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Nieuwsbrief
In 2012 zal de afdeling V&VN Nurse Practitioners overgaan in de afdeling
V&VN Verpleegkundig Specialisten.
Kwartaalnieuwsbrief

Najaar 2011

Congres 2011

Voortgang wet

Het was een enorme
opkomst dit keer! We
geven de belangrijkste
uitkomsten van de
ruim 400 ingevulde
enquete formulieren.

Bericht van onze
voorzitter
Lees meer op pagina 2

Op de site is een link
naar de foto’s!
Lees meer op pagina 1

Mededelingen van het
bestuur
Het bestuur krijgt
regelmatig vragen en
verzoeken....weer een
greep hieruit op
pagina 3

Nieuw bestuurslid

Fusie VS GGZ

Op het congres hebben
we afscheid genomen
van een paar zeer
gewaardeerde
bestuursleden.
Gelukkig is er ook
nieuwe aanwas.

Alleen de
ledenvergadering van
V&VN zelf hoeft nog
akkoord te gaan met
de voorgenomen fusie.
We worden hiermee
een van de grootste
afdelingen.

Er wordt veel onderzoek naar de VS gedaan. Dit is
een erg belangrijke! Gaarne uw medewerking.

Maak kennis met Eelke
Lemmens voor meer
info: kijk op de site
onder organisatie.

Lees meer op pagina 2

Zie pagina 1

Congres 2011

Samenwerking met de Nederlandse

Totaal aantal reacties: 415

Vereniging voor Psychiatrie

Algemeen
Tijdstip/locatie/bereikbaarheid/
organisatie: goed (61%-70%)
Inhoud/reclame/zaal/netwerk:
voldoende (42%-56%)

Wij zijn verheugd dat de NVvP

Ochtendsprekers
Marga Bijma sprong eruit met: goed
(73%), Petrie Roodbol: goed (38%)
Wynand Ros: goed (21%), Lies Zuidema:
goed (20%), Hans Bohm werd als
verbindend element door 44% als
voldoende en door 34 % als goed
beoordeeld.
Workshops
Er waren dit keer ruim 18 workshops. Er
waren zeer positieve beoordelingen voor
“longgeluiden” (bijna allemaal goed) en
“interactievaardigheden” (83 % goed).
Vervolg
Er hebben zich meer dan 50 mensen
opgegeven om een volgende keer een
workshop te willen organiseren.
Binnenkort volgt een uitgebreid verslag
op de website.
Bestuur V&VN VS/NP

inmiddels ook aan ons denkt als partner
en eigen discipline. Eerder, maar dan
meer op eigen initiatief, hebben al
collega's gesproken op hun
Voorjaarscongres.
De nieuwe site is operationeel. Volg de
laatste nieuwtjes en ontwikkelingen op:
http://venvnvs.nl

Onderzoek

Dit jaar hebben Tim en Hilgen met de
Kwaliteitscommissie van de NVvP
overleg en zijn Sonja van Hamersveld en
Mariëlle de Ruyter bereid om een
presentatie te doen. (Maastricht 4/5/6

april 2012).
Wij roepen iedere geregistreerde VS op
Ook zijn er V&VN VS bestuursleden te
om mee te doen met het onderzoek wat
gast op het Najaarscongres van de NVvP.
is ingesteld door VWS.
Het Voorjaarscongres is vorig jaar
Op de site staat een link naar een quickgeaccrediteerd voor VS-en met 21
scan.
Dit onderzoek is bepalend voor de
verdere ontwikkeling van de VS.
Voor een uitgebreide enquête kun je je
opgeven bij:
daisy.de.bruijn@mumc.nl

punten.
Zichtbaar zijn op zo’n congres is een
belangrijk middel om met elkaar als
verschillende disciplines verder kennis te
maken en te laten zien dat we er zijn!
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groepen je als verpleegkundig
specialist (zelfstandig) wilt gaan
zien. Check of er voldoende
Na euforie komt altijd weer de harde richtlijnen en protocollen voor
realiteit.
handen zijn waar je op terug kan
vallen en of er voldoende draagvlak
Toen ik de week voor 1 november
ineens de wetswijziging van artikel aanwezig is. De functie van
verpleegkundig specialist moet
36a op de agenda van de eerste
kamer zag staan werd ik ineens heel daarin beschreven worden. Denk
vooral aan waar de
blij. Het stond er zelfs als een
verantwoordelijkheid moet worden
hamerstuk Ik kon het bijna niet
overgedragen. De handreiking
geloven dat het dan ineens zover
verantwoordelijkheid in de zorg kan
was. Op 1 november was ik zelf
daarbij van pas komen.
onderweg naar Hannover om daar
als de nursing chair van het ESPNIC Zie: http://knmg.artsennet.nl/
congres op te treden. In de trein
Richtlijnen/KNMGpublicatie/
kreeg ik diverse felicitaties per
Handreikingtelefoon, sms etc. Ik voelde me niet
verantwoordelijkheidsverdeling-bijecht op zijn plek in de trein naar het samenwerking-in-de-zorg-2010.htm
buitenland terwijl er echt iets te
vieren was daar in Nederland. De
War betreft medicatie voorschrijven
dag ervoor had ik een persbericht
geldt eigenlijk hetzelfde, schrijf
gemaakt zodat we direct konden
alleen die medicatie voor die
reageren op onze site. En ja hoor, de belangrijk zijn in je dagelijkse
vlag stond er zelfs bij. Belangrijk te
praktijkvoering. Gebruik indien je
weten is dat dit een belangrijke stap intramuraal werkt het medicatie
is in het proces maar dat er nog een protocol zoals beschreven in ons
aantal zaken moeten worden
tijdschrift. Dit is bekeken en goed
geregeld. Zoals bijvoorbeeld de
bevonden door een brede groep
AMvB. Op het moment dat het dan professionals.
werkelijk zover is gaat de vlag
Maak afspraken met de ziekenhuis
daadwerkelijk gehesen worden!
apotheker hoe je bijvoorbeeld moet
In de trein terug naar huis enkele
omgaan met medicatie die jouw
dagen later besefte ik dat er nog een patiënt al gebruikt bij opname, maar
hoop te doen is voordat alles goed
die niet tot jouw domein horen. Voor
geregeld is. Ik doel dan ook vooral
de doorgang van het proces is het
op de werkvloer. Vanuit onze leden misschien handig als jij dat kan
komt steeds meer vraag over wat en invoeren. Alles is mogelijk mits je
hoe verpleegkundig specialisten nu goede afspraken maakt.
verder moeten en welke afspraken
Als laatste wil ik meegeven; maak
er geregeld moeten worden.
gebruik van elkaars expertise, dus
Mijn advies luid dan ook, bespreek
ga op zoek naar collega
met je directe collega’s (artsen,
verpleegkundig specialisten en
verpleegkundigen en overige
eventueel physician assistants die
disciplines) zover je dit niet al
ook afspraken moeten maken doe
gedaan hebt, welke patiënten
dat dan gezamenlijk op

Euforie?
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instellingsniveau. Gebruik de tijd
die er nog is voordat alles officieel
kan worden geïntroduceerd door
alle bovenstaande processen nog
eens na te gaan.
Bij vragen kun je altijd ons mailen.
We houden je op de hoogte van de
ontwikkelingen en zullen het licht
op groen zetten zodra dit mogelijk
is.
Ondertussen werken wij door met
bijvoorbeeld het KNMG, KNMP en
andere federatie partners om zoveel
mogelijk vanuit een en dezelfde
opinie taakherschikking te
implementeren. Een breed gedragen
opvatting waarin we elkaar
respecteren en waarin de patiënt/
cliënt bovenaan staat is van
bijzonder belang.
Dat dit officiële document misschien
niet geheel synchroon loopt met de
wetgeving mag geen reden voor
vertragingen betekenen. Het kan
ook heel goed gebruikt worden als
toets moment.
Odile Frauenfelder.
Samenvoeging VS GGZ en de V&VN
VS/NP.
Het is bijna zover, nu beide afdelingen
akkoord zijn gegaan op hun
ledenvergaderingen kunnen we aan de
ledenvergadering van de V&VN vragen
om de samenvoeging een definitief
akkoord te geven op de
ledenvergadering van 24 november
aanstaande.
Ons huidige bestuur zal dan worden
versterkt door twee bestuursleden van
de VS GGZ te weten Ben Lijten (huidige
voorzitter) en Yvette Vreeker (2e jaars
student GGZ).
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Mededelingen van het bestuur
Contributie

Scholing

Vanuit V&VN hebben we de vraag gekregen of we jullie
nogmaals willen attenderen op het feit dat de
contributie van V&VN 62 euro per jaar is en de
contributie voor de afdeling verpleegkundig
specialisten 60 euro per jaar. Dus ontvangen jullie een
jaarrekening van 122 euro. Dit is natuurlijk een heel
bedrag maar we proberen daar ook wat voor terug te
geven. Korting op ons congres, korting op andere
scholingen zoals de scholing medicatie voorschrijven
voor verpleegkundig specialisten die dit najaar en begin
volgend jaar wordt aangeboden en inhoudelijk op het
voorschrijf proces in zal gaan.

We zijn vergaand bezig met het ontwikkelen van geaccrediteerde
E-learning modules die opengesteld zullen worden voor leden en
te bereiken zijn via onze site. Dus gewoon thuis je accreditatie
punten halen.
Ook voor deze ontwikkelingen zijn we op zoek naar
verpleegkundig specialisten die specifieke vragen willen
ontwikkelen in samenwerking met het bedrijf dat dit gaat
faciliteren. Waarschijnlijk kan dit financieel vergoed worden. Dus
ook hier graag reacties als je hieraan mee wilt werken.
Mail naar: info.vs@venvn.nl

Oproep
Aan VS-en werkzaam in de
ouderenzorg.
Recent is er een
minisymposium geweest in

aanwezigen waren

wel een kanttekening t.a.v.

dan met name kwetsbare

intensieve zorg. Wij kunnen

enthousiast om elkaar te

het VS werkzaam in de

ouderen), maar het

veel van elkaar leren en

ontmoeten en over het
scholingsaanbod. De

ouderenzorg, vandaar deze
oproep. Zowel in de 1ste lijn,

specialisme van de VS kan
variëren. Vandaar deze

kennis delen! Graag reacties
en ideeën t.a.v. deze oproep

Lelystad (Coloriet) voor VS

bedoeling is om jaarlijks een

2de lijn (klinische geriatrie)

oproep om een netwerk op te

mailen naar de mailbox van

chronische zorg en allen
werkzaam in

minisymposium te
organiseren, gericht op

maar ook in verpleeghuizen
werken VS-en intensieve

bouwen van VS-en die
werken met- en voor

onze website t.a.v. Henk de
Visser. De reacties worden

verpleeghuizen. Er was een

ouderenzorg in

zorg. De doelgroep is

ouderen, ongeacht hun

gebundeld en uitkomsten

geweldige opkomst en de

verpleeghuizen. Er is echter

dezelfde, ouderenzorg (en

specialisme chronische- en of

komen op de website.

Oproep congrescommissie
Na ons zeer goed bezochte congres in Papendal zijn we al weer volop bezig met het volgende congres.
Wij als bestuur denken dat we nu toe zijn aan een tweedaags congres waarbij je ook per dag kunt inschrijven. Er komt meer
ruimte voor de diverse profielen en we gaan ons uiterste best doen om nog betere en gerenommeerde sprekers te krijgen uit
binnen en buitenland.
Omdat wij denken dat jullie het beste weten waar dit congres over zou moeten gaan willen we een congrescommissie
oprichten. Voor deze commissie willen we in contact komen met verpleegkundig specialisten uit de diverse profielen en
werkvelden. Vind je het leuk om een uitdaging aan te gaan samen met een leuke groep mensen? Of je nu in opleiding bent of
al jaren klaar met je opleiding het gaat vooral om creativiteit. We kunnen als afdeling evt. reiskosten vergoeden maar helaas
geen vergoedingen geven voor bijeenkomsten. Wel levert congresorganisatie ODA punten op die je weer kunt gebruiken bij je
herregistratie.
Bij interesse mailen vóór 31 december 2011 naar: info.vs@venvnvs.nl

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

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

Mocht het bestuur van V&VN VS/NP 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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