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Een discussievraag vooraf

Hoe staat u tegenover de gepresenteerde 
onderzoekslijn die het lectoraat 

Verpleegkundige Diagnostiek i.s.m. de ICV-
UMCG wil verstevigen en uitbouwen?

Wat zijn de wensen van 
Researchverpleegkundigen binnen de 

samenwerking?



Wat doet het lectoraat Verpleegkundige 
Diagnostiek?

Wetenschappelijk Onderzoek waarbij de verpleegkundige 
discipline betrokken is

(interprofessioneel, trans-sectoraal)

Verbinding (klinische) praktijkvragen met onderzoek, 
monitoring van de effectiviteit van onderwijs op ‘patient 

outcomes’ (doelmatigheid)



Kernthema’s



Partners 

• ICV UMCG  (Thuisbasis)

• UMCG-ambulancezorg, ambulancezorg 
Groningen, Drenthe & Friesland

• Martiniziekenhuis (Brandwondencentrum)

• Thuiszorgorganisaties (‘Technische 
Thuiszorg’)

• Collega-lectoraten (Digital Health / 
personalized health)



SAMENWERKING

Wetenschappelijk Onderzoek waarbij de verpleegkundige 
discipline betrokken is

(interprofessioneel, trans-sectoraal)

Verbinding (klinische) praktijkvragen met onderzoek en 
onderwijs, gericht op het verbeteren van ‘patient outcomes’.



Doel

De uitvoerbaarheid van toegepast (praktijkgericht) 
wetenschappelijk onderzoek vergroten, waarbij 

bachelor-verpleegkunde studenten en universitaire 
studenten een gezamenlijk belang en een gezamenlijke 

uitvoerende rol hebben. 
Dat wil zeggen dat zij gezamenlijk hun (studie- & 

kennis) doelen kunnen bereiken en bijdragen aan de 
onderzoekuitvoering.



CAPE
Research program for Critical Care, Anesthesiology, Peri-operative and Emergency 

medicine.



Wetenschappelijk onderzoek door/met/voor:

• Verpleegkundigen

• Artsen

• Fysiotherapeuten

• Technisch geneeskundigen

• Kunstmatige Intelligentie

• Ziekenhuishygiënisten

• Laboranten

• Bewegingswetenschappers

• Geestelijke verzorgers

• Etc.





Voorbeelden van Lopende onderzoek projecten

• Flebitis, thermografie en ECHO (Prevalence, risk factors and 

thermographic detection of phlebitis in the intensive care unit: a prospective single-center 

observational study) Submitted 

• BIA, knijpkracht en cognitie na CABG. The influence 

of cognitive decline on quality of life after coronary bypass. Protocol inmiddels in  

clintrials.gov

• Nordrenaline Prospectieve evaluatie van verandering in 

hemodynamische parameters bij noradrenaline spuitenwissels.

• Kwaliteit van Zorg, ontwikkelen vragenlijst voor patienten boven de 

75 opgenomen op de IC.



Lopende onderzoek projecten

• SOCCS Simple Observational Critical Care Studies

• VIP-2 study. Very old Intensive care Patients 2. 



Lopende onderzoek projecten

• DecubICUs A Multicenter International One-Day Prevalence Study on 
Pressure Injuries in Intensive Care Units     

• FICS  Follow-up Intensive Care Studies
Verbinding met kernthema Familiezorg The Dutch ECLS-Group, Coping strategies

and
post tramatic stress symptoms in primary family members of ECLS-patients.  
Verbinding versterken tussen thema familiezorg en intensieve zorg



Wensen uit het werkveld

- Werken in een academisch kader (verwachtingen 
aangaande attitude, wetenschappelijke bijdrage in een 
UMC)

- Rolontwikkeling in een topklinisch ziekenhuis, UMC

- Carrièreontwikkeling in een topklinisch ziekenhuis, UMC

- Toeleiding / integratie / keuze naar specialistische 
opleidingen
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https://www.youtube.com/watch?v=1TcmOtCBz54
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Or Type in Google: ‘modern times in nursing’
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Preklinische Mobiele Zorgverlening
Project I.

Onderzoek naar de wijze van kritisch 
redeneren (trage & diagnostiek) van 

ambulance verpleegkundigen 



Preklinische Mobiele Zorgverlening
Project II.

Virtual Reality toepassingen voor het 
trainen van Ambulance Verpleegkundigen 

die geconfronteerd worden met 
hoogcomplexe, laag te protocolleren 

situaties  



What next?

• CLICS Cleaning Intensive Care Studies

• NICS Next Intensive Care Studies

• MICS Multicenter Intensive Care Studies

?



• https://www.youtube.com/watch?v=1TcmOtCBz54

• Or Type in Google: ‘modern times in nursing’
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