
in opdracht van: 2020De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Over deze kaart
Het Maastricht UMC+ heeft het initiatief genomen om samen met allerlei lokale en regionale organisaties een kennis- en innovatieagenda op te 

stellen voor een gezondere regio. Van onderwijs en onderzoek tot burgerraden en zorgaanbieders, in totaal hebben ruim honderd vertegenwoordigers 
van verschillende partijen meegedacht. De agenda biedt houvast om de komende jaren gericht te werken aan betere zorg in een gezonde regio. 

Daarnaast is het een hulpmiddel om bruggen te slaan tussen de verschillende initiatieven en zo gebruik te maken van elkaars kennis en ervaringen.

 Kennis- en innovatieagenda Zuidoost-Nederland
Voor betere zorg en een gezondere regio

Wat zijn onze  
doelen voor een gezonde 
regio Zuidoost-Nederland 
 in 2030 en welke kennis-  

en innovatievragen  
horen hierbij?

Minder sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Inzicht vergroten in het ontstaan en het voortduren van gezondheidsverschillen

Wat is de invloed van demografische en sociaaleconomische trends op gezondheidsverschillen in onze regio?
Wat is de interactie tussen oorzaken van sociaaleconomische gezondheidsverschillen in onze regio?
Wat is bekend over de zelfredzaamheid van jongeren in onze regio in relatie met hun gezondheid?

Interventies gerichter inzetten

Welke (combinaties van) interventies zijn het meest effectief om gezondheidsachterstanden te verkleinen?
Hoe kan technologie helpen bij het verkleinen van gezondheidsachterstanden?

Welke interventies hebben het meeste effect op gezond gedrag van mensen in onze regio?
Wat is de beste manier om alle kinderen in onze regio een kansrijke start te geven?

Hoe kunnen we gezonde voeding en beweging maximaal stimuleren bij mensen en organisaties?

Beter samenwerken met mensen die (risico op) sociaaleconomische achterstanden hebben

Hoe kunnen we jongvolwassenen het best bereiken en betrekken in de aanpak van hun gezondheidsrisico’s?
Hoe kunnen we communicatie verbeteren tussen risicogroepen en zorg- en hulpverleners?

Betere ondersteuning en zorg voor ouderen

Signalering van de zorgbehoefte van ouderen verbeteren 

Hoe krijgen we ouderen die (extra) ondersteuning nodig hebben tijdig in beeld?

Zelfredzaamheid vergroten van zelfstandig wonende ouderen

Welke woonvormen passen het best bij de vergrijzende populatie in onze regio?
Welke (nieuwe) zorgtechnologieën sluiten het best aan bij de behoefte van ouderen in onze regio?

Hoe kunnen ‘jonge ouderen’ het best gestimuleerd worden zich voor te bereiden op een fase met meer zorg?

Samenredzaamheid vergroten van ouderen en hun omgeving 

Hoe kunnen zorgtechnologie en wijkinrichting bijdragen aan het langer thuis laten wonen van ouderen?
Hoe kunnen jongvolwassenen en andere omwonenden ouderen in onze regio ondersteunen?

Wat is nodig om burgerinitiatieven een passende rol te geven in preventie, ondersteuning en zorg?
Wat is de meest effectieve aanpak om eenzaamheid onder ouderen te verminderen?

Beheersbare zorgkosten

Inzicht vergroten in kostenverhogende mechanismen

Welke mechanismen verklaren de toename van zorgkosten in onze regio?
Wat zijn de effecten van extramuralisering op de zorgkosten in onze regio?

Gepast gebruik van de zorg vergroten

Wat zijn effectieve interventies om gepast gebruik van de zorg te vergroten?
Hoe kunnen we zorggebruik in onze regio verminderen?
Hoe kunnen datawetenschap en technologie bijdragen aan het verminderen van zorggebruik in onze regio?
Welke vormen van preventie zijn het meest geschikt voor onze regio en hoe kunnen we ze bekostigen?
Hoe kunnen we de kennis van zorgaanbieders en zorgvragers over de kosten van zorg vergroten?

Samenhang in aanbod van ondersteuning en zorg

Inzicht in organisatiemogelijkheden vergroten

Op welke schaalgrootte kunnen we complexe vormen van zorg het best organiseren in onze regio?
Wat tonen regionale data ons over de knelpunten bij preventie, ondersteuning en zorg in onze regio?
Hoe kunnen we preventie, ondersteuning en zorg domeinoverstijgend organiseren en welke bekostiging past hierbij?
Welke randvoorwaarden maken burgerinitiatieven voor wonen, welzijn en zorg in de regio succesvol?
Wat zijn mogelijkheden voor regionale implementatie van zorgtechnologie, zoals beeldcontact?
Hoe kunnen organisaties in zorg en onderwijs beter samenwerken om personeelstekorten op te vangen?
Wat is de beste manier om patiëntgegevens te delen tussen zorg- en hulpverleners?

Leren van anderen

Wat kunnen vergelijkbare (internationale) regio’s ons leren over organisatie van preventie, ondersteuning en zorg?
Wat kunnen andere organisaties en sectoren ons leren over de implementatie van nieuwe technologie?
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