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Op donderdag 24 juni 2021 is het 1e Academische Verpleegkunde symposium geweest met als 
titel ‘De praktijk gaat op onderzoek’. Bijna 100 verpleegkundigen in het LUMC hebben zich 
aangemeld om dit symposium bij te wonen en hebben dit gewaardeerd met een 8 (gemiddeld). 
Het symposium begon met een voordracht van Jessica Kiefte, hoogleraar Population Health in 
het LUMC.  Zij is van huis uit diëtist en haar onderzoek richt zich op de rol van voeding en 
levensstijl, en het risico van chronisch ziekten gedurende verschillende levensfasen. In haar 
voordracht nam ze de deelnemers mee in de ontwikkelingen in haar carrière en benadrukte zij 
dat je geen hoogvlieger hoeft te zijn om onderzoek uit te gaan voeren. Dat het belangrijk is een 
kritisch houding te hebben en onderzoek doen geen doel op zich is. 
  
In een woordwolk hebben de deelnemers aangegeven waarom zij onderzoek zouden doen: 
 

 
 
Na deze voordracht hebben 10 verpleegkundigen in een korte pitch verteld over het onderzoek 
waarvoor zij subsidie hebben ontvangen en/of waar zij de afgelopen tijd aan gewerkt hebben. 
Verschillende onderwerpen passeerden de revue. Heel inspirerend om te zien waarmee onze 
LUMC collega’s bezig zijn om de patiëntenzorg te verbeteren. Daar kunnen we met recht trots 
op zijn! 
Een aantal tips die de verpleegkundigen meegaven zijn: 

• Durf hulp te vragen 
• Denk niet ‘ja maar’ 
• Het hoeft niet gelijk perfect te zijn 
• Doe het gewoon! 
• Durf uit je comfortzone te stappen 
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Afsluitend gaf Monique van Dijk, hoogleraar verplegingswetenschappen Erasmus MC, haar 
bespiegelingen over persoonlijk leiderschap. Zij gaf aan dat de verpleegkundige beroepsgroep 
groot is (zie afbeelding hieronder) en dat ondanks dat er gezegd wordt dat je een rebel moet 
zijn, de verpleegkundigen dat tot op heden nog niet zijn. 
Daarnaast gaf zij haar favoriete stokpaardjes door die voor iedereen heel herkenbaar zijn 
namelijk: 
    

• Geef niet op als er na één keer niet wordt gereageerd 
• Choose your battles 
• Humor is belangrijk en neem jezelf niet te serieus 
• Zeg niet: ik ben maar een … 
• Salaris of promoties: zelf aankaarten 
• Zeg of mail niet sorry als het NIET terecht is 
• Neem geen managementtaal over tenzij je dat echt wilt 
• En…. #doeslief 

 

 
   
 
POSTERSPRESENTATIES VERPLEEGKUNDIG ONDERZOEK 
 
• Advanced nursing care for people with systemic lupus erythematosus (SLE) and neuro-
psychiatric symptoms | Liesbeth Beaart-van de Voorde e.a.  
• Bloedtransfusieketen: een analyse vanuit de dagelijkse praktijk | Anja Brunsveld-Reinders e.a. 
• Effective and satisfactive training of a competency training for high-risk procedures for nurses 
during Covid-19 crisis | Anja Brunsveld-Reinders e.a. 
• Vindbaarheid informatie in HIX: stemprothesewissel | Erica van Es 
• How to facilitate decision-making for hematopoietic stem cell transplantation in patients with 
hemoglobinopathies. The perspectives of health care professionals. | Hilda Mekelenkamp e.a. 
• Decision-making for hematopoietic stem cell transplantation in pediatric, adolescent and 
young adult patients with a hemoglobinopathy – shared or not? | Hilda Mekelenkamp e.a. 
• Het risico op een voetulcus verminderen bij hemodialysepatiënten met diabetes mellitus 
| Rebecca van Duijvenbode en Elske van Loenen 
  

https://www.albinusnet.nl/siteassets/links--media/themas/academische-verpleegkunde/bestanden/poster-npsle_liesbeth-beaart.pdf
https://www.albinusnet.nl/siteassets/links--media/themas/academische-verpleegkunde/bestanden/poster-npsle_liesbeth-beaart.pdf
https://www.albinusnet.nl/siteassets/links--media/themas/academische-verpleegkunde/bestanden/bloedtransfusieproces_19-september-2019_definitief_brunsveld.pdf
https://www.albinusnet.nl/siteassets/links--media/themas/academische-verpleegkunde/bestanden/poster_brunsveld_theconf2021_version-3.0.pdf
https://www.albinusnet.nl/siteassets/links--media/themas/academische-verpleegkunde/bestanden/poster_brunsveld_theconf2021_version-3.0.pdf
https://www.albinusnet.nl/siteassets/links--media/themas/academische-verpleegkunde/bestanden/poster-42x59.4--m_erica-van-es.pdf
https://www.albinusnet.nl/siteassets/links--media/themas/academische-verpleegkunde/bestanden/poster-hcp-interview-study_hm.pdf
https://www.albinusnet.nl/siteassets/links--media/themas/academische-verpleegkunde/bestanden/poster-hcp-interview-study_hm.pdf
https://www.albinusnet.nl/siteassets/links--media/themas/academische-verpleegkunde/bestanden/poster-option-hm.pdf
https://www.albinusnet.nl/siteassets/links--media/themas/academische-verpleegkunde/bestanden/poster-option-hm.pdf
https://www.albinusnet.nl/siteassets/links--media/themas/academische-verpleegkunde/bestanden/poster-rebecca-van-duijvenbode-en-elske-van-loenen.pdf
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