
Proficiat!
Je bent nu Verpleegkundig Specialist en dus kun je lid worden van  
de V&VN Verpleegkundig Specialisten, waardoor je het vakblad  
Dé Verpleegkundig Specialist ontvangt. En je kunt je blijvend nascholen 
met een Plusabonnement op Dé Verpleegkundig Specialist.

Dé Verpleegkundig Specialist

Als lid van de V&VN VS ontvang je elk kwartaal  
gratis het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist. 

Dit vakblad wordt ontwikkeld voor en door Verpleegkundig 
Specialisten en het bevat interessante, praktijkgerichte 
artikelen over beroepsontwikkeling en positionering. 
Daarnaast vind je artikelen over de nieuwste weten
schappelijke onderzoeken en tref je publicaties van 
collega’s aan.

Plusabonnement

Met een Plusabonnement op Dé Verpleegkundig Specialist  
kun je per editie twee elearningmodules maken die elk 
één accreditatiepunt opleveren. Dat zijn dus acht 
accreditatie punten per jaar die worden bijgeschreven in 
jouw dossier bij PEonline.

Bovendien krijg je met een Plusabonnement gratis en 
onbeperkt toegang tot de uitgebreide online databank 
voor onder zoek en diagnostiek: klinischediagnostiek.nl

De actieprijs voor het Plusabonnement bedraagt € 59,-  
en geldt tot 1 februari 2023. Dus schrijf je snel in!

Geïnteresseerd?
Als V&VN VSlid kun je meteen inschrijven voor een 
Plusabonnement via www.vakbladdvs.nl/afgestudeerd. 
Laat daar je mailadres achter en je ontvangt meer 
informatie.

Vragen?
Neem dan contact op met de Klantenservice: 
klantenservice@vakbladdvs.nl.

Nascholen met het Plusabonnement 
Dé verpleegkundig Specialist

Met een Plusabonnement op Dé Verpleegkundig Specialist 
kun je per editie twee elearningmodules maken die elk 
één accreditatiepunt opleveren.

Wil je gebruik maken van de 
afstudeeractie? Maak dan gebruik 
van de QR code! Via de QR code 
kom je direct uit waar je moet zijn 
en wordt er weergeven hoe je 
deze elearningmodules succesvol 
kunt doorlopen. 

SPECIALIST

Afstudeeractie:
nu twee gratis 

e-learningmodules  om uit te proberen  
én alvast twee 

accreditatiepunten 
te halen!

Over de V&VN VS 

De V&VN VS behartigt jouw belangen en vertegenwoordigt 
jou als lid. Daarnaast kun je via de V&VN VS bijblijven op  
je vakgebied en netwerken. En verder ontvang je als lid:
• korting op het Jaarcongres van V&VN VS;
•  vier keer per jaar het vakblad Dé Verpleegkundig 

Specialist;
•  de mogelijkheid voor geaccrediteerde nascholing via  

het Plusabonnement.
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SGLT2-remmers en GLP1- agonisten 
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