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Voorwoord 
 

Beste leden, 

 
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2022. We hebben 
er weer een enerverend jaar opzitten en zijn blij 
met de mooie stappen die we met elkaar hebben 
kunnen zetten. 
We hebben tijdens de heidag vooruit gekeken 
naar 2023 en kijken er naar uit om met jullie de 
verplegingswetenschapper nog beter te 
positioneren. We hopen dat één van onze leden 
ons komend jaar komt versterken om deze 
ambitie waar te kunnen maken. 
 
Voor we vol energie ons jaarplan 2023 gaan volgen, ronden we met onze dierbaren het jaar 
2022 af.  

Hartelijke groet,   
 

namens Hanneke, Emerentia, Milou, Anita, Lysette, Marike,  
 

Eline  
___________________________________________________________________________ 

 
Gezocht: Enthousiast algemeen bestuurslid  

 
Ben jij Verplegingswetenschapper en wil jij met jouw talenten bijdragen aan Alumnivereniging 
Verplegingswetenschap Nederland? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Omdat er na de ALV een vacature ontstaat door het aftreden van één van de bestuursleden, 
zijn wij op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid. Als algemeen bestuurslid participeer je 
actief in het verwezenlijken van de speerpunten door bijvoorbeeld het organiseren van 
bijeenkomsten en contact onderhouden met de leden, passende bij je affiniteit en kwaliteiten. 
Er wordt jaarlijks achtmaal via Teams vergaderd en tweemaal ‘live’. Al is het een vrijwillige 
functie, als bestuurslid ontvang je een kleine financiële vergoeding.  
 
Lees hier de volledige vacature.  
__________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

https://alumnivw.nl/laatste-nieuws/gezocht-enthousiast-algemeen-bestuurslid/
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Contributie  
 

Het einde van het jaar is in zicht en daarmee ook het financiële boekjaar. We hebben via het 
programma e-boekhouden dit jaar voor het eerst de facturen voor de contributie verstuurd. 
Helaas herkent het systeem nog niet alle leden wanneer de rekening werd betaald van een 
zogenaamde e.o. rekening. Hopelijk hebben we dit nu zo goed mogelijk kunnen inrichten 
mede dankzij jullie hulp. Rondom het versturen van deze nieuwsbrief zullen we de laatste 
herinnering t.a.v. de contributie versturen. Mocht je nog geen contributie hebben betaald, dan 
het dringende verzoek om dit z.s.m. te doen. Dit kan evt ook via deze link:  Tikkie link 
contributie 2022. Mocht je een herinnering ontvangen, maar al wel betaald hebben, dan 
vernemen we dit graag zodat we het in het systeem kunnen aanpassen. Bedankt! 

________________________________________________________________________________ 

 

Terugblik Mebius Kramer Lezing:  
 
“Vrijdagmiddag 4 november. Ik zit in een volle collegezaal in het Educatorium. Samen met 
studenten KGW en zo’n 30 alumni wachten wij op de Mebius Kramer lezing van Marieke 
Schuurmans over Passende Zorg. Wat fijn dat dit fysiek samenkomen weer kan!  
 
Marieke neemt ons mee, vanuit haar functie als Chief Healthcare Organization bij de 
Nederlandse Zorg autoriteit, wat ons te wachten staat in de nabije toekomst van de zorg. 
‘Niets doen is geen optie’ is de belangrijkste boodschap die Marieke ons wil meegeven. De 
cijfers zijn indrukwekkend; iedere Nederlander betaalt gemiddeld 6000 euro aan zorgkosten, 
1 op de 5 mensen werkt op dit moment in de zorg en 40% van de zorgprofessionals ervaart 
een te hoge werkdruk. Naast het kostenaspect zijn er, door de vergrijzing, binnenkort 
gewoonweg niet voldoende mensen om in de zorg te werken. Dit vraagt om een transitie van 
organisatie en kijk op de zorg. Hierin speelt de verplegingswetenschapper een zeer belangrijke 
rol!” 
 
Wil jij dit inspirerende verhaal in zijn geheel horen? De opname van de Mebius Kramer lezing 
is te vinden op onze website.  
 
_________________________________________________________________________ 
 

Kenniskring: Positionering van de Verplegingswetenschapper 
 
Op 1 december was alweer de laatste bijeenkomst van de kenniskring van dit jaar. Met acht 
alumni hebben we in de kenniskring het afgelopen jaar kennis en ervaringen gedeeld. Naast 
het netwerk tussen verplegingswetenschappers verstevigen, heeft de kenniskring het 
ontwikkelen van kennis tot doel. In deze vijfde bijeenkomst hebben wij ons gebogen over de 
vraag hoe wij als alumni kennis kunnen ontwikkelen die (pas afgestudeerde) 
verplegingswetenschappers helpt om zich te positioneren. Wij onderzoeken of bestaande 
verhalen van verplegingswetenschappers ons hierbij kunnen helpen. Nieuwsgierig geworden? 
Stuur ons een bericht.  
 
________________________________________________________________________ 
 

Meet & Greet Verplegingswetenschap  
 
In oktober was de online Master-Open-Day van de Universiteit Utrecht. De 
masterprogramma’s van KGW verzorgden ieder een sessie. Hoewel er een mooi aantal 

https://tikkie.me/pay/ALUMNIVEREN/3kUmQEShs4g4MKb7WZmx9d
https://tikkie.me/pay/ALUMNIVEREN/3kUmQEShs4g4MKb7WZmx9d
https://alumnivw.nl/laatste-nieuws/opname-kgw-mebius-kramer-lezing-marieke-schuurmans/
mailto:emerentia@alumnivw.nl
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geïnteresseerden aansloot bij onze sessie en er in de chat veel vragen werden gesteld, mist 
bij deze online opzet het persoonlijke contact en het wederzijdse gesprek. Daarom besloten 
we om op 10 november een Meet & Greet bij de opleiding te organiseren.  
  
In de collegezaal verzorgde Lisette Schoonhoven een lezing over het belang van 
Verplegingswetenschap voor de verpleegkunde en de patiëntenzorg. Zij benadrukte daarbij 
het belang van het mee vormgeven van de zorg van de toekomst. Aansluitend kregen de 
aanwezigen informatie over de inhoud en opbouw van de opleiding door mijzelf verzorgd. Er 
was veel interactie door reacties op wederzijdse vragen. Als afsluiting troffen onze gasten de 
studenten en alumni aan om in gesprek te gaan over alles wat bij Verplegingswetenschap 
komt kijken. We kregen ontzettend mooie reacties en kijken terug op een geslaagde Meet & 
Greet! En dus gaan we er nog een organiseren! 
  
Eerst is er op vrijdagmiddag 10 februari de Universiteit Utrecht Master-Open-Day. Naast een 
informatiemarkt op de campus, verzorgen alle studies een sessie over de opleiding. Als 
Verplegingswetenschap zijn we ook van de partij en vragen studenten en alumni om te 
vertellen over de eigen ervaring met de opleiding en wat het oplevert. De Meet & Greet 
organiseren we op vrijdag 17 maart en start om 17.15. Ook hier nodigen we studenten en 
alumni van harte uit om met ons deze Meet & Greet te verzorgen.  
  
De informatie en verhalen van ‘peers’ is van enorme meerwaarde bij de oriëntatie om 
Verplegingswetenschap te gaan studeren. Mocht je een keer een bijdrage willen leveren op 
een van deze momenten of in de toekomst? Stuur dan een mail naar 
S.Vervoort@umcutrecht.nl 
  
Hartelijke groet,  
 
Sigrid Vervoort, programmacoördinator masterprogramma Verplegingswetenschap 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Symposium ‘De Zorg van de Toekomst’ 
 
Op maandag 5 juni 2023 organiseren we in samenwerking met Rho Chi at-Large Chapter en 
V&VN Wetenschap in Praktijk het Symposium `De zorg van de toekomst’. Zet deze datum 
alvast in de agenda! 
 
Voor het 
indienen van 
abstracts, klik 
hier. 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfr4PJR7utMlwlVFoE1_BTOMKM-8C4B3kArqXP5xBF5BUXHA/viewform
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_________________________________________________________________________ 
 
Agenda  
 

Donderdag 26 januari  Kenniskring bijeenkomst 6    Online 
Vrijdag 10 februari   Master-Open-Day UU     Utrecht  
Vrijdag 17 maart   Meet & Greet Verplegingswetenschap  Utrecht 
Dinsdag 21 maart  Algemene Ledenvergadering     Online 
Maandag 5 juni   Symposium ‘De zorg van de toekomst’  Volgt 
 
 

 


