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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het Strategisch Beleidsplan 2023-2027 van de afdeling V&VN Reumatologie. Hierin beschrijft de 
afdeling haar missie, visie en strategische focusgebieden. Op basis van dit beleidsplan wordt een apart jaarplan 
gemaakt waarin de doelen en activiteiten per jaar worden uitgewerkt. 
 
Het Strategisch Beleidsplan, het jaarplan en verder actuele informatie en ontwikkelingen staan vermeld op de 
website van de afdeling reumatologie (www.reumatologie.venvn.nl) en op het platform van de afdeling 
(https://portaal.venvn.nl/groepen/afdeling-reumatologie/tijdlijn). 
 

2. Missie  
 
V&VN afdeling Reumatologie is een afdeling voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig 
specialisten die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met een reumatische aandoening.  
 
De afdeling Reumatologie behartigt de belangen van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig 
specialisten die werkzaam zijn in de reumatologie en streeft naar actieve betrokkenheid van de leden bij het 
huidige en toekomstige beleid.  
 
De activiteiten van de afdeling richten zich op het bieden van gelegenheid tot netwerken en het uitwisselen van 
kennis en kunde. Het doel hiervan is zowel het optimaliseren van de zorg voor mensen met een reumatische 
aandoening door het professionaliseren van de verpleegkundige zorgverlening, als het verder 
professionaliseren en profileren van de verpleegkundige functies binnen de reumatologie. 
 
De afdeling Reumatologie stimuleert de verbinding tussen verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig 
specialisten met andere zorgprofessionals werkzaam in de reumatologische zorg (zowel 1e als 2e lijn), waarbij 
de rol van de verpleegkundige centraal staat.  
 

3. Visie  
 
Door een verwachte stijging van het aantal mensen met een reumatische aandoening ten gevolge van de 
vergrijzing, een toename van mensen met multimorbiditeit, toegenomen medicamenteuze behandelopties en 
beperkte zorgcapaciteit zal de zorgvraag en de zorgbelasting toenemen. Dit vereist een persoonsgerichte 
benadering met aandacht voor preventie, een doelmatige taakverdeling en multidisciplinaire afstemming met 
stakeholders.  
 
V&VN Reumatologie schept randvoorwaarden en ondersteunt waar mogelijk in de uitoefening van de 
multidisciplinaire zorg voor patiënten met een reumatische aandoening.  
 
V&VN Reumatologie wil haar leden helpen om in een veranderende gezondheidszorg kwalitatief hoogwaardige 
zorg te kunnen (blijven) geven.  
 

4. Motto  
 
Ons motto is; ‘vóór en dóór leden’.  
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5. Strategische focusgebieden 
 
De strategische focusgebieden van de afdeling V&VN Reumatologie zijn: 

- Beroepsontwikkeling 
- Deskundigheidsbevordering  
- Vitale afdeling; dialoog en cohesie binnen de afdeling 
- Samenwerking; onderling en met stake-holders   

 
Focusgebied Onderwerpen Nodig 

 
Beroepsontwikkeling - CZO-kwalificatie / Curriculum 

reumaverpleegkundige 
- Passende zorg (= aandacht voor 
preventie, value based healthcare,  
shared decision making, 
gezondheidsvaardigheden, 
zelfmanagement, E-health) 
- Profileren als dé specialist op het 
gebied van reuma 
- Deelname ontwikkelen richtlijnen 
- Ontwikkelingen 1e en 2e lijn 
 

Contacten met Hogescholen / 
Antonius Academie 
 
Kennis leden vergroten mbt 
passende zorg 
 
Nauwe contacten met 
zorgprofessionals in het werkveld, 
V&VN, NVR, NHPR en 
ReumaNederland 
  

Deskundigheidsbevordering - Voorjaarscongres 
- Najaarsscholing 
- Themascholingen/ webinars 
- Ondersteunen vpk onderzoek 
- Bevorderen deelname congres 
Eular (tegenpresentatie blog of vlog 
voor de nieuwsbrief) 
 

Betrokken en enthousiaste leden 
Samenwerking met congresbureau/ 
andere afdelingen en sponsoren 
Samenwerking met hogescholen 
Samenwerking wetenschappelijk 
college V&VN 

Vitale afdeling 
- dialoog en cohesie 
- samenwerking leden 
onderling 
- samenwerking extern / 
stake-holders 

- Beheer ledenbestand 
- Werven leden via de opleiding 
- Betrekken leden 
- Bevorderen regio netwerken 
- Bevorderen deelname 
werkgroepen 
- Financieel gezond 
 

Stabiel ledenbestand 
Contact Antonius Academie 
Actieve/ activatie leden 
Netwerken activeren/ ondersteunen 
Gebruik maken van V&VN 
community  
De rol van social media  
 

  
 


