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• Kennismaken

• Wat heb jij nodig, wat kan
AV betekenen?

• Klankborden op
Visie/Missie AV

AV = Academische Verpleegkunde 



Wat heb je nodig en wat kan AV betekenen?

• Hoe onderzoek te integreren binnen het huidige werk; mogelijkheden
(tijd) krijgen

• Hoe onderzoek starten, van idee naar uitwerking
• Hoe uit je comfortzone stappen; rol opeisen; cultuurverandering;

erkenning krijgen
• Creatief brein willen zijn
• Verbinden voor steun, back-up, sparren, laagdrempeligheid,

samenwerken, weten wie, wat en waar doet, met ‘vloer’, zichtbaarheid
creëren; gezamelijkheid en visie

• Steun en stimulans van managers; infrastructuur
• Scholing; wat, waar en mogelijkheden (eenheid)
• Profileren en professionaliseren van verpleegkundige beroepsgroep in

het LUMC
• Verbeteren kwaliteit van verpleegkundige zorg, waarom doen we wat

we doen?



Input op Visie/Missie AV

• Verbinding, van elkaar leren,
diepgang, enthousiasmeren

• Belangrijke rol voor vpk
onderzoek + integratie in
bestaand (medisch)
onderzoek

• Eigenaarschap (in the lead)
positionering, verantwoorde-
lijkheid, regie, leiderschap en
erkenning

• Patiëntenzorg, onderzoek en
onderwijs; zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden



2327/10

• Hoe kun je een klinisch
probleem omzetten naar
een werkbare
onderzoeksvraag?

• Door Friedo Dekker



Soorten onderzoek

• Oorzaak (aetiologie)
• Diagnostiek
• Behandeling
• Prognose
• Tevreden/satisfactie

Methode om vraag op te schrijven:
P = Patiënt, populatie, probleem
I  = Interventie
C = Controle, comparison, vergelijking
O = Uitkomst, resultaat (outcome)

Nadenken, nieuwgierig zijn en willen puzzelen!

2x2 tabel
Symptoom
aanwezig

Symptoom
afwezig

Behandeling A

Behandeling B



1823/11

• Aan de hand van een
onderzoeksvraag zoeken
binnen databanken
(PubMed)?

• Door Peter Vink



Gestructureerd zoeken
Start boven in de piramide van Evidence met zoeken naar richtlijnen:
• Google
• Richtlijnendatabase.nl (medisch)
• Richtlijnen V&VN
Systematic Review via Cochrane.nl en Pubmed

Voorbereiding:
• PICO omzetten naar zoektermen
• Eerst individueel op PICO elementen zoeken in PubMed
• Daarna combineren met behulp van booleanse operators (AND, OR,

NOT)
• Gebruik MeSH termen (verschillende beschrijving van woord wordt

meegenomen)

Vrije universiteit Amsterdam  uitleg over verpleegkundige informatievaardigheden

Op zoek naar CAT’s, check catadatabank.nl of zoek op website ‘CAT boekje AMC‘

https://libguides.vu.nl/c.php?g=414824&p=2826629
https://www.catdatabank.nl/


1817/12

• Hoe lees en interpreteer je
een artikel?

• Door Herma Davelaar,
Mariska Schoonderwoerd,
Hilda Mekelenkamp, Anja
Brunsveld



Lezen en beoordelen

Filmpje ‘Hoe lees je een artikel?’

In twee groepen uiteen voor lezen artikel ‘beginners en gevorderden’
Beginners: volgt

https://youtu.be/V7FUVBdHfz4


Lezen en beoordelen - Gevorderden groep

1. Traditional literature/ narrative review: Describes and appraises previous work but does

not describe specific methods by which the reviewed studies were identified, selected and evaluated

2. Systematic reviews: a methodical approach in order to collect, appraise and synthesize all

available research and data relevant to a predefined research question

a) The classic systematic review

b) Umbrella/overview reviews

c) Scoping reviews

d) Rapid reviews

e) Meta-analysis

f) Meta-synthesis

g) Integrative review

https://guides.temple.edu/systematicreviews

https://libguides.vu.nl/c.php?g=371415&p=2510772

https://www.phdontrack.net/search-and-review/types-of-reviews/#toc3

https://guides.temple.edu/systematicreviews
https://libguides.vu.nl/c.php?g=371415&p=2510772
https://www.phdontrack.net/search-and-review/types-of-reviews/#toc3


Lezen en beoordelen - Gevorderden groep

Systematisch beoordelen van artikelen, bijvoorbeeld:
• Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta‐Analyses statement

(Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009)
• The Enhancing transparency in reporting the synthesis of qualitative research

statement (Tong, Flemming, McInnes, Oliver, & Craig, 2012)
• Mixed methods Appraisal Tool MMAT (Hong, Gonzalez‐Reyes, & Pluye, 2018).

Meer beoordelingsformulieren:
• https://netherlands.cochrane.org/beoordelingsformulieren-en-andere-downloads
• https://guides.temple.edu/systematicreviews/criticalappraisal

https://netherlands.cochrane.org/beoordelingsformulieren-en-andere-downloads
https://guides.temple.edu/systematicreviews/criticalappraisal



