
 

   

 

 

 

 

Speerpunten 2018 - 2020 

 

 

Het platform heeft een kerngroep van actieve leden. Deze groep heeft de activiteiten voor 2018-

2020 onlangs vastgesteld. Deze zijn terug te vinden in het meerjarenbeleidsplan 2018-2020 en 

afgeleid van de te behalen doelen (zie www.wetenschap .venvn.nl).  

Om onze missie verder uit te dragen, zijn er een drietal speerpunten geformuleerd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

V&VN Wetenschap in Praktijk 

3. Ondersteunen 

EBP in prakrijk  

Er zullen coaching programma’s voor 

individuele verpleegkundigen en een drietal 

afdelingen van V&VN opgesteld en 

aangeboden worden. Hiermee wordt 

praktische ondersteuning geboden om het 

werken volgens EBP-principes te faciliteren.   

 

2. Communiceren en 

lobbyen 
Er wordt een PR-plan opgesteld om leden en 

stakeholders te betrekken en in beweging te krijgen. 

Hierin wordt samengewerkt met V&VN centraal, en 

andere afdelingen van V&VN.  

Activiteiten zullen afgestemd worden met Alumni 

vereniging Verplegingswetenschap Nederland en  

Rho Chi at-large Chapter van Sigma 

1. Kennis delen 
Om resultaten van wetenschappelijk onderzoek 

te verspreiden worden de volgende activiteiten 

ontplooid: netwerkavonden, tweejaarlijks 

symposium en uitbreiding van de informatie op 

de website. 

 

 



 

Welkom bij V&VN Wetenschap in Praktijk 

 

Deel je passie voor wetenschap in praktijk. Word lid van V&VN Wetenschap in Praktijk! 

Excellente kwaliteit van zorg vraagt om het kunnen onderbouwen van het beroepsmatig handelen. 

Wat werkt wel, wat niet en hoe komt dat dan? En wat is nodig om resultaten uit onderzoek bruikbaar 

te maken voor toepassing in de praktijk? In het platform Wetenschap in Praktijk is iedereen welkom 

die hierover wil meedenken, en vooral wil meedóen. Het platform vervult een functie tussen het 

werk- en onderzoeksveld. 

 

Onze missie:    Meer aandacht binnen V&VN voor het evidence based werken.  

 

We richten ons op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Daarin staat centraal de ontmoeting 

tussen enerzijds onderzoekers (studenten, verpleegwetenschappers) en anderzijds de 

verpleegkundige zorgverleners. We willen deze twee groepen verbinden en streven ernaar dat zij 

elkaar inspireren bij het definiëren van een onderzoeksvraag, bij het uitvoeren van onderzoek en bij 

het invoeren van onderzoeksresultaten in de praktijk. 

• Hoe gaan we dit realiseren? Zie ommezijde 

• Wat hebben we afgelopen tijd al gedaan? Zie www.wetenschapvenvn.nl 

• Wil je meer weten van of over het Wetenschap in Praktijk? Mail naar: secretaris.pwip@venvn.nl  

• Wil je lid worden? Ga naar www.venvn.nl; klik op Mijn V&VN, Log in met je relatienummer en 

wachtwoord, klik op Mijn lidmaatschap, vink Wetenschap in Praktijk aan. 

 
Lid worden kost €20,50/jaar en 

daarmee krijg je veel korting op onze 

activiteiten. Ben je al lid van een 

andere afdeling van V&VN, dan krijg je 

25% korting. Deze korting betreft niet 

alleen voor ons platform, maar geldt 

ook voor de andere afdeling waar u al 

lid van bent! 

http://www.wetenschapvenvn.nl/
http://www.venvn.nl/

