V&VN Wetenschap in Praktijk

De Alumni-vereniging Verplegingswetenschap, Rho Chi Chapter at-Large en V&VN Wetenschap in
Praktijk nodigen u graag uit voor een digitale themabijeenkomst op:
Dinsdag 31 mei 2022 van 19.30 – 21.00 uur
De avond staat open voor leden en eenieder die geïnteresseerd is.
Wil je in gesprek met onze Chief Nursing Officer over:

Samen verder!
Meld je dan aan!
In navolging op de interactieve bijeenkomst van 3 juni 2021 ‘samenwerken voor zeggenschap’ wordt
nu het thema ‘samen verder’ besproken. We werken immers allemaal samen op een of andere
manier: deze 3 beroepsverenigingen werken samen, opleidingen en praktijken werken samen maar
vooral ook iedereen in de beroepsgroep verzorgenden en verpleegkundigen werkt samen met
elkaar. En natuurlijk werken we allemaal interprofessioneel samen. Maar hoe gaan we samen verder
in 2022? Hoe gaan we verder invulling geven aan zeggenschap en de professionele ontwikkeling in
onze beroepsgroep? Dat is het thema van deze bijeenkomst!
Prof. Dr. Evelyn Finnema is hoogleraar Verplegingswetenschap bij het UMCG , lector bij het
lectoraat Verpleegkundige diagnostiek van de Hanzehogeschool Groningen en lector bij het
Talmalectoraat van NHL Stenden Hogeschool. Zij wil bijdragen aan de kennisontwikkeling en
kennistoepassing binnen de verpleegkunde met een accent op persoonsgerichte zorg.
Daarnaast wil zij bijdragen aan evidence based nursing in de context en interprofessioneel leren en
werken. Per 1 mei 2021 is zij benoemd als CNO bij het ministerie van VWS en in deze rol adviseert
zij de bewindslieden van VWS gevraagd en ongevraagd over de positie van verpleegkundigen en
verzorgenden.

De bijeenkomst is interactief. We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van prikkelende stellingen.
Locatie:
Accreditatie:
Aanmelden:
Prijs:

Online via teams.
2 accreditatiepunten zijn aangevraagd bij de registers V&V en VS
Via deze link. Deadline: 27 mei 2022
Gratis voor leden van V&VN Wetenschap in Praktijk, Alumni verplegingswetenschap
en Rho Chi Chapter at Large
€ 5,00 voor overige V&VN-leden
€ 6, 25 voor niet leden
€ 2,50 voor fulltime-studenten.
19.15 uur: virtuele inloop / informele online ontmoeting
19.30 uur: start van de bijeenkomst
21.00 uur : afsluiting

