Vind je het interessant om praktijk en theorie te koppelen, ben je bezig met kwaliteit van zorg en heb je een
overstijgende blik op de JGZ?
V&VN Vakgroep Jeugd zoekt per 1 oktober een jeugdverpleegkundige/verpleegkundig specialist om namens
de vakgroep in de Richtlijn Advies en Autorisatie Commissie (RAC) zitting te nemen.
Wat doet de RAC?
De RAC autoriseert de JGZ richtlijnen en adviseert over de toepasbaarheid en uitvoerbaarheid van de deze
richtlijnen. Richtlijnontwikkelaars leggen een concept-richtlijn driemaal voor aan de RAC. Als eerste concept, na
toetsing in de praktijk en ter autorisatie. Dit houdt in dat je een concept richtlijn in totaal drie keer grondig
doorneemt, voorziet van commentaar en bespreekt met elkaar en de ontwikkelaars.
Afgevaardigden van de JGZ-beroepsgroepen AJN Jeugdartsen Nederland, V&VN Vakgroep Jeugd en de
Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten en brancheorganisaties ActiZ en GGD GHOR zijn vaste leden
van de RAC. Bij richtlijnoverstijgende agendapunten schuiven adviseurs op het gebied van implementatie,
wetenschap en richtlijnontwikkeling én waarnemers van Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd en ZonMw aan.
Vernieuwing van het richtlijnenpakket, zowel in vorm als in inhoud, staat op de agenda voor de komende jaren.
Wat vragen we?


Je bent uitvoerend jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist,



Gezien de samenstelling van de huidige afvaardiging heb je het liefst ervaring in 4-18 jaar,



Je kan de belangen van de jeugdverpleegkundigen afwegen en verwoorden,



Je bent in staat om over organisatiebelangen heen te kijken,



EBP werken en kritisch denken zijn voor jou bekende begrippen,



Je wil je voor een langere periode verbinden (2 x 3 jaar maximaal),



Je bent 6 x per jaar op maandagmiddag beschikbaar in Utrecht,



Tijdsinvestering om de richtlijnen door te nemen en zo nodig voor te bespreken,



Input geven aan de nieuwe ontwikkelingen rondom richtlijnen.

Wat bieden we?


Ondersteuning vanuit de vakgroep en de huidige afvaardiging,



Een mogelijkheid om invloed te hebben op de kwaliteit van de JGZ,



Per vergadering een vergoeding van €150,00 en kilometervergoeding.

Enthousiast geworden?
Voor 1 juli ontvangen we graag je motivatie om in de RAC plaats te nemen. Dit kan je doen door te mailen naar
Bente Allessie via b.allessie@planet.nl. Ook voor vragen kan je contact met haar opnemen. Het kan zijn dat we
aanvullende gesprekken nodig hebben om tot een besluit te komen. Graag horen we van je!

