
Nursing Delta
Een nieuw regionaal platform voor onderzoek naar verpleging en verzorging

Versterking van de kwaliteit van zorg en behoud van personeel 
in verpleging en verzorging is in onze Deltaregio (Den Haag-
Leiden-Rotterdam) een grote uitdaging. Onder zoek naar 
verpleging en verzorging levert hier een bijdrage aan, maar 
de onderzoeksinspanningen op het terrein van verpleging en 
verzorging in onze regio zijn versnipperd. Een nieuw initiatief 
vanuit Hogeschool Rotterdam, Erasmus MC en Erasmus 
Universiteit wil een stimulans geven aan meer samenwerking op 
het terrein van verpleegkundig onderzoek met de Nursing Delta.

Nursing Delta is…
een open platform voor de 
Deltaregio van Zuid-Holland 
en omgeving voor iedereen 
(instelling en/of individu) die 
een bijdrage wil leveren aan 
onderzoek naar een breed scala 
van onderwerpen ter versterking 
van verpleging en verzorging. 

Nursing Delta, omdat…
• wij geloven in de kracht van samenwerking. Verbinding tussen 

onderzoekers en onderzoeksgroepen in een breed regionaal 
consortium kan nursing research in onze regio een impuls 
geven. 

• onderzoeksresultaten zo beter verspreid en verbeteringen 
sneller geïmplementeerd kunnen worden. Door Nursing Delta 
gaan meer verpleegkundigen en verzorgenden meedoen 
in onderzoek en wordt onderzoek nog meer gericht op 
vraagstukken die actueel en relevant zijn. 

• het niet uit maakt waar het onderzoek plaatsvindt (universiteit, 
UMC, hogeschool, mbo of zorginstelling) of in welke sector 
(ziekenhuis of thuis; ggz of somatiek, ouderenzorg of 
jeugdgezondheidszorg, gehandicaptenzorg etc.).

• onderzoek moet gaan over de hele beroepsketen van 
verpleging en verzorging.

• nursing research vele thema’s omvat, van persoonsgerichte 
zorg tot verpleegkundige basiszorg, van beroepsontwikkeling 
tot functiedifferentiatie, van leren tot leiderschap, van 
arbeidsmarktproblematiek tot zorgtechnologie.

Hoe werkt Nursing Delta?
• Nursing Delta is een open platform waar instellingen en individuen zich bij kunnen aansluiten.
• Deelname aan Nursing Delta is gratis, maar niet vrijblijvend. We vragen (zorg- en/of onderwijs)

instellingen om zich te verbinden aan Nursing Delta door ambassadeurs te benoemen. Ook 
individuen kunnen ambassadeur van Nursing Delta worden.

• Nursing Delta organiseert netwerkbijeenkomsten, lezingen en andere 
activiteiten. Informatie verspreiden we via een nieuwsbrief en onze website, 
binnenkort online op www.nursingdelta.nl. 

Contact
NursingDelta@hr.nl 


