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Nurse Education Today is het Engelstalige
zusje van Onderwijs en gezondheidszorg. Het
November 2012 nummer bevat een hoop
interessante artikelen van diverse aard, tezamen zo’n 125 pagina’s. De hierboven gegeven link, biedt de mogelijkheid om samenvattingen (abstracts) van de artikelen (in het
Engels) te lezen. Aan het downloaden van de
gehele artikelen zijn kosten verbonden. Via
diverse mediatheken/bibliotheken is echter
gratis online toegang mogelijk. Wie weet wel
binnen uw instelling! Ik geef u een selectie
van interessante artikelen.
Drug calculations skills - are we running scared?
Auteur Wright houdt in het redactioneel
een vlammend betoog over de nadelige effecten van onderzoek naar de rekenvaardigheden van verpleegkundigen (in opleiding).
Managers vragen om rekentesten voor hun
personeel; zij zijn bang voor rechtszaken of
negatieve media-aandacht! Volgens Wright
zijn deze rekentesten geen goede manier om
te meten of een verpleegkundige in staat is
om correct met medicatie om te gaan. Het
correct omgaan met medicatie is een breder
proces waarvan de rekenvaardigheid van de
verpleegkundige een klein onderdeel is. De
aandacht van het onderzoek zou dan ook uit
moeten gaan naar het hele medicatieproces.
Interessant artikel voor de rekenaars!
Telehealth nurse practitioner student clinical
experiences: An essential educational component for today’s health care setting
In verband met de continue veranderingen
en innovaties in de gezondheidszorg dienen nurse practitioners volgens de Amerikaanse Shelly Hawkins tijdens de opleiding
ervaring op te doen met verschillende manieren van ‘zorg op afstand’. Het is achterhaald om studenten alleen theoretisch
te scholen. De auteur raadt aan om nurse
practitioners die in de praktijk werken met
‘Telehealth’ een rol te laten spelen in de
opleiding van studenten. Zij bezitten de
kennis, ervaring en passie om deze informatietechnologie in hun verpleegkundige
praktijk in te zetten. Hierdoor zijn zij per-

fecte rolmodellen voor studenten en collegae. Een aanrader voor
opleiders die nadenken over ‘Telehealth’ als onderdeel van een
curriculum.
Vaccination competence of graduating public health nurse students and
nurses
Anne Nikulaa en haar Finse collega’s vergeleken de vaccinatiecompetenties van public health verpleegkundigen in opleiding met die van
afgestudeerde public health verpleegkundigen. Zij gebruikten hiervoor een self-assessment en een kennistest. De verpleegkundigen die
al langer werkten vonden dat zij over hoger ontwikkelde competenties beschikken vergeleken met de verpleegkunde studenten. Maar
als rekening wordt gehouden met alle achtergrondvariabelen als leeftijd, score op toelatingsexamen, motivatie, lezen van vakbladen en
leerboeken dan was er in de scores op de zelfevaluatie geen significant verschil tussen de studenten en de verpleegkundigen. Echter
de verpleegkundigen haalden een beter resultaat dan de studenten
op de kennistoets. Desondanks is er op het kennisniveau voor beide
groepen nog veel te verbeteren. Daarom adviseren de onderzoekers
structurele aandacht voor deskundigheidsbevordering. De manier
waarop de onderzoekers te werk zijn gegaan kan opleiders op onderzoeksideeën brengen en inspireren tot een onderwijsaanbod voor afgestudeerde verpleegkundigen en studenten hbo-v.
‘Evaluation of the personal development portfolio in higher education:
An explorative study
Persoonlijke Ontwikkelings Plannen (POP’s) zijn de afgelopen tien
jaar het hoger onderwijs binnen geslopen voor studenten. De Engelse onderzoekers Head en Johnston onderzochten met behulp van een
vragenlijst en een groepsdiscussie de meningen van studenten en docenten van een opleiding tot kinderverpleegkundige over het werken
met een POP. De onderzoekers concludeerden dat het werken met
een POP voor structuur zorgde en voor docenten aanleiding was om
het gesprek met de studenten aan te gaan. Ook studenten vonden de
structuur van een POP prettig, maar gaven aan dat er sprake was van
veel herhaling. Voor docenten die werken met portfolio’s leuk om te
lezen en zeer zeker inspirerend voor een eigen evaluatie!
Knowledge, attitudes and beliefs about tobacco use after an educative
intervention in health sciences’ students
Een groep Spaanse onderzoekers onderzocht de kennis, houding en
opvattingen van studenten (gezondheidswetenschappen) over roken
na het volgen van een cursus omgaan met tabak. Een interventiegroep (cursus gevolgd) werd vergeleken met een controle groep (cursus niet gevolgd). De uitkomst is niet verrassend. De studenten die
de cursus hebben gevolgd scoren beter op alle onderzochte aspecten. Deze studie is wel een mooi voorbeeld van onderzoek naar gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) en daarom een aanrader voor docenten binnen dit vakgebied.
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welke databases en zoekmachines je wil gebruiken; (3) stel de criteria als taal en datum
van artikelen vast; (4) stel de criteria binnen
het artikel en buiten het artikel vast ter voorkoming van cirkelredeneringen en ter voorkoming van foute positieve resultaten; (5)
maak een lijst van alle zoektermen; (6) noteer het zoekproces per database (zoekmachine); (7) beoordeel de gevonden artikelen op
relevantie, zie hiervoor ook punt 4; (8) plaats
de artikelen in een overzichtstabel (hanteer
hiervoor kolommen als auteur, soort studie, doel, steekproef, design, datacollectie
en hoofdresultaten; (9) beoordeel het aantal
gevonden artikelen; (10) beoordeel de methodologische kwaliteit van de gevonden
artikelen met behulp van checklists; (11) beoordeel je literatuur kritisch; (12) check tot
slot je referentielijst. De auteurs adviseren
het gebruik van software (bijv. reference manager) om een literatuurlijst te maken. Interessant voor docenten die studenten helpen
te zoeken in de internationale wetenschappelijke journals.

Simulation-based smoking cessation intervention education for undergraduate nursing students
Roken is een van de belangrijkste risicofactoren om vroegtijdig te
overlijden. Gezondheidszorgmedewerkers zouden daarom effectieve stoppen-met-roken-methoden moeten aanbieden aan hun patiënten.
Koreaanse onderzoekers onderzochten de effecten van een simulatietraining ‘stoppen met roken’ bij een kleine groep verpleegkunde
studenten. Na de training groeide de kennis en vaardigheden ten
aanzien van de interventie bij de studenten. Tevens steeg het vertrouwen in eigen kunnen om de interventie uit te voeren. Gezien de
omvang van het aantal rokers in de wereld en de resultaten van dit
onderzoek, pleiten de onderzoekers voor opname van ‘stoppen met
roken’ simulatietraining in de opleiding van verpleegkundigen. Voor
ontwerpers van curricula een onderwerp om over na te denken!!
A structured approach to documenting a search strategy for publication:
A 12 step guideline for authors
Literatuurstudies leveren een waardevolle bijdrage aan het vakgebied.
Australische onderzoekers beschrijven een 12 stappen model om in
de internationale literatuur artikelen te zoeken. Uitvoerig wordt ingegaan op de zoekstrategie. Vervolgens wordt het 12 stappen model aan de hand van een voorbeeld zorgvuldig toegepast. De 12 stappen zijn: (1) stel een doel en formuleer je onderzoeksvraag; (2) ga na

Interprofessional education for the quality use
of medicines: Designing authentic multimedia learning resources
Hoewel vanuit de literatuur bekend is dat inadequate communicatie tussen verschillende
disciplines een belangrijke reden is voor medicatiefouten, worden studenten niet altijd
multidisciplinair opgeleid. Reden voor een
aantal Australische onderzoekers om multimediale ‘Interprofessional education’ te ontwikkelen voor artsen, verpleegkundigen en
apothekers in opleiding op het gebied van
medicatieveiligheid. Het artikel bevat veel
informatie over patiëntveiligheid / medicatieveiligheid en is onderbouwd met literatuur. Persoonlijk word ik enthousiast van dit
soort ideeën. Een aanrader voor de innovatoren van het onderwijs!
Deze buitenlandse studies brengen mij op
ideeën. Ook geïnspireerd? Leest u vooral
even verder!
En mocht u als coördinator, innovator, ontwikkelaar of opleider in een onderwerp willen duiken, aarzel dan niet om de buitenlandse literatuur er op na te slaan. Nog nooit
gedaan? Laat u dan over deze drempel helpen door een collega die er verstand van
heeft. Er gaat een wereld voor u open!
* Carolien Sino is werkzaam aan de Hoge-

school Utrecht en redactielid van Onderwijs
en gezondheidszorg.
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