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Succesverhaal

Na mijn afstuderen (2020) ben ik gaan werken op de afdeling Kwaliteit en Veiligheid (K&V) in
combinatie met mijn huidige werk als verpleegkundige op de Acute Opname Afdeling (AOA)
(16u-16u). Hierdoor had ik de combinatiebaan die ik graag wilde, namelijk bezig zijn met
onderzoek en de zorg aan bed. Bij K&V heb ik me bezig gehouden met dossieronderzoek,
verkorte procedures en met een adviesrapport over het afnemen van pijnscores, welke ik
tijdens de wetenschapsavond van het MMC mocht presenteren. Voor collega’s van een
afdeling als K&V is het soms lastig om gevoel te houden met de werkvloer, doordat deze soms
al jaren van de werkvloer af zijn of er zelfs nooit hebben gewerkt. Hierdoor was ik tijdens
overlegmomenten met andere K&V adviseurs de verbindende schakel tussen de werkvloer en
afdeling K&V.



Succesverhaal (vervolg)

Momenteel ben ik werkzaam in de MMC Academie voor 8 uur per week en 24 uur per week op de
AOA. De MMC Academie is een afdeling die zich bezig houdt met opleiden, onderzoek en
innovatie. Samen met een andere verplegingswetenschapper ben ik bezig met het faciliteren van
verpleegkundig onderzoek, middels het implementeren van EBP ziekenhuis breed. Mijn collega is
sinds 2016 hiermee bezig en heeft al een aantal succesverhalen behaald; o.a. opzetten van een
EBP scholing, Journal Club, wetenschapsmiddag voor verpleegkundigen, samenwerkingsverband
tussen Fonty’s en SUMMA en een samenwerking met het consortium RENursE (consortium wat
wetenschappelijk onderzoek voor en door verpleegkundig onderzoekers initieert). Zelf ben ik
bezig met het voortzetten van de Journal Club, het geven van EBP scholing en het uitrollen van
verpleegkundig onderzoek geïnitieerd door RENursE. Dit jaar neemt het MMC deel als
participerend centrum aan twee onderzoeken geïnitieerd door RENursE. Ik mag deze twee
onderzoeken (één gaat over slaap hygiëne bij patiënten en één gaat over het zelfvertrouwen van
verpleegkundigen om EBP toe te passen) uitrollen in het MMC. D.w.z. afdelingen rekruteren en
de dataverzameling in MMC uitvoeren.



Succesverhaal (vervolg)

Op de AOA help ik, naast mijn verpleegkundig werk op de vloer, collega’s die voor de AOA
opleiding een kwaliteitsverbeterplan moeten maken en HBO-V studenten met hun scriptie.
Tevens ben ik bezig met het opzetten van een acuut brede werkgroep EBP (werkgroep met
leden van de coronary care unit, AOA, spoedeisende hulp, intensive care en neurocare unit)
met als doel om meer te werken volgens de EBP principes binnen deze afdelingen. Ik hoop
met deze werkgroep verbinding te zoeken tussen de afdelingen waar acute zorg verleend
wordt en van elkaar te leren.



Meerwaarde voor de zorgorganisatie

Mijn collega en ik zijn een ziekenhuisbreed platform voor verpleegkundigen die vragen hebben
over het opzetten, uitvoeren en analyseren van onderzoek. Tevens zijn we kartrekker in het
faciliteren van EBP, middels het opzetten en voortzetten van een EBP scholing, Journal Club,
het uitrollen van verpleegkundig onderzoek en delen van de resultaten hiervan met als doel
o.a. het prikkelen van verpleegkundigen om op een kritische manier naar hun professie te
kijken.
Tevens probeer ik middels de EBP werkgroep acuut de kwaliteit van zorg naar een hoger
niveau te tillen, verpleegkundigen te enthousiasmeren over EBP en daarmee HBO
competenties meer te benutten. Het implementeren van EBP kan mijn inziens een bijdrage
leveren aan het benutten van deze kwaliteiten en anderzijds het werkplezier (en daarmee
binding aan het MMC) vergroten.



Meerwaarde voor de patiënt

Hogere kwaliteit van verpleegkundige zorg, die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke 
inzichten en altijd in samenspraak met de patiënt geleverd wordt en hierdoor zoveel mogelijk 
aansluit op de verwachtingen van de patiënt. 



Meerwaarde voor het verpleegkundig team 

Op de AOA probeer ik een vraagbaak te zijn voor HBO-V studenten die vragen hebben over
opdrachten van school en collega’s die worstelen met EBP vraagstukken van bijvoorbeeld
kwaliteit verbeterprojecten die ze voor de AOA opleiding dienen op te zetten. Zo help ik
geregeld mee met het opstellen van PICO’s en het zoeken naar relevante literatuur. Tevens
zorg ik dat protocollen up to date zijn.


