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Inleiding  

 

Continentieverpleegkundigen en verzorgenden vormen een belangrijke schakel in de zorg 

voor zorgvragers met functiestoornissen van de uitscheiding van urine en ontlasting. Ook wel 

continentieproblemen genoemd. Continentieverpleegkundigen oefenen hun vak uit in vele 

sectoren en bij zeer verschillende zorgvragers. Van ziekenhuis tot eerstelijnszorg zijn zij 

werkzaam. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland afdeling Continentie 

verpleegkundigen en verzorgenden, verder genoemd V&VN CV&V, is de representatieve en 

aansprekende beroepsvereniging voor alle verpleegkundigen en verzorgenden in de 

continentiezorg.   

 

V&VN CV&V heeft zich tot doel gesteld een bijdrage te leveren aan de professionalisering 

van verpleegkundigen en verzorgenden die betrokken zijn bij de zorg voor zorgvragers met 

continentieproblemen. Inmiddels is de afdeling uitgegroeid tot een brede en actieve afdeling 

binnen de V&VN voor verpleegkundigen en verzorgenden die geïnteresseerd zijn in de 

continentiezorg. V&VN CV&V heeft op dit moment 369 leden.   

Het bestuur bestaat uit 9 leden, met een dagelijks bestuur van 3 leden (de voorzitter, 

penningmeester en secretaris) en 6 algemene leden. 

 

De missie van V&VN is de leden in staat stellen om hun vak met passie en trots op het 

hoogste kwaliteitsniveau uit te laten voeren. Hieruit voortvloeiend is de missie van de V&VN 

CV&V geformuleerd.  

 

Geplande activiteiten 2020 

De geplande activiteiten voor 2020 waren:  

- Continuering van de samenwerking met twee andere afdelingen aan het VWS project: 

kwaliteitskader continentiehulpmiddelen. 

- Het CV&V symposium 2020 

- Project “Profilering van het beroep continentie verpleegkundige” 

- Project “Verbinding met de leden”  

 

Terugblik op 2020  

 

2020 is een roerig jaar geweest, door Covid-19 met de intensieve werkomstandigheden voor 

iedereen en de situatie omtrent het symposium/congresbureau.  Tevens zijn we als bestuur 

betrokken geweest bij de vereniging nieuwe stijl van de V&VN, wat tijd van ons heeft gekost. 

Dit zijn de redenen waardoor het jaarplan niet helemaal zoals gepland tot uitvoer is 

gekomen. Komend jaar (2021) zullen we het jaarplan van afgelopen jaar laten staan en de 

focus leggen op stabiliteit en de nieuwe verenigingsstructuur.  

 

Kwaliteitskader continentiehulpmiddelen 

 

V&VN CV&V is lid van het platform continentiehulpmiddelen. Één afgevaardigde heeft 

deelgenomen aan de overleggen. 

Focus in 2020 heeft gelegen op:  

• De digitalisering van het PES+ formulier en de uitvoer van een pilot.   

• Het ontwikkelen van een e-learning over functioneringsgericht voorschrijven.  
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Het CV&V symposium  

Door de situatie rondom Covid-19 is het symposium 2020 niet door kunnen gaan en is het 
verplaatst naar het voorjaar in 2021.  

Project “Profilering van het beroep continentie verpleegkundige”. 

 
Het doel van het CV&V bestuur is dat verpleegkundigen en verzorgenden die niet 
gespecialiseerd zijn in continentiezorg het belang van continentieproblematiek zien en de 
continentieverpleegkundigen weten te vinden. Er zijn kaders geformuleerd voor een 
werkgroep en er is een oproep gedaan om leden te werven voor de werkgroep.  
 
Hierna is het project stil komen te staan door verschillende oorzaken, onder andere Covid-
19.  

 
Project “Verbinding  met de leden” 
 
Om verbinding te krijgen met onze leden hebben we ons als CV&V bestuur een vraag 
gesteld “Wat kunnen wij als CV&V bestuur doen om de waarde van de afdeling bij de leden 
te kunnen doen toenemen?” Het is de bedoeling dat een werkgroep het antwoord op 
bovengenoemde vraag gaat onderzoeken bij de leden. De vraag die centraal staat naar de 
leden toe is “Wat kan de CV&V doen om de waarde van de afdeling voor jouw te doen 
toenemen?” Vanuit het bestuur zijn er randvoorwaarden opgesteld en aandachtspunten die 
meegegeven worden aan de werkgroep leden. Er is een oproep gedaan om werkgroep leden 
te werven.  
 
Hierna is het project stil komen te staan door verschillende oorzaken, onder andere Covid-
19.  

 

Ondersteunende activiteiten van 2020.  

- De website V&VN CV&V  

- De beleidsdag voor het bestuur 

- Het uitbrengen van informatieve mails naar de achterban.  

- Contacten met sponsoren, patiëntenverenigingen, bestuurders van andere 

afdelingen, etc. 

- Contacten met de UCS-opleiding en Antonius Academie 

 

Slotwoord 

Dit jaarverslag laat zien wat het CV&V bestuur heeft uitgevoerd van het jaarplan 2019/2020.   

 

  


