
 

  

  

 
  

 

 

              

  

  

NIEUWSBRIEF 

Nummer 1, 18-01-2022 

Beste Collega’s, 
 

In deze eerste nieuwsbrief over de DIMPLE-studie wil 
ik mij graag voorstellen. Mijn naam is Milou Cremers, 
junior onderzoeker in het Erasmus MC voor de 
DIMPLE-studie. Het doel van dit onderzoek is het 
terugdringen van zorghandelingen waarvan de 
toegevoegde waarde niet is aangetoond. Dit geeft 
meer ruimte om kwalitatief waardevolle zorg aan de 
cliënt te verlenen. In dit onderzoek werken we samen 
met 12 wijkverpleegkundige teams van AxionContinu, 
Careyn (beide regio Utrecht) en Laurens (Rotterdam). 

 

Om in kaart te brengen welke zorghandelingen er 
worden uitgevoerd in de wijkzorg hebben wij een 
vragenlijst opgesteld. Deze zullen jullie in de week 
van 17 januari ontvangen. Als jullie deze met zoveel 
mogelijk collega’s invullen krijgen we ook een beeld 
van de niet-gepaste zorghandelingen die uitgevoerd 
worden.  

 

In februari en maart willen we langskomen voor een 
groepsinterview. Mocht dit vanwege de COVID- 
maatregelen niet mogelijk zijn, zullen we dit via Teams 
doen. Tijdens het groepsinterview zal ook Elise 
Schipper aanwezig zijn, die 
Verplegingswetenschappen studeert aan de 
Universiteit Utrecht.   

 

Vervolgens ga ik ook in maart met cliënten spreken 
om een beeld te krijgen van hun ervaringen, 
meningen en gevoelens over de zorghandelingen.  

 

We willen jullie op de hoogte houden van het 
onderzoek met nieuwsbrieven en maken een website 
waar jullie de vorderingen op kunnen volgen. 

 

Dank voor jullie aandacht en medewerking. 

 

 

 
 

 

Hieronder volgt een kennismaking met de leden van 
de projectgroep van de DIMPLE studie: 

 

Dr. Erwin Ista is universitair hoofddocent 
verplegingswetenschappen en implementatie 
wetenschappen bij het Erasmus MC, Rotterdam. Hij is 
de projectleider van de DIMPLE-studie.  

 

Prof. Dr. Monique van Dijk is hoogleraar 
verplegingswetenschap met de focus op de kwaliteit 
van zorg en is werkzaam in het Erasmus MC te 
Rotterdam. In het verleden heeft Monique ook als 
wijkverpleegkundige in Rotterdam gewerkt.  

 

Prof. Dr. Lisette Schoonhoven is hoogleraar 
verplegingswetenschappen in het Universitaire 
Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Lisette doet 
implementatieonderzoek en richt zich ook op de 
kwaliteit en veiligheid van de verpleegkundige zorg. 
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Dr, Leti van Bodegom-Vos is senior-onderzoeker en         
implementatie-expert aan het Leids Universitaire 
Medisch Centrum (LUMC). Ze houdt zich daar 
voornamelijk bezig met (de)implementatieonderzoek, 
zowel in de transmurale- en intramurale setting. 

 

Dr. Nienke Bleijenberg is lector proactieve 
ouderenzorg aan de Hogeschool Utrecht en senior-
onderzoeker verplegingswetenschappen aan het 
Universitaire Medisch Centrum Utrecht. Nienke is ook 
coördinator van de Academische Werkplaats 
Verpleegkunde in de Wijk. Ook is ze bestuurslid van 
de wetenschappelijke Tafel Wijkverpleging.  

 

Dr. Yvonne Korpershoek werkt bij het lectoraat 
proactieve zorg voor thuiswonende ouderen aan de 
Hogeschool Utrecht. Ze neemt de taken van Nienke 
Bleijenberg tijdelijk over tijdens haar 
zwangerschapsverlof.  

 

Milou Cremers MSc is junior onderzoeker in het 
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Ze heeft haar 
master verplegingswetenschappen in 2019 afgerond 
aan de Universiteit Antwerpen en is tot voor kort 
werkzaam geweest als verpleegkundige in het 
Catharina Ziekenhuis te Eindhoven.  

 

Elise Schipper BSc is student 
Verplegingswetenschappen aan de Universiteit 
Utrecht. Voor haar afstudeeronderzoek participeert zij 
in de DIMPLE-studie. Daarnaast is zij als 
verpleegkundige werkzaam in het Bravis Ziekenhuis 
in Bergen op Zoom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


