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Het afgelopen jaar is V&VN Intensive Care actief betrokken geraakt bij/ of heeft deelgenomen aan de 

landelijke beleidstafels. 
Deze positie willen wij graag vasthouden, verstevigen en uitbreiden. Dit kunnen wij niet alleen. Wij 

hebben daar de IC-verpleegkundigen van Nederland voor nodig.  

Om de IC-verpleegkundigen nog beter te kunnen vertegenwoordigen willen wij graag een netwerk met 
IC-verpleegkundigen vormen. Wij streven op dit moment naar minimaal één vertegenwoordiger per 

ROAZ-regio. 

 
Het korte termijn doel van dit netwerk richt zich op de ontwikkelingen en organisatie rondom COVID-19 

op de Intensive Care. Helaas is het zo dat het aantal COVID-19 patiënten weer toeneemt. Wat betekent 

dit voor de IC-verpleegkundigen en de IC-zorg, welke zorgen zijn er (opnieuw)? Wat kunnen we hierin 
van elkaar leren? 

Een tal van vragen waar wij graag input op willen krijgen. Jullie input vormt onze stem. 

Het lange termijn doel van het netwerk is gericht op verbondenheid en verbinding tussen alle IC-
verpleegkundigen van Nederland. Wij willen de IC-verpleegkundigen versterken en positioneren aan 

landelijke, - regionale en lokale beleidstafels. In de loop der tijd zal het netwerk meer vorm krijgen en 

verder uitgebreid worden. 
 

Wat vragen wij van jou op korte termijn? 
Wekelijks een ½ - 1 uur overleg via MS Teams met alle vertegenwoordigers uit de verschillende ROAZ-

regio’s. Dag en tijdstip zal in overleg worden bepaald. 
V&VN Intensive Care draagt zorg voor de organisatie van het digitale overleg. Wij maken op basis van 

onze behoefte en jullie input een agenda, zitten het overleg voor en zorgen dat jullie input wordt 

ingebracht aan de strategische, - operationele en beleidstafels. Uiteraard geven wij ook een 
terugkoppeling aan jullie. 
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Beste collega’s, 
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Jouw profiel 
- Je bent bij voorkeur een praktiserend Intensive Care verpleegkundige; 
- Je bent werkzaam in aan academisch, - topklinisch of perifeer ziekenhuis; 
- Je bent lid, of bereid lid te worden van V&VN IC; 
- Je hebt een breed netwerk binnen de Intensive Care verpleegkunde; 
- Je bent een verbinder/ of je hebt verbindende kwaliteiten; 
- Je hebt een helicopterview; 
- Je hebt een goed analytisch vermogen; 
- Je bent in staat objectief te beoordelen. 
 
Herken jij je in bovenstaand profiel en lijkt het je leuk samen met ons een netwerk te vormen? Dan 
nodigen wij je van harte uit om contact op te nemen via ons e-mailadres voorzitter.ic@venvn.nl.  

Indien je vragen hebt of aanvullende informatie wilt ontvangen mag je ook naar bovenstaand adres 

mailen. 
 

Hopelijk tot snel! 

 
Namens het bestuur, 

 

 
 

Rowan Marijnissen 
Voorzitter V&VN Intensive Care 

 

Paul Rood 

Carla Kops 
Frederique Paulus 

Rianne de Jong 

Marianne Freulings 
Renze Jongstra 

Joke van der Goot 


