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HET VERMINDEREN VAN REGISTRATIELAST IN DE ZORG 

V&VN Wetenschap in Praktijk organiseert op donderdag 12 maart 2020 een 

lezing met als thema: “HET VERMINDEREN VAN REGISTRATIELAST IN DE ZORG” 

Tijdens de netwerkavond discussiëren we over stellingen en bespreken we praktische 

voorbeelden met hoe je gericht registraties kan verminderen in je eigen praktijk.  

 [aanmeldingslink] 

  

Boris van Zalk 

Boris van Zalk is verpleegkundig specialist ouderenzorg 

in de wijkverpleging bij Icare V&V. Als voormalig 

wijkverpleegkundige en ambassadeur voor de 

wijkverpleging van V&VN is hij afgelopen jaren 

betrokken bij het terugdringen van de administratieve 

en registratielasten in de wijkverpleging. Vanuit de 

praktijk zal hij vertellen over de aanpak, obstakels en 

resultaten van de strijd voor ‘meer zorg, minder 

papier’.  
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 Donderdag 12 maart 2020 

18.00 uur Ontvangst met broodje 

18.15 uur Start bijeenkomst 

20.30 uur Afsluiting en borrel 

Locatie:  

Hanzehogeschool Groningen – Wiebengacomplex 

Lokaal B114 

Petrus Driessenstraat 3 

9714 CA Groningen 

PRAKTISCHE INFORMATIE  

Esther Warmelink en Janna Stout zijn betrokken bij het programma ‘(Ont)regel de langdurige 

zorg. In dit programma werkt Vilans samen met zorgprofessionals, in opdracht van het 

ministerie van VWS en sociale partners, aan minder regeldruk en meer tijd voor zorg. Esther 

en Janna vertellen tijdens deze sessie kort over dit programma en de bevindingen, maar 

willen vooral in gesprek over regeldruk.” 

 

 

Direct aamelden  

 

Deadline aanmelden: 5 maart 2020 

Accreditatie: Er is accreditatie aangevraagd voor 2 

punten bij de registers V&VN en VS.  

Prijs:   

- Gratis voor leden V&VN Wetenschap in Praktijk 

- € 10,- voor overige leden van V&VN;  

- € 5,- voor studenten  

- €12,50 - voor niet-leden 

 Parkeren 
U kunt uw auto parkeren in parkeergarage Circus aan de Korreweg (onder de Jumbo) of in de wijk. Let op: in 
de wijk geldt betaald parkeren. Parkeergarage Circus ligt op ongeveer 5 minuten loopafstand van locatie 
Wiebenga (zie: https://www.hanze.nl/nld/contact/contact/parkeren). 
 
Voor vragen over de aanmelding kun je contact opnemen met academie@venvn.nl. Je kunt je inschrijving tot 
7 dagen voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Bij een annulering binnen 7 dagen, rekenen we € 10,- 
administratiekosten. 

Esther Warmelink en Janna Stout 

https://mijn.venvn.nl/Pagina/Bijeenkomst.aspx?Id=16ad34c2-2de1-45f1-a55a-72e0dcbaf58c
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