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Yde de Boer is niet onbekend met de diversiteit aan 

betekenissen van de afkorting VAR. Maar hij houdt zich 

bezig met een VAR die inmiddels al wél zijn waarde 

heeft bewezen. ‘De VAR adviseert de Raad van Bestuur 

met het oog op de ontwikkeling en uitoefening van 

ons verpleegkundige vak binnen GGZ Friesland’, 

vertelt de sociaal psychiatrisch verpleegkundige van 

FACT Leeuwarden Noord. ‘We willen opkomen voor 

onze beroepsinhoud op het niveau van verzorgenden, 

verpleegkundigen, regie verpleegkundigen, sociaal 

psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig 

specialisten.’ 

Naast advies geven, wil de VAR collega’s ondersteunen in 

verpleegkundig leiderschap en praktische deskundigheid. 

Eens per maand vergadert de VAR op maandag en 

tweemaal per jaar wordt een interactieve workshop 

verzorgd, gericht op de verpleegkundige praktijk en 

toegankelijk voor alle medewerkers. 

Een voorbeeld daarvan was die in mei dit jaar: ‘omgaan 

met persoonlijkheidsstoornissen’. De workshop werd 

gegeven door Peter van Drunen (klinisch psycholoog bij 

de afdeling persoonlijkheidsstoornissen), Daniëlle Krabbe 

(klinisch psycholoog in opleiding) en Astrid Warntjes, 

actrice en bekend met trainen van professionals in de 

zorg. 

‘Er waren ongeveer negentig deelnemers’, kijkt Yde terug. 

‘De workshop had als bedoeling de medewerkers in de 

zorg in de gelegenheid te stellen om ambassadeurs te 

worden van deze boeiende en kwetsbare groep patiënten 

binnen ons werkveld.’ 

Na een inleidend interactief college over 

persoonlijkheidsstoornissen werd uitleg gegeven over 

dialectische gedragstherapie en hoe dit kan worden 

toegepast bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen. 

Samen met actrice Astrid oefenden enkele dappere 

collega’s in de praktijk met coaching van Peter van 

Drunen. 

Yde: ‘Peter, Daniëlle en Astrid hebben goed duidelijk 

kunnen maken hoe vanuit het gezichtspunt van mensen 

met een kwetsbare persoonlijkheid tóch op juiste wijze 

contact te maken valt, bijvoorbeeld door valideren en 

begrenzen. Mooi was dat collega’s uit andere disciplines 

er ook waren en actief deelnamen.’ 

De tweede workshop vond begin november plaats. Met 

een afwisselend programma werd herstelondersteunende 

zorg belicht. Zowel theoretische concepten als praktische 

toepassingen en handvatten kwamen aan de orde, 

waarbij aandacht werd besteed aan het professioneel 

handelen door medewerkers.  

Voetballiefhebbers zullen instemmend knikken bij het horen van de 
afkorting VAR. En zzp’ers waarschijnlijk ook. Maar binnen GGZ Friesland 
is de afkorting op geheel andere wijze eveneens een veelgebruikte. Het 
staat voor Verpleegkundige Adviesraad. Een belangrijk orgaan voor een 

belangrijke beroepsgroep. Maar wat doet ‘onze’ VAR zoal?
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Terugkoppeling VAR-enquête 
De VAR stuurde in 2018 een enquête rond. De meeste deelnemers willen graag terugkoppeling 

zien van VAR-activiteiten en actief betrokken worden. De topdrie met betrekking tot 

terugkoppelingswensen: jaarverslag op intranet, artikel in BAAT en jaarlijkse livepresentatie van 

resultaten. 

Bijna 40 procent meldde dat ze het belang van de VAR inzien én dat ze op de hoogte zijn van de 

doelstellingen. Yde: ‘Maar er is wat werk te doen, want 21 deelnemers (een op de vier, red.) vinden de 

VAR onzichtbaar en 27 deelnemers vinden dat de VAR weinig voor ze betekent.’

Bijna de helft van de respondenten wil dat de VAR zich opstelt als belangenbehartiger én 

vertegenwoordiger van verpleegkundigen binnen GGZ Friesland (42 deelnemers). Tien gaven aan dat 

nieuwe ontwikkelingen door de VAR moeten worden aangedragen of geïnitieerd, zeven willen dat 

verpleegkundig specialisten bij de VAR worden betrokken en zeventien stellen dat ze er weinig over 

kunnen zeggen.

• Positief advies aanpassen toetsing intramusculair- en subcutaan injecteren 

• Actief contact met platform HOZ (Herstel Ondersteunende Zorg) 

• Advies over invoering, implementatie en scholing over International Classification 

of Functions 

• Deelnemer voor- en najaarsconferentie 

• Competentieprofielen voor verpleegkundigen uitgewerkt en toegevoegd aan 

Professioneel Statuut 

• Ontwikkelingen rondom BIG 2 en regieverpleegkundige onder de aandacht 

gebracht 

• Overleg met HR over functiebeschrijvingen voor verpleegkundigen 

• Deelname landelijke netwerkdag van V&VN 

• Vertegenwoordiging agogen gerealiseerd met Akke Postma

Wat de VAR zoal deed in 2018? 

R U B R I E K 
DA A R  D O E  I K  H E T  VO O R !
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