
 

 

 

 

 

 

Reglement en werkwijze Onderzoekscommissie 

 

Inleiding 

Dit is een geactualiseerde versie van het Mediant onderzoekreglement van 2015. De 

aanpassingen zijn geschied op basis van verbetersuggesties zoals besproken in de CWO 

vergaderingen begin 2020. Om de twee jaar zal dit document geëvalueerd worden en 

aangepast.  

 

Visie op onderzoek binnen Mediant 

De aard van wetenschappelijk onderzoek binnen Mediant dient primair gericht te zijn op het 

leveren van een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg die aan cliënten 

wordt geboden. Het leveren van goede kwaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van alle medewerkers. Hoe beter het gelukt om wetenschappelijk onderzoek te verbinden 

met de dagelijkse praktijk, des te meer zullen medewerkers zich betrokken voelen, 

gemotiveerd raken om een actieve bijdrage te leveren en interesse hebben voor de 

resultaten. Voorkomen moet worden dat wetenschappelijk onderzoek een randverschijnsel is 

binnen de instelling en het privilege van enkelen. 

Het wetenschappelijk onderzoek dient zich met name te richten op de evaluatie van de 

hulpverlening, die Mediant biedt aan cliënten met ernstige psychiatrische stoornissen, op het 

voorkomen (van de gevolgen) van psychiatrische stoornissen en de evaluatie van nieuwe 

ontwikkelingen. Onderzoek binnen Mediant heeft dus een duidelijke koppeling met de 

praktijk en is duurzaam.  

Veel onderzoek wordt gedaan binnen de opleidingen.  

Uitgangspunten CWO: 

Onderzoek binnen Mediant wordt gedaan:  

A. In het kader van de opleidingen door opleidelingen.  

B. Deelname aan extern geïnitieerde onderzoeken ten behoeve van data verzameling, 

mits passend en haalbaar. Hetgeen de mogelijkheid biedt om van de totale data 

gebruik te maken.  

C. Het doen van een promotieonderzoek - indien passend binnen het onderzoeksbeleid 

van Mediant.  

D. Onderzoek aan de verzamelde data gedaan in kader van benchmark.  

E. Beslissingen over het doen of meedoen aan onderzoek wordt in de lijn genomen.   

 

De rol van het CWO hierin is: 

I. Het CWO heeft een adviserende rol met betrekking tot onderzoek en de 

ondersteuning van onderzoek binnen Mediant.  

II. Het CWO ondersteunt versterking van het lopend onderzoek, door koppeling van 

onderzoek(s-lijnen) te stimuleren.  



III. Het CWO stimuleert samenwerking rond onderzoek tussen de verschillende 

disciplines.  

IV. Het CWO bekijkt of een onderzoekvraag past binnen het onderzoeksbeleid en de 

geformuleerde onderzoekslijnen van Mediant.  

V. Het CWO geeft advies over de onderzoeksopzet, de kwaliteit en de haalbaarheid. 

VI. Het CWO houdt overzicht over gedaan en lopend onderzoek binnen Mediant.  

VII. Het CWO bevordert de zichtbaarheid van lopend Mediant onderzoek, binnen en 

buiten Mediant.  

 

Samenwerkingsverbanden.  

 Mediant heeft meerdere samenwerkingsverbanden rond onderzoek met externe partners:  

 Universiteit van Twente rond positieve psychologie en de onderzoeken binnen de 

Boerhaven.  

 Het RGOC met betrekking tot de psychose lijn, de ouderenpsychiatrie en mogelijk t.z.t. 

rond stemming en angst. 

 Rond onderzoek binnen Bipolair is er een samenwerking met het netwerk Bipolair.  

 Saxion begeleidt onderzoek van verpleegkundig specialisten in opleiding. 

 

Onderzoekslijnen binnen Mediant en coördinatoren 

o Onderzoek n.a.v. benchmark data    Laura Hunning  

o Psychose lijn       Jorg Kurkamp 

o De Boerhaven      Karin Timmermans 

o Positieve psychologie     Laura Hunning 

o Ouderenpsychiatrie       Monique Lammers 

o Zelfmanagement, Dwang en drang    Lia Verlinde 

o Stemming en angst t.z.t.     Tim Walrave 

 

Werkwijze: 

Om een efficiënte werkwijze en een gedragen samenstelling te bevorderen bestaat de CWO 

commissie uit een voltallige commissie, een kerncommissie en ad hoc commissies. 

Hieronder staan de samenstelling en werkwijze van de commissies uitgewerkt.  

 

Voltallige commissie:  

Opleiders en opleidelingen, onderzoeksverpleegkundigen, vertegenwoordigers 

onderzoekslijnen, vertegenwoordiging management, RvB.  

o Delegeert taken naar kerncommissie en beoordeelt verslag van de kerncommissie 

o Beoordeelt deelname aan extern onderzoek, wordt per mail voorgelegd ter 

beoordeling. Kerncommissie initieert dit.  

o Bespreekt mogelijkheden met betrekking tot Benchmark data.  

o Bespreekt voortgang onderzoek binnen Mediant.  

o Signaleert knelpunten 

o Formuleert een advies aan de RvB. Over onderzoek.  

o Vergadert minimaal tweemaal per jaar in het voorjaar en het najaar.  

o Initieert netwerkbijeenkomst en delegeert verdere organisatie.  

  



 

Kerncommissie: Opleiders en i.o.’s, een van de opleiders is voorzitter van het CWO.  

De kerncommissie vergadert viermaal per jaar, bespreekt de onderzoeksvoorstellen van 

opleidelingen e.a. die ingediend zijn.   

o Bespreekt beoordeelde onderzoeksvoorstellen en benodigde ondersteuning.  

o Evalueert jaarlijks de voortgang en stand van zaken van iedere onderzoekslijn. 

Nodigt hiervoor de coördinator van betreffende onderzoekslijn uit.  

o Vraagt terugkoppeling over voortgang lopend onderzoek. 

o Signaleert stagnering, zoekt naar koppelingen van onderzoeken.  

o Houdt overzicht over lopend onderzoek.  

o Houdt overzicht over de zichtbaarheid van onderzoek. 

o Bespreekt deelname aan externe onderzoeken en legt dit voor per mail aan voltallige 

commissie.  

o Signaleert eventuele problemen.   

o Bereid de vergadering van de voltallige commissie voor.  

o Bereid de Netwerkbijeenkomst voor.  

o Voorzitten CWO is lid van de redactieraad van GGZ Wetenschappelijk.  

 

Ad hoc commissie: Opleider, een opleideling en aangevuld met de coördinator van de 

onderzoekslijn waar het voorstel onder valt en minimaal nog een persoon uit volledige 

commissie aangepast aan het te bespreken voorstel, of voorstellen.  

De Ad Hoc commissie wordt samengesteld in overleg met de voorzitter en vergadert indien 

er onderzoek ideeën en verzoeken liggen.   

o Bespreekt de onderzoeksvoorstellen vanuit de verschillende opleidingen, beoordeelt 

op inhoud, vraagstelling, haalbaarheid binnen onderzoekslijnen en kwaliteit.  

o Bespreekt benodigde ondersteuning.  

o Vertegenwoordiger bespreekt dit met de opleideling.  

o Bespreekt benodigde ondersteuning samen met opleideling met 

afdelingsmanagement. Rapporteert aan de kerncommissie.  

 

Netwerkbijeenkomst.  

Jaarlijks is een netwerkbijeenkomst, waarin een deel van lopend onderzoek gepresenteerd 

wordt, samenwerken en knelpunten in de samenwerking besproken worden.  

Jaarlijks wordt er een andere inhoud genomen.  

Deelnemers presentaties: Netwerkpartners, CWO leden, opleidelingen en andere 

genodigden.  

Besloten deelvergadering: zonder opleidelingen en anderen  

 

Communicatie en beschikbaarheid informatie: 

o Op de W-schijf komt een onderzoeksmap, onder kopje Kennis komt een koppeling.  

o In de map, staan de onderzoekvoorstellen, de afgesloten onderzoeken en 

besluitenlijst. Publicaties en Mediant publicatielijst.  

o Notulen van de onderzoekscommissie staan in een besloten sub-map.  

o In de Mediantaal wordt iedere keer een onderzoek uitgelicht. Kerncommissie levert 

kopij aan. 

o Publicaties en gedaan onderzoek worden indien haalbaar ook gepubliceerd in  

GGZ Wetenschappelijk  

 



Rapportage en terugkoppeling aan RvB 

o De koppeling van CWO en RvB wordt gewaarborgd door deelname van een RvB lid 

aan de CWO-vergadering.  

o De voorzitter bespreekt jaarlijks de adviezen en het functioneren van de CWO met de 

RvB.  

o Daarnaast wordt indien nodig tussendoor overleg gevoerd 

 

  



 

Bijlage 1 

Criteria voor beoordeling van onderzoeksvoorstellen 

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Mediant 

Titel onderzoek:  

 

Naam uitvoerend onderzoeker:  

 

Aangevraagd in het kader van:  

Samenwerking met:  

Circuit en afdeling: 

Datum aanvraag:  

Bespreking in ad-hoc commissie dd                        

Deelnemers ad-hoc commissie 

Inhoudelijk Beoordeling  1 2 3 4 5 

Vraagstelling (relevant, innovatief)      

Past het onderzoek binnen de onderzoekslijnen van Mediant      

Is de afdeling/ team bereid aan dit onderzoek mee te doen?      

Heeft het onderzoek de steun van het management?       

Is het onderzoeksvoorstel gericht op verbetering van de zorg?      

Worden cliënten betrokken bij opzet en uitvoering?      

Hoe is de balans onderzoek belasting en potentiële baten voor patiënt      

Is redenering in de inleiding te volgen?      

Is de keuze van proefpersonen logisch?      

Is de groepsgrootte onderbouwd met een power-analyse?      

Is het aantal te includeren cliënten/controles haalbaar      

Is het onderzoeksdesign, methode (adequaat en haalbaar) een logische 

keuze? 

     

Keuze uitkomstmaten (passend e.d.)      

Wordt er met een onderzoeksinstituut samen gewerkt?       

Facilitering bij werving van en data-verzameling door onderzoekers      



Ontbreken er belangrijke aspecten aan het onderzoek?      

Wordt dit onderzoek door voldoende experts ondersteund?      

Is de gevraagde tijdsinvestering reëel       

Is de tijdsplanning reëel       

Zijn te investeren kosten overzichtelijk begroot?       

Is dit onderzoek dat wij binnen Mediant belangrijk vinden om aan mee te 

werken? 

     

Sluit dit onderzoek aan bij de lopende onderzoeken binnen Mediant,?      

Is dit onderzoek inhoudelijk als van ten minste voldoende kwaliteit te 

beschouwen? 

     

 

0 = zeer onvoldoende, 5= uitstekend 

 

Suggesties voor verbetering: 

 

 



Uitvoerbaarheid en haalbaarheid van externe vragen 

 ja nee onbeslist 

Zijn er cliënten aanwezig die aan de selectiecriteria voldoen? □ □ □ 

Is de beschreven tijdsplanning realistisch? □ □ □ 

Is de belasting voor de cliënten, qua tijd en inspanning, acceptabel? □ □ □ 

Wordt de privacy van de cliënten gewaarborgd? □ □ □ 

Wordt de cliënten informed consent afgenomen? □ □ □ 

Wordt de dataverzameling op een locatie van Mediant uitgevoerd? □ □ □ 

Wordt er al ander onderzoek gedaan bij dezelfde  

cliëntpopulatie binnen Mediant? 

□ □ □ 

Wordt er al ander onderzoek gedaan binnen dezelfde afdelingen  

binnen Mediant? 

□ □ □ 

Is er een medewerker die dit onderzoek binnen Mediant wil  

en kan coördineren? 

□ □ □ 

Is de tijdsinvestering van deze medewerker binnen proporties? □ □ □ 

Wordt een deel van de dataverzameling door de onderzoekers van 

elders gedaan? 

□ □ □ 

Zijn er kosten voor Mediant aan deelname aan / uitvoeren van  

het onderzoek? 

Kopieën, medisch onderzoek, lab-gebruik, personeel etc. 

Opmerkingen …………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

□ □ □ 

Vallen de cliënten van Mediant die aan dit onderzoek meedoen onder  

de onderzoeksverzekering van de aanvragende onderzoeksinstelling?  

□ □ □ 

Is er een positief oordeel van een erkende  

medisch ethische toetsingscommissie? 

□ □ □ 

 

Levert deelname aan het onderzoek Mediant de volgende zaken op: 

   Informatie voor de cliënt 

   Informatie voor de behandelaar, in het belang van de behandeling 

   Informatie over de bestaande cliëntpopulatie van Mediant   

Naamsbekendheid bij wetenschappelijke publicaties 

   Samenwerking met onderzoekspartners uit de regio 

   Vergroting van expertise van medewerkers van Mediant 

 

 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

Is dit onderzoek als uitvoerbaar en haalbaar te beschouwen? □ □ x 

Opmerkingen 

EINDOORDEEL:   

O wel deelnemen aan dit onderzoek, onder voorwaarde dat: 

………………………………………………………………………………………………………… 


