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DRIE VERENIGINGEN VOOR O.A. VERPLEGINGSWETENSCHAPPERS

De overeenkomsten en verschillen

Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland, Platform V&VN Wetenschap in Praktijk (WiP) en Sigma Rho Chi at-large Chapter zijn alle drie
verenigingen die zich richten op verpleegkundigen die bezig zijn met leiderschap en wetenschap.
De drie verenigingen werken samen op het gebied van PR en het organiseren van bijeenkomsten.

Alumnivereniging
Aantal leden:
175
Opgericht: 2010

Platform
V&VN WiP
Aantal leden:
340

Missie

Wie kan lid
worden?

Faciliteren van
verplegingswetensc
happers:
wetenschappelijke
kennis genereren
ten behoeve van
betere uitkomsten
bij zorgvragers.

Verplegingswetenschapper
s (Maastricht, Utrecht,
Groningen), én studenten
Verplegingsweten-schap
van Klinische
Gezondheidswetenschappe
n (KGW) in Utrecht.

Meer aandacht van
V&VN, V&VN
afdelingen en
V&VN-leden voor
het evidence based
werken.

Alle (student)
verpleegkundigen,
verzorgenden,
verpleegkundig
specialisten,
beleidsmedewerkers, en
verplegingswetenschappers.

Ondersteuning bij
professionele
ontwikkeling van
verpleegkundigen
die zich inzetten om
een verschil in de
gezondheidszorg te
maken wereldwijd.

Verpleegkundige leiders,
voorgedragen door twee
leden. Verpleegkundige
HBO/Master studenten die
minimaal een 7,5
gemiddeld staan.

Opgericht 2007

Rho Chi atlarge Chapter
Aantal leden:
127
Opgericht 2002

Contributie
per jaar

Activiteiten
 Algemene Leden Vergadering met presentaties.
 Wetenschapscarrousel met verpleegkundige prijzen en
presentaties door net afgestudeerde masterstudenten KGW.
 Expertmeetings, 2x per jaar; uitkomsten via de nieuwsbrief en de
vaktijdschriften delen.
 Nieuwsbrief, 3 á 4x per jaar.

€ 15,--

€ 20,50
(plus lidmaatschap
V&VN:
€ 69,--, dit
is incl.
Kwaliteitsregister)
€104, --

Zie volgende pagina voor toelichting
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Regionale netwerkavonden met gastsprekers, 4-6x per jaar.
Symposium, tweejaarlijks i.s.m. anderen.
Eigen website bevat EBP-materiaal.
Lobbyen om draagvlak EBP te vergroten.
Coachingsprogramma voor verpleegkundigen: integreren EBP in
zorgpraktijk.
 V&VN-afdelingen ondersteunen in uitdragen en faciliteren EBP.






Lezingen met gastsprekers; 4-5 x per jaar.
Inductie van nieuwe leden met diner.
Symposium, tweejaarlijks.
Mentortraject, stimuleren van leiderschapskwaliteiten.
Awards uitreiken: voor veel belovende verpleegkundige en Award
voor de friend of nursing.
 Deelname van bestuursleden en leden aan Europese en
Internationale conferenties en onderzoek.

De overeenkomsten en verschillen tussen drie verenigingen voor verpleegkundigen.

Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland
Opgericht: November 2010
De missie is: Faciliteren van Verplegingswetenschappers om wetenschappelijke kennis te genereren voor de hedendaagse en toekomstige verpleegkundige
praktijk ten behoeve van betere uitkomsten bij zorgvragers.
Leden: Verplegingswetenschappers die afgestudeerd zijn in Maastricht, Utrecht of Groningen én studenten die zijn toegelaten tot het Masterprogramma
Verplegingswetenschap van Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW) in Utrecht.
Aantal leden: 175.
Contributie: 15 euro per jaar.
Activiteiten:
 In maart/april een Algemene Leden Vergadering met aansluitend een interessant programma in de vorm van een presentatie van recent onderzoek of
een workshop.
 De Wetenschapscarrousel KGW in september. Een programma met verpleegkundige prijzen en presentaties door net afgestudeerde
masterstudenten KGW.
 Expertmeetings. Via een open gespreksvorm worden de eigen expertise en ervaringen, specifiek op een vooraf bepaald thema, gedeeld met
vakinhoudelijke leiders. De uitkomsten van de expertmeetings worden via de nieuwsbrief en de vaktijdschriften gedeeld.
 De nieuwsbrief van de Alumnivereniging Verplegingwetenschap Nederland verschijnt drie tot vier maal per jaar.
Platform V&VN Wetenschap in Praktijk (WiP)
Opgericht: 2007, ontstaan uit een fusie tussen Verve (Vereniging voor Verplegingswetenschappers) en het LOVS (Landelijk Overleg Verpleegkundig
Specialisten).
De missie is: Meer aandacht van beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en V&VN-leden voor het evidence based werken.
Leden: verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialiasten en verplegingswetenschappers; alle leden van V&VN kunnen naast hun algemeen
lidmaatschap ook lid zijn van het platform WiP.
Aantal leden: 340, lezers van de Nieuwsbrief WiP: 4.000
Contributie: €20,50 voor het platform WiP, naast het algemeen lidmaatschap van V&VN (€69,00/jaar, is incusief Kwaliteitsregister; voor studenten €28,50)
Activiteiten:
 Regionale netwerkavonden
 Symposium, tweejaarlijks, in samenwerking met o.a. een hogeschool.
 Verbinden van de praktijk met wetenschap door informatie te ontsluiten van lectoraten en verplegingswetenschap, o.a. op de website.
 Een aantal afdelingen van V&VN ondersteunen in het vormgeven om het evidence based werken van hun leden te bevorderen.
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De overeenkomsten en verschillen tussen drie verenigingen voor verpleegkundigen.





Invloed uitoefenen op het V&VN-beleid om de ingeslagen weg van het bevorderen van evidence based handelen door verzorgenden en
verpleegkundigen voort te zetten en hierop een samenhangend beleid maken, dat zich uitstrekt van het ontwikkelen tot het werken volgens een
richtlijn.
Coachingsprogramma voor verpleegkundigen om evidence based practice in eigen zorgpraktijk te integreren.

Sigma Rho Chi at-large Chapter
Opgericht: 20 september 2002
De missie is: Ondersteuning bij het leren (studeren en educatie), opdoen van kennis en professionele ontwikkeling van verpleegkundigen die zich inzetten om
een verschil in de gezondheidszorg te maken wereldwijd.
Leden: Verpleegkundige leiders kunnen lid worden van Sigma Rho Chi door voorgedragen te worden door minimaal twee leden. Verpleegkundige
HBO/Master studenten die minimaal een 7,5 gemiddeld staan, kunnen lid worden door voorgedragen te worden door de counselor van de opleiding.
Aantal leden: 127
Contributie: 104 euro per jaar
Activiteiten:
 Meerdere keren per jaar lezingen waarin gastsprekers een onderwerp nader toelichten.
 Twee keer per jaar, in januari en juli, vindt de Algemene Leden Vergadering plaats.
 Elk najaar vindt de inductie van nieuwe leden plaats met het jaarlijkse diner.
 Een tweejaarlijks symposium.
 Internationaal mentor- en coachingtraject, gericht op het stimuleren van leiderschapskwaliteiten, professionele vaardigheden en
inhoudsdeskundigheid binnen de beroepspraktijk.
 Awards uitreiken: Award voor veel belovende verpleegkundige 2017 en Award voor de friend of nursing.
 Deelname van bestuursleden en leden aan Europese en Internationale conferenties en onderzoek op Europees niveau.
 Online abonnement op wetenschappelijke tijdschriften Journal Nursing Scholarship & Worldviews on Evidence based nursing.
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