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Een gezondere 
samenleving  
met deskundige  
verpleegkundigen

Met trots feliciteert de NSPOH de verpleegkundigen die op 
26 januari 2015 hun diploma in ontvangst nemen. Ruim 
een jaar lang zetten deze mensen hun tanden in een pittige 
opleiding. In september 2013 startten 29 verpleeg kundigen 
met de opleiding jeugdverpleegkundige in de JGZ of de 
opleiding sociaal verpleegkundige algemene gezondheidszorg. 
En dat alles naast een drukke baan en een gezinsleven.

In dit boekje geven de verpleegkundigen u inzicht in hun 
ervaringen tijdens de opleiding en hoe zij werkten aan hun 
persoonlijke groei en effectiviteit. Zij verdiepten zich in de 
inhoud van het vak van de publieke gezondheidszorg en 
alle veranderingen in het veld en het sociaal domein. 
Daarnaast leerden zij meer over de organisatie, wetgeving 
en financiering van de publieke gezondheidszorg. Op basis 
van eigen, concrete praktijkcasus bestudeerden zij het 
krachtenveld in de publieke gezondheid. Zij leerden hoe je 
een strategie voor een probleem bepaalt, in samenwerking 
met verschillende actoren in en buiten de eigen organisatie. 
En hoe je evidence kunt gebruiken en beoordelen. Ook 
ervoeren zij hoe motiverende gespreksvoering en social 
marketing kan bijdragen om succesvol te interveniëren.

Dat deze verpleegkundigen verder bouwen aan een goede 
publieke gezondheidszorg en gezondheid voor iedereen, 
daarvan zijn wij overtuigd.

Namens de NSPOH:
Ir. Manon (M.J.E.) Penris, senior opleider/adviseur 
Ans (J.G.M.H.) Brendel, sociaal verpleegkundige, junior 
opleider/adviseur 
Netty Rengelink, programma assistent 
Anouk (A.M.E.) Wijler, programma assistent



Na veel verpleegkundige werkervaring  
op verschillende terreinen besloot ik het 
‘papiertje’ te behalen om mijn werk als 
sociaal verpleegkundige infectieziekte-
bestrijding te onderbouwen en te verdiepen.

Ik heb erg genoten van de lesdagen en het contact  
met mijn medestudenten.

Felicia Vizi heeft me veel waardevolle inzichten mee-
gegeven waar ik regelmatig aan denk. Een voorbeeld: 
‘uit situaties stappen die je niet kunt veranderen’.

Heel leerzaam vond ik de module Werken in het 
 complexe veld van de AGZ en JGZ. Door een krachten-
veldanalyse krijg je beter inzicht in de belangen en 
wensen van je partners, waardoor de samenwerking 
prettiger en succesvoller verloopt.

Van de module Beïnvloeden van gezondheids gedrag vond 
ik het onderdeel ‘Sociale Marketing’ erg verhel derend. 
Wij GGD-medewerkers denken zo goed te weten wat 
onze doelgroepen nodig hebben, maar vergeten om 
ons echt in hen te verdiepen en hèn te vragen wat ze 
eigenlijk nodig hebben. Daardoor kan de kans van slagen 
van ons project vele malen groter zijn. 

ANKE LAGENDIJK
GGD NOORD- EN 
OOST-GELDERLAND

VERDIEPEN 
IN DE KLANT

Ik werk 12 jaar bij de GGD West-Brabant, 
standplaats Breda. In 2002 begon ik  
bij de RAVS en vanaf 2004 werk ik bij  
de SOA-afdeling van de GGD.

Ik ben blij dat ik na een aantal jaren ‘weerstand’ toch  
de opleiding Sociaal Verpleegkundige AGZ ben gaan 
doen. De collega’s van AGZ met wie we de meeste 
lessen hebben gehad, waren heel inspirerend voor mij. 
Een verdieping in de publieke gezondheidszorg, met de 
daarbij behorende expertise van de AGZ-collega’s, was 
leerzaam. De module Werken in het complexe veld van 
de AGZ en JGZ door Myriam Gijsbers was boeiend.

Felicia Vizi was toch mijn lievelingsdocente, mede ook 
doordat ik veel over mijzelf heb geleerd. Dit is heel alge-
meen, maar mezelf kwetsbaar op blijven stellen, binnen 
mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, is iets wat me juist 
sterk en flexibel maakt. Dit geldt bij verschillende taken 
van mijn werk, bijvoorbeeld in een teamoverleg, een 
contact met de cliënt, een overleg met de arts, maar 
zeker ook privé. 

ANNEMARIE DADO
GGD WEST-BRABANT
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Al jaren werkzaam als sociaal verpleeg-
kundige ging ik dan nu de opleiding volgen.

Het contact met mijn medestudenten heb ik zeer 
gewaardeerd. Ongelooflijk hoe het kan dat er binnen 
één GGD eigenlijk allemaal eilandjes zijn.

Maar hoe leuk was het om op al deze eilanden geweest 
te zijn. Mijn AGZ-collega’s hebben een naam en gezicht 
gekregen. En er zijn bruggen gelegd voor mijn gevoel.

Dankzij de inzet van Ton Oomen en zijn collega’s is er  
ook een brug naar het LCI gelegd. Dat deden we met  
een vierdaagse trip over dit eiland.

Vele docenten met uitgebreide kennis hebben de 
modules tot een succes gemaakt. Docente Felicia  
Vizi heeft mij gemotiveerd naar mezelf te kijken,  
inzicht te krijgen en er ook actie op te ondernemen.

Ik hoop dat we onze bruggen in de toekomst  
kunnen verstevigen met alle nieuw geleerde 
vaardigheden. 

ANNEMIEKE KNOESTER
GGD HAAGLANDEN

BRUGGEN BOUWEN

Ruim een halve eeuw oud ben ik, als ik aan 
de opleiding Sociaal Verpleegkundige AGZ 
begin. Weer student zijn, regelmatig naar 
school gaan en mijn draai weer vinden in 
huiswerk maken, heel veel artikelen lezen 
en op tijd opdrachten inleveren. En wat vind 
ik het leuk. 

Docenten, gedreven en kundige mensen, die ons op 
inspirerende wijze bij de les betrekken. Het contact  
met medestudenten, vanuit het hele land en werkzaam 
binnen en buiten de GGD, is leerzaam, houdt een 
spiegel voor en geeft vaak een verfrissende kijk op  
het zorgwerk.

Een module die er voor mij uitspringt en waar ik direct 
wat aan heb is Werken in het complexe veld van de AGZ 
en JGZ. Het biedt handvatten om helder te krijgen hoe 
het spelersveld er binnen een samenwerkingsverband 
uit ziet, waar de knelpunten/pijnpunten zitten, en hoe 
hier mee om te gaan.

En dan is er nog zoveel meer, ik ben kortom blij dat ik 
de mogelijkheid heb gekregen mijn kennis uit te breiden. 
Je bent immers nooit te oud om te leren! 

ASTRID DE VRIES
GGD ROTTERDAM-RIJNMOND

WEER IN DE SCHOOLBANKEN…
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Al jaren ben ik werkzaam als (ambulant) 
medewerker binnen het Leger des Heils.  
Ik had dus een heel specifieke achtergrond 
tussen veel GGD-verpleegkundigen in de 
opleidingsgroep.

De modules Outbreak management en Infectieziekten: 
van cel tot melding brengen mij bij opgedane kennis in 
vooropleidingen en werkervaringen. De onderwerpen 
herleven en vinden aansluiting in het ‘nu’.
Evidence based practise laat mij stilstaan bij een onder -  
werp om het te onderzoeken. Ook leert het mij om niet 
vanuit een eigen gedachtegang of ad-hoc zaken op te 
starten.

Erg geboeid raak ik door de module Werken in het 
complexe veld van de AGZ en JGZ. Door een krachten - 
veldanalyse te maken van een multi-problem gezin kom 
ik er achter hoeveel mensen en instellingen participeren 
in de zorg rondom een cliënt, hoeveel er overlegd 
wordt, wat de verschillende rollen en belangen zijn en 
vooral hoe weinig doelen werkelijk bereikt als belangen 
niet worden gebundeld.

Het contact met mijn collegae van de GGD heeft mij 
geïnspireerd meer en meer de samenwerking te zoeken 
tussen Leger des Heils en GGD om beider expertise te 
benutten en te delen. Inmiddels heeft dit al binnen mijn 
werkvelden een vervolg gekregen.

De opleiding is een aanrader voor verpleegkundigen  
die samenwerkingsverbanden kennen met de GGD en 
zich richten op dezelfde doelgroepen. Verdiepend en  
erg verrijkend! Genoten van ontmoetingen! 

 

BARBARA MELSEN
LEGER DES HEILS

AANSLUITEN 
EN DELEN 

VAN 
EXPERTISE

Voor de module Opvoedingsondersteuning en 
adviseren van de opleiding Jeugdverpleegkundige  
in de JGZ maakten wij een vervolgplan voor het 
project ‘SPARK’. SPARK is een leidraad voor  
een gestructureerd vraaggesprek met ouders  
van anderhalfjarigen waarin de 16 domeinen  
van het gezin naar voren komen. De ouders en  
de jeugdverpleegkundige kijken samen naar de  
risico’s binnen het gezin.

BERTINE ROSENDAL &
RENSKE VAN KIPPERSLUIS
VITRAS
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G Flexibilisering in de jeugdgezondheidszorg is een hot 
item en daarom keken wij naar flexibele oplossingen 
voor zorg op grond van SPARK. Dit kan bijvoorbeeld 
extra zorg zijn door middel van een huisbezoek of juist 
minder contacten dan regulier. De uitgewerkte opdracht 
is met onze beleidsmedewerkster besproken en we 
mochten het plan presenteren aan alle collega-jeugd-
verpleegkundigen en artsen.

Door de kennis en ervaring die wij hebben opgedaan 
tijdens onze opleiding voelden wij ons gesterkt om dit  
te durven en te doen!

Het maken van een krachtenveldanalyse in de module 
Werken in het complexe veld van de AGZ en JGZ heeft 
ons geleerd om breder en anders naar een situatie te 
kijken. Wie heeft welke rol en wat is zijn belang? Wij 
merken dat onze manier van denken is verruimd. Onze 
samenwerking die in de opleiding begon, zetten we op 
de werkvloer voort. We doen ideeën bij elkaar op. 

9
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Al een paar jaar voer ik bij het RIVM het 
interne vaccinatiebeleid uit. Ik wilde me 
graag verder ontwikkelen en meer te weten 
komen over de publieke gezondheidszorg. 
Daarom koos ik voor deze opleiding.

Rode draad in de opleiding was het vraagstuk over 
samenwerking: met wie werk je samen, hoe werk je 
samen, wat zijn de belangen van je samenwerkings-
partner, wie heeft de regie? Daar heb ik veel over 
geleerd. Ik begrijp nu veel beter welke belangen er 
boven en onder de tafel spelen in een bepaalde situatie 
en pas mijn adviezen daarbij aan.

Heel interessant vond ik de module over ethische 
kwesties in ons werk van drs. Carla Kessler. Ik kan  
nu veel sneller situaties herkennen waarin ethische 
dilemma’s spelen, terwijl ik vroeger bleef rondlopen  
met een diffuus gevoel dat er iets niet in de haak was. 
Die ethische kwesties herken ik niet alleen, maar ik  
kan ze ook benoemen en bespreekbaar maken.

Al met al ben ik door de opleiding inhoudelijk sterker 
geworden en gegroeid als vakvrouw. En wat zo leuk is: 
mijn omgeving ziet dat ook. Mijn samenwerkingspart-
ners vragen steeds vaker om mijn verpleegkundig 
advies. 

 

V
A

K
V
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U
W

BRIGITTE MOLL
RIVM

‘Wat heeft de opleiding jullie gebracht?’ 
werd ons gevraagd.

Elke module heeft voor ons wel iets toegevoegd aan  
het totale beeld van ons werk als jeugdverpleegkundige.  
Zo duiken we vaker in de richtlijnen om na te gaan hoe 
het bijvoorbeeld zit met de indicatoren voor een visus - 
onderzoek. Ook gaan we vaker na of een gebruikte 
interventie een erkende interventie is.

We denken nog regelmatig terug aan een goede tip  
van Felicia Vizi tijdens een intervisiebijeenkomst: ga 
nooit onvoorbereid een overleg in. Het is soms zo 
vanzelfsprekend dat je deelneemt aan overleggen, 
zonder duidelijk doel en zonder agenda. En de verleiding 
is dan zo groot om maar gewoon aan te schuiven...

Na een jaar opleiding hebben we voor ons gevoel een 
ontwikkeling doorgemaakt van bewust onbekwaam 
naar bewust bekwaam. We hebben de theoretische 
achtergronden, de methodieken, het zicht op het geheel 
gekregen die we voorheen misten. 

BRITTA VAN SAMBEECK & 
INGE SOETENS
GGD BRABANT-ZUIDOOST VAN BEWUST 

ONBEKWAAM NAAR 
BEWUST BEKWAAM 11
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Voor de module Werken in het complexe 
veld van de AGZ en JGZ heb ik mij verdiept 
in de samenwerking tussen verloskundigen 
en de jeugdverpleegkundigen in Almelo. 

Deze ketenzorg loopt nog niet altijd efficiënt rondom  
de geboorte van een kind. Aan de hand van een 
krachten veldanalyse en een overleg tussen verlos -  
kundigen en jeugdverpleegkundigen hierover, hebben  
wij een nieuwe overlegvorm bedacht. Inmiddels zijn  
wij 10 maanden verder en kan ik concluderen dat  
deze werkwijze prima verloopt. De lijntjes zijn korter  
en doordat er nu structureel overleg plaatsvindt, is  
er sprake van meer continuiteit. 

Door de opleiding heb ik een opstapje kunnen maken 
naar integraal werken. Eerder werkte ik alleen met de 
doelgroep 0-4 jaar, nu sinds kort ook met 4-19 jaar.  
In Almelo ben ik samen met nog een collega de enige 
die integraal werkt. Dit brengt veel voordelen met zich 
mee. Het zorgt voor een doorgaande lijn, bijzondere 
kinderen en gezinnen blijven beter in beeld. Je bent  
een spin in het web. 

En dat is een begin naar een toekomst met alle 
voordelen van integraal werken! 

DIANNE MASSELINK
GGD TWENTE

DE WEG 
NAAR 

INTEGRAAL 
WERKEN

De opleiding Jeugdverpleegkundige in de 
JGZ die ik afgelopen jaar volgde heeft mij 
bewuster gemaakt en mij gesterkt om 
positief-kritisch te zijn.

De module Werken in het complexe veld van de AGZ  
en JGZ heeft mij erg geholpen om de partners op mijn 
school beter in kaart te brengen en meer inzicht in en 
begrip te krijgen voor de belangen van ketenpartners. 
Soms lijkt het dat ketenpartners dezelfde belangen 
hebben (het kind), maar dan blijken invalshoeken 
behoorlijk anders te kunnen zijn. De school wil het kind 
dat verzuimt zo snel mogelijk weer op school krijgen  
en laten presteren, terwijl de JGZ het in het belang van 
de gezondheid van het kind beter kan vinden het nog 
even thuis te laten zijn. Door het inzicht dat ik kreeg in 
de module, is samenwerken eigenlijk alleen maar 
gemakkelijker geworden.

De module Evidence based practise heeft me geleerd 
kritischer naar artikelen of ideeën te kijken: is de 
voorgestelde interventie wel goed onderbouwd, is  
het een los idee of een interventie uit een richtlijn?

We kregen de kans feedback te geven op de door de 
gemeente gekozen methode voor opvoedingsonder-
steuning. Door de module Opvoedingsondersteuning en 
adviseren konden we de juiste kritische vragen stellen: 
waarom ze voor deze methode hadden gekozen, wat 
hun afwegingen waren en waarom deze in hun ogen 
beter was dan een andere methode. 

ELCOLETTE VAN LEIDEN
GG&GD UTRECHT

EEN POSITIEF 
KRITISCHE 
HOUDING 
AANLEREN

13



Wijkteams, transities, buurtzorg jong, 
jeugd- en gezinswerkers….allemaal 
veranderingen die nu al plaatsvinden en  
per 1 januari 2015 rond moeten zijn in de 
gemeenten. Tijdens de opleiding vond ik  
het interessant om van mijn medestudenten  
te horen hoe deze ontwikkelingen in hun 
werkveld verliepen en wat ik hiervan mee 
kan nemen in mijn eigen praktijk. 

Door de module Opvoedingsondersteuning en adviseren 
ben ik - samen met mijn GGD collega’s- wakker 
 geschud over de vraag wat eigenlijk ons beleid hierin  
is en welk standpunt we samen innemen in alle nieuwe 
ontwikkelingen. Is het een optie om als jeugdverpleeg-
kundige een waakvlamfunctie te vervullen wanneer 
het wijkteam de casus weer ‘loslaat’? Welke nieuwe 
samenwerkingen ontstaan er met de medewerkers van 
buurtzorg jong en met de nieuwe wijkteamleden? Wat 
kunnen we aan elkaar hebben? Waar vullen we elkaar 
aan? Door te kijken naar elkaars krachten en belangen 
wordt de eerste stap tot goede samenwerking gezet.

Door de opleiding ben ik er toe gezet om hierbij stil  
te staan en een brede en kritische, maar vooral ook, 
 positieve blik te houden op alle ontwikkelingen die gaande 
zijn en de samenwerkingen die er ontstaan. Ik vond het 
hierin leerzaam verder te kijken dan mijn ‘eigen’ situatie, 
want…ook hierin is het overal weer anders. 

GERLINDE BAX-VAN DOORN
GGD GELDERLAND-ZUID
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15“Ik stond laatst even stil… dat was een  
hele vooruitgang.”
– drs. Myriam (M.S.) Gijsbers-van Pesch 

Reflaction

“Goed kijken is voor een professional 
belangrijker dan oordelen. Toch hebben  
we meestal als eerste ons oordeel klaar.  
Als je in deze opleiding hebt geleerd om  
dat oordeel even op te schorten, dan  
heeft de opleiding al zin gehad.”
– Felicia Vizi 

senior opleider/ trainer NSPOH

14

Opleiders aan 
het woord
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Daar ik bij de GGD binnen ben gekomen 
als A-verpleegkundige kwam ik al snel 
tot de ontdekking dat de praktische en 
theoretische onderbouwing af en toe 
ontbrak. 

Ik ben gaan werken bij een gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst, die zich bezig houdt met het 
bewaken van de volksgezondheid van groepen.  
Ik was weliswaar goed geschoold in de infectie- 
ziektepreventie en -bestrijding, maar wist niet zo 
veel over de rest van de taakgebieden.

Als sociaal verpleegkundige werk je in een complex 
krachtenveld met professionals, politici, beleids -  
medewerkers en burgers met hun eigen belangen. 
Dat betekent dat de sociaal verpleegkundige naast 
inhoudelijke kennis ook absoluut kennis nodig heeft 
over de complexiteit van de publieke gezondheids- 
zorg en actuele ontwikkelingen in de publieke 
gezondheid in het algemeen. Dit alles bood de 
opleiding mij.

Kortom ik heb grip gekregen op de organisatie en 
zicht op de taakvelden om mij heen tevens op de 
inhoud van het werkgebied van de AGZ. Daarnaast 
heb ik enorm genoten en geleerd van mijn studie- 
genoten van diverse GGD-en, Vitras, het RIVM en 
het Leger des Heils. 
 

HANNEKE FABRI
GGD KENNEMERLAND

PRAKTISCHE EN 
THEORETISCHE 
ONDERBOUWING

Het schooljaar 2013-2014 was mijn 
NSPOH-jaar, maar ook het jaar waarin  
ik de overstap maakte van de logopedie 
naar de JGZ.

Het is een jaar van heel wat ontwikkelingen geweest.  
Ik heb nieuwe mensen leren kennen, ervaringen 
gedeeld, opleidingsopdrachten gemaakt, veel gereisd  
en een JGZ-collega liet mij de praktijk ervaren. Hoewel 
ik aan het einde van het jaar besloot toezichthouder in 
de kinderopvang te worden, zie ik de opleiding niet als 
een verloren jaar. Het heeft mij veel nieuwe inzichten 
gebracht en daarvoor wil ik alle mensen die me daarbij 
hebben geholpen bedanken.

Met name de gesprekstechnieken die binnen verschil - 
lende modules naar voren kwamen, is iets wat ik 
dagelijks gebruik. De afkortingen OMA, NIVEA, LSD  
en OEN gaan nog regelmatig door mijn gedachten  
heen en geven structuur in de gesprekken die ik met 
beroepskrachten, houders en locatieverantwoordelijken 
voer. De module Evidence based practise heeft er voor 
gezorgd dat ik anders naar uitkomsten van onderzoeken 
ben gaan kijken. De modules Verkenning van de publieke 
gezondheidszorg en Werken in het complexe veld van  
de AGZ en JGZ hebben mij vooral een kritische blik 
gegeven. De voor- en nadelenanalyse en modellen  
van gedragsveranderingen uit de module Beïnvloeden 
van gezondheidsgedrag gebruik ik als ik een programma 
moet ontwikkelen. 
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INGE VAN DIJK-WESTENBRINK
GGD IJSSELLAND
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Met een achtergrond als kinderverpleeg-
kundige ben ik de opleiding begonnen.

Wat me het meest heeft opgeleverd waren de modules 
Werken in het complexe veld van de AGZ en JGZ met 
Myriam Gijsbers als docent en Klinische besluitvorming 
binnen de jeugdgezondheidszorg met Siegnella 
Concincion. Twee docenten die weten van aanpakken en 
motiveren. Zalig om les van te krijgen. Dank daarvoor.

Mijn werk doe ik nu niet echt anders. Wel heb ik geleerd 
na een jaar opleiding dat ik niet elke berg hoef te 
beklimmen en dat ik mag genieten van het uitzicht.  
Het was een druk en bewogen jaar met veel deadlines. 
Hierdoor heb ik geleerd prioriteiten te stellen en steeds 
te herprioriteren.

Fijn om de opleiding klaar te hebben en vooruit te 
kunnen kijken. 

KLIMMEN EN VAN HET 
UITZICHT GENIETEN

KAREN REIJNDERS
GGD BRABANT-ZUIDOOST

Een van de belangrijkste dingen die ik uit de 
opleiding gehaald heb is dat samenwerken zo 
simpel lijkt maar érg complex kan zijn. Voor 
een moduleopdracht onderzocht ik hoe we 
meer als één GGD naar de AZC’s in de regio 
kunnen acteren. Het bleek lastig te zijn in beeld 
te krijgen wat andere GGD-medewerkers doen 
in relatie tot asielzoekers. 

Ik ben in gesprek gegaan met verschillende 
‘sleutelpersonen’, zoals de projectieleider Publieke 
Gezondheid Asielzoekers (PGA), de tbc-verpleegkundige, 
de jeugdarts PGA en de soa-verpleegkundige. We  
blijken een ambitie en een belang te delen, namelijk de 
gezondheid van de asielzoeker. Toch blijkt de onderlinge 
communicatie niet vanzelfsprekend. Door de 
moduleopdracht zijn wij – het infectieziekten-team 
-inmiddels aangesloten bij een PGA-overleg wat 
voorheen voornamelijk bestond uit JGZ-medewerkers. 
Wij delen als infectieziekten-team onderling meer 
informatie over wat we doen op de asielzoekerscentra. 
Dit is een eerste stap naar bredere samenwerking.

Van de levendige lessen van Felicia Vizi leerde ik dat je zelf 
verantwoordelijk bent voor je ‘cirkel van invloed’. Ik ben dit 
jaar gegroeid. Ik sta meer stil bij het doel of aanleiding van 
een project of activiteit voordat ik er mee aan de slag ga.  
Ik begin nog steeds vooruitstrevend en enthousiast, maar 
heb ik minder kans om onderweg ‘hobbels’ tegen te komen 
die ik had kunnen voorzien. 

KARINE VAN DRUNEN-KAMP
GGD HART VOOR BRABANT
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Door de opleiding Jeugdverpleegkundige  
in de JGZ heb ik een bredere kijk gekregen 
op mijn organisatie binnen de publieke 
gezondheidszorg. De vele veranderingen  
die gaande zijn, ervaar ik als positief.  

Door de opleiding snap ik nu beter waarom bepaalde 
beslissingen worden genomen en welke invloed ik  
als jeugdverpleegkundige op die beslissingen kan 
uitoefenen. Dit geldt binnen mijn eigen organisatie,  
en ook in de samenwerking met ketenpartners.

Helaas was de module Ontwikkeling 0 tot en met 4 jaar, 
een belangrijke reden om de opleiding te volgen, niet 
zoals ik had verwacht. Ik werkte nog maar net binnen 
4-19 en wilde me verdiepen in deze kennis.

Ik ben gegroeid als professional in de gesprekken met 
ouders en kinderen en heb ik de module persoonlijke 
ontwikkeling als erg waardevol ervaren. Het was erg 
leuk om collega’s van andere GGD’en te ontmoeten  
en te horen hoe verschillend ieder het werk van het 
basistakenpakket invult. 

MARIA HARING 
O/G BRUGGER

BREDERE KIJK

Nog voordat ik met de HBO-V startte,  
was het al mijn wens om de opleiding 
Sociaal Verpleegkundige AGZ te mogen 
doen. Na jarenlang wachten was het  
dan zover! Maar was de opleiding nog  
wel relevant voor me, nu ik al zeven jaar  
werkte in de infectieziektebestrijding?

Gelukkig is dit antwoord een ‘ ja’ geworden! Ondanks  
de chaos waar de opleiding de eerste maanden mee te 
kampen had, heeft de opleiding mij een helikopter-view 
gegeven over de (inter)nationale publieke gezondheid. 
Daarnaast heb ik geleerd mezelf te profileren, samen te 
werken met ketenpartners met al hun eigen belangen 
en een literatuuronderzoek op te zetten. Voor de 
module Beïnvloeden van gezondheidsgedrag maakte ik 
een sociaal-marketingplan, dat al in de praktijk is 
gebracht. Het meest genoten heb ik van de lessen van 
Felicia Vizi. Zij is zo bevlogen en komt met verrassende 
inzichten en one-liners.

In mijn literatuuronderzoek ging ik na waarom zo veel 
Hadj-reizigers, ondanks uitleg van het belang van overige 
vaccinaties, zo vaak kiezen voor alleen de verplichte 
meningokokken-meningitisvaccinatie. De uitkomsten 
waren verrassend: de kosten en het niet aannemen van 
advies van een Westerse vrouw bleken doorslaggevend. 
Op basis van deze kennis ga ik voor het komende 
Hadj-seizoen proberen het tij te keren. 

MARIJKE VAN COOTEN – BOOT
GGD HAAGLANDEN

HELIKOPTER-
VIEW
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Door het volgen van deze opleiding heb 
ik mijn werkveld en blikveld kunnen ver-
breden. Ik ben nu werkzaam als sociaal 
verpleegkundige jeugdgezondheidszorg 
bij de GGD Noord- Oost-Gelderland. 

Tijdens de opleiding heb ik genoten van alle 
verschillende onderwerpen die werden aangeboden. 
Ook het contact met mijn medestudenten was 
gezellig en waardevol. Hun kennis en vooral 
ervaringen maakten het plaatje compleet en 
zorgden voor een sprankelend geheel!

Onze GGD heeft sinds dit schooljaar een nieuwe 
werkwijze, waardoor ik in september weer drie 
weken in de schoolbanken zat. Door de opleiding 
van afgelopen jaar had ik veel herkenning en vielen 
nog meer puzzelstukjes op hun plaats. Ik ga voor 
mijn gevoel goed uitgerust het werkveld in.

Mirjam Gijsbers (Werken in het complexe veld van  
de AGZ en JGZ), Siegnella Concincion (Klinische 
besluitvorming binnen de jeugdgezondheidszorg),  
de mannen Hans Duin en Frank van Zwieten 
(Evidence based practise), Evi Vermeer, Betty Bakker 
en Bianca Kruijs hebben met hun inspirerende 
manier van lesgeven en begeleiden veel in mij 
losgemaakt waar ik mee aan de slag kan.

Het is nu aan mij deze kennis om te zetten in 
ervaring. Ik heb er heel erg veel zin in! 
 

MIRANDA LAERNOES

KENNIS 
OMZETTEN IN 
ERVARING
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Tijdens de eerste weken van de opleiding 
heb ik me verbaasd over hoe weinig ik wist 
van de GGD. De hoeveelheid afdelingen,  
wat de GGD allemaal doet en in huis heeft, 
maar ook de diversiteit in GGD’en in het 
land, ongelooflijk! Doordat we de eerste 
periode veel les hebben gehad met de 
AGZ-groep, heb ik veel geleerd over de 
andere afdelingen binnen de GGD en waar  
ik hen voor kan benaderen.

De leukste en meest leerzame module vond ik Klinische 
besluitvorming binnen de jeugdgezondheidszorg.  
Hierbij moesten we voor de moduleopdracht gebruik 
maken van zes interviewvragen om het probleem in 
beeld te krijgen Ik vind deze vragen erg nuttig, het 
scheelt een hoop tijd aangezien het probleem snel 
helder wordt en ook welke kant ‘de aanpak’ op moet 
gaan. Ik ga deze vragen daarom ook bij mijn collega’s 
introduceren, zodat zij ze kunnen uitproberen en de 
vragen wellicht aan het protocol opvoedondersteuning 
kunnen worden toegevoegd.

Al met al heb ik nieuwe dingen geleerd, dingen 
bevestigd gekregen en verdieping gehad door deze 
opleiding. 

MIRJAM KUIPERS

KLINISCHE 
BESLUITVORMING
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Het is niet altijd gemakkelijk samen te 
werken met de vele verschillende partners 
in de AGZ met vaak verschillende belangen. 

Hierover heb ik veel geleerd in de module Werken in  
het complexe veld van de AGZ en JGZ. Met een krachten-  
veldanalyse brachten we belangen en behoeften van  
de verschillende spelers in kaart alvorens aan een 
gezamenlijk project te beginnen.

Als ik voortaan ga deelnemen aan een project zal ik 
voorstellen om te beginnen met een krachtenveld - 
ana lyse en zal ik de sleutels van succes na afloop van 
het project vastleggen. Die kan ik dan weer meenemen  
naar een volgend project.

In de opleiding kwam social marketing aan bod als 
middel om positieve gedragsverandering te bewerk - 
stelligen. Inmiddels hebben mijn collega’s en ik social 
marketing ingezet om het contact met huisartsen onder 
de loep te nemen. Daaruit zijn vervolgacties 
voortgekomen.

Door het volgen van de opleiding Sociaal Verpleeg-  
kundige AGZ ben ik gegroeid als professional. Ik heb  
meer inzicht gekregen in de achtergrond van de publieke 
gezondheidszorg. Ook heb ik geleerd hoe je onderzoeks-  
vragen kunt formuleren en wetenschap pelijke artikelen 
kunt vinden. Verder heb ik gewerkt aan mijn persoonlijke 
effectiviteit als professional. Het was ook erg leuk  
om weer in de schoolbanken te zitten met collega’s  
van diverse GGD’en en lerende te zijn. 

 

MIRJAM MOLENAAR
GGD ROTTERDAM-RIJNMOND

KRACHTEN IN 
DE PUBLIEKE 
GEZONDHEID

25

Ik heb voor de start van de studie 
uitgekeken naar het gevoel van student  
zijn. Iedere maandag naar Utrecht reizen 
in een overvolle trein, de gezelligheid  
met medestudenten en, zoals het echte 
studenten betaamt, af en toe flink klagen 
over de inhoud van opdrachten of de 
uitwerking van een module. Wat was het 
fijn om dit allemaal weer even te mogen 
meemaken.

Uit iedere module heb ik een stukje aan mijn bagage 
toegevoegd. Niet alleen als professional ben ik gegroeid, 
ook als mens. En dan niet letterlijk, aangezien ik tussen 
de modules door ben bevallen van een dochter. Ik doel 
op verscheidene wijsheden die ik tijdens de opleiding 
heb opgedaan. ‘Failing to prepare, is preparing to fail’  
en ‘Voor wie nooit nee durft te zeggen, is een ja ook niets 
waard’ zijn zinnen die nog regelmatig bij me naar voren 
komen. 

Komende periode mag ik nog een aantal modules 
afronden. Ik kijk terug op een leerzame en gezellige 
periode waarbij enthousiaste docenten de modules  
tot een succes hebben gemaakt. 
 

NATHALIE VAN BENTHUM- 
COBELENS
GGD DRENTHE

GROEI
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Na jaren als jeugdverpleegkundige te hebben 
gewerkt, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. 

Tijdens de opleiding Sociaal Verpleegkundige JGZ kreeg  
ik veel informatie aangereikt van enthousiaste docenten 
over allerlei facetten van de publieke gezondheidszorg. 
Daarnaast dook ik voor uiteenlopende onderwerp de 
literatuur in. Het contact met medestudenten was zeer 
verrijkend, door het delen van kennis en ervaring en het 
bieden van de nodige steun.

In mijn werk had ik veel aan de modules, waarin de huidige 
ontwikkelingen binnen de jeugd(gezondheids)zorg naar 
voren zijn gekomen. Het gaf inzicht en leerde me om er  
op een afstand naar te kijken en de grote lijnen te blijven 
volgen. Binnen het gebiedsteam, waarin ik actief ben, ben  
ik mij meer bewust geworden van de diverse rollen en 
belangen, die de verschillende deelne(e)m(st)ers hebben, 
met inbegrip van mijn eigen rol. Omdat er nog veel 
onduidelijk is, heb ik geleerd om ‘mee te bewegen’ met  
de stroom, maar daarbij, waar nodig ook kritisch te zijn.  
Ik probeer hierbij voor ogen te houden wat mijn 
mogelijkheden zijn, en ook waar mijn grenzen liggen. 
Tijdens de intervisie en de module Persoonlijke effectiviteit 
werd ik mij hier nog bewuster van.

Het was een intensief jaar, waarin ik regelmatig uit mijn 
comfortzone ben gehaald, maar waarin ik ook ben 
uitgedaagd, de nodige bagage heb ontvangen en veel 
inspiratie heb opgedaan. Met trots kijk ik terug op een 
geslaagd studiejaar met dank aan docenten en 
medestudenten. 
 

NEL VAN DIEPEN
GGD HOLLANDS NOORDEN

UIT JE  
COMFORT-

ZONE
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Als ervaren rot in het vak van jeugd- 
verpleegkundige ging ik weer terug in de 
schoolbanken. Het heeft me veel gegeven, 
vakinhoudelijk maar vooral in brede zin,  
als professional binnen de organisatie.

Ik heb een veel beter beeld gekregen hoe de publieke 
gezondheidszorg georganiseerd is. Hierdoor begrijp ik 
de keuzes die mijn organisatie maakt beter, waardoor  
ik ook vaker kritische vragen durf te stellen en mijn 
collega’s kan informeren. 

Ik doe nu actief mee met een werkgroep waarbij de 
huidige werkwijze van de organisatie tegen het licht 
wordt gehouden om zo te komen tot een modernere 
jeugdgezondheidszorg.

Binnen mijn organisatie had ik me er sterk voor 
gemaakt om de kennis van de jeugdverpleegkundigen  
op een hoger niveau te krijgen. De opleiding 
Jeugdverpleegkundige in de JGZ was een van de 
speerpunten. Samen met een collega mocht ik deze 
opleiding als een pilot volgen. Ons positieve advies  
is door de organisatie overgenomen. Nu ben ik zelf 
praktijkopleider van een collega-student.

Ik wilde me als jeugdverpleegkundige meer kunnen 
profileren binnen de organisatie, door de opleiding en 
zeker door de lessen Persoonlijke effectiviteit voel ik  
me veel krachtiger om dit te bewerkstelligen! 

 

NICOLET VAN ZEBEN
GG&GD UTRECHT
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Blij verrast was ik toen mijn leidinggevende 
aangaf dat ik de opleiding Jeugdverpleeg-
kundige in de JGZ mocht volgen. Ik werkte  
al 3 jaar voor de GGD en daarom waren 
sommige onderwerpen, bijvoorbeeld in de 
module Ontwikkeling 0 tot en met 4 jaar al 
wel bekend.

In mijn rol als adviseur Gezonde School heb ik veel 
gehad aan het maken van een krachtenveldanalyse en 
het gebruik van sociale marketing bij het opzetten van 
interventies. Ik ga nu meer met partijen om tafel om  
te bekijken wat de leerlingen “beweegt”. Ook ouders 
benader ik anders waardoor nieuw beleid tot minder 
weerstand leidt. In de begeleiding van een school, 
waarin ik te maken had met een onervaren leerkracht 
en een lastige klas, heb ik een krachtenveldanalyse 
gemaakt. Dit heeft mij een beter inzicht gegeven in  
wat er gebeurde en welk advies ik kon geven.

Twee scholen heb ik geleerd het “vlaggensysteem”  
(voor seksueel overschrijdend gedrag) te gebruiken,  
dat in de opleiding werd aangereikt. Een van de scholen 
heeft naar aanleiding hiervan een scholingsdag 
georganiseerd voor de leerkrachten.

Door de opleiding heb ik meer bagage gekregen om 
anderen te adviseren. Ik voel mezelf zekerder door alle 
opgedane kennis. Het diploma geeft mij meer kansen.  
Ik heb zelfs een salarisverhoging gekregen: ook fijn! 
 

SIMONE LIGTHART
GGD HOLLANDS NOORDEN

AANSLUITEN 
BIJ WAT 
DE ANDER 
BEWEEGT
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Ruim 3 jaar ben ik werkzaam als verpleeg-  
kundige bij de GGD op de afdeling MMK, 
THZ en Reizigerszorg. Nu mocht ik de 
opleiding Sociaal Verpleegkundige AGZ  
gaan volgen. Ik heb zeer leuke en leerzame 
modules gevolgd.

Door de module Werken in het complexe veld van de  
AGZ en JGZ kwam ik veel meer te weten over de taken 
die andere afdelingen binnen de GGD uitvoeren. Bij 
sommige casuïstiek denk ik nu sneller aan mijn collega’s 
en vraag hen ook om hulp.

Een van de leukste modules vond ik de Basismodule 
reizigersadvisering voor verpleegkundigen. Deze module 
bood mij de uitdaging waarnaar ik op zoek was in mijn 
werk. Het zelfstandig werken, meer contact met de 
mensen en de verpleegkundige handelingen.

De hele opleiding en de bijbehorende modules vond  
ik erg inspirerend. In mijn dagelijkse werk denk ik nog 
vaak terug aan de lessen van de module Persoonlijke 
effectiviteit bijvoorbeeld dat ‘nee’ zeggen erg lastig blijft, 
maar wel erg belangrijk is! 

STEPHANIE LIEFTING
GGD HOLLANDS MIDDEN

GLUREN BIJ 
DE BUREN
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Met ingang van 2012 heeft de GGD 
West-Brabant de medische zorg voor 
dak- en thuislozen wegbezuinigd. 

TESSA DIJKHUIZEN
GGD WEST-BRABANT

EFFECTIEVE MENSEN HOUDEN 
NIET VAN MOEILIJKHEDEN,  
ZIJ ZIEN MOGELIJKHEDEN
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Het was de bedoeling dat de huisartsen in de regio deze 
zorg zouden overnemen, maar deze weigerden cliënten 
zonder een adres. Als OGGZ-verpleegkundige signaleerde 
ik een knelpunt in de medische zorg voor deze doelgroep. 

Daarom besloot ik dit onderwerp in mijn opleiding op te 
pakken als hoofdopdracht. Ik leerde al snel dat hier wat 
meer bij kwam kijken dan ik in eerste instantie 
verwachtte.

De krachtenveldanalyse hielp me bij het zoeken naar  
de juiste samenwerkingspartners, extern maar ook in 
de eigen organisatie. De module Evidence based practice 
leerde me om samen met de epidemioloog de problematiek 
in kaart te brengen. Ook leerde ik vaardigheden die ik 
kan toepassen bij gedragsverandering.

Eind 2014 nemen de wethouders in het Algemeen 
Bestuur een beslissing of dit spreekuur weer kan worden 
opgepakt door de GGD. Kortom: naast moeilijkheden zag 
ik de mogelijkheden. 

De opleidingen sociaal verpleegkundige AGZ en de 
opleiding jeugdverpleegkundige in de JGZ zijn bedoeld 
voor ambitieuze verpleegkundigen die een HBO-
verpleegkunde opleiding hebben afgerond en/of op dat 
niveau werken. Zij (willen) werken binnen de publieke 
gezondheidszorg of hun functioneren binnen de GGD 
of JGZ-organisatie optimaliseren. Tijdens de opleiding 
leren deelnemers hoe zij in het complexe veld van de 
publieke gezondheid optimaal kunnen samenwerken 
met ketenpartners en hoe zij cliënten kunnen helpen 
om gezonder te leven. Ook leren ze hoe zij hun positie 
als verpleegkundige kunnen versterken. 
 
FLEXIBEL PROGRAMMA
Deelnemers schrijven zich in voor de gehele opleiding 
in één keer of volgen eerst een losse module. De ver-
pleegkundigen AGZ en JGZ volgen deels een gezamenlijk 
programma. Tijdens andere modules verdiepen zij zich 
specifiek in hun eigen werkterrein. Steeds wordt de 
link gelegd met de positie van de verpleegkundige in 
samenspraak met de arts en andere collega’s en in het 
bredere netwerk in de veranderende context. Later in 
het jaar buigen de deelnemers zich over het beïnvloeden 
van gezondheidsgedrag.

MULTIDISCIPLINAIR EN PRAKTIJKGERICHT
Deelnemers krijgen een brede oriëntatie op de publieke 
gezondheidszorg, verdiepen hun kennis en volgen  
onderwijs met verschillende beroepsbeoefenaren  
(net als in de werkpraktijk). Buiten de contactdagen 
werken deelnemers aan moduleopdrachten. Zo passen 
ze de theorie direct in hun werkpraktijk toe. Uiteraard is 
er veel aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden 
en competenties.

MEER INFORMATIE OP WWW.NSPOH.NL

Volgende leergangen verpleegkundigen 
JGZ en AGZ starten in september 2015
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