Overzicht Onderzoeken SMC
Wij zijn ontzettend dankbaar en blij met de inzet van alle studenten.
Onze projecten kunnen door deze onderzoeken goed aansluiten bij de behoeften van de senioren.
Project

Start

Lopend, nog starten

nummer
SMC 001

datum
2013

Onderzoek beschrijving
Onderzoek naar de opzet van de stichting. Het schrijven van
een ondernemersplan.

Betrokkenen
SMC-HROSportmarketing

of afgerond
Afgerond

SMC 002

2013

Onderzoek social media, social marketing en website ter
promotie van de stichting.

SMC-HRO
Sportmarketing
Management

Afgerond

SMC 003

2013

Affiliate Marketing
Hoe kunnen wij inkomsten genereren door inzet van affiliate
marketing?

SMC-HRO
Sportmarketing
Management

Afgerond

SMC 004

2013/2014

Onderzoek naar virtueel bewegen voor senioren. Een
programma ontwikkelen waar alle senioren, ook kwetsbare
ouderen en mensen met een vorm van dementie, aan deel
kunnen nemen.

SMC-Wiltraco-Avans- Afgerond
afstudeeropdracht
Fysiotherapie

SMC 005

2013/2014

Onderzoek naar het belevingsaspect dat kan worden
SMC-HRO
Afgerond
toegevoegd aan bewegen en bewegingsruimtes en de effecten LeisureManagement
daarvan op senioren.

SMC 006

2014

Peer-review
SMC-HRO 31
De bedoeling van dit onderzoek is om zowel monodisciplinaire studenten zorg
als interdisciplinaire gesprekken op te zetten tussen diverse
HBO disciplines binnen de zorg.
Hierdoor moet de samenwerking worden verbetert en leren de
disciplines van elkaars casussen.

Vervolgonderzoek
toekomst

SMC 007

2014

Onderzoek naar eenzaamheid en zelfredzaamheid van
senioren in Rotterdam. Waar ligt de behoefte aan
ondersteuning gezien vanuit de senioren?

SMC-HRO 16
studenten zorg

Afgerond

SMC 008

2014/2015

Groot onderzoek naar de mogelijkheden om een gids voor
SMC-HRO
senioren te maken. Alle aspecten zijn hierin meegenomen, van Sportmarketing
behoefte van de senioren tot aan het lettertype.
Management

Afgerond

SMC 009

2015

Zorguni
Senioren met een aandoening. Hoe wordt hen geleerd langer
zelfstandig en zelfredzaam te blijven met hun ziekte. Wat
kunnen zij er zelf aan doen. Hoe kunnen wij een vorm van
cliëntenonderwijs opzetten en de senioren hierdoor langer
zelfredzaam houden?
Dit onderzoek is verdeeld in 4 groepen met verschillende
stakeholders: patiëntenverenigingen, onderwijspartijen,
zorgverzekeraars en financiers

SMC-HRO 36
Vervolgonderzoek
studenten zorg PMG januari 2017

SMC 010

2015

(In)burgering
De onderzoeksvraag die is opgesteld luidt: ‘Op welke manier
kan de beroepsgroep ergotherapie ingeburgerden
ondersteunen bij het verbeteren van hun participatie in de
maatschappij?

SMC-HRO 5
studenten
ergotherapie

Afgerond

SMC 011

2015

Snoezelproject Slinge i.o.v. de Vrienden van Aafje.
SMC-HRO 3
Hoe kan de aanwezige snoezelkar ingezet worden bij Aafje
studenten
Slinge?
ergotherapie
Een overzicht maken van de materialen en wat er mee gedaan
kan worden.

Afgerond

SMC 012

2015

Thuiszorg onderzoek
SMC-HRO 18
Onderzoek naar inzet en functioneren van de thuiszorg binnen studenten zorg
Charlois. Opdracht vanuit de cliëntenraad met toestemming
van zorgverstrekker.

Afgerond

SMC 013

2015

Mantelzorgondersteuning
Onderzoek naar de wensen en mogelijkheden om de
mantelzorgers, die de senioren wonende in Rotterdam, te
ondersteunen.

SMC-HRO 34
studenten zorg

Vervolgonderzoek
september 2016

SMC 014

2015/2016

Onderzoek naar de mogelijkheden tot verkoop van het
beweegproject van SMC/Wiltraco. Het schrijven van een
communicatie/marketing/salesplan.

SMC-HRO
Sportmarketing
Management

Afgerond

SMC 015

2015/2016

Deltaplan memorabel dementie
Groot landelijk onderzoek waarvoor een europese subsidie is
aangevraagd door de hiernaast genoemde partijen. SMC is
gevraagd na ontvangst van de subsidie mee te werken aan dit
onderzoek in Nederland samen met 2 ander aanbieders.

SMC - HR - HAN Hogeschool
Leeuwarden

Vooronderzoek is
afgerond door
samenwerking HR en
SMC. Vervolg nog
niet bekend.

SMC 016

2016

Onderdeel bewegen binnen de ontmoetingspleinen in
Rotterdam-Zuid

SMC - Dock

Toekomst

SMC 017

2016

Alzheimer en muziek
SMC-HRO-Da Vinci
In Amerika draait het programma Alive Inside. Het programma
prikkelt mensen met een vorm van dementie dmv muziek. Dit
onderzoek geeft weer hoe wij dit binnen verpleeghuizen in
kunnen zetten.

SMC 018

2016

Project Grijs, Groen en Gelukkig van het IVN. Aanvraag op
aanraden van SMC gedaan door zorginstelling voor 2 locaties.

SMC 019

2016

Er zijn 6 PMG groepen van de HR een onderzoek zijn gestart
SMC-Wiltraco-HRO
naar de inzet van een mobiele versie van het beweegproject
45 studenten zorg
van SMC/Wiltraco. Hierbij wordt gekeken naar de diverse
stakeholders: de senioren en hun behoefte - financierders lokale disciplines die willen/kunnen ondersteunen - locaties en
mogelijkheden van inzet.

Afgerond

SMC 020

2016

Onderzoek naar de mogelijkheden om bedrijven te vinden en SMC-HRO
te binden aan de stichting. Niet alleen om de projecten
Sportmarketing
financieel te ondersteunen maar ook in het kader van Mbo en Management
Mvo. Kennis en kunde van het bedrijf kunnen gebruiken en
daarnaast de medewerkers betrekken bij de projecten.

Loopt tot eind 2016

SMC 021

2016

Onderzoek naar de inzet van een herinneringskar binnen een SMC-HRO-Da Vinci
verpleeghuis. Naast de beleving van (demente) senioren
beschrijven moeten de mantelzorgers betrokken worden bij dit
project. Om aan materialen van vroeger te komen worden de
senioren in de wijk benaderd.

Lopend tot februari
2017

SMC 022

2016

Het onderdeel van ons beweegproject dat door
fysiotherapeuten ingezet wordt moet verder in kaart gebracht
worden. Wat zijn de mogelijkheden, hoe kan dit in de markt
gezet worden en hoe kan een duidelijke handleiding het
gebruik vereenvoudigen.

Afgerond

SMC-Sanne Luijben- Nieuwe opdracht,
HRO-Aafje
september 2016

SMC-HRO
Minor gestart door 5
Fysiotherapie/ergoth studenten,
erapie/SPH/commer september 2016
ciele economie

SMC 023

2016

Er gaat een webshop opgezet worden met materialen om
SMC-HRO
PMG januari 2017
senioren op een laagdrempelige manier te laten bewegen en te fysio/ergotherapie/v
ondersteunen. Groot onderzoek naar mogelijkheden, kansen, erpleegkunde
behoefte enz.

SMC 024

2016

De magische tafel moet worden uitgebreid met spellen,
muziek, laagdempelige zoekmogelijkheden. Vergelijkend
onderzoek en nieuwe mogelijkheden die aansluiten op de
doelgroep. De vervolgopdracht zal door studenten
zorgtechnologie worden opgepakt om deze aanpassingen te
realiseren.

SMC-HRO
Minor gestart door 5
Sportmarketing
studenten,
Management/Fysiot september 2016
herapie/ergotherapi
e/SPH

SMC 025

2016

Meewerken aan het project 'Voor Mekaar', de bezoeken aan
de 75-Plussers in de wijk Pendrecht. Naast het onder de
aandacht brengen van ouderenmishandeling zullen de
resultaten van deze enquete worden verwerkt in een rapport
door onze studenten.

SMC-Dock-Zadkine- Afgerond juli 2016
HRO Sportmarketing
Management/SMD

