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Denk mee over de verpleegkundige van de toekomst! 
 
Heeft u als 70+ er ervaring met zorg en ondersteuning door verpleegkundigen? Dan gaan wij 
graag met u in gesprek over uw ervaringen en de verwachtingen die u heeft van goede 
verpleegkundige zorg. Wij, de docenten van de opleiding verpleegkunde van de Hogeschool Den 
Haag, vinden het belangrijk dat de verpleegkundigen die wij opleiden zorg en ondersteuning 
bieden die aansluit bij de wensen en behoeften van één van hun belangrijkste doelgroepen, 
namelijk ouderen. Om dit in het onderwijs goed een plek te kunnen geven is het voor ons 
belangrijk om met u in gesprek te gaan.  
 

Waar gaan we het over hebben? 

 Wat zijn uw goede ervaringen met verpleegkundigen (in ziekenhuis, thuis of in een 
verpleeghuis)? 

 Wat zijn uw slechte ervaringen met verpleegkundigen (in ziekenhuis, thuis of in een 
verpleeghuis)? 

 Wat zijn de belangrijkste dingen die u vindt dat toekomstige verpleegkundigen moet 
weten of doen als ze met ouderen gaan werken? 

 

Wat levert uw bijdrage de Haagse Hogeschool op? 

 Zeer waardevolle informatie die wij een plek gaan geven in de ontwikkeling van nieuwe 
onderwijsmodules voor onze verpleegkunde studenten. 

 

Wat levert het u op? 

 De mogelijkheid om uw ervaringen te delen en zo bij te dragen aan een meer patiënt 
gerichte opleiding verpleegkunde. 

 Een interessante en inspirerende avond. 

 Een lekkere maaltijd. 
 

Wat verwachten we van u? 

 Dat u op basis van uw persoonlijke ervaringen ideeën heeft over wat belangrijk is voor 
verpleegkundigen om te leren over ouderen (in al hun diversiteit). 

 

Waar en wanneer? 
Locatie: Woonzorgcentrum Leilinde te Den Haag- Leidschenveen 
Adres: Harriët Freezerhof 35, 2492 JD Leidschenveen 
 
De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer: tram 19, randstadrail 3& 4 en bus 33; halte 
Leidschenveen. Parkeergelegenheid op de locatie. 
 

Tijdstip:  
Woensdag 24 juni van 18.00 tot 20.30 uur 
 

Meer informatie of aanmelden? 
Sandra Calmer: 070-4458380 of hbov@hhs.nl tav. Sandra Calmer. 
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