
DUURZAME KENNISOVERDRACHT 

Het overdragen van kennis uit onderzoeken van universitaire medische centra en
andere onderzoeksinstituten is één van de meest essentiële ingrediënten van een
succesvolle publiek-private samenwerking. Wil je de scoringskans op subsidies
verhogen dan is het van belang om hier voldoende aandacht aan te besteden.

WWW.ELEVATEHEALTH.EU

SCORINGSKANS GRANTS VERHOGEN DOOR
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Jaarlijks worden er veel subsidies vergeven voor het doen van 
uiteenlopende onderzoeken binnen de Health & Life Sciences. 
De fondsen en overheden die deze subsidies verstrekken, 
verwachten van de onderzoekers dat de vergaarde kennis en inzichten 
ook terugvloeien naar de maatschappij. Wanneer dit zo wordt vormgegeven dat de
maatschappij blijvend profiteert van de verworven kennis, kan men spreken van
duurzame kennisoverdracht. Je kunt hierbij denken aan het delen van kennis via
scholing en (publieks)voorlichting. De Europese Unie is één van de grootste
verstrekkers van subsidies van Health & Life Sciences-onderzoek en maakt
onderscheid tussen drie onderdelen binnen duurzame kennisoverdracht: 

WAT IS DUURZAME 

KENNISOVERDRACHT?

Er zijn op allerlei manieren aan deze onderdelen te voldoen. Denk aan het verwerken
van de onderzoeksresultaten in roadmaps, prototypes en software. Zo kunnen
vergaarde kennis, benodigde skills en waardevolle data blijvend waarde toevoegen
aan de maatschappij. 

Door de communicatie, verspreiding en exploitatie van de onderzoeksresultaten te
toetsen verzekert het Europees orgaan zich van een goede besteding van de
gesubsidieerde gelden. De kennisoverdracht is daarmee een essentieel onderdeel in
de toekenning van de financiering.  

EXPLOITATIE>
VERSPREIDING>
COMMUNICATIE>
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Capacity Building Partnerships
Naast het duurzame karakter van de kennisoverdracht zijn ook capacity building
partnerships - capaciteitsopbouw door middel van samenwerkingen met partners -
van belang voor de subsidieverstrekkers. 

Het gaat hierbij om samenwerkingen die de ontwikkeling van kennis, betrokkenheid,
vaardigheden, bewustzijn en wederzijds begrip bevorderen. Capaciteitsopbouw kan
ook leiden tot moderniseren, internationaliseren en het toegankelijk maken van
kennis voor derden en het intensiveren van de samenwerking met de EU.

Bij het verspreiden van de wetenschappelijke kennis wordt gebruik gemaakt van
bijvoorbeeld webinars, workshops, trainingen, train-the-trainer programma’s,
communicatiestrategie, websites en Hub kennisplatforms, e-learnings en andere
kennisproducten. Producten en diensten waarbij Elevate kan ondersteunen en
faciliteren.

Improving Indonesian research capacity 

Dit blended programma rust een nieuwe generatie van geselecteerde jonge

onderzoekers in Indonesië uit met de kennis en vaardigheden om

onderzoek te doen en goed geïnformeerde beslissingen te nemen op het

gebied van gezondheidszorg. Om de onderzoekscapaciteit in vier

deelnemende Indonesische universiteiten duurzaam te versterken, wil het

programma een infrastructuur opzetten voor de ontwikkeling van online

onderwijs in Indonesië. 

een capaciteitsopbouwend partnerschap door Elevate



WAAROM 

Het nut van duurzame kennisoverdracht
heeft zich al meer dan eens bewezen. Zo
ook bij IMI GetReal, een project gefinancierd
door het Innovative Medicine Initiative. Een
onderzoek met als doel te laten zien hoe
nieuwe methoden van real-world evidence
(RWE) eerder geïntegreerd kunnen worden
in farmaceutisch onderzoek én het
besluitvormingsproces in de
gezondheidszorg. Zo kan men de kloof
tussen wat bekend is over een nieuw
geneesmiddel bij de introductie en de
effecten ervan in de praktijk verkleinen.

Elevate hield zich binnen dit consortium
bezig met de kennisoverdracht. Een van de
deliverables was een online cursus voor
onderzoekers, besluitvormers in de
gezondheidszorg en maatschappelijke
stakeholders in de publieke en private sector
om de kennis over verschillende aspecten van
RWE te vergroten. Als officiële e-learning
leverancier heeft Elevate deze online cursus,
genaamd 'RealWorld Evidence in Medicine
Development', ontwikkeld. Een cursus die tot
op heden nog steeds wordt aangeboden in
samenwerking met Get Real Institute. Het feit
dat dit ook nog na de ‘project lifetime’
gebeurt, maakt het tot een duurzame
oplossing. 

DUURZAME KENNISOVERDRACHT 
VAN BELANG IS 
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In het algemeen maakt de actieve deelname van Elevate  aan de
voorbereiding van het voorstel, in combinatie met zowel hun
deskundigheid op het gebied van onderwijs als hun ervaring met
door de overheid gefinancierde pan-Europese
samenwerkingsprojecten, hun integratie in het consortium tot
een van de unieke sterke punten van het ONCOVALUE-voorstel.

Elevate is een van de belangrijkste consortiumpartners in het
onlangs ingediende ONCOVALUE Horizon Europe projectvoorstel
en heeft een integrale rol gespeeld bij het opzetten van de
educatieve elementen van dit ambitieuze project. Gedurende het
project zal Elevate met name verantwoordelijk zijn voor de
ontwikkeling van online trainingsactiviteiten en richtlijnen om
zowel clinici als HTA experts te onderwijzen en te trainen in het
beheer van real world data. Deze activiteiten zijn een
fundamenteel onderdeel van het realiseren van de doelstelling van
het project om een op AI gebaseerd raamwerk op te zetten voor
het in real time beoordelen van de effectiviteit van nieuwe
kankertherapieën in de praktijk. 

Ook bij het recent indienen van een nieuw projectvoorstel met Ttopstart en
andere academische consortiumpartners speelde duurzame kennisoverdracht
een significante rol. 

Het doel van het project is de
implementatie van op waarde gebaseerde
oncologie in Europese ziekenhuizen.

Jelle Eikelhof  - Ttopstart
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HOE KAN JE DE 

Voor veel universitaire medische centra en
onderzoeksinstituten is de overdracht van de
verworven kennis een tijdrovende en
complexe bezigheid. Om de scoringskans op
subsidies significant te verhogen is het
echter van groot belang om hier voldoende
aandacht aan te besteden. Je moet
nadenken over een manier om daadwerkelijk
impact te maken met de kennisoverdracht.  

SCORINGSKANS 
VERHOGEN?

Daarnaast moet je rekening houden met de communicatie van het onderzoek en de
resultaten. Je wil burgers, media en eventuele investeerders via de juiste kanalen
bereiken om meer draagvlak te creëren voor het onderzoek, de beste experts aan te
trekken, marktvraag te genereren, bewustwording te creëren van de manier waarop
overheidsgeld wordt besteed én om het succes van Europese samenwerking te laten
zien. 

Met het oog op de verspreiding worden de
onderzoeksresultaten vertaald in toegankelijke
informatie, die is afgestemd op de doelgroep.
Dat reikt in veel gevallen verder dan
zorgprofessionals. Denk aan autoriteiten,
industrie, beleidsmakers, belangensectoren en
de civiele samenleving.
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Om voldoende slagkracht te realiseren binnen het onderzoek wordt de
communicatie, verspreiding en benutting van de onderzoeksresultaten tijdens en
na een onderzoek geregeld uitbesteed. De overdracht van kennis is simpelweg te
belangrijk om slechts als een nevenactiviteit naast het onderzoek te beschouwen.
Elevate heeft uitgebreide kennis en expertise op het gebied van duurzame
kennisoverdracht door middel van online en blended leeroplossingen. Door het
bieden van effectieve, innovatieve en complete leeroplossingen, zoals het
ontwikkelen van Knowledge Hubs, e-learning en blended training, wordt de kans
op subsidie significant vergroot. Samenwerken met Elevate heeft naast de
gewonnen slagkracht een bijkomend voordeel: in specifieke gevallen is
samenwerking met MKB-bedrijven een harde eis voor het verkrijgen van Europese
subsidies.  

Door het bieden van effectieve, innovatieve en complete leeroplossingen, wordt de
kans op subsidie significant vergroot. Bewezen succesvolle deliverables op het
gebied van training & dissemination voor publiek-private samenwerkingsverbanden
zijn bijvoorbeeld: 

>

>

>

>

>

>

>

Digitaal kennisplatform (Knowledge Hub) voor
kennisdeling, zowel intern als extern gericht. 

Online en blended training toegespitst op
doelgroep en niveau 

Train-the-trainer programma’s 

Webinars 

Workshops

Communicatiestrategie 

Duurzaam business plan
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MAATWERK VAN ELEVATE

Benieuwd naar de mogelijke invulling van
duurzame kennisoverdracht bij jouw
subsidieaanvraag? Elevate helpt je graag. Als
onderwijsspecialisten met jarenlange ervaring in
Health & Life Sciences begrijpen we voor welke
uitdagingen je als onderzoeker komt te staan bij
het opzetten van nieuwe en innovatieve
educatie- en communicatieprogramma’s.

We werken samen met Elevate en andere sterke Europese partners in het DTx
PAVE-consortium, dat geaccrediteerde cursussen over digitale therapeutica voor
professionals in de gezondheidszorg zal opzetten. Wij geloven in het verankeren
van digitaal gezondheidsonderwijs in heel Europa om een betekenisvolle
transformatie van de gezondheidszorg te bereiken. Om EIT Health financiering
aan te vragen waren we op zoek naar een betrouwbare, ervaren, innovatieve en
flexibele onderwijspartner, Elevate voldoet aan al deze voorwaarden.

We leveren maatwerk voor uiteenlopende consortia, budgetten en doeleinden. Van
de opzet van compacte e-learnings tot langdurige samenwerking bij het ontwerp en
de ontwikkeling van volwaardige training curricula. 

Hine van Os

+31 (0)85 488 5381

Algemeen directeur van het Nationaal eHealth Living Lab (NeLL)
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