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Astrid Tuinman werd geboren in Nederland op 21 april 1962 in Den 

Haag. Na het behalen van haar middelbare school diploma (Sint-

Maartenscollege, HAVO) begon ze aan een inservice verpleegkunde 

opleiding in het Wilhelmina ziekenhuis Assen, waar ze in 1985 

haar diploma behaalde. Gedurende enkele jaren werkte ze als 

verpleegkundige in verschillende (inter)nationale ziekenhuizen.

In 1987 startte ze met de vervolgopleiding Maatschappelijke 

Gezondheidszorg, richting Algemene Gezondheids-zorg 

(Rijkshogeschool, Groningen) en behaalde in 1989 haar HBO-

bachelor verpleegkunde diploma.

In 1990 vervolgde Astrid haar carrière als wijkverpleegkundige en werkte 

voor verschillende thuiszorgorganisaties. Na voltooiing van de vervolgopleiding tot 

oncologieverpleegkundige in 1994, ontwikkelde ze bijscholingen ter verbetering van 

de kwaliteit van de verpleegkundige oncologische zorg. Van 1998 tot 2003 was zij als 

stafverpleegkundige bij de thuiszorgorganisatie ‘Thuiszorg Groningen’ verantwoordelijk voor 

de professionele ontwikkeling van (HBO) verpleegkundigen en verzorgenden op het gebied 

van de oncologische en palliatieve zorg, klinisch redeneren en kwaliteit van zorg. Daarnaast 

had zij een beleidsadviserende rol en nam deel aan verschillende werkgroepen van het 

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

In 2001 behaalde Astrid haar diploma als tweedegraads docent verpleegkunde 

(Noordelijke Hogeschool, Leeuwarden). In 2003 besloot ze zich volledig te richten op het 

verpleegkunde onderwijs en werkte tot 2019 als verpleegkunde docent bij de Academie 

voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen. Ondertussen volgde ze het 

masterprogramma Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht. Het onderwerp 

van haar master thesis betrof de zelfeffectiviteit van verpleegkundigen en verzorgenden 

bij het bevorderen van het zelfmanagement van patiënten met COPD. Ze ontwikkelde een 

trainingsprogramma gebaseerd op de Social Learning Theory van Bandura en onderzocht 

het effect daarvan op de zelfeffectiviteit van het zorgpersoneel in het bevorderen van het 

zelfmanagement van patiënten. Na haar afstuderen in 2007 trad ze toe tot het lectoraat 

Verpleegkundige Innovatie en Positionering van de Hanzehogeschool waar ze in 2010 begon 

met het promotieonderzoek dat geresulteerd heeft in dit proefschrift. 

Momenteel werkt Astrid als hogeschooldocent bij het domein Gezondheid en Welzijn 

van de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Ze is lid van en participeert in onderzoek van 

ACENDIO, the Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and 

Outcomes. Ze is bestuurslid van de stichting Verpleegkundige Diagnostiek, Interventies en 

Resultaten (VIDR). Verder is zij lid van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden 

Nederland (V&VN) en de Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau International (STTI), Rho 

Chi at-Large Chapter.
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