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Inhoud

• Hoe combineer je onderzoek doen met je werk?

• Wat is een synopsis?

• Welke kansen biedt onderzoek doen?

• Welke belemmeringen zijn er?

• Wat levert het op?

• Waarom is het leuk?



Hoe combineer je het?



Hoe combineer je het?

• Wisselend moeilijk en makkelijk

• Goed begin is het halve werk

– Vroegtijdig doelen formuleren

– Aanvankelijk zeer brede “research paraplu”

– Onderzoek faciliteiten instelling en/of er buiten

– Lees de laatste factsheet van jouw researchschool

– Hoogleraar verpleegkunde1

• Is er funding?

• Bespreek het met je leidinggevende



Factsheet



Hoe combineer je het?

1. Handhaaf goede werk/vrije tijd balans 2

2. Maak afspraken met thuis

3. Geregeld overleg met supervisoren / co-promotores 2

4. Doe gedegen research vooraf 2

5. Research-idee na schrijven synopsis bespreken. Hierna pas 
starten met onderzoek

6. Maak een data-acquisitie plan

7. Schrijf al je ideeën direct in je smartphone



Hoe combineer je het?

Don’t panic: 

- Wees eerlijk. Niet snappen = vragen aan supervisor. Uitleg volgt2

- Maak veel backups2, bv v1 – v20, op beveiligde USB en HDD

- Zoek contact met andere promovendi.                 
Ze hebben dezelfde problemen

- Benchmark niet met andere promovendi, ander                                
research heeft waarschijnlijk ander tijdspad2

- Vier successen en geniet er van



Peer review



Hoe combineer je het?

Peer review:

- Vraag directe collega’s advies bij synopsis en bv. poster

- Presenteer in afrondende fase van artikel

- Publiceer. Je krijgt gratis feedback van het journal

- Directe collega’s als “partner in crime”

- Begeleid studenten

- Research doe je niet alleen!



Hoe combineer je het?

Workflow:

- Eigen werksetting als database, bv pre-procedurele angst

- Vraag directe collega’s samen database bij te houden

- Deel de credits onderling, bv 2e auteur

- Haak aan bij research van collega, voor                              
2e auteurschap

- Verloren “uurtjes” voor vullen database



Wat is een synopsis? (een voorbeeld)

• Kort (1-2 A4)

• Achtergrond en aanleiding

• Introductie

• Studie opzet

• Studie populatie

• Primaire en secundaire doelen / hypothese

• Achtergrond / Literatuur

• Gebruikte meetinstrumenten



Welke kansen biedt onderzoek doen?

• Groei in research en presentatie kwaliteiten

– Posterpresentaties

– Concurrent speaker

– Invited speaker

• Ontwikkeling diepgang in een onderdeel van je                       
vakgebied

• Internationaal congresbezoek

• Internationaal contact collega’s



Welke belemmeringen zijn er?

• Financiën / tijdsinzet voor research

– Researchgeld nodig

– Kan een collega in de ziektewet helpen?

• Onbegrip collega’s

– Blijf communiceren

– Ongevraagde uitleg co-promotor kan helpen

– Meedoen in je research belangrijk

• Tijdsgebrek

– Productie gaat altijd voor



Wat levert het op?

• Winnen researchprijzen

– ICN 2014 Winning scientific poster of the day

– Meyboom Zorgprijs 2014

• Invited speaker

– NewNet 2016, Europäisches Pflegesymposium (DE)

• Korting op congreskosten

– Indien geaccepteerd voor (poster)presentatie

• Aandeel / verwijzing in richtlijnen

– Richtlijn management of AF (NL)

• Expertise in jouw interessegebied!



Waarom is het leuk?

• Verpleegkunde wordt op de kaart gezet

• Expertise in een deelgebied waarin je geïnteresseerd bent

• Het onbekende wordt bekend

• Je ontwikkelt iets dat bruikbaar is voor collega’s en patiënten

• Patiëntencontact

• Enthousiasmeren voor (nut van) research



Final thought
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