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Wat is Nursing Delta

Een open regionaal platform voor de Deltaregio

van Zuid-Holland 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. 



De aanleiding

http://blog.han.nl/acute-intensieve-zorg/files/2011/08/Verpleegkundig-onderzoek.jpg


Regionale onderzoeksinfrastructuur
nog niet sterk ontwikkeld

• 1 hoogleraar verplegingswetenschap (Erasmus MC) + onderzoekers

• Onderzoek bij Erasmus Universiteit (ESHPM) 

• Lectoraten (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, Hogeschool 

Zeeland) 

• Twee practoraten (Albeda en mbo Rijnland)

• Enkele onderzoekers bij zorginstellingen



Filmpje en 
website  www.NursingDelta.nl (onder constructie)

https://www.youtube.com/watch?v=DenpaPDHPo0

https://nursingdelta.xinner.dev/

https://www.youtube.com/watch?v=DenpaPDHPo0
https://www.youtube.com/watch?v=DenpaPDHPo0
https://nursingdelta.xinner.dev/


Doelstellingen

1. Kwaliteitsverbetering van het dagelijks handelen 

van verpleegkundigen en verzorgenden, al dan niet 

met behulp van technologie

2. Nieuwe kennis over verpleegkundige beroepsvorming en verpleegkundig en 

verzorgend werk in de context van een veranderend zorgsysteem;

3. Versterking van de positie van de grootste beroepsgroep in de 

gezondheidszorg;

4. Vergroten van vitaliteit, behoud en duurzame inzetbaarheid van 

verpleegkundigen en verzorgenden door sociale en technologische 

innovatie.
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Inleiding op de thema’s

1. Verpleegkundige basiszorg (Monique)

2. Ontwikkelen en gebruik van passende zorgtechnologie (Monique) 

3. Organisatie van zorg (Roland) 

4. Beroepsontwikkeling (Roland)

5. Persoonsgerichte/ Familiegerichte zorg (AnneLoes)

6. Arbeidsmarkt en persoonlijke ontwikkeling (AnneLoes)



Prof. dr. Monique van Dijk

1. Verpleegkundige basiszorg

2. Ontwikkelen en gebruik van passende zorgtechnologie



Basiszorg (dacht ik)

▪ Wassen en aankleden

▪ Mobiliseren

▪ Voeding

▪ Vochtbalans

▪ Vitale kenmerken 

▪ Pijnmeting

▪ Communicatie

▪ Rapportage en overdracht 

▪ Wondzorg (decubitus) 

▪ Medicatie

▪ Scheren en laxeren

▪ Excretie 

▪ ………..

In het ziekenhuis
In het verpleeghuis
Thuis



Verleden



Wat ik allemaal deed

▪ Patiënten met longemfyseem wassen om 3:00 u ‘s nachts

▪ Niveau D bewijs : nachtzuster zei: dan vallen ze daarna lekker in slaap

▪ Je probeerde iedereen te wassen in de nacht want dat was fijn voor 
de dagdienst…..



Wat we allemaal deden:

▪ Decubitus:
• IJzen en föhnen

• Mercurochroom aanstippen

• Kamferspiritus wrijven

▪ Elke hoofdzuster had favoriete rituelen



Basiszorg 

▪ Zo doen we het al jaren

▪ Rituelen en tradities 



Basiszorg (dacht ik)

▪ Wassen en aankleden

▪ Mobiliseren

▪ Voeding

▪ Vochtbalans

▪ Vitale kenmerken 

▪ Pijnmeting

▪ Communicatie
▪ Rapportage en overdracht 

▪ Wondzorg (decubitus) 

▪ Medicatie

▪ Scheren en laxeren

▪ Excretie 

▪ ………..

In het ziekenhuis
In het verpleeghuis
Thuis



Fundamentals of care (Kitson 2010)

1. Communication and education

2. Respiration

3. Eating and drinking

4. Elimination

5. Personal cleanliness and 
dressing

6. Mobility

7. Rest and sleep 

8. Temperature control

9. Expressing sexuality

10.Safety, prevention and 
medication

11.Dignity

12.Privacy 

13.Respecting choice

14.Comfort (including pain
management) 



Definitie Kitson

▪ Basic nursing care represents the care that is recognised by patients
as being the most necessary and important 

▪ Maar hoe onderzoek je waardigheid en respect en kan je daar 
interventies voor bedenken?



Basic Care revisited

• Wassen en aankleden 

• Voeding

• Communicatie met patient

• Mobiliseren 



Mondverzorging – kennisvragenlijst

36%

46%

42%

Q3. Zonder plaque geen tandsteen

Q2. Een gebitsprothese wordt het best
gereinigd met vloeibare zeep

Q1. Een gebitsprothese dient 's nachts te
worden bewaard in bakje met schoon water

Kennisvragenlijst (N=229)

% goed
beantwoord

Onjuist! Een gebitsprothese dient droog bewaard te worden 

Klopt! Tandpasta beschadigt de gebitsprothese.

Klopt! Tandsteen is een gevolg van (langdurige) plaque



Mondverzorging – zorgafhankelijke patiënten

26%

38%

27%

9%

Zorgafhankelijke patiënten (N=258)

tanden gepoetst door
verpleegkundige

tanden niet gepoetst

tanden gepoetst door familie

tanden niet gepoetst (patiënt
wil het zelf niet)

Laura Schafthuizen
Lotte Spruit-Bentvezen



Onderzoek naar basiszorg 
▪ Twijfel/ te weinig evidence: onderzoeken

Zinloze zorg: 
stoppen!

Twijfel/ te weinig 
evidence: 

onderzoeken

Zinvolle zorg: doen 
of doorgaan!



Ontwikkeling passende 
zorgtechnologie



▪ Zelf bedenken

▪ Zelf doen

▪ ‘Kleine’ dingen zijn van grote waarde

▪ Uitdaging
• Betrekken verpleegkundigen van de werkvloer

• Bekendheid 



Flexibele tubehouder



Voorkomen spaghetti lijnen/ kabels:



Veranderingen



Lopen zoeken?



Resultaten

• In bijna de helft (47, 6%) van de 
942 diensten werd er gezocht 
naar iets!



Naar wat lopen zoeken?

Grote dingen 

• Postoel

• Rolstoel

• Sondevoeding spullen

• Weegstoel

• Werkende computer

• Bladderscan 

Kleine dingen

• Medicatie

• Verbandmateriaal

• ECG stickers

• Antislipsokken

• Incontinentiemateriaal

• Swaps 

• ‘Wat niet’

• ‘Van alles’



Smart beds

▪ Uitstapdetectie

▪ Weegfunctie

▪ Instellen aantal graden hoofdeinde

Tim Korteland
Denise Spoon



Wensen voor onderzoek komende jaren

▪ Samenwerking buiten het Erasmus MC 
▪ Andere instellingen
▪ Thuiszorg 
▪ Hogeschool 

▪ Wat is al gedaan en wat moet er nog gebeuren? 

▪ Publiceren nationaal en internationaal
▪ Onderzoek en studentenprojecten
▪ Vanuit Nursing Delta ondersteuning 



Sociologie van verpleegkundig werk

Roland Bal



Sectie Bestuur en beleid gezondheidszorg

• Onderzoek naar sturingsprocessen in de zorg – relaties tussen beleid, 
organisaties en de werkvloer

• Vooral kwalitatief onderzoek in nauwe samenwerking met ‘het veld’

• Thema’s (o.a.)
• Verplaatsing van zorg
• Toezicht en bestuur (Academische werkplaatsen met ZiN en IGJ)
• Patiëntwetenschappen
• Professionalisme (steeds meer naar verpleegkundigen)



Thema’s onderzoek naar verpleegkundig werk

• Zelfmanagementondersteuning en transitie (met AnneLoes, Suzanne, Jane, Mariëlle)

• Rebellen in de zorg 

• Regionalisering van ouderenzorg

• Functiedifferentiatie (RN2BLEND)



Rebellen in de zorg

• Gedeeld redeneren

• Contexten maken voor goede zorg

• Beschermen van sociale grenzen

• Om de regels heen werken

• Generatieve verantwoording



Regionalisering ouderenzorg

• Samenwerken over de zorglijnen heen (financiering, oriëntatie van zorg)

• Van concurrentie naar vertrouwen tussen zorgorganisaties?

• Concurrentie of samenwerking? 

• Grote afstand tussen artsen, verpleegkundigen en verzorgenden



Functiedifferentiatie 

• Vervolg op Wet Big 2 discussie

• Actie-onderzoek naar hoe functiedifferentiatie in praktijk gestalte krijgt – en effecten 

daarvan op kwaliteit en kosten

• Crafting verpleegkundige & verzorgende professionaliteit

• Samenwerking met Utrecht, Nijmegen, Spaarne

zkh (en NVZ & Nfu)



Sociologische thema’s

• Vormgeven van professionele identiteit (vis-a-vis andere professies)

• Verpleegkunde als organisatiewerk (‘translational mobilisation’)

• Zorg als relationele praktijk (meer dan de patiënt!)

• Sturing van verpleegkundig en verzorgend werk (meten, verhalen, verantwoorden)



Vitale Verpleegkundigen

Regionaal onderzoeksprogramma

Thema Arbeidsmarkt: behoud van verpleegkundigen



Vitale Verpleegkundigen 50+
• Medewerkersdialoog i.s.m. Thrive en deRotterdamseZorg

=> Factsheet

• Enquête onder >740 verpleegkundigen en verzorgenden 
50+ uit regio

• TVZ dossier (verschijnt in december)

• vervolgprojecten in ontwikkeling



SPRiNG: sterk gestart in de zorg

Onderzoek naar redenen van 
uitval van hbo-V studenten 
tijdens de opleiding en aan het 
begin van hun loopbaan

• cohortonderzoek over fysieke en 
mentale belasting en intentie om te 
stoppen 

• kwalitatief onderzoek bij studenten/ 
afgestudeerden die zijn gestopt met 
studie/ werken in de zorg



Nieuw programma in ontwikkeling

Sustainable Employability of 
Healthcare professionals

• onderzoek naar werkzame 
elementen van interventies om 
duurzame inzetbaarheid van o.a. 
verpleegkundigen en verzorgenden

• inzet van technologie incl. eHealth 
om duurzame inzetbaarheid te 
verhogen

• promotieplek?!



Persoons- en familiegerichte zorg
Kenniscentrum Zorginnovatie



Ondersteuning van zelfmanagement en eigen regie door 
verpleegkundigen (AnneLoes van Staa, Susanne van Hooft)

• NURSE-CC
• ZM-DOC 
• Ethische Dilemma’s bij ondersteuning van 

zelfmanagement
• Samen beslissen
• Jongeren met chronische aandoeningen

hr.nl/nurse-cc
hr.nl/zelfmanagementweb

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/zelfmanagement-en-participatie/nurse-cc-zelfmanagement-en-verpleegkundigen/resultaten/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/zelfmanagement-en-participatie/nurse-cc-zelfmanagement-en-verpleegkundigen/projectbeschrijving/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/zelfmanagement-en-participatie/nurse-cc-zelfmanagement-en-verpleegkundigen/resultaten/#flex


Person and Family Centred (Palliative) Care:

Marieke Groot

(Onderzoeks)projecten/thema’s:

• Verbinding zorg- en sociaal domein

• verankering palliatieve benadering in de lokale gemeenschap (‘compassionate communities’) 

• Concretiseren van de ‘filosofie’ van persoonsgerichte (palliatieve) zorg/aandacht in opleidingen (zorg & 

social work) en werksettingen

• Implementatie BYOP: Bring Your Own Patient (verpleegkunde studenten die jaar lang patiënt in 

eigen context volgen en ervaringen in de zorg vanuit patiëntenperspectief ervaren); leren zien 

van ‘mens met ziekte’ in plaats ‘patiënt met aandoening’ 

• Expliciete aandacht voor de diversiteit & ‘bijzondere doelgroepen’; mensen met Verstandelijke 

Beperkingen, GGz-problematiek, dak-, thuislozen & verslaafde mensen

• ZIN-samen: Zinvolle Samenwerking tussen Geestelijk Verzorgers en Vrijwilligers Levensvragen 

(ZonMw subsidieaanvraag)

• Doorontwikkelen MINOS-app; ondersteuning bij keuze voor hospicevoorziening



Zorg om Naasten

Erica Witkamp

Laatste levensfase:

- Ondersteuning van naasten door de wijkverpleegkundige: InCaSu@home (ZonMW)

- Onderzoek naar de beleving van de dood en digitaal nalatenschap onder jongeren op Lowlands 2019: De Dooie Hoek

Bij ouderen (met / bij Laurens):

- Verbetering van de samenwerking en relatie tussen zorgverleners en naasten rondom bewoners: Betrekken van 

Naasten

Bij studenten:

- De impact van palliatieve zorgverlening op studenten en pas gediplomeerden: Het Raakt je

Bij kanker (met / bij Erasmus MC): 

- Ondersteunen van patiënten en naasten in een groepsinterventie: SMART (VIDI-NWO)

- Ondersteunen van patiënten en naaste als koppel: DYAdIC (Europees: Horizon2020)



Promoties van verpleegkundigen uit onze regio in de afgelopen 5 jaar



Laten we onderzoek dus onderdeel maken van dagelijks 

verpleegkundig werk

de rol van onderzoeker is 

gekoppeld aan klinisch &

professioneel leiderschap

Onderzoek & professioneel leiderschap
Klinisch leiderschap
• Patiëntenzorg evidence-based
• Gezag op basis vakkennis
• Advocaat van patiënt en beroepsgroep
• Stimuleren en motiveren
• Rolmodel voor de beroepsgroep

Professioneel leiderschap
• samenwerking met andere disciplines, 
• coaching van collega’s 
• initiëren van innovatie 
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Contact

• NursingDelta@hr.nl

• www.NursingDelta.nl



Lof der Verpleegkunst

• 12 mei 2020

• De Doelen

• Rotterdam


