Jaarverslag 2013

Dit is het jaarverslag van V&VN afdeling Geriatrie Verpleegkunde over
het kalenderjaar 2013. Door middel van dit jaarverslag willen wij onze
leden, V&VN en anderen informeren en inzage geven in de activiteiten
welke de afdeling(sleden) en het bestuur in het afgelopen jaar hebben
ondernomen. Tevens wordt in dit verslag kort weergegeven wat er in de
verschillende commissies is gebeurd. Tot slot is er een verklaring van de
financiële stand van zaken.
We zijn blij te mogen concluderen dat we een actieve en groeiende
afdeling zijn. Wij zetten ons er voor in dat steeds meer van onze leden
mogen groeien in kennis en kunde op het terrein van de Geriatrie
Verpleegkunde. Het zoeken naar de meest geschikte wegen hiertoe,
heeft nadrukkelijk op de agenda gestaan voor 2013.
Het bestuur van V&VN afdeling Geriatrie Verpleegkunde.

1. Het bestuur & netwerken Geriatrie Verpleegkunde
Het bestuur van V&VN afdeling Geriatrie Verpleegkunde is in 2013 8 keer in
vergadering bijeen geweest. Tijdens de vergaderingen werden met name inkomende
verzoeken om samenwerking, terugrapportage vanuit bijeenkomsten waaraan is
deelgenomen, de werkzaamheden binnen de commissies en de ontwikkelingen
binnen V&VN besproken. Evenals vorig jaar is veel aandacht gegaan naar de
betekenis die de afdeling V&VN Geriatrie Verpleegkunde heeft en kan hebben voor
alle leden en aspirant-leden werkzaam met en voor geriatrische zorgvragers. Het
Netwerk Verpleegkundig specialisten en expertverpleegkundigen en de
leidinggevenden zijn 4 x op een LKG bij elkaar geweest, Op deze Landelijke
Kontaktdagen Geriatrie Verpleegkunde zijn een veelvoud aan inhoudelijke thema’s
aan de orde gesteld door verschillende leden van het netwerk en externen. De
laatste LKG, in december 2013 was tevens beleidsdag. Daar is gesproken over de
agenda 2014.
Het bestuur heeft het hele jaar met 5 bestuursleden gefunctioneerd, te weten:
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voorzitter
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De verkennende samenwerking met het Netwerk Casemanagers dementie is in
november beëindigd. Mede gezien ontwikkelingen rondom de (bekostiging van de)
eerstelijnsverpleegkundigen, hebben zij besloten dat het meer bij hen past om
aansluiting te zoeken bij die afdeling.
Het contact met V&VN is via ons vaste contactpersoon & beleidsmedewerker Nellie
Kolk steeds prettig verlopen. Vanaf omstreeks eind oktober heeft zij deze
werkzaamheden overgedragen aan Menoes Geraerts.
2. Bestuurscommissies
2.1 Opleiding
Er is een eerste aanzet gedaan voor het neerzetten van het expertisegebied
ouderenzorg in het kwaliteitsregister V&V. Het uitgangspunt is dat dit zal gebeuren
op basis van aan de hand van het competentieprofiel van de VVO Geriatrie
Verpleegkunde. Wij zijn hier eigenaar van en hopen hier gedurende 2014 concrete
invulling aan te geven.
2.2 Geriatriedagen en EUGMS
Een van de hoogtepunten was weer de Geriatriedagen 2013. Drie succesvolle dagen
op 6, 7 en 8 februari in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ’s Hertogenbosch.
De verenigingen van de klinisch geriaters(NVKG), de gerontologen(NVG) en de
geriatrie verpleegkundigen presenteerden voor de 19 e keer een afwisselend
programma dat door de aanwezigen als goed beoordeeld werd. Ook dit jaar werd
een deel van het programma verzorgd door de geriatrie fysiotherapeuten, ook dit is
positief geëvalueerd. Het aantal bezoekers was naar tevredenheid in vergelijking met
voorgaande jaren en het financiële plaatje was sluitend.
De congrescommissie 2014 bestaat uit leden van de organiserende verenigingen.
Voor de Geriatrie verpleegkundigen zijn dit Ron Warnier en Mieke Bil. De

Geriatriedag 2014 bestaat uit één dag. Dit heeft te maken met de mede door ons
georganiseerde EUGMS op 17, 18 en 19 september 2014 welke zal plaats vinden
in De Doelen in Rotterdam. In de verschillende commissies voor dit Europees
congres zitten bestuursleden en ook verschillende van onze leden, zie
http://www.eugms2014.org/en/Committees_20_139.html
2.3 Website
Er is in het bestuur, maar ook met leden van het Netwerk VS/ expert uitvoerig
gesproken over de website en wat wij daar als afdeling mee willen. Er is een nieuwe
beheerder, Elske Quakkelaar, en er is intensieve samenwerking met V&VN om te
zorg voor een meer functionele en doeltreffende website voor bezoeker en
beheerder. Deze zal in 2014 vorm gaan krijgen.
2.4 Kwaliteit en beroepsinhoudelijke ontwikkeling
De verpleegkundig specialisten en verpleegkundig experts hebben geparticipeerd in
onder andere:
- E-learning polyfarmacie;
- Landelijke werkgroep VBI;
- Richtlijn Multi-disciplinaire behandelingen van kwetsbare ouderen bij chirurgische
ingrepen;
- Klankbordgroep richtlijnontwikkeling 'Perioperatieve fysiotherapie voor patiënten
met een verhoogd risico op vertraagd herstel na een totale heup en knie operatie'.
Visiedocument VS in de geriatrie en overleg met NVKG.
- Richtlijn slaapstoornissen bij ouderen
Het bestuur van de V&VN afdeling Geriatrie Verpleegkunde nam deel aan
verschillende bijeenkomsten waar zij gevraagd werd om mee te denken en vanuit
haar specifieke deskundigheid op het terrein van de geriatrie verpleegkunde input te
geven, bijvoorbeeld:
- Deelname in stuurgroep voor het maken van een opleiding curriculum medisch
specialisten ouderenzorg
- (Stuurgroep) HBO-VGG i.s.m. Actiz
- Inhoud curriculum initiële opleidingen over de Geriatrische Zorgvrager (ZonMw)
Er is een begin gemaakt met een verkenning ten aanzien van het oprichten van
regionale kennisbijeenkomsten onder de vlag van VenVN Geriatrie Verpleegkunde.
De bedoeling is dat leden per regio, dus dicht bij huis, deel kunnen nemen aan
laagdrempelige bijeenkomsten om hun kennis en vaardigheden te vergroten over de
Geriatrie Verpleegkunde. Wordt vervolgd in 2014.
Het bestuur heeft het initiatief genomen tot het vormen van een vakcommissie
Ouderenzorg. Hier binnen kunnen verschillende afdelingen en netwerken van V&VN
samenwerken op vakinhoudelijke thema’s. Wordt vervolgd in 2014.
3. Financiën 2013
De financiën worden, onder toezicht van het bestuur, verzorgd door de financiële
afdeling van V&VN. Een maal per kwartaal wordt verslag uitgebracht van de stand
van zaken. De begroting 2014 is besproken in de bestuursvergadering van oktober
en na goedkeuring door de ledenraad V&VN vastgesteld. Wij zijn een financieel
gezonde afdeling.
De jaarrekening van het jaar 2013 zal in maart 2014 gereed zijn. In april volgt de
controle door de accountant waarna de jaargegevens beschikbaar komen voor
inzage.
November 2013 hadden we 547 leden (bijna vijftig meer dan vorig jaar).
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