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Meerwaarde verplegingswetenschapper
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collega’s uit het
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Succesverhaal
Mijn verhaal begint ook wat verder terug (dec 2014). Via een collega in de organisatie in
Korsakovcentrum Slingedael terecht gekomen. Zij ging met zwangerschapsverlof en dacht
dat ik een geschikte kandidaat zou zijn voor vervanging. In eerste instantie vond ik het wat
onzeker, maar ben me toen gaan verdiepen in de vacature. Daarin zag ik dat ze ook
onderzoek deden en ik dacht dat het mooi aan zou sluiten bij de studie
verplegingswetenschap, die ik toen aan het afronden was. Slingedael is een verpleeghuis
voor de bijzondere doelgroep Korsakov. Het is een hoog complexe doelgroep, maar met
een laag volume, waardoor financiering (voor o.a. onderzoek) niet altijd vanzelfsprekend is.
We hebben in totaal 150 cliënten met deze diagnose en nemen ze op vanaf diagnostiek tot
overlijden.

Succesverhaal (vervolg)
In de tijd dat ik er werk is er hard gewerkt aan kwaliteit van zorg voor deze patiënten. Het
begon met het behalen van het Topcare certificaat en uit zich nu in een transitiejaar naar
academisering. In het kader van Topcare ben ik begonnen met onderzoek dat al gauw
omgezet is in een promotietraject. In het kader van de academisering ben ik aan het kijken of
ik de functie van academisch verpleegkundige kan krijgen. Ik verwacht dat dit de eerste
academisch verpleegkundige in het verpleeghuis zal zijn. Mijn werkzaamheden nu bestaan uit
2,5 dag onderzoek en 2 dagen werk ik als praktijkverpleegkundige ouderenzorg (post hboopleiding, die ik ook nog gevolgd heb na de master).

Meerwaarde voor de zorgorganisatie
Ik heb het geluk dat mijn managers inzien dat ik een bijzondere opleiding heb en dat ik van
waarde ben voor de organisatie. In de organisatie toon ik leiderschap (ik ben medeoprichter
van de VAR) en ik kan wetenschappelijke kennis vertalen naar de praktijk en vice versa. Mijn
promotieonderzoek is erop gericht een interventie te ontwikkelen waar de medewerkers in
de dagelijkse zorg iets aan hebben.
Verder geef ik zowel intern als extern scholing. En ik ontwikkel me niet alleen in het werk.
Buiten het werk ben ik aangesloten bij bijvoorbeeld de Alumnivereniging VW, waar ik ook
presentaties volg en me op de hoogte houdt van de ontwikkelingen binnen de
beroepsgroep.

Meerwaarde voor de patiënt
Ik ben op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en probeer deze ook in de praktijk te
brengen waardoor de zorg voor de cliënten gebaseerd is op EBP. Verder hoop ik dat mijn
onderzoek de medewerkers in de dagelijkse praktijk gaat helpen om te gaan met problemen
die zij tegenkomen waardoor ook hier de zorg voor de cliënt verbeterd zal worden.
Ik zet in mijn werk de client en zijn wensen voorop en probeer aan te sluiten bij de
behoeften die zij hebben.

Meerwaarde voor het verpleegkundig team
Ik heb veel kennis en collega’s komen naar mij om raad te vragen.
Ik kan praktijkvragen omzetten in onderzoeksvragen of in de literatuur opzoeken wat de
laatste evidence is.
Ik help mee met het opzetten van praktijkgericht onderzoek.
Ik begeleid HBO studenten, die bij ons hun afstudeeronderzoek doen.
Ik informeer collega’s over interessante congressen.
Ik probeer met de collega’s mee te denken in het vinden van oplossingen die zowel voor
hen werkbaar zijn, als de kwaliteit van zorg ten goede komt voor de client.

