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oktober-november 2016
Beste leden van V&VN Verpleegkundig Specialisten,

De nieuwsbrief is terug van weggeweest. De laatste nieuwsbrief verscheen medio 2015, waarna er tijdelijk
geen nieuwsbrieven meer verschenen zijn. Dit had met name verband met de nieuwe vorm waarin de
website venvnvs.nl is verschenen, waardoor nieuwsberichten gemakkelijker met de leden kunnen worden
gedeeld. Ook is er meer aandacht gekomen voor het delen van nieuwsberichten met leden via facebook en
twitter.
Toch blijft ook een nieuwsbrief een goede manier om de leden te informeren over de werkzaamheden van
de afdeling en nieuws over de verpleegkundig specialist.
De vernieuwde nieuwsbrief zal in ieder geval viermaal per jaar verschijnen, en mogelijk vaker. Berichten in
deze nieuwsbrief zijn eerder ook verschenen op de website en tevens gepubliceerd op sociale media.
Middels de nieuwsbrief kunt u een deel van deze artikelen lezen. Voor het gehele artikel kunt u doorklikken
naar de website.

Veel leesplezier.

Het bestuur van V&VN Verpleegkundig Specialisten

Vacatures verpleegkundig specialisten
28 november 2016
Op dit moment staan er enkele vacatures op de website van V&VN VS. Het betreft:
Verpleegkundig specialist, ZGT Longgeneeskunde (32-36 uur)
Vacature Verpleegkundig Specialist Neurologie (ZGT Hengelo) (32-36 uur)
Vacature Verpleegkundig Specialist GGz (32 uur)

Gineke Munting wint Els
Borstprijs
07 oktober 2016
Gisteren werd op de eerste dag van het 8ste
jaarcongres van V&VN VS de Els Borst Prijs
2016 uitgereikt. Het bestuur van V&VN VS vindt
het fijn om een toelichting te geven op de keuze
voor de winnaar, mw. Gineke Munting,
verpleegkundig specialist bij OR Doktersdienst te
Groningen.
Lees het gehele artikel op de website >

Video Verpleegkundig Specialist
08 oktober 2016
Op de beide dagen van het jaarcongres V&VN VS op 6 en 7 oktober 2016 is begonnen met een wervende
film over de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist in beeld! Deze promotiefilm is gemaakt
om de veelzijdigheid van de functie zoals uitgevoerd door onze collega's te demonstreren. De
kernwoorden zijn: efficiënt werken, betrokken, deskundig, care & cure, toegankelijk, zelfstandig &
veelzijdig.
Lees het gehele artikel op de website >

Winnaars in beeld!
08 oktober 2016
Op vrijdag 7 oktober werden traditioneel de
prijzen voor de beste poster en de beste oral
presentation uitgereikt op het jaarcongres van
V&VN VS. Voor het tweede jaar kon ook de beste
masterthese worden gekozen door de aanwezige
bezoekers van het jaarcongres. De prijzen
worden uitgereikt door V&VN VS in nauwe
samenwerking met de Stichting OWVS.
Voorzitter Eric de Laat van deze stichting reikte
de prijzen uit.
Lees het gehele artikel op de website >

Kamerbrief Rapport Kostprijzen en taakherschikking
11 oktober 2016
Op 4 oktober stuurde minister Schippers van VWS een brief aan de Tweede Kamer ten aanzien van het
rapport "Taakherschikking en kostprijzen in de praktijk" (Radboud UMC, 2016). De Kamerbrief gaat over
de reactie van de minister op de voor haar relevante onderdelen van het rapport. Maar uiteraard bevat het
rapport nog veel meer informatie.
Lees het gehele artikel op de website >

Conceptverslag afdelingsvergadering online
10 november 2016
Op 6 oktober 2016 vond de afdelingsvergadering van V&VN VS plaats. Ruim 400 colleg's waren hierbij
aanwezig, om te spreken over het jaarverslag 2015-2016, het jaarplan 2017, de begroting, het
afdelingsreglement en alle zaken aangaande de activiteiten en het functioneren van de afdeling. Het
conceptverslag van de afdelingsvergadering is sinds vandaag online te vinden.
Lees het gehele artikel op de website >

Netwerkoverleg VS Preventieve zorg
16 november 2016
Op woensdag 30 november aanstaande vindt het jaarlijkse landelijk netwerkoverleg van het Netwerk VS
Preventieve zorg plaats. Aanvang is 17.00, en de bijeenkomst duurt tot 20.30. Locatie is de Hogeschool
Utrecht, Heidelberglaan 7, 3584 CS te Utrecht. Bent u VS preventieve zorg? Meld u dan aan!
Lees het gehele artikel op de website >

Versterk het Netwerk VS Preventieve zorg
16 november 2016
Op dit moment bestaan in Nederland vijf verpleegkundige specialismen. Eén van die specialismen is de
preventieve zorg bij somatische aandoeningen. V&VN VS vindt het enorm belangrijk dat deze VS'en elkaar
wel vinden in het Netwerk VS Preventieve zorg! Op 30 november vindt de volgende netwerkbijeenkomst
plaats. Indien u verpleegkundig specialist preventieve zorg bent, maar nog niet bekend bent bij het netwerk
preventieve zorg, meld u dan aan! En, ook als u niet kunt komen, word lid van het netwerk!
Lees het gehele artikel op de website >

V&VN VS steunt Alliantie Nederland Rookvrij!
21 november 2016
Roken en tabaksverslaving hebben invloed op de kwaliteit van leven van veel mensen, met
gezondheidsschade en doden als gevolg. Veel verpleegkundig specialisten werken met patiënten die één
of meerdere gezondheidsklachten hebben die verband houden met roken. Het bestuur van V&VN VS wil
graag partner worden van de Alliantie Nederland Rookvrij! vanwege de gezondheidswinst die stoppen met
roken oplevert en de krachtige preventie van gezondheidsklachten die uitgaat van het voorkomen van
roken.
Lees het gehele artikel op de website >

Onderzoek werktevredenheid verpleegkundig specialisten
24 november 2016
Henk Kasbergen, verpleegkundig specialist werkzaam in de ouderenzorg, doet een oproep om deel te
nemen aan zijn onderzoek in het kader van de Master Research and Health aan de Birmingham City
University. Het onderwerp is werktevredenheid onder verpleegkundig specialisten. Dataverzameling vindt
geanonimiseerd plaats door middel van de Bristol Online Survey. Het onderzoek neemt 5-10 minuten in
beslag. Doe mee!
Lees het gehele artikel op de website >

