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FUNCTIEDIFFERENTIATIE MBO/HBO EN TOEPASSEN VAN EBP 

V&VN Wetenschap in Praktijk, alumnivereniging verplegingswetenschap 

en Rho Chi Chapter organiseren op maandag 8 oktober 2018 een 

bijeenkomst over het toepassen van EBP op de werkvloer in combinatie 

met functiedifferentiatie MBO/HBO.  Hoe pak je dat aan? Hoe creëer je 

ruimte voor EBP en de nieuwe beroepsprofielen in de dagelijkse praktijk? 

Anne Boerboom  
Proeftuinen Radboudumc 

Anne Boerboom werkt in het Radboudumc als 

procescoördinator praktijkonderwijs en 

oncologieverpleegkundige en is betrokken geweest bij een 

proeftuin rondom de functiedifferentiatie MBO/HBO op de 

afdeling Medische Oncologie. Zij zal vertellen over haar 

ervaringen met de proeftuin, welke verbeteringen werden 

doorgevoerd op de werkvloer en hoe klinisch redeneren & 

EBP een rol speelde in de proeftuin. 

Haar stelling luidt: “Voor het verder invoeren van klinisch 
redeneren en EBP is de inzet van master-opgeleide 
verpleegkundigen cruciaal”. 
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8 oktober 2018 

18.00 uur Ontvangst met broodje 

18.15 uur Start bijeenkomst 

20.30 uur Afsluiting en borrel 

Locatie: Windesheim Zwolle, Campus 2, 8017 CA 

Zwolle 

Lokaal H2.03 (H-gebouw, 2e verdieping);  

zie ook bewegwijzering en 

https://www.windesheim.nl/over-

windesheim/contact/zwolle-campus/parkeren-en-

plattegrond/ 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Wilma Jackson is manager Leerhuis van het Eilsabeth-
TweeStedenziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Ze vertelt over de 
aanpak van de proeftuinen en  over het faciliteren van 
verpleegkundigen zodat zij zich meer kunnen ontwikkelen. 
EPB is hier een belangrijk onderdeel van.  
Haar stelling luidt: “De verpleegkundige is een  all-around 
professional die kan samenwerken, communiceren en die 
constant op zichzelf reflecteert en altijd de vakliteratuur 
van zijn beroep bijhoudt”.  

 

Aanmelden: Klik Hier  of ga naar 

https://ukonnetwerk.nl/groups/netwerkavond-

toepassen-ebp-en-functiedifferentiatie-mbohbo 

Deadline aanmelden: 3 oktober 2018 

Accreditatie: Er is accreditatie aangevraagd voor 2 

punten bij de registers V&VN en VS.  

Prijs:  - Gratis voor leden V&VN Wetenschap in 

Praktijk, Alumnivereniging en Rho Chi-atlarge 

Chapter  

- € 7,50 voor overige leden van V&VN;  

- € 5,- voor full time studenten  

- €10, - voor niet-leden 

 
Parkeren 
Bij Windesheim zijn twee parkeerplaatsen aangegeven: P1 en P2 (P3 is tijdelijk gesloten). De precieze 
locaties ziet u op de plattegrond op de website. Let op: het is niet toegestaan langs de openbare weg te 
parkeren (Campus en Burgemeester van Walsumlaan).  
 

Wilma Jackson  
Leerhuis Elisabeth-
TweeStedenziekenhuis  


