Nieuwsbrief LVMS maart 2020

Hallo Collega’s
Omdat de scholing en daarmee de jaarvergadering afgelopen week niet door is gegaan
willen wij jullie op deze manier toch op de hoogte brengen van een aantal zaken.
•

•

•

•

Op het voorblad van onze website: https://www.msnetwerk.nl , staan een aantal
documenten. Onder andere het standpunt van de werkgroep MS-neurologen over
COVID-19 bij MS en een document over lab-controles bij DMT en Corona.
Er zijn twee onderwerpen die tijdens de jaarvergadering aan de orde zouden
komen en waarover gestemd zou moeten worden (regio-overleg en lidmaatschap
NU’91), deze onderwerpen worden nu tijdens de scholing in september besproken.
Er komt geen vervangende datum voor de voorjaar-scholing. Het is geheel niet
duidelijk hoe alles rondom Corona gaat lopen, als het weer rustiger wordt heeft
eenieder het waarschijnlijk erg druk om achterstallige zaken op te pakken. Er komt
daarom maar één scholingsdag dit jaar, 17 september 2020
https://www.msnetwerk.nl/forums/forum/welkom-op-de-website/

Via deze link kunnen leden zich abonneren op berichten in het forum. Via het
forum houden wij jullie op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent het Corona
virus.
Als je op een bericht klikt zie je rechtsboven de button: abonneren. Klik je deze aan
dan krijg je bericht als er iets op het forum is geplaatst.
Voor het volgen van de reacties op het betreffende bericht is een button
linksonder ingesteld.

•

Opleidingscommissie door Esther van Mil:
Uitstellen MS-opleiding:
Lesdag 7, lesdag 8, het online examen en de terugkomdag van de MS-opleiding
2019-2020 zijn uitgesteld tot na de zomer. We hopen na de zomer in goed overleg
met elkaar de opleiding alsnog te kunnen afronden. In plaats van op de landelijke
scholingsdag in september 2020 zullen we de cursisten in het zonnetje zetten op

de scholingsdag in maart 2021. De huidige groep bestaat uit 16 enthousiaste
cursisten.
Nieuwe MS-opleiding
Op dit moment wordt er achter de schermen, voor zover de COVID 19 crisis dit
toelaat, gewerkt aan de MS-opleiding nieuwe stijl. Het examen wat aan deze
opleiding is verbonden zal het internationaal examen worden. De eindtermen
hiervan zullen dus ook gebruikt worden op de opleiding op te zetten. We denken
aan tenminste 10 lesdagen en hopen ook andere vormen van scholing erin te
kunnen gebruiken (denk hierbij ook aan de digitale vormen van scholing zoals
e-learning). Ook oriënteren we ons op samenwerking met scholen/bedrijven die
ingericht zijn om scholing te geven met als doel de opleiding tot een hoger level te
tillen. En op te leiden tot een wereldwijd erkende beschermde titel: MSCN ->MS
Certified Nurse. De lesdagen zullen ook geschikt zijn voor mensen die hun kennis
over een bepaald onderwerp willen opfrissen, die kunnen dat 1 of meerdere
lesdagen volgen. Wat blijft is dat we zelf verantwoordelijk zullen zijn voor de
inhoud en daarmee mee kunnen gaan in de nieuwste ontwikkelingen omtrent het
ziektebeeld MS.
Nieuwe leden opleidingscommissie gezocht
Om de nieuwe MS-opleiding goed op te zetten hebben we nieuwe leden nodig!!!
De opleidingscommissie komt tenminste 2x per jaar bij elkaar op te vergaderen en
zet op deze vergaderingen de lijnen uit die één ieder dan kan uit gaan voeren. We
zullen in de toekomst steeds meer gaan werken met verschillende commissies die
verantwoordelijkheid zullen zijn voor een gedeelte van de opleiding. De voorzitter
zal de rol van coördinator op zich gaan nemen. Je kunt denken aan een commissie:
docenten, locatie, financiën etc. We kunnen dit niet alleen doen! Dus herken jij
jezelf in het bovenstaande en heb je zin om naast jouw werk als MS
verpleegkundige mee te denken over de MS-opleiding waarbij je zelf zeker ook nog
iets opsteekt dan wil ik je vragen jezelf te melden. Je bent van harte welkom. De
leden van de opleidingscommissie ontvangen een reiskostenvergoeding en een
vergoeding voor de vergadering conform de richtlijnen voor vrijwilligersvergoeding
verenigingen. Gezien de samenstelling van de huidige opleidingscommissie gaat
onze voorkeur uit naar een jong opgeleide MS-verpleegkundige die met
verfrissende ideeën een frisse wind kan laten waaien in de opleidingscommissie.
Voor meer inlichtingen mail met Esther van Mil via jp.vanmil@home.nl.

•

Mochten er nog mensen zijn die geen lid van de LVMS dit kan nog steeds:
Maak 25 euro over op: NL66 INGB 0006 0133 17 t.n.v. Landelijke Vereniging MSverpleegkundigen.
Dit kan nog tot 15 april 2020.
Vermeld hierbij dat het gaat om lidmaatschap 2020 en je naam zoals bekend bij de
vereniging.

Stuur een email naar j.van.boven@stjansdal.nl met daarin de boodschap dat je 25
euro hebt overgemaakt en de volgende gegevens:
•
•
•
•

Volledige naam (zowel meisjesnaam, als mansnaam, indien van toepassing)
Werkgever + plaatsnaam
BIG-nummer
Regio LVMS waartoe je behoort

Voor vragen of opmerkingen a.u.b. ook mailen naar j.van.boven@stjansdal.nl
Tot slot:
Het zijn roerige en onzekere tijden.
We wensen iedereen heel veel sterkte en ook succes met wat er door deze Coronacrisis
op je pad komt.
Pas goed op jezelf!
We hopen elkaar in september weer “live” te kunnen spreken,
Groet,
Bestuur LVMS

