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Voorwoord
Beste leden,
Met deze derde nieuwsbrief van 2022, zit het jaar er
grotendeels op. De laatste vrijdag van september hebben we
als bestuur onze heidag gehad en vooruit gekeken naar
2023. Mooi om te ervaren welke ambitie er is en dat er
steeds meer actieve leden aansluiten. Alleen zo kunnen we
met elkaar bouwen aan Verplegingswetenschap Nederland!
We zijn blij dat Marike den Heijer (ze zal zich verderop in de
nieuwsbrief voorstellen) aangesloten is als aspirant
bestuurslid. Tijdens onze heidag is ook bekend gemaakt dat
één van de bestuursleden zal aftreden. Daarmee komt er
begin volgend jaar weer een plek vrij in het bestuur, dus....
pak jouw kans!
Vorige week vond het ENC 2022 plaats. Velen van jullie waren daar aanwezig en hebben ons
laten genieten van alle mooie dingen waar jullie voor het vak mee bezig zijn. Dank voor het
delen en de inspiratie!
Hoewel ik aangaf dat we al weer kijken naar 2023, hopen we jullie in 2022 nog te ontmoeten
bij de Wetenschapscarroussel. Aanmelden kan via deze link.
Daarnaast worden we graag gevoed met jullie ideeën en suggesties, zodat we de
Verplegingswetenschap nog beter kunnen profileren.
Hartelijke groet,
namens Hanneke, Emerentia, Milou, Anita, Lysette, Marike,
Eline
___________________________________________________________________________
Doe jij mee?
In ons strategisch beleidsplan hebben we ons tot doel gesteld de samenwerking tussen de
Alumnivereniging VW en de studie KGW te versterken. Daarmee kunnen we het netwerk
tussen
verplegingswetenschappers
verder
versterken,
(pas
afgestudeede)
verplegingswetenschappers beter profileren en de positie van de verplegingswetenschapper
verstevigen. Met de komst van Sigrid Vervoort als adviserend lid in ons bestuur, wordt de
opleiding KGW vertegenwoordigd. Daarnaast hebben we met Lisette Schoonhoven en Sigrid
Vervoort gesproken over hoe de samenwerking eruit zou kunnen zien. Als ideeën werd onder
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meer genoemd dat verplegingswetenschappers een rolmodel kunnen zijn voor studenten.
Bijvoorbeeld door een gastles te verzorgen, door aanwezig te zijn op de open dag van de
studie of door andere activiteiten, zoals expertmeetings en “Meet the Alumni”-bijeenkomsten.
Om onderling contact te creëren als platform rondom gedeelde thema's, hebben we jullie hulp
nodig.
Willen jullie via deze link een vragenlijst invullen? De vragen richten zich voornamelijk op je
werkveld en expertise. Op die manier kunnen we leden beter in verbinding brengen.
Je gegevens worden opgenomen in onze ledenadministratie en zullen alleen voor genoemde
doelstellingen worden gebruikt. We delen geen informatie met andere partijen.
Alvast bedankt!
___________________________________________________________________________
Even voorstellen: Marike den Heijer
Beste lezers van de nieuwsbrief,
Leuk dat ik de gelegenheid krijg me aan jullie voor te stellen. Ik ben
Marike den Heijer. Lang geleden (in-service) opgeleid tot
verpleegkundige. Ik heb met veel plezier meer dan 20 jaar gewerkt
als verpleegkundige. Vooral in ziekenhuizen, maar ook in de
ouderenzorg, thuiszorg en zorg aan mensen met een verstandelijke
beperking. De laatste 15 jaar heb ik vooral staf- en
managementfuncties gehad. Binnenkort start ik als manager
Kwaliteit en Veiligheid bij CCN. Daarnaast werk ik voor een klein deel van mijn tijd als docent,
zowel voor een hbo-v, als voor de verpleegkundige vervolgopleidingen. In 2008 ben ik
afgestudeerd als VW’er.
Als klein meisje riep ik al dat ik later ‘zuster’ wilde worden en dat gevoel is werkelijk nooit
veranderd. Ik vind dat we een ontzettend mooi vak hebben en ongeacht op welk niveau in de
organisatie ik werkzaam ben of welke rol ik heb – ik vind het belangrijk dat de output van
mijn werk ten goede komt aan de zorgvrager.
Ik heb er veel zin in om me in te zetten voor de alumnivereniging en zo mee te helpen aan
de positionering van verplegingswetenschappers. Ik hoop jullie te ontmoeten!
Hartelijke groet,
Marike.
__________________________________________________________________________
Contributie
Dit jaar is voor het eerst het boekhoudprogramma E-boekhouden gebruikt om de factuur voor
contributie te versturen. Veel leden hebben al hun contributie betaald, fijn!
Mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan het vriendelijke verzoek om dit als nog te doen!
Kun je de factuur niet meer vinden? Laat het weten door een mail te sturen aan
penningmeester@alumnivw.nl en dan zullen we hem opnieuw versturen.

Nieuwsbrief 3 – oktober 2022
Call for applications LMNR 3.0
In januari dit jaar is het Leadership Mentoring in Nursing Research 2.0 (LMNR 2.0) afgerond
met een feestelijk symposium waarbij 17 gepromoveerde verpleegkundigen hun certificaten
in ontvangst hebben genomen. Het LMNR-programma is door de fellows als succesvol ervaren.
Zij hebben hun kennis en vaardigheden in leiderschap in onderzoek sterk ontwikkeld, zij
hebben gewerkt aan eigen onderzoekslijnen, netwerk, en zijn (inter)nationale
samenwerkingsbanden aangegaan en hebben nieuwe nationale en internationale netwerken
opgezet.
Nu is er vanuit ZonMw een subsidie ontvangen om een vervolg leiderschapsprogramma te
starten, namelijk LMNR 3.0. Ook dit programma heeft tot doel om het talent binnen het
verpleegkundig vakgebied te versterken en hiermee een slag in de academisering te maken.
Vanaf 14 oktober is de “Call for Applications” voor het LMNR 3.0 open en kunnen
gepromoveerde verpleegkundigen in Nederland deelnemen aan dit programma. Lees hier
verder.
___________________________________________________________________________
Kenniskring: Pionieren om te Professionaliseren, Profileren en Positioneren.
De kenniskring van de alumnivereniging geeft invulling
aan
het
doel
om
het
netwerk
tussen
verplegingswetenschappers te verstevigen. Dit doen we
door aan de hand van een thema kennis te delen en te
ontwikkelen.
In september was alweer de derde bijeenkomst van de
kenniskring. Deze keer hebben we onze ‘best failure’ and
‘best success’ op het gebied van pionieren,
professionaliseren, positioneren en positioneren als
verplegingswetenschapper uitgewisseld. Samen kwamen
we tot de conclusie dat je ‘best failure’ vaak je beste
succes oplevert!
Wil je ook aansluiten? Stuur een mail naar emerentia@alumnivw.nl
___________________________________________________________________________
European Nursing Congress
Van 4 tot 7 oktober vond het European Nursing
Congress 2022 plaats. Wat mooi om met zoveel
gedreven collega's bij elkaar te komen en kennis te
delen! Het congres maakte duidelijk dat er een hoop
mooie ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied
van verpleegkunde. Tegelijk werd ook duidelijk dat we voor grote vraagstukken staan als het
gaat om toekomstbestendige verpleegkundige zorg, zoals bijvoorbeeld de tekorten,
duurzaamheid, techonologie en financiering. Vraagstukken waar bij uitstek de
verplegingswetenschapper een essentiele bijdrage in kan en moet leveren vanuit haar rollen.
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Ook Verplegingswetenschap Nederland was aanwezig met een presentatie op dit
internationale congres. De aanwezigen werden meegenomen in de totstandkoming van de
Karakteristiek 2.0 en de rollen en competenties welke een verplegingswetenschapper nodig
heeft om zich in het zorglandschap te kunnen profileren. Binnenkort kun je deze presentatie
terugkijken op onze website!
We waren (gelukkig) niet de enige die op dit congres iets vertelde over de ontwikkelingen van
verplegingswetenschappers. Ook in de presentaties ‘The clinical academic nurse: introduction
and implementation of a novel function in Dutch hospitals’ (van Job Leenen, Linda Smulders
en Lisa Suidman), ‘Development and implementation of Community of Practices in hospital
care’ (van Heleen Westland, Barbara Botma en Judy Ammerlaan), ‘Academic career pathways
for nurses - a key solution for nurse retention and quality of care’ (van Amber Boskma) en de
rondetafelsessies ‘Establishing a sustainable research climate for nurses: challenges and
opportunities’ (van Lisette Schoonhoven) en ‘Building an academic nursing community in an
university hospital’ (van Anja Brunsveld-Reinders en Hilda Mekelenkamp) werd er gesproken
over de verplegingswetenschapper.
Inmiddels is er door de congrescommissie een slotverklaring geschreven met vijf kernpunten
die noodzakelijk zijn voor toekomstbestendige verpleegkundige zorg. Hierin ligt een
belangrijke rol voor ons!
___________________________________________________________________________
Berichten van leden
Heb je ook een bericht voor onze nieuwsbrief? Bijvoorbeeld een ontwikkeling of activiteit in
jouw (verplegingswetenschappelijke) praktijk die interessant is voor onze leden, een oproep
tot samenwerking of de aankondiging van de verdediging je proefschrift of een samenvatting
van je onderzoek. Stuur jouw bericht (of een link) naar info@alumnivw.nl
___________________________________________________________________________
Agenda
4 november 2022
16 decemeber 2022
21 maart 2023

Wetenschapscarrousel
Kerstborrel, samen met SUS
Algemene Ledenvergadering

Utrecht (hyride)
Volgt
Online

