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Gramsbergen. In 1999 behaalde zij haar HAVO diploma aan het Vechtdal College 
te Hardenberg. Daarna startte zij met de opleiding HBO-Verpleegkunde aan de 
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14447-borgert-layout.indd   231 24/08/2017   17:06



14447-borgert-layout.indd   232 24/08/2017   17:06



233

PhD Portfolio

PHD PORTFOLIO

Name:  M.J. Borgert
PhD period:  2013-2017
PhD supervisor: Prof. dr. M.B. Vroom 
PhD co-supervisors: dr. D.A. Dongelmans
 dr. A. Goossens

PHD TRAINING Year Workload (ECTS)

AMC World of Science 2013 0.7

Practical Biostatistics 2013 1.1

Clinical Data Management 2013 0.8

Scienti�c Writing in English for publication 2013 1.5

Computing in R 2013 0.4

Systematic Reviews 2014 0.3

Course Spoken English 2014 0.8

Clinical Epidemiology 2014 0.6

Course EndNote 2014 0.1

Advanced Topics in Biostatistics 2015 2.1

ORAL PRESENTATION

Care Bundles. Development and implementation of the 
transfusion bundle. 
6th EfCCNa Congress 2015. Expanding Horizons of Critical 
Care Nursing in Europe. Valencia, Spain.

2015 0.5

POSTER PRESENTATIONS

Measurement of the Modi�ed Early Warning Score 
three times daily results in enhanced implementation 
of a Rapid Response System.
6th EfCCNa CONGRESS 2015. Expanding Horizons of 
Critical Care Nursing in Europe. Valencia, Spain. 

2015 0.5

14447-borgert-layout.indd   233 24/08/2017   17:06



234

Appendices

POSTER PRESENTATIONS Year Workload (ECTS)

Personal feedback signi�cantly improves compliance 
rates. E�ects of team versus personal feedback when 
implementing the transfusion bundle - a comparative 
study. 
International Forum on Quality and Safety in Health Care, 
21 - 24th London 2015.

2015 0.5

INTERNATIONAL CONFERENCES

6th EfCCNa Congress 2015. Expanding Horizons of 
Critical Care Nursing in Europe. Valencia, Spain.

2015 0.75

SYMPOSIA

Symposium incidents in patient care.
AMC, Amsterdam, the Netherlands.
Symposium incidents in patient care.
AMC, Amsterdam, the Netherlands.
Research symposium. Is there a future without null 
hypothesis signi�cance testing?
Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands.

2015

2016

2017

0.25

0.25

0.25

OTHER

Journal club and Research Meetings 2012-2013 1.0

LECTURING

Education for nurses – Internal medicine 2011-2013 1.0

Lecture on patient safety and the Rapid Response 
System

2013 0.25
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Het is gelukt! Jarenlang heb ik de confronterende vraag ‘wanneer ga je promoveren?’ 
proberen te vermijden of gepareerd met verbloemende antwoorden. Maar nu kan ik 
opgelucht zeggen: ‘3 november’. Graag wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen 
aan de totstandkoming van dit proefschrift en een aantal mensen in het bijzonder.
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Beste Margreeth, graag wil ik je heel hartelijk danken voor de mogelijkheden die je 
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Beste Dave, jij hebt mij de kans geboden om onderzoek te doen op de IC. Hier ben 
ik je dan ook erg dankbaar voor. Ik wil je hierbij ook bedanken voor je eindeloze 
geduld, betrokkenheid en voor de vele leerzame discussies over de onderzoeken, 
strategiebepalingen of kwaliteit gerelateerde zaken. En niet te vergeten voor het feit dat 
je echt altijd bereikbaar was voor overleg. Menig vakantie, congres, bespreking, dienst, 
compensatie, diner, familiebezoek (en ga zo maar door) heb ik dan ook verstoord, omdat 
ik dan toevallig nèt weer die ene vraag had die niet kon wachten. Ik heb al deze jaren erg 
prettig en met veel plezier met je samengewerkt. Ook hoop ik dat wij in de toekomst 
samen mogen blijven werken aan andere kwaliteitsverbeteringsinitiatieven in het AMC.

Beste Astrid, ik ben je nog steeds enorm dankbaar dat jij mij hebt aangenomen in het 
AMC. Ik had toen niet durven dromen dat ik nu hier zou staan! Dit heb ik mede aan jou 
te danken en ik ben je daar dan ook ontzettend dankbaar voor! Jij bent een erg �jn 
en open persoon. Het was dan ook erg plezierig om met jou samen te werken. Ik heb 
erg veel van jou geleerd, met name van jouw methodologische kennis en van je altijd 
kritische vragen. Ik heb enorm veel bewondering voor hoe jij alle ballen in de lucht 
houdt, met een fulltime baan, opleiding, groot gezin, een verbouwing, bedrijf en ga zo 
maar door. Multitasking bestaat dus wel.

Geachte leden van de promotiecommissie, prof. dr. J.A. Romijn, prof. dr. D.A. Legemate, 
prof. dr. D. van Dijk, dr. M.C. de Bruijne, prof. dr. N.P. Ju�ermans, prof. dr. B. Preckel. Ik 
wil u hartelijk danken voor de inhoudelijke beoordeling van mijn proefschrift en uw 
bereidheid hierover met mij van gedachten te wisselen tijdens de openbare verdediging.
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Beste Jan en Frederique, wat was het �jn samenwerken met jullie! Ik mis jullie dan ook 
nog steeds. Jan, je altijd kritische blik, je enorme kennis over onderzoek en statistiek 
en je creatieve geest, leidden altijd weer tot nieuwe inzichten of grootse plannen. De 
discussies die volgden waren voor mij erg leerzaam en waardevol. Ik ben je dan ook 
erg dankbaar dat wij zoveel onderzoek samen hebben mogen uitvoeren. Jij begreep 
als geen ander hoe blij ik was als een ‘R-code’ toch werkte en ik was stiekem zó blij als 
jij jouw ingewikkelde code weer met mij wilde delen. Ik hoop dat ik in de toekomst 
nog meer van je mag leren. Frederique, ik heb het woord ‘multitasking’ al eerder 
genoemd, maar dit is ook zeker op jou van toepassing. Ik bewonder het enorm hoe 
jij je enerverende onderzoeks- en kwaliteitsbaan samen met de intensieve opleiding 
combineert met je drukke gezinsleven. Jij vervult hierin absoluut een voorbeeldrol voor 
mij. Op zowel onderzoeks- als kwaliteitsgebied heb ik veel van jou geleerd. Ontzettend 
veel dank daarvoor. En natuurlijk ook voor de nodige gesprekken en gezelligheid op de 
vrijdagen. Ik hoop in de toekomst nog vaak met je samen te mogen werken.

Mijn lieve paranimfen en allerliefste nichtjes Mirjam en Maartje. Wat vind ik het 
bijzonder dat jullie op deze dag aan mijn zijde willen staan. Ik ken jullie natuurlijk al zo 
ontzettend lang en daarnaast begrijpen jullie het ziekenhuis- en onderzoekswereldje 
als geen ander. Ontzettend bedankt voor jullie oprechte interesse, vertrouwen en steun 
de afgelopen jaren en natuurlijk ook voor de nodige a�eiding in de vorm van gezellige 
borrels en etentjes.

Graag wil ik alle verpleegkundigen en artsen uit het AMC bedanken en met name de IC 
verpleegkundigen en IC staf. Zonder jullie hulp had ik dit natuurlijk nooit kunnen doen. 
In het bijzonder wil ik Mark en Rob bedanken. Jullie hulp bij verschillende studies was 
onmisbaar. Erica, veel dank voor alle hulp die je mij hebt geboden. Voor vragen kon 
ik altijd bij jou terecht. Natuurlijk wil ik ook alle collega’s van de IC-onderzoeksgroep 
bedanken, in het bijzonder Sophia, Gerie, Roosmarijn, Marleen, Esther, Laura, Fabiënne, 
Anna-Linda, Maike, Marjolein, Margit, Hemmik, Frank, Matt, Rianne, Tineke en Annelou.

En natuurlijk Jeroen. Ook mede dankzij jou ben ik in het AMC terecht gekomen. Daar 
ben ik je nog steeds dankbaar voor. En door jou ben ik nòg enthousiaster geworden 
over onderzoek, gek genoeg;) Want wat een hectisch en intensief eerste jaar was het! 
Dat was een goede introductie in de onderzoekswereld. Ik heb er bewondering voor 
hoe hard je hebt gewerkt en hoe ver je inmiddels al bent gekomen.
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jullie zijn heel bijzonder voor mij.
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Lieve Jan & Lianne, Elsbeth & Arjen, Wichor & Saskia en alle nee�es en nichtjes, hierbij wil 
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Lieve Stijn, jij bent waar het leven echt om draait! Vanaf het begin af aan heb jij je al 
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