
 
11 februari 2021  Online (via MS Teams) Expertmeeting: 

Verpleegkundige data………. hoe blijft het van ons? 
 

Met de invoer van EPD’s/ECD’s, een paar jaar geleden, wordt de inhoud van ons verpleegkundig werk 

digitaal vastgelegd. Het gaat hier om waardevolle informatie waarmee de beroepspraktijk krachtiger  

kan worden gemaakt zowel op instellingsniveau als op het niveau van de individuele 

patiënt/cliënt/bewoner. Ook kan er onderzoek gedaan worden met deze verpleegkundige data, zoals in 

het buitenland al gebeurt en tevens bijdragen aan het zichtbaar maken van de meerwaarde van 

verplegingswetenschappers. De beschikbaarheid van verpleegkundige data kent ook een keerzijde. 

Zorgverzekeraars kunnen, de in hun ogen ongewenste, praktijkvariatie hiermee nivelleren. Vanuit het 

perspectief van de patiënt, de zorginstelling en de onderzoeker gaan we met elkaar in discussie aan de 

hand van stellingen. Dit doen wij onder leiding van twee experts: Helen de Graaf en Cilleke van der 

Velde. 

 
 

 

 
 

 

Programma: 

19.00- 19.15 Welkom en inleiding door onze voorzitter Desiree Bierlaagh MSc. 

19.15- 20.00 Discussie onder leiding van Helen de Graaf MSc. en Cilleke van der Velde MSc. 

20.00- 20.15 Samenvatting en afsluiting Desiree Bierlaagh MSc. 

 

Kosten: 

Leden Alumnivereniging Verplegingswetenschap  Gratis 

Studenten KGW Verplegingswetenschap   5 euro (vermeld bij opmerkingen ‘student’) 

 

 

Meld je aan via de onderstaande link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hs82SepL4U-

6_u9w8EzgJouI53W5UbhDnh3fcC1kJHFUQUw4NjZSSUJZTDRBTzFFVjlNNFNDUFlZTC4u 

Cilleke van der Velde MSc. 

Ik heb 21 jaar als wijkverpleegkundige gewerkt bij Icare. Nu als verplegingswetenschapper bij deze 

werkgever werkzaam als beleidsmedewerker, de thema’s waar ik me mee bezig houd zijn: 

excellente zorg en shared governance. Vanuit mijn passie voor de zorg mag ik binnen Icare 

meebouwen aan een professionele beroepspraktijk, waarin up-to-date kennis, talenten en 

vaardigheden maximaal worden benut om de beste zorg aan cliënten en bewoners te geven. En dat 

vind ik een voorrecht! 

 

Helen de Graaf MSc. 

Verplegingswetenschapper met achtergrond als oncologieverpleegkundige. Na jarenlange 

praktijkervaring in 2016 overgestapt naar het HBO onderwijs. Klinisch redeneren in het 

verpleegkundig proces is de kern van mijn bijdrage aan ontwikkeling en uitvoering van het 

onderwijs. Daarnaast ben ik bestuurslid van ACENDIO, een internationaal netwerk die zich bezig 

houdt met verpleegkundige diagnostiek, standaardisatie en (elektronische) dossiervoering.  
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