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V&VN PROGRAMMABUREAU 

KWALITEITSSTANDAARDEN 

 

BESCHRIJVING VAN DE COMMISSIES BIJ HET V&VN 

PROGRAMMABUREAU KWALITEITSSTANDAARDEN 

Om kwaliteit en toepasbaarheid van kwaliteitsstandaarden te verbeteren laat het 

Programmabureau zich begeleiden en adviseren door drie onafhankelijke commissies.  

 

V&VN Adviescommissie Kwaliteitsstandaarden 

De V&VN Adviescommissie prioriteert de aangedragen onderwerpen ten behoeve van de 

jaarlijkse ontwikkelagenda van standaarden en andere type producten of activiteiten. De 

commissie bestaat uit V&VN-leden, met kennis van kwaliteitsstandaarden en de inhoudelijke 

en organisatorische vraagstukken in de wijkverpleging. De Patiënten Federatie Nederland 

(PFN) neemt als lid deel aan de V&VN Adviescommissie.   

 

V&VN Begeleidingscommissie  

De V&VN Begeleidingscommissie bewaakt de methodologische kwaliteit en toepasbaarheid 

van de producten die binnen dit programma ontwikkeld worden. Daarnaast heeft de commissie 

ook een rol in de begeleiding en monitoring (van de producten die binnen het programma 

ontwikkeld worden). De commissie bestaat uit leden met epidemiologische achtergrond, kennis 

van kwaliteitsstandaarden, implementatie, onderzoek en de inhoudelijke en organisatorische 

vraagstukken in de wijkverpleging.  

 

V&VN Projectcommissie 

De V&VN Projectcommissie is een subcommissie van de Begeleidingscommissie en is 

verantwoordelijk voor toekenning van de projecten (zoals richtlijnen, knelpuntenanalyses, 

implementatieactiviteiten) aan uitvoerders. De commissieleden van de Projectcommissie 

hebben kennis van de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van richtlijnen, 

kwaliteitsstandaarden en/of andere producten. Tevens hebben zij ervaring met het beoordelen 

van projectvoorstellen op methodologische kwaliteit en praktische toepasbaarheid. 

 

V&VN koerscommissie Kwaliteitsstandaarden 

De V&VN Koerscommissie adviseert over de strategische keuzes en koersbepaling van het 

Programmabureau, het meerjarenplan en het tot stand brengen van de daarop gebaseerde 

jaarplannen met activiteiten binnen dit programma. De koerscommissie bestaat uit V&VN-

leden, met kennis van kwaliteitsstandaarden en strategische kennis van de wijkverpleging en 

helpt dus bij het uitzetten van de grote lijnen. 
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BEZETTING VAN DE COMMISSIES BIJ HET V&VN 

PROGRAMMABUREAU KWALITEITSSTANDAARDEN 

V&VN Adviescommissie   

naam Functie 

dr. Maud Heinen (voorzitter) Senior onderzoeker Verplegingswetenschap 

Monique Jansen Schuiling Wijkverpleegkundige 

dr. Robbert Gobbens 
Lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen, 
gastprofessor. 

Tejo Hylkema HBO docent verpleegkunde, consulent slaapproblematiek. 

Iris Mensink Verpleegkundig specialist complexe wondzorg 

Marie Peters Verzorgende 3-IG in de wijkzorg 

Anneke de Groot Wijkverpleegkundige 

Judith Beurskens MSc Verpleegkundig specialist, junior principal clinician 

dr. Renée Verwey Hoofddocent en onderzoeker  

drs. Klaartje Spijkers Senior adviseur Patiëntenbelang (PFN) 

Tijmen van Wiltenburg MSc Adviseur Patiëntenbelang (PFN) 

 

V&VN Begeleidingscommissie (voorheen Beoordelingscommissie) 

naam Functie 

dr. Annefloor van Enst  
(voorzitter begeleidingscie. en 
projectcie.) 

Klinisch epidemioloog 

Silke Oosterveld MNS, MANP Verpleegkundig specialist 

Kirsten Karsijns Verpleegkundige 

dr. Anita Huis Senior onderzoeker  

Stephanie Ament Stafadviseur implementatie en persoonsgerichte zorg 

dr. Pauline Heus Klinisch epidemioloog en assistant professor 

Jeroen bakker MSc Wijkverpleegkundige, docent, promovendus 

Desiree Nanninga Wijkverpleegkundige 

dr. Ruben van Zelm (projectcie.) Hogeschoolhoofddocent 

Femke Aanhane BSc (projectcie.) programmamanager richtlijnontwikkeling 

  

V&VN Koerscommissie   

naam Functie 

prof. dr. Hester Vermeulen 
(voorzitter)  Hoogleraar Verplegingswetenschap 

dr. Sivera Berben  Associate lector Acute Intensieve Zorg 

dr. Wim Houtjes  Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg 

Judith Meijers  Assistent-professor 

Nicole Schiffer Seniorwerkbegeleider en bestuurslid  Var. 

 
Secretaris van alle bovenstaande commissies: Amy den Haan MSc (Adviseur Kwaliteitsstandaarden).  

 


