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VERSLAG  

Symposium ‘Samen op onderzoek in de praktijk’ 
 

Vrijdag 24 juni 2022 
 

 
 
Op donderdag 24 juni 2022 heeft het 2e Academische Verpleegkunde symposium 
plaatsgevonden met als titel ‘Samen op onderzoek in de praktijk’. Dit symposium is 
georganiseerd door Academische Verpleegkunde LUMC in samenwerking met collega’s van 
ActiVite, Allerzorg, Hogeschool Leiden, HagaZiekenhuis, UNC-ZH Universitair netwerk voor de 
care sector ZH en Van Kleef Instituut. Meer dan 100 verpleegkundigen in het LUMC hebben zich 
aangemeld om dit symposium bij te wonen en hebben dit gewaardeerd met een 7.8 
(gemiddeld). 
 
 
      Ochtendprogramma 
 
 
Keynote spreker 
Het symposium begon met een voordracht van 
Janneke de Man, associate professor Academische 
Verpleegkunde, in het LUMC. In haar voordracht 
nam ze de deelnemers mee in het concept 
continuïteit van zorg. Wat is er al bekend over dit 
concept en waar liggen de uitdagingen voor 
verpleegkundigen in de toekomst om dit te 
onderzoeken. Deelnemers gaven aan het volgende 
te verstaan onder continuïteit van zorg: 
 Overdracht 
 Samenwerken met professionals zowel binnen 

als buiten de instelling 
 Vloeiend proces voor patiënten 
 Ketenzorg 
 Geïntegreerde zorg 
 Afgestemde zorg 
 Patiënt centraal  
 Zorg zonder hobbels 
 
 
Thema 1: ontschotten in het netwerk 
Na deze voordracht werd in het 1e thema ‘ontschotten in het netwerk’ duidelijk welke 
initiatieven er zijn binnen de 1e als 2e lijnszorg. Anneke van Vught en Jessica Bakker namen de 
deelnemers mee in hun voordracht over het ziekenhuis op wielen. Hierin werd de rol van de 
verpleegkundig specialist in de anderhalvelijnszorg uitgelicht. Annemarie Barnhoorn besprak  
de wijze waarop leersessies als middel gebruikt kunnen worden om partnerschap in integraal 
werken te versterken. Annemarie Schot gaf een inkijkje in de wijze waarop een brug geslagen 
wordt door de inzet van een oncologisch verpleegkundige tussen het ziekenhuis en thuiszorg.  
 
  

Janneke de Man 
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Verpleegkundige voordrachten 
Als afsluiter van de ochtend presenteerden vier verpleegkundigen de mooie resultaten van hun 
inspirerende onderzoek: 
• Selma Kok - Function Focused Care in Hospital: een stapsgewijze cluster gerandomiseerde trial 
• Jeanne-Marie Nollen - De impact van het vroegtijdig verwijderen van een urinekatheter: een  

systematic review 
• Dagmar van Nimwegen - Psychosociale zorg na beroerte zoals geleverd door verpleegkundigen en  

andere zorgverleners in CVA-nazorgketens  
• Noeleen Berkhout-Byrne - Patients’ and healthcare professionals’ perspectives on Nephrology- 

tailored Geriatric Assessment as shared decision making tool for older patients with kidney failure: a 
qualitative study 
 

 
 
 
      Middagprogramma 
 
 
Thema 2: Transitie in de verschillende levensfases 
In de middag werd  het tweede thema van de dag belicht, namelijk ‘de transitie in de 
verschillende levensfases’.  
Trude Minnee hield een voordracht over de transitie van kind naar  volwassenzorg en hoe deze 
transitie is ingericht voor kinderen na een stamceltransplantatie middels een waardegedreven 
zorg project.  
Ellen de Nijs nam de deelnemers mee in haar voordracht over het voorkomen van onnodige 
ziekenhuisopnames van patiënten in de laatste levensfasen, hoe ziet de praktijk, het onderzoek 
en het onderwijs eruit en welke lessen er geleerd zijn. In de laatste voordracht gehouden door 
Mari Groenendaal kwam naar voren op welke wijze betekenisvolle activiteiten bij dementie in 
transitie behouden kunnen worden en wat de rol van de naasten hierin kan zijn.  
 
 
Debat 
De middag werd vervolgd door een lezing van Tineke Abma over het belang van 
patiëntparticipatie. Daarna volgde een debat over patiëntparticipatie in onderzoek waarin  
Tineke Abma in gesprek ging met Janny Schilstra en Esther van Zuuren. Tijdens het debat werd 
duidelijk hoe patiëntparticipatie kan plaatsvinden in de dagelijkse zorgpraktijk en hoe dit 
middels participatief actieonderzoek de zorg kan verbeteren. Het werd duidelijk dat de 
verpleegkundige hierin hun leiderschap kunnen tonen door verbindend op te treden als het 
gaat over persoonsgerichtheid, kwaliteit van leven, samen beslissen en continuïteit van zorg. 
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Verpleegkundige voordrachten 
Als afsluiter van de middag presenteerden vier verpleegkundigen de resultaten van hun 
onderzoek: 
• Caroline Otter (Continuïteit zelfmanagement tijdens een ziekenhuisopname) 
• Mireille Stelwagen (Educatie van ouders van pasgeborenen in het ziekenhuis kan baat hebben bij  

competentiegericht onderwijs: Een focusgroep- en interviewstudie onder gezondheidswerkers) 
• Heleen van Erp (Continuïteit van zorgverlener. Een oriënterend onderzoek vanuit het perspectief  

van de patiënt naar de verpleegkundige praktijk op basisverpleegafdelingen van een algemeen 
ziekenhuis) 

• Marleen van der Weijden (VR-therapie bij chronische lage rugpijn) 
Opnieuw vier onderzoeken die aanmoedigen hoe met onderzoek de patiëntenzorg verbeterd 
kan worden. 
 
 
Postersessie 
In de pauzes was er gelegenheid om de posters te bekijken en het gesprek aan te gaan  met de 
zes verpleegkundigen: 
• Kirsten Eeuwijk – “ Continuïteit van wondzorg. Een retrospectief onderzoek naar ligdagenreductie 

in een algemeen ziekenhuis” 
• Mireille Stelwagen - Professionele identiteit en ouderlijke autonomie in neonatologische zorg 
• Chiquita Morman - Meer medicatieveiligheid; werkproces B1-K2-W3 werkt aan het bevorderen en 

bewaken van kwaliteitszorg 
• Sacha Altorf - Kwaliteitsonderzoek: Registratie en evaluatie van VBI op de afdeling Hematologie 

van het LUMC 
• Anna uit den Boogaard - Patients’ perspective on the oncogeriatric care pathway; a qualitative 

study 
 

 
 

De deelnemers die deelgenomen hebben aan dit symposium waren zeer gemêleerd, van mbo-
verpleegkundigen tot ervaren onderzoekers. Zij vertegenwoordigden 32 organisaties en/of 
instellingen. Deze diversiteit zorgde voor waardevolle interactie en discussie tijdens het 
symposium en in de pauzes. Het werd gedurende dit symposium duidelijk hoe belangrijk de 
toegevoegde waarde van de diverse opgeleide verpleegkundigen is om de zorg te verbeteren.  
 
Al met al was het een zeer geslaagd en inspirerend symposium waar veel verbindingen zijn 
gelegd en duidelijk werd hoe essentieel het is om samen op onderzoek te gaan in de praktijk!  
Dat smaakt naar meer!  
  

Posterpresentatie 
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Wil je volgend jaar weer bijdragen of  je laten inspireren?  
Reserveer dan alvast 2 juni 2023 in je agenda voor het 3e Academisch Verpleegkunde 
symposium. 

 

 


