
Fractie Internationale Betrekkingen

Informeren, ontmoeten  en netwerken 
De leden van de Fractie Internationale Betrekkingen 

zetten V&VN Kinderverpleegkunde internationaal op 

de kaart. De Nederlandse visie op kinderzorg verwoor-

den en netwerken zijn belangrijke taken tijdens hun 

bezoek aan internationale, vergaderingen, congressen 

en zorginstellingen.

De Fractie Internationale Betrekkingen (FIB) telt op dit moment drie 
leden; allen kinderverpleegkundigen. Ik ben Ingrid Hankes Drielsma, 
voorzitter van de FIB en werkzaam als senior opleider voor de ver-
pleegkundige vervolgopleidingen Intensive Care Kinderen (ICK) en 
Intensive Care Neonatologie (ICN) bij de Amstel Academie van het 
VUmc te Amsterdam. Caroline Roberts-Quast werkt bij de Hogeschool 
van Amsterdam en Corry van den Hoed-Heerschop (expert binnen 
de kinderoncologie) is werkzaam bij de Hogeschool Utrecht. Beiden 
geven les en begeleiden verpleegkundigen hbo-v in het aandachts-
gebied kinderverpleegkunde. 
We komen gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar en besteden per 
lid gemiddeld vier uur per maand aan vrijwilligerswerk binnen deze 
fractie. Het belangrijkste doel van onze fractie is om in samenwerking 
met diverse afdelingen binnen de V&VN het vak kinderverpleegkunde 
vooruit te brengen door aandacht te besteden aan internationale 
zaken binnen de (kinder)verpleegkunde. In het buitenland vertegen-
woordigen wij de visie van de vakgroep Kinderverpleegkunde  
(V&VN Kinderverpleegkunde) en dus de Nederlandse kinderverpleeg-
kundigen bij de Paediatric Nursing Associations Europe (PNAE). 

PNAE
In de PNAE zijn 23 Europese beroepsverenigingen van kinder verpleeg-
kundigen vertegenwoordigd. De voorzitter is het hoofd van de afdeling 
Kinderverpleegkunde van de Royal College of Nursing in  Engeland. 
Vicevoorzitter is Corry van den Hoed-Heerschop uit onze FIB. 
De PNAE vergadert jaarlijks twee keer, elke keer in een ander land.  

Dit geeft elk lid de mogelijkheid om leden van de PNAE te informeren 
over de organisatie en de positie van kinderverpleegkundigen in hun 
land en leden krijgen tevens de gelegenheid een (kinder) ziekenhuis 
te bezoeken. Het belangrijkste doel van de PNAE is om breed gedra-
gen onderwerpen te bespreken en vervolgens de werkwijze in diverse 
landen te inventariseren. Aansluitend wordt een standpunt bepaald 
en worden documenten opgesteld om een gezamenlijke Europese 
visie uit te dragen. Alle onderwerpen zijn van belang om de kwaliteit 
van zorg voor (zieke) kinderen in Europa te kunnen blijven waar-
borgen. Behandelde onderwerpen zijn bijvoorbeeld rechten van en 
veiligheid voor kinderen, ouderparticipatie en familie gecentreerde 
(familie geïntegreerde zorg) voor zieke kinderen in alle settings van 
de gezondheidszorg in Europa. Tevens is beschreven aan welke eisen 
een kinderverpleegkundige in Europa moet voldoen met de daarbij 
behorende rollen en competenties. Wij zijn er trots op dat de breed 
gedragen visie van de Europese kinderverpleegkundigen inmiddels is 
gehoord bij het Europese Parlement. 

Speerpunten 
Binnen de FIB is een belangrijk speerpunt om alle leden binnen onze 
vakgroep Kinderverpleegkunde te informeren over de Europese 
ontwikkelingen en kinderverpleegkundigen in Nederland de moge-
lijkheid te bieden om zich te oriënteren over hoe kinderverpleeg-
kundigen in andere Europese landen georganiseerd zijn en werken. 
Dit is ook zeer zinvol voor kinderverpleegkundigen die zich binnen de 
grenzen van Europa willen oriënteren. 
Wij communiceren met onze leden door het regelmatig plaatsen van 
artikelen in het magazine Kinderverpleegkunde waarin internationale 
zaken belicht worden. Tevens verwijzen wij naar de website van de 
PNAE waar de opgestelde documenten te vinden zijn. 
Ons streven is om deze documenten binnenkort beter zichtbaar te 
maken op de website van V&VN Kinderverpleegkunde. Een tweede 
speerpunt binnen de FIB is om in samenwerking met kinderverpleeg-
kundigen uit andere landen internationale congressen te organiseren. 

Netwerken
De vakgroep Kinderverpleegkunde vindt het belangrijk om (inter-
nationaal) kinderverpleegkundigen met elkaar te verbinden en hen 
de mogelijkheid te bieden om hun kennisnetwerk te vergroten. 
Nederlandse verpleegkundigen krijgen daarbij de mogelijkheid om in 
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het buitenland te tonen wat in Nederland onderzocht en/of ontwik-
keld is op het gebied van kwaliteitszorg voor kinderen. 
De vakgroep Kinderverpleegkunde (voorheen VVKV) kan trots zijn 
op het feit dat wij in 1998 het eerste wereldcongres voor kinder-
verpleegkundigen organiseerden. Dit kwam tot stand dankzij de 
 goede samenwerking met de Nederlandse kinderartsen die verant-
woordelijk waren voor de lokale organisatie van de International 
Paediatric Association (IPA). Het congres was een daverend succes en 
het was de eerste keer dat kinderverpleegkundigen uit de hele wereld 
bij elkaar kwamen om kennis en ervaringen te delen en contacten 
te leggen. Dit congres was ook de geboorte van de International 
 Association Paediatric Nurses (IAPN). Daarna zijn er nog diverse 
 wereldcongressen voor kinderverpleegkundigen georganiseerd. 
Het houden van een IAPN wereldcongres voor kinderverpleegkun-
digen is tot op heden afhankelijk van de financiële mogelijkheden 
van het lokale organiserende comité van de IPA. Het blijkt niet in 
alle  landen mogelijk om kinderverpleegkundigen te laten parti-
ciperen. Dit laatste was de aanleiding om in 2003 te besluiten om 
een  Europees netwerk voor kinderverpleegkundigen op te zetten 
in  Europa. Sindsdien zijn wij als vakgroep Kinderverpleegkunde erg 
actief betrokken en hebben een belangrijke stem in Europa. We zijn 
er trots op dat we met behulp van Europese kinderartsen nu drie 
congressen hebben georganiseerd. 
We beseffen goed dat kinderverpleegkundigen afhankelijk blijven van de 
organiserende comités en de financiële mogelijkheden binnen Europese 
landen. Het is daarom nog erg onzeker of ons volgende geplande con-
gres, wat in 2015 in Rome (Italië) zou plaatsvinden, wel doorgaat. 

Dromen
Onze droom voor de toekomst is dat kinderverpleegkundigen in 
Europa sterk genoeg zijn om met gezamenlijke inspanningen van 
nationale verpleegkundige beroepsverenigingen, internationale 
congressen te kunnen organiseren en alle Europese kinderverpleeg-
kundigen de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten en ontwik-
kelingen binnen hun vakgebied te delen om de rechten van het kind, 
zijn gezondheid, welbevinden en ontwikkeling te bevorderen. 
Wij hopen dat kinderverpleegkundigen uit Nederland een kans 
 krijgen om zich te profileren in de zomer van 2015 in Italië en anders 
op het vijfde internationale wereldcongres voor kinderverpleegkun-
digen in 2016 in Vancouver, Canada. 

Mocht iemand na het lezen van dit artikel denken, ha dit is een fractie 
waar ik in wil participeren dan nodigen wij u uit om meer informatie 
op te vragen over de werkzaamheden van de FIB en contact op te 
nemen.
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