
 

Jaarplan vakgroep wijkverpleegkundige 2021 
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, het kwaliteitskader wijkverpleging en het 
normenkader 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.  

   
Ontwikkeling Beroepsinhoud                                                                              Namen vakgroep                              Acties 
  

1. Toepassing Kwaliteitskader en rol van de wijkverpleegkundige. 
 
Doel: Wijkverpleegkundige tonen eigenaarschap en leiderschap in hun rol. 
Bekendheid van het kwaliteitskader is met 50% toegenomen.  
 

Betty Ouwendijk & Christien 
Merkies 

Expert kring is Maart 2021 van start gegaan.  
 

2. Formuleren uitkomstindicatoren   
 

Doel: Vanuit vakgroep wijkverpleegkundigen mee denken en mee beslissen 
over uitkomstindicatoren 

 

Betty Ouwendijk   Deelname aan werkgroep V&VN 
 

3. Kennisagenda/ Ontwikkelagenda/ Wetenschappelijke tafel 
wijkverpleging   
 

Doel: Inbreng en invloed vanuit vakgroep wijkverpleegkundigen  
 

Susan Blom & Milanda Koopmans  
 
 
 

- Wijkverpleging neemt deel aan 
wetenschappelijke tafels 
 

4. Ontwikkelen richtlijnen/ protocollen  
 

Doel: Leveren van bijdrage vanuit vakgroep bij relevante richtlijnen.  
 

Olga van der Poel  Expert kring is in oprichting 
Deelnemen aan ontwikkeling 
implementatiecoach traject t.b.v. richtlijnen 
 

5. Intercollegiale toetsing/ Intervisie  
 
 Doel: Verkleining ongewenste praktijkvariatie en verminderen 
registratielast 

 

Olga van der Poel, Milanda 
Koopmans & Christien Merkies   
 

Expert kring is Maart 2021 van start gegaan. 
Trainingen zijn gepland 

6. Ontwikkelen (wijkgerichte) preventie 
 

Doel: Onderzoeken wat wvpl. nodig hebben om hun rol van 
Gezondheidsbevorderaar gestalte te geven. 

Anke Oevering & Arjenne  van der 
Linden  

Expert kring is Maart 2021 van start gegaan. 



7. Implementatie Expertisegebied 
 

Doel: Creëren draagvlak en uitvoeren hiervan 

  Implementatieplan 2019 

8. Integrale ketensamenwerking /Doelmatigheid en passende zorg 
 

Doel: aansluiten bij de ontwikkelingen in het veld 

Rieke v.d. Wetering Barbara 
Verheul  

 Expert kring is Maart 2021 van start gegaan. 
 

 
Beleid en strategie 
 

9. NZA-proces toekomstige bekostiging wijkverpleging  
 

Doel: Meedenken, invloed uit oefenen op de zorginhoudelijke aspecten van 
de bekostiging wijkverpleging en de verantwoordelijkheden van de 
wijkverpleegkundige in het proces.  

 

Betty Ouwendijk & Christien 
Merkies & Christine Verhoeven 

Expert kring is Maart 2021 van start gegaan. 
Deelname bestuurlijk overleg NZA 
Deelname aan onderzoek naar ontwikkeling 
van een nieuwe bekostiging van de 
wijkverpleging 
 
 

10. Deskundigheidsgebied wijkverpleging binnen Kwaliteitsregister 
 
Doel: duidelijkheid over de eisen van de toelating kwaliteitsregister 

 

Milanda Koopmans Froukje van 
der Honing Anke Oevering 

Onderzoeken en bijstellen van de eisen 

 
Leiderschap en draagvlak 
 

11. Samenwerken/ samenvoegen vakgroep en NWG/ Voor de wijk   
 

Doel: Komen tot goede samenwerking verbanden  

Rieke van de Wetering ,Olga van 
der Poel, Betty Ouwendijk, 
Froukje van der Honing, Milanda 
Koopmans & Christien Merkies   
vakgroep 

Gesprekken om doelstelling te bereiken 

12. Doorontwikkeling regionale platforms 
 
Doel: Draagvlak rol wijkverpleegkundige op regionaal niveau creëren  

Froukje van der Honing, Susan 
Blom 

Onderzoek en her-start  
 

13. Organisatie ambassadeursdagen 2x per jaar 
 
Doel: Verbinding tussen ambassadeurs en de vakgroep en 
kennisvergroting   

Froukje van der Honing  Linsy 
Remijn 
 

 loopt 

14. Ambassadeurstraject 
 

Doel: oktober  2021 start traject 8 

Rieke van de Wetering  Voorbereiden nieuw traject 



 


