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Nieuwsbrief
In 2011 zal de afdeling V&VN Nurse Practitioners langzaam overgaan in de
afdeling V&VN Verpleegkundig Specialisten.
Kwartaalnieuwsbrief

Voorjaar 2011

Oproepen

Bestuurswijziging

We krijgen regelmatig
oproepen van leden tot
informatie-uitwisseling.
Sommige daarvan
spelen we direct door
naar collega’s uit ons
netwerk. Sommigen
zijn geschikt voor een
breder publiek. Lees
meer op pagina 2

Dit jaar gaan er een
aantal zaken
veranderen:
V&VN NP wordt
V&VN VS.
Een nieuwe site!
Een nieuwe voorzitter.
Lees meer op pagina 1

Positieve
ontwikkelingen

Congres 2011

De ontwikkelingen
gaan de afgelopen
maanden hard. De
ministerraad is akkoord
met de voorgestelde
wetswijzigingen.
Lees meer
op pagina 2

We zijn volop bezig met
de voorbereidingen
voor het nieuwe
congres. Noteer vast in
je agenda:

DE VS AAN ZET!

In 2011 gaat er veel veranderen

Bestuur V&VN VS/NP

Een greep uit de
diverse activiteiten en
mededelingen.
Lees meer op pagina 2&3

Donderdag 13 okt.
Locatie: Papendal
Titel:

Veranderingen
Iets sneller dan verwacht heb ik, Odile
Frauenfelder het voorzitterschap van de
afdeling V&VN NP van Karin Timm
overgenomen. Naast mijn
voorzitterschap zijn er ook drie
nieuwe bestuursleden gekomen binnen
de V&VN VS/NP. Ook zijn we druk
bezig met het voorbereiden op een fusie
met onze collega Specialisten in de
GGZ. Dit zal ons nog sterker en groter
maken dan we nu al zijn. Ondertussen
worden de wetswijzigingen op dit
moment besproken binnen de
politiek. Kortom allemaal veel
veranderingen voor onze professie.
Met het afscheid van Karin nemen we
ook afscheid van een zeer ervaren
bestuurslid. Gelukkig zullen we haar in
haar nieuwe functie als trainee
van het V&VN bestuur nog regelmatig
kunnen vragen om advies en zie ik uit
naar een nog nauwere samenwerking
met het V&VN bestuur.

Wat doet het bestuur
zoal?

Vanaf medio april wordt de nieuwe site
operationeel. Je kunt vast een voorproefje
nemen op:
http://venvnvs.nl

Accreditatie
Langzaam aan zien we
dat steeds meer
congressen en
bijeenkomsten ook voor
Verpleegkundig
Specialisten worden
geaccrediteerd.

Wijs organiserende bedrijven op
de mogelijkheid tot accreditatie!

Hier ga ik mij ook voor inzetten, dus
goede informatie naar de leden,
betreffende manieren om goede
afspraken en protocollen te maken voor
de VS zelf. Maar ook verduidelijking
naar andere zorgprofessionals, dit
kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn met
andere beroepsorganisaties over de
verdeling van de zorg. Uiteindelijk gaat
het om de beste zorg voor onze
patiënten en cliënten
Ik zie er naar uit de komende jaren de
taak van het voorzitterschap van de
V&VN VS/NP op mij te nemen en hoop
op veel interactie met de leden.
Ik hou jullie op de hoogte!

Odile Frauenfelder
Dit laatste zal ook nodig zijn omdat ik
denk dat met alle veranderingen in
de wetgeving er heel veel op ons gaat
afkomen. Hierin zie ik direct mijn
grootste uitdaging als nieuwe voorzitter.
Samen met alle bestuursleden hoop ik
op een goede implementatie van de
nieuwe bevoegdheden.

1

V

&

V

N

V

S

/

N

P

Voorjaar
Ontwikkelingen in de politiek
Met het wijzigen van de Wet BIG zet minister
Schippers van Volksgezondheid zich in voor
taakherschikking. "De komende jaren zullen we
elke zorgverlener zo doelmatig mogelijk moeten
inzetten om aan de groeiende zorgvraag te
voldoen”.

“Taakherschikking betekent
dus niet noodzakelijkerwijs dat er minder artsen
nodig zijn. Kern van het voorliggende
wetsvoorstel is juist om een zelfstandige
bevoegdheid toe te kennen, wat nodig is om
taakherschikking tot een succes te brengen”, zegt
minister Schippers in haar brief in antwoord op
Kamervragen, die op 9 februari j.l. zijn gesteld.
Naast het wijzigingsvoorstel van de Wet Big wordt
in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
duidelijk omschreven onder welke voorwaarden
deze bevoegdheden worden toegekend. Deze
AMvB voor de verpleegkundig specialist is al
door de Ministerraad goedgekeurd. Ondanks
Kamervragen ziet de minister geen aanleiding om
deze AMvB verder aan te scherpen. Zij wil geen
belemmering of obstakels aanbrengen die
taakherschikking in de weg staan. Verpleegkundig
specialisten moeten volgens de minister ook
opdrachten kunnen geven tot het verrichten van
voorbehouden handelingen aan anderen die
daartoe niet zelfstandig bevoegd zijn.
Meer info:
http://www.nu.nl/politiek/2444851/
superzusters-mogen-prikken.html
http://www.bijzijn.nl/content/html/237.asp?
nb_id=11190
http://www.nursing.nl/home/nieuw/6729/
verpleegkundig-specialisten-mogen-medicijnenverstrekken

Bestuur V&VN VS/NP

Twee bestuursleden op pad
Tim en Hilgen hadden een kennismakingsgesprek
met de kwaliteitscommissie van de Nederlandse
Vereniging van Psychiatrie. Zij zullen verder met
het bestuur van de NVvP overleggen hoe we de
contacten wat kunnen intensiveren. Een plezierig
verkennend gesprek waarbij duidelijk werd dat de
functie verpleegkundig specialist GGZ en de
snelle professionalisering van de verpleegkundige
beroepsgroep nog veel onduidelijkheden geeft en
vragen oproept. Basisverpleegkundigen,
gespecialiseerde verpleegkundigen (SPV) artikel 3
en VS artikel 14 Wet BIG met hun diverse rollen
en functies zijn begrippen die voor de psychiaters
veelal onbekend terrein zijn.
Wel proefden we de bereidheid om de
verdergaande samenwerking nader te gaan
verkennen. Hierbij is het van belang dat VS ook in
medische vakbladen gaan publiceren. We moeten
er zichtbaar worden en door het lange wetstraject
zijn onze rollen daar nog niet volledig duidelijk.
Dit komt ook tot uiting op de werkvloer waar
vaak nog onvoldoende voorwaarden gecreëerd
zijn om VS tot hun recht te laten komen.
Het meewerken aan multidisciplinaire richtlijnen
en andere kwaliteitsprojecten bieden hierin
kansen.
We roepen dan ook de VS GGZ op om meer te
gaan publiceren in bladen als MGV en het
Tijdschrift voor Psychiatrie.
We zijn verheugd dat na enig lobbyen ook voor
het grote Voorjaarscongres Psychiatrie op 30, 31
maart en 1 april in de RAI ook accreditatie wordt
aangevraagd voor VS GGZ! Ook hier geldt: Laat
zien dat we er zijn!
Mooi dat een aantal collega's er ook een
presentatie houden.

Uitwisseling
Tim en Hilgen bezochten een delegatie van Ierse
verpleegkundig specialisten die bij de HU op
bezoek waren. De snel veranderende economische
situatie heeft bij de Ierse regering gezorgd voor
een toenemende belangstelling voor hoog
opgeleide verpleegkundigen. We wisselden met
hen informatie uit over de organisatie van GGZ

zorg in Nederland in instellingen en vrijgevestigde
praktijken. Hierbij waren ze ook geïnteresseerd in
de financiering van de zorg en de taken en rollen
die M-ANP opgeleide collega's kunnen
vervullen.Een leuk gesprek waarbij je ook merkt
dat het heel lastig om diverse gezondheidszorg en
financieringssystemen met elkaar te vergelijken.

Oproep
Beste collega’s,
In het Sint Franciscus Gasthuis (SFG) te Rotterdam
werken op dit moment 2 verpleegkundig
specialisten (VS) / nurse practitioners en is er 1 in
opleiding. Per september 2011 starten er 4
verpleegkundigen met de opleiding
verpleegkundig specialist.
Na een periode van 3 jaar moet de functie
geëvalueerd worden vanuit de RvB. Het SFG wil
gedurende deze periode het effect van de inzet
van de VS volgen op de volgende terreinen.
Wie heeft evaluatiecriteria voor de inzet van de VS
m.b.t.: procesoptimalisatie, taaksubstitutie,
kostenaspect, productie, kwaliteit, patiënten
tevredenheid etc. op papier staan of is dit verder
aan het onderzoeken?
Graag horen wij van jullie, alvast bedankt
Annemarie van der Spek (VS coloncare)
Janny Salome (NP oncologie)
j.salome@sfg.nl

Ledenaantal:
We naderen het 1000-ste lid!
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Mededelingen van het bestuur
Doe mee met de ronde tafel besprekingen!
Voor verpleegkundig specialisten
In de zorg van de toekomst heeft de verpleegkundig specialist een eigen rol. In het kader van toekomsttraject V&V2020 kunnen
verpleegkundig specialisten meepraten over die toekomst en hun rol daarin. Het uiteindelijke doel van V&V2020 voor verpleegkundig
specialisten zijn profielen per specialisme. Om doelgericht te discussiëren, zijn de bijeenkomst daarom ingedeeld naar specialisme:
Datum en tijdstip

Specialisme

Locatie

Dinsdag 5 april 17.00-20.30

Intensief, acuut

V&VN, Churchilllaan 11, Utrecht

Woensdag 20 april 17.00-20.30

Chronisch, preventief

V&VN, Churchilllaan 11, Utrecht

Woensdag 11 mei 14.00-17.30

Intensief, acuut

V&VN, Churchilllaan 11, Utrecht

Woensdag 18 mei 17.00-20.30

Geestelijke gezondheidszorg

V&VN, Churchilllaan 11, Utrecht

Dinsdag 24 mei 17.00-20.30

Chronisch, preventief

V&VN, Churchilllaan 11, Utrecht

Meld je aan voor een van de bijeenkomsten met vakgenoten in jouw specialisme. Mail de datum waarop je wilt komen en jouw specialisme
naar d.schilden@venvn.nl

Voor de laatste
categorie zijn we
Voor de herregistratie
gevraagd advies uit te
als verpleegkundig
brengen. Naar ons
specialist moet je
oordeel hoort het
zorgen voor diverse
schrijven van artikelen
accreditatie punten. Je
De genoemde aantallen hier zeker bij. Wij
moet deze op
vinden dat publicaties
verschillende manieren zijn per jaar.
van onderzoeken of
vergaren:

Accreditatie

* bij- en nascholing (20)
* intercollegiale
toetsing (8)
* overige deskundige
activiteiten (12)

projecten (en zeker met
een hoge impactfactor)
meer punten moeten
opleveren dan artikelen
in Nederlandse
tijdschriften.

Als VS moet je zelf een
portfolio bijhouden
over al je activiteiten
die in aanmerking
kunnen komen voor
accreditatie.
Info: http://
www.verpleegkundigspeciali
smen.nl/Accreditatie.aspx

Onderzoeksvraag

Profilering

Onlangs had het bestuur een beleidsdag.
Daar kwam o.a. ter sprake dat we erg
benieuwd zijn of een verpleegkundig
specialist op een afdeling een bijdrage
levert aan het vakinhoudelijke niveau
van de daar werkzame
verpleegkundigen. Het bestuur vindt dit
een interessante onderzoeksvraag. Mocht
iemand hier onderzoek naar willen doen
dan wil het bestuur dit graag weten. Info
aan: t.a.vannesselrooij@umcutrecht.nl

Wij roepen onze leden op om in je adres regel (bijvoorbeeld van je
mail) meer eenduidigheid te hanteren. Dit soort, ogenschijnlijk
kleine, zaken dragen bij aan verdere profilering. Je bent VS in een
van de vijf specialismen, daarna geef je aan in welk werkveld je
werkzaam bent. Voorbeeld: naam, titel, verpleegkundig specialist
intensieve zorg bij somatische aandoeningen, cardiologie, adres, etc.

Samenwerking
Checklist met 13 concrete aandachtspunten bij afspraken over
verantwoordelijkheden. Een must voor een VS! De handreiking is
een uitgave van de KNMG en opgesteld met diverse partners. Te
vinden op: http://knmg.artsennet.nl/Diensten/knmgpublicaties/KNMGpublicatie/
Handreiking-verantwoordelijkheidsverdeling-bij-samenwerking-in-de-zorg-2010.htm

Bestuur V&VN VS/NP
Odile Frauenfelder: Voorzitter
Erna Vrijland: Vice-voorzitter
Saskia Claassen: Penningmeester
Henk de Visser: Secretaris
Hilgen Smit: Lid
Tim van Nesselrooij: Lid
Cora de Kievit: Lid
Hanneke Boven: Lid
Marleen van Buren: Lid
Paco Matas: Lid

Postadres
V&VN t.a.v. afd. NP
Postbus 8212
3503 RE
Utrecht

Mocht het bestuur van V&VN NP/VS en die van V&VN Specialist in de GGZ tot
een daadwerkelijke fusie komen zal de bestuursverdeling worden aangepast.
© Vormgeving: Tim van Nesselrooij
Bestuur V&VN VS/NP
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