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Rho Chi at-Large Chapter voor
verpleegkundig leiders
Anneke van den Pol-Grevelink, Marie Louise Luiking
Rho Chi-at-Large Chapter is een vereniging voor verpleegkundigen met wetenschappelijke achtergrond en interesse. Wetenschap in
de verpleegkunde is nationaal en internationaal steeds belangrijker. Het lid worden en deelnemen aan Rho Chi geeft deze verpleegkundigen extra mogelijkheden voor hun werk en betrokkenheid bij hun vak.

Geschiedenis

Begin 1990 werd in Utrecht de studie
Verplegingswetenschappen gestart door
drie leden van Sigma Theta Tau International (STTI), een internationaal eregenootschap van verpleegkundigen. Zij
wisten wat een genootschap van verpleegkundigen voor wetenschappelijke
activiteiten rondom verpleegkunde kan
betekenen. Daarom onderzochten zij de
mogelijkheid om een Chapter (afdeling)
van STTI op te richten in Nederland.
In 1997 werd een stuurgroep opgericht,
bestaande uit verpleegkundigen met een
master - of een doctorsgraad. De eerste
activiteit van de stuurgroep was het vertalen van de eisen die STTI stelt voor
het oprichten van een Chapter naar de
Nederlandse situatie.
Het werk van de stuurgroep resulteerde
in de oprichting van de Honor Society
of Nursing Utrecht (HSNU) op 23 april
1999. Er werden 58 leden geïnstalleerd.
Deze eerste installatie werd bijgewoond
door professor Lillie Schortridge-Baggett, de toenmalige president van STTI.
Zij beschreef tijdens de installatierede
het belang van excellence in nursing. Verplegingswetenschappelijk onderzoek, de
waarde van professionalisering van verpleegkunde en de voordelen hiervan
voor patiënten stonden centraal.
Op 20 september 2002 had de HSNU
de vereiste 100 leden en ging over in
het 428e Chapter van Sigma Theta Tau
International, onder de naam Rho Chi.
Omdat inmiddels meerdere hogescholen
en ook de Universiteit Utrecht Rho Chi
steunen, mag Rho Chi zich een at-Large
Chapter noemen.
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Stimuleren verpleegkundig
leiderschap

Rho Chi zet zich in voor leiderschap,
wetenschappelijk onderzoek en onderbouwing van de verpleegkunde. Dit
wordt gedaan door kennisoverdracht
tijdens bijeenkomsten, het bevorderen
van leiderschapstalent onder leden, het
zichtbaar maken en erkennen van topkwaliteit onder leden, en het bieden en
benutten van het netwerk van Rho Chi
Chapter aan leden.
Het bevorderen van leiderschapstalent
doet Rho Chi onder andere door tijdens
de jaarlijkse installatieceremonie twee
awards uit te reiken. Eén voor ‘de veelbelovende verpleegkundige’ en één voor
een ‘vriend van de verpleegkunde’.
Om leden de kans te geven het netwerk
van Rho Chi te benutten, kunnen zij een
financiële bijdrage vragen aan Rho Chi
om hun onderzoek te presenteren op
een internationaal Sigma Congres. Daar
vinden veel internationale ontmoetingen
plaats, wordt veel kennis uitgewisseld en
worden diverse awards uitgereikt.

Rho Chi Chapter at-Large
ontvangt awards

Rho Chi heeft de afgelopen jaren tijdens
het tweejaarlijkse Internationale Sigma
Congres al drie keer achter elkaar de
Chapter Key Award ontvangen. De
Chapter Key Award wordt uitgereikt aan
Chapters die uitblinken in bijvoorbeeld
wetenschappelijk gerichte activiteiten
voor leden, mentorprogramma, leiderschapsontwikkeling, en lokale, nationale
en internationale samenwerking.
In november 2017 ontving Rho Chi
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naast de Chapter Key Award ook de
Ethel Palmer Clarke Founders Award.
Deze award is genoemd naar een van de
zes oprichters van Sigma in 1922. Voor
deze award komt de top vijf van inzendingen van de Chapter Key Award in
aanmerking, Chapters die een hoog
resultaat hebben op onder andere leiderschap, kennisoverdracht en duurzaamheid. Het was de eerste keer dat een
Chapter buiten de Verenigde Staten deze
award kreeg. Echt dus een award waar
Rho Chi trots op mag zijn!

Tien redenen om als
verpleegkundig leider ook lid te
worden van Rho Chi

1. Rho Chi is onderdeel van Sigma,
een zeer omvangrijk internationaal netwerk van verpleegkundigen
werkzaam op alle niveaus en terreinen van de gezondheidszorg. Sigma
heeft 490 Chapters met 125.000 leden,
in 90 landen en op alle continenten.
Het lidmaatschap van Rho Chi opent
daarmee deuren voor je op internationaal én nationaal gebied.
2. De leden van Sigma leggen een accent
op verpleegkundig leiderschap en professionele ontwikkeling. De Leadership Summit die Rho Chi met het
Sigma hoofdkwartier heeft georganiseerd in 2011 is hiervan een voorbeeld. Ook heeft Rho Chi een mentorprogramma voor het ondersteunen
van aanstormend talent.
3. Internationaal voert Rho Chi onderzoeks- en ontwikkelprojecten uit op
verschillende gebieden, er is hierbij
samenwerking tussen de verschillende

landen. Als lid kan jij hier ook aan
deelnemen.
4. Je komt als lid van Rho Chi in aanmerking voor subsidies van Sigma voor
grote en kleine onderzoeksprojecten.
5. Sigma geeft in eigen beheer boeken
uit, gericht op de klinische praktijk,
research en evidence-based nursing.
6. Het Nederlandse Rho Chi at-Large
Chapter organiseert jaarlijks vijf tot
zes avonden met lezingen en een
congres, gekoppeld aan de bevestiging van de nieuwe leden. Dit congres
wordt afgesloten met een netwerkdiner. In 2018 is het congres van Rho
Chi gepland op 30 november in het
Academiegebouw in Utrecht.
7. Sigma organiseert internationale congressen, zoals de Annual Research
Conference, die dit jaar wordt gehouden op 19-23 juli in Melbourne, Australië. Het tweejaarlijkse congres (the
Biennial) werd in november 2017
gehouden in Indianapolis, Verenigde
Staten.
8. Ook binnen Sigma regio Europa is er
nauwe samenwerking met de andere
Europese Chapters. Een aantal Rho

Chi-leden zijn actief in het Europese
regionale comité. Sigma regio Europa
organiseert sinds 2012 tweejaarlijks
een congres. Van 4-6 juni 2018 vindt
dit plaats in Cambridge, Engeland met
het thema ‘Leading Nursing in Times of
Change: Education, Research and Practice’.
9. Als lid heb je gratis toegang tot het
Journal of Nursing Scholarship (een
wetenschappelijk peer reviewed tijdschrift) en tot WorldViews on Evidence
Based Practice. Verder kun je je abonneren op nieuwsbrieven over allerlei
onderwerpen.
10. Bij STTI kun je (betaald en gratis)
e-learnings volgen over bijvoorbeeld
agitatie bij mensen met dementie of
over palliatieve zorg.
Dit zijn tien van de positieve aspecten
van het lidmaatschap van Rho Chi en
STTI, maar het is natuurlijk afhankelijk
van wat je zelf ervan maakt.
Je kunt lid worden van Rho Chi door
voorgedragen te worden door twee
huidige leden. Het lidmaatschap bedraagt
ongeveer 120 euro per jaar. Op de website

van Rho Chi (www.rhochi.eu) is meer
informatie te vinden en onder Commissies/Activiteiten vind je presentaties van
lezingen die gehouden zijn op de bijeenkomsten van Rho Chi.
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Nieuwe redactieleden
gezocht
Vanwege het vertrek van twee redactieleden is de redactie van het tijdschrift Verpleegkunde op zoek
naar versterking!
Wat doet een redactielid?
- Verzorgen eindbeoordeling van onderzoeksartikelen, die in eerste instantie zijn beoordeeld door
externe reviewers
- Beoordelen proefschriftbesprekingen en voorkomende andere kopij
- Twee à drie keer per jaar deelnemen aan redactievergaderingen, afwisselend in Nederland, België en
telefonisch
- Binnen het eigen netwerk vervullen van een ambassadeursfunctie namens het tijdschrift
Profiel redactieleden
Redactieleden zijn verpleegkundige en/of verplegingswetenschapper en - bij voorkeur - gepromoveerd.
Aantoonbare ervaring met publiceren en actief zijn binnen het vakgebied zijn daarbij echter zwaarder wegende criteria. We houden bij de samenstelling van de redactie rekening met de expertise en het
werkgebied van de leden.
Heeft u interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robbert Gobbens, hoofdredacteur, via e-mailadres
robbert.gobbens@inholland.nl, of met Chantal Foeken, redactiecoördinator, via e-mailadres
redactie@tijdschriftverpleegkunde.nl
Als u zich kandidaat wilt stellen, kunt u uw motivatie met beknopt CV per e-mail sturen aan
redactie@tijdschriftverpleegkunde.nl
Reiskosten voor de redactievergaderingen worden vergoed.
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