Veranderende zoekwoorden tonen trends
De verschuiving van een meer ziektegerichte naar een
mensgerichte holistische visie, heeft gevolgen voor de
taken en rollen van de verpleegkundige in de praktijk en
de inhoud van de curricula van de opleiding verpleegkunde. Om inzicht te krijgen in deze veranderingen en de
ontwikkeling van trends in het verpleegkundig onderwijs
te voorspellen, is in deze studie een co-woord, clusteren strategische diagramanalyse naar het gelijktijdig
voorkomen van zoekwoorden uitgevoerd.
In PubMed is, met behulp van MeSH-termen gerelateerd aan
verpleegkundig onderwijs, gezocht in onderzoeksartikelen
tussen 2014-2020. Dat leverde 7857 artikelen op, met 2679
veelvoorkomende trefwoorden. Elk trefwoord kwam gemiddeld
8.374 keer voor; er is gerangschikt naar oplopende frequentie.
De clusteranalyse resulteerde in zeven zogenoemde
‘onderzoekshotspots’.
Eén: permanente educatie van verpleegkundigen, methoden,
organisaties en normen, en de relatie tussen permanente
educatie en persoonlijke ontwikkeling. Twee: toepassing en
invloed van internet in het onderwijs; internettechnologie, de
invloed van computerondersteunde instructie van de vaardig
heden en het effect van online lesgeven. Drie: postdoctoraal
onderwijs in de verpleegkunde: methoden, organisatievorming
en beheer van postdoctorale opleiding, de relatie postdoctoraal
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in de verpleging
en individuele ontwikkelingsplanning van postdoctorale stu
denten. Vier: initieel verpleegkundig onderwijs: het onderwijs
systeem, zelfstudie, de psychologie, zelfeffectiviteit, klinische
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bekwaamheid en de relatie verpleegkundige-patiënt. Vijf:
het verpleegkundig onderwijssysteem in bredere zin; de eco
nomische situatie van de opleidingen, verpleegkundigen als
rolmodel en aandacht voor leiderschap in de opleiding. Zes:
het verbeteren van leerstrategieën en vaardigheden van
studenten, nieuwe innovatieve onderwijsmethoden als
blended learning, probleemgestuurd onderwijs (PGO), simu
latiegebaseerd onderwijs en virtual reality. Zeven: organisatie
en management van het verpleegkunde onderwijs, ontwikke
ling van interdisciplinair leren en culturele diversiteit.
Onderzoekers geven meerdere beperkingen aan: als enige bron
PubMed, alleen Engelstalig, opname van overzichtsartikelen
(bias door dubbeling), terminologie én nieuwe begrippen en
trefwoorden hebben geen plaats gekregen omdat ze niet
frequent genoeg voorkwamen. Verder onderzoek naar de
toepassing van nieuwe netwerktechnologieën, kwaliteit van
postdoctoraal onderwijs, innovatieve lesmethoden en onder
wijsstrategieën, leiderschap, economische situatie en manage
ment van de opleiding verpleegkunde wordt aanbevolen.
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