
J I J  ALS VERPLEEGKUNDIGE IN DE LEAD! 

Zuyderland heeft aandacht voor verpleegkundige verbeterprojecten en verpleegkundig onderzoek.

Heb je als verpleegkundige in de dagelijkse praktijk vragen waar je 

graag mee aan de slag wil?

• Hoe bevorder je de vochtinname bij ouderen tijdens een ziekenhuisopname? 

• Hoe zorg je ervoor dat een patiënt na een knieoperatie zo snel mogelijk op de been is? 

• Hoe ga je om met familieleden waarvan een naaste terminaal ziek is? 

(Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Belangrijke vragen om de verpleegkundige patiëntenzorg binnen 

Zuyderland continue te verbeteren)

Zuyderland is een topklinisch ziekenhuis waar ook 
verpleegkundigen onderzoek gebruiken om topzorg 
te leveren. Het gaat om het maken van goede 
keuzes in de zorg. Waarbij bestaand 
wetenschappelijk bewijs samen met jullie expertise 
als verpleegkundigen en de voorkeuren van 
patiënten bepalend zijn. Dit wordt ook wel Evidence 
Based Practice (EBP) genoemd.  

Een tijd geleden hebben we verpleegkundigen van 
Zuyderland gevraagd een enquête over EBP in 
te vullen. Uit de resultaten kwam naar voren dat 
verpleegkundigen positief staan tegenover EBP. 
Tijd en kennis worden genoemd als bevorderende 
aspecten om EBP-vaardigheden in de praktijk te 
kunnen toepassen. Hiermee zijn we aan de slag 
gegaan. We hebben een activiteitenplan gemaakt 
om jou als verpleegkundige te enthousiasmeren, 
ondersteunen en te faciliteren in het toepassen van 
EBP in de praktijk. 
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J I J  ALS VERPLEEGKUNDIGE IN DE LEAD! 

Zuyderland heeft aandacht voor verpleegkundige verbeterprojecten en verpleegkundig onderzoek.

Bij alle activiteiten is aandacht voor de medische speerpunten van 

Zuyderland: oncologie, neurocognitief, obesitas, mobiliteit en 

bewegen, zorg en ouderen.

• Word je enthousiast van deze activiteiten? 

• Wil jouw afdeling in de voorhoede zitten bij de start van   dossierbesprekingen?  

• Heb je ideeën voor het verbeterproject van het jaar of een onderzoek parel die je 

   in de spotlights zou willen zetten?    

Wat staat in het activiteitenplan?
We gaan aan de slag met verpleegkundige 
dossierbesprekingen op de afdelingen. Op deze manier 
krijg je als verpleegkundige op een praktische manier 
handvatten voor vragen die je dagelijks tegenkomt. Een 
aantal pilotafdelingen binnen Zuyderland gaat
starten met twee wekelijkse dossierbesprekingen. Leuk 
praktijk voorbeeld:
https://www.youtube.com/watch?v=YUz_cNdYrSA
Uit de dossierbesprekingen komen knelpunten naar 
voren die we gaan oppakken in verpleegkundige 
verbeterprojecten. In de toekomst kunnen potentiële 
verbeterprojecten meedingen naar de prijs
‘verpleegkundig verbeterproject van het jaar’. Het win-
nende project wordt bij de uitvoering ondersteund 
door Zuyderland Academie in samenwerking met het 
Zuyd-lectoraat Autonomie en Participatie in de personen 
van Petra Erkens en hoogleraar Sandra Beurskens. Tot 
slot bieden we verpleegkundigen de kans om te 
participeren in lopend verpleegkundig wetenschappelijk 
onderzoek binnen Zuyderland.

Neem dan eerst contact op met ons op! 
Wij helpen je dan graag verder.
Werkgroep verpleegkundig onderzoek van de Zuyderland Academie: 
Renée Seegers, Petra Erkens, Marjolein Heemels, Lieke Alberts, Paul Vogelaar, Audrey 
Merry, Marion Heymans, Petra van Montfort en Marjo Smeets.
E-mail: verpleegkundigonderzoek@zuyderland.nl 


