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Inleiding
Momenteel is er qua live mogelijkheden nog niet veel veranderd ten opzichte van onze laatste
nieuwsbrief. Waar we enerzijds snakken naar een live bijeenkomst, houden we anderzijds ons
hart vast voor wat er misschien omtrent Covid-19 nog gaat komen.
Wat fijn dat we elkaar als leden in deze onzekere tijden toch digitaal konden ontmoeten. Mooi om
met elkaar verdieping te zoeken en ervaringen uit te wisselen. Voor 2021 hebben we als bestuur
afgesproken alle bijeenkomsten online te organiseren.
Ondanks dat we beperkingen ervaren heeft deze tijd voor de Alumnivereniging ook mooie
successen gebracht. We hebben ervaren dat het online ontmoeten aansluit bij jullie behoefte.
Daarnaast is het bestuur uitgebreid met twee leden, te weten Milou Steenbergen en Anita Aarnink.
Verder in de nieuwsbrief zullen zij zich voorstellen. De kenniskring is een succes gebleken. Kortom,
ondanks beperkingen in onze ambities, mooie resultaten om mee verder te bouwen.
Het bestuur
info@alumnivw.nl
___________________________________________________________________
Algemene Leden Vergadering (ALV) 2021
Op 23 maart jl. vond de ALV plaats. Vanaf 2021 zal deze jaarlijks online gehouden worden. Het
was een mooie bijeenkomst waar, naast een terugblik op 2020, vooruitgekeken werd naar 20212022.
Er zijn een aantal voorgenomen besluiten genomen, te weten: het nieuwe huishoudelijk reglement
is vastgesteld, de contributie wordt de komende twee jaar met €5, - per jaar verhoogd, de
vergoeding voor bestuursleden is vastgesteld en er zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen.
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Van de penningmeester
Het boekjaar 2020 is met een positief resultaat afgesloten. De COVID-19 pandemie heeft in 2020
(helaas) grote invloed gehad op het continueren van fysieke bijeenkomsten welke doorgaans het
merendeel van de lasten is. Tegelijk hebben we iets reserve kunnen opbouwen hierdoor wat
prettig is met het oog op de (financieel grotere) te organiseren activiteiten voor 2021/2022
waaronder de presentatie van de doorontwikkeling van de Karakteristiek en de reünie i.h.k.v. het
jubileum van de Alumnivereniging.
Eén van de besluiten tijdens de ALV was het verhogen van de contributie met €5.- voor zowel dit
jaar, 2021, als volgend jaar. De contributie komt hiermee op €25.- voor 2021. Doorgaans vindt
de ALV medio maart/april plaats waardoor we leden die al de contributie voor het betreffende jaar
hebben betaald moeten vragen om het resterende bedrag te voldoen. We hopen dit op deze
manier te voorkomen.
In 2020 hebben we de methode ‘Tikkie’ getest om te kijken of we op die manier eenvoudiger de
contributie konden innen. Veel leden hebben hiervan gebruik gemaakt. Tegelijk werden we
geconfronteerd met het nodige uitzoekwerk als het gaat om het niet corresponderen van de naam
van de rekeninghouder en zoals men geregistreerd staat als lid. We willen je vragen om, ongeacht
hoe de contributie wordt voldaan, jouw naam te vermelden.
Ondanks diverse herinneringen per nieuwsbrief en mail, hebben er vorig jaar 28 leden de
contributie niet voldaan. Hier volgen separate acties op zoals ook in de notulen van de ALV en het
huishoudelijk reglement staan vermeld. We hopen het jullie in 2021 wederom zo gemakkelijk
mogelijk te maken. Omdat we gaan werken met een nieuw boekhoudsysteem, zal er een separate
mail volgen met daarin het betalingsverzoek. Bij vragen, neem dan contact op met via
penningmeester@alumnivw.nl.

Actief Lidmaatschap
Ook nu nodigen wij jou uit om een actieve bijdrage te leveren aan de Alumnivereniging
Verplegingswetenschap Nederland. Kijk je er naar uit om bij te dragen aan activiteiten? Neem dan
contact op met Emerentia via emerentia@alumnvw.nl

Van de secretaris
We gaan dit jaar starten met een nieuwe ledenadministratie en boekhoudsysteem. Mocht je er
iets gewijzigigd zijn in je gegevens zou je ons dit z.m.s. (binen een maand) willen laten weten?
Graag houden we onze ledenlijst actueel. Wijzigingen kunnen doorgeven worden via
info@alumnivw.nl
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Nieuwe bestuursleden
In de ALV van 23 maart jl. zijn Milou Steenbergen en Anita Aarnink gekozen tot algemeen
bestuurslid. Zij stellen zich hieronder aan jullie voor.
Milou
Mijn naam is Milou Steenbergen. Ik ben 25 jaar en sinds 2020 ben ik afgestudeerd als
verplegingswetenschapper. Om eerlijk te zijn ben ik nog zoekende naar een functie(s) waarin ik
alle karakteristieken van de verplegingswetenschapper kan combineren. Want hoe prachtig is het
om wetenschap en praktijk met elkaar te kunnen verbinden?
Met deze reden ben ik sinds dit jaar aangesloten als bestuurslid. Daarnaast werk ik als
verpleegkundige in het UMC Utrecht op de afdeling Interne Geneeskunde, Geriatrie,
Reumatologie. Hier ben ik sinds kort ook actief in het bestuur van de Verpleegkundige Adviesraad.
Ik kijk er naar uit om, samen met jullie, de rol van de verplegingswetenschapper nog beter op
kaart te zetten en daarmee de verpleegkundige zorg te verbeteren!
Anita
Mijn naam is Anita Aarnink, ik ben 55 jaar en woon in Hierden (gemeente Harderwijk). Ik ben in
1991 afgestudeerd als verplegingswetenschapper. Daarna heb ik werkervaring opgedaan in
diverse werkvelden, achtereenvolgens de ggz, de ouderenzorg, het ziekenhuis en de
gehandicaptenzorg. Mijn functies kun je omschrijven als beleidsadviseur, met altijd speciale
aandacht voor de verpleegkundigen in de organisatie.
Graag wil ik nu meer in contact komen met verplegingswetenschappers. Ook houd ik van het
organiseren van evenementen en activiteiten. Samen kunnen we dan werken aan de
wetenschappelijke ontwikkelingen in de verpleegkunde en de zichtbaarheid hiervan.
Ik hoop jullie te ontmoeten bij de komende activiteiten.

3 VW symposium ‘Leadership in daily practice’
Op 03 december 2020 hebben de Alumnivereniging samen met Rho Chi en V&VN WiP een online
symposium georganiseerd genaamd ‘Leadership in daily practice’. Centraal in het symposium
stonden de verschillende invalshoeken over verpleegkundig leiderschap. De ochtend werd gestart
met twee keynote speakers prof. dr. Bianca Buurman en prof. dr. Lysette Schoonhoven. Er werd
gesproken over leiderschap als onderdeel van zeggenschap en het tonen van vakinhoudelijk
leiderschap. Dat leiderschap op veel verschillende manieren tot uiting kan komen, bleek ook in de
parallelsessies waarin de verschillende praktijken en onderzoeken werden gepresenteerd. De dag
werd afgesloten door een dialoogsessie tussen een lector (Margreet van der Cingel) en een practor
(Desiree Bierlaagh).
We kijken terug op een geslaagde symposium met meer dan 130 deelnemers en positieve
waardering in de evaluatie.
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Expertmeeting
Op 11 februari jl. heeft de eerste online expertmeeting plaatsgevonden. Het thema was:
‘Verpleegkundige data…. Hoe blijft het van ons?’. Met de invoer van EPD’s/ECD’s, een paar jaar
geleden, wordt de inhoud van ons verpleegkundig werk digitaal vastgelegd. Het gaat hier om
waardevolle informatie waarmee de beroepspraktijk krachtiger kan worden gemaakt, zowel op
instellingsniveau als op het niveau van de individuele patiënt/cliënt/bewoner. Ook kan er
onderzoek gedaan worden met deze verpleegkundige data, zoals in het buitenland al gebeurt en
ook kan deze data bijdragen aan het zichtbaar maken van de meerwaarde van
verplegingswetenschappers. Onder leiding van twee experts Helen de Graaf en Cilleke van der
Velde zijn we met 17 deelnemers in discussie gegaan aan de hand van de volgende stellingen:
Stelling 1. Inzicht in verpleegkundige data biedt organisaties handvatten om op kwaliteit te sturen
Er zijn mogelijkheden uitgewisseld om aan de hand van verpleegkundige data als organisatie te
sturen op kwaliteit van zorg. De wens werd uitgesproken dat verpleegkundige zelf meer met de
eigen data doen.
Stelling 2. Het systematisch verzamelen van verpleegkundige dat verhoogt de registratielast. Het
verzamelen van data richten op die data waar de patiënt profijt van heeft werd als mogelijke
oplossing gezien. Hierdoor kunnen verpleegkundigen mogelijk de meerwaarde van het registreren
inzien en dit niet alleen ervaren als registratielast.
Stelling 3. Zonder verplegingswetenschappers geen betekenisvol onderzoek van verpleegkundige
data. De deelnemers vonden dat ook naast verplegingswetenschappers andere verpleegkundigen
met een master opleiding bijdragen aan onderzoek.
Stelling 4. Data uit het verpleegplan beweegt met de patiënt mee door de zorgketen. Dit werd
gezien als een mooi streven voor de toekomst. Hierbij moeten nog wel een aantal obstakels
overwonnen worden zoals privacy en eenheid van verpleegkundige taal.
Het was een enerverende avond, die na vijf kwartier werd afgesloten door onze voorzitter Desiree
Bierlaagh.

Aankondiging Wetenschapscarrousel
In het najaar van 2021 vindt er een bijzondere wetenschapscarrousel plaats. De
wetenschapscarrousel zal namelijk georganiseerd worden in samenwerking met executie masters
van Utrecht School of Business and organisation (USBO). Alumni van executive master USBO die
werkzaam zijn in de zorg worden uitgenodigd en kunnen alumni verplegingswetenschappers
ontmoeten. Wij denken dat dit een mooie kruisbestuiving gaat opleveren. Het overkoepelend
thema wordt professionaliteit en zeggenschap.

Agenda
Lustrum
Kenniskring
Wetenschapscarrousel

Datum nader te bepalen
15 april
Datum nader te bepalen

Online
Online – gesloten bijeenkomst
Online – mogelijk fysiek
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