Hoe bieden we
kwetsbare mensen
de best mogelijke zorg?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare mensen met eigen
regie zo lang mogelijk een kwalitatief goed leven kunnen leiden?
En hoe kunnen zorgprofessionals hieraan bijdragen?
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Learning community voor en door professionals
Kennis delen

Door kennis te gebruiken bij en te delen met andere zorgorganisaties kunnen we samen
de zorg verbeteren. Wanneer we met meerdere zorgorganisaties werken aan praktijk
vraagstukken, tillen we praktijkkennis naar een hoger niveau.
Vanuit FAITH willen we kennis en vaardigheden van professionals vergroten, met als doel
kwetsbare mensen te ondersteunen. In leernetwerken, ateliers, (innovatie)werkplaatsen
en projecten werken zorgprofessionals, onderzoekers, docenten en studenten samen aan
actuele vraagstukken, hierbij gevoed door inbreng van cliënten en hun naasten.

Als student deelnemer aan de
FAITH Frailty Summer School ben ik in
aanraking gekomen met interessante
mensen en ideeën. Het is een intensieve
week die ruimte biedt voor expertise
en gesprekken (over onderzoek en
kwetsbaarheid) waarvan ik erg veel heb
geleerd. Iedereen stond ervoor open
om te leren en dat maakte iedereen
gelijk. Het zorgde voor een top sfeer!
De Summer School heeft mij veel
geleerd over frailty. Een complex
vraagstuk waarvoor de Summer School
een goede manier is om
bijgeschoold te worden.
Coen Dros, oud-student
Hanzehogeschool Groningen

We delen kennis
en ervaring over
kwetsbaarheid
Voor professionals

Werk jij in het ziekenhuis, de thuiszorg,
ouderenzorg, psychiatrie of (verstandelijk)
gehandicaptenzorg? Dan heb je regelmatig
te maken met kwetsbare mensen. Binnen
FAITH delen professionals, onderzoekers,
docenten en studenten uit diverse sectoren
hun kennis met elkaar. Dat doen we in
leernetwerken, ateliers en (innovatie)
werkplaatsen en tijdens onze masterclasses
en trainingen, waar we van én met elkaar
leren.

Voor onderzoekers

Hoe kunnen we het onderzoek naar kwetsbaarheid versterken? Welke onderzoeks
methoden zijn beschikbaar en relevant voor kwetsbaarheid onderzoek? Welke kennis
is er al over kwetsbaarheid? En moeten we blijven spreken van kwetsbaarheid of over
weerbaarheid? En hoe komen we tot een gepersonaliseerde benadering? Dat zijn de
hoofdvragen die centraal staan binnen FAITH. 
In de jaarlijkse FAITH Summer School delen onderzoekers uit diverse organisaties en
landen hun kennis en ervaringen rondom onderzoek naar kwetsbaarheid en buigen zich
samen over uiteenlopende vraagstukken.

Voor studenten

Vind je kwetsbaarheid een interessant onderwerp en zoek je een uitdagende
onderzoeksplek, waar je meewerkt aan onderzoek dat ertoe doet? Dan is FAITH precies
wat je zoekt. Jij werkt mee aan bestaande onderzoeken naar kwetsbaarheid binnen
diverse doelgroepen. Ook zijn er volop mogelijkheden om jouw afstudeeronderzoek
binnen FAITH te doen.

Vijf doelstellingen van FAITH
Blijven ontwikkelen

1

Meer kennis in huis

2

Samen nieuwe technieken en middelen ontwikkelen

3

Op zoek naar oplossingen voor complexe vraagstukken

4

Klaar voor de toekomst

5

Wie toekomstbestendige zorg wil geven, moet zichzelf blijven uitdagen en
openstaan voor nieuwe dingen. Om kwetsbaarheid te voorkomen is vroegsignalering een vereiste, net als preventief handelen. Middels trainingen en
masterclasses en verschillende mogelijkheden te participeren in leernetwerken
werken we samen aan praktijktoepassingen.
In leernetwerken, ateliers, innovatiewerkplaatsen en projecten werken zorgprofessionals, onderzoekers, docenten en studenten samen met cliënten en hun
naasten aan actuele vraagstukken. Zo nemen we een kijkje in elkaars keuken.
Ook het verder ontwikkelen van technieken en middelen staat centraal binnen 
FAITH. Door kennis te delen met andere zorgorganisaties kunnen we samen
de zorg verbeteren.
Sociale kwetsbaarheid speelt ook een rol. Denk aan dementie, eenzaamheid,
maar ook kwetsbaarheid van mantelzorgers. Wij zoeken samen met
professionals, onderzoekers, docenten, studenten en belangenbehartigers
naar oplossingen, in (onderzoeks-)projecten.

Er zijn veel innovaties en technologieën waarmee we inspelen op de toekomst.
Daarbij k unnen we niet zonder partners in het onderzoeksveld, het o
 nderwijs
en de w
 etenschap. Samen werken we aan ontwikkeling en implementatie van interventies
en strategieën voor kwetsbare mensen.

is de learning community,
die kennis ontwikkelt, verbindt èn
implementeert
Aansluiting bij het FAITH
consortium stelt ons in staat om binnen
een groot multidisciplinair netwerk te
werken aan vraagstukken die bij ons
leven in de praktijk. Door te participeren
in onderzoek draagt het bij aan leven
lang leren voor onze professionals en
(nog) betere zorg en behandeling voor
onze cliënten.
Hans Drenth, geriatriefysiotherapeut,
ZuidOostZorg en lector Hanzehogeschool
Groningen

In my position as a Geriatrician,
I recommend the FAITH Frailty Summer
School because it is an incredible oppor
tunity to talk and learn about healthy
aging in a multidisciplinary environment
and with excellent teamwork. In addition,
it is a common space to share with
researchers from many countries and an
opportunity to expand your professional
network. The lectures and the lecturers
satisfied all my expectations.
Génesis Olaya Loor, Hospital
Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Onze partners
Van belangenbehartigers, zorgorganisaties tot bedrijven en kennisinstellingen; iedereen
is van harte welkom zich aan te sluiten bij FAITH. Samen richten we ons op ontwikkeling
en verspreiding van kennis met betrekking tot kwetsbare mensen.

Contact
Heeft u vragen over FAITH?
Of wilt u deelnemen aan FAITH?
Bij Trudy Hummel kunt u terecht met al uw vragen.
info@faithresearch.nl
050 595 3635
www.faithresearch.nl
faithresearch
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FAITH research wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Regieorgaan SIA.
FAITH research is onderdeel van SIA SPRONG Vitaliteit en Gezondheid, gericht op stimulering
van praktijkgerichte onderzoeksgroepen met betrekking tot relevante maatschappelijke
thema’s.

