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Vernieuwde afdeling M&G
De afdeling V&VN Maatschappij & Gezondheid maakt een 

nieuwe start als afdeling voor verpleegkundigen werkzaam 

in of ten behoeve van de publieke gezondheid. De vak-

groepen jeugdverpleegkundigen, infectieziekten, TBC en 

seksuele gezondheid vormen samen de vernieuwde 

afdeling M&G. Wat ons verbindt als gezamenlijkheid is dat 

we allemaal preventief werken onder verantwoordelijkheid 

van de gemeenten vanuit de Wet Publieke Gezondheid.

 

Inrichting van de afdeling
Wat betreft de inrichting van de afdeling M&G zou het mooi 

zijn als alle vier de vakgroepen met een of twee verpleeg-

kundigen vertegenwoordigd zijn in het bestuur van onze 

afdeling M&G. Je vormt dan maatjes per vakgroep en als er 

iemand een keer verhinderd is blijft het contact in stand. 

Gedacht wordt aan Bente Allessie en Sophia Hoogendoorn 

van de vakgroep jeugd, Karin Oudshoorn en Marian 

Lenders van de vakgroep IZB, Geraldine ter Linde en 

Natascha van Noort van de vakgroep tuberculose en 

Harriette van Buel en/of een vervanger van de vakgroep 

seksuele gezondheid. 

Afzonderlijke vakgroepen
De meeste activiteiten van de afdeling M&G zullen, net als 

voorheen, vooral plaatsvinden in de afzonderlijke vak-

groepen. Die hebben elk een eigen activiteitenplan en 

organiseren activiteiten en bijeenkomsten voor de eigen 

achterban. We vinden elkaar in het samenwerken aan het 

profileren van de verpleegkundige binnen de publieke 

gezondheid. Ons uitgangpunt daarbij is de maatschap-

pelijke actualiteit. V&VN zien we als een mooi platform om 

het verpleegkundig werk in de publieke gezondheid 

zichtbaar te maken. 

Storytelling en ambassadeurs
Dat willen we vooral gaan doen met storytelling, door  

met verhalen naar buiten komen. Onze ambassadeurs 

spelen daarin een belangrijke rol. We starten in  

september dan ook weer met een ambassadeurstraject, 

waarvoor de inschrijving momenteel geopend is.  

Interesse? Stuur ons dan je motivatiebrief en cv naar:  

ambassadeurs.jeugd-ogz@venvn.nl. Binnenkort praten  

we verder over welke verschillende communicatiemiddelen 

(nieuwsbrief, tijdschrift, podcast, vlog, appgroepen, social 

mediakanalen, enz ) we als vakgroepen en afdeling kunnen 

en willen gaan inzetten voor de informatie- en kennisdeling 

ten behoeve profilering van de verpleegkundigen in de 

publieke gezondheid.  

Staand: Sophia Hoogendoorn, Natascha van Noort,  

Jacqueline de Vries en Bente Allessie.  

Zittend: Karin Oudshoorn en Geraldine ter Linde.
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In het maartnummer van Tijdschrift 

M&G vertelde Rieke van de Wetering 

over de oprichting van de zelfstandige 

afdeling V&VN Wijkverpleegkundigen en 

het samengaan van de wijkverpleeg-

kundigen van V&VN en van het NWG 

hierin. Intussen zijn er al weer veel 

stappen gezet en bruist de nieuwe 

afdeling van activiteit. 

Eind maart 2022 was onze eerste 

Algemene Ledenvergadering. We kijken 

daar heel positief op terug. Maar liefst 

veertig leden waren aanwezig en de 

presentatie van Hugo Schalkwijk, 

adviseur V&VN en Florence Nighingale 

Instituut over de geschiedenis van het 

vak wijkverpleegkundigen, werd met 

aandacht beluisterd. De lessen van de 

geschiedenis zijn duidelijk: verpleeg-

kundig leiderschap leidt tot resultaat. 

Zonder onze illustere voorvrouwen als 

Lientje de Bussy-Kruysse (1858-1937) en 

Aafke Gesina van Hulst (1868-1930) 

waren we als wijkverpleegkundigen niet 

gekomen waar we nu staan. Deze les 

wordt binnen de nieuwe afdeling 

Wijkverpleegkundigen in praktijk 

gebracht. 

Ook werd op deze eerste ALV het 

bestuur van de nieuwe afdeling 

gekozen, bestaande uit: Olga van de 

Poel, Valerie Schipper, Kim Bron, Eva 

Marijn Weers, Froukje van der Honing, 

Noortje Slattmann en Milanda Koop-

man. 

Aan de hand van het eerste jaarplan van 

de afdeling zal in de komende tijd de 

koers verder worden vormgegeven. De 

beroepsontwikkeling en positionering 

van de wijkverpleegkundigen in de 

Nederlandse gezondheidszorg zijn de 

basis. Het professionele handelings-

kader van de afdeling ligt vast in een 

aantal basisdocumenten zoals het 

Expertisegebied wijkverpleegkundige, 

het Kwaliteitskader wijkverpleging en 

het normenkader. Deze vormen de 

leidraad voor de functie-uitoefening van 

de beroepsgroep. De afdeling Wijkver-

pleegkundigen draagt op alle niveaus 

bij aan onder andere kennisontwikke-

ling, kennisdeling en kwaliteitsborging. 

De afdeling bundelt praktijkervaring en 

kennis uit het wijkverpleegkundig 

werkveld in de expertgroepen, die 

eveneens vermeld werden in het artikel 

van maart. De expertkringen van de 

afdeling Wijkverpleegkundigen zijn 

bedoeld om met en van elkaar te leren 

en inhoudelijk het gesprek met de 

experts (wijkverpleegkundigen) te 

voeren. De wijkverpleegkundige thema’s 

en uitkomsten van de expertgroepen 

worden direct meegenomen naar de 

landelijke overlegtafels, verwerkt in 

professionele (kwaliteits-)documenten 

en verwerkt in artikelen die de afdeling 

V&VN Wijkverpleegkundigen publiceert. 

De zeven expertgroepen
• Indiceren van zorg/intercollegiale 

toetsing

• Integrale ketensamenwerking

• Wijkgerichte preventie

• Bekostiging Wijkverpleging

• Kwaliteitskader Wijkverpleging

• Arbeidsmarkt

• Zorgtechnologie

Wil je als lid van V&VN Wijkverpleeg-

kundigen meedoen aan één van de 

expertkringen: stuur dan een mail naar 

wijkverpleegkundigen@venvn.nl

Nieuw Ambassadeurstraject!
Op het terrein van de wijkverpleeg kunde 

volgen de ontwikkelingen elkaar in snel 

tempo op. De wijkverpleeg kundigen zelf 

zijn bij uitstek degenen die vanuit het 

vak hierbij betrokken zijn en een positie 

V&VN Wijkverpleegkundigen:  
met volle kracht vooruit! 

Leden van de 
afdeling  Wijkverpleegkundigen

Wijkverpleegkundige 
ambassadeurs

Expertkringen

Kerngroep
Kartrekkers, expertkringen, 

adviseurs van de vereniging,
 leden met een specifieke 

taak/aandachtsgebied

Afdelingsbestuur
Voorzitter, 

vice-voorzitter, 
pennningmeester,

 6-10 leden

Integrale ketensamenwerking

Indiceren en intercollegiale toetsing

Kwaliteitskader

Nieuwe bekostiging

Arbeidsmarkt

Wijkgerichte preventie

Zorgtechnologie
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nodig hebben aan landelijke overlegta-

fels, in de bestuur lijke vertegenwoordi-

ging van de beroepsgroep en in de 

pers. Daarom organiseert de afdeling 

Wijkverpleegkundigen net als in de 

voorafgaande jaren weer een ambassa-

deurstraject, waarin veelbelovende 

wijkverpleegkundigen mee kunnen 

doen aan een uitgebreide leergang 

verpleegkundig leiderschap en zeggen-

schap. Wil je meer informatie, stuur dan 

een mail naar: wijkverpleegkundigen@

venvn.nl.

Nieuw organogram van de 
afdeling
Met trots kunnen wij zeggen dat wij in 

de afgelopen maanden hard gewerkt 

hebben aan de basis en de infra-

structuur van onze nieuwe afdeling. 

Schematisch is dit te zien in de  

afbeelding links op de vorige pagina. 

Meer weten over de nieuwe 
afdeling V&VN Wijkverpleeg-
kundigen? 
Wil je meer over ons weten of heb je 

vragen? Kijk dan ook op de website  

van V&VN Afdeling Wijkverpleeg-

kundigen of mail ons:  

wijkverpleegkundigen@venvn.nl. Onze 

afdeling is dus vanaf 1 januari 2022 niet 

langer onderdeel van V&VN M&G maar 

een zelfstandige afdeling. Ben jij 

wijkverpleegkundige en wil je lid 

worden van V&V Wijkverpleegkundigen 

meld je dan aan via www.venvn.nl/

lidmaatschap-v-vn/basis-en-aanvullend- 

lidmaatschap/. Naast je basis- lidmaat-

schap van V&VN zijn de kosten van het 

aanvullend lidmaatschap van V&VN 

Wijkverpleegkundigen €40,50 per 

jaar.  Als je lid bent van meer dan een 

afdeling krijg je 25 procent korting per 

afdeling. 

Post-hbo tot 
Jeugdverpleegkundige 
moet gesubsidieerd! 
Er wordt druk gewerkt aan de 

subsidiëring van de post-hbo tot 

Jeugdverpleegkundige. Deze 

opleiding, die te volgen is na de 

hbo-v, versterkt de uitvoering en 

kwaliteit van de jeugdgezondheids-

zorg en helpt de jeugdverpleegkun-

dige de complexe rol in het stelsel 

beter te begrijpen en op te pakken. 

Zelfs als de verpleegkundige al jaren 

in de JGZ werkt. De opleiding 

bestaat al geruime tijd, maar wordt 

helaas nog niet gesubsidieerd door 

het ministerie van VWS. De oplei-

ding tot jeugdarts en verpleegkundig 

specialist worden wel gefinancierd, 

dit willen we graag uitbreiden naar 

de jeugdverpleegkundige. Dit leidt er 

bij JGZ-organisaties toe dat sommi-

ge terughoudend zijn om de 

opleiding ter beschikking te stellen 

aan hun personeel, met name door 

de kosten.  Terwijl wel alle werkge-

vers voor deze opleiding zijn. 

Jeugdverpleegkundigen Suzanna 

van Dam (V&VN Jeugd) en Minke 

Vellinga (NCJ) zetten zich in om deze 

opleiding gesubsidieerd te laten 

krijgen vanuit het ministerie. Op die 

manier kunnen meer verpleegkundi-

gen de opleiding volgen. Hoe ze dat 

hebben aangepakt en wat de stand 

van zaken is, lees je in het volgende 

nummer van Tijdschrift M&G. 
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