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INLEIDING 

Met de Topcare innovatieprijs kunnen zorgprofessionals hun ervaring gebruiken om ideeën voor 

verbeteringen van zorg in de praktijk te brengen. Deelnemers van de Topcare Praktijk- en 

Wetenschapsmiddag 2015 hebben de mogelijkheid gekregen ideeën rond het thema “kleine 

interventies die grote impact hebben voor cliënten” in te zenden voor de Topcare innovatieprijs. De 

winnaars krijgen de mogelijkheid werkuren te besteden om hun idee uit te werken, te doordenken of 

te onderzoeken. Veertien deelnemers hebben hun idee ingezonden en de jury heeft een uitvoerige 

en diepgaande  discussie gevoerd alvorens zij unaniem de winnaars heeft gekozen.  

 

De jury is samengesteld uit professionals met onderzoekservaring vanuit de zes Topcare centra en 

een onafhankelijk voorzitter. De jury heeft de veertien inzendingen, voor zover mogelijk 

geanonimiseerd, beoordeeld op originaliteit en lef en daarnaast op vernieuwingswaarde, praktische 

impact voor cliënten, verbeterkracht en inzet van multidisciplinaire werkvormen. 

 

Voor elk Topcare centrum is één innovatieprijs beschikbaar. In de eerste ronde heeft de jury de 

inzendingen per Topcare centrum beoordeeld en van elk Topcare centrum één inzending gekozen 

voor de tweede ronde. Uit de geselecteerde inzendingen voor de tweede ronde heeft de jury 

besloten over de toekenning van de 1e prijs, 2e prijs en de vier 3e prijzen. 

 

De jury was geïnspireerd door de inzendingen en hoopt dat alle inzenders, ook die geen prijs 

toegekend krijgen, binnen hun Topcare centra gestimuleerd worden om langs andere wegen hun 

idee vorm te geven. De jury constateert een sterke variatie in de inzendingen. Enkele waren prille 

ideeën die wellicht naar aanleiding van de innovatieprijs zijn ontstaan en duidelijk aansluiten bij 

ontwikkelmogelijkheid die de innovatieprijs kan bieden. Andere inzendingen waren haast volledig 

uitgewerkte plannen voor verbetering of ideeën voor voortzetting van een bestaand 

praktijkonderzoek. Opvallend was de overlap in de thematiek van de inzendingen. Ideeën voor 

verbeteringen van welzijnsactiviteiten of dagbesteding waren sterk vertegenwoordigd. 

 

EERSTE PRIJS TOPCARE INNOVATIEPRIJS 

Meer aandacht voor behoefte aan seksualiteit en intimiteit 

Topcare centrum: Huntington Expertisecentrum Atlant 

Inzenders: Jonieke Bredewold (verzorgende-IG / EVV) en Henk Slingerland (psycholoog)  

 

De jury heeft de inzending  van het Topcare centrum Huntington van Atlant met het 

taboedoorbrekende thema ‘aandacht voor seksualiteit en intimiteit’ de 1e prijs toegekend. Het idee 

getuigt van moed en richt zich op een belangwekkend thema, dat veelal abstracte discussies 

oplevert. Deze inzending zet in op een concrete en open aanpak van het thema ‘aandacht voor 
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behoefte aan seksualiteit en intimiteit’. Positief is ook de benadering van het thema niet vanuit 

problematisch ervaren seksueel gedrag, maar juist vanuit ‘normale’ seksuele behoefte van een cliënt 

en de partner.  

 

De focus binnen zorgorganisaties op problematisch ervaren seksueel gedrag wordt door de jury 

herkend. De jury heeft dan ook grote waardering voor de positieve insteek van de inzending op de 

normale behoefte van cliënten aan intimitiet en seksualiteit. Het delicate onderwerp getuigt van 

moed. Ook de structurele aandacht hiervoor die in het idee is opgenomen en het betrekken van de 

partner hierbij zijn in de beoordeling van de jury van belang geweest.  

 

In de aanpak van de pilot is literatuuronderzoek benoemd en het gebruikmaken van ‘best practices’. 

Bij de jury is bekend dat het Topcare centrum Topaz expertisecentrum Huntington Overduin reeds 

gestart is met een soortgelijk onderzoek op dit thema. De positieve insteek is in dit onderzoek gelijk 

en ook het idee om partners van cliënten te betrekken. Het onderzoek van Topaz is nog niet zover 

gevorderd dat er publicaties beschikbaar zijn, toch wil de jury de inzenders nadrukkelijk aanbevelen 

in de uitwerking van het idee aansluiting te zoeken bij het onderzoek van Topaz.  

 

Daarnaast riep de inzending de vraag bij de jury op waar precies de bottleneck zit voor professionals 

voor het bespreekbaar maken van behoefte aan intimiteit en seksualiteit. In de uitwerking van het 

idee adviseert de jury het onderzoek te richten op daadwerkelijke implementatie van een 

gedragsverandering bij professionals die deze structurele aandacht mogelijk maakt en de bottlenecks 

verhelpt.  

 

Het thema vraagt enerzijds om een brede multidisciplinaire aanpak, omdat de behoefte aan hulp en 

advies van zeer verschillende aard kan zijn. Anderzijds is het thema ook buitengewoon persoonlijk en 

delicaat en wil de jury het belang van discretie benadrukken binnen een dergelijke multidisciplinaire 

aanpak. 

 

Om de praktische impact dat het idee op cliënten kan hebben en het lef om met dit thema aan de 

slag te willen, vindt de jury het de beste inzending van de Topcare innovatieprijs. 

 

TWEEDE PRIJS TOPCARE INNOVATIEPRIJS 

Activiteiten zijn meer dan tijdverdrijf! 

Topcare centrum: Vivium Zorggroep Geriatrische Revalidatiezorg Naarderheem 
Inzender: Mariska de Haas-Benthem (Coördinator team Welzijn en informele zorg) 

 

De brede maatschappelijke impact van de inzending van het Topcare centrum Geriatrische 

revalidatiezorg van Vivium, voor onderzoek naar de invloed van (recreatieve) activiteiten op 

motivatie van cliënten voor hun revalidatieproces en op hun welbevinden, is door de jury beloond 

met de tweede prijs. De jury waardeert het dat dit onderzoek zowel grote impact kan hebben voor 
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de individuele geriatrische revalidant als een breder maatschappelijk belang dient. De jury ziet ook 

voor andere doelgroepen in de langdurige zorg de waarde van dit onderzoek.  

 

De aanleiding voor het onderzoek, vermindering van financiering voor activiteitenbegeleiding, is 

enerzijds een onderschrijving van de urgentie van het idee. Anderzijds vindt de jury het jammer dat 

het intrinsieke belang van het idee in de inzending overstemd wordt door de aanleiding van zorg 

rond financiering. De jury wil dan ook dit intrinsieke belang van het idee voor individuele cliënten van 

de geriatrische revalidatie benadrukken en heeft deze inzending unaniem gekozen als tweede 

prijswinnaar. 

 

DERDE PRIJZEN TOPCARE INNOVATIEPRIJS (in willekeurige volgorde) 

 

Een eigen-aardige dag; cliënt in regie en dagbesteding op maat 

Topcare centrum: De Waalboog specialistisch centrum Gerontopsychiatrie Joachim en Anna 

Inzenders: Esther Niemeijer (verzorgende IG) en Debby Gerritsen (senior onderzoeker) 

 

Uit de eerdere onderzoeken bleek dat er onvervulde behoeften zijn bij bewoners op het gebied van 

dagbesteding en gezelschap én dat verschillende eigenschappen van de doelgroep om een specifieke 

en individuele benadering vragen. Het idee van deze inzending bouwt voort op verschillende 

resultaten van praktijkgerichte (promotie) onderzoeken binnen het Topcare centrum van De 

Waalboog en de jury onderschrijft dat het daarmee zeker aansluit bij de doelstelling van Topcare, 

continue verbetering van zorg.  

 

Het idee van de inzending is om met de opgedane kennis en expertise een toolbox dagbesteding in te 

richten. Het is volgens de jury de concreetheid van de handvaten in de toolbox die het idee een grote 

kans van slagen geven. De jury vindt het daarbij ook bijzonder dat in de aanpak bewoners deelnemen 

als partner en direct invloed hebben op de samenstelling van de toolbox.  

 

Het effectief inzetten van een dynamische lichtinstallatie om slaapgedrag van mensen met het 

syndroom van Korsakov te verbeteren.  

Topcare centrum: Lelie zorggroep Korsakovcentrum Slingedael 

Inzender: Mirjam van Dam (praktijk verpleegkundige ouderenzorg) 

 

Het onderzoek naar beïnvloeden van slaapgedrag met licht sluit volgens de jury naadloos aan bij de 

Topcare doelstelling van continue verbetering van zorg. Het idee bouwt voort op een lopend 

onderzoek en combineert inzichten vanuit de toegepaste cognitieve- en klinische neuropsychologie 

met een toepassing in de zorgpraktijk.  

 

Voor de jury is het belang van dit thema voor het welbevinden van cliënten evident en de jury ziet 

dan ook de meerwaarde van de verlenging van het lopende onderzoek. 
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Jobcoaching 

Topcare centrum: Zorg- en Behandelcentrum Korsakov Atlant 

Inzender: Arianne Meijer (medewerker dagactiviteitencentrum) en Hennie ten Tije (teamleider) 

De jury is enthousiast over de inventieve aanpak van het idee voor jobcoaching, om binnen de eigen 

zorgorganisatie onbenutte mogelijkheden voor arbeidsmatige dagbesteding te koppelen aan de 

vraag en behoefte van cliënten. Het is niet heel gebruikelijk dit binnen de eigen zorgorganisatie te 

doen en tegelijkertijd maakt de verassende eenvoud van het idee de kans van slagen groot, vindt de 

jury. 

 

De zeer uitgesproken individuele aanpak van het idee is volgens de jury voor de doelgroep van 

doorslaggevend belang.  

 

Samen aan de slag! 

Tocare centrum: Topaz expertisecentrum Huntington Overduin 

Inzender: Jeanette Laterveer (verpleegkundige niveau 5) en Paul de Vreede (diëtist) 

 

Dagactiviteiten die lijken op een arbeidsmatig proces kunnen van grote meerwaarde zijn voor 

mensen met ziekte van Huntington, gezien de jonge leeftijd waarop zij vaak al uit het arbeidsproces 

raken. De eerste reactie van de jury is dan ook uitgesproken positief, vanwege  de praktische impact 

voor cliënten.  

 

De pragmatische invulling van het idee, gebruik te maken van bestaande activiteiten en ideeën, 

vergroot vanzelfsprekend de kans van slagen ervan. Tegelijkertijd wordt uit de inzending voor de jury 

niet duidelijk om welke reden nu is gekozen voor de specifieke invulling die al aan het idee gegeven 

is, uitbouw van de huidige moestuin met een theehuis en kringloopwinkel. De positieve redenen die 

de jury ziet in de keuze voor het theehuis en de kringloopwinkel is een dubbel voordeel, zowel een 

zinvolle dagbesteding voor bewoners en daarnaast ook het contact met de buurt versterken 

waardoor bewoners op een natuurlijke manier onderdeel van de bredere maatschappij worden.  

 

De jury adviseert te reflecteren op de keuze voor het theehuis en de kringloop en ook mogelijke 

alternatieven te onderzoeken. De jury moedigt aan hierbij ook inspiratie te zoeken bij de andere 

prijswinnaars van de Topcare innovatieprijs met ideeën rond dagbesteding. Wellicht kan de 

individuele aanpak van jobcoaching of de handvaten van de toolbox dagbesteding hierbij van waarde 

zijn. 


