SPECIALIST
Beste collega,

Speciaal voor
afstudeerders:
twee gratis
e-learningmodules!
Zie www.vakblad-dvs.nl/
afgestudeerd.

Van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma!
Heb je er al over nagedacht om lid te worden van
V&VN Verpleegkundig Specialisten?

Over V&VN VS

Over vakblad Dé Verpleegkundig Specialist

Als lid van V&VN VS kies je voor belangenbehartiging en
vertegenwoordiging. Daarnaast kies je voor bijblijven en
netwerken!

Leden van V&VN VS ontvangen ieder kwartaal gratis het vakblad
Dé Verpleegkundig Specialist. Het vakblad, gemaakt voor
én door verpleegkundig specialisten, staat vol met interessante,
praktijkgerichte artikelen over beroepsontwikkeling en
positionering. Ook lees je alles over de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken en publicaties van collega’s uit het veld.

En bereiken we wat voor onze leden? Nou en of! Succes
heeft vele eigenaren, maar mede dankzij de beroepsvereniging kun je in ziekenhuizen intercollegiale
consulten/medebehandeling declareren, zijn er meer
opleidingsplaatsen bijgekomen, wordt er gewerkt
aan diverse samenwerkingsafspraken met medisch
specialisten, is er de Leergang Strategie &
Positionering VS en werd een nieuw beroepsprofiel
voor de verpleegkundig specialist geschreven.
De belangrijkste punten op een rij:
• vertegenwoordiging van de verpleegkundig specialist
• belangenbehartiging
• korting op het jaarcongres van V&VN VS
• delen van kennis en ervaring via de netwerken
• 4x per jaar het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist
• mogelijkheid voor geaccrediteerde nascholing via het
vakblad
Kijk voor meer informatie over V&VN VS en lidmaatschap
op www.venvnvs.nl.

Bovendien kun je, tegen betaling van een klein bedrag,
jaarlijks 8 accreditatiepunten met het vakblad behalen.

Afstudeeractie: twee gratis e-learnings

Om zelf te ervaren hoe leuk en makkelijk nascholen met
Dé Verpleegkundig Specialist is, willen we je graag twee
e-learnings cadeau doen, zodat je gratis 2 accreditatiepunten
kunt behalen, die direct worden bijgeschreven in je dossier
bij PE-online.
Geïnteresseerd? Als je lid bent van V&VN kun je direct
meedoen. Ga naar www.vakblad-dvs.nl/afgestudeerd,
laat je e-mailadres achter, en ontvang meer informatie!
Heb je vragen over de actie of het vakblad?
Neem dan contact op via klantenservice@vakblad-dvs.nl.
We zetten ons met veel plezier in voor de verpleegkundig
specialist en het vakblad en hopen dat jij net zo enthousiast
bent over het vakblad en de e-learningmodules als wij.

Nascholen waar en wanneer je wil

Redactie

Met Dé Verpleegkundig Specialist bepaal je zelf wanneer
je de artikelen leest of de e-learningmodules maakt.

Eva Lugtmeier-Skotarczak M ANP, hoofdredacteur,
Care4homecare te Den Bosch
Saskia Bollen MSc, Mondriaan te Heerlen en Maastricht
Rosetta Galotta MSc, huisartsenpost Midden-Brabant en
Fontys Hogescholen te Tilburg
Alies Kraaijvanger M ANP, Care4homecare te Den Bosch
Dr. Nienke Langebeek M ANP, Rijnstate te Arnhem
Risco van Vliet MSc, Regionale Ambulance Voorziening
Brabant Midden-West-Noord
Drs. Hanneke Voorneveld M ANP, Maasstad Ziekenhuis
te Rotterdam

Als je een Plusabonnement afsluit, kun je jaarlijks
8 accreditatiepunten behalen én krijg je gratis onbeperkt
toegang tot www.klinischediagnostiek.nl, de uitgebreide
online databank voor onderzoek en diagnostiek.
Toegang tot de databank kost normaliter € 69,95 per jaar.
Voor € 56,50
per jaar heb je al een Plusabonnement;
7
dat is € 7,- per punt. Ga voor meer informatie over
abonnementen naar www.vakblad-dvs.nl/abonneren.

Hoe werkt nascholen met
Dé Verpleegkundig Specialist ?
Met een Plusabonnement op Dé Verpleegkundig Specialist kun je per editie
twee e-learningmodules volgen, die elk één accreditatiepunt opleveren. Hieronder
volgt een instructie voor het succesvol doorlopen van onze e-learningmodules.
Interesse in een Plusabonnement? Ga naar www.vakblad-dvs.nl/abonneren.

Stap 1

Ga naar www.vakblad-DVS.nl en klik op ‘MIJN DOSSIER’.

Stap 4

Volg de instructies in de e-learning en zorg ervoor dat je
alle vragen beantwoordt, ook de entree- en tussenvragen.
Alleen de eindtoets telt mee voor het uiteindelijke resultaat.
Om een nascholingspunt te behalen is een minimale score
van 70% vereist. Slaag je niet voor de toets, dan heb je
tweemaal de gelegenheid om deze opnieuw te maken. Je kunt
op ieder moment stoppen en later verder gaan met de toets.

Stap 2

Maak je eigen account aan waarmee je kunt inloggen.

Stap 5

Heb je minimaal 70% van de vragen goed beantwoord?
Gefeliciteerd! Je kunt direct je certificaat downloaden en
bewaren in je persoonlijke nascholingsdossier. Als je bent
aangesloten bij het VSR, dan sturen we automatisch een
afschrift naar PE-online.

Stap 3

Na inloggen kom je in ‘MIJN DOSSIER’. Hier staan
de beschikbare e-learningmodules voor je klaar.
Klik op de e-learning die je wilt volgen.

Voor meer informatie over het afsluiten van een
Plusabonnement ga je naar www.vakblad-dvs.nl/abonneren.
Heb je andere vragen? Neem contact op met onze
klantenservice via klantenservice@vakblad-DVS.nl
of 030 - 635 50 60.

Veel succes!

