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HET TOEPASSEN VAN EBP OP MBO-, HBO- EN W O NIVEAU 

 

V&VN Wetenschap in Praktijk, alumnivereniging verplegingswetenschap en Rho Chi 

Chapter-at large organiseren op dinsdag 16 april een lezing met als thema: 

“Toepassen van EBP op MBO-, HBO- en WO niveau. Hoe doe je dit praktisch op de 

werkvloer? Hoe verbind je hierbij praktijk, onderwijs én onderzoek?” Deze lezing is een 

vervolg op de lezing van 8 oktober 2018. De nadruk ligt in deze lezing op de EBP, 

vanuit de perspectieven van praktijk, onderwijs én onderzoek.  

Loes van Dusseldorp 
Loes van Dusseldorp (verplegingswetenschapper) werkt bij 

verpleeghuisorganisatie Atlant als onderzoeksbegeleider / 

praktijkonderzoeker en is als interne coach betrokken 

geweest bij het Evidence project van de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen. Centraal in dit project staat de 

Implementatie van EBP in verpleeghuizen. Zij vertelt over de 

aanpak van het Evidence project, de concrete 

verbeterprojecten van de vier deelnemende V&V teams en 

blikt terug op de ervaringen van het toepassen van EBP op de 

werkvloer.  

Haar stelling luidt: “Een nieuwsgierige houding is meer dan 

een MBO of HBO opleiding, cruciaal voor het toepassen van 

de EBP cyclus”.  
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16 april 2019 

18.00 uur Ontvangst met broodje 

18.15 uur Start bijeenkomst 

20.30 uur Afsluiting en borrel 

Locatie:  

UMC Utrecht  

Gele collegezaal 

A.A. Hijmans van den Berghgebouw 

Universiteitsweg 98 

3584 CG Utrecht 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Ans Rensen werkt als docent en verplegingswetenschapper bij de 

HBOV van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Zij is 

binnen het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van 

de HAN als externe coach betrokken geweest bij het Evidence 

project in verpleeghuizen. Zij zal vertellen over de werkwijze van 

de implementatie van EBP in verpleeghuizen , de 

onderzoeksmethoden en ervaringen die hiermee tot nu toe zijn 

opgedaan.  

Haar stelling luidt: “Het meten van de kennis, vaardigheden en 

houding van zorgverleners m.b.t. EBP middels een gevalideerde 

vragenlijst geeft goed inzicht in de beginsituatie van de 

implementatie”.  

 

 

Aanmelden: Klik hier of ga naar 

http://tinyurl.com/y87pjgwg 

Deadline aanmelden: 11 april 2019 

Accreditatie: Er is accreditatie aangevraagd voor 2 

punten bij de registers V&VN en VS.  

Prijs:   

- Gratis voor leden V&VN Wetenschap in Praktijk, 

Alumnivereniging en Rho Chi-atlarge Chapter  

- € 7,50 voor overige leden van V&VN;  

- € 5,- voor full time studenten  

- €10, - voor niet-leden 

 
Parkeren 
U kunt parkeren in parkeergarage Zuid (UMC Utrecht). Zie voor verdere info: https://www.uu.nl/hijmans-van-
den-berghgebouw  
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