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Hoe maak ik een 
wetenschappelijke poster? 

Met veel genoegen nodigen wij u uit voor deelname aan de bijscholingscursus CNE 
georganiseerd door de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek en de expertgroep 
Verpleegkundig Specialisten van de NVHVV op 27 maart a.s. 
 
Het doen van wetenschappelijk onderzoek is een essentieel onderdeel van de CANMEDS 
rollen van de verpleegkundig specialist. Voor verpleegkundigen wordt het in toenemende 
mate belangrijk uitkomsten van verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek begrijpelijk te 
delen met (internationale) collega’s. Praktijkgericht onderzoek heeft als doel kennis te 
genereren voor het professionele handelen van verpleegkundigen en artsen. Het opzetten 
en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een manier om evidence based handelen 
van verpleegkundig specialisten uit te breiden.  
 
Voor veel congressen worden verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die 
betrokken zijn bij projecten op het gebied van innovatie en wetenschappelijk onderzoek 
uitgenodigd om van hun onderzoek een abstract in te dienen en een posterpresentatie aan 
te leveren. Een posterpresentatie is een mogelijkheid om de onderzoeksresultaten te 
presenteren en eventueel met belangstellenden te bespreken. Het maken van zo’n 
wetenschappelijke poster is de eerste keer niet eenvoudig. Hoe doe je dat nu, wat is een 
goede opbouw. Hoe zorgt u ervoor dat uw poster opvalt en waar hoort welke tekst te staan. 
Kortom in deze cursus leert u aan welke eisen zo’n poster moet voldoen! 
 
Tijdens de bijeenkomst wordt gewerkt met eigen abstracts, wij vragen u daarom ook bij 
aanmelding een eigen abstract mee te sturen. 
 

PROGRAMMA 
09.00–09.30 Ontvangst met koffie en thee 

 
09.30–09.40 Welkomstwoord door dagvoorzitters 

John de Heide, VS cardiologie, Erasmus MC Rotterdam.  
 

09.40–10.30 
 

(1)Het vertalen van een goed abstract naar een poster 
(2)Het geheim van een goede poster? 
Spreker volgt 
 

10.30–11.15  Kijken naar abstracts 
Marjolein Snaterse, docent en onderzoeker Hogeschool van  
Amsterdam / AMC Amsterdam 

 
11.15–11.30 

 
Pauze met koffie en thee 
 

11.30–12.30 
 

Presentatie van eigen abstracts 
Marije de Lange, VS cardiologie, St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein 

 
12.30–13.30 

 
Lunch 
 

13.30–14.30 
 

Hoe ontwerp je een aantrekkelijke poster?  
Marije de Lange, VS cardiologie, St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein 

 
14.30–15.00 

 
Pauze met koffie, thee en fris 
 

15.00–16.00 Poster sessie 
John de Heide, VS cardiologie, Erasmus MC Rotterdam. 
Marjolein Snaterse, docent en onderzoeker Hogeschool van  
Amsterdam / AMC Amsterdam 

 
16.00–16.15 

 
Plenaire samenvatting, afsluiting, invullen evaluatieformulier en 
uitreiken bewijs van deelname 

   
 
 

 



    

 

    

        

DOEL 
Deelnemers aan deze CNE verkrijgen inzicht hoe een goede transitie gemaakt kan worden 
van abstract naar poster en weten hoe ze een aantrekkelijke wetenschappelijke poster 
kunnen ontwerpen.  
 
DOELGROEP 
Verpleegkundig specialisten in het bijzonder, maar zeker ook (onderzoeks/research) 
verpleegkundigen die geïnteresseerd zijn in dit thema, zijn ook uitgenodigd. 
 
Bij minder dan 12 deelnemers kan de CNE workshop geen doorgang vinden.     
 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Theorie wordt gekoppeld aan praktische opdrachten. Er wordt veel inbreng van de 
deelnemers verwacht, op een interactieve manier komen we van een goed abstract tot het 
ontwerp van een aantrekkelijke poster.  
 
VOORBEREIDING VOOR DEZE CNE 
Een eigen abstract meesturen bij aanmelding, hier zult u tijdens de bijeenkomst mee aan het 
werk gaan. 
 
UREN 
5 contacturen 
 
LOCATIE 
Cursus- en vergadercentrum Domstad 
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ  Utrecht 
 
KOSTEN 

NVHVV Leden Niet-leden 

€ 60,- € 120,- 
Dit is inclusief 1 jaar lidmaatschap van de 
NVHVV. U ontvangt 5x Cordiaal en korting 
op CarVasZ. Gedurende het 
jaarlidmaatschap betaalt u voor overige 
CNE’s dus het gereduceerde tarief. 
 

Na het inzenden van het elektronisch aanmeldingsformulier ontvangt men automatisch een 
bevestiging van ontvangst en een factuur. De deelname is pas definitief na betaling van het 
cursusgeld. Bij annulering binnen 2 dagen voor aanvang van de CNE-dag wordt 50% van 
de kosten doorbelast. Bij afwezigheid zonder overleg is men het volledige bedrag 
verschuldigd. 

 
ACCREDITATIE 
Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVHVV en VSR. 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 
(www.nvhvv.nl/scholing/cneopleidingen). 
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