Expertisegebied wijkverpleegkundige
in één oogopslag
De wijkverpleegkundige …

HBO opgeleid (regieverpleegkundige)
Generalist
Handelt op basis van professionele autonomie
Stelt vast welke zorg nodig is voor een optimale gezondheid
Indiceert en organiseert zorg binnen de Zorgverzekeringswet (aanspraak wijkverpleging)
Is verantwoordelijk voor het totale verpleegkundige proces, ongeacht de organisatievorm
Is een geboren samenwerker. Met het eigen team en met andere disciplines, zoals huisartsen, apothekers, paramedici, wijkagenten en buurtcoaches
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Competenties

Centraal voor álle verpleegkundigen staat het competentiegebied van de
zorgverlener. Voor wijkverpleegkundigen is het competentiegebied van
gezondheidsbevorderaar net zo belangrijk. De andere vijf competentiegebieden zijn ondersteunend aan deze twee competentiegebieden.
• Zorgverlener
• Gezondheidsbevorderaar
• Communicator
• Samenwerkingspartner
• Reflectieve zorgprofessional
• Organisator
• Professional en kwaliteitsbevorderaar

Interventies
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Toenemende aandacht voor
uitkomsten van zorg

Welke doelen wil en kan een cliënt bereiken? Dit begint bij
het stellen van een goede diagnose en onderzoeken wat
de meest passende interventies zijn om die doelen te
bereiken. De keuzes zijn transparant en onderbouwd.

Extramuralisering

Steeds meer ouderen blijven langer
thuis wonen. Ouderen hebben vaak
meer aandoeningen tegelijk, de GGZ
problematiek neemt toe, net als
gevoelens van eenzaamheid.

Van zorgen voor naar zorgen dat

Meer kijken naar gezondheid en gedrag. Samen met
cliënt onderzoeken wat hij/zij nog zelf kan en wat daarbij past. Niet uit handen van activiteiten, maar samen
onderzoeken hoe ondersteuning kan bijdragen aan
meer zelfredzaamheid.

Preventie
steeds
belangrijker

Voorkomen van verergering, maar ook
het voorkomen of uitstellen van problemen. Wijkverpleegkundige richt zich niet
meer alleen op het
individu maar op de
hele wijk, en kijkt breder dan zorg alleen.

Inzet technologie

Zal zowel vanuit kwaliteit als doelmatigheidsoverwegingen een grotere rol gaan
spelen. EHealth toepassingen, monitoring
op afstand, zorgrobots, medicijndispensers
etc. Ook te gebruiken bij interventies gericht
op leefstijl en op zelfmanagement

