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Het onderzoeksprogramma

Het lectoraat Leiderschap & Identiteit in het

Om te beginnen hebben we de thema’s van het

verpleegkundig domein is nu ruim een jaar bezig

onderzoeksprogramma vastgesteld.

in NHL Stenden Hogeschool, het MCL (Medisch
Centrum Leeuwarden) en omstreken.

Deze zijn:

We kunnen met de kenniskring terugkijken



Verpleegkundig Leiderschap: beroepsmatig

op een intensief jaar waarin veel is gedaan.

en vakinhoudelijk leiderschap in relatie tot

Graag berichten we over wat we zoal hebben

functiedifferentiatie in de verpleegkundige

bereikt. We vertellen nu graag over:

en verzorgende beroepen.







Verpleegkundige Identiteit: de professionele

Het onderzoeksprogramma

identiteit in de verpleegkundige en

Onderzoek naar leiderschap in het MCL

verzorgende beroepen in relatie tot het

ZonMw project LeerSaam Noord

beroepsbeeld, de beroepsmotivatie en

Het symposium ‘Notes on Nursing’

behoud van zorgverleners.



Verpleegkundige Onderzoekscultuur:

Het tonen van leiderschap bij de volgende

de positionering en waardering van

kernbegrippen is in het 1e semester 2018-2019

verplegingswetenschappelijk onderzoek

onderzocht:

en Evidence Based Nursing Practice
(EBNP) in het beroep.

Meer weten?






Versterken van zelfmanagement
Gezamenlijke besluitvorming
Samenwerking met de patiënt
en multidisciplinair

Neem contact op met lector Margreet van der
Cingel: margreet.van.der.cingel@nhlstenden.com

Diagnostisch redeneren



Uitvoer van zorg (voorbeelden van
leiderschap in directe uitvoer)

De resultaten vind je in de bijlage van de mail

Onderzoek naar leiderschap
in het MCL

met deze nieuwsbrief.

Meer weten?
-

Met deze onderzoekslijnen zijn we aan de slag

Neem contact op met onderzoeker Richtsje

gegaan met concrete projecten.

Andela: richtsje.andela@znb.nl

Hbo-v studenten van NHL Stenden Hogeschool
die in het 4e jaar een onderzoeksstage doen,
kijken elk semester naar hoe verpleegkundigen
leiderschap heel concreet laten zien. Dat doen ze
doordat leiderschap in deze onderzoekslijn
gekoppeld wordt aan specifieke competenties

ZonMw project
LeerSaam Noord

(in kernbegrippen) zoals deze ook in het hboopleidingsprofiel BN2020 zijn omschreven.

Het lectoraat heeft een ZonMw subsidie aangevraagd en gekregen! Deze subsidie is voor een

Denk bijvoorbeeld aan hoe leiderschap zich uit

4 jarig project met verschillende partners in het

bij het stimuleren van zelfmanagement of bij

Noorden: ZuidOostZorg, Revalidatie Friesland,

gezamenlijke besluitvorming samen met

Revalidatie UMCG en Nefrologie UMCG en de

patiënten. We kijken overigens wel hoe alle

afdeling hart-/vaatchirurgie van het MCL.

verpleegkundigen met de verschillende

Het project ‘LeerSaam Noord’ onderzoekt hoe

opleidingsachtergronden (in-service, mbo en

verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen

hbo) dat nu doen. Dit doen we omdat we goede

(van verschillende niveaus) en verzorgenden in

voorbeeldsituaties en voorbeeldrollen van

een leernetwerk samen werken en leren.

verpleegkundig leiderschap willen ophalen

Het doel is de eigen regie van zorgvragers te

met dit onderzoek.

bevorderen en zo lang mogelijk goed functioneren
in het dagelijks leven.

Daarmee kunnen we dan de praktijk en het
onderwijs helpen leiderschap veel meer concreet

De leernetwerken gaan casusbesprekingen

in te vullen. Iedere student richt zich dus elk op

houden waarin alle beschikbare kennis en

zo’n kernbegrip in een deelstudie waarmee we

informatie wordt gebruikt volgens een specifieke

uiteindelijk een compleet beeld krijgen.

leermethode. Dat kan gaan over val- of infectie-

Ze doen dit ofwel door op proeftuinafdelingen

risico en vooral persoonlijke informatie over wat

groepsinterviews of bij individuele verpleeg-

zorgvragers belangrijk vinden. Zij kunnen daar-

kundigen diepte-interviews te houden.

door beter zelf (mee)beslissen over de zorg.

Het onderzoek wordt door samenwerkende
onderzoekers in het Noorden uitgevoerd.
Uit de opbrengst moet blijken of de leermethode

Het symposium
‘Notes on Nursing’

de zorgverleners helpt in hun beroepsrol.
Daarnaast moet blijken of zorgvragers hierdoor
daadwerkelijk meer inbreng hebben, persoonsgerichte zorg ontvangen en hun functioneren in
het dagelijks leven meer aandacht krijgt.

Op 4 april was het dan zover! Het lectoraat
presenteerde zich met een symposium en
de inaugurele rede van de lector Margreet
van der Cingel. Het symposium is goed bezocht.

We houden u hier de komende tijd uiteraard
van op de hoogte.

Het was dan ook een mooi programma met
verschillende plenaire lezingen en workshops.

Meer weten?
Neem contact op met onderzoeker Heleen
Reinders: heleen.reinders@nhlstenden.com

Via onderstaande link is een terugblik te bekijken
waarbij de lezingen en presentaties kunnen
worden gedownload:
https://www.nhlstenden.com/notes-on-nursing2-0

