
   

 
 

 

Aan de cliëntenraden van: Argos Zorggroep, Florence, Laurens, Marente, Pieter van Foreest, 

Saffier, Topaz, WoonZorgcentra Haaglanden en Zonnehuisgroep Vlaardingen 

 

Betreft:  vooraankondiging themabijeenkomsten  

Datum:  27 maart 2017     

 

Geachte leden van de cliëntenraden van de lidorganisaties van het Universitair Netwerk Care Zuid-Holland, 

 

Graag nodigen het Universitair Netwerk Care Zuid-Holland en het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord u 

hierbij uit voor een themabijeenkomst. De bijeenkomst gaat over de waarde van wetenschappelijk 

onderzoek binnen zorgorganisaties voor het verhogen van de kwaliteit van leven van langdurig 

zorgafhankelijke cliënten en de mogelijke rol van cliëntenraden daarbij. 

 
Zoals u wellicht weet, is er binnen uw eigen zorgorganisatie een Wetenschappelijke Onderzoekscommissie 
actief. Deze commissie initieert en beoordeelt onderzoeksinitiatieven en zorgt voor de verspreiding van 
onderzoeksresultaten binnen de organisatie. Uw zorgorganisatie is lid van het Universitair Netwerk Care 
Zuid-Holland (UNC  ZH). Het UNC stimuleert het doen van gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek, om de 
kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van zorgafhankelijke cliënten te verbeteren en een brug te 
slaan tussen intra- en extramurale zorg. 
 
Het Universitair Netwerk organiseert deze themabijeenkomsten samen met het Ouderenberaad Zuid-
Holland Noord. Doelstelling van dit Ouderenberaad is knelpunten in wonen, welzijn en zorg voor 
(kwetsbare) ouderen te inventariseren en te analyseren en zo mogelijk oplossingen aan te dragen of 
voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie te formuleren. Het Ouderenberaad heeft veel 
ervaring in het organiseren van bijeenkomsten voor cliëntenraden en is op grond daarvan gevraagd als 
mede-organisator. 
 

Tijdens de themabijeenkomst willen wij u als cliëntenraden informeren over lopende onderzoeken binnen 

het Netwerk, ook in uw eigen zorgorganisatie.  Daarnaast gaan we graag met u in gesprek over uw 

betrokkenheid bij het wetenschappelijk onderzoek binnen uw zorgorganisatie en de mogelijkheden om 

desgewenst meer betrokken te worden en inhoud te geven aan uw adviesfunctie op dit gebied.  

 

De themabijeenkomst is met name bedoeld voor leden van uw centrale cliëntenraden en een 

vertegenwoordiging van de lokale cliëntenraden van de verpleeghuiszorglocaties van uw organisatie. 

De bijeenkomst wordt drie keer gehouden, op verschillende locaties en met hetzelfde programma. U bent 

van harte welkom op de datum die u het beste schikt. 

 

Om te alvast te noteren in uw agenda 

De data van de drie bijeenkomsten zijn:  

 

1e bijeenkomst, in regio Leiden en omstreken 

Datum: donderdag 18 mei  van 14 uur tot 16.30 uur 

Locatie: Topaz -Zuydtwijck, Aaltje Noordewierlaan 50, 2324 KS Leiden 

 

https://www.lumc.nl/org/unc-zh/


   

 
 

 

2e bijeenkomst, in de regio Haaglanden  

Op: maandag 12 juni  van 14.30  tot 17.00 uur  

Locatie: Pieter van Foreest - de Bieslandhof, Beukenlaan 2; 2612 VC Delft. 

 
3e bijeenkomst, in de regio Rotterdam Rijnmond 
Op: maandag 19 juni  van 10.00 tot circa 12.30 uur 
Locatie:  Argos Zorggroep - DrieMaasStede, Voorberghlaan 35, 3123 AX Schiedam. 

 

Wilt u de datum die u schikt, alvast reserveren? Het definitieve programma volgt binnenkort. 

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze uitnodiging, dan kunt u per mail contact opnemen 

met het secretariaat van het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord, E: Ouderenberaad@lumc.nl .  

Meer informatie over het UNC is te vinden via: www.lumc.nl/org/unc-zh/ 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

prof. dr. Wilco Achterberg,  

voorzitter van het Universitair Netwerk Care Zuid-Holland  
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