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1976 AZU Utrecht
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Onderzoekschool SLAZ

Onderdeel Leerhuis

 Opleiding medisch/ verpleegkundig/paramedisch

 Kenniscentrum/medische bibliotheek

 Bijscholing

 Onderzoeksschool
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Onderzoekschool SLAZ

        Doelen

 Verhogen van productie van hoogwaardige artikelen in nationale 
en internationale wetenschappelijke tijdschriften

 Toename van aantal presentaties van SLAZ-gebonden  onderzoek 
op nationale en internationale wetenschappelijke congressen

 Fondswerving voor onderzoeksschool SLAZ in samenwerking met 
(onderzoekscholen van ) VUmc
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Onderzoekschool SLAZ

        
Afgeleide effecten

 Werving voor onderzoek geeft mogelijkheid om toppers te 
herkennen en selecteren voor opleiding/ als toekomstige collega

 Verbreden van “onderzoeksmindedness”

 Verstevigen onderzoeksbasis als structureel  onderdeel van 
opleidingen

 Onderzoek leidt tot betere zorg
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Onderzoekschool SLAZ

  Middelen

• Samenwerking met VUmc als prefered partner

• Opbouwen van netwerk onderzoekers in het SLAZ

• Opbouw specifieke onderzoeksondersteuning (o.a. Ref Manager, SPSS, 

statistiek), cursussen (zoals zoeken in Pubmed) deels ism VUmc 
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Onderzoekschool SLAZ

  Gebruikers
   motto “ onderzoek voor en door jonge onderzoekers”

 Studenten
 Onderzoekers
 Medisch specialisten
 Verpleegkundigen
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Onderzoekschool SLAZ

Aanbod

• Ondersteuning literatuur searches

• PICO’s/CATS

• Wetenschappelijke ondersteuning

• Deskundigheidsbevordering (SPSS/databeheer)

• Wetgeving/lokale uitvoerbaarheid



9

Overwegingen onderzoeksschool 
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24 doden in interventiegroep 
vs 9 in de controle groep (significant verschil)

Conclusies IGZ:
1) Verantwoordelijkheid RvB onvoldoende 

bij opzetten en uitvoeren van onderzoek 
2) Uitvoering onderzoek op 

onderzoekslocatie niet altijd volgens de 
regels

Recente ontwikkelingen METC….
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Adviezen IGZ: 

1) Opdrachtgevers moeten hun 
verantwoordelijkheid oppakken

2) Deskundigheid bevorderen van klinisch 
onderzoekers

3) Monitoren door eigen site!

Recente ontwikkelingen METC….
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Onderzoekschool SLAZ

Wensen
 Continuiteit van onderzoek bevorderen

 Veilig datamanagement

 Toegankelijk maken van EPD voor onderzoek

Kortom
Informatiespecialist als 
geheugen van het 
ziekenhuisonderzoeksbedrijf
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 Taak dokters is om hun handelen te kunnen toetsen

 Dat betekent vaak retrospectief dossieronderzoek met in kaart brengen 
beloop van behandeling

 Kennis van informatieverwerving EPD essentieel

 Taak informatiespecialist? (datamanagement en archivering)

Monastersky, Nature 2013

Is er hier een rol voor 
informatiespecialisten?!!!!
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Onderzoekschool SLAZ

Informatiespecialist als geheugen van het 
ziekenhuis-onderzoeksbedrijf
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Toekomst

Zorgen voor stabiliteit
 Goed en snel werkende METC

 Statistisch/method. onderwijs

Voortrekkersrol klinisch onderzoek
 Ingebed in goed opleidingsklimaat

 Jonge onderzoekers
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Discussie ontwikkeling informatiespecialist

 Informatieverwerving niet alleen extern naar intern, 
maar ook intern naar intern

 Datamanagement en verwerking binnen trial bureau (ICT etc)


