
Meerwaarde voor jouw afdeling, 
meer waarde voor de zorg

Meer kwaliteit en innovatie, verdere ontwikkeling van het verpleegkundig 
beroep. Oftewel: betere zorg op jouw afdeling en in jouw ziekenhuis. 
De verpleegkundig onderzoeker maakt het mogelijk.

De verpleegkundig 
onderzoeker

De verpleegkundig onderzoeker 

verbetert de praktijk vanuit de praktijk

draagt bij aan kwaliteit en innovaties in de zorg
maakt kennisontwikkeling mogelijk voor verpleegkundigen
levert een bijdrage aan de verbetering van werkprocessen

onderzoek          praktijk       
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Organiseert activiteiten die wetenschappelijk 
onderbouwd handelen in de praktijk bevorderen.
Initieert projecten om professionalisering van het 
verpleegkundig beroep te bevorderen.  
Neemt en krijgt verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van zorg.
Helpt nieuwe ontwikkelingen in gezondheidszorg 
onderdeel te maken van de dagelijks verpleegkundige 
praktijk.

Verpleegkundig leider

Beschikt over algemene én specialistische zorgkennis 
en is thuis in de verplegingswetenschap.
Verbetert zorg vanuit wetenschappelijke 
onderbouwing; zet kennis om in praktijk. 
Lost nieuwe, complexe  probleemsituaties uit de 
praktijk op o.b.v. analyses en wetenschappelijke data.
Werkt constructief samen met andere (academische) 
professionals binnen de gezondheidszorg en 
verwante wetenschappen. 

Academisch verpleegkundige

Bezit kennis over didactische werkvormen.
Ontwikkelt onderwijs en deelt vakinhoudelijke 
informatie en vernieuwing met bestaand onderwijs.
Deelt kennis door presentaties te geven en publiceert 
onderzoeken in vakbladen (wetenschappelijke) media.
Is aanspreekpunt voor collega’s met vragen over o.a. 
EBP, methodieken en innovatie.

Kennisdeler

Signaleert en analyseert ine�ciënte werkwijzen, doet 
voorstellen voor verbetering.
Heeft een scherp oog voor kansen en neemt initiatief 
om de zorgpraktijk te vernieuwen 
Stuurt veranderprocessen aan, borgt kwaliteit 
patiëntveiligheid en -tevredenheid.
Voortrekker in implementatie, evaluatie en borging van 
nieuwe werkwijzen en zorgvormen.

Innovator

De rollen van de verpleegkundig onderzoeker

Heeft kennis van kwalitatief en kwantitatief 
wetenschappelijk onderzoek
Initieert en begeleidt onderzoek en bewaakt de 
kwaliteit hiervan.
Levert vanuit onderzoek een bijdrage aan nieuwe 
vormen van zorg; vertaalt onderzoek naar praktijk.
Vertaalt praktijkproblemen naar onderzoeksvragen, 
laat zich daarbij voeden door zorgprofessionals.
Betrekt studenten bij onderzoek, begeleidt hen bij 
afstudeeropdrachten en stimuleert ze om kennis te 
ontwikkelen.

Onderzoeker

De rollen zijn gebaseerd op de ‘STZ notitie: de academisering van de verpleegkunde in STZ’ (Heemels et al., 2019) en ‘Karakteristiek van de verplegingswetenschapper’ (Bouma et al., 2017).

De functie, de voordelen

Een aantrekkelijke combinatie 
voor de academisch opgeleide 
verpleegkundige.

50% zorgpraktijk, 
50%onderzoek 

Meer doorgroeimogelijkheden en 
carrièrekansen voor academisch 
verpleegkundigen.

Doorgroei-
mogelijkheden

Verpleegkundig onderzoekers doen 
wetenschappelijk onderzoek en vertalen de 
resultaten direct naar de praktijk. En andersom.

Uit de praktijk
naar de praktijk

Bovendien
Verpleegkundig onderzoekers die dicht bij de werkvloer staan zijn succesvoller.    Inspiratie voor onderzoek komt rechtstreeks uit de zorgtaak.

 Stimuleert het onderzoek, kwaliteitsverbetering en innovatieklimaat op afdelingen.

Het resultaat van een verpleegkundig 
onderzoeker op jouw afdeling

Kwaliteit van zorg 

Veiligheid van zorg 

Doelmatigheid van zorg 

Gedegen evaluatie van patiëntenzorg 

Multidisciplinaire samenwerking (para)medici 

Innovatie op de afdeling 

Aantrekkelijkere werkgever 

Medewerkerstevredenheid

Doorgroeimogelijkheden 

Carrièreperspectief verpleegkundigen 

Binding medewerkers

Meer weten? Maak een afspraak
Versterk jouw afdeling, verbeter de zorg. Stuur een e-mail naar verpleegkundigonderzoek@isala.nl. 


