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VOORWOORD

In dit jaarverslag van 2019 blikken we terug op wat er in 2019 gebeurde binnen 

onze vereniging. Het was een roerig jaar waarin de functiedifferentiatie en de 

wet BIG II veel aandacht kregen. Dat leidde tot het aftreden van het bestuur 

van V&VN. Ondertussen is een interim-bestuur aangesteld. 

Als afdeling Diabeteszorg hebben we ook successen behaald. Een mooi 

voorbeeld is het samenwerkingsverband ‘Rondetafel Diabeteszorg’, waarin we 

met succes hebben gepleit voor de vergoeding van de Flash Glucose 

Monitoring meter. Misja Sprengers heeft ons daar heel goed vertegenwoordigd.

Ik geef toe dat het gemakkelijker is om over samenwerken te spreken dan het 
te doen. Om het goede voorbeeld te geven ben ik, als voorzitter, oriënterende 
gesprekken aangegaan met de long- en dialyseafdeling. Ook hebben we de 
samenwerking met de verpleegkundig specialisten in gang gezet. Een van de 
thema’s in 2019 binnen V&VN was de herziening beroepsprofielen. Dit blijft 
voorlopig op de agenda.  Wij als Diabeteszorg zijn aangehaakt en ook het 
komend jaar gaan we met dit onderwerp aan de slag. En ook bij de herziening 
van het kwaliteitsregister is onze afdeling betrokken. 

Terugkijkend naar 2019 concludeer ik dat het een druk jaar is geweest voor 
het jonge bestuur. En met enige trots kan ik vertellen dat op 31 december 
2019 de afdeling 835 leden telde.

Samen hebben we in 2020 nog veel te doen. Ik wil bij deze elk lid bedanken 
voor zijn/haar loyaliteit voor de afdeling. Samen zijn we sterk. Met die 
gedachten zet ik me weer vol overgave in voor de toekomst.

Henny Nouwen, voorzitter V&VN Diabeteszorg



Het expertisecentrum is een bloeiende en actieve afdeling van V&VN 
waar alle verpleegkundigen die zich in diabeteszorg (willen) 
specialiseren elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen uitwisselen en 
zich thuis kunnen voelen.

De diabeteszorgverlener is een verpleegkundige die de regierol vervult 
in de zorgverlening aan mensen met diabetes mellitus. De 
diabeteszorgverlener levert complexe zorg en is de coach van de 
patiënt bij het versterken van zijn zelfmanagementvaardigheden met 
preventie als centrale opdracht. De leden van V&VN Diabeteszorg 
leveren kwalitatief hoogwaardige zorg, dat is doelmatige zorg, die 
gebaseerd is op erkende richtlijnen en standaarden. Kwalitatief goede 
diabeteszorgverlening is mede afhankelijk van de diabeteszorgverlener 
die zich onderscheidt vanwege zijn/haar specifieke expertise op het 
gebied van diabetes(zorg).  

VISIE



BELEIDSPLAN

Strategische keuzes

Om de visie van de afdeling uit te drukken, kiezen we     
voor de onderstaande strategische keuzes:

• Professionalisering van de diabeteszorgverlener

• Maatschappelijke positie van de 
diabeteszorgverlener versterken

• Actieve dialoog met (potentiële) leden 

• Betrouwbare dienstverlening aan de leden 

• Een slagvaardige en toekomstbestendige afdeling 
met een beleidsvoerend bestuur, ondersteund door 
actieve vrijwilligers
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AFDELING DIABETESZORG



BESTUUR 

• Henny Nouwen, voorzitter

• Polly van der Loop, secretaris,                 

portefeuille beroepsontwikkeling

• Jelena Woudenberg, vicevoorzitter,           

portefeuille PR/communicatie

• Dominique Schavemaker, aspirant-

bestuurslid, penningmeester 

• Gabie Rochel, bestuurslid,                        

portefeuille scholing

• Anneke Bangma, adviseur vereniging



SYMPOSIUMWERKGROEPDe werkgroep heeft voor een geslaagd 

symposium gezorgd. Op 14 maart 2019 

kwamen ca. 350 leden en belangstellenden 

in Nieuwegein bij elkaar om een blik op de 

toekomst te werpen en te genieten van een 

indrukwekkend inhoudelijk programma.                                 

Twaalf jaar lang heeft Peter Broens onze 

symposia georganiseerd. Het symposium in 

2019 was het laatste onder zijn 

voorzitterschap.  Toen wisten we nog niet 

dat we al heel snel daarna definitief afscheid 

moesten nemen. 

Bijna twintig jaar is Peter actief geweest 

voor de vereniging.  Wij hebben hem voor 

altijd in ons hart gesloten.



C O M M I S S I E  
S C H O L I N G

V&VN Kennisdag 

Diabetes, maar dan (ergens) anders.                                            

Datum: 4 juni 2019.  

Locatie: Utrecht

Regioscholingen V&VN Diabeteszorg

Hypo: erop of eronder

Datum: najaar 2019 

Locaties:  Breda, Zaandam, Zwolle

Nascholing Farmacotherapie 

In samenwerking met V&VN Diabeteszorg en de Diabetes Education Study Group 

(DESG).

Datum: 15 november en 13 december 2019

Locatie: Hoevelaken

ISPAD-review

Hier werden de hoogtepunten van het jaarlijkse congres van de International Society 

for Pediatric and Adolescent Diabetes gepresenteerd

Datum: 27 november 2019

Locatie: Nieuwegein



DIABETESPRO

Met Irene Seignette als hoofd- en eindredacteur 

hebben we in 2019 vier themanummers van ons 

verenigingsvakblad uitgegeven:

• Nummer 1: Met het oog op morgen

Maart 2019

• Nummer 2: Stand van Zaken

Mei 2019

• Nummer 3: Hoe stel je de juiste diagnose?

September 2019

• Nummer 4: Nieuwe Ontwikkelingen

December 2019



NETWERKBIJEENKOMSTEN

Leden konden elkaar ontmoeten en 

praktijkzaken uitwisselen op de 

netwerkbijeenkomsten. De 

netwerkbijeenkomsten voor de vijf regio’s  

(Noord, Oost, Zuid, West en Mid-West ) 

vonden in 2019 plaats tijdens de 

najaarsregioscholing van V&VN 

Diabeteszorg in Zaandam, Zwolle en Breda.
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KWALITEITSREGISTER

In 2019 stonden 673 personen geregistreerd in het kwaliteitsregister deskundigheidsgebied 

Diabeteszorg.
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SAMENWERKINGSVERBAND
‘RONDE TAFEL 

DIABETESZORG’

Het aantal deelnemers aan de Rondetafel werd te groot.  

Eind 2019 werd een nieuwe structuur geïntroduceerd, 

waarbij verschillende werkgroepen bepaalde onderwerpen 

uitwerken die worden gerapporteerd aan de Rondetafel. 

De Rondetafel brengt advies uit aan het ministerie.  V&VN 

Diabeteszorg heeft naast de Werkgroep Hulpmiddelen ook 

haar vaste plek aan de Rondetafel. 

De behaalde successen in 2019 zijn onder andere 

vergoeding GLP 1-ra voor mensen met DM2 en een BMI 

van 30 en hoger en vergoeding van FGM voor mensen met 

DM1 en voor mensen met DM2 met een intensief 

insulineschema.

Misja Sprengers, verpleegkundig specialist diabeteszorg, 

geeft het zo aan: “Ik vind het een eer dat ik  V&VN 

Diabeteszorg mag vertegenwoordigen bij de Rondetafel

Diabeteszorg. De eerste keren vond ik het best wel 

spannend om aan tafel te zitten. Nu weet ik wat er van me 

verwacht wordt en ken ik mijn rol. Het is heel leuk om te 

doen en belangrijk dat onze afdeling, als spil in de 

diabeteszorg, blijft meedenken in vele nieuwe 

ontwikkelingen. Vol energie gaan we ons over deze zaken 

buigen en we hopen hiermee een bijdrage te kunnen 

leveren aan het verbeteren aan de kwaliteit van de 

diabeteszorg”. 

De Rondetafel Diabeteszorg is gestart door de 

Nederlandse Diabetes Federatie en het 

Zorginstituut Nederland (ZIN). Doel is om de 

kwaliteit van de zorg en gepast gebruik van 

genees- of hulpmiddelen binnen de 

diabeteszorg sneller toe te laten en te 

verbeteren.  Aan tafel zitten 

diabeteszorgverleners, patiënten, verzekeraars, 

farmaceutische bedrijven en andere 

betrokkenen die elke twee maanden bij elkaar 

komen om nieuwe ontwikkelingen te 

bespreken.



DIVERSE WERKGROEPEN

• Website/Internetwerkgroep

• Vertegenwoordiging in bestuur DESG

• Vertegenwoordiger in adviescommissie 

zorgstandaard en richtlijnen NDF

• Vertegenwoordiger in adviescommissie opinie en 

kennis NDF

• Herziening richtlijn diabetische nefropathie

• Steunverlening 10-puntenprogramma Transitiezorg

• De Rondetafel Diabeteszorg

• DVN-bijeenkomst indicatoren

• NDF-expertmeeting sensortechnologie

Ook in 2019 hebben vele vrijwilligers actief 

deelgenomen aan diverse werkgroepen en 

de afdeling Diabeteszorg vertegenwoordigd 

bij o.a. NDF, DVN en DESG.
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Baten Lasten

Contributies 66.807 Algemene kosten 9.795 

Projectgelden 3.305 Inhuur medewerkers 11.680 

Overige opbr. 29 Bestuurskosten 12.990 

Uit reserves 98.805 Diabetes Pro 46.037 

Rentebaten/-lasten 852 Comm, XP- en werkgr 1.899 

Regio's -995 

Projecten 65.017 

Scholing 3.768 

Symposium 19.607 

Totale baten 169.798 Totale lasten 169.798 



V&VN DIABETESZORG BEDANKT ALLE 
VRIJWILLIGERS VOOR HUN INZET 

GEDURENDE HET AFGELOPEN JAAR

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Orteliuslaan 1000

3528 BD Utrecht

diabeteszorg@venvn.nl

mailto:diabeteszorg@venvn.nl

