januari-februari 2017
Beste leden van V&VN Verpleegkundig Specialisten,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van V&VN VS van januari en februari 2017. We begonnen het jaar
2017 zoals het jaar 2016 werd afgesloten, namelijk met het goede nieuws dat de stukken behorende bij
de wijziging van de Wet BIG die ten doel hebben de verpleegkundig specialist definitief op te nemen,
aan de Tweede Kamer zijn verzonden. In januari 2017 vond een commissievergadering van de
Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport plaats, waarbij door partijen enkele vragen
werden gesteld. Deze vragen worden nu door het ministerie beantwoord. Hierover is V&VN VS in nauw
contact met de lobbyist van V&VN, Francis Bolle. De wetgevingsprocedure loopt volgens verwachting.

Meer goed nieuws was er begin februari, toen de 3000ste verpleegkundig specialist in Nederland werd
geregistreerd. Actuele cijfers over het aantal verpleegkundig specialisten en het aantal
verpleegkundigen in opleiding tot specialist vindt u op de website van het VS Register. Hier ook meer
over de cijfers per deelspecialisme.

Vorige week hield het bestuur van V&VN VS de jaarlijkse beleidsdag. Ditmaal stond deze in het teken
van een nieuw meerjaren strategisch beleidsplan. Hierbij werd een visie voor de komende jaren
besproken alsmede concrete punten om deze visie te kunnen verwezenlijken. Wij houden u hiervan op
de hoogte!

Verder in deze nieuwsbrief diverse nieuwsberichten over de verpleegkundig specialist. Deze berichten
verschenen in januari en februari op www.venvnvs.nl en werden ook gedeeld via facebook en twitter.
Samen met de website, facebook en twitter beoogt deze nieuwsbrief bij te dragen aan de
herkenbaarheid van de verpleegkundig specialist.

Stuur de nieuwsbrief ook eens door aan collega's en andere professionals binnen uw organisatie! Zo
zorgen we samen voor een nog grotere bekendheid van onze functie. Ook niet-leden kunnen zich
overigens via de website www.venvnvs.nl abonneren op de nieuwsbrief.

Veel leesplezier.

Het bestuur van V&VN Verpleegkundig Specialisten

Verpleegkundig Specialisten in het nieuws...
09 januari 2017
Recent bereikte V&VN VS enkele berichten in het nieuws waarbij de verpleegkundig specialist
betrokken is of werd genoemd. In dit artikel een overzicht van deze interessante berichten, te weten:
verpleegkundig specialist genoemd als onderzoeker van hygiëne, feiten en fabels over slapen en
wisseldiensten, en de verpleegkundig specialist op de radio.
Lees het gehele artikel op de website >

Stimuleringsregeling VS Huisartsenzorg verlengd
22 januari 2017
Via de Stichting KOH bereikte het bestuur van V&VN Verpleegkundig Specialisten het bericht dat de
stimuleringsregeling Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg verlengd wordt voor het cohort 2017.
Goed nieuws dus voor de versterking van de positie van de VS in de Huisartsenzorg. Aanmelden kan
tot 15 april 2017.
Lees het gehele artikel op de website >

3000ste Verpleegkundig Specialist
04 februari 2017
Verpleegkundig specialisten zijn steeds talrijker in de gezondheidszorg vertegenwoordigd. Het is
verheugend om te kunnen mededelen dat er inmiddels 3.000 verpleegkundig specialisten geregistreerd
zijn! Daarnaast zijn er nog ruim 800 verpleegkundigen in opleiding tot specialist (VIOS). Van hen zijn
ruim 2.200 lid van V&VN Verpleegkundig Specialisten. Door het talrijker worden van de verpleegkundig
specialist, maken zij ook steeds meer een impact in de gezondheidszorg!
Lees het gehele artikel op de website >

Zorg eerste lijn kan beter door grotere inzet VS volgens studie
Hogeschool Utrecht!
04 februari 2017
Een studie uitgevoerd in opdracht van de Hogeschool Utrecht laat zien dat de zorg in de eerste lijn
beter kan door een grotere inzet van verpleegkundig specialisten. Verpleegkundig specialisten kunnen
een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de eerstelijnszorg. Het onderzoek constateert dat
er nog maar weinig VS'en in de eerste lijn werken, en dat ze bovendien onvoldoende het werk kunnen
doen dat bij hun professie past.
Lees het gehele artikel op de website >

Verpleegkundig Specialisten in het nieuws (januari 2017)
05 februari 2017
Ook in januari zijn er weer enkele artikelen verschenen in landelijke en regionale media, en vakbladen
waarbij verpleegkundig specialisten een prominente rol speelden. Dokter Ted van Essen (bekend van
Omroep MAX) besprak taakherschikking op Radio 5. Ook was er te lezen over verpleegkundig
specialisten in het Eindhovens Dagblad, Medisch Contact en het Algemeen Dagblad. Een (onvolledig)
overzicht...
Lees het gehele artikel op de website >

Win jij dit jaar de Anna Reynvaanprijs?
10 februari 2017
De inschrijving voor de Anna Reynvaanprijzen is geopend. Heb jij het initiatief genomen tot een project
dat de patiëntenzorg verbetert? Ding dan mee naar de Praktijkprijs. Of heb je onderzoek gedaan dat is
gepubliceerd en bijdraagt aan concrete verbeteringen van het verpleegkundig handelen? Dan kun je
meedingen naar de Wetenschapsprijs. V&VN VS roept verpleegkundig specialisten die dergelijke
onderzoeken hebben verricht op om zich in te schrijven!
Lees het gehele artikel op de website >

#vsverankerd (update)
11 februari 2017
De zelfstandige bevoegdheid van de VS wordt verankerd in de Wet BIG in 2017. Zoveel werd vorig jaar
duidelijk uit een brief van minister Schippers aan de Kamer. Op 25 januari jongstleden was er een
vergadering van de vaste Kamercommissie VWS waar het wetsvoorstel werd besproken. Hier werden
nog enkele kritische vragen gesteld. De minister zal hier binnenkort op antwoorden. Het verankeren
van de VS in de Wet BIG was aanleiding voor een twitteractie met de hashtag #vsverankerd. Bekijk het
resultaat!
Lees het gehele artikel op de website >

Herziene indeling verpleegkundig specialismen!
16 februari 2017
Het CSV is een project gestart om tot een nieuwe, toekomstbestendige indeling voor de
verpleegkundig specialismen te komen. V&VN VS zal, als vertegenwoordiger van de beroepsgroep
verpleegkundig specialisten, een belangrijke rol vervullen in zowel de stuurgroep als de projectgroep
van het project. Eind 2017 moet dit leiden tot een concreet voorstel dat wordt voorgelegd aan de
minister van VWS. De nieuwe indeling moet de positie van de VS verduidelijken en verstevigen.
Lees het gehele artikel op de website >

Beleidsdag 2017
18 februari 2017

Zoals ieder jaar organiseert het bestuur van V&VN VS in de winter een beleidsdag. Dit jaar vindt deze
plaats op 18 februari te Utrecht. Er staat veel op de agenda. Het wordt een interactieve dag waarbij tijd
genomen wordt om terug én vooruit te kijken! Op hoofdlijnen bestaat het programma uit terugkijken op
de afgelopen periode, werken aan de visie (lange termijn doelstelling) én ambitie voor de komende 3
jaar, inclusief een plan voor het komend jaar. Mail ons, indien u een boodschap hebt!
Lees het gehele artikel op de website >

