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CNE Verpleegkundig Specialisten 
8 januari 2014 
 

Wetenschappelijk onderzoek voor en door 
Verpleegkundig Specialisten 

Met veel genoegen nodigen wij u uit voor deelname aan de bijscholingscursus CNE-VS 
georganiseerd door de expertgroep Verpleegkundig Specialisten (VS) en de werkgroep 
wetenschappelijk onderzoek van de NVHVV op 8 januari 2014. 
 

Het is noodzakelijk dat er onderzoek wordt gedaan door verpleegkundig specialisten. 
Praktijkgericht onderzoek heeft als doel kennis te genereren voor het professionele handelen van 
verpleegkundig specialisten en artsen. Het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek 
is een manier om evidence based handelen van verpleegkundig specialisten uit te breiden. Op 
deze wijze kan de toegevoegde waarde van deze relatief nieuwe beroepsbeoefenaar worden 
aangetoond. 
 

De competentie kennis en wetenschap van de CANMEDS rollen staat centraal deze dag. Sommige 
verpleegkundig specialisten zijn net afgestudeerd en hebben het onderzoek nog op het netvlies 
staan, voor anderen is de kennis mogelijk weggezakt en komt deze scholing op het juiste moment. 
Hoe wordt een onderzoek opgezet, welke methode van onderzoek wordt gehanteerd, hoe worden 
resultaten gepresenteerd maar ook het opzetten van een discussie, het stellen van conclusies en 
het doen van mogelijke aanbevelingen komen aan bod. Een aantal verpleegkundig specialisten zal 
aan de hand van een door hen verricht kwantitatief onderzoek bovengenoemde onderdelen 
bespreken.  
 

In het middagprogramma zal onder begeleiding van een epidemioloog, aandacht worden besteed 
aan de praktische onderzoeksvaardigheden. Door middel van een workshop SPSS kan geoefend 
worden aan de hand van een door u meegenomen database. Indien u niet beschikt over een 
database kunt u oefenen met een door ons ingebrachte database. Per persoon krijgt u de 
beschikking over een computer, schrijf daarom snel in wat het aantal pc’s is beperkt. 
 

PROGRAMMA 
 

 

09.00 – 09.30 Ontvangst met koffie en thee 

09.30 – 09.40 

09.40 – 10.10 

 

 

10.10 – 10.40 

 

 

 

 

10.40 – 11.00 

11.00 – 11.30 

 

 

11.30 – 12.00 

 

 

12.00 – 12.30 

 

 

 

12.30 – 13.15 

13.15 – 14.45 

 

 

14.45 – 15.00 

15.00 – 16.30 

16.30 – 16.45 

Welkomstwoord door dagvoorzitter 

Het formuleren van een onderzoeksvraag 

Dr. B.G.M. Sol, MANP vasculaire geneeskunde, onderzoeker en docent 

Hogeschool Utrecht 

De methodiek van het onderzoek  

Raditime, onderzoek naar veiligheid van het ontslaan van patiënten na 

een ongecompliceerde percutane coronair interventie (PCI) in 

poliklinische setting in het OLVG 

M. van Duinen, MANP cardiologie OLVG Amsterdam 

Koffie en thee 

De resultaten van het onderzoek 

H.C.M. van Tol, MANP vasculaire geneeskunde, Groene Hart Ziekenhuis 

Gouda 

De discussie van het onderzoek 

A.M. van Dishoeck, Msc, secretaris Werkgroep Decubitus- en wondzorg, 

Plastische- & Reconstructieve chirurgie, Erasmus MC Rotterdam 

De conclusies van het onderzoek 

Protocoladherentie bij ambulanceverpleegkundigen 

W. Breeman, MANP acute zorg Helikopter trauma Team en Ambulance 

Service Rotterdam 

Lunch 

Workshop SPSS 

Dr. S. Hoeks, epidemioloog en dr. M.J. Lenzen, klinisch epidemioloog 

Erasmus MC Rotterdam 

Koffie en thee 

Workshop SPSS – vervolg 

Plenaire afsluiting + invullen evaluatieformulier 
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DOEL 
Praktijkgericht onderzoek heeft als doel kennis te genereren voor het professionele handelen 
van verpleegkundig specialisten en artsen. Het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk 
onderzoek is een manier om evidence based handelen van verpleegkundig specialisten uit te 
breiden. De deelnemers krijgen kennis aangeboden voor het opzetten en uitvoeren van 
wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van een workshop SPSS wordt er geoefend in 
praktische onderzoeksvaardigheden. 

 
DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor Verpleegkundig Specialisten en overige belangstellenden. 

 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Hoorcolleges en interactieve sessies 

 
UREN 
5,5 contacturen 

 
LOCATIE 
Erasmus MC te Rotterdam: 's Gravendijkwal 230, Kamer nr COO-6  
   
KOSTEN 
NVHVV Leden Niet-leden 

€ 58,- € 117,- 
Dit is inclusief 1 jaar lidmaatschap van de NVHVV. U 
ontvangt 5x Cordiaal en korting op congressen als 
Venticare en CarVasZ. Gedurende het jaar 
lidmaatschap betaalt u voor overige CNE’s dus het 
gereduceerde tarief. 

Na het inzenden van het elektronisch aanmeldingsformulier ontvangt men automatisch een bevestiging van 
ontvangst. De deelname is pas definitief na betaling van het cursusgeld. De facturen worden achteraf met 
vermelding van betalingsdatum verzonden. 

 

ACCREDITATIE 
Deze scholing is door de Kwaliteitsregisters NVHVV en RSV (Register Specialismen 
Verpleegkunde) geaccrediteerd voor 6 punten. De deelnemers ontvangen een bewijs van 
deelname indien zij het gehele programma bijgewoond hebben. 
 

INFORMATIE 
Voor uitgebreide informatie, inschrijving en routebeschrijving: www.nvhvv.nl – NVHVV 
opleidingen. Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het elektronische aanmeldingsformulier. 
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