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Ledenvergadering op 12 juni in Nijmegen  

 

De ledenvergadering en de workshop effectief management vinden op 

maandag 12 juni plaats in Nijmegen, Kerkenbos 11 - Paul Hartmann 

bv. De stukken voor de vergadering zijn te raadplegen via MIJN 

VENVN (inlog vereist). Klik hier voor het programma. 

 

  
 

  

  

  

Mini e-book over flessen en spenen  

 

Omdat ouders moeite hebben om basisinformatie te vinden over 

flessen, flesspenen en flesvoeden, besloot babyverpleegkundige 

Esther Bloemen hierover een boekje te schrijven. Haar e-book ‘Flessen 

en spenen’ is bedoeld voor baby-ouders en zorgverleners en is gratis 

te downloaden. Door de toename van het aantal soorten flessen en 

spenen is de zoektocht (en keuzestress) voor ouders ook toegenomen: 

Waarom die verschillende vormen flessen en spenen? Welke fles en 

welke speen is het beste voor een (mijn) baby? Hoe zit het met het 

vacuüm van een fles? Wat zijn de verschillen tussen de flessen en 

spenen van Avent, Dr. Brown’s en Difrax? Deze en ander vragen 

worden in dit e-book beantwoord. Het boek bestellen kan via deze link. 

 

  
 

  

http://venvn.dmdelivery.com/x/?S7Y1tPyfa2toBKSKbA0BA83
http://venvn.dmdelivery.com/mailings/19/1219/0%20Workshop%20effectief%20zelfmanagement.pdf
http://venvn.dmdelivery.com/mailings/19/1219/Uitnodiging%20ledendag%20.pdf
https://www.babyverpleegkundige.nl/e-book-flessen-en-spenen/


  

  

App geeft jonge astmapatiënt meer lucht  

 

Het Radboudumc experimenteert met de app Luchtbrug voor jonge 

astmapatiënten. De Luchtbrug is eigenlijk een online astmakliniek, licht 

kinderlongarts Peter Merkus toe. ‘Gemiddeld komt een kind met astma 

3 à 4 keer per jaar in het ziekenhuis. Dat betekent dat een patiëntje 

tussendoor steeds zo'n 100 dagen buiten beeld is, terwijl je met astma 

juist regelmatig wilt monitoren. Dankzij de Luchtbrug kunnen we dat 

nu.’ Een belangrijk onderdeel van die monitoring is een online vragenlijst. Na beantwoording volgt een 

'astma-score'. Is die minstens 20, dan betekent dat dat het goed gaat. Is de score onder de 20, dan 

krijgen zowel de patiënt als de ouders een melding via de app en kan er een afspraak met de arts 

worden gemaakt. Het gebruik van het online systeem levert een besparing op van 224 euro per patiënt 

per jaar, rekent de kinderlongarts voor. 
 

  
 

  

  

  

Grote stad vergroot risico op psychose jongeren  

 

Jongvolwassenen die in een grote stad opgroeien, lopen gemiddeld 40 

procent meer kans om een psychotische ervaring mee te maken. Dat 

blijkt uit onderzoek van King’s College London en Duke University in 

Amerika. Aan het onderzoek deden meer dan 2.000 Britse 

adolescenten mee. Zij beantwoordden vragen over criminaliteit, 

slachtoffer zijn van criminaliteit en mogelijke symptomen van een 

psychose zoals paranoïde gevoelens en stemmen in het hoofd. 

Ongeveer 70 procent van de mensen die psychotische symptomen ervaren, krijgen die voor het eerst 

in hun tienertijd. Ieder jaar krijgt 1 op de 10.000 Nederlanders tussen de 15 en 45 jaar voor het eerst te 

maken met een psychose. 
 

  
 

  

  

  

Fractie wetenschap zoekt dringend fractieleden  

 

Van een fractielid wordt verwacht dat hij/zij de fractievergaderingen 

bijwoont (3-4 x per jaar). De fractie bestaat op dit moment uit 5 leden: 

Marjorie de Neef, fractievoorzitter (kinder intensive care 

verpleegkundige AMC, verpleegkundig onderzoeker); Coby Boer, (ICN 

verpleegkundige Erasmus MC, verpleegkundige onderzoeker. Zij stopt 

dit jaar vanwege werkdruk); Mirjam Wessels, (verpleegkundig 

specialist, kinderverpleegkundige Isala); Astrid Verhoef, 

(verpleegkundige specialist, kinderverpleegkundige WKZ) en Hilde 

Vale, (verpleegkundige specialist, kinderverpleegkundige AMC). Hilde houdt zich bezig met de richtlijn 

Cystic Fibrosis. De fractie organiseert 2 x per jaar een masterclass, deze wordt afwisselend door de 

fractieleden verzorgd. Ook proberen wij voor het magazine elk nummer een artikel over EBP aan te 

leveren. Daarnaast krijgen we regelmatig aanvragen voor het meewerken of meelezen van richtlijnen, 

ook hier overlegt de fractie of dit door een fractielid opgepakt gaat worden of dat er een expert buiten 

de fractie wordt gezocht. Geïnteresseerd? Mail dan naar: mailto:m.deneef@amc.uva.nl 
 

  
 

  

mailto:m.deneef@amc.uva.nl


  

  

Vacatures op de site V&VN Kinderverpleegkunde  

 

Op de website van V&VN Kinderverpleegkunde staan diverse 

vacatures. Zoals vacatures voor kinderverpleegkundigen, 

neonatologieverpleegkundigen, kinder IC-verpleegkundigen, verpleegkundig specialist kinderchirurgie, 

IC neonatologie verpleegkundige, high care kinderverpleegkundige in opleiding, senior obstetrie 

verpleegkundige en nog veel meer. Neem er eens een kijkje. 
 

  
 

  

  

  

Nascholingsdag Epilepsie zorgverleners  

 

Op 16 juni 2017 vindt in De Klepperman in Hoevelaken voor de achtste 

maal een Nascholingsdag epilepsie plaats voor verpleegkundigen, 

verzorgenden en andere epilepsiezorgverleners onder auspiciën van de Stichting Epilepsie Onderwijs 

Nederland (SepiON) i.s.m. het Netwerk Epilepsiezorg (NEZ). De scholing wordt ondersteund door 

V&VN Kinderverpleegkunde. V&VN Neuro & Revalidatie en de V&VN Verstandelijk 

GehandicaptenZorg. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Wat is epilepsie? De richtlijn, definitie, 

oorzaken en aanvalstypen; Epilepsiechirurgie bij volwassenen en kinderen; Transitie / kinderen en 

jongeren en Epilepsieconsulent in 2e lijn. 
 

  
 

  

  

  

Vacatures bij Neokeurmerk  

 

Omdat het aantal ziekenhuizen dat het Neokeurmerkprogramma 

aanvraagt boven verwachting is, is het Neokeurmerkprogramma van 

de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) op zoek naar ouders (die ook kinder- 

neonatologie verpleegkundigen) die deel willen nemen aan het auditteam voor de visitaties in de 

ziekenhuizen. Hier klikken voor meer informatie. 

Naast vrijwillige auditoren is het Neokeurmerkprogramma op zoek naar lead auditoren. Dit is een 

opdracht voor een zelfstandige. Ook hiervoor geldt de voorwaarde het hebben van ‘ouderlijke ervaring 

met een couveusekind die ook kinder- en/of neonatologie verpleegkundige zijn ).’ 
 

  
 

  

http://kinderverpleegkunde.venvn.nl/Vacature
http://www.sepion.nl/verpleegkundigen/2017/
http://venvn.dmdelivery.com/mailings/19/1219/0%20epilepsie%2016%20juni%202017.jpg
http://venvn.dmdelivery.com/mailings/19/1219/Neo%20vrijwilligers.pdf
http://venvn.dmdelivery.com/mailings/19/1219/0%20Vacature%20VOC%20zelfstandige.pdf


  

  

Stichting Sport Helpt organiseert droomontmoetingen  

 

Stichting Sport Helpt organiseert droomontmoetingen voor ernstig 

zieke kinderen in het ziekenhuis. Zij krijgen bezoek van een 

(Olympische) topsporter van zijn of haar favoriete sport. De stichting wil zoveel mogelijk ernstig zieke 

kinderen in een enorm zware tijd een lach op het gezicht toveren. Ze werken daarvoor samen met het 

NOC*NSF en de Vereniging voor Kindergeneeskunde. Zo’n 280 topsporters zijn verbonden aan de 

stichting. Dus vind jij dat iemand zo’n droomontmoeting goed kan gebruiken? Stuur dan een mail. Meer 

informatie is op de website te vinden. 
 

  
 

  

  

  

Congressen  

 

19 september - Trauma bij kinderen. Congrescentrum In de Driehoek 

in Utrecht.  

Vrijdag 22 september - Suïcide(preventie): de rol van verpleegkundigen en verzorgenden. Reehorst in 

Ede.  

Vrijdag 29 september - Zorg voor meer plezier in je werkdruk! ReeHorst in Ede. 

Vrijdag 24 november - Landelijke studiedag over signalering en behandeling van vroeggeboorten. 

Congrescentrum In de Driehoek in Utrecht.  
 

  
 

  

  

  

Internationaal congres in USA  

 

Het International Society of Paediatric Oncology (SIOP) vindt plaats 

van 12-15 oktober 2017 in Washington, D.C., USA. De visie van SIOP 

is dat geen kind meer mag sterven aan kanker en ze wil de behandelingen over de hele wereld 

verbeteren en optimaliseren. Op woensdag 11 oktober is de Educational Day for Nurses en het 

Program at a Glance kan bekeken worden op deze link. 
 

  
 

  

mailto:aanvraag@sporthelpt.nl
http://www.sporthelpt.nl/
https://www.medilex.nl/congressen/traumakinderen/congres
http://www.congressenmetzorg.nl/congres/suicidepreventie/
http://www.congressenmetzorg.nl/congres/zorgvoormeerplezierinjewerkdruk/
https://www.medilex.nl/congressen/vroeggeboorteziekenhuis/congres
http://siop-online.org/event/siop-2017/
http://siop2017.kenes.com/Documents/Timetable%20Web.pdf


  

  

Make-A-Wish wil meer wensen laten vervullen  

 

Make-A-Wish Nederland wil het aantal te vervullen wensen aanzienlijk 

laten stijgen. Momenteel vervult de stichting 550 wensen per jaar, dit 

kunnen er op termijn 850 worden. Een wensvervulling draagt bij aan het fysieke en emotionele 

genezingsproces van jonge patiënten. Daarom wil de stichting zich inzetten om nog meer kinderen met 

een ernstige, soms levensbedreigende ziekte hun grootste wens te laten uitkomen. Lees hier meer.  
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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 
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http://www.makeawishnederland.org/
http://venvn.dmdelivery.com/mailings/19/1219/lees%20meer%20Make%20a%20wish.docx
mailto:info@venvn.nl
https://mijn.venvn.nl/pagina/BeheerNieuwsbrieven.aspx?kp=nieuwsbrief
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https://twitter.com/VenVN_kinderen
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1992247&trk=anet_ug_hm
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