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Symposium
‘TB nurses around the world’
Het speciale symposium voor tbc-verpleegkundigen, voor het eerst tijdens een Unioncongres, was een groot succes. In vergelijking met het vorige Union-congres lag het
aantal deelnemende verpleegkundigen twee keer zo hoog.
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Deelnemers zeer tevreden
(Foto: Jense van der Wal)

In de evaluatie bleek dat de deelnemers
een dergelijk evenement waarderen en dat
ze op de hoogte willen worden gehouden
van nieuwe ontwikkelingen. Ze willen
ook graag dat er bij volgende Unioncongressen weer zo’n evenement zou
plaatsvinden.

Geslaagd congres
Samen met de andere organisatoren, Oda
van de Waarsenburg en Marrit Broersma
van V&VN en Linette McElroy en Amanda
Christensen van de NAPS, kijken we terug
op een geslaagd congres. Het was niet
alleen een geweldige bijeenkomst, maar
we hebben ook ons doel, vergroten van
het aandeel van verpleegkundigen op het
Union-congres, zeker behaald. Het aantal
verpleegkundigen dat het gehele congres
heeft bezocht, lag twee keer zo hoog als
de vorige keer.

‘TB NURSES’ OP YOUTUBE
Het gehele symposium is opgenomen en
online beschikbaar in twee delen via de
volgende links:
www.youtube.com/
watch?v=2Za0qktd-rg&feature=youtu.be
www.youtube.com/watch?v=jy0OO2f5vSA
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