


Geachte heer, mevrouw,

De Stichting Opleidingsinstelling GGZ-VS is opgericht op 11 december 1997. In 2013 bestaat 
de opleiding tot GGZ Verpleegkundig Specialist dan ook 15 jaar. In het kader van dit 3e 
lustrum wordt een jubileumcongres georganiseerd, dat in het teken staat van “verantwoord 
behandelen”. De rol van behandelverantwoordelijke en de daarbij behorende competenties 
om de kwaliteit van de patiëntenzorg te waarborgen en te verbeteren en het zorgaanbod 
verder te ontwikkelen, staan tijdens dit jubileumcongres centraal.

Verschillende sprekers zullen ons informeren over ‘the state of the art’ van het 
verpleegkundig specialisme in Nederland en daarbuiten. Zo zal uitgebreid worden 
stilgestaan bij de internationale ontwikkelingen rond het verpleegkundig specialisme, de 
gehanteerde titels en daarbij behorende beroepsinhouden. Tevens worden verschillende 
hedendaagse Nederlandse beroepspraktijken uitgelicht. En de verantwoordelijkheid 
van de verpleegkundig specialist voor de geleverde kwaliteit van zorg in veranderende 
multidisciplinaire samenwerkingsrelaties wordt nader onderzocht. Wetenschappers gaan 
met elkaar in gesprek over nieuwe inzichten rond verantwoord behandelen. Partijen die 
vanuit de zijlijn de zorg vanuit wet- en regelgeving aansturen en moduleren gaan met de 
zaal in gesprek over de wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden voor de verpleegkundig 
specialist nu en in de toekomst.

De dag wordt voorgezeten en begeleid door drs. Sabine Uitslag, verpleegkundige en 
voormalig lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA.

Wij nodigen u graag uit ook deel te nemen aan het congres. U kunt zich hier aanmelden.  
De kosten voor deelname aan het congres bedragen € 275,-. Voor GGZ-VS studenten en 
GGZ-VS Alumni geldt een gereduceerd tarief.

Verder kunt u hier zien wie de sprekers zijn en welke presentaties er gegeven zullen worden.

Tot ziens op woensdag 5 juni 2013

Met vriendelijke groet,

drs. Rob Bakker
Directeur Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist

Accreditatie voor de nascholing Verpleegkundig Specialisme GGZ is aangevraagd bij de 
Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV).

Voor meer informatie en aanmelden kunt u hier klikken.

Uitnodiging

http://www.oudconsultancy.nl/GGZVS/index.html


08.30 Registratie in de Jaarbeurs Utrecht Hallencomplex, entree Oost, 2e etage,  
ingang Irene Congreszaal en de koffie en thee staan voor u klaar in de Irene Foyer

09.30 Opening en Welkom, dagvoorzitter Sabine Uitslag, verpleegkundige,  
voormalig lid 2e Kamer 

09.40 De reis van de ggz verpleegkundig specialist in Nederland, Rob Bakker, 
verpleegkundige, directeur GGZ-VS

10.00 De praxis van de verpleegkundig specialist in de verslavingszorg,  
Chris Loth, verpleegkundig specialist ggz, opleider en docent

10.30 De praxis van de verpleegkundig specialist in de somatische GGZ,  
Rene van der Snoek, verpleegkundig specialist ggz, docent

11.00 Koffie Pauze

11.30 International keynote speaker: Martin Ward, Coördinator Mental Health Nursing 
programmes Faculty of Health Sciences University of Malta:  
The Psychiatric Mental Health Nurse Specialist: an international overview.  
Over de rol en positie van de CNS, ANP en VS in de wereld.

12.30 Lunch

13.30 De Zorg Leert Door (DZLD), Sabine Uitslag en Diana Polhuis, verpleegkundig 
specialist ggz, Hoofdopleider GGZ-VS, gaan in gesprek over wetenschap, opleiden 
en praktijk, met 
dr. Berno van Meijel, Hogeschool Inholland en de Parnassia Groep 
dr. Peter Goossens, lector Saxion en GGZ-VS  
dr. Wies van den Bosch, hoofd Dialectische Gedragstherapie Nederland

14.15 Keynote speaker: Ronnie van Diemen-Steenvoorde, Inspecteur-generaal van de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg: De bijdrage van de Verpleegkundig  
Specialist GGZ aan de kwaliteit van de zorg van nu en morgen.

14.45 Koffie Pauze

15.15 Sabine Uitslag interviewt zorggebruikers, beleidsmakers en politici 
Marjan ter Avest, directeur Landelijk Platform GGZ 
Hanke Bruins Slot, lid tweede kamer voor het CDA 
Eric van der Want, wethouder zorg en welzijn van gemeente Hilversum 
Marinka Wildeman, beleidsmedewerker bij het ministerie van  
Volksgezondheid Welzijn en Sport

16.00 Uitgelicht door Wim Houtjes, verpleegkundig specialist ggz,  
hoofdopleider GGZ-VS

16.15 Afsluiting, Sabine Uitslag

16.30 Receptie

 * Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.
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