
ONDERZOEKSINDICATOREN LECTORAAT

PARELPROJECT

Langdurig samenwerkingsverband met 
externe partners

Project waarbij studenten actief 
betrokken zijn in de uitvoering 
van onderzoek (anders dan 
afstuderen)
Aantal studenten  104

1
1
1

Lezing, workshop of (gast)college
Aantal studenten  2
Aantal docenten 0
Aantal personen uit 
beroepspraktijk of 
maatschappij  7
Aantal (praktijkgericht) 
onderzoekers 20

4

14

Publicatie in sociale/populaire 
media3

Gewonnen prijzen1

Artikel in tijdschrift

Begeleiding afstudeeropdracht
Aantal studenten 2

Minor of keuzemodule ontwikkeld 
en uitgevoerd door het lectoraat
Aantal studenten                    167

9
275

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

1 Artikel in tijdschrift
Peer-reviewed 1
Nationaal  1

4 Totaal aantal publicaties en 
kennisproducten

3 Publicatie in sociale/ 
populaire media

KENNIS UIT HOTELBRANCHE INGEZET BIJ ONDER-
ZOEK THUISHERSTEL DARMKANKERPATIËNTEN 

Een consortium dat vanuit Medical Delta Living Lab Better 
In Better Out onderzoek doet naar sneller en beter thuis-
herstel van darmkankerpatiënten na een operatie, heeft 
hiervoor een KIEM-subsidie van SIA toegekend gekre-
gen. Bijzonder aan het onderzoek is dat Hotelschool The 
Hague betrokken is bij het project, dat ‘Een vijf-sterren-
beleving thuis’ als titel heeft. Een ziekenhuisopname voor 
een operatie heeft grote impact op mensen met kanker. 
Ook als de ingreep medisch gezien goed is verlopen, 
leeft er bij patiënten vaak veel onzekerheid na ontslag uit 
het ziekenhuis. Hetwelk kan leiden tot vertraagd herstel, 
onnodige heropnames in het ziekenhuis en stress en 
onzekerheid bij patiënten en hun naasten. 

Uitchecken
Het doel van het onderzoeksproject is om het herstel en 
welzijn van patiënten en hun naasten na een oncologische 
operatie te bevorderen. Daarbij wordt de kennis en  
kunde uit het hotelvak als uitgangspunt gebruikt voor de 
ontslagprocedure. Het consortium bestaat uit de Hotel-
school The Hague, Inn4Cure, B&B Healthcare en Erasmus 
MC. In het Medical Delta Living Lab Better In Better Out 
werken De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, 
Haaglanden Medisch Centrum en het Universitaire Kan-
kercentrum Leiden-Den Haag samen. 

Nieuwe inzichten uit hotelbranche
“Door de samenwerking tussen de hotelbranche en de 
zorgsector overstijgt dit onderzoek disciplines en zal 
ongetwijfeld nieuwe inzichten opleveren voor de zorg en 
versterkt het buiten de kaders denken, wat weer bijdraagt 
aan innovatiekracht,” zegt lector Angelique Lombarts, 
werkzaam bij Hotelschool The Hague“.

Aantal studenten

275

TOTAAL

Aantal docenten

0

Aantal (praktijkgericht) onderzoekers

20

Aantal personen uit beroeps praktijk  
of maatschappij

7
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