
 
 

  

 

  

 
 

Jaarverslag 2020 
 

 



 
 

04 mei 2021  2 
 

Inhoud 

1 Inleiding 3 

2 Samenstelling 3 

2.1 Dagelijks bestuur 3 

3 Bijeenkomsten 4 

3.1 Heidagen 4 

4 Tafels 5 

4.1 Wetenschappelijke Tafel Wijkverpleging 5 

4.1.1 Kwalitatieve verkenning wijkverpleging en COVID-19 6 

4.1.2 Uitkomstindicatoren Wijkverpleging 6 

4.1.3 Academische Werkplaatsen Wijkverpleging 6 

4.1.4 OMAHA 6 

4.2 Wetenschappelijk Tafel GGZ 7 

 

  



 
 

04 mei 2021  3 
 

1 Inleiding 

 
Het Wetenschappelijk College Verpleegkunde (WCV) bestaat uit alle hoogleraren 
verplegingswetenschap aan een Nederlandse Universiteit. De belangrijkste 
doelstelling van het college is gericht op de wetenschappelijke onderbouwing van de 
verpleegkunde in de meest brede zin van het woord, variërend van het handelen van 
verzorgenden en verpleegkundigen in de dagelijkse zorg voor patiënten (micro) tot 
aan de organisatie (meso) en het (verpleegkundig) beleid (macro). Daarnaast richt 
het WCV zich ook op het versterken van de infrastructuur aan de universiteiten. Het 
WCV is in 2018 officieel van start gegaan. 
 

2 Samenstelling 

Op 1 januari 2020 bestond het Wetenschappelijk College Verpleegkunde uit de 

volgende leden: 

 

Prof. dr. B.M. (Bianca) Buurman-van Es  hoogleraar acute ouderenzorg 

Prof. dr. M. (Monique) van Dijk   hoogleraar verplegingswetenschap 

Prof dr. E.J. (Evelyn) Finnema   hoogleraar verplegingswetenschap 

Prof. dr. A.L. (Anneke) Francke   hoogleraar verpleging en verzorging 

Prof. dr. J.P.H. (Jan) Hamers   hoogleraar ouderenzorg 

Prof. dr. T. (Tiny) Jaarsma   hoogleraar verplegingswetenschap 

Prof. dr. B. (Berno) van Meijel   hoogleraar GGZ-verpleegkunde 

Prof. dr. W.J.M. (Wilma) Scholte op Reimer hoogleraar complexe zorg 

Prof. dr. L. (Lisette) Schoonhoven   hoogleraar verplegingswetenschap 

Prof. dr. M.J. (Marieke) Schuurmans  hoogleraar verplegingswetenschap 

Prof. dr. S.C.C.M. (Saskia) Teunissen  hoogleraar palliatieve zorg/hospicezorg 

Prof. dr. H. (Hester) Vermeulen   hoogleraar verplegingswetenschap 

Prof. dr. S.M.G. (Sandra) Zwakhalen  hoogleraar geriatrische zorg thuis 

 

Het WCV functioneert als een onafhankelijk orgaan binnen V&VN, maar wordt ambtelijk 

in haar activiteiten ondersteund door een secretaris (Hermien Gaasbeek). Ook 

organiseert V&VN de locaties voor de bijeenkomsten van het WCV of verzorgd de digitale 

bijeenkomsten.  De hoogleraren ontvangen voor hun deelname aan WCV geen vergoeding 

zoals vacatiegelden en of reiskosten. 

 

2.1 Dagelijks bestuur 

Het WCV heeft een dagelijks bestuur dat maandelijks vergadert: de bestuurder en/of 

directeur van  V&VN neemt aan die vergadering deel. Het dagelijks bestuur bestond in 

2020 uit Prof. Dr. Bianca Buurman, Prof. dr. Monique van Dijk en Prof. Dr. Jan Hamers 

(voorzitter).  
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3 Bijeenkomsten 

Het dagelijks bestuur kwam in 2020 in totaal 10 maal samen en bespraken daarbij onder 

andere de volgende onderwerpen: 

• ZonMw onderzoeksprogramma V&V 

• Visie op implementatie 

• Academische Werkplaatsen Wijkverpleging 

• Definitieve vaststelling WCV profiel 

• LMNR programma in de toekomst 

 

3.1 Heidagen 

Het WCV kwam in 2020 vier maal voltallig bijeen. In verband met de pandemie vonden 

deze bijeenkomsten digitaal plaats.  

 

De bijeenkomst in april stond in het teken van de ZonMw notitie inzake het ZonMw 

onderzoeksprogramma V&V waarin ZonMw het WCV om verduidelijking en advies 

vraagt. Het college heeft hierop advies uitgebracht over het onderzoeksprogramma 

V&V met daarin specifiek de geplande grotere, complexe onderzoeksprojecten, 

persoonsgebonden subsidie voor verder talentstimulering en kennisagenda’s.  

 

De ZonMw programmacommissie onderzoeksprogramma V&V gaf in haar notitie 

tevens het advies om verder met elkaar na te denken over wat er nodig is om te komen 

tot een brede visie op implementatie. In juni is hier in een vervolgbijeenkomst van het 

voltallig college uitgebreid aandacht aan besteed. Deze discussie en de hierop 

volgende digitale afstemmingsrondes zal begin 2021 leiden tot een definitieve visie op 

implementatie.  

 

Naar aanleiding van de ZonMw call onderzoeksprogramma V&V kwam het AB in juli 

nogmaals samen om geplande werkzaamheden met elkaar af te stemmen en 

eventuele samenwerkingsmogelijkheden te verkennen.  Tevens werd afgesproken om 

slechts bij 1 subsidieaanvraag te participeren om concurrentie in dezelfde regio te 

vermijden 

 

De bijeenkomst november stond in het teken van standaard- en richtlijnontwikkeling 

en de adviserende rol die het WCV daarbij zou kunnen spelen voor V&VN. Daarnaast 

is er uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijkheden om het succesvolle 

Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR) programma een vervolg te kunnen 

geven.  
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4 Tafels 

Om haar doelstellingen te bereiken richt het WCV wetenschappelijke tafels in. Een 

wetenschappelijke tafel wordt voorgezeten door een of meerdere hoogleraren van het 

WCV en omvat een groep experts, bestaande uit bijvoorbeeld lectoren, practoren, 

gepromoveerde verpleegkundigen en verpleegkundigen en verzorgenden met een 

specifieke interesse voor wetenschap binnen het thema van de betreffende tafel. De 

samenstelling van een tafel is dynamisch.  

 

4.1 Wetenschappelijke Tafel Wijkverpleging 

In 2019 is de eerste wetenschappelijke tafel gestart: de wetenschappelijke tafel 

wijkverpleging, onder voorzitterschap van Prof. Dr. Sandra Zwakhalen en Prof. Dr. 

Bianca Buurman.  

 

Voor meer slagkracht binnen de WTW is in januari een oproep geplaatst voor twee 

extra DB leden. Hierop is zo massaal gereageerd dat is besloten het DB niet te 

beperken tot vaste leden, maar uit te breiden met een extra flexibele schil rond het 

DB, waarin WTW leden actiever betrokken kunnen worden.  

 

De WTW bestaat uit drie lagen: 

• DB: Bianca Buurman, Nienke Bleijenberg en Sandra Zwakhalen 

• DB+: Actieve schil  

• Overige WTW leden 

 
In verband met de corona pandemie zijn er in 2020 geen expert bijeenkomsten geweest 

voor de gehele tafel. In plaats daarvan hebben er twee extra digitale DB+ bijeenkomsten 

plaatsgevonden. In totaal kwam het DB en het DB+ in 2020 negen maal samen en 

bespraken daarbij onder andere de volgende onderwerpen: 

 

DB

DB+

WTW
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4.1.1 Kwalitatieve verkenning wijkverpleging en COVID-19 

Op 27 januari 2020 werd de eerste COVID-19 patiënt vastgesteld in Nederland. Vanuit de 

Wetenschappelijke Tafel Wijkverpleging ontstond de vraag om de impact van COVID-19 

op de wijkverpleging in kaart te brengen.  

“Wat is de impact van COVID-19 op de wijkverpleging?”  

Om snel inzicht te krijgen is gestart met telefonische interviews met ambassadeurs 

wijkverpleegkundigen. Alle ambassadeurs (n=104) zijn aangeschreven. Ruim 40 

wijkverpleegkundigen hebben vervolgens deelgenomen aan de interviews. 

 
 
De bevindingen zijn door prof. dr. Bianca Buurman, Chief Nursing Officer van VWS, 
op 11 mei gepresenteerd tijdens de technische briefing aan de Tweede Kamer. Klik 
hier om de briefing terug te kijken en hier voor de PowerPointpresentatie van Bianca 
Buurman. Naar aanleiding van deze briefing zijn er een aantal stappen gezet 
 

4.1.2 Uitkomstindicatoren Wijkverpleging  

De WTW is aangesloten bij de ontwikkeling van uitkomstindicatoren voor de 

Wijkverpleging. De vakgroep wijkverpleging heeft het onderwerp mantelzorgbelasting 

gekozen om verder uit te werken in een indicator. Namens V&VN wordt de indicator 

‘belastbaarheid mantelzorg’ en namens de PFN wordt de indicator ‘kwaliteit van leven’ 

uitgewerkt.  

 

4.1.3 Academische Werkplaatsen Wijkverpleging 

De WTW is bezig met de inrichting van landelijke academische werkplaatsen 

wijkverpleging. Dit sluit aan bij het vraagstuk wat leeft bij VWS over het van de grond 

krijgen van professionalisering en positionering van de wijkverpleging.  

Er zijn verschillende stakeholders betrokken zoals V&VN, ZorgThuis, Actiz en NWG.  

In december is er een grote DB+ vergadering aan dit onderwerp geweid waarin is 

ingezoomd op de thematiek en de strategie om de Academische Werkplaats 

Wijkverpleging verder te brengen. 

 

4.1.4 OMAHA 

Het bestuur van stichting Omaha System Support heeft als missie, met Omaha System 

data bijdragen aan de toekomst van de (wijk)verpleging. De stichting wil in dat licht de 

met behulp van Omaha System vastgelegde gegevens beter benutten en data van 

Omaha System gebruiken voor reflectie en onderzoek. De WTW was uitgenodigd om 

in gesprek  te gaan met de stichting Omaha System Support en enkele lectoren, een 

kerngroep lid van het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap, het bestuur van 

de stichting en Vilans. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke onderzoeksaanvraag. 

 

https://debatdirect.tweedekamer.nl/2020-05-11/zorg-en-gezondheid/troelstrazaal/ouderenzorg-en-corona-10-00/onderwerp
https://debatdirect.tweedekamer.nl/2020-05-11/zorg-en-gezondheid/troelstrazaal/ouderenzorg-en-corona-10-00/onderwerp
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20200511_rtg_ouderenzorg_en_corona_bianca_buurman.pdf
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20200511_rtg_ouderenzorg_en_corona_bianca_buurman.pdf
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4.2 Wetenschappelijk Tafel GGZ 

Er is  in 2020 gestart met de tweede tafel: de wetenschappelijke tafel Geestelijke 

Gezondheidszorg (WTGGZ). In april 2020 heeft het WCV dan ook de opdracht tot de 

oprichting van de WTGGZ geformaliseerd. In de originele tijdslijn stond de verkenning 

van de contouren en het profiel van de tafel in de planning voor Q4 van 2020. Gezien 

de corona pandemie lagen de prioriteiten van de betrokkenen echter elders en is de 

tijdslijn opgeschoven naar 2021.  


