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Missie en visie V&VN Dialyse & Nefrologie 
 
Missie van de afdeling  

V&VN Dialyse & Nefrologie staat voor én stimuleert tot excellente zorg voor patiënten met 
chronische nieraandoeningen en ESRD (end stage renale disease). Dit doet zij door het 
verbinden van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals werkzaam in de nefrologische 
zorg, waarbij de rol van de verpleegkundige centraal staat.  
 
Visie van de afdeling  
Er is sprake van een toenemende zorgvraag ten gevolge van het toenemende aantal 
nierpatiënten in combinatie met het afnemende aantal professionals in de zorg. Dit vereist 
een efficiënte taakverdeling binnen de multidisciplinaire zorg voor nierpatiënten en een brede 
inzetbaarheid van de verpleegkundigen binnen de verschillende settings van de 
dialyseafdelingen en de nefrologische zorg in poli- en klinische setting.  
V&VN Dialyse & Nefrologie rekent het tot haar taak om voor de dialyse- en nefrologie 
verpleegkundigen die werkzaam zijn in het nefrologische vakgebied, randvoorwaarden te 
scheppen en hen waar mogelijk te ondersteunen in hun uitoefening van deze zorg.  
Op deze manier worden dialyse- en nefrologie verpleegkundigen in staat  gesteld die 
kwalitatief hoogwaardige zorg te (blijven) geven die nodig is in een veranderende 
gezondheidszorg door middel van het nastreven van de volgende strategische ambities. 
 
De strategische ambities zijn de afdeling V&VN Dialyse en Nefrologie zijn: 

 Een inspirerende participant zijn op het multidisciplinaire platform dat zich bezighoudt 
met de zorg rondom de nefrologische patiënt.  

 Landelijk wordt deskundige en kwalitatief hoogstaande nefrologische zorg geboden 
doordat de afdeling als gesprekspartner samen met anderen randvoorwaarden 
creëert die leidt tot: 

o Invulling van strategie en beleid in het totale werkveld.  
o Educatie van leden hetgeen een speerpunt is van de afdeling. Immers  goede 

zorg vraagt om goed opgeleide verpleegkundigen. 
 De afdeling schrijft, implementeert en evalueert richtlijnen en bijbehorende 

indicatoren die leidend zijn voor de beroeps- en praktijkuitoefening in Nederland.  
 De afdeling draagt er aan toe bij dat deze best practice bepalend wordt en blijft voor 

de beoordeling van de kwaliteit van zorg van dialysecentra in Nederland.  
 De afdeling signaleert ontwikkelingen in een vroeg stadium en reageert slagvaardig 

en handelt vooral proactief. De afdeling  heeft daardoor een proactieve en zo nodig 
faciliterende rol in de beroepsvorming, -ontwikkeling en –borging . 

 Het is onze overtuiging dat nefrologische zorg, multidisciplinaire zorg is. Daartoe is 
samenwerking met andere professionele zorgverleners essentieel. Deskundige 
nefrologische zorg bieden waarbij de patiënt centraal staat.  

 Krachtenbundeling maakt ons tot een sterke beroepsgroep waardoor we 
gesprekspartner zijn in belangrijke (inter-)nationale ontwikkelingen en participeren in 
multidisciplinaire stuur- en werkgroepen. Ook worden binnen de verpleegkundige 
professie verschillende niveaus met elkaar verbonden want samen staan we sterk.  

 Door een open communicatie over de activiteiten die (gaan) plaatsvinden met behulp 
van alle beschikbare media mogelijkheden legt de afdeling verantwoording af naar de 
leden. 
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 Het betrekken van de leden bij plannen voor de toekomst door middel van het 
organiseren van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering, de Raad van advies en 
diverse communicatiemiddelen (Magazine, website en de elektronische Nieuwsbrief) 
die de vereniging tot haar beschikking heeft.   

 

 


