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Inleiding 
 
De zomer is in zicht! Inmiddels heeft het weer zich daar ook op ingesteld en genieten we met 
elkaar van wat meer ruimte. 
 
Met deze tweede nieuwsbrief komen we in een andere fase. 
We hopen dat het goed met jullie gaat en dat we straks een crisisperiode af kunnen ronden. 
Ondanks de beperkingen in de afgelopen tijd hebben we als vereniging mooie activiteiten gehad 
en zijn we blij dat jullie ruimte vonden om daarbij digitaal aan te sluiten.  
 
We kijken uit naar de activiteiten na de zomer, zodat we met elkaar onze kennis kunnen delen 
en doorgeven! Onze agenda vind je onderaan deze nieuwsbrief. 
 
 
Het bestuur 
info@alumnivw.nl 
 

 
 
Van de secretaris  
 
Herhaalde oproep: Mocht er iets gewijzigd zijn in jouw gegevens, zou je ons dit dan z.s.m. (binnen 
een maand) willen laten weten? Graag houden we onze ledenlijst actueel. Wijzigingen kunnen 
doorgegeven worden via info@alumnivw.nl 
 

 

 

Van de penningmeester  

Tijdens de ALV van 23 maart jl. is de hoogte van de contributie besproken en gestemd over een 
verhoging. Voor 2021 zal de contributie €25.- zijn voor leden en €20.- voor masterstudenten 
Verplegingswetenschap. Voor verdere informatie verwijs ik je graag naar de notulen van de ALV. 
We willen jou vragen, wanneer de contributie voor 2021 al is voldaan, het resterende bedrag over 
te maken op onderstaand bankrekeningnummer. Wanneer je nog geen betaling hebt gedaan, dan 
kunt je gebruik maken van de bijgevoegde link (Tikkie). Graag jouw naam hierbij te vermelden. 
Dit in verband met herkenning van de betaling in het boekhoudkundige systeem.  
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Mocht je niet willen betalen via deze methode, dan verzoeken we je om het bedrag over te boeken 
op rekeningnummer NL09ABNA0526675187 o.v.v. naam en contributiejaar.  

 

TIKKIE: Contributie 2021 (https://tikkie.me/pay/ALUMNIVEREN/xj6DjYFZUtyjvgs87Cy4UZ) 

 

 
Kenniskring 

 

Binnen onze alumnivereniging zijn wij van start gegaan met het opzetten van kenniskringen met 

als doel het netwerk tussen verplegingswetenschappers te verstevigen door kennis te delen en 

te ontwikkelen.  

In januari dit jaar is de eerste kenniskring “dubbelfunctie academisch verpleegkundige” gestart. 

De leden van deze kenniskring zien veel voordelen in het behouden van de academisch 

verpleegkundige voor de werkvloer. Dialyseverpleegkundige/onderzoeker Ronald Visser vertelt: 

“Het helpt bij het toepasbaar maken van verplegingswetenschappelijke kennis op de werkvloer en 

het biedt de mogelijkheid eigen verpleegkundig onderzoek te doen. Het kan leiden tot een 

autonome manier van werken voor verpleegkundigen waarbij verpleegkundigen zelf richting 

kunnen geven aan de manier waarop ze willen verplegen. Klinische vragen kunnen via kwalitatief 

of kwantitatief onderzoek worden beantwoord”. Echter, kant en klare functies binnen 
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zorgorganisaties die patiëntenzorg op academisch niveau combineren met onderzoek en onderwijs 

zijn zeldzaam. Menig verplegingswetenschapper gaat binnen zijn/haar organisatie in 

onderhandeling om zo’n functie te creëren die meerwaarde biedt voor de patiënt/zorgvrager, 

organisatie en het verpleegkundig team.  

Deel ook jouw succesverhaal 

Wij willen andere verplegingswetenschappers inspireren bij het creëren van hun eigen 

academische verpleegkundige functie. Dit doen wij door het delen van succesverhalen waarin je 

meegenomen wordt hoe het andere academisch verpleegkundigen gelukt is een passende functie 

te creëren. Tegelijkertijd maken wij inzichtelijk voor werkgevers wat de voordelen zijn van 

verplegingswetenschappers op de afdeling, in de hoop dat deze functies gangbaarder worden. 

Deze succesverhalen kun je lezen op onze website. Is het jou ook gelukt om je eigen functie te 

creëren waarbij je meerdere rollen combineert? Laat ons jouw verhaal weten! 

Aanmelden tweede kenniskring 

Na de zomervakantie start de kenniskring “positionering verplegingswetenschapper in het 

ziekenhuis”. Naast het uitwisselen van ervaringen willen wij een visie ontwikkelen over de rol van 

de verplegingswetenschapper binnen het ziekenhuis, om te komen tot de meest geschikte positie. 

Deze visie kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden door managers en bestuurders in ziekenhuizen 

en natuurlijk door verplegingswetenschappers die (willen) werken in algemene ziekenhuizen. Wij 

zijn op zoek naar alumni die zich willen aansluiten bij deze kenniskring. 

Heb je een succesverhaal dat je wilt vertellen of wil je deelnemen aan de kenniskring 

“positionering verplegingswetenschapper in het ziekenhuis” neem dan contact op met Emerentia 

Grootscholten via: emerentia@alumnivw.nl  

 

Bijeenkomst 3VW – Samenwerken voor Zeggenschap! 

Donderdag 3 juni vond de interactieve (online) bijeenkomst ‘Samenwerken voor Zeggenschap!’ 

plaats. Aanwezigen gingen in gesprek met Prof. Dr. Evelyn Finnema, Chief Nursing Officer bij het 

ministerie van VWS. Er werd gesproken over zeggenschap. Hoe we voor zeggenschap over de 

muren van de organisaties heen moeten kijken om ons als beroepsgroep te verenigen en samen 

te werken.  

Er vond een dialoog plaats over de toekomst, trots, de uitstroom van verpleegkundigen, 

duurzaamheid, het nemen van verantwoordelijkheid en de rol van de VAR en of deze wel of niet 

wettelijk onderlegd moet worden. Hoe ervaar jij verpleegkundig zeggenschap?  

 

Save the date! 

Op woensdagavond 6 oktober a.s. zal de doorontwikkelde Karakteristiek gepresenteerd worden 

via een online bijeenkomst. Voorbereidingen voor deze bijeenkomst zijn in volle gang en we kijken 

er naar uit om jou daarbij te ontmoeten! 
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Werkgroep proefschriften verpleegkunde  

Sinds een aantal jaar is de website www.verpleegkundigeproefschriften.nl actief. Met deze website 

wordt een overzicht gecreëerd van alle proefschriften op het verpleegkundig domein en daarmee 

wordt ook zichtbaar hoever we staan met de wetenschappelijke onderbouwing van de 

verpleegkunde.  

De alumnivereniging is benaderd om mee te denken op welke wijze het overzicht zo compleet 

mogelijk kan blijven. Een steeds lastigere opgave, doordat er steeds meer onderzoek beschikbaar 

komt en deze promotieonderzoeken gelukkig via steeds meer wegen plaatsvinden. Samen met de 

alumnileden Miranda Thijssen en Rosa Mennes zijn Milou Steenbergen en Desiree Bierlaagh een 

verkenning aangegaan met Johan Lambregts, die de website is gestart. Hieruit hebben we eerste 

activiteiten afgesproken ter oriëntatie op een mogelijke routing om zo op een logische, maar 

weinig arbeidsintensieve manier proefschriften op te sporen.  

Staat jouw proefschrift al op de website vermeld? Je kunt jouw proefschrift daar zelf toevoegen. 

Tevens is het mogelijk om de verdediging van jouw proefschrift op deze plek te vermelden. 

Heb je als lid suggesties of ideeën voor deze werkgroep mail deze naar: desiree@alumnivw.nl 

 

 

Stichting Zuster Vernède                                            

De Stichting Zuster Vernède geeft subsidies aan activiteiten en 

projecten waarbij de focus ligt op de geschiedenis van 

verpleging en verzorging in Nederland. Van een groot 

onderzoeksproject tot een mooie publicatie of zomaar een idee. 

De geschiedenis van verpleging en verzorging in Nederland is 

namelijk voor een belangrijk deel nog onbekend. Er is een 

nieuwe subsidieronde! De eerstvolgende deadline is 1 

september 2021. Check: https://zustervernede.nl/subsidies/  

 

 

Agenda 
 
6 oktober   2e lustrum: presentatie Karakteristiek 2.0  Online   

5 november    Wetenschapscarrousel     Online  
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