Nieuwsflits Bestuur Netwerk VS VPH december 2018
Nieuws uit het bestuur
Noortje Segeren-Hörmann is terug vanuit haar zwangerschapsverlof, nadat ze is bevallen van een
prachtige dochter. Om balans te houden in de combinatie privé, werk en bestuurstaken heeft ze
besloten om het vicevoorzitterschap neer te leggen. Ze blijft wel penningmeester . In onze
bestuursvergadering in januari 2019 zullen we vanuit huidig bestuur een nieuwe vicevoorzitter kiezen.
Daarnaast zullen we dan bekijken hoe bestuurstaken eventueel herverdeeld moeten worden.
Zoals we jullie verteld hebben op de laatste netwerkdag in november heeft Femke van der Heijden
afscheid genomen als bestuurslid. Wij danken haar nogmaals voor alle inspanningen die ze voor het
bestuur en het netwerk VS VPH heeft geleverd en wensen haar veel succes in de toekomst.
Inge Rinzema is sinds augustus 2018 tevens vicevoorzitter van het bestuur van V&VNVS; tijdens de
jaarvergadering op het ICN/APN congres 2018 in Rotterdam is zij definitief benoemd.
Thekla Westra gaat in de maanden februari en maart 2019 2 maanden reizen en zal daarom bij de
volgende netwerkdag niet aanwezig zijn. Per 1 januari start ze bij een andere werkgever : Waranda te
Zeist.
Ledenadministratie
We hebben op dit moment 349 leden; mooi om te merken dat we steeds blijven groeien. Gaan we voor
2019 de 350 nog halen?
Netwerkdag 1 november 2018
De netwerkdag “Pillen en palliatie, iets meer iets minder”, was met 90 deelnemers een groot succes.
In het ochtendprogramma stond polyfarmacie centraal. Ziekenhuisapotheker Pieter Knoester startte met
een inspirerende presentatie over farmacokinetiek/dynamiek bij ouderen. Specialist
Ouderengeneeskunde Jolien Becking vervolgde het onderwerp door de richtlijn polyfarmacie bij ouderen
te bespreken. VS (en bestuurslid) Marishka Verschuren sloot het ochtendprogramma af met een casus
over polyfarmacie, waarbij alle aanwezigen zich betrokken toonden en de bespreking een hele leuke en
levendige discussie werd.
De gezellige en smakelijke netwerklunch werd opgevrolijkt door ballonnen. De ballonnen
vertegenwoordigden verschillende werkgebieden in het land. Op deze manier werd de mogelijkheid
geboden om met collega’s in dezelfde regio te kunnen netwerken.
Het middagprogramma werd verzorgd door Marja de Jong en Jeanet van Noord, beiden VS palliatieve
zorg. Zij presenteerden op enthousiaste wijze het thema medicatie management in de laatste levensfase
en besluitvorming daarover: een mooie en leerzame middag.
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De ingevulde evaluaties over deze editie van de netwerkdag lieten zien dat de aanwezige leden tevreden
waren. De optie om onderwerpen aan te dragen voor de volgende netwerkdag is goed benut. We
vonden dat er mooie suggesties werden gedaan, met opvallende vaak het verzoek om het onderwerp
‘probleemgedrag’ te bespreken. Dit onderwerp wordt dan ook onze leidraad voor de volgende
netwerkdag. Na de feestdagen hopen we het definitieve programma bekend te kunnen maken.

Save The Date
Donderdag 14 Maart 2019 is de volgende netwerkdag gepland, met
‘Probleemgedrag’ als thema
Nieuw beroepsprofiel Verpleegkundig Specialist 2020
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat V&VNVS hard werkt aan een nieuw beroepsprofiel voor de
verpleegkundig specialist. Het college specialismen Verpleegkunde heeft besloten de voorheen vijf
specialismen terug te brengen tot twee: algemene gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg.
Marjolijn Broers en Yvonne Haar- de Bruijn hebben deelgenomen aan de projectgroep implementatie
verpleegkundig specialismen, waarin ons nieuwe beroepsprofiel gedurende 2018 meerdere keren is
besproken. Zij waren daar aanwezig op uitnodiging van Actiz, in een adviserende rol. Mede dankzij hun
inbreng is de ouderenzorg goed meegenomen in het nieuwe beroepsprofiel. Vanuit het netwerk heeft
een klein deel van de leden hun waardevolle inbreng gegeven, waarvoor dank. Het beroepsprofiel wordt
eind januari gepresenteerd.
Consensus document taakherschikking i.s.m. Verenso en NAPA
Goed nieuws: de werkgroep taakherschikking gaat in januari 2019 van start, bestaande uit 3 SO, 3 VS en
3 PA. Vanuit het netwerk VS VPH zullen Martha Vallinga, Marjolijn Broers en Inge Rinzema namens
V&VNVS deelnemen. De deelnemers vanuit Verenso en NAPA zijn op dit moment nog niet bekend. In
mei 2019 is de hoop een concept klaar te hebben, dat dan van feedback voorzien kan worden door de
achterban van de 3 beroepsverenigingen. Het streven is dat in september/oktober 2019 het
consensusdocument klaar is.
Richtlijn probleemgedrag bij Dementie (Verenso/NIP)
In overleg met Verenso en NIP zal het volgende addendum aan de richtlijn worden toegevoegd, waarna
V&VN(VS) alsnog overgaat tot autorisatie van deze richtlijn:
“Voor de rol van de verpleegkundig specialist binnen de intra-, extra- en transmurale ouderenzorg wordt
verwezen naar het consensusdocument taakherschikking dat tussen V&VN VS en Verenso wordt
opgesteld."
Vakcommissie Zorg voor Ouderen V&VN
Erik Dierink heeft namens V&VNVS en netwerk VS VPH zitting genomen in de vakcommissie Zorg voor
Ouderen van V&VN. De vakcommissie bestaat uit afgevaardigden van alle afdelingen van V&VN die in
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hun beroepsinhoud en/of achterban te maken hebben met de zorg voor ouderen. Deze commissie
bestaat uit afvaardiging van de afdelingen Geriatrie/ gerontologie, Praktijkverpleegkundigen, Opleiders,
Dementie verpleegkundigen, Palliatieve Zorg, Verpleegkundig specialisten, Vakgroep
Wijkverpleegkundigen en Platform Verzorgenden (vacant). Momenteel wordt er in de commissie
gewerkt aan een gezamenlijke visie op de zorg voor ouderen.
Online community V&VN
V&VN ontwikkelt een online community; een digitaal platform voor en door leden van V&VN. Hier kun je
zelf berichten plaatsen en reageren op vragen van collega’s. Binnen deze online community is er ruimte
voor meerdere groepen en subgroepen. Binnen de groep ‘VS’ krijgt ons netwerk een eigen subgroep.
Yvonne en Marjolijn zijn beheerders voor deze online community en in januari zal de community met de
eerste informatie worden gevuld. De verwachting is dat eind januari een pilot gaat starten. Voor de pilot
gaan we netwerkleden uitnodigen om mee te doen zodat we gezamenlijk een mooi en interessant
platform ontwikkelen. Heb je interesse om mee te doen met de pilot stuur ons dan een mail.
Werkconferentie Samen voor waardevolle zorg (NZA)
Namens V&VNVS en ons netwerk heeft Inge Rinzema deelgenomen aan de besloten werkconferentie
“Samen voor waardevolle zorg”, georganiseerd door de NZA. Het doel van deze werkconferentie was te
komen tot een advies voor de bekostiging van de verpleeghuiszorg in Nederland in 2030. Er waren 40
vertegenwoordigers uit het werkveld aanwezig. Deze deelnemers waren uitgenodigd op basis, functie,
invloed en achtergrond. Dit waren onder ander zorgprofessionals, cliëntenraadsleden, bestuurders, een
afvaardiging van zorgkantoren, systeempartijen en bracheorganisaties. In een kleine schrijfgroep heeft
Inge daarna nog een dag meegeschreven aan het daadwerkelijke advies, dat medio januari 2019 aan de
minister zal worden aangeboden.
Activiteiten vanuit het netwerk
We hebben dit jaar als netwerk op verzoek van V&VN (VS) weer meegewerkt aan de ontwikkeling van
verschillende richtlijnen en/of commentaar gegeven op richtlijnen. Daarnaast is er door een aantal
(bestuurs) leden van ons netwerk deelgenomen aan werkgroepen.
We zijn als VS VPH steeds meer zichtbaar voor anderen in de ouderenzorg, anderen zoals stakeholders,
collega beroepsverenigingen, het ministerie van VWS. Het gaat hierbij naast de inhoud van de zorg, ook
altijd over de positionering van de VS. Kortom: We zijn als VS niet meer weg te denken uit de
verpleeghuiszorg! Deelname aan richtlijnontwikkeling en werkgroepen wordt daarom steeds
belangrijker; de verzoeken hiervoor zijn in aantal fors toegenomen. We zijn als bestuur niet in staat om
al deze verzoeken zelf op te pakken. Daarnaast vinden we het van groot belang om onze leden hierbij te
blijven betrekken. We doen het immers samen.
Hieronder een greep uit de richtlijnen/werkgroepen waar we als netwerk VS VPH aan hebben
deelgenomen:
-

UWI bij kwetsbare ouderen (Verenso)
Indicatoren basisveiligheid
ondervoeding en incontinentie
focusgroep ELV ontwikkeling
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-

modules dementie
concepthandreiking “Rol van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van
infectiepreventie en antibioticaresistentie”
verpleegkundige kwaliteitsstandaard vocht-voedingstekort
klankbordgroep voor het modulair onderhoud van de richtlijn dementie
werkgroep veranderd seksueel functioneren

Heel veel dank aan de leden die hieraan mee gewerkt hebben, we hopen dat we in 2019 weer op jullie
bijdrage kunnen rekenen!
We kunnen concluderen dat 2018 op vele fronten een vruchtbaar jaar is geweest. Ons netwerk groeit
gestaag door, we worden steeds vaker betrokken bij belangrijke onderwerpen die spelen in de
verpleeghuiszorg en ouderenzorg in Nederland. Met elkaar hebben we ontzettend veel werk verzet, daar
zijn we als bestuur trots op!
We wensen iedereen hele fijne feestdagen toe en een prachtig 2019.

Met hartelijke groet namens het bestuur,

Landelijk Netwerk VS VPH

www.vsverpleeghuis.nl ♦ netwerkvsverpleeghuis@venvnvs.nl ♦ @NetwerkVS_vph
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