Wilt u meewerken aan praktisch uitvoerbare aanbevelingen voor goede zorg aan kwetsbare
zwangeren en ouders en hun kinderen (eerste 1000 dagen)?
In opdracht van V&VN en ZonMw is TNO in 2019 gestart met de ontwikkeling van de verpleegkundige
richtlijn: Kwetsbaarheid eerste 1000 dagen. Deze richtlijn is ontwikkeld in samenwerking met
zorgprofessionals, en cliënten.
Beoogde gebruikers van deze richtlijn zijn verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en
verzorgenden die werken in de nulde, eerste, tweede of derde lijn die betrokken zijn bij de zorg voor
zwangeren en ouders in een kwetsbare situatie en hun kinderen (met een kinderleeftijd van -9
maanden tot 2 jaar). Hieronder vallen met name: obstetrie-, neonatologie-, sociaalpsychiatrisch- en
jeugdverpleegkundigen, werkzaam in ziekenhuizen, de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), een
Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) polikliniek, jeugdverpleegkundigen in de
jeugdgezondheidszorg (JGZ), sociaal verpleegkundigen in de OGGZ, de zorg voor licht verstandelijk
beperkten (LVB), de verslavingszorg, begeleid wonen of in de thuissituatie van cliënten.
Inmiddels is de richtlijn in conceptvorm gereed. Voor de laatste fase van het ontwikkeltraject willen we
de kernaanbevelingen van de richtlijn toetsen op uitvoerbaarheid. Dit doen we via een zogenaamde
proefimplementatie. Hiermee willen we erachter komen:
1.
Of de kernaanbevelingen ook in de praktijk werkbaar zijn voor V&V;
2.
Welke factoren V&V bevorderen of belemmeren in het uitvoeren van de kernaanbevelingen in de
praktijk;
3.
Hoe de richtlijn het beste geïmplementeerd kan worden in de praktijk.
De deelnemers aan de proefimplementatie vragen we om:
• Een korte instructiefilmpje te bekijken waarin de richtlijn en de praktijktest worden toegelicht
• De kernaanbevelingen in de praktijk toe te passen (gedurende 2 á 3 maanden in de periode
februari tot en met april 2022)
• Gedurende deze periode enkele malen een online casuïstiekformulier in te vullen over de
ervaringen
• Deel te nemen aan een online groepsinterview (1.5 uur)
Interesse om deel te nemen? Geef dit vóór 7 maart 2022 door via richtlijnen@venvn.nl
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