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De ontmoeting
Mieke Hollander is oprichter van bureau
Zorg4Effect, Dineke van der Ven is docent bij
de Utrechtse Zorgacademie (MBO Utrecht).
Beiden waren betrokken bij de ontwikkeling van
de e-learning Mbo-studenten dementievriendelijk.
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Kort
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Boekbespreking
Iedereen verandert. Nu wij nog.
Door Hans Vermaak.
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Op koers?

Student aan het woord
Randa Ali (20) volgt de BOL-opleiding tot
verzorgende IG bij het gezondheidszorgcollege
ROCMN in Amersfoort en werkt als helpende bij
Lyvore in Soest.

Column Edwin Nicasie
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Opinie
'Direct aan de zorgvrager tijd besteden is leuker dan
administratie voeren'.
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5 vragen
Arbeidstekort aangepakt door zorg en onderwijs.
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Interview met Antoinette Akkerman
Studenten moeten kunnen stuntelen en uitproberen.

Onderzoek actueel
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Column Ans Grotendorst
Bundel interviews.
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Best Practices

Uitgelicht

		 Wat leveren leernetwerken docenten en wijkverpleeg		 kundigen op? Door Anneke Francke et al.
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Werken met Evidence Based Practice
vanuit professioneel leiderschap.
Door Marieke van Dort- Methorst.

Signalering
Blended leren en het gebruik van video’s: een integratieve
review. Onderzocht door E. Coyne et al. (2018).
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Signalering
Hoog risico op depressie bij studenten verpleegkunde.
Onderzocht door Y.J. Tung et al. (2018).

Team-based Learning: niet alleen
denken, maar vooral ook samen
doen. Door Joy de Vries-Erich en
Carol Timmer.

Redactioneel

Panta rhei: alles stroomt
Het leren in de zorg is volop in beweging. Dit nummer bevat interessante manieren om verzorgenden en verpleegkundigen te ondersteunen om deze ontwikkelingen bij te benen, en er waar mogelijk zelf vorm aan te geven. Bijvoorbeeld via
de inzet van Team-based Learning bij het verwerven van CanMEDS-competenties. Of door middel van een traject Evidence Based Practice voor
verpleegkundigen, waarin zij leren leiding te geven aan verbeteringen in de patiëntenzorg. Onze columnist Ans Grotendorst heeft de afgelopen
jaren meegevaren op de stroom van ontwikkelingen via interviews met maar liefst 46 personen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied
van leren, opleiden en innoveren in de zorg. Deze interviews heeft ze samengebracht in een bundel. Daarmee helpt ze ons om een lijn te zien in
de ontwikkelingen door de jaren heen.
Mariël Rondeel
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