Werving van huisartsen en huisartsenpraktijken voor onderzoek
Coördinatie binnen de Vakgroep Huisartsgeneeskunde UM
De vakgroep HAG streeft naar strakke coördinatie en afstemming met onderzoekers die huisartsen
of praktijken zoeken om mee te doen met hun onderzoeksproject. Die vragen kunnen variëren van
kleine verzoeken, vragen over toegang tot data (RNFM) of deelname aan grote studies. Het kan
gaan om eigen onderzoekers van de vakgroep, van andere CAPHRI-onderzoekers of collegae
binnen en buiten ons UMC.
Dé verplichte hub voor deze verzoeken is en blijft het Coördinatiebureau Eerste Lijn (CEL). Het CEL
heeft toegang tot de database (Family) met huisartsgegevens in onze brede (OORZON) regio, de
offline en online communicatiekanalen en het benodigde materiaal (logo’s, briefpapier) plus de
netwerken.
Ontwikkelingen:
Landelijk worden steeds vaker afspraken gemaakt over consortiumstudies. Het NHG heeft nu een
onderzoeksagenda met prioriteiten zodat het makkelijker is om te beoordelen of de
huisartsgeneeskunde wel belang heeft bij deelname aan een bepaald thema. Wij ondersteunen
geen onderzoek waarbij geen vergoeding voor substantiële deelname wordt geboden. Gezien het
grote aantal verzoeken, verkopen we vaker ‘nee’ aan onderzoekers, maar wel met een goede
motivatie en veelal ook een goed alternatief. De wijze van werving is ook aan het veranderen, we
zien steeds vaker online oproepen en het staat elke huisarts vrij om deel te nemen aan wat hij/zij
wil. Wel worden wij als academie vaker gevraagd wat wij van een project vinden, of wij aanraden
om mee te doen. Als een project via het CEL is gegaan, dan wordt de vakgroep in de werving
vermeld en veelal is er een herkenbaar beeldmerk (briefpapier en of logo). Het is gebruikelijk dat
universiteiten zoveel mogelijk in hun eigen regio werven, tenzij het een landelijke consortium
studie is (www.consortiumhuisartsgeneeskunde.nl).
Mandaat:
Vanaf 2021 gaan Jochen Cals en Babette Doorn samen de onderzoekcoördinatie regelen met als
inzet om de onderzoeken nog beter te stroomlijnen en de herkenbaarheid van
Huisartsgeneeskunde Maastricht optimaal uit te stralen. Bij ingediende vragen en verzoeken wordt
gekeken naar:
1) de belasting voor het veld
2) of het aansluit bij geprioriteerde onderzoeksthema’s van HAG en/of NHG, en
3) samenwerking (staflid HAG is in initiërende rol betrokken) en meerwaarde voor de vakgroep.
Bij geplande werving of benadering van huisartsen(praktijk) door HAG (en externe) onderzoekers
neemt het bewuste staflid c.q. de onderzoeker van HAG (inclusief de huisartsopleiding) tijdig
contact op het CEL, via Babette Doorn. Feitelijk is dit een bevestiging van bestaande afspraken,
maar die zijn bij deze weer opgefrist. Ons doel blijft om goed onderzoek te doen en service en
kwaliteit te leveren aan onderzoekers en het veld. Daarbij zorgen we voor eenduidige uitstraling
naar buiten, consistent handelen, en een lerend systeem in succesvol en ‘lean’ benaderen van
huisartsen(praktijken).
Contact
Babette.Doorn@maastrichtuniversity.nl / 06-40427811
www.huisartsgeneeskundemaastricht.nl/onderzoek/projecten/

