Factsheet Kennis uit PERRIN

Project Knowledge Brokers PERRIN – Eerste resultaten
Deze informatie is gebaseerd op een project uitgevoerd door PERRIN medewerkers
Titel
Project Knowledge Brokers PERRIN
De brug slaan tussen onderzoek en praktijk: implementatie van instrumenten in de
kinderrevalidatie via een netwerk van knowledge brokers.
Projectleiding Marjolijn Ketelaar, Marieke Bosgoed, Mia Willems
Subsidiegevers ZonMw en het Landelijk Servicepunt Kinderrevalidatie
Aanleiding
Kennis over meetinstrumenten vindt steeds beter zijn weg naar de praktijk. Echter, voor
doelgericht toepassen en integreren van meetinstrumenten in diagnostiek, behandeling en
evaluatie is meer nodig.
Doel
Overbrugging van de huidige kloof tussen ‘kunnen’ (beschikking over de vaardigheid van het
afnemen van meetinstrumenten) en ‘blijven doen’ (het daadwerkelijk blijven gebruiken) van
kennis uit PERRIN.
Hoe hebben
Een knowledge broker (KB) is een voorloper uit de eigen organisatie. Hij is zelf werkzaam als
we het
professional en vormt de spil tussen onderzoekers en professionals in de praktijk. Hij is de
aangepakt?
organisator en aanjager van de invoering en toepassing van kennis. Aan dit project doen 4
revalidatiecentra mee: Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Revalidatie Friesland, Sophia
Revalidatie en Rijndam revalidatiecentrum. In elk centrum zijn twee knowledge brokers
benoemd. Op deze manier is een netwerk van knowledge brokers ontstaan.
In het project Knowledge Brokers PERRIN wordt aangesloten bij een vergelijkbaar project in
Canada (bij CanChild). Het Canadese project is eerder gestart dan het Nederlandse project.
Het PERRIN KB-project loopt nog volop en wordt in het najaar van 2009 geëvalueerd. Onderzoekers van het
Canadese project hebben recent, tijdens een congres in Sydney, de eerste resultaten bekend gemaakt. Aan het
Canadese project deden 25 knowledge brokers mee (verdeeld over 28 centra), en bij 122 fysiotherapeuten is o.a.
nagegaan wat gedurende een periode van 6 maanden dat de KBs actief waren veranderd is in het daadwerkelijk
gebruik van de GMFM en de GMFCS. Er vond een significante vooruitgang plaats in het gebruik van de
instrumenten (zie figuren). Ook werd er significante vooruitgang gevonden in de kennis over de instrumenten.
Hierbij was alleen het baseline-niveau al hoger.
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Aanbevelingen Houd dit project in de gaten!
De stand van zaken van het project wordt verspreid via de website van PERRIN en de digitale
nieuwsbrief van het Landelijk Servicepunt Kinderrevalidatie (zie www.kinderrevalidatie.info).
Omdat de onderzoekswereld niet stil staat en er jaar na jaar nieuwe inzichten zijn, zal een
knowledge broker blijvend nodig zijn. Eerder doorgevoerde inzichten, kunnen immers
veranderen. Een knowledge broker is daarmee een zeer nuttig en vanzelfsprekend onderdeel van
een organisatie met een ontwikkelingsperspectief. Een organisatie die vernieuwing hoog in het
vaandel heeft staan, kan middels een knowledge broker een praktische uitvoering geven aan die
vernieuwingsvisie.
Voor meer achtergrondinformatie over het project verwijzen we naar de factsheet Project Knowledge Brokers PERRIN op www.perrin.nl
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Knowledge broker inzet in Nederland (PERRIN) en Canada (CanChild)
Een impressie van wat het tot op heden teweeg heeft gebracht
Project Knowledge Brokers PERRIN
De knowledge brokers ontmoeten elkaar
regelmatig. Dit netwerk werkt inspirerend en is
productief! Het levert tijdswinst op.

De knowledge brokers maken concrete
afspraken in teams.
Niet langer dromen over meetinstrumenten, maar
echt tot gebruik overgaan!

Knowledge Brokers CanChild

Efficiënt en effectief:
De KB kon als centraal persoon
anderen voorzien van informatie
zodat niet ieder voor zich tijd
nodig had om informatie te
zoeken.
KB gecommitteerd en gerespecteerd
De KB nam zijn taak zeer serieus en
investeerde veel tijd in het intern
toepasbaar maken van de informatie.

Er worden nieuwe producten gemaakt en gedeeld tussen centra:
- GMFM brief aan ouders
- KB-nieuwsbrief
- Meetinstrumentenwaaier
- Informatieve presentaties over de meetinstrumenten

De KB kent de weg naar de
juiste onderzoeker:
Evidence into practice
KB haalt het nieuws!
Berichtgeving in:
- Nieuwsbrieven Landelijk Servicepunt
Kinderrevalidatie
- Revalidatie Magazine
- Instellingsbladen
- Presentatie op Dutch-ACD congres 2008
- Internationaal: congres in Sydney en Oslo
voorjaar 2009

HAPPY NEWS!
Project KB PERRIN is genomineerd door
ZonMW voor Parelproject 2009

De KB stimuleert
Evidence Based
Practice,
professionele
ontwikkeling, peerto-peer learning en
teamwerk

De KB-inzet zorgde voor
interdisciplinaire informatie
uitwisseling: de instrumenten werden
breed gedeeld met alle disciplines én
met ouders. Iedereen spreekt zo
dezelfde taal.

KBs in 1 van de centra genomineerd voor de
kwaliteitsprijs

Wat zeggen KB’s zelf?
• mensen inspireren tot implementeren
• kritischer werken, onderbouwde visie ontwikkelen
• goede stap richting Evidence Based Practice
• landelijke afstemming rond implementatie
• snellere vertaalslag naar de praktijk
• kwaliteit op de afdeling vergroten
• enthousiast maken, proces gaande houden, faciliteren
• kans, vernieuwen, bouwen, aanjagen, stroomversnelling

Kijk ook eens op www.perrin.nl

De overtuigingen en waarden van een
centrum bepalen mede of het KB-model
intern gesteund en voortgezet wordt.
Een organisatie die met gebruik van
onderzoek de kwaliteit van zorg voor
kinderen en ouders wil verbeteren, zal
behoud van het KB-model eerder als
prioriteit hebben.

Het dilemma van
vooruitgang:
Het kost geld en tijd. Het
moet gefaciliteerd worden.
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