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Nieuwsbrief  

 

Beste lezer,  

Dit is de tweede nieuwsbrief van V&VN Kinderverpleegkunde en 

tevens de laatste van dit jaar. De volgende nieuwsbrief verschijnt in 

februari 2017. In de eerste week van april ontvang je het magazine. 

Veel leesplezier, de redactie. 

 

  
 

  

  

  

Nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari in Utrecht  

 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op 

donderdag 12 januari 2017 in het Vechthuys aan de Jagerskade 13-15 

in Utrecht. Het doel van deze bijeenkomst is kennis delen en elkaar als 

collega’s te spreken in een informele sfeer.  

Om 11.30 uur is er een presentatie van dr. Jolanda Maaskant, 

verpleegkundig onderzoeker in het Emma Kinderziekenhuis en hoofd 

onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Gezondheid, 

Verpleegkunde. Zij zal spreken over haar promotieonderzoek ‘Medication safety in pediatric care’. 

Aansluitend om 13.00 uur bieden we jullie een heerlijke lunch aan.  

 

Gezien de ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar en de zorgen die er zijn over het voortbestaan van 

de afdeling, willen wij daarna graag met jullie in gesprek van 14.00 uur tot 15.00 uur. Voor het 

programma is accreditatie aangevraagd bij V&VN.  

Voor deelname geef je je vóór 9 januari 2017 op bij Karin de Groot, a.c.de.groot@hva.nl. Wij hopen 

jullie te ontmoeten! Bestuur V&VN Kinderverpleegkunde. 

 

  
 

  

http://venvn.dmdelivery.com/x/?S7Y1tPyfa2toYGnwv8jWEAAA08
mailto:a.c.de.groot@hva.nl


  

  

Jouw stem telt bij discussie mbo- of hbo-niveau!  

 

Expertisegebied Kinderverpleegkunde - differentiatie naar mbo- en 

hbo-niveau? V&VN Kinderverpleegkunde heeft aangegeven middels 

een vragenlijst aan (kinder)verpleegkundigen en andere betrokkenen 

voor te leggen wat hun mening is over mbo- en hbo- competenties in 

het expertisegebied, aangevuld met enkele verdiepingsvragen. Bij 

deze het verzoek om vanuit jouw inzicht en expertise de vragenlijst in 

te vullen en retourneren. Graag voor 8 januari! 
 

  
 

  

  

  

Mini-symposium en rondetafeldiscussie  

 

In januari, februari en maart worden de uitkomsten van mbo en hbo 

besproken tijdens de rondetafeldiscussie met aansluitend een mini-

symposium plaats. Rondetafeldiscussie en mini-symposium zijn in 

Rotterdam (26 januari, Amsterdam (9 februari), Veldhoven (9 maart) en 

Zwolle (23 maart). Inschrijven kan hier. Het programma is hier te 

downloaden. Wees erbij! 

 

  
 

  

  

  

OCP-bijeenkomst op 12 januari  

 

Voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst van V&VN 

Kinderverpleegkunde vindt op donderdag 12 januari 2017 een OCP-

bijeenkomst plaats. Locatie: Vechthuis Utrecht- Jagerskade 13-15. 

Ontvangst vanaf 9.45 uur met koffie, thee en gebak. De vergadering 

van de OCP is van 10.00-12.00 uur Klik hier voor meer informatie. 

 

  
 

  

https://nl.surveymonkey.com/r/QCGWJ2N
http://kinderverpleegkunde.venvn.nl/Inschrijven
http://venvn.dmdelivery.com/mailings/19/1090/Programma%201.jpg
http://venvn.dmdelivery.com/mailings/19/1090/Programma%201.jpg
http://venvn.dmdelivery.com/mailings/19/1090/new_folder/734%20uitnodiging%20jan-2017.docx


  

  

Opleiding tot draagdoekconsulent  

 

Meerdere ziekenhuizen in het land, waaronder ziekenhuizen in 

Emmen, Zwolle, Zutphen, Almelo en Heerenveen, zijn bezig het 

dragen van een draagdoek te implementeren. De kraamafdeling van 

het UMCG heeft maar liefst 9 geschoolde verpleegkundigen en 

kraamverzorgenden die ouders helpen hun kind in de draagdoek te dragen.  

Kan het dragen met een draagdoek een nieuwe verpleegkundige interventie worden?  

Het bestuur van Babyconsulenten Nederland denkt van wel. Met goed dragen, geef je ouders een tool 

in handen om hun kindje rustig en ontspannen te krijgen. Voor de (prematuur) pasgeborene verleng je 

de tijd ‘aan’ het lichaam van de moeder. Voor geïnteresseerden is er nu een Opleiding tot 

draagdoekconsulent. Klik hier voor meer informatie.  
 

  
 

  

  

  

PNAE-vergadering in kinderziekenhuis Parijs  

 

De 28ste vergadering van de Paediatric Nursing Association Europe 

(PNAE) vond op 8 en 9 december plaats in Parijs. De leden van de 

PNAE waren te gast bij de Franse Vereniging voor 

Kinderverpleegkundigen. In dit artikel gaan Caroline Roberts-Quast en 

Corry van den Hoed-Heerschop van de Fractie Internationale 

Betrekkingen in op dat bezoek.  

 

In Frankrijk zijn 20.000 kinderverpleegkundigen, de grootste groep 

gespecialiseerde verpleegkundigen in Frankrijk. In Frankrijk werken 

meer dan 600.000 gediplomeerde verpleegkundigen. Lees hier meer.  

 

  
 

  

  

  

Toegang tot de Wlz  

 

Voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking (emb) zijn er 

problemen bij de toegang tot de Wlz. Dat constateren de Tweede 

Kamerleden Van Dijk/Bergkamp in hun motie die op 22 maart 2016 is 

aangenomen. Ze pleiten voor een apart Wlz-afwegingskader voor 

kinderen. Daarnaast doen zich ook bij kinderen met een verstandelijke 

beperking in combinatie met gedragsproblemen of psychiatrische problemen knelpunten voor bij de 

aanvraag van een Wlz-indicatie. Het ministerie van VWS wil weten in hoeverre deze knelpunten 

daadwerkelijk in de praktijk worden ervaren. Via deze link kom je bij vragenlijst. Tot uiterlijk 11 januari 

2017 kan deze worden ingevuld.  
 

  
 

  

http://babyconsulentennederland.nl/opleiding-tot-draagdoekconsulent/
http://venvn.dmdelivery.com/mailings/19/1090/PNAE%20Paris%20december%202016.docx
http://projecten.hhm.nl/afwegingskaderkinderenwlz


  

  

Omgaan met werkdruk  

 

Werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg ervaren een 

bovengemiddeld hoge werkdruk. Dit blijkt uit de Nationale Enquête 

Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO. 

Het verbaast Gabriëlle Verbeek niets. Zij is expert op het gebied van 

ervaren tijdsdruk, met name in de zorg. Zij promoveerde niet alleen op 

dit onderwerp, maar geeft ook trainingen over het omgaan met 

tijdsdruk. Ze is niet verbaasd over de hoge score van 

verpleegkundigen. 'Nee, helemaal niet. In de afgelopen jaren is de productiedruk opgevoerd; 

verpleegkundigen en verzorgenden moeten meer doen in dezelfde tijd. Uit mijn promotieonderzoek 

bleek dat de collega's die de rust namen om echt contact te maken met hun patiënten, minder last 

hadden van werkdruk. Mijn boek over omgaan met werkdruk steunt verpleegkundigen en verzorgenden 

om een persoonlijke ‘tijdstijl’ en praktische vaardigheden te ontwikkelen, waardoor je beter weerbaar 

bent tegen tijdstress.’ 
 

  
 

  

  

  

Draden en plakkers couveusekindjes kunnen weg  

 

Acht ziekenhuizen beginnen een proef om de huid van kwetsbare 

couveusebaby's minder te belasten. In plaats van met plakkers en 

draden willen kinderartsen met een huidvriendelijk bandje de hartslag, 

ademhaling en temperatuur van te vroeg geboren kindjes meten. Lees 

hier meer. 

 

  
 

  

  

  

Zorg-app voor kinderen  

 

Kinderboekenschrijfster Ingeborg Kuys heeft in co-creatie met 

kinderarts-maag-darm-leverziekten Thalia Hummel (MST) de eerste 

zorg-app voor kinderen ontwikkeld. De web-app bereidt kinderen die 

een afspraak hebben op de polikliniek of opgenomen worden op de 

kinderafdeling, spelenderwijs hierop voor. De app schetst niet alleen de 

verwachtingen; hoe ziet het ziekenhuis eruit en wat gaat er gebeuren? 

Maar ook bevat de app vragenlijsten die voor het bezoek aan MST 

worden beantwoord. Deze informatie wordt automatisch en al gecategoriseerd opgenomen in het EPD 

van de patiënt. Hierdoor kan de zorgverlener de antwoorden al beoordelen voor het eerste contact met 

de patiënt plaatsvindt en is er tijdens het consult zelf alle tijd voor persoonlijke aandacht. 
 

  
 

  

http://www.artemea.nl/jsp/thema-tijd.jsf
http://www.artemea.nl/jsp/thema-tijd.jsf
https://www.bsl.nl/shop/tijd-voor-zorgzorg-voor-tijd-9789036812795.html?_ga=1.253607873.971756946.1482417411
http://kinderverpleegkunde.venvn.nl/Berichten/ID/1690782
http://www.obbe.co.nl/


  

  

Fijne feestdagen en een goede start in 2017!  

 

De redactie wenst je een goed, gezond en inspirerend 2017! 
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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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