wat het oplevert en wat de betrokkenen kan helpen.
Het project wordt uitgevoerd door de patiëntenvereniging hersenletsel.nl, Vilans (landelijk kenniscentrum
voor de langdurende zorg) en het VU Medisch Centrum, afdeling Metamedica. Mensen met hersenletsel en
hun naasten zijn actief betrokken bij de uitvoering van het project.

Welke locaties kunnen deelnemen?
Op de zorg-/welzijnslocaties dient al in meer of mindere mate succesvol samengewerkt te worden met
mensen met NAH en hun naasten in onderzoek, innovatie en/of beleidsontwikkeling. Er wordt gewerkt aan
gelijkwaardige inspraak en zeggenschap bij mensen met NAH en hun naasten.
Vanwege het streven naar diversiteit in samenwerkingslocaties zijn we op zoek naar een setting
intramuraal (WLZ), een setting extramuraal (WMO/de eerste lijn) en een locatie gericht op jongeren met
NAH.

Wat levert deelname u op?
Deelname levert u inzicht op in de samenwerking tussen professionals, mensen met NAH en hun naasten
op uw locatie en twee andere locaties in het land. De samenwerking op uw locatie krijgt landelijk
aandacht via onder andere het Kennisplein Gehandicaptensector. Deelname aan het project biedt u de
mogelijkheid uw kennis en expertise in de samenwerking met mensen met NAH en hun naasten breed te
verspreiden, zodat anderen in het hele land daarvan kunnen leren. U draagt bij aan de ontwikkeling van
een tool die ondersteunt bij het realiseren van gelijkwaardig zeggenschap. Op basis van uw ervaringen
met de toepassing van de tool in de praktijk wordt de tool verfijnd.

Wat vraagt deelname van u?
Van de locaties vragen wij:








bereidheid om ervaringen en geleerde lessen te delen;
beschikbaar stellen van een aanspreekpunt die de projectactiviteiten op uw locatie faciliteert en
coördineert;
beschikbaar stellen van medewerkers die actief betrokken zijn bij de samenwerking met mensen
met NAH en hun naasten in onderzoek, innovatie en/of beleidsontwikkeling. Deze medewerkers
nemen deel aan een individueel interview en 3 tot 4 focusgroepen ;
bijdragen aan het werven van cliënten en naasten voor deelname aan het project;
bereidheid om onderzoekers voor observaties aan te laten sluiten op momenten dat
samengewerkt wordt met mensen met NAH en/of hun naasten;
het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de tool (optioneel);
toepassing van de ontwikkelde tool in de praktijk en op basis daarvan geven van feedback.

Heeft u interesse in deelname?
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met Rianne Gijzen van Vilans:
r.gijzen@vilans.nl of 06-22810659. Reageren is mogelijk tot 1 april 2017.

