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Meyboom Zorgprijs

Frederike Meyboom (1871 – 1971) werd in Rotterdam geboren als oudste  
in een gezin van drie kinderen. Haar vader was werkzaam als officier 
van gezondheid bij de marine. Als kind mocht zij af en toe meehelpen in 
het Militair Hospitaal te Hellevoetsluis, waar haar vader chef was. Later 
besloot ze een opleiding tot verpleegkundige te volgen, een studie die ze 
in 1900 afrondde. Tijdens haar opleiding werd ze geconfronteerd met de 
vaak extreem hoge werkdruk voor verpleegkundigen, wat voor haar de 
aanleiding vormde om in 1900 samen met enkele anderen “Nosokomos” de 
Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en 
Verplegers, op te richten.
 
Na diverse functies in de zorg, was zij van 1908 tot aan haar pensionering in 
1926 directrice in het Gemeenteziekenhuis aan de Bergweg te Rotterdam.
In alle ziekenhuizen waar ze werkte, verbeterde Meyboom de verpleegstersopleiding en zorgde ze voor 
een goede organisatie en een hygiënische en gezellige omgeving waarin zorg voor de patiënt centraal 
stond.
 
De Meyboom Zorgprijs wordt vandaag voor de eerste maal uitgereikt. Deze prijs is speciaal in het leven 
geroepen voor ambitieuze verpleegkundigen. Het is een waardering voor innoverende en succesvolle 
projecten die een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteit van zorg.
 
Met de Meyboom Zorgprijs 2013 is een bedrag van w 1.000,- te winnen voor een congresbezoek naar 
eigen keuze. 

Projecten die in aanmerking komen voor de Meyboom Zorgprijs zijn: 
>	 na 2010 ingevoerd
>	 evidence-based verpleegkundige interventies
>	  beschreven in maximaal 2000 woorden: achtergrond, doel, werkwijze, resultaten en conclusies  

(inclusief minimaal 5 literatuurverwijzingen).
 
Een onafhankelijke jury van verpleegkundigen uit het Erasmus MC heeft de inzendingen beoordeeld aan 
de hand van de opgestelde criteria.

Mede mogelijk gemaakt door

Nanda
Het symposium is in samenwerking met het  
Nederlandstalig Nanda netwerk georganiseerd.
www.nandanl.wordpress.com
www.facebook/nandanetwerknederland

Congresbureau
De logistieke organisatie van het symposium is  
in handen van het Congresbureau.
www.erasmusmc.nl/congresbureau

VIP2

De symposiumcommissie van VIP2 is verantwoordelijk  
voor het inhoudelijk programma.
> Margo van Mol  
>	Sjane Olsthoorn
>	Annelies Sandee-Laging
intranet.erasmusmc.nl/vip2  
(alleen toegankelijk voor medewerkers Erasmus MC)

“ON SPEAKING TERMS”
Verpleegkundigen in dialoog 

De (inter)nationale ontwikkelingen op verpleegkundig gebied gaan momenteel 

in een razend tempo; denk maar eens aan de nieuwe beroepsprofielen, e-health 

en social media. Maar ook aan de ontwikkelingen op het gebied van eenheid 

in taal, standaardisatie van verpleegkundige diagnoses en de implementatie 

daarvan op je afdeling. Wat betekent dit alles concreet op de werkvloer, wat gaat 

veranderen (of misschien niet), op welke manier is het toepasbaar en hoe kan jij 

als verpleegkundige bijdragen aan een praktische uitvoering van al deze trends?

Het verpleegkundig symposium biedt een prachtig programma met voor eenieder 

wat wils!



Programma

08.30   Ontvangst

09.00   Opening en mededelingen
   Drs. Mirelle Magni-Eekhoudt, Kwaliteitsadviseur Thema SPI, Erasmus MC

09.15   Welkom
   Drs. Saskia Baas-van Leeuwen, Themadirecteur Sophia, Erasmus MC

09.30   VIP2; het verpleegkundig platform in het Erasmus MC
   Drs. Susanne Maassen, Adviseur patiëntenzorg Vip2, Erasmus MC

09.45   Excellente zorg in Nederland
   Drs. Christina Woudhuizen, Hoofd innovatie V&VN

10.30   Pauze

11.00  Verpleegkundige standaardisatie in het Erasmus MC
   Helen de Graaf-Waar, Verpleegkundig Consultant, Erasmus MC

11.30   Workshops:
    A.  Accuratesse in de verpleegkundige verslaglegging 
      Dr. Wolter Paans, Docent onderzoeker, lectoraat transparante zorgverlening,  

lectoraat talent ontwikkeling, Hanzehogeschool, Groningen
     B.  Verpleegkundig redeneren, casuïstiek 
      Helen de Graaf-Waar, Verpleegkundig consultant, Erasmus MC  

 Prof. Dr. Maria Müller-Staub PhD, EdN, RN, oprichter en directeur Pflege PBS, Zürich, Zwitserland
    C.   Zorg in de stervensfase 
    Drs. Ineke Lokker, Wetenschappelijk onderzoeker en verpleegkundige, Erasmus MC
    D.  Verpleegkundigen & zelfmanagementondersteuning (onderzoeksprogramma NURSE-CC)  

 Janet Been-Dahmen MSc, Junior onderzoeker, kenniscentrum zorginnovatie,  
 Hogeschool Rotterdam  
 Susanne van Hooft MSc, Junior onderzoeker, kenniscentrum zorginnovatie,  
 Hogeschool Rotterdam

    E. Implementatie, welke strategie werkt? 
    Dr. Erwin Ista, Zorgonderzoeker, Implementatie fellow, Erasmus MC - Sophia

12.15   Lunch

13.00    Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020
   Drs. Johan Lambregts, Directeur, Bureau Lambregts

13.40   E-health
   Ing. Erik Zwarter, Organisatie adviseur, Erasmus MC

14.15   Uitreiking Meyboom Zorgprijs
   Prof. Dr. Jaap Verweij, Lid Raad van Bestuur/decaan, Erasmus MC

14.45   Pauze

15.15   Workshops:
   F.   Beroepsprofielen in het Erasmus MC 
    Erna Elfrink, Unithoofd interne oncologie/ hematologie, Erasmus MC - Daniel den Hoed
   G.   Verpleegkundigen en sociale media, vloek of vooruitgang 
    Dr. Walter van den Broek, Psychiater/ opleidingsdirecteur geneeskunde, Erasmus MC
   H.   E-health een aanvulling of een bedreiging voor de verpleegkundige zorgverlening  

Ulco de Boer, Managing consultant, Beter Healthcare en Voorzitter V&VN, afdeling VZI
   I.   Koers18: Onderzoek wordt leidend in het Erasmus MC. Wat betekent dat voor de rol(len) 

van de verpleegkundige? 
     Drs. Aniek Dane, Adviseur Strategie, Beleid & Verantwoording - Human Development,  

Erasmus MC
   J.   Bekend van iedere patiënt; Reanimatie: weet wat je moet doen 
       Dr. Lia van Zuylen, Internist Oncoloog, Erasmus MC  

Drs. Gert van Dijk, Ethicus, Erasmus MC en KNMG

16.00   De penisverkorter en andere opmerkelijke verhalen uit de geschiedenis van de geneeskunde
    Dr. Erwin Kompanje, Klinisch ethicus Intensive Care, Erasmus MC
     Maak kennis met Sarah Harvey, de maagd met de alsmaar groeiende borst, Jean Baptista dos 

Santos, de Portugees met de twee penissen en met Mary Toft, die konijnen baarde. Verbaas u 
over de medische verklaring voor ontvoeringen door buitenaardse wezens, wat de dramatische 
gevolgen zijn van het likken van padden en hoe een eenvoudige penisverkorter het huwelijk 
(en de vrouw) van een zwaargeschapen Duitser redde.

16.50   Afsluiting
   Drs. Susanne Maassen en Drs. Mirelle Magni-Eekhoudt

17.00   Borrel



Workshops 11.30 – 12.15

A.  Accuratesse in de verpleegkundige verslaglegging 
   Dr. Wolter Paans, Docent onderzoeker, lectoraat transparante zorgverlening, lectoraat talent  

ontwikkeling, Hanzehogeschool, Groningen
  Deze workshop wordt ingeleid met een presentatie van onderzoeksresultaten uit de onderzoekslijn 

‘Communiceren, Redeneren en Documenteren in de Verpleegkunde’. Resultaten van een landelijk 
onderzoek naar de kwaliteit van de verpleegkundige documentatie worden gepresenteerd alsmede 
de resultaten van een onderzoek naar beïnvloedende factoren op de verpleegkundige documentatie. 
Communicatieve vaardigheden, redeneervaardigheden en de rol van het elektronisch patiënten-
dossier zullen in deze workshop uitgelicht worden. Met de deelnemers aan de workshop zal over  
de inhoud van een wenselijke onderzoekagenda voor Nederland worden gediscussieerd.

B.  Verpleegkundig redeneren, casuïstiek 
   Helen de Graaf-Waar, Verpleegkundig consultant, Erasmus MC  

 Prof. Dr. Maria Müller-Staub, PhD, EdN, RN, oprichter en directeur Pflege PBS, Zürich, Zwitserland
  In de workshop zal de methodiek van verpleegkundig redeneren, ook wel kritisch redeneren ge-

noemd, middels casuïstiek uiteen gezet worden. Problemen van patiënten en de dagelijkse besluit-
vorming door verpleegkundigen over in te zetten interventies en te bereiken zorgresultaten wordt 
met praktijkvoorbeelden duidelijk gemaakt. Weergave van de zorg middels standaard terminologie 
is daarbij een hulpmiddel. De workshop is deels in het Engels.

C.  Zorg in de stervensfase 
    Drs. Ineke Lokker, Wetenschappelijk onderzoeker en verpleegkundige, Erasmus MC
  In Nederland sterven jaarlijks circa 130.000 mensen, waarvan ongeveer een derde in een ziekenhuis. 

Veel verpleegkundigen krijgen hierdoor te maken met zorg voor stervende patiënten. Tijdens deze 
workshop wordt stilgestaan bij verschillende onderdelen van zorg in de stervensfase: Hoe herken 
je dat een patiënt binnenkort gaat sterven? Welke zorg bied je patiënten dan nog aan, wat te doen 
met bijvoorbeeld vocht en voeding of reutelen? Hoe begeleid je de naasten? Voor het verlenen van 
deze zorg kan het Zorgpad Stervensfase een leidraad bieden.

D.   Verpleegkundigen & zelfmanagementondersteuning (onderzoeksprogramma NURSE-CC) 
   Janet Been-Dahmen MSc, Junior onderzoeker, kenniscentrum zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam 

Susanne van Hooft MSc, Junior onderzoeker, kenniscentrum zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam
  Met deze workshop krijgen verpleegkundigen op een praktische manier inzicht in hoe zij aankijken 

tegen zelfmanagementondersteuning. Hierna worden enkele adviezen over zelfmanagementon-
dersteuning in de praktijk gegeven.

E.   Implementatie, welke strategie werkt? 
  Dr. Erwin Ista, Zorgonderzoeker, Implementatie fellow, Erasmus MC - Sophia
  Verpleegkundige interventies waarvan bewezen is dat ze effectief zijn, zijn de moeite van het 

navolgen waard. Maar het implementeren gaat niet vanzelf, zelfs niet als mensen enthousiast zijn. 
De vraag is: Wat werkt dan wel, welke strategie moeten we hanteren? Aan de hand van voorbeel-
den zal in deze workshop belicht worden wat werkt en waarom het soms wel en soms niet lukt om 
veranderingen succesvol te implementeren.

Workshops 15.15 – 16.00

F.   Beroepsprofielen in het Erasmus MC 
   Erna Elfrink, Unithoofd interne oncologie/ hematologie, Erasmus MC - Daniel den Hoed
  In 2012 zijn de nieuwe beroepsprofielen aan de minister aangeboden. Binnen deze beroepsprofielen 

is onderscheid gemaakt tussen zorgkundigen en verpleegkundigen. Hoe kan binnen het ziekenhuis 
invulling gegeven worden aan deze functies? Gaat de afdeling dan werken met twee functieniveaus 
of moeten we binnen een academisch centrum alleen met verpleegkundigen werken. Door middel 
van stellingen zal binnen de workshop gediscussieerd worden over deze thema’s.

G.   Verpleegkundigen en sociale media, vloek of vooruitgang 
  Dr. Walter van den Broek, Psychiater/ opleidingsdirecteur geneeskunde, Erasmus MC
  In deze workshop leert u de verschillende sociale media kennen. De valkuilen in het gebruik van de 

sociale media en de voordelen zullen op interactieve wijze besproken worden.

H.  E-health een aanvulling of een bedreiging voor de verpleegkundige zorgverlening 
   Ulco de Boer, Managing consultant, Beter Healthcare en Voorzitter V&VN, afdeling VZI
  Welke mogelijkheden geeft internettechnologie voor het werk van verpleegkundigen? Wat zijn 

aandachtspunten bij de invoering ervan? Gaat het verpleegkundige beroep hierdoor nu wel echt 
veranderen? In deze interactieworkshop wordt e-health in de context van het verpleegkundige 
beroep geplaatst.

I.   Koers18: Onderzoek wordt leidend in het Erasmus MC. Wat betekent dat voor de rol(len)  
van de verpleegkundige? 

   Drs. Aniek Dane, Adviseur Strategie, Beleid & Verantwoording - domein Human Development,  
Erasmus MC

  Het Erasmus MC is een Universitair Medisch Centrum en in de ontwikkeling van Koers18 wordt 
duidelijk dat onderzoek leidend wordt. Dit zal ook gevolgen hebben voor zorg en onderwijs. Elke  
patiënt is en wordt op de een of andere manier actief betrokken bij onderzoek en onderwijs. Welke 
rol speelt de verpleegkundige hierbij? Belangenbehartiger van de patiënt, bemiddelaar tussen 
patiënt en medisch specialist/onderzoeker, mede-onderzoeker of een coach om patiënten actief 
betrokken te houden bij onderzoek en onderwijs? Of misschien nog een andere of zelfs een combi-
natie van rollen? In de workshop gaan we deze rollen verkennen, consequenties duidelijk maken en 
de positie van de verpleegkundige in het licht van deze keuze bekijken.

J.   Bekend van iedere patiënt; Reanimatie: weet wat je moet doen 
   Dr. Lia van Zuylen, Internist Oncoloog, Erasmus MC en  

Drs. Gert van Dijk, Ethicus, Erasmus MC, KNMG
  In een noodsituatie is het belangrijk dat bekend is of een patiënt wel of niet gereanimeerd moet 

worden. Daarom zijn er in veel ziekenhuizen afspraken omtrent de bepaling van het reanimatie-
beleid. Erasmus MC heeft bijvoorbeeld per 1 juli een aangescherpt beleid ingevoerd, waarbij voor 
iedere patiënt die wordt opgenomen het reanimatiebeleid bekend moet zijn. Om dat te bereiken is 
een sterk vereenvoudigd formulier in Elpado ontworpen dat voor elke patiënt moet worden ingevuld.

  Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de praktische, medische, juridische en ethische aspecten 
van een reanimatiebeleid.
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