december 2016
Beste leden van V&VN Verpleegkundig Specialisten,

Het is december, en op de valreep van het jaar kan V&VN VS nog een aantal belangrijke nieuwsberichten
brengen. Zo is het rapport voorBIGhouden 2 aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om de voorbehouden handelingen electieve
cardioversie, defibrillatie en endoscopieën te behouden in de Wet BIG voor verpleegkundig specialisten
(afhankelijk van specialisme) en physician assistants. V&VN VS is hier trots op, en hoopt dat de minister
dit oordeel van de onderzoekers van Maastricht UMC+ volgt.

Daarnaast is er per 1-1-2017 ook het verplichte Kwaliteitsstatuut in GGz-instellingen, waarmee de
verpleegkundig specialist als regiebehandelaar aan de slag kan. Hopelijk levert dit voor de zorg aan
patiënten de gehoopte meerwaarde.

Aan het begin van de maand kon u al lezen dat ons vakblad Dé Verpleegkundig Specialist met ingang van
2017 zal verschijnen bij Prelum. Het vakblad blijft, maar er komt ruimte voor geaccrediteerde scholing.
Meer hierover kunt u lezen in het voorjaar van 2017.

Wij wensen alle leden, en alle betrokkenen bij taakherschikking een voorspoedig 2017.

Het bestuur van V&VN Verpleegkundig Specialisten

Vacatures verpleegkundig specialisten
22 december 2016
Op dit moment staan er enkele vacatures op de website van V&VN VS. Het betreft:
Vacature VS mammaoncologie Flevoziekenhuis (32-36 uur)
Vacature Verpleegkundig Specialist Mammapathologie ASZ (24 uur)

Dé Verpleegkundig Specialist bij Prelum
02 december 2016
Vandaag, 2 december 2016, is de uitgeefovereenkomst tussen V&VN VS en Prelum voor het vakblad Dé
Verpleegkundig Specialist een feit geworden. Het vakblad wordt 4x per jaar uitgegeven voor een periode
van vier jaar. Nieuw is dat vanaf 2017, naast de gebruikelijke artikelen, per editie steeds twee
geaccrediteerde artikelen worden opgenomen. Nascholingspunten worden toegekend indien een toets met
goed gevolg wordt gemaakt. Dit plusabonnement is voor leden beschikbaar tegen een gereduceerde prijs.
Lees het gehele artikel op de website >

Werkconferentie VIOS
08 december 2016
Met ingang van 2017 geeft V&VN VS een nieuwe draai aan de jaarlijkse presentatie die aan
tweedejaarsstudenten aan de Master Advanced Nursing Practice of GGZ VS wordt gegeven. In plaats van
een les komt een werkconferentie, waarbij met de studenten over een aantal thema's rond de
verpleegkundig specialist zal worden gesproken. Deze thema's zijn: de beroepsvereniging,
taakherschikking, zelfstandige bevoegdheid, verpleegkundig leiderschap en VS regiebehandelaar GGz.
Lees het gehele artikel op de website >

KOH helpt bevordering positie VS eerste lijn
08 december 2016
Stichting KOH zet zich in voor het optimaliseren en verder ontwikkelen van de huisartsenzorg. Dat gebeurt
enerzijds door het aanbieden van nascholingen voor medewerkers in de huisartsenpraktijk en anderzijds
door het begeleiden van projecten en ontwikkelingen gericht op taakherschikking. KOH draagt bij aan de
kennisbasis voor de rolontwikkeling van de VS in de eerste lijn. V&VN VS en KOH hebben formeel en
informeel contact en werken samen aan méér VS in de eerste lijn.
Lees het gehele artikel op de website >

Burning news...
15 december 2016
Op 1 december 2016 is de herziene Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken
ondersteuning gelanceerd. Voor deze bijeenkomst stelde de KNMG de Domus Medica beschikbaar. De
lanceringsbijeenkomst werd vormgegeven met sprekers uit alle velden van de gezondheidszorg. Want
voor alle zorgverleners is een rol weggelegd bij de tabaksontmoediging en de behandeling van
tabaksverslaving.
Lees het gehele artikel op de website >

Dé Verpleegkundig Specialist 04-2016 online!
17 december 2016
Deze week verscheen het vierde nummer van Dé Verpleegkundig Specialist. Voor leden van V&VN VS is
het nummer ook digitaal beschikbaar (inloggen voor leden noodzakelijk). In dit nummer onder meer een
verslag van het jaarcongres van V&VN VS en de prijswinnaars aldaar. Daarnaast natuurlijk nog veel meer.
Veel leesplezier!
Lees het gehele artikel op de website >

Standpunt Wet verplichte GGz
18 december 2016
V&VN VS is op zoek naar verpleegkundig specialisten geestelijke gezondheidszorg om hun visie te geven
op de Wet verplichte GGz, zoals deze op dit moment voorligt. Reacties kunnen worden gestuurd aan
Jeanet van Essen, bestuurslid. Reacties worden gebundeld en meegenomen bij het bepalen van een
standpunt namens de afdeling VS.
Lees het gehele artikel op de website >

Herhaalde oproep: gezocht VS intensieve zorg werkzaam op ICU
20 december 2016
In het kader van een congres is V&VN VS op zoek naar een verpleegkundig specialist intensieve zorg
werkzaam op een Intensive Care-afdeling, die kan deelnemen aan een forumdiscussie op een Intensieve
Zorg Congres op 14 september 2017 in Sankt Gallen, Zwitserland. Neem bij interesse contact op met
Remco Boerman, bestuurslid met het aandachtsgebied internationalisering.
Lees het gehele artikel op de website >

VoorBIGhouden 2 is verschenen!
22 december 2016
Deze week heeft V&VN VS samen met NAPA het rapport voorBIGhouden 2 aangeboden aan de minister
van VWS. Er zijn nu voldoende gegevens om te concluderen dat veel verpleegkundig specialisten en PA's
cardioversie, defibrillatie en endoscopieën uitvoeren op een kwalitatieve en veilige wijze. Beide partijen
verzoeken de minister een zelfstandige bevoegdheid te creëren voor deze voorbehouden handelingen in
het kader van de wijziging van de Wet BIG op basis van het rapport voorBIGhouden.
Lees het gehele artikel op de website >

Nieuwsbrief VSR december 2016
23 december 2016
De nieuwsbrief van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) van december 2016 is weer aan alle
verpleegkundig specialisten in Nederland verstuurd. V&VN VS verspreidt deze nieuwsbrief ook via haar
website, om het bereik ervan te vergroten. Hoewel V&VN VS en het VSR onafhankelijk van elkaar
opereren, hebben hun beider activiteiten wel duidelijke raakvlakken en wordt er, waar mogelijk,
samengewerkt om de positie van de verpleegkundig specialist te versterken.
Lees het gehele artikel op de website >

