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Inspireren en excelleren
Beste collega’s,
Graag willen we jullie uitnodigen op het 11e V&VN VS jaarcongres!
Na een uitstapje naar het ICN- APN Congres in Rotterdam, organiseren wij dit jaar weer
ons eigen jaarcongres. Omdat we flink gegroeid zijn voor het eerst niet in het vertrouwde
Papendal, maar op een nieuwe locatie: hotel en congrescentrum NH Leeuwenhorst in
Noordwijkerhout. Een veelbelovende locatie waar men veel ervaring heeft met grotere
congressen. NH Leeuwenhorst is voorzien van alle gemakken om het 11de jaarcongres
excellent te laten verlopen.
De congrescommissie heeft dit jaar voor het overkoepelende thema “Inspireren en
excelleren” gekozen, een thema dat tijdens de plenaire sessies uitgebreid aan bod zal
komen. Vanuit verassende en soms niet voor de hand liggende invalshoeken, belichten vier
inspirerende en excellente plenaire sprekers dit thema.
André Kuipers (arts en astronaut) zal inspireren, Mariska Zwartsenburg (SEH-arts KNMG,
OLVG Amsterdam) zal excelleren, Niek van den Adel (schrijver) zal spreken over leiderschap
en Martin Appelo (psycholoog) neemt ons mee naar iets wat niemand hoopt mee te maken:
tuchtrecht en wat doet zo’n tuchtzaak met je!
Daarnaast zal in meer dan 70 workshops en presentaties uitvoerig ingegaan worden op de
thema’s, skills en vaardigheden uit ons nieuwe beroepsprofiel zoals:
• zelfstandig en regievoerend behandelen
• wetenschappelijk onderzoek
• onderwijs en opleiden
• kwaliteit van zorg ontwikkelen
• leiderschap
Voor de eerste keer krijgen de netwerken een prominentere rol bij de invulling van de
parallelsessies. Daarmee krijgen zij een belangrijk podium tijdens het jaarcongres.
Ook dit jaar wordt natuurlijk de Els Borst Prijs weer uitgereikt aan een verpleegkundig
specialist! Nomineer dus vandaag nog een collega die zich onderscheidt en zich
verdienstelijk heeft gemaakt voor ons vak.
Alle onlangs afgestudeerde verpleegkundig specialisten kunnen in aanmerking komen
om hun “VIOS afstudeerproject” te presenteren. Daarnaast willen we alle verpleegkundig
specialisten stimuleren om hun onderzoeksproject in te sturen om in aanmerking te komen
voor een posterpresentatie.
Op de feestavond 3 oktober, die op een bij Noordwijkerhout passende locatie gehouden
wordt, is er natuurlijk ook ruimte om onze successen van de afgelopen jaren te vieren.
Kortom, de congrescommissie hoopt iedereen te inspireren, maar vooral te laten excelleren
op het 11de V&VN VS jaarcongres!
Namens de congrescommissie,
Bart Huybrechts
voorzitter congrescommissie en bestuurslid V&VN VS
verpleegkundig specialist Spoedeisende hulp OLVG Amsterdam

Algemeen
Congrescommissie:
Pascalle Billekens
Wim Breeman
Wim Houtjes
Bart Huybrechts, voorzitter congrescommissie
Sophie Osseweijer-Bronsgeest
Jose den Ouden - van der Graaf

Plenaire sprekers
• Learning by excellence
Mariska Zwartsenburg, SEH-arts KNMG OLVG Amsterdam
• Inspireren
Andre Kuipers, arts, astronaut en spreker
• Leiderschap
Niek van den Adel, schrijver (Crash) en spreker
• Tucht & klachten
Martin Appelo, psycholoog en cognitief gedragstherapeut

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor verpleegkundig specialisten, physician assistants en andere
belangstellenden.
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:
- Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
- NAPA (Nederlandse Associatie Physician Assistants)
Inschrijven
Vanaf medio april is het programma bekend en kunt u inschrijven voor het
11e Jaarcongres V&VN VS; het congresdiner op donderdagavond en een
hotelkamer boeken in NH Leeuwenhorst.

Els Borst prijs - Wie nomineert u?! Deadline 1 juni
V&VN VS nodigt jou uit om je collega te nomineren voor de Els Borst Prijs! En hoe mooi kan
het zijn om jouw collega op het podium te zien staan op het 11de jaarcongres V&VN VS?!
Nominatie:
Een verpleegkundig specialist die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt of een bijzondere
inzet heeft getoond voor het beroep van verpleegkundig specialist, kan worden genomineerd
voor de Els Borst prijs. De nominaties kunnen worden aangemeld via elsborstprijs@venvnvs.nl de
nominatie wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie.
Om een collega te kunnen nomineren zijn de volgende criteria van belang:
De collega is verpleegkundig specialist en bij voorkeur lid van de beroepsvereniging V&VN VS.
Een groep van minimaal 5 geregistreerde verpleegkundig specialisten draagt de verpleegkundig
specialist voor en allen ondertekenen de nominatie.
Er wordt helder beschreven welke bijzondere verdiensten de genomineerde verpleegkundig
specialist heeft geleverd voor het beroep. Dit wordt eventueel aangevuld met ondersteunend bewijs.
De nominatie moet voor 1 juni 2019 gemaild worden naar:
Esmeralda de Zwart, secretariaat EBP elsborstprijs@venvnvs.nl
Voor vragen kun je contact opnemen met:
Bas Bol, bestuurslid V&VN VS
bas.bol@venvnvs.nl
Inge Rinzema, bestuurslid V&VN VS
inge.rinzema@venvnvs.nl
Esmeralda de Zwart, secretariaat EBP elsborstprijs@venvnvs.nl

Call for poster en VIOS afstudeerprijs
V&VN VS roept collega’s op voor het indienen van hun abstract voor een posterpresentatie en/of VIOS
afstudeerprijs 2019
Voorwaarden voor het inzenden:
U stuurt automatisch in voor een posterpresentatie, maar komt ook in aanmerking voor de
nominatie voor de “VIOS afstudeerprijs” (indien afgestudeerd in 2019). U bent in de gelegenheid de
afstudeeropdracht te “pitchen” tijdens het jaarcongres van V&VNVS op vrijdag 4 oktober 2019 in
Noordwijkerhout. Uw inzending is uiterlijk op 15 augustus 2019 ingestuurd. Inzendingen kunnen worden
aangemeld via de congressite. Inzenders horen uiterlijk 15 september 2019 terug of ze genomineerd zijn
voor het verzorgen van een presentatie (poster of mondelinge voordracht voor VIOS afstudeerprijs)
De inzending bestaat uit een samenvatting (abstract) van maximaal 300 woorden.
Met de volgende beoordelingscriteria in het achterhoofd worden de ingezonden samenvattingen
beoordeeld door een vakjury.
Originaliteit;
Actualiteit;
Maatschappelijke relevantie;
Relevantie voor de dagelijkse praktijk van de VS.
Zie www.jaarcongresvenvnvs.nl voor meer informatie.

