Maandag 17 mei 2021
14.30 – 17.00 uur

Online
Netwerkdag
Huntington
Landelijke onderzoeksagenda
In 2021 / 2022 ligt er vanuit het ministerie van VWS de opdracht om het
zorglandschap voor de ziekte van Huntington te optimaliseren vanuit de Wet
Langdurige zorg (WLZ). Om dit met elkaar te realiseren is het HKNN met alle
betrokken organisaties hard bezig om de contouren neer te zetten. Eén van
de criteria die er voor ons ligt is het opstellen van een gezamenlijk gedragen
onderzoeksagenda.
Deze middag buigen we ons over de volgende vragen:
• Wat is een onderzoeksagenda?
• Wat hebben wij nodig om een gezamenlijk gedragen agenda op te stellen?
• Welke onderzoeken lopen er momenteel?
• Welke wensen voor toekomstig onderzoek zijn er?

Programma
Welkom
Lia de Jongh (bestuur HKNN)

Namens het bestuur opent Lia deze netwerkdag.

Stand van het land

Anne neemt ons mee in de aanleiding om de

Anne Braakman (directeur HKNN)

infrastructuur te veranderen. Ze laat ons het voorstel
voor de nieuwe infrastructuur zien en het globale
tijdspad wanneer we dit gerealiseerd willen hebben.

Onderzoekslandschap

Ruth heeft de huidige wetenschappelijke

Ruth Veenhuizen

onderzoeken naar Huntington in kaart gebracht. Zij

(specialist ouderengeneeskunde, Atlant)

laat ons zien wat, waar momenteel wordt onderzocht.

Een onderzoeksagenda

Wat levert een onderzoeksagenda ons op? Welke

samenstellen

voorbeelden zijn er in het land? Hoe vliegen we dit

Annemiek van Rensen

proces met elkaar aan? Annemiek neemt ons mee in

(adviseur PGO support)

deze vragen.

Workshop samenstellen

We gaan in kleinere groepen uiteen om met elkaar

onderzoeksagenda

te discussiëren over wat er nodig is voor een
onderzoeksagenda en de ideeën die leven voor een
meerjaren-onderzoeksagenda.

Plenaire terugkoppeling

Hierin bekijken we wie er de komende periode

en afsluiting

betrokken wil blijven om de onderzoeksagenda te
concretiseren. We sluiten hiermee de netwerkdag af.

Meld je aan
Stuur vóór 10 mei een mail naar huntingtonkennisnetnederland@gmail.com.
Vermeld hierin je naam, discipline en werkorganisatie.

