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WETENSCHAPSLUNCHES /

Tekst: Gerda van Beek – Taal & Teken

Wetenschapslunches

Broodjes en informatie op
een presenteerblaadje
Vier keer per jaar zijn er in de Maasstadzaal de zogeheten wetenschapslunches.
Een uitwisselingsplatform voor iedereen in het ziekenhuis die zich bezighoudt met
onderzoek. Een spreker houdt een presentatie met gelegenheid voor vragen en
discussie, er is volop ruimte voor netwerken en er zijn prima broodjes.

I

n het Maasstad Ziekenhuis wordt veel gedaan aan
wetenschappelijk onderzoek. “Echter: we zijn geen
academisch ziekenhuis en bijna niemand houdt zich
fulltime bezig met onderzoek”, zegt Margriet van Baar, lid
van de Wetenschapscommissie. “Terwijl veel
onderzoekers tegen dezelfde problemen oplopen.”
Reden voor de Wetenschapscommissie en de Maasstad
Academie om naast het jaarlijkse Wetenschapssymposium, een laagdrempelige vorm te bedenken
waarbij onderzoekers en geïnteresseerden elkaar kunnen
treffen. “Dat is de wetenschapslunch geworden. De
lunches zijn ontstaan om wetenschap met elkaar te
kunnen delen en van elkaar te kunnen leren. De
bijeenkomsten zijn niet alleen voor mensen die onderzoek
uitvoeren, maar ook voor medewerkers die er zijdelings
mee te maken hebben, zoals verpleegkundigen en
stafmedewerkers. En dit alles in een aantrekkelijke setting.
Wetenschap vormt tenslotte een belangrijk
aandachtspunt in ons ziekenhuis.”

Thema
Bij elke wetenschapslunch staat een thema centraal. “Het
gaat om onderwerpen waarmee veel onderzoekers te
maken hebben”, licht Margriet toe. “Zoals de statistische
paragraaf in het studieprotocol, voor veel onderzoekers
een worsteling. Onder de noemer ‘Recruteren kun je
leren’ hebben we aandacht besteed aan hoe je patiënten
kunt motiveren mee te doen met een onderzoek. Ook
brede onderwerpen als evidence based zorgvernieuwing
en zorgpaden zijn reeds aan bod gekomen.”

Wetenschapslunches 2017
De wetenschapslunches vinden plaats in de Maasstadzaal, van 12.15 – 13.15 uur. Inloop is vanaf
12.00 uur. De lunch is gratis voor de deelnemers.
Datum
Dinsdag 13 juni
Dinsdag 12 december

Thema
Evidenced Based Practice
Value Based Health care

Daarnaast is er op 31 oktober het
Wetenschapssymposium.

Belangstelling
Omdat het gaat om een inlooplunch, is vooraf niet
bekend hoeveel belangstelling er zal zijn. “Dat wisselt
enorm, variërend van 80 tot 8 personen. Dat laatste is
natuurlijk teleurstellend. We doen er alles aan om zoveel
mogelijk mensen te trekken: een interessant onderwerp,
een boeiende spreker, gratis broodjes. Maar het blijft
lastig de mensen te bereiken. Ze zijn bezig met de
dagelijkse werkzaamheden en kunnen zich vaak niet
makkelijk vrij maken. Tegelijk is het een gemiste kans,
want het is voor iedereen een vakgroep- en
maatschapoverstijgende gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en de deelnemers krijgen relevante informatie
op een presenteerblaadje aangeboden.”

Wetenswaardig
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