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Webinar Verpleegkunde 2030 
 

Verbinding van zorgvrager, onderzoek, onderwijs, beleid en maatschappij. 
Dat is de focus van dit interactieve symposium ter afsluiting van het 
Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR) 2.0 programma. 

 

U kunt daarbij zijn! 
 

Gesprek en debat 
Op 26 februari 2021 rondt de tweede groep gepromoveerde verpleegkundig onderzoekers 
het LMNR-postdocprogramma af en ontvangen zij hun certificaten. Dit feestelijke moment 
gebruiken ze graag om met u te debatteren over de verbinding tussen wetenschap, 
onderwijs en klinische praktijk in de verpleegkunde.  
 
Programma 
Dagvoorzitter professor dr. Jan Hamers  
 
Het programma is erop gericht om verbindingen te leggen 
ten aanzien van de academisering van de verpleegkunde in 
de periode 2021-2030. Als basis hiervoor laten de fellows 
met filmpjes en animatie aan de hand van hun eigen 
onderzoekslijnen zien hoe zij de ‘dots’ in het verpleegkundige 
hart verbinden.  
 

 

Nurses as knowledge workers 
Keynote  door professor dr. Anne Marie Rafferty,  
President of Royal College of Nursing UK  
Professor of Nursing Policy, Florence Nightingale Faculty of Nursing, 
Midwifery and Palliative Care King’s College London.  
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Van verpleegkundig onderzoek naar maatschappelijke impact  
Keynote  door professor dr. Bianca Buurman,  
Hoogleraar acute ouderenzorg, Amsterdam UMC en 
Lector transmurale ouderenzorg, Hogeschool van Amsterdam   
Voorzitter, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 
 

 
 
De toekomst van het verpleegkundig onderzoek 
met bijdragen van: 
• Prof dr. Jeroen Geurts, voorzitter ZonMw  
• Prof dr. Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid & Samenleving  
• Dr. Marian Kaljouw, voorzitter Nederlandse Zorgautoriteit. 
 
Reflectie op LMNR 2.0 
Thóra Hafsteinsdóttir en Lucie Boonekamp, programmaleiders  
 
Inspiratie 
Met muzikale intermezzo’s, chats, een animatiefilm, discussie en gesprek.  
 
Aansluitend vindt de uitreiking van de certificaten plaats voor de fellows en genodigden. 
 
Datum  
Vrijdag 26 februari 2021,  
Digitale inloop vanaf 14.30 uur  
Programma van 15.00 - 17.00 uur 
 
 
Aanmelding 
Meld u aan via aanmeldenlmnr@burola.nl  
U krijgt daarna een link met inlogcode toegestuurd. 
 
 
We ontmoeten u graag online tijdens dit symposium. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Prof. dr. Lisette Schoonhoven  
Prof. dr. Jan Hamers  
Prof. dr. Marieke Schuurmans 
 

mailto:aanmeldenlmnr@burola.nl

