
 

  

  

 
 

DE GEZONDE WIJK 

Plan van aanpak 
18-03-2022 

Imri den Oudsten (1002378) 
Luca van Eijk (1003790) 
Yentel Wouters (0980693) 
Fysiotherapie 
 
Sascha Marelis (1011191) 
Patricia Hogenbirk (0873459) 
Verpleegkunde 
 
Nigel Molina (0968104) 
Ninah van Haasen (0891331) 
Moncho Prol Pato (1009694) 
Ergotherapie 

Groep: 31 
 
Cursus: IVGUHP03P2 
 
Docent: P. Kanters 
 
Bedrijf/organisatie: Hogeschool Rotterdam, 
KennisCentrum ZorgInnovatie 
 
Opdrachtgevers: H. Rosendal. J. Houwers  



De gezonde wijk  IVGUHP03P2 

1 
 

Inhoudsopgave 
1. Inleiding .............................................................................................................................................. 2 

1.1 Project achtergrond ...................................................................................................................... 2 

2. Projectresultaten ................................................................................................................................ 3 

2.1 Eisen projectresultaat ................................................................................................................... 3 

2.2 Vraagstelling ................................................................................................................................. 3 

2.3 Activiteiten ................................................................................................................................... 6 

2.4 Tussenresultaten .......................................................................................................................... 6 

3. Onderzoeksmethode .......................................................................................................................... 7 

3.1 Deskresearch ................................................................................................................................ 7 

3.2 Kwalitatief onderzoek ................................................................................................................... 7 

3.3 Kwantitatief onderzoek ................................................................................................................ 7 

4. Kwaliteitseisen .................................................................................................................................... 8 

4.1 Kaders ........................................................................................................................................... 8 

5. Projectorganisatie en planning ........................................................................................................... 9 

5.1 Deadlines ...................................................................................................................................... 9 

5.2 Fasering ......................................................................................................................................... 9 

5.3 Planning ........................................................................................................................................ 9 

6. Projectgrenzen en risico’s ................................................................................................................. 10 

7. Rapportage en communicatie .......................................................................................................... 11 

7.1 Contact met opdrachtgever ........................................................................................................ 11 

7.2 Contact binnen de groep ............................................................................................................ 11 

7.3 samenwerkingsovereenkomst .................................................................................................... 11 

7.4 Notulen ....................................................................................................................................... 11 

8. Bronnenlijst ...................................................................................................................................... 12 

Bijlage I: De samenwerkingsovereenkomst .......................................................................................... 13 

Bijlage II: Beoordelingscriteria .............................................................................................................. 14 

Bijlage III: De planning .......................................................................................................................... 17 

 

  



De gezonde wijk  IVGUHP03P2 

2 
 

1. Inleiding 
De projectgroep gaat aan de slag met een project genaamd ‘lekker fit in je eigen wijk’. De groep 
bestaat uit acht studenten van drie verschillende opleidingen: ergotherapie (Ninah, Moncho en 
Nigel), verpleegkunde (Patricia en Sascha) en fysiotherapie (Luca, Imri en Yentel). De opdrachtgevers 
zijn meneer Rosendal en mevrouw Houwers. Zij zijn beide werkzaam bij het EMI. Het EMI ligt in de 
wijk Feijenoord, hier zal de groep zich dan ook op richten. De groep heeft voor deze wijk gekozen 
omdat hier nog weinig (school)onderzoeken zijn gedaan. 
 
1.1 Project achtergrond 
Het is algemeen bekend dat het grootste aandeel mensen in Rotterdam kampt met armoede. Het is 
een stad met gemiddeld het laagste opleidingsniveau en met de grootste gezondheidsverschillen (Uit 
de knoop - De Rotterdamse aanpak van armoede, 2019). Dat uit zich aan het begin van het leven, als 
zowel bij de jeugd, volwassenen en ouderen. Dit is een enorme doelgroep, vandaar dat er gekozen is 
om de doelgroep te verkleinen naar 25 tot 65 jaar. Deze keuze is gemaakt omdat dit de meest 
voorkomende leeftijd is in de wijk Feijenoord (Gemeente Rotterdam, 2022) en daarnaast ook tot de 
groep werkende volwassenen behoort. 
 
De projectgroep wil graag onderzoeken wat ‘een gezonde wijk’ precies inhoudt, of de wijk Feijenoord 
aan alle eisen voldoet en wat de inwoners ervan denken.   
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2. Projectresultaten 
 
2.1 Eisen projectresultaat 
Voor een zo goed mogelijk projectresultaat zijn een aantal punten van belang, deze punten staan 
weergegeven in het beoordelingsformulier (zie bijlage II). 
 

2.2 Vraagstelling  
 

2.2.1 Hoofd- en deelvragen 
Hoofdvraag:  
Welke preventiemaatregelen kunnen er worden genomen in de wijk Feijenoord om de gezondheid 
van volwassenen tussen de 25 en 65 jaar te verbeteren?  
  
Deelvragen:  

1. Welke factoren bepalen of een wijk gezond is?  
2. Hoe worden deze factoren, zowel positief als negatief, door de volwassenen van 25 tot 65 in 

de wijk Feijenoord op dit moment ervaren?  
3. Welke preventiemaatregelen zijn al aanwezig in de wijk Feijenoord?  
4. Welke preventiemaatregelen kunnen er nog worden toegevoegd in de wijk Feijenoord?  

 
Deelvraag 1 is te beantwoorden vanuit de literatuur. Nadat hier de antwoorden voor zijn gevonden, 
is het plan deelvraag 3 te beantwoorden met een wijk observatie. Tijdens deze wijk observatie is het 
de bedoeling te gaan kijken naar de uit de literatuur gevonden factoren op locatie in de wijk 
Feijenoord. Als laatste is het de bedoeling om te kijken welke van deze factoren nog verbeterd 
moeten worden volgens de inwoners van de wijk, dit wordt gedaan aan de hand van interviews. 
  
2.2.2 Doelgroep 
Als doelgroep is er gekozen voor 
volwassenen tussen de 25 en 65 jaar 
van beide genders die woonachtig zijn 
in de wijk Feijenoord. De reden dat 
hiervoor gekozen is, is omdat dit de 
grootste doelgroep is volgens de 
gemeente Rotterdam. 43065 mensen 
van de 76965 vallen binnen deze 
leeftijdscategorie. Daarnaast zijn dit 
werkenden met andere behoeftes dan 
jongeren of gepensioneerden.    
 

Figuur 1: Inwoners naar leeftijd in wijk Feijenoord (allecijfers.nl, 
2022). 
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2.2.3 Omgeving  

 

Figuur 2 en 3: Gezondheidsprofiel Feijenoord (Gezondheid in kaart, 2022)  
 
Er is gezamenlijk met Jet Houwers en Henk Rosendal gekozen voor de wijk Feijenoord. Dit is een wijk 
waar de hogeschool Rotterdam minder actief is. Veel mensen zijn hier dus nog niet ondervraagd wat 
betekent dat hier nog veel informatie te winnen is. Daarnaast is Feijenoord een relatief ongezonde 
wijk in vergelijking met de rest van Rotterdam (zie figuur 2 en 3). Er valt in deze wijk dus nog veel 
winst te behalen, kijkend naar de gezondheid.  
 

2.2.4 Begrippen 
Uit de opdracht zijn een aantal belangrijke begrippen gefilterd die belangrijk zijn in het proces van dit 
onderzoek. Hier worden ze gedefinieerd:  

- Urban health: Gezondheid in de stad. Het omvat de invloed van de fysieke en sociale 
omgeving op de populatie in het stedelijk gebied. Door deze groeiende populatie in de 
steden wordt de gezondheid en het welzijn beïnvloedt (Urban Health Collaborative, z.d.). 

- Interdisciplinair samenwerken: Dit houdt in dat er er niet alleen vanuit het eigen 
referentiekader wordt gekeken maar ook vanuit die van anderen. Ook wat men kan 
bijdragen aan het oplossen van een probleem dat de ander ervaart. Op deze manier 
samenwerken zorgt ervoor dat er vanuit verschillende disciplines wordt geredeneerd. Zo 
wordt er optimaal gebruikgemaakt van elkaars kwaliteiten om tot een gezamenlijke 
oplossing te komen (Movisie, 2015). 

- Fieldresearch: Met veldonderzoek (of fieldresearch) verzamel, analyseer en interpreteer je 
primaire data, ofwel nieuwe informatie, door bijvoorbeeld enquêtes af te nemen, interviews 
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te houden of observaties uit te voeren. Je doel is om zo een antwoord te vinden op je 
onderzoeksvragen. (Benders, 2021). 

- Deskresearch: Deskresearch is onderzoek dat je uitvoert vanaf achter je desk, oftewel je 
bureau. Je probeert een antwoord op de onderzoeksvraag te vinden door bestaande en 
beschikbare informatie te gebruiken en niet met het uitvoeren van bijvoorbeeld een 
kwantitatief of kwalitatief marktonderzoek. (allesovermarktonderzoek, 2021). 

- Wicked problems: Taaie vraagstukken, die moeilijk oplosbaar zijn. De vraagstukken laten zich 
slecht structureren en beheersen. Niemand weet precies hoe de vork in de steel zit. (Galan 
Groep, 2020). 

 
2.2.5 W6-methode  
De opdracht wordt uitgeschreven in de W6 Methode. Dit is een methode die je zou kunnen 
gebruiken bij het opstellen van een probleemanalyse. De methode bestaat uit zes vragen die je kunt 
stellen om het probleem beter voor ogen te krijgen (Fahad, 2020). 

1. Wat is het probleem? 

In Rotterdam-Zuid zijn er verschillende wijken met een gezondheidsachterstand. Bij dit project ligt de 
focus op de wijk Feijenoord. De gezondheidsproblemen zijn erg divers en het is niet gelukt om hier al 
een integrale aanpak op toe te passen. De gezondheid van de wijkbewoners ligt op de dag van 
vandaag nog steeds lager dan het gemiddelde van Rotterdam (Gezondheid in kaart, 2022). 

2. Wat is de aanleiding van het probleem?  

De aanleiding van dit probleem is deels te danken aan de geschiedenis. Rond het jaar 1900 moesten 
er veel goedkope woningen met lage huur gebouwd worden voor de arbeiders met lage lonen. 
Vanwege deze goedkope woningen is de wijk Feijenoord een aantrekkelijke wijk voor migranten. Het 
grote aantal migranten in Feijenoord zorgt voor een relatief laag gemiddeld inkomen en dit is terug 
te zien in de gezondheid (allecijfers, 2022). 

3. Wie heeft het probleem?  

Vrijwel alle doelgroepen gesitueerd in de wijk Feijenoord lijden onder de slechte 
gezondheidsomstandigheden. Bij kinderen gaat het met name om de lage opleidingsniveaus, lagere 
schoolresultaten en meer sprake van overgewicht. Bij volwassenen en ouderen gaat het met name 
om hogere werkloosheid, lagere inkomens, minder jaren in als goed ervaren gezondheid en een 
kortere levensverwachting (Gezondheid in kaart, 2022). 

4. Wanneer doet het probleem zich voor?  

Het probleem doet zich voor in vele situaties, zoals in het kopje ‘wie heeft het probleem?’ ook al is 
beschreven heeft het probleem invloed op veel mensen. Ieder mens kan op verschillende manieren 
in aanraking komen met het probleem. Zoals bijvoorbeeld een hoger gewicht, een groter risico op 
depressie of een angststoornis en niet te vergeten een kortere levensduur. De verwachting is dat dit 
probleem nog voor een langere tijd aanwezig zal blijven (Gezondheid in kaart, 2022). 

5. Waar doet het probleem zich voor?  

In de wijk Feijenoord in de gemeente Rotterdam. 

6. Waarom is het een probleem?  
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De grote gezondheidsverschillen waar de bewoners in Feijenoord mee kampen hebben veel 
gevolgen. Bewoners hebben over het algemeen meer moeite met het meedoen in de maatschappij 
en het kunnen leveren van een betekenisvolle bijdrage aan de omgeving waarin ze leven. De 
problemen die hierboven zijn beschreven zijn van invloed op hoe gezond de bewoners leven, hoe 
gezond zij zich voelen en het kunnen maken van gezonde keuzes. Velen in deze wijk worden dagelijks 
geconfronteerd met deze uitdagingen (Gemeente Rotterdam, 2019).  
 
2.3 Activiteiten 
Om dit project in goede banen te leiden worden een aantal activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten 
komen overeen met de planning en zien er als volgt uit: 
 

- Kennismaking. De groep leert elkaar kennen en deelt de kwaliteiten en valkuilen betreft het 
interprofessioneel samenwerken met elkaar. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld waarin staat beschreven welke regels en eisen de groep van elkaar verwacht en de 
consequenties die gelden wanneer dit niet wordt nageleefd.  
 

- Plan van aanpak. Dit document wordt gezamenlijk gemaakt en is de leidraad voor de 
komende weken van het project. Hierin wordt beschreven hoe het verloop van het project 
eruit komt te zien en worden alle risico’s en projectgrenzen benoemd. 
 

- Desk research. Dit is het eerste deel van het onderzoek. In deze fase wordt er een 
literatuuronderzoek gedaan om deelvraag 1 (2.2) te beantwoorden. Hierbij wordt er 
systematisch gezocht naar bruikbare bronnen en een duidelijk beeld geschept van de 
gezonde wijk. Dit is de basis van het onderzoek waarop de stappen van het fieldresearch zijn 
aangesloten. 
 

- Field research. Om de resultaten van het deskresearch te vergelijken met de praktijk wordt 
er naar de wijk Feijenoord gekeken. De groep voert een wijk observatie uit door een 
wandeling door de wijk te maken. Hierbij wordt er gekeken naar de gezondheidsfactoren die 
aanwezig zijn dan wel missen in de wijk. Het tweede onderdeel is het interviewen van de 
bewoners van de wijk Feijenoord tussen de 25 en 65 jaar. Om ook het belang van de 
bewoner mee te laten tellen worden er interviews uitgevoerd. Hierin staat de mening en 
ervaring van de bewoner centraal. De resultaten worden vervolgens gecodeerd en 
geanalyseerd. Hiermee worden deelvraag 2,3 en 4 beantwoordt.  
 

- Eindproduct. Aan het eind van het project is er een volledig adviesrapport opgesteld voor de 
opdrachtgevers die antwoord geeft op de hoofdvraag. Van het onderzoek wordt een 
posterpresentatie gemaakt die het proces en de onderzoeksresultaten ondersteunt. Er is 
door ieder lid een reflectie geschreven betreft het samenwerken en is er teruggeblikt op de 
persoonlijke leerdoelen over het interdisciplinair samenwerken.  

 
2.4 Tussenresultaten 
Op 06-04-2022 is er een gezamenlijk moment met de docent en opdrachtgever om de resultaten van 
het deskresearch te presenteren. Op dit moment is er met literatuuronderzoek antwoord gegeven op 
deelvraag 1: ‘’Welke factoren bepalen of een wijk gezond is?”. Daarnaast is er voortijdig een 
wandeling gemaakt door de wijk Feijenoord en is hiervan een mindmap gemaakt met de 
gezondheidsfactoren die de groep zelf zijn opgevallen. Hierin kan de vergelijking gemaakt worden 
tussen de resultaten uit deelvraag 1. Welke factoren zijn er terug te zien? En wat is juist afwezig?  
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3. Onderzoeksmethode 
In dit hoofdstuk zal er kort worden stilgestaan bij de onderzoeksmethode die door het projectteam 
zal worden toegepast. De onderzoeksmethode bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

- Deskresearch; 
- Kwalitatief onderzoek; 
- Kwantitatief onderzoek. 

 
3.1 Deskresearch 
Er wordt gebruik gemaakt van literatuuronderzoek om de eerste deelvraag te beantwoorden. 
Gedurende het literatuuronderzoek wordt er gebruik gemaakt van valide en betrouwbare bronnen 
door verschillende databanken te gebruiken. Met het oog op transparantie wordt dit vastgelegd in 
het zoekstrategieformulier. 
 
3.2 Kwalitatief onderzoek 
Met het oog op deelvraag twee zal er gebruik worden gemaakt van interviews. Deze interviews 
zullen worden afgenomen bij respondenten die passen in de eerder geschetste doelgroep. Daarnaast 
worden deze interviews ook toegepast bij deelvraag drie en vier. Deze deelvragen kunnen echter niet 
volledig worden beantwoord met interviews. 
 
3.3 Kwantitatief onderzoek 
Om deelvraag drie en vier volledig te beantwoorden, zal er gebruik worden gemaakt van 
wijkobservaties. Deze wijkobservaties en interviews kunnen dan worden gebruikt om een volledig 
beeld te krijgen van de preventiemaatregelen die al zijn toegepast in de wijk Feijenoord, en de 
preventiemaatregelen waar wellicht nog behoefte aan is. 
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4. Kwaliteitseisen  
De kwaliteit van het beoogde eindproduct staat voorop. De kwaliteitseisen waaraan het eindproduct 
dient te voldoen staan in de studiehandleiding beschreven. Om het beste resultaat te behalen houdt 
de projectgroep zich aan de in de studiehandleiding beschreven criteria. Daarnaast wordt veel 
overleg gepleegd met de opdrachtgevers en de projectbegeleider. Hierdoor is een duidelijke 
communicatie vanzelfsprekend waardoor de projectgroep een helder beeld voor ogen heeft over het 
eindresultaat van het project.  
 
De belangrijkste onderdelen om tot een zo optimaal mogelijk eindresultaat te komen zijn het 
interprofessioneel samenwerken aan het project door de studenten van verschillende opleidingen, 
het uitvoeren van deskresearch wat voornamelijk zal bestaan uit literatuuronderzoek, het uitvoeren 
van field research door middel van interviews (kwalitatief onderzoek) en wijk observaties 
(kwantitatief onderzoek), het vergaren van kennis via betrouwbare bronnen en het nakomen van de 
samenwerkingsovereenkomst. Hierop zal de UHP-groep zich de komende periode gaan focussen, om 
zo de kwaliteit van het eindproduct te waarborgen. 
 
4.1 Kaders 
Omtrent het UHP-project zijn er zowel vanuit de studenten als de opdrachtgevers verschillende eisen 
en grenzen gesteld. De vragen die beantwoord dienen te worden zijn; Welke preventiemaatregelen 
kunnen er worden genomen in de wijk Feijenoord om de gezondheid van volwassenen tussen de 25 
en 65 jaar te verbeteren? Dit is de te beantwoorden hoofdvraag. De te beantwoorden deelvragen 
bestaan uit vier vragen: 

1. Welke factoren bepalen of een wijk gezond is?  
2. Hoe worden deze factoren, zowel positief als negatief, door de volwassenen van 25 tot 65 in 

de wijk Feijenoord op dit moment ervaren?  
3. Welke preventiemaatregelen zijn al aanwezig in de wijk Feijenoord?  
4. Welke preventiemaatregelen kunnen er nog worden toegevoegd in de wijk Feijenoord?  

 
Het is belangrijk om het project te kaderen. Hierdoor wordt de focus op de juiste onderzoek aspecten 
gelegd. Zo ligt de focus voornamelijk op wat een gezonde wijk is en hoe dit bepaald wordt. Hiermee 
bakent de groep het onderzoek af door specifiek de bovengenoemde vragen over de gezonde wijk te 
onderzoeken. Daarnaast ligt de focus op de specifieke leeftijdsgroep 25-65 jaar. Dit is de meest 
voorkomende leeftijdsgroep in de wijk Feijenoord. Daarnaast is deze doelgroep vaak druk met werk 
en vraagt de onderzoeksgroep zich sterk af hoe zij gezondheid in de wijk ervaren en of zij op de 
hoogte zijn van de preventieve maatregelen wat betreft de gezondheid in de eigen wijk. Hierdoor 
wordt het project niet te breed en wordt alleen relevante informatie verzameld voor het literatuur- 
en praktijkonderzoek.  
 
Daarnaast is het van belang dat zowel de studenten als de opdrachtgevers meer inzicht verkrijgen in 
de gezonde wijk. Hiermee kan daarnaast ook de kennis van de wijkbewoners verbreed worden.  Door 
het onderzoeksproject wordt de kennis voor alle partijen relevant verbreed.  
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5. Projectorganisatie en planning 
In dit hoofdstuk wordt de projectorganisatie verder toegelicht aan de hand van een planning. 
Daarnaast zullen de belangrijkste deadlines worden benoemd. 
 
5.1 Deadlines 
Vanuit de opdrachtgever en de docent werkt het team met de volgende deadlines: 
 

Product Data 
Samenwerkingsovereenkomst 25-02-2022 
Opstellen persoonlijke leerdoelen 11-03-2022 
Plan van aanpak 18-03-2022 
Tussentijdse evaluatie 20-04-2022 
Reflectieverslag tussentijdse evaluatie 29-04-2022 
Conceptversie eindproduct 03-06-2022 
Posterpresentatie 22-06-2022 
Inleveren definitief eindproduct 24-06-2022 

 
5.2 Fasering 
Het project kent een aantal fases: 
 

- Fase 1, kennismaking, dit is in de planning weergeven met rood; 
- Fase 2, Plan van aanpak, dit is in de planning weergeven met blauw; 
- Fase 3, verdieping in het onderwerp, dit is in de planning weergeven met oranje; 
- Fase 4, literatuurstudie, dit is in de planning weergeven met roze; 
- Fase 5, praktijk, dit is in de planning weergeven met paars; 
- Fase 6, afronding, dit is in de planning weergeven met grijs. 

 
De reden dat er voor deze fases is gekozen, is dat er stapsgewijs naar het einddoel gewerkt kan 
worden. Allereerst maakt het team kennis met elkaar, de opdrachtgevers, de opdracht en de docent. 
Daarna wordt dit omgezet naar een plan van aanpak. Vervolgens wordt er een start gemaakt met 
verdieping in het onderwerp, wat aanknopingspunten geeft voor de literatuurstudie. De 
literatuurstudie kan dan worden toegepast bij de wijkobservaties en interviews in de praktijk fase. Al 
deze gegevens komen samen in de afronding, waar de resultaten worden verwerkt, een conclusie 
wordt getrokken en aanbevelingen worden gedaan. Dit komt samen in het einddocument en de 
posterpresentatie. 
 
5.3 Planning 
Om het beoogde einddoel te halen, is een planning opgesteld. Deze is gebaseerd op de uit te voeren 
activiteiten en de aan het project gestelde eisen. De planning is bijgevoegd als bijlage III. 
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6. Projectgrenzen en risico’s 
De grenzen van het project zijn opgesteld in deadlines. De startdatum van het project is 18 februari 
2022. De deadline van het inleveren van het eindproduct is 24 juni 2022. Het team heeft een 
samenwerkingsovereenkomst gemaakt en getekend waarin de volgende afspraak centraal staat. 
‘’Ieder teamlid houdt zich aan de gemaakte afspraken en voorwaarden. Hier wijkt niemand van af.’’ 
De afspraken die gemaakt worden, worden altijd vermeld in de notulen. Dit gebeurt vanaf het 
moment dat de afspraak in teamverband is gemaakt. Verder zijn er bepaalde risico’s die de 
voortgang en uitvoering van het project kunnen dwarsbomen. Voorbeelden hiervan zijn; zonder 
geldige reden een afspraak niet nakomen, slechte communicatie binnen het team, een tekort aan 
inzet of het verstoren van de samenwerking. Bij afmeldingen is er afgesproken dat dit ruim van 
tevoren wordt aangegeven.  
 
Het project richt zich specifiek op de wijk Feijenoord. De wijkgrenzen zijn; het Hefpark, kop van zuid 
entrepot, Station Rotterdam-Zuid en de maas. Bij de interviews die de projectgroep gaat afnemen in 
de wijk richten zij zich op de bewoners van de wijk. Zorgprofessionals kunnen ook worden 
geïnterviewd, alleen gebeurt dit vanuit de ogen van de bewoner en niet vanuit die van de 
professional. De doelgroep van het project begint bij 25-jarige bewoners en grenst bij 65-jarige 
bewoners.  
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7. Rapportage en communicatie  
 
7.1 Contact met opdrachtgever 
De groep heeft een teamlid aangewezen om het contact met de opdrachtgever te onderhouden. Dit 
betekent het maken van afspraken, doorsturen van documenten en het op de hoogte houden van 
vorderingen binnen het project. Het teamlid dat deze taak op zich neemt is Sascha Marelis 
(1011191). Met de docent is afgesproken dat hij wordt meegenomen in de cc van elk mailcontact. 
 
7.2 Contact binnen de groep 
De groep heeft twee keer per week een meeting op woensdagochtend (fysiek) en vrijdagochtend op 
Microsoft-teams. De groepsleden houden contact met elkaar via een whatsapp groep die in de eerste 
week van het UHP-project aangemaakt is. Op whatsapp worden herinneringen van de komende 
meetings geplaatst en de ziekmeldingen doorgegeven. Er is op google docs een shared document 
geopend waar iedereen in kan. Hier kan iedereen gezamenlijk de vooruitgang van het onderzoek zien 
en tegelijkertijd werken aan het project.  
 
7.3 samenwerkingsovereenkomst 
In de eerste week van het UHP-project is er een samenwerkingsovereenkomst gemaakt die door alle 
groepsleden is ondertekend. Hierin staan de afspraken waar alle groepsleden zich aan moeten 
houden en hoe de groep de komende periode samen gaat werken aan het UHP-project. Deze is 
bijgevoegd als bijlage I. 
 
7.4 Notulen  
Tijdens de meetings worden er notulen gemaakt en op teams gezet. In de notulen staan vragen die 
voor de volgende meeting beantwoord moeten worden en de aantekeningen van de meeting. Op 
deze manier kan elk groepslid de aantekeningen terugvinden. Het groepslid dat deze taak op zich 
neemt gedurende het project is Patricia Hogenbirk (0873459). 
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Bijlage I: De samenwerkingsovereenkomst 
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Bijlage II: Beoordelingscriteria 
 

Beoordelingscriteria 
 
Vormcriteria  

➢ Juist gebruik van de Nederlands taal en spelling.  

➢ Argumentatieve schrijfstijl.  

➢ Logische tekstopbouw.  

➢ Verzorgde lay-out  

➢ Bronvermeldingen en literatuurlijst volgens de schijfwijzer. De literatuurlijst bevat alleen bronnen 
die ook zijn opgenomen in het eindverslag.  

➢ Omvang 12 – 15 A4 (5500 – 6500 woorden; exclusief inhoudsopgave en bijlagen).  

➢ Lettergrootte 11; regelafstand 1.0). 
 
Samenvatting  

➢ Nederlandstalige samenvatting (als aparte paragraaf; < 300 woorden).  

➢ Onderdelen: inleiding, doel- en vraagstelling, methode, resultaat en conclusie en aanbevelingen.  
 
Inleiding  

➢ De context van het onderzoek.  

➢ Aanleiding van het onderwerp.  

➢ Doelgroep- en probleem – analyse zijn uitgewerkt. Uitwerking wordt ondersteunt met 
(wetenschappelijke*) bronnen.  

➢ Vanuit de analyse wordt het te onderzoeken (praktijk-)probleem vastgesteld.  

➢ Begrippen die centraal staan in de UHPopdracht worden uitgelegd (op basis van 
(wetenschappelijke) bronnen*.  

➢ De meerwaarde van interprofessionele samenwerking i.r.t. de beantwoording van de 
onderzoeksvraag/ het oplossen van het voorgelegde probleem wordt, vanuit het standpunt van de in 
de UHP-groep vertegenwoordigde zorgprofessionals, beschreven. 
 
Doel en vraagstelling  

➢ Vanuit de analyse is een helder geformuleerde doel – en vraagstelling geformuleerd. 

➢ De vraagstelling volgt logisch en beargumenteerd op de doelstelling.  

➢ De onderzoeksvraag is vanuit meerdere zorgdisciplines relevant.  
 
Methode (inclusief theoretisch kader)  
THEORETISCH KADER  

➢ Beantwoording van de hoofdvraag en deelvragen op basis van (wetenschappelijke) - literatuur.  
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➢ Literatuursearch opgenomen zoals benoemd in de schrijfwijzer (zoekstrategie en resultaten, 
zoekvraag en deelvragen, gekozen bronnen) * .  

➢ Minimaal 10 bronnen; niet ouder dan 10 jaar waarvan maximaal 4 boeken, minimaal 5 
wetenschappelijke * * bronnen en minimaal 2 Engelstalige artikelen. De voorkeur gaat uit naar 
minimaal 1 overzichtsartikel (systematic review) .  
 
PRAKTIJKONDERZOEK  

➢ gehanteerd onderzoeksdesign is beschreven en de keuze voor dit design is beargumenteerd.  

➢ wijze van dataverzameling is beschreven en de keuze is beargumenteerd.  

➢ De keuze voor en werving van de participanten worden onderbouwd weergegeven.  

➢ planning van het uitgevoerde onderzoek is helder weergegeven.  

➢ gekozen meetinstrument is beschreven en gemotiveerd.  

➢ opzet van het proces van data-verzameling is beschreven.  

➢ Kwaliteitscriteria zijn vastgesteld (minimaal validiteit en betrouwbaarheid).  

➢ In de uitwerking is onderbouwd rekening gehouden met de ethische aspecten die een rol kunnen 
spelen bij het uit te voeren onderzoek.  

➢ wijze van data-analyse is beschreven en de keuze is beargumenteerd  

➢ opzet van analyseproces is beschreven.  

➢ heldere beschrijving van de wijze waarop het werken aan de opdracht interprofessioneel is 
opgepakt om het gewenste eindresultaat vorm te geven.  
 
Resultaten 

➢ Gegevens van de participanten worden beschreven en anoniem verwerkt.  

➢ Resultaten zijn duidelijk beschreven.  

➢ Beschreven resultaten passen bij de doelstelling en onderzoeksvraag.  

➢ In het resultatenhoofdstuk ingepaste citaten en tabellen/ grafieken zijn van toegevoegde waarde. 
 
Discussie en aanbevelingen 

➢ Conclusies en aanbevelingen worden helder verwoord en naast de literatuur uit het theoretisch 
kader gelegd.  

➢ Conclusies geven antwoord op de hoofden deelvragen van het onderzoek.  

➢ Aanbevelingen zijn dusdanig uitgewerkt dat het voor de beoordelaar duidelijk is op welke wijze de 
opdrachtgever de aanbevelingen kan realiseren.  

➢ De aanbevelingen sluiten aan bij de te behalen doelen zoals opgenomen in de projectopdracht.  

➢ De aanbevelingen zijn tot stand gekomen op basis van consensus naar aanleiding van 
interprofessioneel overleg.  

➢ Sterke en zwakke punten van het uitgevoerde onderzoek zijn beschreven.  
 
Conclusie  

➢ De conclusie geeft antwoord op de onderzoeksvraag.  
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➢ De conclusie sluit aan bij de resultaten en de discussie en aanbevelingen. De conclusie bevat 200-
300 woorden. 
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Bijlage III: De planning 
 

Fase Activiteit Data Tijdsinvestering 
per persoon 

Verantwoordelijk 

 Kennismaking met elkaar, begeleider 
en de opdracht. 

16 februari 
2022 

4 uur Het gehele team 

 Samenwerkingsovereenkomst 18 februari 
2022 

2 uur Het gehele team 

 Verdiepen in de opdracht 25 februari 
2022 

4 uur Het gehele team 

 Voorbereiden kennismaking 
opdrachtgever 

25 februari 
2022 

4 uur Het gehele team 

Vakantie 
 Kennismaking met de opdrachtgever 9 maart 

2022 
3 uur Het gehele team 

 Bespreken kennismaking, opstellen 
hoofd- en deelvragen, verdelen PvA 

11 maart 
2022 

2 uur Het gehele team 

 Onderdelen PvA 16 maart 
2022 

4 uur Het gehele team 

 Bespreken PvA met het team en de 
begeleider 

16 maart 
2022 

2 uur Het gehele team 

 Feedback PvA verwerken en het 
document controleren 

18 maart 
2022 

3 uur Het gehele team 

 PvA Inleveren 18 maart 
2022 

- - 

 Opstellen doelstelling, vraagstelling, 
onderzoeksmethode en inleiding met 
daarin de context van het onderzoek, 
de aanleiding, probleem- en doelgroep 
analyse, definities centrale begrippen 
en de onderbouwing van de 
meerwaarde van het interprofessioneel 
samenwerken in relatie tot het 
onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar 
de inhoud van het PvA en welke 
aanvulling moeten worden gedaan. 

23 maart 
2022 

3 uur Het gehele team 

 Stappenplan naar aanleiding van het 
PvA 

23 maart 
2022 

1 uur Het gehele team 

 Start literatuuronderzoek a.d.h.v. 
zoekstrategieformulier, verdieping in 
het onderwerp 

25 maart 
2022 

3 uur Het gehele team 

 Onderwerpen literatuurstudie verdelen 25 maart 
2022 

1 uur Het gehele team 

 Controleren eisen literatuurstudie in 
studiehandleiding 

25 maart 
2022 

1 uur Het gehele team 

 Onderzoeksdesign literatuurstudie 
beschrijven en beargumenteren 

25 maart 
2022 

2 uur Het gehele team 

 Uitvoeren literatuurstudie, beschrijven 
en beargumenteren dataverzameling 

1 april 
2022 

10 uur Het gehele team 
individueel 
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 Voorbereiden eerste bevindingen 
literatuurstudie 

1 april 
2022 

2 uur Het gehele team 
individueel 

 Afspraak opdrachtgever voorbereiden 1 april 
2022 

1 uur Het gehele team 

 Afspraak opdrachtgever, stand van 
zaken bespreken 

6 april 
2022 

4 uur Het gehele team 

 Feedback opdrachtgever verwerken 8 april 
2022 

2 uur Het gehele team 

 Bevindingen literatuurstudie 
verwerken 

8 april 
2022 

4 uur Het gehele team 

 Organisatie afname interviews en 
wijkobservaties 

13 april 
2022 

1 uur Het gehele team 

 Werving en selectie participanten 
interviews beschrijven en 
beargumenteren 

13 april 
2022 

2 uur Het gehele team 

 Gebruikte interviewmethode is 
beschreven en gemotiveerd 

13 april 
2022 

1 uur Het gehele team 

 Opstellen interviewvragen 13 april 
2022 

2 uur Het gehele team 

 Opzet van het proces van 
dataverzameling is beschreven 

13 april 
2022 

2 uur Het gehele team 

 Tussentijdse evaluatie 20 april 
2022 

- - 

 Vaststellen kwaliteitseisen, validiteit, 
betrouwbaarheid en ethische aspecten 
van het onderzoek 

22 april 
2022 

2 uur Het gehele team 

 Reflectieverslag tussentijdse evaluatie 29 april 
2022 

- - 

Vakantie 
 Uitvoeren wijkobservaties Voor 18 

mei 2022 
3 uur Het gehele team 

individueel 
 Afnemen interviews Voor 18 

mei 2022 
3 uur Het gehele team 

individueel 
 Uitwerken interviews Voor 18 

mei 2022 
12 uur Het gehele team 

individueel 
 Verwerken gegevens wijkobservaties 18 mei 

2022 
3 uur Het gehele team 

individueel 
 Verwerken gegevens interviews 18 mei 

2022 
3 uur Het gehele team 

individueel 
 De wijze van data analyse is 

beschreven en beargumenteerd 
20 mei 
2022 

1 uur Het gehele team 

 De wijze van het analyseproces is 
beschreven 

20 mei 
2022 

1 uur Het gehele team 

 Gegevens verwerken tot 
resultatensectie 

20 mei 
2022 

3 uur Het gehele team 

 Opstellen van heldere en gemotiveerde 
conclusie 

25 mei 
2022 

2 uur Het gehele team 

 Overleg over passende aanbevelingen 
aan de hand van resultaten en 
conclusie 

25 mei 
2022 

2 uur Het gehele team 
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 Opstellen van heldere en gemotiveerde 
aanbevelingen. Met daarbij een 
toelichting over hoe de aanbevelingen 
gerealiseerd kunnen worden door de 
opdrachtgever 

25 mei 
2022 

2 uur Het gehele team 

 Factoren die invloed hebben gehad op 
het onderzoek zijn helder beschreven. 
Ook is beschreven hoe het team hier 
aandacht aan heeft besteedt 
(hoofdstuk discussie) 

1 juni 2022 0,5 uur Het gehele team 

 Beschrijven of en hoe het onderzoek 
voldoet aan de gestelde eisen in de 
gegeven opdracht 

1 juni 2022 0,5 uur Het gehele team 

 De waarde van het onderzoek voor de 
opdrachtgever en voor de praktijk zijn 
beschreven 

1 juni 2022 0,5 uur Het gehele team 

 Samenvatting opstellen 1 juni 2022 0,5 uur Het gehele team 
 Onderdelen onderzoek samenvoegen 

tot één einddocument 
1 juni 2022 0,5 uur Het gehele team 

 Onderdelen onderzoek controleren op 
eisen in het beoordelingsformulier 

1 juni 2022 0,5 uur Het gehele team 

 Voorwoord en dankwoord opstellen 1 juni 2022 0,5 uur Het gehele team 
 Conceptversie eindproduct 3 juni 2022 - - 
 Onderzoek verwerken tot 

posterpresentatie 
10 juni 
2022 

3 uur Het gehele team 

 Posterpresentatie voorbereiden 10 juni 
2022 

3 uur Het gehele team 

 Peerfeedback geven aan een andere 
projectgroep 

17 juni 
2022 

3 uur Het gehele team 

 Peerfeedback verwerken 22 juni 
2022 

2 uur Het gehele team 

 Einddocument controleren op 
beoordelingsformulier, taal en lay-out 

22 juni 
2022 

2 uur Het gehele team 

 Posterpresentatie geven 22 juni 
2022 

- - 

 Einddocument definitief inleveren 24 juni 
2022 

- - 

 
Vakanties zijn weergegeven met een groene marking. Deadlines hebben een gele markering. 
 
De taakverdeling wordt deels gedurende het project gemaakt. De keuze hiervoor is omdat de huidige 
COVID-19 crisis gevolgen kan hebben voor de bezetting van het team gedurende de 
projectactiviteiten. Vaak staat het gehele team genoemd omdat er een teambeslissing moet worden 
genomen. Daarna zal het team vaak individueel of in kleinere groepen verder werken. Hierbij wordt 
rekening gehouden met persoonlijke kwaliteiten, persoonlijke voorkeuren en de persoonlijke 
leerdoelen. 
 

 


