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Huidige functie
Op dit moment ben ik werkzaam als senior onderzoeker op de afdeling Cardiologie van het UMCG.
Samen met mijn collega’s uit het COACH onderzoeksteam begeleid ik andere onderzoekers in hun
promotietraject. Het wetenschappelijk onderzoek dat wij doen binnen onze onderzoeksgroep is gericht
op het verbeteren van zorg aan patiënten met een cardiale aandoening. Samen met de promovendus
kijken we welke artikelen de promovendus kan schrijven over zijn onderwerp van interesse. Verder
begeleiden we de promovendi in het presenteren van resultaten uit onderzoek op congressen en
ondersteunen wij hen in het uitvoeren van onderzoekstaken zoals het begeleiden van ziekenhuizen bij
onderzoeksprojecten en het op wetenschappelijke wijze verzamelen en analyseren van gegevens.
Daarnaast ben ik projectleider van een wetenschappelijk onderzoek naar biomarkers bij hartfalen. Voor
dit onderzoek ontwikkelen wij een biobank (grote verzameling bloed- en urinemonsters) die ons kan
helpen om mogelijke parameters in het bloed en urine te vinden die betere aanwijzingen kunnen geven
over het verloop en de ernst van het hartfalen. Voor dit deel van mijn werk moet ik zorgen dat een groot
aantal ziekenhuizen gaat meewerken aan de studie op de wijze zoals we dat in het studieprotocol
hebben beschreven. Dat betekent dat ik veel contact heb met afdelingen cardiologie van verschillende
ziekenhuizen en ervoor zorg draag dat daar op wetenschappelijke wijze gegevens worden verzameld.
Daarnaast moet ik zelf regelmatig presentaties geven en publiceren over onderzoeksresultaten op
nationale en internationale congressen. Tenslotte ontvangen wij regelmatig onderzoekers uit het
buitenland die een tijdje in onze groep willen werken aan het schrijven van artikelen en het leren werken
in een onderzoeksomgeving.
Carrière
Na het behalen van mijn VWO diploma (1989) ben ik Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen
(HBO-V) in Groningen gaan volgen. Ik heb dit met veel plezier gedaan. Ik vond de stof erg interessant
en er was veel ruimte voor eigen inbreng. Toentertijd werd je opgeleid tot verpleegkundige in de
wijkzorg, ziekenhuiszorg, psychiatrie en de zwakzinnigenzorg. In alle 4 de velden heb ik een stage
gelopen, maar uiteindelijk toch gekozen om te werken in een academisch ziekenhuis. De HBO-V heeft
voor mij de basis gelegd voor de nieuwsgierigheid naar de ervaringen van patiënten met betrekking tot
hun aandoening.
Op de afdeling Algemene heelkunde en vaatziekten in het Universitair Medisch Centrum Groningen
(UMCG, voorheen AZG) heb ik van 1989 tot 1991 als verpleegkundige gewerkt. Vervolgens,
geïnspireerd door dat wat ik zag op deze afdeling, wilde ik mij meer gaan bezighouden met onderzoek in
de zorg. Om hiervoor de juiste opleiding te hebben, ben ik in 1991 naar Maastricht verhuisd en daar
gestart met de studie Verplegingswetenschap aan de Rijksuniversiteit van Limburg.
Na een onderzoeksstage in Guildford (UK) op basis van het Erasmus Exange Programme en het
afronden van het afstudeeronderzoek naar ‘pijn bij pasgeborenen’, heb ik de opleiding in 1994 voltooid.
Vervolgens heb ik als verpleegkundige op diverse afdelingen in het UMCG gewerkt. In 1995 ben gestart
als transfusie verpleegkundige bij de afdeling Interne Geneeskunde. In deze functie heb ik de transitie
van bloedtransfusies van de verpleegafdeling naar een nog te starten Dagcentrum Interne
Geneeskunde gerealiseerd. Van 1999 tot 2002 was ik werkzaam als verpleegkundig consulent astma en
COPD bij de afdeling Longziekten en bij het Coördinatie Centrum Chronisch Zieken Noord Nederland.
Tevens was ik projectmedewerker op een promotie onderzoek naar de effecten van stoppen met roken
bij patiënten met COPD. Daar heb ik de groepscursussen ‘stoppen met roken’ geleid, heb de individuele
deelnemers aan dit onderzoek begeleid bij het stoppen met roken en heb me verdiept in hun kwaliteit
van leven.
Sinds 2002 was ik betrokken bij het COACH onderzoek. Een gerandomiseerde multicenter trial op het
gebied van zorg: voor mij dé mogelijkheid om volgens de wetenschappelijke regels onderzoek te doen
naar het verbeteren van de directe patiëntenzorg, de ultieme uitdaging als zorgonderzoeker. Het
COACH onderzoek is gefinancierd door de Nederlandse Hartstichting en is geïnitieerd en gecoördineerd
vanuit de afdeling Cardiologie van het UMCG. In de functie van onderzoeker van de COACH is mijn
proefschrift tot stand gekomen.

