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Doel van de werkgroep   

De werkgroep wetenschappelijk onderzoek stelt zich ten doel de wetenschappelijke 

onderbouwing van de verpleegkundige zorg aan patiënten met hart- en vaatziekten te 

bevorderen. Dit beoogt zij te doen met een bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing 

van het verpleegkundig handelen, door het stimuleren van verpleegkundig onderzoek op het 

gebied van hart- en vaatziekten en door de afstand tussen praktijk en onderzoek te 

verkleinen. 

 
Activiteiten 

In de werkgroep hebben verpleegkundigen met sterke affiniteit met wetenschappelijk 

onderzoek zitting. De leden doen onderzoek of coördineren wetenschappelijk onderzoek 

binnen de cardiologie. De werkgroep wil binnen de beroepsgroep het lezen en toepassen 

van wetenschappelijk onderzoek stimuleren. Eén lid van de werkgroep heeft zitting in de 

redactieraad van Cordiaal en één lid is lid van de congrescommissie van CarVasZ. 

 

De concrete activiteiten voor het jaar 2018 

• Algemeen: Het uitvoeren van de gestelde doelen van het jaarplan van de vereniging, 

zoals met veel plezier invulling geven aan een CNE, CarVasZ en Cordiaal artikelen. 

• Invullen van een CNE i.s.m. de expertgroep Verpleegkundig Specialisten: “Van abstract 

naar poster” (maart 2018). 

• Input in Cordiaal, door middel van bespreken van eigen onderzoek, of dat van anderen- 

verzoeken uitgezet. Doelstelling: twee artikelen per jaar vanuit de werkgroep. 

• Zelfstandig een abstract sessie te verzorgen op CarVasZ. Samenwerken met andere 

werkgroepen om sessies te verzorgen op CarVasZ. 

• Verkennen van de samenwerking met expertgroep Verpleegkundig Specialisten. 

 

Bijeenkomsten 
De werkgroep komt 5x per jaar bijeen in Utrecht voor overleg en het uitwerken van de 

werkgroep activiteiten: in februari, april, juni, september en november. Vergaderingen 1 à 2 

keer per jaar via Skype behoort ook tot de mogelijkheden. 

 

Samenstelling  

• Marjolein Snaterse, voorzitter, promovendus secundaire preventie, docent/onderzoeker 

HBO-V, Hogeschool van Amsterdam. 

• Ingrid Schiks, secretaris, verpleegkundige afdeling Cardiologie, Radboud UMC Nijmegen. 

• Marije de Lange, redactieraad Cordiaal, verpleegkundig specialist Cardio-thoracale 

Chirurgie, St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein. 

• Mattie Lenzen, senior onderzoeker Cardiologie, Erasmus MC Rotterdam. 

• John de Heide, congrescommissie, verpleegkundig specialist en promovendus 

interventie cardiologie/elektrofysiologie, Erasmus MC Rotterdam.  

• Ellen van ’t Verlaat, researchcoördinator Sophia Kinderziekenhuis, Erasmus MC 

Rotterdam. 

 

 


