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Daisy Quispel is op 21-04-1967 geboren in Elsoo. Na de HBO verpleegkunde heeft zij de 
post HBO opleiding tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige gedaan. Zij heeft daar 
onderzoek gedaan naar stervensbegeleiding, de Wet op de Jeugdzorg en op overbelasting van 
mantelzorgers. Dit heeft geleid tot een dag voor mantelzorgers en kopkinderen. Ook is zij 
kwartiermaker geweest bij een mantelzorgproject met alle betrokken organisaties in 
Rotterdam.

Daisy heeft in verschillende werkvelden gewerkt. Eerst twaalf jaar in het ziekenhuis met als 
specialisatie ouderen en niet aangeboren hersenletsel. Daarna drie jaar in het Rijndam 
Revalidatiecentrum op de afdeling niet aangeboren hersenletsel waar zij paramedici heeft 
ondersteund met gegevensverzameling en kleine onderzoeken met betrekking tot intake en 
behandeling. Na 4 jaar op de crisisopname afdeling van een psychiatrische afdeling is zij in 
2005 gaan werken voor Antes waar zij nog steeds werkt op de afdeling ambulante 
ouderenpsychiatrie (pg-problematiek en psychiatrische problematiek). 

Bij Antes kwam zij in contact met het ziektebeeld delier en is zij in 2013 gestart met 
onderzoek naar delier. Dit heeft geleid tot een promotietraject met als onderwerp delier en 
presentaties op verschillende nationale en internationale congressen. 

Daisy is lid van  de nationale werkgroep delier. Ook heeft zij meegedacht met het 
ontwikkelen van een triage-instrument voor delier voor wijkverpleegkundigen. 
Nevenactiviteiten zijn voorzitter van de verpleegkundige werkgroep bij Antes, vrijwilliger bij 
projecten voor minima, een vrouwenopvanghuis, het geven van cursussen bij het 
mantelzorgcafé en bij Antes, en vrijwilliger bij Stichting MS Research. 
Daisy is gehuwd met Richard en samen hebben zij een dochter Tessa.
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Ambities
Blijven verbeteren van delierzorg bij thuiswonende ouderen. Onderzoek blijven doen.
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