
 

Beste collega’s van V&VN IC,  

Iedereen die twee maanden geleden had voorspeld dat we in deze omstandigheden als 
beroepsgroep ons werk zouden moeten doen, hadden we voor gek verklaard. Soms lijkt het een 
nachtmerrie, een boze droom waaruit je het liefst zo snel mogelijk wakker wilt worden. Maar het is 
de realiteit en wij als IC-verpleegkundigen staan, samen met onze collega’s intensivisten, als geen 
andere beroepsgroep in het oog van de orkaan.  

Wij IC-verpleegkundigen maken het verschil! Met onze kennis, onze vaardigheden, onze expertise en 
onze betrokkenheid en liefde voor ons vak, staan wij patiënten en familieleden bij. Wij helpen 
mensen om het corona-virus te overleven en we begeleiden ze wanneer ze komen te overlijden.  

Wij laten zien waarom we voor dit prachtige vak gekozen hebben. Dat wij het mooiste beroep van de 
wereld hebben, hoe intens uitputtend en verdrietig deze tijd ook is.  

We laten ook zien dat we naast elkaar staan, elkaar helpen en steunen op moeilijke momenten en 
soms bij elkaar uithuilen. Als collega’s zijn we nu meer dan ooit intens met elkaar verbonden.  

Vanuit ons, het bestuur van V&VN IC, sturen wij jullie, onze leden, een kleine attentie voor de 
zeldzame rustmomentjes die jullie in de komende periode zullen hebben. Om iets te zaaien en in de 
zomer van te genieten! Een kleine blijk van de enorme trots en waardering die wij voor de inzet van 
een ieder van jullie hebben. Net zoals iedereen in de samenleving dat heeft!  

Maar ook voor de positieve manier waarop onze sector en onze beroepsgroep onder de aandacht 
komt in dit ‘Jaar van de Verpleging’. Voor de manier waarop wij met zijn allen laten zien dat wij 
positieve, proactieve en verantwoordelijke professionals zijn met enorm waardevolle expertise.  

Zorg, naast alle zorg die je geeft aan anderen, ook goed voor jezelf. Geef je grenzen aan als het echt 
niet meer gaat en zoek hulp en ondersteuning als het psychisch niet goed gaat.  

In rustige tijden zullen wij elkaar weer ontmoeten op scholingen, symposia en bijeenkomsten. Maar 
voor nu: alle zeilen bij in de patiëntenzorg. Wij wensen jullie heel veel sterkte, ook met alle 
uitdagingen en emoties in jullie privé-situaties. Zorg goed voor elkaar en voor jezelf!  

Bestuur V&VN IC,  

Rowan Marijnissen – de Jong  

Linda Nieborg 

Carla Kops 

Marianne Freulings 

Frederique Paulus  

Rianne de Jong 

Paul Rood  

 
PS Meld ons je zorgen, knelpunten, dilemma’s en ideeën voor oplossingen 
Loop jij momenteel in je werk ergens tegenaan? Maak jij je zorgen, of heb je misschien een oplossing 
voor een probleem? Laat het V&VN weten via het meldpunt: venvn.nl/coronavirus  



 


