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Donderdag 27 september 2018
Wiltonstraat 56, 3905 KW te Veenendaal
09.00 - 17.00 uur

CONGRES VERPLEEGKUNDIG INDICEREN
WORKSHOPOVERZICHT

1.
Voorproefje van het werken met de ‘Toolbox indicatieproces’
Wijkverpleegkundigen gaven richting beroepsvereniging V&VN signalen af dat zij behoefte
hebben aan hulpmiddelen ter ondersteuning van hun besluitvorming tijdens het
indicatieproces. Voor V&VN was dit aanleiding om eind vorig jaar te starten met het project
‘Toolbox indicatieproces’. Conny Bouwer is projectleider tijdens de ontwikkeling van deze
nieuwe instrumentenkoffer, welke in de loop van dit jaar beschikbaar wordt. Wat kunnen
verpleegkundigen van de toolbox verwachten? Wat zijn veelvoorkomende vragen die vanuit
verpleegkundigen kwamen, en hoe speelt de toolbox hierop in? Conny Bouwer licht vandaag
het deksel een stukje op en gunt ons vast een kijkje naar binnen.
2.
Interactieve sessie met Conny Bouwer: knelpunten in het indicatieproces
Informatie over de workshopleider volgt spoedig
3.
Verdiepingssessie vakbekwaam indiceren
Informatie over de workshopleider volgt spoedig
4.
Interactieve sessie met Stijn van Beurden: leerpunten voor vakbekwaam
indiceren
Een jaar geleden vond tijdens het Nursing Congres de masterclass ‘vakbekwaam indiceren’
plaats. Ruim 100 verpleegkundigen verdiepten zich in verantwoord indiceren en gingen in
groepen onder begeleiding van een trainer aan de slag met een concept zorgplan voor
‘patiënt José A.’ Eén van de docenten tijdens deze masterclass was Stijn van Beurden, sinds
2015 adviseur kwaliteit en beleid ‘Zorg aan Huis’ bij Vivium Zorggroep en tevens trainer en
docent op het gebied van indiceren van zorg door wijkverpleegkundigen. Wat waren de
belangrijkste leerpunten die uit deze masterclass naar voren zijn gekomen? Welke nieuwe
inzichten heeft hij sindsdien opgedaan? En welk advies wil hij de verpleegkundigen tijdens
dit congres wellicht meegeven?
5.
Verdiepingssessie: uitdagingen en mogelijkheden rondom budget
wijkverpleegkunde
Op 7 mei 2018 publiceerde Zorgvisie het artikel ‘Extra geld naar wijkverpleging’, een
interview met Carin Gaemers en columnist Hugo Borst. Zij presenteerden in oktober 2016
het manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’. Het manifest ontstond naar aanleiding van hun zelfgeïnitieerde gesprekken met politici en betrokkenen, maar vooral naar aanleiding van hun

eigen ervaringen met familieleden in een slecht functionerend verpleeghuis. Het was reden
voor OPZIJ om Gaemers uit te roepen tot meest invloedrijke vrouw van 2017. Samen met
Borst richt zij zich nu op meer budget voor de wijkverpleging. Omwille hiervan bezocht ze in
de weken na de publicatie van Zorgvisie diverse politici, brancheorganisaties, de NZa en het
Zorginstituut Nederland. We zijn benieuwd wat hieruit kwam, en laten haar aan het woord
wat betreft haar visie en de huidige stand van zaken rondom meer budget voor de
wijkverpleging.
6.
Interactieve sessie: wat maakt verpleegkundig indiceren leuk?
Nicole Gardenier is wijk- en wondverpleegkundige, en was in 2014 tevens winnares van de
‘Nursing blogwedstrijd’. In een latere blog in 2016 bejubelde zij het nieuwe indiceren.
Volgens haar dwingt de gewijzigde zorg om anders te kijken en spoort het aan om kennis in
de praktijk te brengen. “We mogen onze verpleegkundige diagnoses stellen want ze doen er
daadwerkelijk toe.” Dit kan een hobbelig proces zijn, maar ook een mooi proces. Breder
kijken, het hele probleem zien en nadenken over de samenhangende factoren. En van
daaruit tot betekenisvolle oplossingen komen. Aan het einde van deze sprekersrondes dan
ook een wake-up call door Nicole: “Wijkverpleegkundigen word wakker. Diagnosticeren is de
kern van ons beroep! Stop met het ouderwetse denken want het nieuwe denken is zo leuk.”.
7.
Verdiepingssessie: een brede kijk op zorg
Informatie over de workshopleider volgt spoedig

