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Succesvol samenwerken en leren in je netwerk; interprofessioneel 
Door: Saskia Sleijster; docent onderzoeker HAN & Jacqueline Theunissen; docent onderzoeker HAN 

 

In deze workshop starten we met een presentatie over anders Denken, Doen en Organiseren en je 

eigen rol daarin als professional. 

Vervolgens delen we de groep op, afhankelijk van waar jouw interesse ligt. 

• Kies je voor het in kaart brengen van je eigen wijknetwerk. Ken je iedereen? Met wie werk je 

veel samen en met wie nog niet,  of minder.  En welke  vervolgstappen kun je nu zetten. 

• Of kies je voor het in kaart brengen van je persoonlijke interprofessionele 

samenwerkingscompetenties door een selfassessment. En welke vervolgstappen kun je nu 

zetten.  

 

Praktijkvariatie indicatiestelling wijkverpleging: gewenst of ongewenst? 
Door: José van Dorst, promovenda Maastricht University 

 

Sinds 2015 indiceren wijkverpleegkundigen de zorg binnen de aanspraak wijkverpleging. Er zijn 

echter signalen over praktijkvariatie die kunnen leiden tot ongelijke (toegang) tot zorg voor cliënten, 

maar ook te weinig of te veel zorg voor cliënten in vergelijkebare situaties. Maar waar hebben we 

het over als het gaat om praktijkvariatie, en wanneer is deze gewenst of ongewenst? Welke factoren 

zijn van invloed en hoe wordt hiermee omgegaan in de praktijk? Dat zijn een paar vragen uit het 

onderzoek wat landelijk in 2019 ingezet is en waar 40 organisaties aan mee doen. Wil je meer 

weten? Kom dan in deze workshop om mee te denken en praten over dit belanghebbende 

onderwerp voor de wijkverpleging. 

 

Proactieve zorgplanning en de rol van de wijkverpleegkundige 
Door: Marjon van Rijn, senior onderzoeker, Amsterdam UMC & Fred Wolters, Projectleider innovatie 
en teamondersteuningen 1ste lijn bij ZZG zorggroep, Ambassadeur voor de wijkverpleging. 
 
Proactieve zorgplanning, ook wel advance care planning genoemd is een veelgebruikt begrip. De 
vraag is echter, weten we allemaal wat hieronder wordt verstaan en bedoelen we hetzelfde? Wat is 
proactieve zorgplanning (en wat is het niet?), wat is de rol van de wijkverpleegkundige en van 
anderen, waaronder de cliënt? Deze vragen staan centraal tijdens deze workshop, waarbij zowel de 
ervaring uit de dagelijkse praktijk, als wetenschappelijke kennis aan bod komen.  
 



Palliatieve zorg in de HBO-V 
Door: Suzanne Koning & Koby van der Knaap, docenten HAN 

Net als de zorg is ook het onderwijs continu in ontwikkeling. We proberen studenten zo goed 
mogelijk voor te bereiden op de zorg (in de toekomst). Dankzij deelname aan het project O2PZ heeft 
palliatieve zorg binnen de HBO-V een prominentere plaats gekregen. In deze workshop neem ik u 
mee in de ontwikkeling van het onderwijs omtrent palliatieve zorg. Na een korte presentatie over de 
huidige stand van zaken vraag ik u om mee te denken. Wat vindt u van de ontwikkeling? Wat mist u 
nog? Helpt u mee aan de ontwikkeling van geschikte casuïstiek?  

Wijkgerichte preventie; leuk, ik doe het!  
Door: Barbara de Groen, senior adviseur Vilans & Hanneke van der Veen, wijkverpleegkundige 
Buurtzorg Leiden. 
 
Jouw client adviseren over een gezonde leefstijl en voorkomen dat de zorgvraag verergert, dat is 
voor jou als wijkverpleegkundige een vanzelfsprekend onderdeel van je werk.  
Maar wat doe je eigenlijk aan wijkgerichte preventie? Is dat ook een taak voor de wijkverpleging?  
Wil je weten waarom dit zo belangrijk is en hoe je dit slim aanpakt? Laat je inspireren in de 
workshop Wijkgerichte preventie; leuk, ik doe het! 
 

Leren van zorgdata: data is zilver, informatie is goud. 
Door: Jacqueline de Leeuw, Chief Nursing Information Officer Radboudumc & Yvanka Klein Holte, 
wijkverpleegkundige/voorzitter VAR, Sensire 
 
Als zorgverleners leggen we dagelijks cliënt gerelateerde informatie digitaal vast in bijvoorbeeld een 
ECD. Voor zorgverleners voelt dat regelmatig als last. Het wordt ervaren als verplichting, van 
bovenaf opgelegd, voorgeschreven door het systeem, en als teken van wantrouwen jegens 
professionaliteit. Hoe komen we nu van die ervaren last naar lust? En hoe kunnen al die verzamelde 
data in bruikbare informatie veranderen waarmee we de kwaliteit van onze zorg kunnen 
verbeteren? Wat is daarvoor nodig? En wat kun je daar zelf aan bijdragen en beïnvloeden als 
zorgverlener? Daarover gaat deze workshop. We gaan je prikkelen en uitdagen, met mogelijk wat 
jeuk als gevolg. 
 

EBP in de wijk, zo doe je dat! 
Door: Anneke van Vught, ass. lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening HAN & 
Inge van de Sande, coach en manager ZZGzorggroep 
 
Wat werkt wel, wat werkt niet en waarom eigenlijk? In deze workshop laten we u beleven wat u 
kunt doen in het ontwikkelen van een EBP-cultuur binnen de teams wijkverpleging. Verschillende 
EBP-coaches gaan met u in gesprek, delen hun ervaringen en geven tips & trics om aan de slag te 
gaan met EBP in de wijk.    
 


