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Doelstellingen en afspraken voor de regiobijeenkomsten 
 

 

Missie  

 
V&VN Dialyse & Nefrologie staat voor én stimuleert tot excellente zorg voor patiënten met 
chronische nieraandoeningen en ESRD (End Stage Renal Disease). Dit doet zij door het 

verbinden van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals werkzaam in de nefrologische 
zorg, waarbij de rol van de verpleegkundige centraal staat.  
 

Visie  
 

Er is sprake van een toenemende zorgvraag ten gevolge van het groter wordende aantal 
nierpatiënten in combinatie met de afname van aantal professionals in de zorg. Dit vereist 
een efficiënte taakverdeling binnen de multidisciplinaire zorg voor nierpatiënten en een brede 

inzetbaarheid van de verpleegkundigen binnen de verschillende settings van de 
dialyseafdelingen en de nefrologische zorg in klinische en poliklinische setting.  

V&VN Dialyse & Nefrologie rekent het tot haar taak om voor de dialyse- en nefrologie 
verpleegkundigen en verzorgenden die werkzaam zijn in het nefrologische vakgebied, 
randvoorwaarden te scheppen en hen waar mogelijk te ondersteunen in hun uitoefening van 

deze zorg.  
Op deze manier worden dialyse- en nefrologie verpleegkundigen in staat  gesteld de 

kwalitatief hoogwaardige zorg te (blijven) geven die nodig is in een veranderende 
gezondheidszorg. V&VN D&N wil dit o.a. bereiken door  het nastreven van de strategische 
ambities.  

 
 
 
 

 
De regiobijeenkomst: 

 
De regiobijeenkomst is een onderdeel van een landelijk netwerk en een intermediair tussen 

het bestuur en de leden. De regio’s zullen 4 keer per jaar bijeenkomen. Er zijn momenteel 
vijf regio’s in Nederland, t.w.: Noord, Midden, Noord Holland, Zuid Holland en Zuid. De 
regiovoorzitters zullen 4 keer per jaar, voordat de eigen regiovergadering plaats vindt, met 

de regiocoördinator bijeenkomen. De regiocoördinator maakt deel uit van het algemeen 
bestuur van V&VN Dialyse en Nefrologie. 
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Doel van de regiobijeenkomsten: 
 

1. Kennis en ervaringen betreffende alle aspecten van de nierfunctie vervangende therapie 

worden uitgewisseld tussen verpleegkundigen die op dit terrein werkzaam zijn. Vragen 
en/of opmerkingen van de achterban worden behandeld. 

 
2. Ontwikkelingen in het veld kunnen gevolgd worden en doorgespeeld aan het landelijk 

bestuur en waar nodig kan het bestuur aan de hand van de informatie beleid 

ontwikkelen. Voorgenomen beleid van het bestuur kan worden besproken via de 
regiobijeenkomsten. 

 
3. Landelijke ontwikkelingen worden besproken en indien nodig wordt er consensus bereikt 

en teruggekoppeld naar het landelijk bestuur. 

 
 

Taken van de regiocoördinator: 

 
➢ In oktober zal de regiocoördinator, in overleg met de regiovoorzitters, data vaststellen 

waarop het regiovoorzitters overleg voor het komende jaar moeten plaats vinden. In 
principe zijn de bijeenkomsten in maart , juni, sept en december, voorafgaand aan de 
regio bijeenkomsten van de regiovoorzitters.  

➢ Tijdens het overleg met de regiovoorzitters wordt afgesproken wie notuleert en wie de 
voorzitter van het voorzittersoverleg de volgende vergadering is 

De voorzitter van het overleg verzamelt de agendapunten en verstuurt de agenda 
➢ De regiocoördinator stelt de landelijke agenda op die eventueel wordt aangevuld met 

bestuursvraagstukken of mededelingen vanuit het bestuur. 

➢ De voorzitter van het overleg zal zorgdragen dat de agenda twee weken voor de 
volgende regiobijeenkomst bij de regiovoorzitters aanwezig is. 

➢ Er wordt gewerkt met een vast formaat voor de landelijke agenda: 
Notulen van het voorzittersoverleg 
Notulen van de regio- overleggen 

Mededelingen vanuit bestuur 
➢ De regiocoördinator zal de notulen van de regiobijeenkomsten zonodig met het bestuur 

van de V&VN Dialyse en Nefrologie bespreken.  

➢ De notulen van de vorige vergadering worden met de nieuwe agenda meegestuurd naar 
de regiovoorzitters.  

 

Taken van de regiovoorzitter: 
 
➢ De regiovoorzitter is een vertegenwoordiger van een dialysecentrum uit de regio. 

Hiervoor wordt 1 x per drie jaar een verkiezing gehouden.  

➢ Een vicevoorzitter wordt aangewezen 
➢ De regiovoorzitter verzendt de agenda van de regiobijeenkomst en evt. stukken minimaal 

twee weken voor de vergadering aan de deelnemers. 

➢ De regiovoorzitter overlegt met de regiocoördinator bij onduidelijkheden of vragen. 
➢ De regiovoorzitters verzorgen op toerbeurt de notulen van het voorzittersoverleg en ook 

het voorzitten van de vergadering. 
➢ De regiovoorzitter stuurt binnen de aangeven tijd de notulen aan de regiocoördinator en 

aan de overige deelnemers. Hierbij kan dan ook de “inbreng m.b.t. de volgende 

landelijke vergadering” plus motivatie vermeld staan. 
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➢ De regiovoorzitters zullen elkaar ook de notulen  en presentaties toesturen om zodoende 

op de hoogte te blijven van hetgeen in de overige regio’s besproken wordt. Indien er 
toestemming gegeven wordt om de presentaties landelijk te verspreiden dan stuurt de 
regiovoorzitter de presentaties  ook door naar de leden van de eigen regio. 

➢ De regiovoorzitters coördineren wie vanuit de regio een presentatie verzorgt bij het 
regio- overleg. 

➢ De regiovoorzitters houden een aanwezigheidslijst bij en sturen deze binnen 2 weken na 
het overleg naar dialyse@venvn.nl i.v.m. verwerken accreditatiepunten. 

➢ Uiterlijk in oktober de nieuwe vergaderdata en eventuele locaties afspreken voor het 

komende jaar 
➢ Indien nodig de vergadering afzeggen en een nieuwe vergaderdata plannen. 

 
 
 

 
 

Huishoudelijk reglement /  werkwijze van de regiobijeenkomsten: 
 

➢ De deelnemers aan de regiovergadering vertegenwoordigen de leden op de afdeling 

waar ze werkzaam zijn 
➢ De deelnemer is lid van V&VN Dialyse en Nefrologie  

➢ De locatie van de regiobijeenkomst wisselt per regio, of in wisselende centra binnen de 
regio of in een vast centrum. 

➢ De regiobijeenkomst vindt vier maal per jaar plaats onder leiding van een regiovoorzitter. 

➢ Iedere dialyseafdeling heeft een eigen vertegenwoordiger in de regiobijeenkomst. 
➢ De notulist rouleert onder de centrumvertegenwoordigers. 
➢ Na iedere regiobijeenkomst worden de notulen binnen anderhalve week aan de voorzitter 

ter goedkeuring en verdere verwerking aangeboden.  
➢ Afmelden dient bij de regiovoorzitter te geschieden minimaal 1 dag voor de bijeenkomst 

en zo mogelijk eerder. Bij diens afwezigheid dient de verhindering te worden door te 
worden gegeven aan de vice-voorzitter. 

➢ Bij aanwezigheid van te weinig centra gaat de bijeenkomst niet door. Deze beslissing 

wordt genomen door de regio (vice) voorzitter. 
➢ De reiskosten voor het bijwonen van de regiobijeenkomsten worden niet vergoed dor 

V&VN Dialyse en Nefrologie. 
 
 

 

 
 
 


