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Introductie

Beste verpleegkundigen en verzorgenden,

Op 13 mei is ons jaarlijkse symposium. Een dag waarop je veel van elkaars 

kennis en ervaring kunt leren. En ook een moment om met elkaar bij te 

praten over wat jij beleeft op de werkvloer. Je doet inspiratie op voor 

jouw persoonlijke manier van werken en er zijn natuurlijk verschillende 

workshops! Kortom, een dag waarop ons vak flink in de spotlights staat. 

Dit jaar is het thema: Zin in de Zorg | Een toekomstbestendig beroep 

creëer je samen! Omdat er dit jaar best een paar belangrijke onderwerpen 

aan bod komen, sturen wij jullie – anders dan anders – een boekje. Via wat 

persoonlijke verhalen vragen wij jullie aandacht voor de thema’s die op 13 

mei voorbij komen. In de inhoudsopgave is in een oogopslag te zien dat 

dit klinkende onderwerpen zijn. Toekomstgerichte zaken die voor iedereen 

belangrijk zijn. Daarom ontvangen jullie dit jaar een tipje van de sluier … 

thuis, op je deurmat!

Mocht je niet naar het symposium komen, dan zijn en blijven wij graag 

met iedereen in gesprek. We hebben een prachtig vak, dankzij alle mooie 

momenten en ondanks de soms pittige omstandigheden. Onze wens voor 

jullie allemaal is dat je de komende jaren jouw persoonlijke Zin in de Zorg 

weet te koesteren. Dus wil je meer verbinding met je vakcollega’s en zoek 

je extra verdieping, inspiratie of gezelligheid? Geef je dan op voor het 

symposium. Dit kan tot 1 mei en vol = vol! We gaan jullie hier via de mail 

nog aan herinneren.

Graag tot ziens op maandag 13 mei. 

We maken er een fijne en informatieve dag van! 

Namens de vakgroep V&V,

Jan-Willem Dannenberg, voorzitter 

Colofon
Eindredactie Linda te Wierike, Jan-Willem Dannenberg | Vormgeving Koen IJssel

Oplage 1000 stuks | Sonodruk | Februari 2019 © Dimence Groep / Vakgroep V&V

NB Graag jullie speciale aandacht voor de DGNA, onze jaarlijkse Dimence 

Groep Nursing Award. Kijk op p. 14-15 voor de bijdrage van Bert Terlouw, de 

winnaar van vorig jaar. Daar vinden jullie ook informatie over wat te doen 

als je een geweldige collega wil aanmelden. Hij of zij verdient die prijs van 

€1000,- en om even in het zonnetje gezet te worden. We hoeven niet ver om 

ons heen te kijken om talent en kwaliteit te zien ;-)



Zorgkaart leidend

De rol van de cliënt wordt in deze wet verder versterkt. De zorg wordt regelmatig 

met de cliënt geëvalueerd en er kan een zorgkaart opgesteld worden. In deze 

zorgkaart geeft de cliënt aan welke behandeling zijn voorkeur heeft. De hulpverleners 

dienen bij het uitvoeren van de behandeling zoveel mogelijk rekening te houden met 

deze zorgkaart, tenzij de inhoud in strijd is met goed hulpverlenerschap. 

Verplichte zorg – in 2020 zowel binnen 
als buiten

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke 
gezondheids-zorg (Wvggz) in werking en vervangt de Wet 
Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet 
Bopz). Deze nieuwe wet regelt de rechten van een cliënt die 
te maken heeft met verplichte zorg in de ggz. Een van de 
belangrijkste veranderingen is dat de verplichte zorg, die nu 
alleen binnen een ggz-instelling opgelegd kan worden, straks ook 
buiten de instelling opgelegd kan worden.

Zorg ook thuis

De Wet Bopz is een opnamewet en waarborgt de rechten van gedwongen 

opgenomen cliënten binnen de ggz. De Wvggz is meer gericht op het voorkomen 

van gedwongen zorg, de zorg wordt centraal gesteld en het is patiëntvolgend. 

Dit betekent dat bijvoorbeeld de verplichte zorg kan worden toegepast op de 

plaats waar de cliënt zich bevindt, ook thuis. Verder kent de nieuwe wet meer 

behandelmogelijkheden dan de Wet Bopz, zijn de rechten van de cliënt versterkt en 

is de positie van de familie nadrukkelijk vastgelegd.

Meer ketensamenwerking

Er gaat in de huidige zorgpraktijk dus veel veranderen. Zo verdwijnen de 

Inbewaringstelling (IBS) en de Rechterlijke Machtiging (RM). Die worden vervangen 

door een crisismaatregel bij een crisis en een zorgmachtiging voor zorgverlening. Ook 

het proces van de aanvraag van een crisismaatregel en de zorgmachtiging is anders 

dan die van de IBS en RM. Er is meer ketensamenwerking nodig en de rechter heeft 

meer invloed op het afgeven en invullen van de zorgmachtiging. 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 

Ben je benieuwd wat de Wvggz voor jou als 

verpleegkundige gaat betekenen? Kom dan naar de 

workshop ‘Kennismaking met de Wvggz’. Tijdens 

deze workshop zal Sandra, adviseur juridische zaken, 

ingaan op de gevolgen van deze nieuwe wet en 

de verschillen met de Wet Bopz. Zij bespreekt de 

grootste veranderingen voor de huidige zorgpraktijk 

en vertelt over het implementatietraject binnen de 

Dimence Groep. Aan het eind van de workshop is er 

ruimte voor vragen en dialoog. 

Korte kennismaking met Sandra: “Sinds juli 2018 ben ik werkzaam bij de Dimence 

Groep. Ik houd me, naast de implementatie van de Wvggz, bezig met een grote 

diversiteit aan juridische vragen uit de organisatie en ben ambtelijk secretaris 

van klachtencommissie. Mijn carrière begon voor mij als verpleegkundige. Daarna 

volgden verschillende beleidsfuncties binnen de gezondheidszorg. De afgelopen 

jaren studeerde ik rechten en begin 2018 haalde ik het diploma Master Recht van de 

Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik vind het erg leuk dat ik 

binnen mijn huidige functie juridische kennis kan koppelen aan praktische kennis uit 

het werkveld. Zo kan ik de organisatie heel gericht adviseren.”
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leven is er echt door toegenomen; het gewoon vertellen hoe het zit heeft voor mij 

louterend gewerkt. Toch is openheid op de werkvloer nog een groot taboe, zeker 

voor mensen die denken dat het hun ambities in de weg gaat zitten. Ook zijn veel 

mensen opgeleid met in ‘spiegelen op professionele afstand’, waardoor nabijheid en 

wederkerigheid minder snel of zelfs niet aan de orde zijn.”

Weerstand overwinnen

Binnen het RAAK project is ervaring delen echt een aanvulling gebleken. Het is een 

insteek die meer persoonlijke nabijheid en wederkerigheid tijdens de behandeling 

mogelijk maakt. Inmiddels is het een integraal onderdeel van de strategische koers 

van Dimence. Arjen hoopt dat meer managers het nut en effect inzien en oppikken. 

“Naast de andere ervaringsdeskundigen – want die vervangen wij niet – willen wij 

als zorgverleners gaan staan voor een organisatiesfeer waarin het ook voor collega’s 

normaal is om te spreken over ervaringen en hiervoor begrip te krijgen. Als er ergens 

een plek is waar dit zou moeten lukken, dan is het wel hier. Het is pionierswerk en 

waar nodig helpen wij graag om mogelijke weerstand te overwinnen!” 

Als er ergens een plek is waar dit zou 
moeten lukken …

RAAK is een samenwerkingsproject van GGnet, MEE, 
RIBW, Trajectum en Dimence. Het grote thema is 
ervaringsdeskundigheid onder zorgprofessionals. Dit kan een 
positief effect heeft op het contact met cliënten. Arjen Tolkamp 
is senior psychiatrisch verpleegkundige en sinds twee jaar 
betrokken bij dit actie onderzoek. Hij volgde de opleiding en 
is inmiddels gecertificeerd ervaringsdeskundige en tevens 
aandachtfunctionaris van dit project binnen Dimence. 

Behulpzaam voor behandeling

Op de vraag of zijn ervaringsdeskundigheid behulpzaam is voor de behandeling, 

noemt Arjen reacties uit de interviews met patiënten: “Mijn inbreng wordt als 

authentiek ervaren, niet als boekjeswijsheid. Dat zorgt voor herkenbaarheid en 

minder stigma. Ook voelen mensen zich op een prettige manier gesteund en 

waarderen ze de open blik op ‘de ziekte’. Ze ervaren erkenning en minder oordeel, 

waardoor het gemakkelijker wordt om zin en betekenis te vinden in hun persoonlijk 

situatie. Eerlijk gezegd was ik best verbaasd over zoveel mooie en positieve 

reacties.”

Kwetsbaarheid wordt kracht

Het valt Arjen niet zwaar om zich zo open en kwetsbaar op te stellen. Van zijn 

psychose en depressie heeft hij nooit een geheim gemaakt. “Ik was hier al bij mijn 

sollicitatie transparant over. Juist door mijn ervaring heb ik geleerd zo min mogelijk 

te verhullen. En dan wordt kwetsbaarheid ineens een kracht. Mijn kwaliteit van 

RAAK!

Tijdens de workshop zal Arjen met een collega in 

gesprek gaan met de deelnemers over persoonlijke 

ervaringsdeskundigheid. Uit een enquête is gebleken 

dat heel veel mensen binnen de organisatie 

ervaringskennis hebben. Het (gaan) delen hiervan 

vraag wellicht wat lef en moed. Dit is een mooi 

moment om een eerste stap te nemen. Het geeft hoe 

dan ook meer inzicht en uit alle verhalen zal blijken 

dat je nooit de enige bent; iedereen is mens! En wie 

weet stimuleert de workshop je om verdere stappen 

te onderzoeken. Deelname is altijd RAAK ;-)
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Persoonlijke waarden

Zelf ervaart Janneke zingeving in het echt contact maken; dat iemand zich gezien 

voelt. Het geeft haar een gevoel van betekenis. “Soms lukt contact niet”, legt 

Janneke uit. “Sommige mensen zitten hier verplicht en willen gewoon geen contact. 

In dat geval lever ik graag zo goed mogelijke zorg. Ja, ook ik werk graag vanuit mijn 

persoonlijke waarden. Oog voor je naasten, gastvrij zijn, veiligheid bieden. Zo kan ik 

mensen op een manier benaderen die ik passend en persoonlijk vind.”

Veel aan te reiken

Patiëntenorganisaties vragen steeds meer naar het werken vanuit persoonlijke 

waarden. Het past ook goed bij de herstelvisie. “Sterker nog, het is een competentie 

die hoort bij het vak”, zegt Janneke. “In mijn beleving geven de patiënten aan 

wat zingeving voor hun is, niet wij. En daar haak je als verpleegkundige zoveel 

mogelijk op aan. Laat je dit onderdeel liggen, dan vul je simpelweg een wezenlijke 

zorgbehoefte niet in. Echt, wij kunnen de mensen hiermee nog zo veel aanreiken!”

Invulling geven aan een wezenlijke 
zorgbehoefte

Wat is de drijfveer van mensen? Waarom komen mensen 
hun bed uit en hoe kijken zij naar de wereld? Dit zijn 
zingevingsvraagstukken waar verpleegkundig specialist Janneke 
Hengeveld zich dagelijks mee bezig houdt. “Deze soms triviale, 
soms grote vragen voorzien in een essentiële behoefte”, zegt 
Janneke. “Het stellen van zo’n vraag kan het contact of de band, 
die je met elkaar hebt, enorm vergroten.”

Waardevolle kennis

Voor de een is zingeving te vinden door in de natuur te wandelen. Een ander zoekt 

het eerder in de relatie of de familie. En weer een ander ervaart zingeving op een 

religieuze of spirituele manier. De vraag kan opgerekt worden tot: waarom ben ik 

op aarde? Is dit voorbestemd of kan ik ook zelf zingeving oproepen? Het is altijd 

impliciet aanwezig. Hoe explicieter de vragen en antwoorden zijn, hoe meer gebruik 

je als verpleegkundige kan maken van deze waardevolle kennis.

Dagelijkse dingen

Zingeving … Janneke vraagt er altijd naar bij een intake. “Voor mij hoort het bij een 

professionele grondhouding. Als iemand suïcidaal is, dan is de kennis over ‘waarom 

niet’ voor mij de basis van mijn vervolgstappen. Hierin ligt de binding met het leven. 

Of neem iemand die veel moeite heeft met opstaan en de dag beginnen. Als blijkt 

dat een bordje havermout met kaneel helpt, dan is dit de sleutel naar het wél willen 

opstaan. Het is vaak enorm verweven met de dagelijkse dingen.”

Zingeving in de zorg

Tijdens de workshop gaat Janneke dieper in op de ins 

& outs van zingeving in de zorg. Zij doet dit samen 

met Maarten van Garderen, onderzoeker bij het 

Lectoraat Zorg en Zingeving bij de VIAA Hogeschool 

in Zwolle. Samen gaan jullie onderzoeken hoe je je 

eigen deskundigheid via zingeving kunt bevorderen. 

Ook verken je de grenzen van de taal. Het is best lastig 

woorden te geven aan dit thema, dus hoe maak je 

zingeving gemakkelijk bespreekbaar? Zingeving onder 

de loep nemen is ook de open ruimte betreden. Kom 

ontdekken wat daar allemaal kan!
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Taakherschikking is niet alleen iets voor artsen en 

verpleegkundigen. Ook voor verpleegkundigen en 

collega’s uit disciplines als SPW en SPH biedt het 

kansen om in te spelen op zowel interne als externe 

invloeden. Het kan een afdeling helpen een nieuwe 

richting of manier van werken te zoeken. Dit kan binnen 

een team voor veel verandering zorgen. Wil je weten 

hoe taakherschikking in de praktijk verloopt? Of heb je 

vragen over het hoe en waarom? Kom dan naar deze 

workshop tijdens het symposium.

Breed palet aan vaardigheden

Hoewel meerdere mensen de kennis hebben om medicatie uit te zetten, is dit 

bij uitstek een verpleegkundige taak. “Zeker, dat gaat bij ons vlotter en vaak 

gemakkelijker”, beaamt Barbara. “Wellicht is onze kennis genuanceerder. Wanneer 

een patiënt laat wakker wordt en de medicatieronde mist, kunnen wij dit effect 

inschatten en een oplossing bedenken.” De praktijk maakt een verschil in ervaring 

en soms ook belang zichtbaar. “Prima dat een verpleegkundige waarde hecht aan 

een zorgvuldige uitvoering van deze taken”, lacht Janneke. “Zelf heb ik ook zo mijn 

aandachtspunten.” Binnen Transfore wordt al langer gewerkt met de combinatie 

van verpleegkundigen en agogen. Teamleider Miranda Moes is overtuigd van het 

nut. Naast goede medische zorg vindt zij speciale aandacht voor de sociale context 

net zo belangrijk, zeker gezien de waan van de dag. Zij memoreert een patiënt die 

grenzeloos boterhammen at. “De agoog wilde deze situatie graag veranderen. Het 

raakte ook de andere tafelgenoten en dan worden sociale vaardigheden ineens een 

issue. De verpleegkundige zag het als een bijwerking van medicatie, wat ook bleek te 

kloppen. Beide perspectieven waren waardevol; het zorgt voor een breed palet aan 

vaardigheden. Voor ons is taakherschikking een fijne werkwijze waarin je kwaliteiten 

kunt delen.”

“Een fijne werkwijze waarin je kwaliteiten 
kunt delen.”

Op de werkvloer is het meer en meer de bedoeling om vanuit 
verschillende disciplines - samen - de meest optimale zorg 
te realiseren. Hoe dat in de praktijk werkt en welke dingen je 
tegenkomt vertellen Barbara Giltay en Janneke Roskam. Zij 
werken op de forensisch psychiatrische afdeling in Almelo; 
Barbara als verpleegkundige en Janneke als agoog.

Groepsdynamiek naast persoonlijke focus 

Waar Janneke meer het gedrag als insteek van haar werkzaamheden heeft, zoomt 

Barbara in op de oorzaak van het gedrag. Janneke vertelt: “Het medische aspect 

komt voor mij pas later aan bod. Ik focus altijd eerst op de gedragsmatige kant en 

wat ik voor de groep en de individuele patiënten kan betekenen. Op onze afdelingen 

zijn er verschillende stoornissen vertegenwoordigd, alleen zoom ik daar minder op 

in. Ik werk vooral aan de groepsdynamiek, omdat de sfeer op een afdeling bijdraagt 

aan een goed behandelklimaat. Voor mij is het een meerwaarde dat Barbara de 

individuele patiëntenzorg waarborgt.” De wederzijdse aanvulling is eigenlijk altijd 

behulpzaam voor de behandeling. Zo was er een patiënt, die moeite had met de 

afspraak om dagelijks te douchen. “Als ik dit opmerk, ga ik op zoek naar de rode 

draad”, legt Barbara uit. “Ik kijk dan op zo’n manier naar een patiënt totdat mij 

helder is wat er nodig is om deze afspraak wel na te komen. Vaak ligt de oorzaak 

namelijk ook op medisch gebied. Bepaalde kenmerken van een stoornis of ziektebeeld 

zijn voor mij snel thuis te brengen, inclusief de effecten van medicatie.”

Taakherschikking in de zorg 11



ontwikkel je je eigen functioneren. Er zijn aspecten van het vak die terecht vragen om 

structurele bijscholing. Wet BIG II doet hier geloof ik nog een schepje bovenop. Toch 

is het bijspijkeren van je kennis ook een verrijking en daarmee ook een weg naar 

werkplezier.”

Fijnere invulling van het vak

Marloes ziet als valkuil dat er scheefgroei in teams kan ontstaan. Iedereen doet 

tenslotte ongeveer hetzelfde. Waarom heeft die collega dan straks wel ‘regie’ en een 

ander juist niet. Marloes: “De kunst is om het vooraf goed te formuleren, zodat je in 

heldere taal met elkaar op een opbouwende manier kunt uitwisselen. Eerlijk en open 

kijken wat er speelt op een afdeling en hoe iedereen zijn plek invult. Dan kom je 

samen de meerwaarde tegen: samenhang in je werk creëren en zorgvuldig naar een 

steeds fijnere invulling van je vak zoeken. Voor de een is dit een stuk regie, voor de 

ander juist niet.”

Meer samenhang in je werk creëren

Iedere verpleegkundige heeft er vast en zeker iets van gehoord 
of over gelezen, de nieuwe Wet BIG II. Het wordt veel gezien als 
een noodzakelijke en soms ingewikkelde discussie: ben je basis- 
of regieverpleegkundige? Inclusief de beroemde vijfjaarlijkse 
herregistratie perikelen waarbij er eisen aan je deskundigheid 
gesteld worden, ditmaal extra streng. Je kunt het ook zien als 
een kans om je eigen beroep en functioneren op een gezonde 
manier tegen het licht te houden.

Zwaarder beroepsprofiel

“Tuurlijk zijn er verschillen in bevoegdheden en competenties!”, zegt verpleegkundig 

specialist Marloes Nijen Es. “Het is aan alle verpleegkundigen zelf om te 

ontdekken wat hun talenten en ontwikkelpunten zijn. Zo is lang niet iedereen die 

regieverpleegkundige waar ze over schrijven. De zorg wordt steeds complexer en 

dynamischer. Dus je moet je kennis en vaardigheden slim, effectief en creatief weten 

te combineren met een scherpe analyse waarbij je het hele zorgproces goed in 

beeld hebt. Daarom is het best begrijpelijk dat het beroepsprofiel verzwaard wordt. 

Hopelijk wordt wel snel voor iedereen duidelijk wat er straks precies verwacht 

wordt.”

Een weg naar werkplezier

Een complete behandeling coördineren, in iedere situatie weten wat te doen, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden kennen, permanent jezelf bijscholen. Dit 

rijtje zal bij iedereen andere associaties oproepen. “Het is voor ons allemaal een 

onderwerp waarover we nog flink in gesprek moeten”, legt Marloes uit. “Samen alle 

taken onder de loep nemen en wat we doen in de praktijk. Wat is ieders visie en hoe 

Wet BIG II

Wat precies de nieuwe regels op het gebied van 

deskundigheidsbevordering zijn, kom je te weten 

tijdens de workshop Wet BIG II. Hoeveel activiteiten 

moet je straks blijven volgen? Komt daar nog een 

scholingsverplichting bovenop? Hoe zit dit eigenlijk 

voor verpleegkundigen met een oud mbo- of inservice-

diploma? Kortom … wat vraagt de Wet BIG II straks 

van jou?
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Aandacht voor de buren

De nieuwe wending in zijn loopbaan doorkruist het plan dat Bert had uitgestippeld 

voor de prijs. Toch leeft nog steeds zijn wens om een kijkje over de grenzen te 

nemen. “Lang geleden schreef ik een scriptie over hoe forensische verpleegkunde 

in het buitenland verloopt”, legt Bert uit. “Ik zou dolgraag een kijkje in Duitsland 

nemen en in Lippstadt met mensen in gesprek gaan over hoe zij de zorg realiseren. 

Hoe werkt de forensische tak daar en welke plek krijgt ambulantisering in hun 

manier van werken? Dat soort vragen; gewoon ook aandacht voor onze buren 

hebben. Wie weet komt het er nog eens van. De kennis die ik daar opdoe deel ik 

graag weer - op alle fronten!”

Kennis delen op alle fronten!

Bert Terlouw is sociaal psychiatrisch vepleegkundige bij Transfore. 
Vorig jaar won hij de Dimence Groep Nursing Award, een prijs 
die jaarlijks toegekend wordt aan een verpleegkundige die op 
een bijzonder manier invulling geeft aan het vak. Bert was 
zelf niet bij de uitreiking; hij onderging begin 2018 een zware 
openhartoperatie. Het revalidatietraject zorgde ervoor dat het 
verzilveren van de prijs in de praktijk nog komt. Per 1 april verlaat 
Bert de Dimence Groep. Hij blijft in de ggz werken in een functie 
die beter past bij zijn fysieke conditie.

Actueel onderwerp

Op de valreep vertelt Bert nogmaals hoe het is om zo’n prijs te winnen. “Ja, ik was 

totaal verrast en trots dat deze eer mij toekwam. Naast mijn werk als verpleegkundige 

ben ik ook politiek erg actief, op dit moment als gemeenteraadslid voor D66. In 2017 

deed ik mee aan de Tweede Kamer verkiezingen. Een periode waarin ik extra veel 

aandacht heb gevraagd voor de zorg. Vooral de problematiek rondom agressie op 

het werk is een tot op heden actueel onderwerp. Ik heb mij erg ingezet om zo veel 

mogelijk politici te laten weten wat dit betekent voor de werkvloer.”

Nieuwe gesprekken, meer verbinding

Berts netwerkactiviteiten en zijn tomeloze inzet achter de schermen resulteerden 

in een werkbezoek van Tweede Kamerlid Antje Diertjens. “Het thema ‘agressieve 

patiënten’ verdient ook echt die landelijke aandacht”, vertelt Bert. “De collega’s 

hebben met haar open en eerlijk kunnen praten over hun ervaringen, zorgen en 

behoeftes. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten waarover mensen op diverse plekken 

in gesprek gingen met elkaar; zo ontstaat er meer verbinding.” Het is fantastisch dat 

Bert zijn twee werkvelden zo mooi heeft kunnen verenigen. En dat doet hij nog!

Dimence Groep Nursing Award

Wie is jouw favoriet voor de DGNA 2019?

Sowieso doen alle verpleegkundigen geweldig werk. Toch heb je 

misschien een collega die je enorm bewondert voor de inzet of 

manier van werken, iemand die meer dan een schouderklopje 

verdient. Een goede reden om hem of haar voor te dragen voor de 

DGNA. Licht je keuze toe met een korte motivatie waarom jij bij 

deze collega verpleegkundig leiderschap ervaart. Wie weet ben 

jij die ene uit duizend die jouw collega via deze weg een toffe 

opsteker geeft. Of misschien word je zelf in het zonnetje gezet. 

Op 13 mei zullen we het weten. Dan wordt de winnaar van de 

DGNA 2019 bekend gemaakt; dit jaar met een bijzondere primeur!

Lees meer over de prijs, de aanmelding en het reglement op intranet:

https://intranet.dimence.nl/Ook-bij-Dimence-Groep/Vakgroep-VenV/ 

en klik rechts op DGNA. NB Je inzending moet uiterlijk 31 maart binnen zijn.
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8.30 - 9.00

* Binnen de Dimence Groep wordt regelmatig onderzoek gedaan, ook door 

verpleegkundigen. Dit heeft een reeks handige en creatieve interventies opgeleverd die 

goed in te zetten zijn in de dagelijkse praktijk. Nieuwsgierig geworden? Kom luisteren 

naar de verhalen en ervaringen van collega’s bij de workshop en/of tijdens deze lezing.

Activiteit

Inloop met ruimte voor registratie, kennismaking en koffie / thee

Opening 

Inleiding

Huishoudelijke mededelingen en praktische uitleg  

Spreker over veranderingen in 2020

Korte pauze koffie / thee 

DGNA | informatie en prijsuitreiking

Verpleegkundig praktijkonderzoek | diverse interventies *

Reacties publiek + uitleg workshops

Lunchpauze + wandeltijd naar workshops

Workshopronde 1

Wandelpauze / wisseltijd 

Workshopronde 2

Wandelpauze / wisseltijd

Workshopronde 3

Wandelpauze / iedereen weer in De Steerne

Plenaire afsluiting 

Allerlaatste mededelingen en bedankjes

Borrel

Tijd

8.30 - 9.00

9.00 - 9.10

9.10 - 9.25

9.25 - 9.35

9.35 - 10.10

10.10 - 10.30

10.30 - 11.15

11.15 - 11.45

11.45 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 13.45

13.45 - 14.00

14.00 - 14.45

14.45 - 15.00

15.00 - 15.45

15.45 - 16.00

16.00 - 16.15

16.15 - 16.30

16.30 - 17.00

Dagprogramma Symposium 13 / 05 / 2019 


