
Commissie Positionering Wetenschap in Praktijk binnen V&VN 

Activiteiten 2022-2023 

 

Introductie  

In dit document zijn speerpunten uit het beleidsplan 2022-2026 vertaald naar concrete 

activiteiten in 2022-2023.  

 

Speerpunt 1: Positionering van wetenschappelijk onderzoek 

 
Doel: Wetenschappelijk onderzoek betreffende het verpleegkundig domein en EBP te 

positioneren binnen V&VN.  

 

Strategie: WiP denkt mee en beslist mee over wetenschappelijk onderzoek en EBP binnen 

V&VN en in de praktijk, door een vaste gesprekspartner van het bestuur, de Ledenraad, het 

programmabureau Kwaliteitsstandaarden en het Wetenschappelijk College Verpleegkunde 

(WCV) te zijn.   

 

Activiteiten (algemeen) 

• Participeren in V&VN Bestuursbijeenkomsten en V&VN Verenigingsbijeenkomsten. 

• Samenwerken met het WCV en V&VN Kwaliteitsbureau. 

• Exploreren op welke wijze kan worden samengewerkt om meer aandacht te 

genereren voor verpleegkundig onderzoek en EBP en het bouwen aan een duurzame 

kennis- en onderzoeksinfrastructuur binnen V&VN.   

 

Activiteiten (Commissie Positionering Wetenschap in Praktijk binnen V&VN) 

• participeert in de V&VN Bestuursbijeenkomsten en V&VN 

Verenigingsbijeenkomsten; 

o streeft ernaar verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek en EBP vooraf aan 

te melden als gespreksonderwerpen al dan niet in gezamenlijkheid met 

andere afdelingen en platforms; 

o koppelt de uitkomsten van de door WiP ingebrachte punten terug aan de 

leden. 

 

• verkent een samenwerking met het WCV: 

o Een eerste afspraak in juni 2022 wordt gepland; 

o Uitkomsten worden naar de leden teruggekoppeld. 

 

 



• verkent een samenwerking met V&VN Kwaliteitsbureau: 

o Na de zomervakantie van 2022 starten gesprekken om een mogelijke  

samenwerking te verkennen; 

o Uitkomsten worden naar de leden teruggekoppeld. 

 

• verkent samenwerkingen met andere afdelingen en platforms: 

o inventariseert welke afdelingen en platforms wel en welke (nog) niet met 

wetenschappelijk onderzoek en/of EBP bezig zijn; 

▪ Geeft bij bestuursbijeenkomsten aan te willen exploreren hoe er 

gezamenlijk opgetrokken kan worden om wetenschappelijk 

onderzoek en EBP structureel op de agenda te krijgen.  

▪ Idee: per bijeenkomst een aantal afdelingen en/of platforms laten 

pitchen hoe zij met wetenschappelijk onderzoek en EBP aan de slag 

zijn. 

 

Speerpunt 3: Investeren in een netwerk 

 

Doel: Het hebben van een netwerk om laagdrempelig ervaringen en kennis uit te wisselen 

over wetenschappelijk onderzoek betreffende het verpleegkundige domein en EBP. 

 

Strategie: Het actief opbouwen en onderhouden van een netwerk tussen zorgprofessionals, 

studenten, onderwijs, andere afdelingen van V&VN, patiëntenorganisaties en 

beroepsverenigingen. 

 

Activiteiten (algemeen) 

• Exploreren op welke wijze kan worden samengewerkt om meer aandacht te 

genereren voor verpleegkundig onderzoek en EBP, en het bouwen aan een 

duurzame kennis- en onderzoeksinfrastructuur buiten V&VN. Hierbij valt te denken 

aan Alumni VW, Rho Chi chapter at large, lectoraten, lintlectoren, practoraten en 

andere netwerken zoals STZ-netwerk en FNI voor wetenschappelijk onderzoek. 

• Exploreren hoe de samenwerking met - en inbreng van patiënt en naasten een 

structurele plaats kan krijgen binnen verpleegkundig onderzoek 

 

 

Activiteiten (Commissie Positionering Wetenschap in Praktijk binnen V&VN) 

• verkent samenwerkingen met (onderzoeks)netwerken, leerstoelen, lectoraten en 

practoraten en patiëntenorganisaties:  

o Inventariseert (onderzoeks)netwerken, leerstoelen, lectoraten en 

practoraten die zich (voldoende) actief bezighouden met wetenschappelijk 

onderzoek binnen het verpleegkundig domein. 



▪ Bepaalt wat wordt verstaan onder ‘voldoende actief’ 

o Contacten leggen met patientenorganisaties  
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