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12.30 - 13.15 Inloop en gelegenheid bij 
 te praten aan de informatietafels

13.15 - 13.30 Opening 

13.30 - 14.00 Prof. dr. Monique van Dijk
 —Non-farmacologische interventies in het 
 keurslijf van evidence-based practice

14.00 - 14.30 Martine Busch MA
 —Onderwijs in ‘integrative nursing’ en 
 complementaire zorg: waar, wat 
 en hoe in Europa? 
 Resultaten van de eerste fase van het Europese 
 project ‘Integrative Nursing Education Series’

14.30 - 15.30 Carrousel Integrative nursing 
 en complementaire zorg
 —6 verschillende initiatieven pitchen 
 over hun werk, project en passie 

15.30 - 16.00 Pauze met iets lekkers en een rondje
 langs de informatietafels

16.00 - 16.45 Samen brainstormen en uitwisselen 
 —Wat moet je eigenlijk kennen en kunnen 
 als je meer wilt doen met ‘integrative nursing’?

16.45 - 17.00 Afronding en afsluitend drankje

 Dagvoorzitter is Petra van Mil, 
 verpleegkundige en voorzitter 
 van V&VN, Afdeling Complementaire Zorg

Florence Nightingale, pionier en grondleg-

ger van de verpleegkunde, werd 200 jaar 

geleden geboren. De Wereld Gezond-

heidsorganisatie riep 2020 uit tot 

het internationale jaar van de 

verpleegkundige. De verpleeg-

kundige is immers de cruciale 

verbinding tussen patiënt en 

zorgsysteem en verdient daarvoor 

lof en erkenning. Verpleeg-

kunde is een vak dat zich steeds 

vernieuwt, maar altijd vanuit 

dezelfde kernwaarden. 

Laat je in dit symposium 

inspireren door Nederlandse 

pioniers in ‘integrative 

nursing’. Wetenschappers én 

mensen uit de praktijk. 

Ontdek zo welke van de

 zes principes van integrative 

nursing jij zelf al in je werk 

toepast en hoe je dit 

kunt uitbreiden… 

 …op vrijdag 25 september 2020 in het ErasmusMC Ro�erdam

Pioniers in de Verpleging
nodigen je van harte uit voor het symposium…



Het symposium wordt voorafgegaan door de ALV van de V&VN, 

Afdeling Complementaire Zorg, van 10.00-12.00 uur. 

Van 12.00-13.00 uur is er lunch voor de leden die daarna 

het symposium bezoeken.

• Monique van Dijk – verpleegkundige, pijnexpert en psycholoog, sinds 2017 

 hoogleraar verplegingswetenschap in het ErasmusMC

• Martine Busch – directeur Van Praag Instituut, 

 betrokken bij veel praktijkprojecten rond 

 complementaire zorg, 

 lid van het Europese projectteam 

 ‘Integrative Nursing Education Series’

• Bettina van der Panne – senior verpleegkundige neonatologie en verpleegkundige 

complementaire zorg in het UMCUtrecht, over haar project met 

 complementaire zorg binnen de ontwikkelingsgerichte zorg.

• Christa Voorn – High Care regieverpleegkundige kinder-IC ErasmusMC, 

 over het project Code Rust, zorg voor de zorgverleners.

• Marita van den Berg – verpleegkundig specialist urologie Rijnstate, 

 over de inzet van integrative medicine/nursing in haar spreekuur.

• Mattie Hoogstraate – verpleegkundige complementaire zorg in de ouderenzorg 

 bij ZorgSaam ZeeuwsVlaanderen, over de implementatie van 

 complementaire zorg bij mensen met dementie.

• Natascha van Schie – verpleegkundig pijnconsulent Reinier de Graaf Ziekenhuis,

 over de inzet complementaire non-farmacologische interventies bij pijn.

• Dorette de Haas – wijkverpleegkundige Buurtzorg en complementair verpleegkundige, 

 over de ontwikkeling van complementaire zorg binnen Buurtzorg.

Sprekers

Pioniers in de Verpleging


