HIGHLIGHTS KENNISCENTRUM
GEZOND EN DUURZAAM LEVEN 2021
Hoe zorgen we ervoor dat we langer gezond blijven? Welke aanpassingen zijn
nodig ten gevolge van de klimaatverandering? Gezondheid en duurzaamheid zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven
draagt bij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen, het bevorderen van
zelfredzaamheid en het realiseren van een duurzame en bereikbare stad.

ONZE MISSIE

ONZE VISIE

ONS ONDERZOEKSPROGRAMMA

We willen alle mensen in
staat stellen gezond en
duurzaam te leven, ook
kwetsbare mensen zoals
ouderen, chronisch zieken,
laaggeletterden en kinderen.

Op basis van praktijkgericht onderzoek
bevorderen we een gezonde leefstijl,
waarmee je langer zelfstandig blijft.
Met meer regie over je leven, in een
gezonde, duurzame, en circulaire
stedelijke omgeving.

Met ons onderzoek dragen we bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we samen met onze
partners uit de beroepspraktijk, zowel regionaal, nationaal als internationaal. We focussen op drie programmalijnen:
•
•
•

Bevorderen van gezondheid en duurzaamheid gericht op de mens (interventie & preventie)
Samen gezond en duurzaam leven (wonen, werken, leren & recreëren)
Realiseren van een duurzame en gezonde leefomgeving
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IMPACT WAAR WE TROTS OP ZIJN
ICOONPROJECTEN

THERAPIETROUW OPTIMALISEREN BIJ MEDICIJNGEBRUIK

LESPROGRAMMA SLIMME STADSLOGISTIEK

Veel patiënten gebruiken hun medicijnen niet optimaal.
Ondanks de vele interventies en innovaties op dit gebied
lukt het maar mondjesmaat om deze ook grootschalig toe te
passen in de dagelijkse praktijk. In het Make-It consortium
doen onderzoekers van de HU in acht verschillende
proeftuinen onderzoek naar het succesvol implementeren van
laagdrempelige therapietrouw interventies voor thuiswonende
patiënten.

FYSIOTHERAPIE OP AFSTAND MET VIDEOCONSULT

De onderzoekers van de HU bieden vanaf dit jaar een
lesprogramma aan in stadslogistiek voor alle Mbo’s, Hbo’s en
Wo’s. Dit lesprogramma leert studenten vaardigheden aan
waarmee zij de logistiek in de stad slimmer maken. Er is een
interactieve website ontwikkeld die de student meeneemt in de
problemen en oplossingen met betrekking tot stadslogistiek.

Veranderingen in de maatschappij en het zorglandschap
maken het noodzakelijk de zorg anders te organiseren. Mede
aangejaagd door corona heeft de inzet van technologie
een vlucht gemaakt. De HU onderzoekt daarbij de inzet
van videotechnologie binnen de fysiotherapie als een
veelbelovende mogelijkheid. Op basis van het onderzoek naar
het huidige en gewenste gebruik van videoconsulten zullen
verschillende workshops en tools ontwikkeld worden voor
fysiotherapeuten.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

KINDEREN MET BEPERKING IN BEWEGING BRENGEN

COUNT INTRODUCEERT VERPLEEGKUNDIG INNOVATOR

SERIOUS GAME PAKT TOS AAN BIJ KINDEREN

Kinderen met een beperking bewegen beduidend minder dan
hun leeftijdsgenoten zonder beperkingen. Onderzoekers van de
HU ontwikkelen en testen twee toolboxen die kinderen met een
beperking en hun ouders ondersteunen bij beweegactiviteiten.
De toolboxen gaan bijdragen aan de ontwikkeling en algemene
gezondheid van de kinderen. Bij het onderzoek zijn onder
andere kinderfysiotherapeuten en buurtcoaches betrokken in
het ontwerpproces.
Lees meer

Technologie en de zorg zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Toch vindt slechts dertig procent van de nieuwe
technologie de weg naar de verpleegafdeling. Belangrijkste
oorzaak: het gebrek aan samenwerking tussen de ontwikkelaar
het zorgpersoneel. In project COUNT keken onderzoekers
van de HU hoe innovaties wél succesvol kunnen worden
geïntroduceerd op de verpleegafdeling. Zo is onder andere de
Verpleegkundig Innovator geïntroduceerd, een nieuwe rol die in
het ziekenhuis de brug slaat tussen technologie zorg.
Lees meer

Een taalontwikkelingsstoornig (TOS) is de meest voorkomende
maar ook de meest onbekende ontwikkelingsstoornis
bij kinderen. Vanuit de beroepspraktijk bleek dat er
bij logopedisten behoefte was aan een geschikte
behandelmethode voor kinderen tussen de 7 en 10 jaar. In
het consortium ZINnig ontwikkelde HU-onderzoekers serious
game Bouke Bouwt dat door gamedevoper Game Tailors op de
markt is gebracht. Kinderen leren hiermee spelenderwijs zinnen
bouwen en woorden vervoegen.
Lees meer

ERKENNINGEN

PEGGY VAN SPREUWEL: SIA RAAK
PUBLIEKSPRIJS
Het project Gezonde Peutermonden
van Hogeschool Utrecht in
samenwerking met ACTA zet in op
het tijdig aanbieden van preventieve
mondzorg door mondzorgcoaches op
consultatiebureaus. Vanaf de doorbraak
van de eerste melktand krijgen ouders
preventieve mondzorgadviezen op
maat. De onderzoekers hopen hiermee
de mondgezondheid van baby’s
en peuters te verbeteren. Voor dit
onderzoek ontvingen ze de SIA RAAK
publieksprijs.

HEALTHCARE BEST PAPER AWARDS

SOLAR DECATHLON BUILD CHALLENGE

HU onderzoekers Chantal Huisman
en Helianthe Kort ontvingen in 2021
de Healthcare Best Paper Award
voor hun publicatie over het gebruik
van zorgrobot Zora. In de publicatie
monitorde en evalueerde zij het gebruik
van de robot bij 14 zorginstellingen. Ze
beschreven o.a. dat de Zora-robot een
positieve invloed heeft op de cliënten,
omdat hij voor de zorgverleners een
meerwaarde creëerde in de vorm van
plezier op het werk.

Team Celcius ontwikkelde voor de Solar
Decathlon Challenge een modulair
huis, dat op duurzame en betaalbare
wijze kan meegroeien en krimpen met
de behoeftes van de bewoners. Met
het huis won het team de eerste prijs
voor engineering. De jury was zeer te
spreken over de modulaire opzet, de
eenvoudige en snelle bouw en de zeer
kleine ecologische voetafdruk van zowel
bouw als gebruik. Het modulaire design
was goed voor de tweede prijs in de
categorie architecture.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

PROMOTIES

YVONNE
KORPERSHOEK

Patiënten met COPD kampen met
plotselinge en tijdelijke verergeringen van
hun aandoening, ook wel exacerbaties of
longaanvallen genoemd. Door klachten
vroegtijdig te herkennen en daar iets mee te
doen, kunnen patiënten de negatieve impact
van deze aanvallen verminderen. Yvonne
Korpershoek onderzocht hoe deze vorm van
zelfmanagement kan worden bevorderd en
welke rol mobiele technologie daarin kan
vervullen.

AUDREY
MEULENDIJKS

Lees meer

JAN ROELOF
POLLING

Lees meer

Lees meer

Met de mondgezondheid van ouderen is
het vaak slecht gesteld. Dat is onwenselijk,
want slechte mondgezondheid gaat samen
met algemene gezondheidsklachten en
kan leiden tot bijvoorbeeld ondervoeding.
Babette Everaars onderzocht of
mondgezondheid een indicatie kan zijn
van kwetsbaarheid.

BABETTE
EVERAARS

Lees meer

Voor kinderfysiotherapeuten is het
belangrijk goed te weten wanneer
de ontwikkeling van de motorische
vaardigheden van jonge kinderen niet meer
binnen de norm is en behandeling moet
starten. Marike Boonzaaijer ontwikkelde een
methode waarbij de kinderfysiotherapeut
het kind op afstand kan beoordelen, via
video’s die de ouders maken.

MARIKE
BOONZAAIJER

Het promotieonderzoek van Marleen
Sol richtte zich op rolstoelvaardigheden
bij kinderen. Kinderen en jongeren met
een beperkte loopfunctie maken in het
dagelijks leven vaak gebruik van een
handbewogen rolstoel. Het is belangrijk
dat deze kinderen zelfstandig leren rijden
en manoeuvreren. Zo worden ze al op
jonge leeftijd veel zelfstandiger en hebben
ze meer mogelijkheden om mee te doen in
de maatschappij.

Lees meer

Myopie, bijziendheid, lijkt een grote
pandemie te worden. Dit houdt direct
verband met veranderingen in de levensstijl
van kinderen; ze spelen te weinig buiten
en kijken te veel naar hun beeldschermen.
Jan Roelof Polling onderzocht hoe een
behandeling met antropine toekomstige
bijwerkingen van myopie kan verminderen.

Chronische pijn is wereldwijd één van de
belangrijkste oorzaken voor verminderd
functioneren en gezondheidsproblemen.
De oorzaken van chronische pijn zijn vaak
complex en behandeling heeft vaak kort
effect. Stefan Elbers onderzocht hoe
patiënten na een revalidatieperiode voor de
behandeling van chronische pijn de positieve
uitkomsten langer vast kunnen houden.

STEFAN ELBERS

MARLEEN SOL

Lees meer

Ouderenzorgprogramma’s zijn complexe
interventies die uit meerdere op elkaar
inwerkende onderdelen bestaan en waarbij
meerdere professionals betrokken zijn. Uit
het promotieonderzoek van Linda Smit blijkt
dat ouderenzorgprogramma’s ontwikkel- en
evaluatie-uitdagingen moeten overwinnen
om effectieve ouderenzorg te realiseren.

LINDA SMIT

Beginnende chronisch veneuze
aandoeningen zoals spataderen worden
onterecht vooral gezien als een cosmetisch
probleem en de bestaande zorg ervoor is
ontoereikend. Er is te weinig aandacht voor
het belang van potentiële risicofactoren
zoals obesitas, een verhoogde
bloeddruk en verminderde mobiliteit.
Audrey Meulendijks deed onderzoek
naar verbeteringen voor screening en
monitoring in de eerstelijns zorgvelening
bij veneuze aandoeningen.

Wie pijn ervaart, heeft daar bepaalde
gedachten over: wat is er aan de hand,
hoelang gaat het duren, moet ik naar de
huisarts? Edwin de Raaij onderzocht of
dit soort gedachten, ook wel ‘percepties’,
van belang zijn voor fysiotherapeuten
om rekening mee te houden bij hun
behandelplan voor de patiënt.

EDWIN DE RAAIJ

Lees meer

Lees meer

Lees meer

HANNEKE KRUIZE AANGESTELD ALS L.INT
LECTOR GEZONDE STEDELIJKE ONTWIKKELING
Samen met het RIVM is dr. ir. Hanneke Kruize aangesteld als lector
Gezonde Stedelijke Ontwikkeling. De gezamenlijke lector maakt deel
uit van het lectoraat Building Future Cities. Als lector gaat ze in living
labs in de omgeving Utrecht samen met onderzoekers, studenten en
bewoners groene, stedelijke plekken ontwerpen en monitoren hoe de
gebruikers die ruimtes gebruiken en beleven.

Hanneke heeft een rijke ervaring als onderzoeker op het gebied van
milieu, groene gezonde leefomgeving, gezonde gebiedsontwikkeling
en kwetsbare groepen en is als innovatielijntrekker actief betrokken bij
de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven.
Lees meer

WIL JE SAMENWERKEN OF HEB JE EEN VRAAG?
088 481 98 78

gezondenduurzaamleven@hu.nl

www.hu.nl/onderzoek

