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Inleiding 
 

Als topklinisch ziekenhuis worden vanuit Zuyderland Academie ingrediënten aangereikt zodat 

(zorg)professionals zich optimaal kunnen ontwikkelen. In dit visiedocument wordt beschreven welke 

activiteiten in de komende periode ondernomen worden ten aanzien van de ontwikkeling van 

Evidence-Based Practice (EBP), (kwaliteits)verbeterprojecten en onderzoek door verpleegkundigen, 

zoals het opzetten van dossierbesprekingen en ondersteunen en stimuleren van verbeterprojecten. 

Dit visiedocument richt zich in beginsel op verpleegkundigen van Zuyderland Cure en is bedoeld voor 

de gehele verpleegkundige beroepsgroep
1
 , het management alsmede voor alle overige 

geïnteresseerden. Het is voornamelijk bedoeld voor verpleegkundigen met affiniteit met het 

onderwerp EBP en onderzoek. Voor het management kan het dienen als leidraad in het faciliteren 

van diverse activiteiten. Dit document laat zien hoe Zuyderland vorm geeft aan EBP en 

verpleegkundig onderzoek vanuit de werkgroep EBP en verpleegkundig onderzoek.  

Zuyderland Academie staat voor opleiding, onderwijs en onderzoek binnen Zuyderland. In het kader 

van EBP en verpleegkundig onderzoek ondersteunt en faciliteert Zuyderland Academie – in 

samenwerking met Zuyd lectoraat Autonomie en Participatie – alle verpleegkundigen bij de 

implementatie en uitvoering van aan EBP- en verpleegkundig onderzoek gerelateerde activiteiten. 

Tevens is er een werkgroep EBP & verpleegkundig onderzoek aangesteld bestaande uit een 

afvaardiging van de verpleegkundige advies raad (VAR), RVE verpleegcentrum, Zuyd, Zuyderland 

Academie en RVE kwaliteit, veiligheid en bedrijfsvoering. 

Het doel van de implementatie van EBP en verpleegkundig onderzoek binnen Zuyderland is 

tweeledig: enerzijds werken onze zorgprofessionals volgens de laatste wetenschappelijke standaard, 

anderzijds wordt EBP ingezet voor het optimaliseren van onze patiëntenzorg. De complexer 

wordende zorg vraagt o.a. om verpleegkundigen die reflectief werken, kritisch de ontwikkelingen in 

hun vakgebied volgen, nieuwsgierig zijn,  doorlopend de kwaliteit van zorg bewaken en vernieuwen 

door het toepassen van wetenschappelijk onderzoek in de dagelijkse praktijk.  

Bij EBP is de verpleegkundige in staat om eigen klinische beslissingen te nemen en te onderbouwen 

gebaseerd op het huidige best beschikbare wetenschappelijke bewijs, de kennis en ervaring van 

experts én de voorkeur en waarden van de patiënt. 

 

                                                           
1
 Waar verpleegkundigen genoemd staat, kan evenzeer de paramedische beroepsgroep gelezen worden.  

Huidige beste 

bewijsmateriaal

Professionele 

kennis 

verpleegkundige

Waarden en 

voorkeuren 

patiënt

EBP 



3 

 

Om EBP en verpleegkundig onderzoek te laten slagen is het van belang dat verpleegkundigen 

intrinsiek gemotiveerd zijn en daarnaast optimaal worden ondersteund en gestimuleerd. Dit vergt op 

strategisch en tactisch niveau commitment bij de visie en strategie ten aanzien van EBP en 

verpleegkundig onderzoek binnen Zuyderland. Daarnaast is een duidelijke omschrijving van rollen en 

functieprofielen alsmede een  stevige verbinding/inbedding met lectoren en/of hoogleraren van 

belang.  

Als topklinisch ziekenhuis behoren wij bij de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen 

(STZ). STZ ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiënt 

gericht onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Zuyderland participeert in het landelijk STZ 

netwerk ‘Verpleegkundig onderzoek’ en heeft actief meegeschreven aan de notitie ‘Verpleegkundig 

onderzoek in STZ’. 

Dit visiedocument is de praktische vertaling naar de dagdagelijkse praktijk van dit document voor 

Zuyderland, waarbij ook de door STZ gestelde criteria alsmede de notitie ‘Verpleegkundig onderzoek 

in STZ’ (https://intranet.zuyderland.nl/RVES/Z_Academie/STZ/STZ/Doc_STZ_openb/Forms/AllItems.aspx)  zijn 

meegenomen.  
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Aanleiding en achtergrond 

STZ criteria 

Door de werkgroep van het STZ netwerk verpleegkundig onderzoek zijn de STZ-criteria vertaald naar 

indicatoren, welke als handreiking dienen voor de ziekenhuizen om onderzoek en EBP te faciliteren.  

Samengevat gaat het bij deze criteria erom dat Zuyderland de uitvoering van patiëntgebonden 

onderzoek stimuleert, er steeds meer een onderzoeks-/verbetercultuur onder de verpleegkundigen 

ontstaat met als uiteindelijke doel het optimaliseren van de patiëntenzorg. Op het gebied van 

scholing in bijvoorbeeld EBP en literatuuronderzoek wordt ook gesteld dat hiervoor een 

opleidingsprogramma aangeboden wordt. Daarnaast wordt beoogd dat er door verpleegkundigen 

steeds meer uitkomsten van verbeterprojecten en onderzoek gepubliceerd worden, waarbij 

ondersteuning wordt geboden vanuit Zuyderland Academie in samenwerking met het Zuyd-lectoraat 

Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken in de personen van lector Sandra Beurskens en Petra 

Erkens. Voor een volledig overzicht van alle criteria en bijbehorende indicatoren, zie bijlage I. 

Topklinische functies STZ 

Binnen Zuyderland zijn inmiddels de eerste drie topklinische functies erkend, te weten: MS, 

Gerontofarmacologie en Interstitiële longziekten. Een STZ topklinische functie is op grond van een 

ziektebeeld, de diagnostiek of de behandeling altijd hoog gespecialiseerde en complexe 

patiëntenzorg die op basis van 12 objectieve criteria aantoonbaar onderscheidend is ten opzichte van 

de reguliere zorgverlening in een STZ-ziekenhuis. Dit is inmiddels intern gecommuniceerd en er zal 

een sein vanuit STZ volgen wanneer dit ook extern gecommuniceerd mag gaan worden.  

Verbinding naar veiligheidsthema’s, indicatoren, topklinische functies en 

medische speerpunten 

Er zal in de toekomst een sterke(re) verbinding gemaakt gaan worden tussen 1) EBP  & 

verbeterprojecten en de veiligheidsthema’s & de bijbehorende indicatoren binnen Zuyderland. 

Bijvoorbeeld het VMS thema ‘Kwetsbare ouderen’: er zijn tal van thema’s denkbaar waar 

verbeterprojecten bij geformuleerd kunnen worden. 2) EBP & verbetertrajecten zullen gekoppeld 

worden aan de topklinische functies en medische speerpunten van Zuyderland (oncologie, obesitas, 

neurocognitief, medische zorg aan ouderen en mobiliteit en bewegen).  

Als we deze koppeling adequaat weten te maken, zal ook direct de kwaliteit van zorg (verder) 

geoptimaliseerd worden.  

Verbinding van EBP met relevante projecten binnen Zuyderland MC 

Productive Ward 

Productive Ward (PW) is een evidence based veranderaanpak gericht op het verbeteren van de 

kwaliteit van zorg, toename van de patiënttevredenheid, meer tevreden medewerkers en doelmatig 

werken met terugdringing van verspilling, met de professional in de lead (CC Zorgadviseurs, 2017; 

Heemels, 2018)). In het voormalige Atrium Medisch Centrum is Productive Ward in 2011 met diverse 

modules uitgerold over meerdere verpleegafdelingen. Onder de verpleegkundige beroepsgroep was 

er veel draagvlak voor deze verbetermethodiek omdat verpleegkundigen leiderschap, eigenaarschap 

en invloed ervaarden. Goede resultaten zijn bereikt betreffende kwaliteit en veiligheid (denk aan: 

vermindering val- en verslikincidenten, verbetering infuuszorg, afname medicatie incidenten, 

toename mobilisatie patiënten) en de logistieke inrichting van de afdeling (vermindering voorraad). 
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Verpleegkundigen kregen meer kennis over het organiseren van het werk en de onderlinge 

communicatie verbeterde (Heemels, 2018). Met de voortgang van de modules groeide de 

inventiviteit bij de verpleegkundigen en het oplossend vermogen van teams nam toe (Hersbach, 

Heuveling, & Starmans, 2014).  

Revitalisering Productive Ward Zuyderland  

Het project ‘Revitalisering Productive Ward’ is bij de afronding van de projectgroep in de opleiding 

Clinical Leadership overgedragen aan de RVE Kwaliteit, Veiligheid & Zuyderland Academie voor 

verdere uitwerking, budgettering, implementatie en borging. Zuyderland MC is voornemens om PW 

in 2018 gefaseerd te implementeren op de verpleegafdelingen van Zuyderland MC. Er gaat gewerkt 

worden met een bottom-up aanpak waarbij verpleegkundigen ondersteund worden met behulp van 

gestructureerde tools en een modulaire aanpak. Waar mogelijk wordt een koppeling gemaakt met 

verpleegkundig onderzoek. Verpleegkundigen worden gestimuleerd bevorderende en belemmerde 

factoren voor het zorgproces te identificeren. De focus licht op het verbeteren van werkprocessen en 

het verbeteren van de patiënt- en medewerkerstevredenheid. Het eigenaarschap van het project 

komt te liggen bij de verpleegkundige teams op de diverse afdelingen met ondersteuning vanuit een 

projectgroep (Alberts, 2017; Heemels, 2018). 

Verpleegkundig profiel EBP 

Het handelen van de verpleegkundige in de praktijk wordt in toenemende mate ondersteund door 

resultaten vanuit Evidence Based Practice (EBP) en praktijkgericht onderzoek door verpleegkundigen. 

De verpleegkundige streeft naar het toepassen van (meet)instrumenten en interventies waarvan de 

doeltreffendheid en doelmatigheid aannemelijk zijn. Hij/zij neemt kennis van resultaten van 

wetenschappelijk onderzoek en past die waar mogelijk direct toe in de beroepspraktijk. Hij/zij 

participeert in onderzoek van specialisten en onderzoekers (verpleegkundig, medisch, psychosociaal 

en/of paramedisch). De verpleegkundige werkt permanent aan de ontwikkeling van zijn/haar 

deskundigheid en levert een actieve bijdrage aan die van collega's. De mbo-opgeleide 

verpleegkundige begrijpt wat EBP-denken is en ontwikkeld een reflectieve houding met betrekking 

tot verpleegkundige zorg. De HBO-opgeleide verpleegkundige initieert en stimuleert EBP-denken en 

werken in de verpleegkundige zorg
2
. 

Visie EBP en verpleegkundig onderzoek binnen Zuyderland 

Zuyderland wil laagdrempelig kennis en innovatie op verpleegkundig gebied ontwikkelen in de 

praktijk. EBP en onderzoek door verpleegkundigen (niveau 4 t/m 7) is belangrijk voor het verder 

(door)ontwikkelen van het verpleegkundig vak en de kwaliteit van de verpleegkundige zorg. Echter, 

het is niet realistisch te verwachten dat elke verpleegkundige in staat is om onderzoek op te zetten 

en uit te voeren. De verwachting richting verpleegkundigen (zowel MBO als HBO) is dat zij, door 

implementatie van EBP-activiteiten, leren om kritisch naar het eigen handelen te kijken en actief 

praktijkvragen gaan vertalen in onderzoeksvragen welke vervolg krijgen in (verbeter)projecten. 

 

Binnen EBP spreken we van drie niveaus, namelijk: volger, gebruiker en expert. Onderstaand is per 

niveau aangegeven wat de Zuyderland-visie op deze niveaus is: 

• Volger: Alle verpleegkundigen (zo ook teamleiders) functioneren minimaal op EBP-volger niveau. 

Onder EBP-volger verstaan we dat verpleegkundigen een kritische blik hebben op hun eigen 

handelen en EBP-aanbevelingen opvolgen door het volgen van protocollen en richtlijnen.  

                                                           
2
 Generieke functieprofielen verpleegkundigen NVZ 
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• Gebruiker: Alle HBO verpleegkundigen functioneren minimaal op het niveau van EBP-gebruiker. 

Zuyderland streeft naar 30% HBO opgeleide verpleegkundigen in 2022, met andere woorden: het 

streven is dat 30% van de verpleegkundigen minimaal op EBP-gebruiker niveau zit. Onder EBP-

gebruiker verstaan we dat verpleegkundigen zelfstandig PICO’s opstellen
3
, evidence zoeken in 

literatuur en – indien nodig met hulp van experts - evidence kritisch beoordelen en een CAT 
4
 

kunnen schrijven.  

• Expert: Een EBP Expert heeft master-niveau. Het streven is dat in 2025 5% van de totale groep 

verpleegkundigen EBP-expert is. Bij een EBP expert valt te denken aan: (klinisch) epidemioloog, 

verpleegkundig Specialist, gezondheids-/verplegingswetenschapper, etc. Deze experts 

begeleiden de verpleegkundigen o.a. bij het maken van PICO’s, CAT’s en andere EBP-projecten. 

De EBP-expert is tevens actief betrokken bij verpleegkundig onderzoek, ofwel zelf initiërend 

ofwel participerend. (Implementatie van evidence based practice, Vermeulen, Hester, Tiemens, 

Bea (Eds.)) 

 

Om het EBP gedachtegoed verder te stimuleren onder verpleegkundigen om zodanig ‘EBP-minded’ 

verpleegkundigen te ontwikkelen, zullen er verschillende activiteiten ontwikkeld en 

geïmplementeerd moeten worden. Het betrekken van de teamleider en het afdelingshoofd is 

essentieel hierbij.  

Wat betreft voornoemde activiteiten, valt te denken aan het organiseren van EBP-scholing, een 

jaarlijks verpleegkundig symposium en bijvoorbeeld verschillende workshops op het gebied van EBP 

en onderzoek. Eén en ander zal vormgegeven worden vanuit Zuyderland Academie in samenwerking 

met Zuyd, de zorg RVE’s, het bestuur van de VAR en, in de toekomst, de Chief Nursing Officer (CNO). 

In het volgende hoofdstuk worden de hoofdactiviteiten toegelicht die geïmplementeerd worden. 

Samenvattend kan gezegd worden dat de ambitie is dat: 

- EBP wordt toegepast door alle verpleegkundigen op een van de drie niveaus: volger, 

gebruiker, expert.  

- op alle (poli)klinische afdelingen (kwaliteits)verbeterprojecten plaatsvinden door 

verpleegkundigen (in opleiding) 

- een aantal verpleegkundigen een stap verder gaat en werkt aan verpleegkundig 

wetenschappelijk onderzoek met als focus de speerpunten en topklinische functies van 

Zuyderland en tevens de VMS thema’s en bijbehorende indicatoren. 

Klinisch Academische Carrièrepaden voor verpleegkundigen 

Bij klinische academische carrièrepaden gaat het om de combinatie van verpleegkundig klinisch werk 

met academisch werk. Academisch werk kan zowel onderzoek als onderwijs zijn. Dit biedt 

meerwaarde voor zowel patiëntenzorg als voor verpleegkundigen in doorgroeimogelijkheden 

(Vermeulen, 2016).  

                                                           
3
 Patiënt, interventie, controle, ‘outcome’; dit acroniem omschrijft de vier elementen van een specifieke 

klinische vraag waarmee kan worden gezocht in de wetenschappelijke literatuur. 
4
 Een critically appraised topic of CAT is een systematische samenvatting van de resultaten van een klein aantal 

studies over een onderwerp uit de dagelijkse praktijk. 
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Achtergrond 

Verpleegkundigen en verzorgenden vormen voor patiënten en artsen een onmisbare schakel in 

kwalitatief verantwoorde zorg, preventie en ondersteuning. Om deze rol goed te kunnen vervullen is 

wetenschappelijk onderbouwde kennis nodig (ZonMw, 2017). Veel vraagstukken aangaande 

verpleegkundige zorg zijn niet of onvoldoende onderbouwd door de wetenschap. Om nu en in de 

toekomst kwaliteit van zorg te blijven bieden is wetenschappelijke onderbouwing van het handelen 

een onmisbare voorwaarde. Kwaliteit van zorg gaat over beroepsinhoudelijke aspecten, context, 

duurzaamheid en beleid waarbij de relatie tussen verpleegkundigen en patiëntuitkomsten een grote 

rol speelt. Het wetenschappelijke onderzoek dat hierbij past is practice based, het ‘laboratorium’ is 

de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige en verzorgende. Een goede vertaling en inbedding van 

onderzoeksresultaten naar de beroepspraktijk en het onderwijs is een voorwaarde om kwaliteit van 

zorg te borgen (Manifest Kwaliteit van zorg nu en in de toekomst, 2018). 

Klinische Academische Carrièrepaden  

Master en academisch opgeleide verpleegkundigen, zoals verplegingswetenschappers, kunnen een 

grote invloed hebben op het verder verhogen van kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en 

persoonsgerichtheid. In het bijzonder hebben zij invloed op ‘nursing sensitive outcomes’ zoals 

infecties, ondervoeding, delier, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven. Ook kunnen zij 

een rol spelen in het ontwikkelen van een professioneel en innovatief werkklimaat waarvan bekend 

is dat dit leidt tot excellente patiëntenzorg (IQHealthcare, 2017).  

De verplegingswetenschapper overziet als generalist de verpleegkundige zorg en kan een specialist 

zijn op een eigen onderzoeksgebied. Zij onderscheidt zich door een brede visie op het verpleegkundig 

beroep, zowel nationaal als internationaal. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het verbinden van 

wetenschappelijke- en beroepsoverstijgende ontwikkelingen in de dagelijkse zorgverlening, door het 

ontwerpen, uitvoeren en beschikbaar maken van wetenschappelijke kennis en deskundigheid op het 

gebied van ethisch handelen in samenhang met maatschappelijke ontwikkelingen (Bloem en 

Bierlaagh, 2017). Het ontwikkelen van Klinische Academische Carrièrepaden waarin functies 

gecreëerd worden, waar de combinatie van praktijk met onderzoek of onderwijs mogelijk is, is een 

strategie om deze verpleegkundigen te behouden en niet te verliezen. Die combinatie leidt niet 

alleen tot betere patiëntenzorg en onderwijs volgens de laatste stand van wetenschap, de 

combinatie biedt ook carrièrekansen voor verpleegkundigen waardoor de aantrekkelijkheid van het 

verpleegkundig beroep toeneemt en talent en expertise behouden blijft voor de directe 

patiëntenzorg (Vermeulen, 2016).  

Vertaling naar Zuyderland 

Het streven binnen Zuyderland is dat in 2025 5% van de totale groep verpleegkundigen EBP-expert is. 

Bij een EBP expert valt te denken aan het aantrekken of opleiden van master opgeleide 

verpleegkundigen zoals klinisch epidemiologen en verplegingswetenschappers. De EBP-expert zal 

gekoppeld aan een RVE onder andere actief betrokken zijn bij verpleegkundig onderzoek, ofwel zelf 

initiërend ofwel participerend, in combinatie met uitvoerend, klinisch werk als verpleegkundige. In 

de opleidingsplannen van de diverse RVE’s zal er een gefaseerde aanpak gemaakt moeten worden 

om de doelstelling van 2025 te behalen.  

 

Om klinisch en academisch werk te kunnen combineren, dienen ondersteunende infrastructuren 

ontwikkeld te worden die het voor verpleegkundigen mogelijk maken om naast het doen van 
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wetenschappelijk onderzoek, nog steeds aan het bed van de patiënt te staan (van Oostveen et al., 

2017). Deze ondersteunende infrastructuren zijn nodig met betrekking tot:  

• Specifieke functiebeschrijvingen, contracten, salarisschalen en secundaire 

arbeidsvoorwaarden dienen opgesteld te worden door HR.  

• Samenwerking met hogescholen, in ons geval met Zuyd Hogeschool 

• Samenwerking met reeds bestaande onderzoeksgroepen voor mentoring en het 

ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden.  

• Integratie van medische en verpleegkundige onderzoekslijnen, -paden en opleiding. Met 

betrekking tot de onderzoekslijnen worden de eerste stappen reeds gezet bij de activiteit 

‘Verpleegkundige participatie in wetenschappelijk onderzoek’, zie verderop in dit 

document.   

• Een gezamenlijke visie op medisch én verpleegkundig onderzoek als krachtig doel om hoge 

kwaliteit van zorg te leveren. Dit draagt bij aan een beter begrip op de unieke bijdrage van 

verpleegkundig onderzoek op verpleeg sensitieve patiënten uitkomsten.  

• Voor academische verpleegkundigen is het nodig dat er passende academische 

carrièremogelijkheden zijn, zoals doctoraal en post-doctoraal. Hiervoor zal de 

samenwerking gezocht worden met de Universiteit Maastricht en de Universiteit Utrecht, 

die de master-opleiding Verplegingswetenschap aanbiedt. 

• Het ontwikkelen / bouwen van een ondersteunende onderzoekscultuur. Dit is nodig om een 

goede vertaling en inbedding van onderzoeksresultaten naar de beroepspraktijk en het 

onderwijs te kunnen maken en het weglekken van academische kennis te voorkomen. 

• Het aantrekken van goede verplegingswetenschappers om een omgeving te kunnen bieden 

waarin verpleegkundigen en studenten aangemoedigd en ondersteund worden onderzoek 

te gaan doen en eventueel een academische loopbaan te ontwikkelen. 

Shared Governance 

De Verpleegkundige AdviesRaad (VAR) van ZMC heeft in zijn, door de Raad van Bestuur en RVE 

management onderschreven, beleidsplan 2016-2020; ‘Verpleegkundige focus’, bepleit om in ZMC 

over te gaan tot de invoering van een Shared Governance model waarbij de expertise van de 

verpleegkundige op elke relevante plek binnen de organisatie gebruikt wordt bij beslissingen rondom 

patiëntenzorg of zorgbeleid. In het verlengde hiervan geeft de opgestelde Toekomstvisie Kwaliteit en 

Veiligheid 2017 – 2020 samen met de Managementagenda 2018 blijk van een kanteling binnen de 

organisatie, namelijk van top-down sturen naar bottom-up ophalen van kennis en kunde door 

zorgprofessionals te betrekken, meer autonomie en verantwoordelijkheid te geven bij voor hen 

relevante beslissingen (Heemels, 2018). Begin 2018 is er een start gemaakt met de uitwerking van 

Shared Governance binnen Zuyderland door een regieteam. Waar mogelijk moet er een koppeling 

gemaakt worden tussen de ontwikkeling en inzet van Shared Governance met EBP / verpleegkundig 

onderzoek.  
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Nulmeting EBP binnen Zuyderland Medisch Centrum  
 

Om een beeld te scheppen van de actuele stand van zaken ten aanzien van EBP en verpleegkundig 

onderzoek is door Zuyderland Academie in het najaar van 2016 een nulmeting uitgezet. Het doel van 

deze nulmeting was om te inventariseren wat de kennis, attitude en ervaren barrières ten aanzien 

van EBP zijn. Tevens is geïnventariseerd hoe actief verpleegkundigen binnen Zuyderland betrokken 

zijn bij- en participeren in onderzoek.  

 

Verpleegkundigen hadden van november 2016 tot begin februari 2017 de mogelijkheid om de EBP-

vragenlijst (een combinatie van de gevalideerde McColl-vragenlijst en de Funk Barriers schaal) in te 

vullen. Uiteindelijk hebben 395 verpleegkundigen met verschillende opleidingsniveaus variërend van 

inservice tot MBO-V, HBO-V tot post-HBO en WO-opgeleid de vragenlijst compleet ingevuld.  

Resultaten m.b.t. attitude t.o.v. EBP 
o Met de EBP 0-meting hebben we een groep enthousiaste verpleegkundigen en mogelijke 

kartrekkers bereikt die over het algemeen aangeven een positieve eigen houding t.a.v. EBP te 

hebben (mediaan 8 op een schaal van 0 tot 10 waarbij 0 zeer negatief is en 10 zeer positief).  

o Verpleegkundigen geven aan dat wetenschappelijke resultaten van verpleegkundig onderzoek 

bruikbaar zijn voor de dagelijkse praktijk (mediaan 7 op 10-puntsschaal waarbij 0 ‘niet bruikbaar’ 

en 10 ‘heel erg bruikbaar is’) en dat evidence based handelen de patiëntenzorg verbetert 

(mediaan 8 op 10-puntsschaal waarbij 0 ‘helemaal niet mee eens ’ en 10 ‘helemaal mee eens’ is).  

o Tot slot geven verpleegkundigen aan dat ongeveer 70% (interkwartiele afstand 52% - 80%) van 

de dagelijkse verpleegkundige praktijk evidence based is. Daarnaast maakt het merendeel van de 

verpleegkundigen gebruik van evidence based richtlijnen of protocollen opgesteld door collega’s 

(68,6%).  

Resultaten m.b.t. kennis over EBP 
o Een gedeelte van de verpleegkundigen (zie specificatie in het figuur hieronder) heeft een training 

of cursus met betrekking tot EBP gevolgd, o.a. variërend van het zoeken naar wetenschappelijke 

literatuur in databanken tot het kritisch beoordelen van wetenschappelijke literatuur.   
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Resultaten m.b.t. ervaring met EBP 
o 198 verpleegkundigen (50,1%) geeft aan 1 of meerdere keren in het afgelopen jaar naar 

wetenschappelijke literatuur te hebben gezocht.  

o Van die 198 verpleegkundigen met ervaring in het zoeken naar wetenschappelijke literatuur 

geeft 72,2% aan in het afgelopen jaar minimaal 1 keer met een collega over evidence based 

richtlijnen gesproken te hebben, 65,2% heeft minimaal 1 keer wetenschappelijk bewijs gebruikt 

om het handelen in de praktijk te veranderen en 64,6% heeft met collega’s informele discussies 

gevoerd over wetenschappelijke artikelen. 

o Van de genoemde 198 verpleegkundigen heeft in het afgelopen jaar 39,4% minimaal 1 keer 

kritisch een wetenschappelijke studie beoordeeld en 36,9% minimaal 1 keer een PICO 

(Probleem/Patiënt, Interventie, Controle, Outcome) geformuleerd.  

o Tot slot heeft van die 198 verpleegkundigen met ervaring in het zoeken naar wetenschappelijke 

literatuur in het afgelopen jaar 58,6% minimaal 1 keer data in de literatuur verzameld over een 

probleem van een patiënt en 26,3% evidence van een wetenschappelijke studie besproken met 

een patiënt / familie.   

 

Resultaten m.b.t.  beïnvloedende factoren voor  toepassing van EBP in de praktijk 

o Op de vraag ‘wat heb je als verpleegkundige nodig om evidence based werken te bevorderen in 

je eigen werk?’ werd als top 3 genoemd:  1. Tijd (89,4%), 2. Kennis (76,5%) en 3. Gedragenheid in 

het team (73,9%). Zie gescoorde factoren in het figuur hieronder.  
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o In de vakliteratuur wordt regelmatig beschreven dat verpleegkundigen weinig gebruik maken van 

onderzoeksresultaten in hun dagelijks handelen. Tijdens de EBP nul-meting is aan de 

verpleegkundigen gevraagd naar redenen hiervoor. In de top 5 werden de volgende 

belemmerende factoren genoemd:  

1. De verpleegkundige heeft geen tijd om onderzoeksartikelen te lezen (93,9%) 

2. Op de werkvloer is onvoldoende tijd om nieuwe ideeën te implementeren (93,0%) 

3. De verpleegkundige is niet op de hoogte van onderzoek (89,3%) 

4. De faciliteiten zijn onvoldoende voor de implementatie (86,9%) 

5. De verpleegkundige heeft het gevoel dat hij/zij niet genoeg autoriteit heeft om de zorg 

voor de patiënten te veranderen (81,3%) 
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Implementatie - activiteiten EBP & verpleegkundig onderzoek 
 

Alle activiteiten omtrent EBP en verpleegkundig onderzoek worden nadrukkelijk afgestemd op de 

speerpunten. Dit gebeurt niet alleen op verpleegkundig vlak, maar ook op (para)medisch vakgebied.  

Zuyderland heeft vijf (medische) speerpunten gedefinieerd; 

• Oncologie 

• Mobiliteit & bewegen 

• (Medische) Zorg van Ouderen 

• Neuro-cognitieve aandoeningen 

• Obesitas 

Ter voorbereiding op de implementatie van EBP & verpleegkundig onderzoek is de hierboven 

beschreven EBP- nulmeting binnen Zuyderland gehouden. Onderstaand worden, volgend op de 

resultaten van deze EBP-nulmeting, de belangrijkste bevorderende en belemmerende factoren uit de 

EBP nulmeting genoemd:  

Beïnvloedende factoren Te ondernemen interventies 

Kennis over EBP en verpleegkundig onderzoek:  

 

- Interne scholing op de verschillende niveaus 

van EBP 

- Netwerkbijeenkomsten voor het uitwisselen 

van ervaringen en het delen van zowel 

interne als externe best practices 

Tijd om onderzoeksartikelen te lezen en 

kwaliteitsverbeterideeën te implementeren:  

 

- EBP en verbeterprojecten als onderdeel van 

het dagelijkse werk van verpleegkundigen 

door opname van deze taken in de 

functieprofielen 

- In het functiedifferentiatietraject ‘Met 4 en 6 

naar 10’ EBP-activiteiten koppelen aan 

opdrachten voor de opleiding.  

- In de toekomst werken met 

aandachtsvelders EBP die tijd en ruimte 

krijgen om een kartrekkersrol op dit gebied 

te vervullen. Dit onderwerp actief in de 

stuurgroep agenderen om toe te werken 

naar het creëren van ruimte in de begroting. 

- Inventarisatie mogelijke additionele 

financieringsmogelijkheden voor 

verpleegkundig onderzoek in samenwerking 

met projectbureau additionele gelden (PAG) 

Autoriteit van verpleegkundigen om de zorg 

voor de patiënt te veranderen: 

 

- Verpleegkundigen van alle niveaus in hun 

kracht zetten door EBP,  verpleegkundige 

verbeterprojecten en verpleegkundig 

onderzoek te koppelen aan het project ‘Met 

4 en 6 naar 10’.  

- Interne scholing over verpleegkundig 
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leiderschap 

Gedragenheid in het team:  

 

- Teamleiders, afdelingshoofden en ook RVE 

management betrekken bij de 

implementatie van het activiteitenplan  

- Met name teamleiders en afdelingshoofden 

een actieve rol toebedelen; het gesprek 

wordt aangegaan over hun rol in de 

implementatie van EBP, verbeterprojecten 

en verpleegkundig onderzoek. Te denken 

valt aan de toevoeging van EBP en 

verbeterprojecten als onderdeel van het 

jaargesprek en het periodiek terugkeren van 

het thema op een werkoverleg 

Faciliteiten voor implementatie:  

 

- Ondersteuning door Zuyderland Academie, 

Zuyd Hogeschool, de werkgroep 

verpleegkundig onderzoek, Bureau 

Wetenschappelijk Onderzoek (BWO) en het 

Kennis Informatie Centrum (KIC).  

 

Activiteitenplan 

Onderstaand een weergave van de activiteiten die op het gebied van EBP en verpleegkundig 

onderzoek (gefaseerd) geïmplementeerd zullen gaan worden.  

 

 

 

 

 

 

 Dossierbesprekingen - Periodieke dossierbesprekingen op afdelingen gericht op generieke 

vragen dicht bij de dagelijkse zorg om klinische redeneren en EBP-vaardigheden te implementeren. 

In september 2017 is gestart op de afdeling oncologie met dossierbesprekingen onder begeleiding 

van Petra Erkens, project medewerker Zuyderland academie en verpleegkundig docent-onderzoeker 

Zuyd. Steeds meer afdelingen zullen volgen met dossierbespreking.  
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Prijs voor het verbeterproject van het jaar: 

Praktische ondersteuning bij uitvoer project vanuit Zuyderland Academie en lectoraat Hogeschool Zuyd.  

• Kennismaking Zuyd-lector Sandra Beurskens en intakegesprek (onderwerp, wensen en 

behoeften) 

• Begeleiding en coaching door lector (Sandra) en onderzoeker van een Zuyd- lectoraat (met 

betreffende expertise) en Bureau Wetenschappelijk Onderzoek en KIC van Zuyderland 

Academie (Wetenschapscoördinator, epidemioloog, informatiespecialist) 

• Hulp bij praktische uitvoering, te denken valt aan ondersteuning bij: 

o Opstellen definitieve plan van aanpak 

o Zoeken naar bijbehorende literatuur 

o In kaart brengen van huidige en gewenste situatie op de afdeling 

o (opstellen van) implementatie(plan) 

• Tijdsinvestering Zuyderland Academie (20 uur) en Lectoraat (20 uur)  

Verbeterprojecten - klinische onzekerheden uit o.a. de dossierbesprekingen worden 

omgezet in verpleegkundige verbeterprojecten ( door bijv. HBO-V studenten vanuit het 

Zuyd – Zuyderland project – Functiedifferentiatie)  

De digitale projectendatabank maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in welke verbeterprojecten er 

actief zijn binnen Zuyderland. Deze projectendatabank is bedoeld voor alle medewerkers van 

Zuyderland, zo ook de verpleegkundigen en verpleegkundige studenten, klik hier voor de 

projectendatabank. In de databank voert de verpleegkundige het desbetreffende verbeterproject in, 

beschrijft hier o.a. de doelstelling, onderzoekspopulatie, start- en einddatum en benoemt de 

verantwoordelijke voor het project. Daarnaast is er ook een beslisboom toegevoegd met betrekking 

tot de procedure vanuit de Medisch Ethische Toets Commissie Zuyderland (METC Z). METC Z ziet er 

op toe – indien van toepassing - dat de rechten, de veiligheid en het welzijn van de proefpersonen in 

het verbeterproject veilig worden gesteld. Door het integreren van deze beslisboom in de 

projectendatabank wordt dit proces geborgd.  

Verpleegkundig verbeterproject van het jaar - een jaarlijkse call voor de afdelingen om 

ideeën voor verpleegkundige verbeterprojecten in te dienen – waarbij jaarlijks een prijs 

wordt uitgereikt tijdens het verpleegkundig symposium. Het project dient praktijkgericht te 

zijn, binnen 1 jaar uit te voeren en te leiden tot verbetering van de verpleegkundige zorg. Eén 

voorstel wordt gekozen tot ‘Verpleegkundig verbeterproject van het jaar’ en de betreffende afdeling 

wordt door Zuyderland Academie en een regionale lector (Zuyd Hogeschool) begeleid bij de uitvoer 

van het verbeterproject.  

Tijdens het verpleegkundig symposium ‘Nurses in de lead’ werd de eerste keer de prijs voor 

verbeterproject van het jaar uitgereikt. Het symposium vond plaats op 18 en 25 januari 2018 en was 

bedoeld voor alle verpleegkundigen binnen Zuyderland. Verpleegkundigen konden via het 

aanmeldformulier hun projectidee aanleveren bij de jury die het middels een beoordelingsformulier 

de top 3 projecten heeft geselecteerd . De beste 3 inzendingen pitchten het projectidee tijdens het 

symposium.  Deelnemende verpleegkundigen hebben tijdens het symposium kunnen stemmen op 

het project van hun voorkeur en zo is de winnaar gekozen. 
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Onderzoekparels Op een nader te bepalen moment wordt gestart met een 

postersessie-lunch over actuele verpleegkundige verbeterprojecten. Deze postersessie 

dient als startpunt voor de activiteit ‘Onderzoekparels’. Onderzoekparels zijn in beginsel 

verbeterprojecten die de potentie hebben zich te ontplooien tot volwaardig 

verpleegkundig wetenschappelijk
5
 onderzoek en waarvan de betrokkene(n) open staan voor een 

upgrade van het project én voor publicatie van de resultaten. Vanuit de werkgroep EBP & 

verpleegkundig onderzoek wordt tijdens de posterlunch gescreend op potentiële onderzoekparels 

waarna vervolgens contact gezocht wordt met de betrokken afdelingen en verpleegkundigen bij deze 

projecten. In overleg met de betrokkenen worden wensen en behoeften voor ondersteuning bij 

upgrading van het verbeterproject en publicatie van de resultaten afgestemd.  

Vanaf het najaar 2017 kan ook aangesloten worden bij het nieuwe afstuderen volgens BN2020 

waarin in leernetwerken bestaande uit verpleegkundigen, onderzoekers, opleidingsfunctionarissen, 

docenten en studenten van Zuyderland en Zuyd Hogeschool samen werken aan 

onderzoeksvoorstellen en de uitvoering van verpleegkundige onderzoeksprojecten / 

verbeterprojecten. In estafettevorm onderzoeken meerdere studenten subvragen van een 

verbeterproject of verpleegkundig wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek. Continuïteit wordt 

gewaarborgd door de leden van het leernetwerk die zich gecommitteerd hebben aan het betreffende 

onderwerp.    

Verpleegkundige participatie in wetenschappelijk onderzoek - De werkgroep EBP 

& verpleegkundig onderzoek legt actief de verbinding tussen ervaren onderzoekers 

binnen Zuyderland en verpleegkundigen. In 2018 wordt gestart met onderzoekers van 

Zuyderland die een aantal verpleegkundigen de mogelijkheid bieden om te participeren en 

publiceren in hun lopend wetenschappelijk onderzoek; dat aantal willen we met de tijd verder 

uitbreiden. Het gaat om onderzoek met een verpleegkundige insteek.  

Daarnaast wordt ook gestreefd naar de initiatie van nieuw verpleegkundig wetenschappelijk 

onderzoek. De ambitie is om in de toekomst te gaan werken met verpleegkundige onderzoekslijnen 

gekoppeld aan o.a. de speerpunten en VMS-thema’s van Zuyderland. Dit gebeurt in nauwe 

samenwerking met Zuyd Hogeschool (Lectoraten en het Expertise Centrum voor Innovatieve Zorg en 

Technologie (EIZT)). Tenslotte wordt gekeken naar mogelijkheden in STZ-verband.  

Borging resultaten voortkomend uit de implementatie-activiteiten in de 

dagelijkse zorg 

Resultaten uit de dossierbesprekingen, verbeterprojecten en onderzoeken dienen hun weg te vinden 

en geborgd te worden in de dagelijkse zorgpraktijk. Te denken valt aan aanpassing van protocollen 

binnen Zuyderland wat weer consequenties kan hebben voor de werkwijze van verpleegkundigen op 

een afdeling, ofwel afdelingsoverstijgend, ofwel ziekenhuisbreed.  

Protocollen VH&RVH Zuyderland  

Protocollen VH&RVH Zuyderland breed worden opgesteld door docenten van het Skillslab en 

geaccordeerd door de medische staf. Het Skillslab is eigenaar van deze protocollen en 

verantwoordelijk voor het beheer. Deze  protocollen VBH&RVH Zuyderland breed zijn gebaseerd op 

de laatste nieuwe ontwikkelingen/ richtlijnen en zijn voorzien van bronvermelding. Enkelen zijn 
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conform EBP-methodiek opgesteld. Alle toekomstige wijzingen en nieuwe protocollen zijn gebaseerd 

op evidence en zijn volgens de EBP-methode opgesteld inclusief literatuurverwijzingen.  

Protocollen VH&RVH afdelingsspecifiek  

Protocollen VH&RVH afdelingsspecifiek worden in samenwerking met Skillslab opgesteld en beheerd 

door verpleegkundigen van de betreffende afdeling, die dit als extra taak/aandachtsgebied 

(aandachtsvelder genoemd) hebben. De ambitie is om alle toekomstige wijzingen en nieuwe 

afdelingsspecifieke protocollen te baseren op evidence en volgens de EBP-methode op te stellen 

inclusief literatuurverwijzingen.  

Verpleegkundige specialisme specifieke procedures 

Naast bovengenoemde protocollen bestaan er ook verpleegkundige specialisme specifieke 

procedures. Dit betreft veelal procedures waarin de verpleegkundige zorg van een specialisme / 

ziektebeeld van opname tot en met ontslag beschreven wordt.  Deze procedures worden opgesteld 

en beheerd door verpleegkundigen van de betreffende afdeling met deze taak / aandachtsgebied 

(aandachtsvelder genoemd) . Het accorderen van de verpleegkundige procedures gebeurt 

(afhankelijk van de inhoud) door een arts, arts-assistent, verpleegkundig specialist, collega-

verpleegkundige of andere bevoegde inhoudsdeskundige. De ambitie is om ook in deze procedures 

de  toekomstige wijzingen en nieuwe procedures te baseren op evidence en op te stellen volgens de 

EBP-methode inclusief literatuurverwijzingen. 
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Ondersteuning van EBP, verbeterprojecten & verpleegkundig 

onderzoek 
 

In de ondersteuning onderscheiden we de volgende drie rubrieken: 

1) EBP 

2) Kwaliteitsverbeterprojecten 

3) Wetenschappelijk onderzoek 

 

Binnen alle rubrieken kun je als verpleegkundige ondersteuning krijgen vanuit Zuyderland Academie 

en de werkgroep EBP & verpleegkundig onderzoek. De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van 

de verpleegkundige advies raad (VAR), RVE verpleegcentrum, Zuyd, Zuyderland Academie en RVE 

kwaliteit, veiligheid en bedrijfsvoering. Zij ontwerpen mede de visie en het beleid van Zuyderland op 

EBP en verpleegkundig onderzoek, organiseren en ontwikkelen activiteiten ter ondersteuning en 

stimulatie van EBP en verpleegkundig onderzoek en dienen als ziekenhuisbreed vraagbaak op dit 

EBP

EBP combineert 
wetenschappelijk bewijs, met 
klinische expertise van de 
verpleegkundige en de 
voorkeuren van de patiënt. Bij 
dossierbesprekingen kunnen 
PICO vragen geformuleerd 
worden waarbij de methode van 
EBP gebruikt wordt om de vraag 
te beantwoorden. 

Ondersteuning :

- EBP- scholing 

- CATalysator

- EBP netwerk - aandachtsvelder

- BWO: Epidemioloog/statisticus

- Kennis en 
InformatieCentrum(KIC): 
Informatiespecialist

Kwaliteitsverbeterproject

Klinische onzekerheden uit 
bijvoorbeeld  
dossierbesprekingen of klinische 
ervaring uit de dagelijkse 
verpleegkundige praktijk worden 
omgezet in 
(kwaliteits)verbeterprojecten

Ondersteuning: 

- Opleidingsfunctionarissen

- BWO: Epidemioloog/statisticus 

- KIC : Informatiespecialist

Wetenschappelijk onderzoek

Wordt opgezet en/of uitgevoerd 
door verpleegkundigen, waarbij 
de onderzoeksvragen vaak 
afkomstig zijn uit de klinische 
praktijk. Het onderzoek richt zich 
op fenomenen en 
behandelingsstrategieën die  een 
belangrijke rol spelen in het 
beslissingsproces  van de 
verpleegkundigen. 
Interdisciplinaire samenwerking 
is hierbij mogelijk. 

Ondersteuning: 

- BWO: Epidemioloog/statisticus

- Projectbureau Additionele 
Gelden (PAG) 

- KIC : Informatiespecialist
- Verplegingswetenschapper

Literatuuronderzoek: Onderdeel bij alle rubrieken. Ondersteuning vanuit KIC - informatiespecialist. 
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gebied.  Daarnaast komen er in de toekomst aandachtsvelders EBP op alle afdelingen die collega’s 

kunnen ondersteunen in EBP.  

Stuurgroep  

EBP en onderzoek door verpleegkundigen 

Werkgroep 

EBP en onderzoek door verpleegkundigen 

 

P. Erkens, PhD (Projectleider EBP en verpleegkundig 

onderzoek, Zuyd Hogeschool, docent verpleegkunde, 

RN, epidemioloog B) 

P. Erkens, PhD (Projectleider EBP en 

verpleegkundig onderzoek, Zuyd Hogeschool, 

docent verpleegkunde, RN, epidemioloog B) 

R. Seegers (Projectleider EBP en verpleegkundig 

onderzoek, afdelingshoofd Bedrijfsopleidingen & 

onderwijs, RVE  Zuyderland Academie) 

R. Seegers (Projectleider EBP en 

verpleegkundig onderzoek, afdelingshoofd 

Bedrijfsopleidingen & onderwijs, RVE  

Zuyderland Academie) 

H. Nelissen (RVE manager Verpleegcentrum) A. Merry, PhD (epidemioloog B, 

wetenschapscoördinator Zuyderland 

Academie) 

Mr. P. Janssen (RVE manager Zuyderland 

Academie/PAG en KV&B) 

M. Heemels (RN, voorzitter VAR) 

Prof. Dr. S. Beurskens (Hoogleraar UM en lector Zuyd 

Hogeschool) 

P. Vogelaar, MSc (RN, VAR, 

gezondheidswetenschapper) 

M. Heemels (RN, voorzitter VAR) M. Smeets (VAR, beleidsmedewerker 

kwaliteit) 

P. Van Putten, MBA (Afdelingshoofd zorgopleidingen, 

Zuyderland Academie) 

P. van Montfort (Opleidingscoördinator 

Verpleegcentrum) 

P. van Montfort (Opleidingscoördinator 

Verpleegcentrum) 

L. Alberts, MSc (beleidsfunctionaris KV&B, 

verplegingswetenschapper) 

M. Heymans, MSc (Informatiespecialist, 

coördinator Kennis Informatie Centrum, 

klinisch epidemioloog) 

Overige ondersteuningsactiviteiten op het gebied van EBP, verbeterprojecten en verpleegkundig 

onderzoek die vanuit de werkgroep EBP & Verpleegkundig Onderzoek georganiseerd worden in 

2017-2018 zijn onderstaand weergegeven.  

EBP netwerk 

Zuyderland Academie is per oktober 2017 gestart met op beide locaties een – in beginsel - 

verpleegkundig EBP-netwerk. Verpleegkundigen die zich in de dagelijkse zorg bezig (willen) houden 

met EBP worden uitgenodigd om deel te nemen. Het streven is dat iedere afdeling vertegenwoordigd 

wordt. Een aantal keer per jaar zullen bijeenkomsten worden georganiseerd waarin o.a. kennis en 

ervaringen worden uitgewisseld met betrekking tot het toepassen van EBP in de dagelijkse zorg, best 

practices gedeeld worden en scholing en coaching in EBP plaatsvindt. Het doel van het netwerk is om 

verpleegkundigen met affiniteit voor EBP samen te brengen, te zorgen voor kruisbestuiving, elkaar te 

ondersteunen in de toepassing van EBP, successen samen te vieren en kennis voortkomend uit EBP-

activiteiten te verspreiden (o.a. via CATalysator, anderzijds via Zuyderland & Science en/of facebook 

Zuyderland Academie). In de toekomst zal dit EBP netwerk een meer interdisciplinair karakter 

krijgen.  
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Scholingsaanbod EBP 

In oktober 2017 is de eerste EBP scholing gestart voor geïnteresseerde verpleegkundigen en 

paramedici. In de loop van 2017 en 2018 zullen volgordelijk de volgende scholingen binnen 

Zuyderland aangeboden worden door Zuyd Hogeschool:  

1. Basiscursus EBP: bestaande uit 2 bijeenkomsten van 2 uur op het niveau van EBP-volger en 2 

bijeenkomsten van 2 uur op het niveau van EBP-gebruiker. In deze scholing komt o,a. aan bod: wat is 

EBP, wanneer pas je het toe?, hoe ziet het EBP-proces eruit, ervaring opdoen met kritisch denken, 

een klinisch probleem omzetten in een PICO-vraag, protocollen, richtlijnen en literatuur zoeken en 

beoordelen, de rol van klinische expertise in het EBP-proces en hoe houd je rekening met de 

waarden en voorkeuren van de patiënt in het EBP-proces.  

2. Basiscursus praktijkgericht onderzoek (verpleegkundig en paramedisch): bestaande uit 2 

bijeenkomsten van 2uur. In deze scholing komt o.a. aan bod: wat is praktijkgericht onderzoek? , de 

empirische cyclus, onderzoekdesigns, levels of evidence, methoden van dataverzameling en de 

daarbij behorende kwaliteitseisen (validiteit, betrouwbaarheid, bias e.d.), het lezen en begrijpen van 

onderzoeksresultaten (gericht op beschrijvende statistiek en de basis van verklarende statistiek),  

3. Implementatie en borging van EBP-interventies: hierin wordt ingegaan op de verschillende 

stappen om interventies te implementeren in de dagelijkse praktijk. Te denken valt aan het 

implementatiemodel van Grol en Wensing, hoe schrijf je een implementatieplan, hoe breng je 

bevorderende en belemmerende factoren in kaart (bijv. m.b.v. het 7S-model), hoe selecteer je 

implementatiestrategieën en interventies, waar moet je aan denken bij de uitvoer van een pilot, hoe 

evalueer je implementatie (proces- en productevaluatie) en zorg je voor borging.  

4. EBP en leiderschap: de implementatie van EBP-interventies vraagt (verpleegkundig) leiderschap. 

Wat is verpleegkundig leiderschap? Welke kwaliteiten heb je hiervoor nodig? Welke 

leiderschapsstijlen zijn er, wanneer pas je welke stijl toe? Welke leiderschapsstijl past het beste bij 

jou en wat zijn hierin jouw sterke kanten en je valkuilen? In deze scholing worden handvaten 

geboden aan verpleegkundigen en paramedici om hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen bij de 

implementatie van EBP-interventies. Er is o.a. aandacht voor soft skills, motiverende gespreksvoering 

en intervisie.  

 

5. EBP en gezamenlijke besluitvorming: Toepassen van EBP kan bijdragen aan gezamenlijke 

geïnformeerde besluitvorming. Bewijsmateriaal levert (feitelijke) informatie over te nemen 

beslissingen en mogelijke alternatieven, zodat de cliënt samen met de zorgverlener komt tot de 

beste beslissing in de context, waarbij keuzes en mogelijke alternatieven zorgvuldig afgewogen en 

besproken worden. In de scholing komt o.a. aan bod: de fasen van het besluitvormingsproces, de 

integratie van EBP in het gezamenlijke besluitvormingsproces,  de verschillende rollen, voorkeuren 

en behoeften van de cliënt in het besluitvormingsproces, modellen ter ondersteuning van verkenning 

van het cliëntenperspectief, het vaststellen van doelen vanuit de 3 EBP-pijlers (best beschikbare 

bewijs, klinische expertise en de waarden en voorkeur van de cliënt).   

Jaarlijks Verpleegkundig symposium 

Jaarlijks wordt er een verpleegkundig symposium georganiseerd. In januari 2018 is het 

verpleegkundig symposium ‘Nurses in the lead’ georganiseerd. Er werd stilgestaan bij het project 

EBP, verbeterprojecten en verpleegkundig onderzoek en het project functiedifferentiatie ‘Met 4 en 6 
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naar 10’. De verpleegkundigen werden op de hoogte gesteld van bovenstaande activiteiten. Tevens  

hebben  verpleegkundigen op een ludieke manier kennis kunnen maken met EBP door het aanbod 

van escaperooms waarin aan de hand van een patiëntcasus EBP in het verpleegkundig handelen 

centraal gezet wordt. De patiëntcasus had betrekking op de speerpunten van Zuyderland. Vanaf 2019 

is de ambitie het symposium uit te breiden naar alle verpleegkundigen van Zuyderland.  
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Bijlage I STZ criteria met bijbehorende indicatoren 
 

Nr. Criterium Indicator Stand van zaken:  

 

6.42 Een STZ ziekenhuis 

stimuleert de uitvoering 

van klinisch relevant 

patiëntgebonden 

wetenschappelijk 

onderzoek, door zowel 

medisch specialisten, 

paramedici en 

verpleegkundigen.  

Er vindt door de lokale staf 

geïnitieerd onderzoek 

plaats. 

1. Verpleegkundigen worden 

gefaciliteerd in het participeren, 

initiëren en uitvoeren van onderzoek 

2. Verpleegkundig (wetenschappelijk) 

onderzoek sluit aan bij ziekenhuis 

brede, interdisciplinaire speerpunten, 

onderzoekslijnen en of 

onderzoeksvisie 

3. Stimuleren en faciliteren van 

verpleegkundig onderzoek kan gezien 

worden als:  

a. Verpleegkundigen krijgen 

geoormerkte tijd om 

onderzoek te doen 

b. Het ziekenhuis heeft 

aantoonbaar 

verpleegkundigen die 

onderzoek initiëren en 

uitvoeren 

c. Verpleegkundig onderzoek 

staat op agenda, 

bijvoorbeeld bij het 

management, de 

Verpleegkundige Advies 

Raad/Verpleegkundig 

Stafconvent 

d. Onderzoekstaken zijn 

geformuleerd in het 

generieke functiehuis 

1. Er worden tal van activiteiten op het gebied van EBP 

en verpleegkundig onderzoek georganiseerd voor 

verpleegkundigen. Verpleegkundigen worden 

ondersteund in het uitvoeren van onderzoek, 

verbeterprojecten en EBP activiteiten.  

2. Ja, bij zowel de visie als de operationalisering hiervan 

wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de 

speerpunten van Zuyderland. Denk aan 

dossierbesprekingen, symposium.  

3.      

a. Hier is volop aandacht voor binnen de 

organisatie. Vanuit het project 

functiedifferentiatie ‘Met 4 en 6 naar 10’ 

krijgen verpleegkundige tijd om aan EBP, 

verbeterprojecten en - indien van 

toepassing -onderzoek te doen.  

b. Petra vraagt dit nog na op Zuyd en we 

hebben Marjolein, Anouk Dahlmans en 

Audrey gevraagd voor een overzicht.  

c. Ja, vast onderdeel op de agenda van de 

VAR en vanuit de stuurgroep EBP en 

verpleegkundig onderzoek wordt het – 

indien nodig – geagendeerd op de 

managementagenda’s. 

d. EBP en verpleegkundig onderzoek is 

benoemd in de functieprofielen van de 

MBO en HBO verpleegkundigen.  

6.43 o Het 

wetenschapsbeleid, is 

breed in het 

ziekenhuis bekend, dat 

wil zeggen dat de 

zorgprofessionals op 

de hoogte zijn van dit 

beleid en de 

toegepaste waarde 

voor de zorgverlening. 

o Er is sprake van een 

wetenschapscultuur 

onder medewerkers 

en betrokkenen, er is 

dus ruime kennis 

aanwezig over de inzet 

en het gebruik van 

wetenschap en het 

belang hiervan. 

o Wetenschapsbeleid 

staat tevens ten 

diensten van de 

verbetercylcus. 

1. Wetenschapsbeleid wordt onder 

aandacht gebracht door: 

a. Verpleegkundige Advies 

Raad/Verpleegkundig 

Stafconvent 

b. Zichtbare plek intranet 

c. Introductie nieuwe 

medewerkers 

d. Cursus EBP voor 

verpleegkundigen 

2. EBP en verpleegkundig onderzoek is 

een terugkerend onderdeel van het 

ziekenhuisbeleid, het jaarplan en 

jaargesprekken 

3. Verpleegkundig onderzoekers 

leveren een bijdrage aan het  

wetenschapsbeleid  

4. Wetenschapscultuur onder 

verpleegkundigen uit zich door: 

a. Deelname van 

verpleegkundigen in 

interdisciplinaire 

1.    

a. Beleid volgt nog. 

b. Op Huisnet is een pagina EBP en 

verpleegkundig onderzoek waar 

verpleegkundigen op de hoogte gehouden 

worden en waar ze terecht kunnen met 

vragen  

c. Zuyderland Academie wordt kort toegelicht 

in het introductieprogramma, ook afdeling 

BWO. 

d. Ja, er is een scholingsprogramma. 

Inschrijving kan via 

verpleegkundigonderzoek@zuyderland.nl 

en in de toekomst via Leerplein.  

2. Het is onderdeel van het jaargesprek. En onder de 

aandacht bij de jaarplannen en het ziekenhuisbeleid. 

3. Ja, vanuit de VAR is een afgevaardigde aanwezig 

tijdens de WAC, tevens sluit een 

verplegingswetenschapper aan (tevens lid van de 

werkgroep)    

4. Verpleegkundigen worden – indien van toepassing – 

bij onderzoek en hierbij wordt rekening gehouden 

met de speerpunten. Binnen Zuyderland is er 1x per 

2 maanden een EBP netwerk voor verpleegkundigen 

en paramedici. Er wordt structureel scholing 

aangeboden, zie de kop ‘scholing EBP’ in het 
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onderzoeksteams 

b. Dat verpleegkundig 

onderzoek zichtbaar is in de 

speerpunten 

c. Verpleegkundige 

onderzoekslijnen 

d. Ziekenhuis brede 

netwerken van onderzoek 

en EBP 

e. EBP opgeleide 

verpleegkundige op 

verpleegafdelingen (volger, 

gebruiker en eventueel 

expert) 

f. EBP experts beschikbaar  

5. Uitkomsten van EBP (CAT’s) worden 

vastgelegd in een interne centrale 

databank en/of gepubliceerd  

6. Protocollen wordt opgesteld op basis 

van richtlijnen en de principes van 

EBP  

 

visiedocument. Vanuit de werkgroep zijn EBP experts 

beschikbaar voor de ondersteuning van 

verpleegkundigen. De verpleegkundige 

onderzoekslijnen zullen op termijn volgen. 

5. CATalysator is ook beschikbaar voor 

verpleegkundigen om PICO’s en CAT’s in te voeren en 

te raadplegen. Tevens is er een projectendatabank 

waarin alle verbeterprojecten binnen Zuyderland 

verzameld worden. Verpleegkundige vakliteratuur en 

databanken worden laagdrempelig aangeboden via 

huisnet, maar ook via BrowZine.  

6. Zie kop ‘Borging resultaten voortkomend uit de 

implementatie-activiteiten in de dagelijkse zorg’. 

 

 

6.44 Er is een financiële regeling, 

bijvoorbeeld een 

wetenschapsfonds, om 

klinisch relevant 

patiëntgebonden 

onderzoek mogelijk te 

maken en te stimuleren. 

1. Verpleegkundig onderzoekers 

worden actief opgeroepen 

onderzoeksplannen in te dienen 

 

1. Wordt reeds voor verbeterprojecten gedaan, denk 

aan verbeterproject van het jaar en de 

projectendatabank. Op termijn zal dit ook volgen 

voor onderzoek.   

6.45 • De wetenschappelijke 

output is in beeld en 

wordt gespiegeld aan 

de prestaties van de 

andere STZ 

ziekenhuizen (bij 

voorkeur aan te 

leveren als 

publicatielijst, 

opgenomen als 

bijlage). 

• Er is een visie op de 

wetenschappelijke 

output, vanuit de 

verschillende 

professionele 

beroepsgroepen 

wordt hierop in 

samenhang gestuurd. 

1. Output gerelateerd aan 

verpleegkundig onderzoek is 

inzichtelijk  

2. Verpleegkundigen worden 

gestimuleerd en ondersteund bij het 

schrijven van een 

(wetenschappelijke) publicatie 

 

 

1. Per kwartaal wordt door het KIC de output van 

Zuyderland bekeken en dit overzicht wordt sowieso 

in elke Zuyderland & science gepubliceerd. 

2. Ja, ondersteuning, vanuit BWO en de training 

wetenschappelijk (Engels) schrijven die aangeboden 

wordt.  

6.46 • Er worden periodiek 

wetenschapsbijeenko

msten georganiseerd 

(bijvoorbeeld op 

afdelingsniveau) 

• Minimaal één maal 

per jaar is er een 

centrale 

wetenschappelijke 

1. Wetenschapsbijeenkomsten voor 

verpleegkundigen op afdelingsniveau 

worden gefaciliteerd 

2. Verpleegkundigen worden actief 

uitgenodigd om deel te nemen en 

input te leveren aan 

wetenschapsbijeenkomsten 

3. In jaarverslag wetenschappelijke 

verantwoording wordt 

1. Er is een EBP netwerk en alle overige activiteiten op 

gebied van EBP en onderzoek om de brug te slaan 

voor verpleegkundigen naar verpleegkundig 

onderzoek. Verpleegkundigen worden tevens actief 

uitgenodigd voor het wetenschappelijk symposium.  

2. Ja, worden actief uitgenodigd voor het jaarlijks 

wetenschappelijk symposium. Tevens participeert 

een afvaardiging van de verpleegkundigen in de 

Wetenschappelijk Advies Commissie (WAC) 
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bijeenkomst. 

• Uit de resultaten van 

deze bijeenkomsten 

blijkt dat arts-

assistenten, 

verpleegkundig 

onderzoekers en 

studenten het podium 

krijgen om hun 

onderzoeksresultaten 

te presenteren. 

• Een STZ ziekenhuis 

stelt jaarlijks een 

wetenschappelijke 

verantwoording op 

(bijvoorbeeld een 

jaarverslag) met 

daarin de resultaten 

van het 

wetenschapsbeleid, 

een overzicht van de 

activiteiten van het 

wetenschapsbureau 

en een overzicht van 

wetenschappelijke 

publicaties, inclusief 

proefschriften. 

verpleegkundige output aangegeven 

(ter evaluatie van het beleid op 

verpleegkundig onderzoek) 

3. Ja. 

6.47 Er wordt aantoonbaar 

gemaakt dat opzetten en 

uitvoeren van 

wetenschappelijk 

onderzoek breed, onder 

alle professionals 

gestimuleerd wordt en de 

voorbereiding en uitvoering 

adequaat gefaciliteerd. 

Er is overleg met de UMC’s 

over wetenschappelijke 

samenwerking. 

Geïnteresseerde 

verpleegkundigen en 

andere professionals 

krijgen de mogelijkheid om 

een research opleiding te 

volgen. 

1. Er is structurele samenwerking met 

een lectoraat, UMC en/of 

hogescholen voor het opzetten van 

verpleegkundig onderzoek  

 

1. Er is een nauwe samenwerking met het Zuyd-

lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch 

Zieken in de personen van lector Sandra Beurskens 

en Petra Erkens. Tevens is er vanuit Zuyderland een 

samenwerking met MUMC en waar van toepassing 

wordt hier ook verpleegkundig onderzoek in 

meegenomen.  

6.48 In een STZ ziekenhuis is een 

wetenschapsbureau 

aanwezig en wordt 

geïnvesteerd in diensten en 

voorzieningen ten behoeve 

van wetenschappelijk 

onderzoek.  

De beschikbaarheid is 

geborgd van 

ondersteunend personeel 

(staf, epidemioloog, 

statisticus, financieel 

deskundige), ICT-

voorzieningen (databeheer, 

SPSS) en een 

opleidingsaanbod voor en 

1. Er is structureel overleg tussen 

expertise EBP, informatiespecialisten, 

epidemiologen, 

wetenschapcoördinatoren 

 

1. Ja, dit gebeurt 4-wekelijks tijdens de werkgroep EBP 

en verpleegkundig onderzoek. 
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training van onderzoekers 

(b.v. GCP of BROK). 

Het wetenschapsbureau 

heeft voldoende expertise 

beschikbaar voor het 

begeleiden en stimuleren 

van Evidence Based 

Practice (EBP) en 

wetenschappelijk 

onderzoek door 

verpleegkundigen. 

6.49 Het ziekenhuis heeft een 

functionerend monitoring 

systeem voor WMO plichtig 

onderzoek. 

1. Het niet WMO plichtig onderzoek is 

ook inzichtelijk 

1. Ja, Zuyderland heeft een METC voor alle 

wetenschappelijke onderzoeken en voor 

verbeterprojecten is er een verlichte METC-

procedure ingericht.  

6.50 Iedere hoofdonderzoeker 

(per ziekenhuis indien er 

sprake is van een 

multicenter studie) van een 

WMO-plichtig onderzoek 

heeft succesvol een GCP of 

BROK erkend examen 

afgelegd bij EMWO 

(Examenbureau Medisch 

Wetenschappelijk 

Onderzoek).  

 n.v.t. 

6.51 Subinvestigators, 

studieverpleegkundigen en 

ander researchpersoneel 

zijn GCP- getraind indien er 

aan WMO plichtig 

onderzoek wordt 

deelgenomen. 

 n.v.t. 

6.52 Een STZ ziekenhuis biedt 

hetzij lokaal hetzij regionaal 

(in OOR verband) een 

specifiek 

opleidingsprogramma aan 

op het gebied van 

basisvaardigheden (o.a. 

EBP, medische ethiek, SPSS, 

statistiek, 

literatuuronderzoek) voor 

onderzoekers. 

1. Verpleegkundigen worden actief 

uitgenodigd om deel te nemen aan 

opleidingen op het gebied van 

basisvaardigheden voor 

onderzoekers 

Kunnen zich inschrijven bij alle trainingen vanuit BWO, 

zoals SPSS, Pubmed, wetenschappelijk schrijven etc. 

Tevens is er voor verpleegkundigen een aantal scholingen 

op het gebied van EBP en praktijkgericht onderzoek, zie 

kop ‘scholing EBP’.  

 

 


