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De ontmoeting
Canan Ziylan en Debbie ten Cate verrichten beiden
onderzoek naar ondervoeding.

4

Kort

5

Bespreking

		 S@men Beter Thuis.

6

Column Rob Schrijver

		Paarse krokodil.

12

10

Waardering

Opinie

		 ‘Veelvuldig toetsen, ook in de praktijk,

Wendy Heemskerk en Christian Wallner winnen de
‘Henk Ritzen-prijs 2018’.

		 is het beste middel om studenten te motiveren’.

11 Column Marieke Schuurmans
		Tijd.
17
14

Maaike de Bruin participeert binnen de onderzoeks-		

Interview met Nienke Bleijenberg

		 werkplaats voor ‘Ontwerpen beroepsonderwijs’.

‘De kracht van de ambassadeurs wijkverpleging is
dat zij hun dagelijks werk laten zien en
daarmee anderen een kijkje in de wereld
van de wijkverpleegkundige geven’.

Onderzoek actueel

26

18

Leerpraktijk
		
Begeleiden van interprofessionele

Uitgelicht

		 groepen: toolkit voor docentprofessi		 onalisering. Door Hester Smeets et al.

Interprofessioneel leren samenwerken. Wat motiveert
studenten en opleiders? Door Cora Visser.

30

Signalering
De betrokkenheid van verpleegkundestudenten bij dienstoverdrachten. Onderzocht door A. Palese et al. (2019).

30

5 vragen

22

Best Practices
		
Serious game Carion:

Signalering

		 wijkverpleegkunde in een uitdagende
		 leeromgeving. Door Jeroen Boonstra
		 et al.

Farmacologie in het onderwijs aan studenten
verpleegkunde. Onderzocht door M. Gill et al. (2019).

Redactioneel

De wijk centraal
In Europa kent Nederland met een gemiddelde van 4,5 dagen de kortste ligduur in het ziekenhuis (bron: Eurostat). Of dit nu
een goede ontwikkeling is of niet, een gevolg is dat de zorg zich steeds meer verplaatst naar de thuissituatie in de wijk. De
wijk als context waar zorg plaatsvindt, staat in twee artikelen in deze OenG centraal. In de rubriek Interview vertelt Nienke
Bleijenberg over haar werk als lector Proactieve ouderenzorg, waarbij het verbeteren van zorg aan ouderen thuis vooropstaat. Ook vertelt zij over het
opzetten van een academische werkplaats in de wijk. Bij de Academie Gezondheidszorg van Saxion ‘spelen’ hbo-v-studenten een serious game in een
fictieve wijkomgeving, alwaar zij zorg hebben over tien fictieve cliënten. Welk artikel over de wijk het meest aanspreekt, mag u zelf ervaren. Ik wens u
veel leesplezier!														
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