Je regionaal netwerk
in Vlaanderen

Het NVKVV in het kort
• Meer dan 8000 leden

In onze regionale netwerken ontmoeten
verpleegkundigen en vroedvrouwen elkaar in
hun eigen regio.

• 16 regionale netwerken in Vlaanderen en Brussel
• Werkgroepen voor 18 verschillende specialisaties
• 30-tal vormingscursussen per jaar verspreid
over heel Vlaanderen en Brussel, inclusief onze
nauwe samenwerking met CVO Lethas voor de
kaderopleiding

Elk netwerk organiseert informatieavonden en
verschillende netwerken ontwikkelen samen
activiteiten zoals de jaarlijkse Megaquiz door
de netwerken van de Provincie Antwerpen.
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• Jaarlijks: Week van verpleegkundigen en
vroedvrouwen in het Kursaal van Oostende,
Colloquium ICT en gezondheidszorg in de Montil te
Affligem, Diabetessymposium in het ICC Gent
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• Tijdschriften: maandelijks het vakblad “Nursing” met
nieuws uit Vlaanderen, actuele artikels en informatie
over onze organisatie. En een driemaandelijks
magazine “Carrière” specifiek voor studenten.
• Digitale nieuwsbrief: NVKVVdirect
• Vertegenwoordiging en verdediging van de
verpleegkundige belangen in 41 raden en commissies
op federaal en gemeenschapsniveau, waaronder
ook de erkenningscommissies voor alle bijzondere
beroepstitels en beroepsbekwaamheden
• Een juridische adviesgroep die op specifieke vragen
van de leden een antwoord op maat formuleert
en voorstellen uitwerkt die wetgeving en praktijk
in het belang van het verpleegkundig beroep en
vroedkunde ondersteunen
• Stichtend lid van de Vlaamse Verpleegunie en de
AUVB (Algemene Unie van Verpleegkundigen van
België), waar de Nederlandstalige kamer AUVB
een onderdeel van is
• Dicht de kloof tussen wetenschap en praktijk door
gratis toegang tot Cebam Digital Library for Health
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Ontdek het
belang van
een beroepsorganisatie voor
verpleegkundigen
en vroedvrouwen
Wat biedt het NVKVV?

Het NVKVV steunt
je beroep

Jouw persoonlijk
voordeel

Het NVKVV is de grootste Vlaamse beroepsorganisatie
voor verpleegkundigen die reeds meer dan 90 jaar ten
dienste staat van haar leden.

99Advies en goede raad

Het NVKVV informeert en adviseert verpleegkundigen
over sociale en juridische knelpunten en over de
verschillende aspecten van hun beroep. Ze verdedigt
hun belangen bij de federale overheid en de
Vlaamse Gemeenschap, en tevens ijvert ze voor
hun statuut en positie. Samenwerking met diverse
partners in de gezondheidszorg en overleg met andere
beroepsorganisaties bepalen de uiteindelijke koers.
Verschillende publicaties zorgen voor een
doorgedreven communicatie.
Het NVKVV organiseert opleidingen en vormingen
die ze destilleert uit de werkgroepen en samen met
hen vorm geeft. Het NVKVV organiseert symposia
en congressen, waaronder de jaarlijkse congresweek
in maart voor verpleegkundigen en vroedvrouwen in
Oostende met elke dag vier parallelle studiedagen voor
verschillende verpleegkundige specialismen. De Week
verwelkomt elk jaar ongeveer 4000 deelnemers.
Het nvkvv ondersteunt kwaliteit van zorg door de
inspanningen van haar actieve leden in de werkgroepen,
door de organisatie van vorming, door verspreiding
van inhoudelijke thema’s via haar publicaties, door het
aanbieden van gratis toegang tot wetenschappelijke
medische informatie en door deelname aan Vlaams
en federaal overleg.

99Maandelijks magazine Nursing

Verruim je vakkennis in één van onze
werkgroepen en til jouw verpleegkundig
werkgebied net iets hoger.

99Maandelijkse elektronische nieuwsbrief

• Diabetesverpleegkundigen

99Maandelijks tijdschrift voor
verpleegkundig experts

• Verpleegkundigen ziekenhuisdirectie

99Jouw belangenbehartiging in het beleid

99Vergroot je netwerk binnen je werkgebied

• Verpleegkundigen gehandicaptenzorg
• Verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg
• Hoofdverpleegkundigen en middenkader

99Toegang tot onze werkgroepen

• Informatiesysteemverpleegkundigen

99Toegang tot onze regionale netwerken

• Kinderverpleegkundigen

99Gratis toegang tot digitale bibliotheek
CEBAM

• Verpleegkundigen ouderenzorg
• Verpleegkundigen palliatieve zorg
• Vlaams Netwerk Pijnverpleegkundigen

99Gratis juridisch advies op maat

• Pluriculturele verpleegkundigen

99Gratis consultatie register juridische
adviezen NVKVV

• Reumaverpleegkundigen

99Voordelig tarief verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid
99Korting op meer dan 30 opleidingen
99Korting op symposia en congressen
99Opleidingen op maat van jouw organisatie
99Korting bij aankoop van vakliteratuur

• Verpleegkundigen spoed en intensieve zorg
• Unie Vlaamse Vroedvrouwen
• Verpleegkundigen juridische experten
• Verpleegkundigen ziekenhuishygiëne
• Thuisverpleegkundigen
• Begeleidingsverpleegkundigen

