
 

 

 

 
 

De kerngroep van V&VN Wetenschap in Praktijk nodigt u graag uit voor een digitale 
themabijeenkomst, op donderdag 17 november 2022 van 19.00 tot 21.00 uur met Peter 
Hoegen. De avond staat open voor eenieder die geïnteresseerd is. 

 

Steun voor Echt Betere Patiëntenzorg?  
 

Werken volgens het principe van evidence-based practice (EBP) is voor verpleegkundigen een 
uitdaging en onverminderd actueel. Dit blijkt uit de wereldwijde roep om passende, toegankelijke en 

betaalbare zorg en de-implementatie van onnodige zorg. De steun van managers en de 
werkomgeving van verpleegkundigen beïnvloeden de zelfeffectiviteit en uitkomstverwachting die 

verpleegkundigen hebben bij hun activiteiten in EBP. 

“Evidence-based practice” (EBP) kennen we als het principe dat schuilgaat achter het streven om 
alleen zorg te verlenen waarvan in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat het werkt. De 
werkelijkheid is een stuk genuanceerder. Zorgverleners die “evidence-based” werken zorgen dat 

keuzes in zorgverlening door een patiënt en zorgverlener samen gemaakt worden. Dat is niet 
gemakkelijk, want zorgverleners moeten naast luisteren naar en zorgen voor patiënten bijvoorbeeld 
ook Engelstalige wetenschappelijke artikelen lezen en beoordelen, onderzoeksresultaten begrijpen 

en patiënten en collega’s daarover uitleg geven. 

In dit onderzoek kijken we naar het idee dat verpleegkundigen hebben van hun eigen kunnen in EBP 
(self-efficacy) en de verwachting dat hun inspanningen ook echt betere zorg zal opleveren (outcome 
expectancy). Ook is onderzocht of verpleegkundigen zich gesteund voelen door hun werkomgeving 

en leidinggevende om met EBP aan de slag te gaan. 

 

Peter Hoegen is verpleegkundige, docent verpleegkunde en is 
verbonden als onderzoeker aan het lectoraat ‘Zorg rond het 
levenseinde’ van Avans Hogeschool. Sinds 2016 doet Peter onderzoek 
naar zelfverzekerdheid in EBP onder verpleegkundigen. Daarnaast 
verzorgt hij trainingen, workshops en andere conferentiebijdragen 
rond evidence-based practice en verbetering van zorg.  

 
Locatie:  Online via teams 

Accreditatie: 2 accreditatiepunten zijn aangevraagd bij de registers V&V en VS 

Aanmelden:  Via deze link.  
Deadline:        14 november 2022 
Prijs:   -  Gratis voor leden van V&VN Wetenschap in Praktijk  
            -  €5,00 voor overige V&VN-leden    
            -  €6,25 voor mensen die geen lid zijn van V&VN  
            -  €2,50 voor studenten 

 

V&VN Wetenschap in Praktijk 

https://www.venvn.nl/agenda/steun-voor-echt-betere-patientenzorg/

