
ONDERZOEKSINDICATOREN LECTORAAT

PARELPROJECT

Langdurig samenwerkingsverband met 
externe partners

Project waarbij studenten actief 
betrokken zijn in de uitvoering 
van onderzoek (anders dan 
afstuderen)
Aantal studenten  83

Publicatie in sociale/ 
populaire media

Lid wetenschappelijke redactie 
tijdschrift/wetenschappelijke 
commissie

Begeleiding proefschrift 
(copromotor)

5
6
9

Lezing, workshop of  
(gast)college2
Organisatie van evenement/
congres2
(Prototype van) product, tool of 
model2

18

1
1

1

Artikel in tijdschrift

Begeleiding afstudeeropdracht
Aantal studenten 10

Minor of keuzemodule ontwik keld 
en uitgevoerd door het lectoraat
Aantal studenten                    22

5

55

Lid van werkveldcommissie van opleiding: Het aantal onderzoekers dat lid is van een commissie.
Ontwikkeling van onderzoekslijn in curriculum: Het aantal bijdragen van onderzoekers aan onderzoekslijnen.

PUBLICATIES

6 Artikel in tijdschrift
Peer-reviewed 5
Internationaal  5
Nationaal 1

2 (Prototype van) product, tool of 
model

9 Totaal aantal publicaties en 
kennisproducten

In dit zesjarig onderzoeksproject van Basalt en de Haagse 
Hogeschool werkt het lectoraat Revalidatie en Technologie 
(R&T) samen met het lectoraat Technologie voor Inclusief 
Bewegen en Sport. Samen met zorgverleners, patiënten, 
docenten, studenten en bedrijven werken we aan het 
bevorderen van gezond beweeggedrag als onderdeel 
van een gezonde leefstijl van patiënten tijdens en na hun 
revalidatiebehandeling. Waar mogelijk wordt zorgtechnologie 
en eHealth ingezet om de gezondere leefstijl te ondersteunen. 
In co-creatie wordt in 3 promotietrajecten gewerkt aan:

 ● een profiel waarmee het beweeggedrag van 
revalidanten in kaart gebracht en gemonitord kan 
worden;

 ● een interventie gericht gebaseerd op 
gedragsveranderingstechnieken om het beweeggedrag 
te verbeteren;

 ● een goede beschrijving van de rol van en tools voor 
verpleegkundigen om revalidanten te ondersteunen  
bij het realiseren van een gezondere leefstijl.

In het project werken, naast docenten en studenten van 
verschillende opleidingen van de Haagse Hogeschool, de 
collega’s dr. Monique Berger (lector TIBS), dr. Jeroen Dikken, 
drs. Åsa Mennema (kenniskring R&T) en dr. Jorit Meesters 
(lector R&T) aan een gezondere leefstijl voor revalidanten.

Totaal aantal studenten115

TOTAAL

RESULTATEN ONDERZOEK REVALIDATIE EN TECHNOLOGIE 2021

1 Publicatie in sociale/ 
populaire media


