Nieuwsbrief 2 – mei 2019

Inleiding
Nieuw, nieuwe mensen, nieuwe kwaliteiten, nieuwe mogelijkheden met het toetreden van
twee nieuwe leden is het bestuur er weer klaar voor! Emerentia Grootscholten en Lysette
Hakvoort zijn verkozen op de ALV van afgelopen maart en daar zijn we als bestuur erg
content mee. In de volgende nieuwsbrief zullen zij zich voorstellen.
En er is meer nieuw(s). De afgelopen maanden is er o.l.v. de voorzitter gestart met een
professionaliseringslag. De alumnivereniging wil zich profileren als een serieuze speler in
het veld van VW Nederland als het gaat om netwerken, verbinden en kennisdelen. De
zichtbaarheid en herkenbaarheid, maar ook communicatie zijn hierin essentieel. Daarom
hebben we ons laten adviseren door experts over onze zichtbaarheid op social media
platformen en onze huisstijl met logo. Een andere, meer sprekend logo welke uitstraalt
waar de vereniging voor staat en wat we willen werd ontworpen. Tijdens de ALV is hier op
de gebruikelijke wijze over gestemd en het resultaat wordt hier gepresenteerd, een mooi
nieuw logo en huisstijl!
Ook t.a.v. communicatie zijn we geadviseerd. Zo hebben we vanwege gebruikstechnische
aspecten afscheid genomen van onze vorige LinkedInpagina, maar hebben we een
geweldige nieuwe pagina op LinkedIn gekregen, ontdek en connect!
Daarnaast hebben we, met dank aan Florian van Hunnik, onze website aangepast.
Komende tijd zullen we deze verder ontwikkelen, zodat ook deze bijdraagt aan onze
doelstellingen. We horen graag wat jullie ervan vinden.
Als het gaat om netwerken, kennisdelen en verbinden heeft de Alumnivereniging de
afgelopen maanden verschillende activiteiten georganiseerd. De ALV was gekoppeld aan
een expertmeeting over artificial intelligence, er is gespeeddatet met studenten van de
opleiding en samen met V&VN WiP en Rho Chi opnieuw een bijeenkomst over EBP
georganiseerd. Allen bijeenkomsten om kennis te vergaren, te delen en te netwerken!
Save te date...Reserveer alvast 7 november 2019.
Zoals we in onze eerdere nieuwsbrief al schreven ontwikkelt het zorglandschap, specifiek
het verpleegkundig landschap, zich dit moment sterk. In veel organisaties wordt
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nagedacht over de verpleegkundige professie en positionering hiervan. Dit is mede
aanleiding voor de Alumnivereniging om een doorontwikkeling te maken t.a.v. de
Karakteristiek. In het kader hiervan organiseert de Alumnivereniging met medewerking
van prof. dr. Marieke Schuurman een bijeenkomst. Deze bijeenkomst heeft als concreet
doel een product te ontwikkelen die zowel toekomstige Verplegingswetenschappers als
organisaties kan helpen om Verplegingswetenschappers optimaal in te zetten. Verdere
berichtgeving volgt…maar houdt 7 november a.s. alvast vrij!
Zin om bij te dragen aan de doelstelling van de Alumnivereniging Verplegingswetenschap
Nederland? Mail, bel, spreek ons aan. Wij willen graag verbinden, kennis delen en
verspreiden!
Het bestuur
info@alumnivw.nl

Verslag ALV 14 maart 2019
Tijdens de leden vergadering waren naast het bestuur 8 leden aanwezig. We hebben het
jaarplan toegelicht. Komend jaar zal de Karakteristiek Verplegingswetenschapper een
leidraad vormen voor de activiteiten die we ondernemen. Samen met de KGW studie- en
alumniverenigingen wordt een voorstel ontwikkeld om de Wetenschapscaroussel
opnieuw vorm te geven. Vanuit het doel van deze bijeenkomst: een ontmoetingsmoment
tussen studenten en alumni van KGW.
Daarnaast zal komend jaar in het teken staan van het professionaliseren van het bestuur
en het professionaliseren van onze communicatie vanuit het ontwikkelde
communicatiebeleid in 2018. Een eerste stap daarin is de keuze voor een nieuw logo. Met
de aanwezige leden is het nieuwe logo gekozen. Er is naast het logo ook een verkort logo
ontworpen.

Onze penningmeester, Anneke van den Pol, heeft het financiële verslag en de begroting
toegelicht. De begroting is goedgekeurd. Alle aanwezigen zijn het eens met de
contributieverhoging met 5 euro naar 20 euro per jaar.
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We hebben van Anneke van den Pol afscheid genomen als bestuurslid van de
alumnivereniging. Zij heeft een belangrijke rol vervuld binnen de vereniging en de
afgelopen jaren verschillende taken op haar schouders genomen, daar zijn wij haar zeer
dankbaar voor. Wij wensen haar ook veel succes als lid van het bestuur van Rho Chi.
Lysette Hakvoort en Emerentia Grootscholten hebben afgelopen maanden meegedraaid
als aspirant bestuurslid en stelden zich kandidaat voor het bestuur. Zij zijn unaniem
gekozen als bestuurslid. Desiree nodigt geïnteresseerden uit om ook deel te nemen aan
het bestuur. Dat kan ook als aspirant-lid. Er staat nog een vacature open.
Al enige jaren merken we dat het moeilijk is om leden naar de ALV te laten komen. De
ervaring van alle aanwezigen is dat veel verenigingen hiermee kampen. Dat is de reden
dat het bestuur zich komend jaar zal beraden om een nieuwe, moderne vorm van de ALV
in 2020. Als je suggesties hebt laat ons dit dan graag weten!

Expertmeeting 14 maart 2019
Aansluitend aan de ALV worden we in 2 workshops meegenomen in de wereld van nieuwe
technologie. Een breed begrip, dat op allerlei manieren op ons afkomt. Daarom hebben
we twee sprekers uitgenodigd die met verschillende vormen van nieuwe technologie bezig
zijn met kwaliteitsverbetering van de zorg.
Lydia Mennes als artificial intelligence specialist neemt zij ons mee in haar kennis en
ervaringen in de toepassing van AI in het EPD. Ze geeft ons een mooi en herkenbaar
inkijkje in wat je tegenkomt als je op deze wijze ongestructureerd opgeslagen gegevens
naar boven probeert te halen. Veel herkenbaarheid op de afkortingscultuur van de zorg,
die haar in haar werk voor onverwachte en interessante vraagstukken stelt. Toch is het
toepassen van AI in het dossier belangrijk, ze neemt ons mee in wat daar de meerwaarde
van is ten behoeve van kwaliteit van zorg.
Aansluitend maken we kennis met de mogelijkheid van 360 graden virtual reality in
leertrajecten, op school en in de praktijk. Sjoerd Renkers van Vakexpert creëert op deze
manier innovatieve leeroplossingen die helpen om professionals toe te rusten op de
praktijk, die via andere leerwegen minder makkelijk te leren zijn. Het ervaren alsof je in
een complexe situatie aanwezig bent, levert op een andere manier inzicht & kennis op.
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Studievereniging
Nexum
Sciencia
Curea
en
Verplegingswetenschap Nederland organiseren samen
"Waarheen leidt de weg?"

Alumnivereniging
de inspiratiesessie:

Op 22 maart jl. vond de speeddate sessie "Waarheen leidt de weg" plaats tussen alumni
en studenten van de Master Verplegingswetenschap. In een goed gevulde ruimte werd de
opening van de bijeenkomst gedaan door de voorzitter van de alumnivereniging: Desiree
Bierlaagh. Zij vertelde over de Karakteristiek die de door de alumnivereniging is ontwikkeld
om meer handen en voeten te geven aan de rollen die een Verplegingswetenschapper
kan vervullen. Deze introductie leverde direct al veel gespreksstof op. Heel herkenbaar
was de moeite die verpleegkundigen hebben om onderzoek en praktijk met elkaar te
combineren, terwijl deze duo functies juist heel veel meerwaarde kunnen hebben. Het blijft
lastig om anderen te overtuigen van de meerwaarde van een Verplegingswetenschapper.
Dit leidde ook tot de vraag of de functies die de huidige Verplegingswetenschappers
bekleden een kwestie van geluk of een kwestie van profileren en eigen initiatief is. Hier
kwamen we niet helemaal uit, de waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden.
Iedereen was het er wel over eens dat de karakteristiek hier handvatten in bood om deze
meerwaarde woorden te geven.

Daarna vonden de speeddates plaats tussen de alumni en de studenten. Er was een
gevarieerd palet aan alumni aanwezig werkzaam o.a. in het onderwijs, de
beroepsvereniging, onderzoek en de IGJ. Studenten konden hen het hemd van het lijf
vragen over hun carrière en welke stappen zij hiervoor hebben doorlopen. Studenten
gaven aan het een erg gemoedelijke, maar vooral informatieve bijeenkomst te vinden. De
sessie heeft bijgedragen aan het beeld en de mogelijkheden die er zijn in na de Master.
Voor sommigen heeft het de ogen geopend voor wat je allemaal kunt als eenmaal dat
felbegeerde papiertje in bezit is. Het gaf inspiratie tot nieuwe werkvelden die voorheen
niet overwogen waren.
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Kortom, het was een informatieve, maar vooral ook gezellige avond. Waarbij goede
gesprekken gevoerd zijn over de toekomst van Verplegingswetenschappers. We hopen
volgend jaar opnieuw in samenwerking de bijeenkomst vorm te kunnen geven.
Rosa Mennes

Bijeenkomst 3 VW
Alumnivereniging Verplegingswetenschappen Nederland, V&VN Wetenschap in Praktijk
en Rho Chi Chapter-at large organiseerden op dinsdag 16 april in Utrecht een lezing met
als thema: ‘Toepassen van EBP op MBO-, HBO- en WO-niveau’. Daarbij stond de vraag
centraal hoe je praktijk, onderwijs en onderzoek verbindt. De lezing werd bezocht door
ongeveer 60 personen. Ans Rensen en Loes Dusseldorp gaven een presentatie. Ans
Rensen werkt als docent en Verplegingswetenschapper bij de HBO-V van de Hogeschool
Arnhem en Nijmegen (HAN). Vanuit het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening
is zij als externe coach betrokken geweest bij EBP in verpleeghuizen. In haar presentatie
ging zij voornamelijk in op de vraag hoe je de EBP-cultuur met diverse meetinstrumenten
in kaart kan brengen. Loes van Dusseldorp werkt als Verplegingswetenschapper in
verpleeghuis Atlant. Zij vertelde over de praktische aanpak van EBP in de verpleeghuizen,
aan de hand van vier concrete voorbeelden. De presentaties van beide sprekers staan op
de website van WiP.
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Portret van een Verplegingswetenschapper
Wanneer ik als docent voor een nieuwe groep met
verpleegkunde studenten sta, stel ik mezelf als volgt
voor: ‘… ik ben Verplegingswetenschapper,
Verpleegkundige en jullie docent voor de komende
cursus’, meestal in die volgorde. Het besef dat de
‘functie’ van Verplegingswetenschapper een
bepaalde rol en karakteristiek met zich meebrengt,
bevindt zich bij mij niet dagelijks op de voorgrond.
Maar desalniettemin weet ik dat ik met mijn kennis
en vaardigheden als Verplegingswetenschapper en
docent een belangrijke link ben tussen de theorie en
praktijk. Voor mijn gevoel heb ik tijdens de opleiding
tot Verplegingswetenschapper geleerd om bepaalde
vaardigheden, attitudes en rollen van nature met me mee te dragen. Ik ben een
kennisdeler en draag mijn steentje bij aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie
verpleegkundigen. Ik probeer door middel van creativiteit en overtuigingskracht,
studenten te informeren over de rol van onderzoekend vermogen en EBP in de
beroepspraktijk. De link naar wetenschappelijk onderzoek, is op deze manier ook
makkelijk gelegd. Daarnaast kijk ik als stagedocent ook regelmatig mee op de werkvloer.
Zo krijg ik mee op welke manier de zorg zich in de praktijk ontwikkelt en zie ik ook welke
competenties de toekomstige verpleegkundige moet bezitten om zo goed mogelijk
aansluiting te blijven houden met de steeds veranderende zorgvraag in onze samenleving.
Door deze kennis te delen kan ik bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs voor
verpleegkunde studenten. Ik denk dat wij als Verplegingswetenschappers ons moeten
beseffen dat we wat betreft ontwikkeling van onze rol nooit stil zullen staan. We dienen
mee te blijven bewegen met de ontwikkelingen in zorgland en steeds de rol te vervullen
die op dat moment van ons gevraagd wordt en die past bij onze functie.
Iris ten Barge, MSc. RN. Docent hbo-Verpleegkunde

Agenda
Netwerkbijeenkomst V&VN WiP 19 juni 2019
Wetenschapscarroussel
4 oktober 2019
Expertmeeting
7 november 2019

16.30-20.30 uur in Zaandam
13.00-18.00 uur in Utrecht
nadere info volgt
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