
Magazines en nieuwsbrieven  

 

Vorig jaar bracht V&VN Kinderverpleegkunde vier magazines uit. Om 

drukkosten en verzendkosten te besparen, verscheen het magazine 

nummer 4 als een digitaal nummer. Deze is terug te vinden op de website 

van V&VN Kinderverpleegkunde. Vanaf dit jaar verschijnt het magazine drie 

keer per jaar. Daar staat tegenover dat we jaarlijks minimaal drie 

nieuwsbrieven uitbrengen. Een groot voordeel hiervan is dat we nog beter 

kunnen inspelen op de actualiteit. Dit is de eerste nieuwsbrief. 

 

  
 

  

  

  
 

27 

september  
  

 

Kom naar het Congres Kinderverpleegkunde! 

 

Het programma voor het congres ‘Kinderverpleegkunde 2.0 laat je upgraden’ op 27 

september is rond. Om jezelf te blijven ontwikkelen én om de nieuwste ontwikkelingen 

rondom het kind en het gezin te volgen, daarvoor is dit congres onmisbaar. En met collega’s 

kun je ervaringen delen, elkaar inspireren en ideeën opdoen, tips en tricks uitwisselen.  

 

Verdiepend en interactief 

Tijdens dit congres stellen we het kind en het gezin centraal. Voor welke dilemma’s kom je 

te staan en hoe en waar verleen je de best mogelijke zorg? In de ochtend zijn er 

inspirerende lezingen, in de middag neem je deel aan twee van de zes verdiepende en 

interactieve workshops. Na afloop van het congres ben je volledig op de hoogte van o.a.: 

Patient Family Centered & Integrated Care, keuzes in de zorg door ouders voor het 

kind/met het kind, kinderen met buikpijn, obstipatie of incontinentie, (r)evolutie 

informatievoorziening aan kind en ouders en de schoolverpleegkundige en transitie in de 

zorg.  

  

http://kinderverpleegkunde.venvn.nl/Magazine-Kinderverpleegkunde
http://kinderverpleegkunde.venvn.nl/Magazine-Kinderverpleegkunde


Voor meer informatie en aanmelden klik hier. Zorg veranderd snel, vooral zorg voor kind 

en gezin, stilstaan is geen optie: Upgraden!!  

 

 

Upgrade hier! 

   

  
 

  

  

Fractie Deskundigheidsbevordering  

 

De fractie Deskundigheidsbevordering houdt zich bezig met het 

vergroten van kennis bij kinderverpleegkundigen. Dat doen we onder 

meer met toetsontwikkeling, aan de hand van een artikel in het 

magazine. Nu het magazine drie keer per jaar verschijnt, maken we 

ook drie keer per jaar een toets. Alle toetsen (en antwoordmodellen) 

zijn terug te vinden op de site.  

Heel graag willen wij meer doen aan kennisverspreiding. Hiervoor 

hebben we jullie hulp nodig! De fractie bestaat op dit moment uit: Anja 

Poll (voorzitter), Trudy Jonge en Grietje Wulferink – Elzink. Marianne 

Oosterwegel heeft de fractie verlaten omdat haar nieuwe baan veel 

energie vergt. Dank Marianne voor je input en veel succes met je nieuwe uitdaging. Gelukkig hebben 

we versterking gekregen van Hennie Bos. Welkom Hennie in de fractie.  

We zijn nog op zoek naar meer enthousiaste kinderverpleegkundigen die met ons mee willen 

samenwerken. Dus: geef je op om fractielid te worden! Je kunt je opgeven bij Anja Poll, mail naar 

A.J.Poll@isala.nl.  

 

  
 

  

  

  

Jacobien bedankt!  

 

In januari 2012 werd Jacobien Wagemaker voorzitter van V&VN 

Kinderverpleegkunde. In juni 2016 trad ze af. Ze heeft in ruim vier jaar 

ongelofelijk veel werk verricht voor onze vereniging. Haar jarenlange 

ervaring en kennis zette ze bijvoorbeeld in bij het Project ‘impuls 

opleiding kinderverpleegkunde’, het ontwikkelen opleidingsprofiel 

kinderverpleegkundige en aanvulling curriculum VVO 

Kinderverpleegkunde’ en samenwerking met andere verenigingen en 

organisaties. Het bestuur bedankt Jacobien voor haar geweldige inzet! 

Helaas heeft ze nog geen opvolger. Klik hier voor meer informatie over 

de vacature van voorzitter. 
 

  
 

  

http://www.congressenmetzorg.nl/congres/kinderverpleegkunde/
http://www.congressenmetzorg.nl/congres/kinderverpleegkunde/
http://kinderverpleegkunde.venvn.nl/Fracties/Deskundigheid
mailto:A.J.Poll@isala.nl
http://kinderverpleegkunde.venvn.nl/Vacatures


  

  

Fractie Internationale betrekkingen in Porto  

 

In mei 2016 vond in het Portugese Porto de 27ste vergadering 

Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE) en het 3de PNAE 

congres plaats. De Fractie Internationale betrekkingen was er bij. Klik 

hier voor het volledige verslag (zie dan rechter kolom). Noteer alvast in 

je agenda: 4de PNAE- congres, 31 mei t/m 1 juni 2018 in Athene. 
 

  
 

  

  

  

Nomineer kinderverpleegkundigen  

 

Ben jij, ken jij of werkt bij jouw zorgorganisatie dé 

Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar? We 

zoeken kinderverpleegkundige die het kind en gezin echt ziet als 

gelijkwaardig partner in de zorg en dat tot uiting laat komen in de 

praktijk. Nomineer kinderverpleegkundigen via het aanmeldformulier 

Criteria 

De kinderverpleegkundige is werkzaam in een ziekenhuis, 

(kinder)thuiszorgorganisatie, verpleegkundige kinderdagverblijf, 

verpleegkundige kinderzorghuis (kinderhospice) of als zelfstandige bij 

gezinnen thuis. De begrippen ‘Kind en gezin centraal’, ‘eigen regie’, 

‘samen beslissen’ past de kinderverpleegkundige dagelijks merkbaar 

toe in de praktijk. De kinderen en gezinnen die de 

kinderverpleegkundige ondersteunt met zorg ervaren zichzelf als 

onderdeel van het zorgteam. 
 

  
 

  

  

 

Lustrumcongres 10 jaar V&VN  

 
In dit jubileumjaar - V&VN bestaat tien jaar – organiseert de beroepsvereniging in drie regio’s een 
bijeenkomst waar we samen nadenken en discussiëren over de zorg van de toekomst. Want keer op 
keer toont internationaal onderzoek aan: de Nederlandse zorg hoort bij de top van Europa, misschien 
wel van de hele wereld. Dat is geen reden om achterover te leunen. Zorgverleners moeten nu aan de 
slag om over tien jaar nog steeds het beste te bieden aan zorgvragers. En wij, verpleegkundigen, 
verpleegkundig specialisten en verzorgenden, hebben hier een belangrijk aandeel in. We moeten 
vandaag zorgen voor morgen. Lees hier meer over de verschillende locaties en data. 
 

  

http://kinderverpleegkunde.venvn.nl/Fracties/Internationale-Betrekkingen
http://kinderverpleegkunde.venvn.nl/Fracties/Internationale-Betrekkingen
http://www.cognicum.com/kinderverpleegkundigeaward/
http://www.venvn.nl/jubileum


  

  

Nieuwe JGZ-richtlijn Angst  

 

De nieuwe JGZ-richtlijn Angst staat online op de JGZ richtlijnenwebsite 

van het NCJ. Deze richtlijn is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, met 

financiële ondersteuning van ZonMw. In de richtlijn wordt ingegaan op 

normale en problematische angsten bij jeugdigen. Er worden 

aanbevelingen gedaan voor herkenning en signalering van 

problematische angst en voor het geven van passende ondersteuning, 

waar nodig in samenwerking met andere zorg. Daarnaast biedt de 

richtlijn veel informatie die het JGZ-veld kan delen met ouders en jeugdigen. Bron: NCJ 
 

  
 

  

  

  

Agenda * Agenda * Agenda  

 

21 sep – lezing. Geef me de Vijf bij 0-4 jaar, methodiek voor kinderen 

met autisme 

22 sep – symposium. Multidisciplinair ‘huidcontact’ , van onderhuidse 

grenzen naar dermatologisch lijnenspel  

23 sep - congres, EACH Nationale Congres. Medische Kindzorg  

27 sep - congres. V&VN Kinderverpleegkunde, Laat je upgraden! 

13 okt - congres – Autisme NVA 

9 nov - congres. Vroegsignalering bij baby's 

1 dec - symposium - Taalontwikkeling: stoornis of achterstand  

6 dec - studiedag - Kindermishandeling door Vakblad Vroeg en NIP 
 

  
 

  

 

  

  

Nieuwsbrief 

 

 

Contact 

 
Tel:     (030) 291 90 50 
Email: info@venvn.nl 
 
V&VN is elke werkdag telefonisch 
bereikbaar van 09:00 uur tot 17:00 uur 

  

 

 

 

   
 

  
  

  
 

  

 

  
   

 
Afmelden / Deel deze nieuwsbrief / Wijzig je gegevens 

 
© Copyright V&VN 2016 
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