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Gebruikte afkortingen 

EBP  Evidence Based Practice  

FNI  Florence Nightingale Instituut  

STZ   Stichting Topklinische Ziekenhuizen  

WCV  Wetenschappelijk College Verpleegkunde  

WiP       V&VN Wetenschap in Praktijk  

VW  Verplegingswetenschap 
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1. INLEIDING  
 

V&VN Wetenschap in Praktijk (WiP) is er voor iedereen die interesse heeft in 

verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek en evidence based practice (EBP). Onder 

‘iedereen‘ verstaan wij (niet-)V&VN-leden, (niet-)WiP-leden, verpleegkundigen, 

verpleegkundig specialisten, verzorgenden, verplegingswetenschappers, studenten, 

zorgorganisaties, patiëntenorganisaties, onderwijsinstellingen, subsidieverstrekkers, V&VN 

afdelingen en platforms. 

V&VN Wetenschap in Praktijk onderschrijft de missie van V&VN:  

“Onze beroepsgroepen in staat stellen hun beroep op het hoogste kwaliteitsniveau en met 

passie en professionaliteit uit te oefenen.”  

 

De focus van V&VN Wetenschap in Praktijk is gericht op het snijvlak van wetenschap en 

praktijk. Onze visie voor de toekomst is dat: 

− Het verpleegkundig vakgebied continue in ontwikkeling is op basis van 

wetenschappelijk onderzoek.  

− Elke verpleegkundige een kritische beroepshouding heeft en handelt op basis van 

wetenschappelijk onderzoek. 

− EBP volledig geïntegreerd is in de verpleegkundige beroepspraktijk. 

 

Dit met als uiteindelijk doel dat V&VN Wetenschap in Praktijk overbodig wordt.  

 



 

4 
 

 

2. SPEERPUNTEN, DOELEN en ACTIVITEITEN 2022-2026  
 

De afgelopen jaren heeft WiP voornamelijk als een netwerk gefunctioneerd, namelijk door 

het regelmatig organiseren van themabijeenkomsten maar ook door het dienen als 

wetenschappelijke vraagbaak over verpleegkundige thema's voor zowel leden als niet-leden 

van WiP en V&VN.  

 

In 2020 is onder WiP-leden een enquête afgenomen met vragen over waar WiP zich de 

komende jaren op zou moeten richten en welke activiteiten WiP zou moeten (blijven) 

ondernemen. Op basis van de resultaten zijn de volgende speerpunten verkregen: 

 

Speerpunt 1: Positionering van wetenschappelijk onderzoek 

Speerpunt 2: Kennis uitwisselen over wetenschappelijk onderzoek 

Speerpunt 3: Investeren in een netwerk 

Speerpunt 4: Ondersteunen en faciliteren EBP  

 

Met deze speerpunten sluiten wij niet alleen aan bij de behoeften van de WiP-leden maar 

ook bij de strategische agenda van V&VN-prioriteit 1: Kennis in de praktijk.  

 

Hieronder wordt per speerpunt toegelicht wat het inhoudt en welke activiteiten zullen 

worden ondernomen om de speerpunten te behalen. 

 

Speerpunt 1: Positionering van wetenschappelijk onderzoek 

 
Doel: Wetenschappelijk onderzoek betreffende het verpleegkundig domein en EBP te 

positioneren binnen V&VN en te integreren in de praktijk.  

  

Strategie: WiP denkt mee en beslist mee over wetenschappelijk onderzoek en EBP binnen 

V&VN en in de praktijk, door een vaste gesprekspartner van het bestuur, de Ledenraad, het 

programmabureau Kwaliteitsstandaarden en het Wetenschappelijk College Verpleegkunde 

(WCV) te zijn.   

 

Activiteiten:  

• Participeren in V&VN Bestuursbijeenkomsten, V&VN bijeenkomsten over richtlijnen 

en V&VN Verenigingsbijeenkomsten. 

• Samenwerken met het WCV en V&VN Kwaliteitsbureau. 

• Exploreren op welke wijze kan worden samengewerkt om meer aandacht te 

genereren voor verpleegkundig onderzoek en EBP en het bouwen aan een duurzame 
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kennis- en onderzoeksinfrastructuur binnen V&VN.   

 

• Exploreren hoe de samenwerking met - en inbreng van patiënt en naasten een 

structurele plaats kan krijgen binnen verpleegkundig onderzoek 

 

Speerpunt 2: Kennis uitwisselen over wetenschappelijk onderzoek 

 
Doel: Het faciliteren van de kennisuitwisseling tussen wetenschap en beroepsuitoefening 

door verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden.   

 

Strategie: Het uitwisselen van kennis tussen onderzoekers, verpleegkundigen, 

verpleegkundig specialisten en verzorgenden, en input geven voor wetenschappelijk 

onderzoek en voor onderzoek vanuit de praktijk. 

 

Activiteiten:  

• Het organiseren van themabijeenkomsten, webinars, informeren via de website en 

de nieuwsbrief om onderzoeksresultaten te delen.  

• Elke twee jaar organiseert WiP een symposium. Doel van dit symposium is om 

mensen te inspireren, te informeren en te laten netwerken. De organisatie is in 

samenwerking met externe stakeholders, bijvoorbeeld alumnivereniging VW en Rho 

Chi chapter at large.  

• Leden met elkaar in contact brengen via Mijn V&VN verenigingsplatform. 

 

Speerpunt 3: Investeren in een netwerk 

 

Doel:  Laagdrempelig ervaringen en kennis kunnen uitwisselen over wetenschappelijk 

onderzoek betreffende het verpleegkundige domein en EBP. 

 

Strategie: Het actief opbouwen en onderhouden van een netwerk tussen zorgprofessionals, 

studenten, onderwijs, andere afdelingen van V&VN, patiëntenorganisaties en 

beroepsverenigingen. 

 

Activiteiten:   

• Exploreren op welke wijze kan worden samengewerkt om meer aandacht te 

genereren voor verpleegkundig onderzoek en EBP, en het bouwen aan een 

duurzame kennis- en onderzoeksinfrastructuur buiten V&VN. Hierbij valt te denken 

aan Alumni VW, Rho Chi chapter at large, lectoraten, practoraten en andere 

netwerken voor wetenschappelijk onderzoek, zoals bijvoorbeeld het STZ-netwerk en 

het FNI. 
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Speerpunt 4: Ondersteunen en faciliteren EBP 

 
Doel: Het gebruik van EBP in het verpleegkundig handelen ondersteunen en faciliteren.  

 

Strategie: Het bieden van praktische ondersteuning om het werken in de praktijk volgens 

EBP-principes te versterken / vergroten.   

 

Activiteiten: 

• WiP is een vraagbaak voor leden van WiP met vraagstukken omtrent EBP.  

• Informatie verschaffen omtrent EBP via de website van WiP.  

• Agenderen van vrije toegang tot internationale databases van wetenschappelijk 

onderzoek en richtlijnen voor de leden van V&VN.  

• Inzetten op een opleiding voor EBP-coaches bij V&VN of aansluiting zoeken bij 

bestaande opleidingen en inzetten op korting voor leden  

 

3. Over V&VN Wetenschap in Praktijk 
 

Kerngroep 
Acht WiP-leden vormen samen de kerngroep met een voorzitter, ambtelijk secretaris en 

penningmeester. De kerngroep bestaat uit een achttal WiP leden met diverse 

achtergronden. In januari 2022 wordt de kern gevormd door de volgende leden:  

• Nadia van den Berg 

• Joyce Farla 

• Lisanne Hut  

• Jopke Kruyt 

• Vina Slev (voorzitter) 

• Annabeth van Stroe (ambtelijk secretaris en penningmeester)  

• Susanne Vromans 

• Sandrien Weda 

 

De kerngroep is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het beleidsplan.  

De kerngroep wordt aangevuld via openbare vacature stelling onder de leden.  

 

Commissies 

WiP heeft vier commissies die zich bezighouden met de speerpunten uit dit beleidsplan. In 

de commissies zitten zowel kerngroepleden als andere actieve WiP-leden. Commissies 

hebben elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden. 
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Commissie EBP 

Deze commissie biedt praktische ondersteuning aan verpleegkundigen, verzorgenden en 

studenten om het werken in de praktijk volgens EBP-principes te faciliteren. 

 

Commissie PR & Communicatie 

Deze commissie zorgt voor een regelmatige communicatie naar de leden over relevante 

ontwikkelingen wat betreft verpleegkundig onderzoek, evidence based werken en de 

activiteiten die georganiseerd worden. Vier keer per jaar wordt een nieuwsbrief verstuurd 

naar nieuwsbrief abonnees, dit zijn zowel leden als niet-leden van Wetenschap in Praktijk.  

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de website en social media om te communiceren 

en informatie te delen. 

 

Commissie Themabijeenkomsten 

Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van (online) themabijeenkomsten 

waar leden en niet-leden aan kunnen deelnemen om kennis en kunde op te doen ten 

aanzien van verschillende verpleegkundige thema’s. 

 

Commissie Positionering Wetenschap in Praktijk binnen V&VN 

Deze commissie is de verbinding tussen V&VN algemeen en V&VN Wetenschap in Praktijk. 

Hiertoe sluit zij aan bij algemene V&VN Bestuur bijeenkomsten en draagt zorg voor het 

inbrengen van de standpunten van V&VN Wetenschap in Praktijk in het landelijk beleid van 

V&VN. 

 

Financiën 
Jaarlijks wordt er een begroting opgesteld en een financieel jaaroverzicht van de werkelijke 

uitgaven van het afgelopen jaar. Deze worden besproken en geaccordeerd in de kerngroep. 

Het Platform WiP heeft een financiële buffer om risico’s te kunnen dragen voor organisatie 

van een symposium.  

 

Meer informatie of reacties:  

secretaris.pwip@venvn.nl 

 


