
Save the date  

Congres Over de bogen – donderdagmiddag 10 november 2022 

Verpleegkundig congres | initiatief HAN en Radboudumc 

Bewust van waar we vandaan komen bouwen we tijdens dit nieuwe verpleegkundig congres aan de 

toekomst van de gezondheidszorg. Dat doen we innovatief, professioneel en in netwerken.  

Donderdagmiddag 10 november, neemt keynote speaker Marjolein Heemels, directeur 

Verpleegkunde MUMC+, je mee in hoe verpleegkundigen steeds meer zelf de vakinhoud bepalen. 

Werkplek leren is alom aanwezig en waar gaan we als verpleegkundigen naar toe?  

 

Thema’s: positionering, innoveren en netwerkzorg 

De positionering van het verpleegkundige vak, de innovatie in verpleegkundige zorgprocessen en 

netwerkzorg zijn de drie speerpunten van dit nieuwe verpleegkundig najaarscongres. Dit jaar vindt 

de eerste editie plaats van dit jaarlijks terugkerend congres.  

 

Prijzen 

Net zoals de rivieren de Rijn, de Maas en de Waal stroomt kennis door naar het onderwijs en de 

praktijk van alle dag. In een breed netwerk, via diverse stromen en kanalen, doen we inspiratie en 

ideeën op. Tijdens het Congres Over de bogen worden de volgende prijzen uitgereikt: 

• De Rijn professionaliseringsprijs  

• De Waal implementatieprijs  

• De Maas innovatieprijs  

 

Meer informatie 

Noteer donderdagmiddag 10 november 2022 vast in je agenda.  

Zie ook www.radboudumc.nl/congresoverdebogen 

De uitnodiging met het volledige programma en informatie voor inzenders die mee willen dingen 

naar de prijzen volgt begin september. Het congres vindt plaats bij de HAN, Hogeschool Arnhem-

Nijmegen, locatie Nijmegen. 

 

Graag tot dan! 

Congrescommissie Over de bogen 

 

 

 

 

 

Congres Over de bogen 

De naam van het congres is een verwijzing naar de congregatie van de Liefdezusters van de Heilige Carolus 

Borromeus. In Nederland staat de congregatie bekend als de ‘Zusters Onder de Bogen’ vanwege de 12e eeuwse 

bogen waarmee het hoofdklooster van de congregatie is verbonden met de Maastrichtse Sint-Servaasbasiliek. 

Elisabeth Gruyters heeft sinds de oprichting in 1837 ruim 4.000 jonge vrouwen weten te inspireren. Vele 

kloostergemeenschappen ontstonden in en bij ziekenhuizen. Zusters hebben zich in ons land ingezet in de 

gezondheidszorg, het onderwijs, de jeugdzorg en de ouderenzorg. Niet alleen in Maastricht, in Nijmegen werd 

de bakermat gelegd voor wat later landelijk uitgroeide tot de Hogere Beroeps Opleiding voor Verpleegkunde. 


