Lieve collega’s,

4 april 2020

Het blijven voorlopig vreemde tijden……We zijn benieuwd hoe het met jullie allen is….
Zoals de mededelingen vanuit de politiek over elkaar heen buitelen zo zien wij nu voor de
derde keer de noodzaak om nieuwe inzichten met jullie te delen.


Zoals niemand zal verbazen moeten we de voorjaars ALV van 16 mei afzeggen. We hebben
besloten dit jaar slechts één ALV te houden en wel op zaterdag 3 oktober. Marieke Krans heeft
wederom toegezegd om het ochtendprogramma met ons vorm te geven.



De in juni geplande landelijke vieringen betreffende 100-jaar Antroposofische
Gezondheidszorg zijn naar september 2020 verschoven.



Nogmaals willen we jullie wijzen op de mogelijkheid om je capaciteiten in te zetten tijdens
deze covid-19 crisis via het landelijke aanmeldpunt: https://www.extrahandenvoordezorg.nl/
Ook collega’s die vanaf 1 januari 2018 een verlopen BIG-registratie hebben worden in deze
uitzonderlijke situatie uitgenodigd om hun verpleegkundige beroep tijdelijk weer uit te
oefenen zie onderstaande link:
https://www.bigregister.nl/actueel/nieuws/2020/03/18/controle-voormalig-big-geregistreerdee



Nogmaals aandacht voor het meldpunt bij V&VN: https://www.venvn.nl/coronavirus/



Ook vragen we jullie aandacht voor extra hulp in de zorginstellingen op antroposofische
grondslag. Dat de hulp zeer welkom is maken we duidelijk met een filmpje van onze
voorzitter Ingrid Spee vanuit Scorlewald in Noord Holland.
Link naar filmpje:
https://youtu.be/o3pReZg906w
Mocht je het prettig vinden om eerst met ons van gedachten te wisselen voordat je je wil
aanmelden bij een instelling, stuur ons gerust een e-mail. antroposofischezorg@venvn.nl



Het volgende onderwerp betreft werkzaamheden van zelfstandig werkende verpleegkundigen
AZ. Het afdelingsbestuur heeft zich gebogen over hoe we om moeten gaan met eventuele
facturering van alternatieve begeleidende en adviserende ondersteuning aan cliënten omdat
uitwendige behandelingen nu niet mogelijk zijn. We horen van verschillende collega’s hier
inspirerende vormen van. We vertrouwen erop dat jullie binnen de grenzen van ons vakgebied
nieuwe oplossingen zoeken om jullie patiënten bij te staan. Uiteraard zijn deze begeleidende
en adviserende activiteiten met in achtneming van de RIVM-richtlijnen. We vinden echter dat
deze zorg niet bij de zorgverzekering gedeclareerd hoort te worden onder de voor ons
gebruikelijke prestatiecode. We hebben hiertoe besloten omdat we geen problemen voor de
toekomst willen veroorzaken t.a.v. de vergoeding van de uitwendige therapie. We hopen dat
jullie hier begrip voor hebben. Je moet dus aan jouw cliënt duidelijk maken dat er voor deze
zorg geen declaratie ingediend kan worden bij de zorgverzekering.

 Tot slot kregen we van een van onze collega’s de volgende inspirerende vraag:
Kan het helpen als ondersteuning van alle verpleegkundigen die in de gegeven
omstandigheden hun werk doen V&VN en Nederland breed, om gedurende deze pandemie
behalve op zondag op meerdere momenten in de week onze Zusterspreuk te mediteren?
We nodigen ieder van harte uit om op haar/zijn manier aan dit krachtige gebaar bij te dragen.
We wensen jullie allen de nodige rust, inspiratie en moed toe om dat vorm te geven wat je werkelijk
passend vindt, binnen jouw omstandigheden en mogelijkheden.
Hartelijke groet, Ingrid Spee, Josien van Sandick, Ariane van Geijn en Meike van Halm

