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Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek Jaarverslag 2017 
 
 
Algemeen 

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 

 

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. 

 

Bijeenkomsten 

4 keer per jaar, via Skype en in Vredenburg, Utrecht. 

 

Resultaten 

- Drie sessies op CarVasZ 24 november 2017:  

• Ism  Werkgroepen Thoraxchirurgie en Expertgroep Verpleegkundig 

Specialisten verzorgen van een sessie met 3 presentaties, te weten:  

“Rooming-inn bij kwetsbare ouderen met een delirium in het ziekenhuis.”  

“Cardiologische zorgbrug.” “Beeldvorming over ouderenzorg in de eerste lijn.” 

• Ism Werkgroep Hartrevalidatie verzorgen van sessie: “Effecten van 

leefstijlinterventie programma voor patiënten met een coronaire hartziekten: 

Response 2 studie.” 

• Zelfstandig verzorgen van sessie met een presentatie: “Het overgebleven 

risico in familiaire hypercholesterolemie. Wat nu?” en presentatie van de vijf 

beste abstracts. 

- CNE  ism expertgroep VS 7 maart 2017: Hoe een verpleegkundige een CAT vangt. 

- Aanleveren van artikelen in Cordiaal:  

o Josiane Boyne ea: “Uitslag van CarVasZ enquête: Screenen op verminderde 

cognitie.” 

o Maike Leguit-Elberse: “Natriumchloride versus bicarbonaat voor de preventie 

van contrastnefropathie.” 
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o Karolien Baldewijns ea: “Hartfalenzorg in de Noorderkempen: rol van de 

hartfalenverpleegkundige.” 

o Marit de Lange, ea: “Q-koorts in relatie tot hart-en vaatpatiënten.” 

o Lennert Breedveld (Rubriek Hartlopend) : “Het gebruik van pads versus 

paddles.” 

o Lennert Breedveld (Rubriek Hartlopend) : “Anterolateraal vs anterior-posterior 

tijdens elektrocardioversie.” 

 
 
Samenstelling werkgroep per december 2017 
De werkgroep had per december 2017 de volgende samenstelling: 
 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als … / bij … 

Marjolein Snaterse  Voorzitter  Docent/ onderzoeker Verpleegkunde, 

Hogeschool van Amsterdam 

Ingrid Schiks 

 

Secretaris Verpleegkundige / Casemanager TAVI 

afdeling Cardiologie, RadboudUMC, 

Nijmegen 

Mattie Lenzen Past-voorzitter  Wetenschappelijk Onderzoeker Cardiologie, 

Erasmus MC Rotterdam 

Ellen van ’t Verlaat 

(t/m dec 2017) 

Congrescommissie Research Coördinator Sophia 

Kinderziekenhuis, Erasmus MC Rotterdam 

 

Marije de Lange Redactieraad Cordiaal Verpleegkundig specialist Thorax Chirurgie / 

Cardiologie St. Antonius ziekenhuis 

Docent Verpleegkunde Hogeschool van 

Amsterdam 

John de Heide  Verpleegkundig specialist-promovendus 

elektrofysiologie Erasmus MC Rotterdam 

 


