Jaarverslag

Wijkverpleegkundigen V&VN

V&VN wijkverpleegkundigen houdt zich bezig met de beroepsontwikkeling en positionering van de
wijkverpleegkundigen in het Nederlands zorglandschap. De vakgroep heeft als missie dat het
expertisegebied van de wijkverpleegkundige de leidraad vormt voor de functie-uitoefening van de
beroepsgroep en draagt dit uit door middel van Intensief contact met collega’s uit het werkveld over
provinciegrenzen en de muren van zorgorganisatie ’s heen.

Bezinning op de rol en positie van de
vakgroep wijkverpleegkundigen
Verkenning van de mogelijkheden voor
actieve verbintenis met Nederlands
Wijkverpleegkundig Genootschap
Doorontwikkeling regionale platforms
A.d.h.v. inventarisatie onderzoeken
wat nodig is om opzet, draagvlak en
voortgang te bestendigen
Organisatie ambassadeursdagen 2x per
jaar
Opdrachtgever Ambassadeurstraject
Wijkverpleegkundige cohort 7 (in oktober
2020 afgerond)

Tijdens drie bijeenkomsten heeft de vakgroep zich beziggehouden met de
vragen: wie zijn we? Wie willen we zijn? Wie willen we zijn binnen de
vereniging? En wie willen we zijn voor onze achterban?
We hebben actief gewerkt aan meer zichtbaarheid en verbinding met de
achterban door een vragenlijst uit te zetten onder de ambassadeurs
wijkverpleegkundige, het lanceren van een LinkedIn community V&VN
Wijkverpleegkundigen en de voorbereiding van de start van de eerste
expertkringen in januari 2021:
 Toepassen kwaliteitskader en de rol van de wijkverpleegkundigen
 Indiceren van zorg/intercollegiale toetsing
 Wijkgerichte preventie
 Bekostiging wijkverpleging NZA
 Integrale ketensamenwerking /Doelmatigheid en passende zorg
Deze onderwerpen zijn gebaseerd op het expertisegebied Wijkverpleegkundige.
De keuze is gebaseerd op voordracht van de vakgroepleden en ambassadeurs.
Tijdens de Expertkringen willen we met en van elkaar leren op basis van de
onderwerpen uit het expertisegebied. Van daaruit willen we met de
wijkverpleegkundigen uit het veld vaststellen welke punten er aandacht
verdienen aan de regionale en landelijke beleidstafels. Eind 2019 is de vakgroep
benaderd door het NWG om een verbintenis aan te gaan. Afgelopen jaar heeft
tussen de partijen op inhoud plaatsgevonden waarop de vakgroep de intentie
tot verdere samenwerking heeft uitgesproken. OP dit moment vindt er een
bestuurlijke verkenning plaatst o.b.v. een onafhankelijk procesbeleider om het
samengaan nader te onderzoeken.

Beleid en strategie
Bekostiging wijkverpleging NZa
Deskundigheidsgebied wijkverpleging
binnen Kwaliteitsregister

Het afgelopen jaar is gebouwd aan de relatie met NZa door verbinding op
inhoud en relatie. Leden van de vakgroep hebben inhoudelijk afgestemd over
de randvoorwaarden van het MDO in de wijk. Marian Kaljouw heeft de
certificaten aan de nieuwe ambassadeurs uitgereikt en er is een start gemaakt
met de expertkring bekostiging wijkverpleging NZA.
Deskundigheidsgebied wijkverpleging kreeg minder aandacht. Toelatingseisen
voor het deskundigheid op basis van beroeps- en opleidingsprofiel
Verpleegkundige 2020 worden speerpunt in 2021

Ontwikkeling beroepsinhoud
Toepassing Kwaliteitskader en rol
van de wijkverpleegkundige
Kennisagenda/ Ontwikkelagenda/
Wetenschappelijke tafel
wijkverpleging (WTW)/ formuleren
uitkomstindicatoren
Ontwikkeling van (nieuwe)
richtlijnen en protocollen
Intercollegiale toetsing/ Intervisie, met als
doel verkleining praktijkvariatie indiceren
van zorg
De rol van Gezondheidsbevorderaar
in relatie de wijkgerichte preventie

Beroepsinhoud heeft aandacht gekregen door vertegenwoordiging van
vakgroepleden aan landelijke tafels en een adviserende rol aan
bureaumedewerkers V&VN. De WTW heeft tot nu toe minder aandacht
gekregen. IN 2021 zoeken we een actieve samenwerking met de WTW met als
doel om wetenschap een integraal onderdeel te maken van de wijkverpleging.
Er is vanuit de vakgroep een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van
richtlijnen en protocollen. Waar tot nu toe de nadruk lag op de ontwikkeling zal
in 2021 de nadruk meer komen te liggen op de implementatie van richtlijnen en
protocollen. Vakgroep leden zullen in 2021 een actieve bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van een opleiding tot implementatiecoach. Praktijkvariatie heeft
veel aandacht gekregen in de doorontwikkeling en implementatie van de
handreikingen Normenkader en Verpleegkundig proces, intensieve contacten
met ZN en een de adviserende rol naar collega wijkverpleegkundigen in het
veld.

