Nieuwsbrief 3 – december 2019

Inleiding
En dan is 2019 alweer bijna voorbij. Een jaar waarin voor ons als bestuur best veel gebeurd is.
Een nieuwe samenstelling, een eerste aanzet naar verdere professionalisering met de introductie
van ons nieuwe logo en een andere invulling van de expertmeeting. We hopen dat dit alles
bijgedragen heeft aan een betere positionering van de verplegingswetenschapper en gaan graag
in 2020 verder op de ingeslagen weg.
In 2020 willen we kijken naar een vernieuwing van de ALV, veranderen we onze
betalingsmogelijkheid en organiseren we met 3VW een grote bijeenkomst. Daarnaast hebben we
de wens om ons tweede lustrum in 2021 te vieren met een reünie. Kortom, wij kijken uit naar een
nieuw
jaar
vol
mogelijkheden
en
ontmoeten
jullie
daarbij
graag!
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!
Wij wensen jullie goede feestdagen en een heel mooi begin van 2020!
Het bestuur
info@alumnivw.nl
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Contributie
Een onderwerp wat ieder jaar weer een uitdaging geeft. Uitdagend in de zin van vaststellen welke
mogelijkheden het biedt. Daarnaast uitdagend om van iedereen de contributie te ontvangen en
te volgen of leden niet twee keer hun lidmaatschap betalen.
Om deze stroom voor de penningmeester zo behapbaar mogelijk te maken hebben we op onze
laatste ‘heidag’ de afspraken wat aangescherpt en willen we ze op deze plaats graag met jullie
delen.
We vragen jullie om te checken of het lidmaatschap voor 2019 is betaald (€ 20,-). Daarnaast is
bij een aantal leden gemerkt dat zij dubbel hebben betaald. Als het zichtbaar is dat dat gebeurd
is, wordt het geld teruggestuurd. Mocht je echter zelf zien dat het jou gebeurd is, stuur ons dan
even een mail.
Voor 2020 willen we graag zo min mogelijk zorgen rondom dit onderwerp. Daarom gaan we
proberen te werken met een betalingslink of QR-code. We hopen daarmee het jullie makkelijker
te maken de betaling te voldoen en daarnaast zelf snel inzicht in de stand van zaken te hebben.
Ook willen we benadrukken dat het dubbel betalen van het lidmaatschap onder de
verantwoordelijkheid van het lid valt en dat wij daar niet meer actief naar kijken.

Verslag Expertmeeting 7 november 2019
Op 7 november vond de werkconferentie 'Verplegingswetenschapper op de kaart' plaats in
Utrecht. We kijken als bestuur terug op een leuke, gezellige en inspirerende avond, waarvoor
dank aan alle deelnemers!
De avond werd geopend door prof. Marieke Schuurmans. Zij gaf een presentatie over de
ontwikkeling binnen de verpleegkunde en de rol als verplegingswetenschapper. Zij had in haar
presentatie ook belangrijke resultaten verwerkt uit de enquête die vooraf verspreid is onder onze
leden. Zo verandert 80% van de toekomstige verplegingswetenschappers van functie en/of taken
tijdens de studie. In 26% van de gevallen wordt er ruimte binnen de bestaande functie gezocht
en 20% creëert een nieuwe functie. Dit maakt job crafting, het herstructureren van je functie,
een belangrijk instrument voor de positionering van de verplegingswetenschapper.
Hierna werd de groep verdeeld in 5 subgroepen en hebben we met elkaar gewerkt aan een
roadmap. Op een grote poster was een weg afgebeeld waarop bevorderende factoren
(bruggetjes), belemmerende factoren (rode stoplichten) en randvoorwaarden (benzinestations)
geplakt konden worden om te komen tot een invulling als rol van verplegingswetenschapper in
de praktijk. De posters werden vervolgens in een korte pitch gepresenteerd aan de rest van de
aanwezigen.
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Tot slot vond er, onder begeleiding van onze voorzitter Desiree Bierlaagh, een paneldiscussie
plaats over de rol en positionering van verplegingswetenschappers. In het panel zaten Prof.
Marieke Schuurmans, dr. Anita Wydoodt (RvB Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis), drs. Lia Mulder
(manager zorg UMCG), Aletta Oosterhuis MSc (bestuurder Wijkverpleegkundig genootschap). We
hebben de avond afgesloten met een gezellige borrel! De enquête, de avond zelf (roadmaps) en
de evaluatie achteraf hebben een hoop interessante informatie opgeleverd. De belangrijkste
uitkomsten zijn weergegeven in de bijgevoegde factsheet.
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Proefschriften

Vraag: wie wil ons helpen kennis van nieuwe proefschriften toegankelijk te maken?
Johan Lambregts heeft de Alumnivereniging benaderd om een rol te vervullen bij het beschikbaar
stellen van kennis over nieuwe proefschriften. Gelukkig verschijnen er steeds meer proefschriften
in de verpleegkunde. Tegelijkertijd maakt dat de opdracht om up-to-date te blijven intensiever.
Het ondersteunen van leden bij het verspreiden, delen en toegankelijk maken van hun kennis is
een van de doelstellingen van de vereniging. Daarom zoeken we nu twee of drie leden die willen
nadenken over een werkwijze hoe we nieuwe proefschriften kunnen signaleren. En daarin ook
een rol willen vervullen
Wij zoeken twee of drie mensen die willen helpen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk
proefschriften ook daadwerkelijk terecht komen in proefschriftenverpleegkunde.nl, opdat dit een
zo volledig mogelijke vindplaats kan worden.
Heb je belangstelling? Mail dan naar desiree@alumnivw.nl
Oproep:
stuur
jouw
proefschrift
naar
de
alumnivereniging
proefschriftenverpleegkunde.nl en voor vermelding in de nieuwsbrief.

t.b.v.

Aansluitend op bovenstaande oproep, roepen we onze leden op om hun proefschrift te melden
aan ons. Wij besteden graag aandacht aan jouw proefschrift in onze nieuwsbrief en informeren
je graag over wat er nodig is om jouw proefschrift op www.proefschriftenverpleegkunde.nl te
vermelden.

Studievereniging
Er is een nieuwe studievereniging voor onze studenten opgericht. Hieronder de introductie:
Beste Alumni,

Met trots presenteren wij jullie de nieuwe studievereniging voor studenten KGW, gezondheidswetenschap
voor zorgprofessionals, fysiotherapiewetenschap en verplegingswetenschap:
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We hebben met zijn allen hard gewerkt om de vereniging op te zetten in het belang van alle KGW studenten,
in samenwerking met de (voormalig) studie-alumniverenigingen en de opleiding. We willen iedereen die
heeft bijgedragen aan het proces dan ook van harte bedanken voor alle hulp en inzet. We hebben er erg veel
zin in om aan de slag te gaan en onze plannen voor de vereniging te verwezenlijken!

Ons bestuur bestaat uit:
Linda Wouda, voorzitter
Amber Boskma, secretaris
Rosa Heida, penningmeester
Annelotte Versloot, activiteitencommissaris
Charlotte Cohen, faciliteitencommissaris
En Nathalie van Heerden, commissaris extern.
Scientia Una Sanitatis betekent ‘één Gezondheidswetenschap’, en dat is ook precies wat we willen uitstralen.
We willen met een gezellige sfeer, op een professionele manier saamhorigheid creëren tussen de drie
‘bloedgroepen’ van de KGW. Zo kunnen we gedurende de studie onze kennis en enthousiasme voor
wetenschap en zorg delen, en werken aan ons netwerk en profilering binnen en buiten de faculteit. Dit alles
natuurlijk met een gezonde dosis gezelligheid. Om dit te bereiken zullen we activiteiten organiseren op het
gebied van professionalisering, nauw contact hebben met de opleiding, én natuurlijk ontspannende
activiteiten zoals borrels organiseren.
Een van onze andere belangrijke speerpunten is de samenwerking met de alumniverenigingen. Zodat we
samen kunnen werken aan activiteiten, maar ook om de verbindende factor te zijn tussen de alumni in het
werkveld, de studenten en de inhoud van de opleiding.
We gaan er een leuk jaar van maken, hopelijk tot snel!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van SUS,
Nathalie van Heerden
Commissaris Extern der Scientia Una Sanitatis
comexternsus@gmail.com
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Portret van een Verplegingswetenschapper
Alette de Jong begon in 1981 met de in-service opleiding voor Averpleegkundige in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk, een regionaal
ziekenhuis waar in 1974 een brandwondencentrum is gestart. Vanaf de
oprichting wordt hier multidisciplinair gewerkt en het ontwikkelt zich verder
richting een internationaal expertisecentrum voor huid, littekens en
complexe wonden. Tijdens de opleiding ontstond de wens om op dit
brandwondencentrum te werken, een afdeling waar leerlingverpleegkundigen vanwege de complexiteit van zorg niet werden toegelaten.
Na aandringen mocht zij hier als vierdejaars leerling toch werken en is
sindsdien gebleven. Na haar diplomering als A-verpleegkundige
specialiseerde zij zich verder als brandwond- en IC-verpleegkundige. Sinds
2001 werkt zij als verpleegkundig onderzoeker, na het afronden van haar studie
Verplegingswetenschappen aan de Universiteit van Wales in Cardiff. In 2013 is zij gepromoveerd
aan de Universiteit van Utrecht. Sinds kort is zij fellow bij het Leadership Mentoring Nursing
Research 2.0 programma.
Voor het Rode Kruis Ziekenhuis en de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland
initieert zij onderzoek en voert onderzoek uit op het gebied van de brandwondverpleegkunde om
de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te verhogen. Patiënten die zijn opgenomen in een
brandwondencentrum verblijven daar voor langere tijd en worden vaak geïsoleerd verpleegd.
Bovendien zijn patiënten vaak al kwetsbaar voor het ongeval, zijn van alle leeftijden,
multimorbide, hebben communicatieproblemen en/of zijn sociaal geïsoleerd. Het verplegen van
patiënten met brandwonden is daarom hoog complex. Daarbij komen nog de dagelijkse wondzorg
procedures, van wonden in alle fasen van het wondgenezingsproces. Adequaat pijnmanagement
draagt bij aan deze wondgenezing, en ook aan de kwaliteit van leven tijdens en na de opname,
en is van invloed op de ligduur. Verpleegkundigen spelen hierin een centrale rol. Zij houden zich
bezig met het meten, anticiperen en evalueren.
Het onderzoek van Alette richt zich vooral op pijnmeting en pijnbehandeling. Het pakket van
valide, betrouwbare en klinisch bruikbare meetinstrumenten die gekoppeld kunnen worden aan
'nurse led' behandel protocollen voor alle patiënten binnen de heterogene populatie is nog niet
compleet. Ook het uitbreiden van het pakket van 'evidence based' comfort verhogende
interventies heeft de aandacht: wat zijn de effecten van innovaties op comfort en tevredenheid
van de patiënt en op 'nurse sensitive' uitkomsten. Ook richt onderzoek zich op interventies op
maat: wat past het best bij de individuele patiënt. Om het onderzoek voort te kunnen zetten is
voor de toekomst een sterke basis nodig, met meer verpleegkundig onderzoekers en met een
academische infrastructuur.
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Nieuws uit het netwerk
Rho Chi biedt leden van de Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland een korting aan
op haar lidmaatschap. Meer informatie? www.rhochi.nl

Agenda
20 maart 2020

HST

16 april 2020

ALV + expertmeeting

8 mei 2020

HST

Najaar 2020

Bijeenkomst 3VW

Utrecht
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