“Er is zo’n
honger om
het vak goed uit
te oefenen en van
elkaar te leren!”
Wijkverpleegkundige
Violieke van Eijk

“Mijn motto
is: kom binnen
met een lach, hoe
druk je ook bent.”
Verzorgende
Ilona Kalf

“Het is echt
‘goud’ dat VKI
haar kennis deelt
met anderen.”
Docent Verpleegkunde
Michel Kappen

Het kennis- en inspiratienetwerk
van en voor zorgprofessionals

Jaarbericht 2014

Netwerken!

VKI r

10 jaa

VKI signaleert en onderzoekt
ontwikkelingen in de zorg

❹
❹
❺

Trends in 2014

❻

Opleidingsadviseurs: “Zonde om
allemaal opnieuw het wiel uit te
vinden”

Preventie in de praktijk
Wel of geen competentiemeter voor
wijkverpleegkundigen?

VKI ontwikkelt praktische tools en
workshops voor zorgprofessionals

Netwerken!
2014 was mijn eerste volledige jaar als nieuwe
directeur van VKI. Ik heb nog nooit zo veel koppen
thee gedronken, kennisgemaakt en inspiratie
opgedaan. De gedrevenheid van de verpleegkundigen
en verzorgenden werkt zo aanstekelijk, dat het een
feest is hen te ondersteunen in hun groei. Hoe gaan
we dat de komende jaren doen?
De basis blijft – natuurlijk – hetzelfde. VKI is 10 jaar
geleden opgericht om de zorgprofessional te ondersteunen en inspireren met kennis en innovatieve
projecten. Daar gaan we mee door. We ontwikkelen
workshops en tools die de verzorgenden en verpleegkundigen direct raken, zoals leren indiceren,
samenwerken met mantelzorgers of omgaan met
agressie.

Ook onderzoeken we nieuwe onderwerpen, zoals
existentiële eenzaamheid of samenwerken als leermeester en gezel. Daarbij kijken we goed naar de manier
waarop we onze kennis delen en verrijken.
Passend bij de ontwikkelingen in de zorg waarin de cliënt
en de zorgprofessional centraal staan, zie ik de logische
trend dat traditioneel opleiden plaatsmaakt voor de
praktijkervaring en kennis van professionals. Daar gaan
we ons vanuit VKI nog meer op richten: op inspirerende
verbindingen en het (online) delen van actuele kennis
die de zorgprofessional helpt groeien in zijn of haar vak.
Want het vak van de zorgprofessional is waar het bij
VKI om draait. Samen stomen we de zorg klaar voor de
toekomst!
Elvira Nijhof, directeur VKI
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VKI signaleert trends en ontwikkelingen in de zorg.
Sommige signalen onderzoeken we uitgebreid, andere
delen we meteen via onze nieuwsbrief of als tweet.
Wil je ook maandelijks inspiratie in je mailbox?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief via
www.vankleefinstituut.nl. Of volg ons op Twitter: @VKI010.
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Van Kleef Instituut @VKI010 · 9 april 2015
Vanavond @Violieke en @diederiksamsom bij
@jeroenpauw aan tafel! Over werken in de
zorg en het werk van de wijkverpleegkundige!
@VenVN_MGZ

Uit de VKI-nieuwsbrief #oktober 2014:
Gymclub werkt actief aan zelfredzaamheid
In de Tarwewijk Rotterdam, ‘op zuid’ dus, is al 25 jaar
een bijzondere gymclub actief. Eentje die zich richt op
het trainen van dagelijkse handelingen en ook een
sociale functie heeft. Lees meer over dit initiatief op
vankleefinstituut.nl/nieuws.

Inhoudsopgave

Preventie in de
praktijk
Waar loop je als zorgprofessional tegenaan bij de
uitvoering van preventieve taken en zorg thuis?
Heb je voldoende kennis? Kun je jouw cliënten
motiveren gezonder te leven? VKI, als lid van een
van de Academische Werkplaatsen Thuiszorg, vroeg
wijkverpleegkundigen en verzorgenden tijdens twee
bijeenkomsten mee te denken over het stimuleren van
gezond gedrag en zelfmanagement van hun cliënten.

Trends in 2014
Elk jaar bespreken we met onze zorgpartners trends,
struikelblokken en wensen van zorgprofessionals. Op basis
daarvan starten we nieuwe onderzoeken, ontwikkelen
we bijeenkomsten en tools. In 2014 stonden vier thema’s
centraal.

De zelfstandige cliënt

Top 10

Zorgvragers in Nederland moeten zelfredzamer
worden. Dat vraagt ook iets van de
zorgprofessional. Zij heeft tools nodig om de
eigen regie van de cliënt te vergroten en hem te
helpen gezonder te leven.

Henk Rosendal, lector thuiszorg van de Hogeschool
Rotterdam, startte de bijeenkomsten met inzichten
in de nieuwste ontwikkelingen in preventie en
thuiszorg. Hiermee gingen de verzorgenden en
verpleegkundigen enthousiast aan de slag. Zij
benoemden 10 onderwerpen die volgens hen écht
aandacht nodig hebben en waar zij een belangrijke
rol in vervullen. Wat denk je van…samenwerking in de
wijk, afstemming tussen collega’s en technologie thuis?

Informele zorg
De rol van mantelzorgers en vrijwilligers wordt
groter. Hoe organiseer je deze zorg en hoe werk
je samen? Goede communicatie en passende
ondersteuning helpen om de zorg duurzaam te
organiseren.

Leestip
De uitkomst van de drie Academische Werkplaatsen Thuiszorg zijn voor ZonMw gebundeld
in een landelijke Kennisagenda ‘Preventie en Zorg
Thuis’. Deze kun je gratis downloaden via de site
van ZonMw.

Professional 2020

2.0

De nieuwe zorgprofessional levert niet alleen
goede zorg, maar coacht de cliënt en werkt
ondernemend en kostenbewust. Voldoen
verpleegkundigen en verzorgenden al aan de
competenties uit het nieuwe beroepsprofiel?

Technologie
Kennisagenda
Preventie en Zorg Thuis
door verpleegkundigen
en verzorgenden
oktober 2014
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Drie Academische Werkplaatsen Thuiszorg bundelen kennis
en ervaring
Jenine Bijker
Marina Theeuwen
Monique Mensen
Anja van der Meulen
Ruth de Jongh

Jacomine de Lange
Arie Dijkstra
Carolien Smits
Margriet de Boer
Tommy Visscher

Het gebruik van technologie in de zorgpraktijk is
nog niet overal gangbaar. Wat zijn inspirerende
praktijkvoorbeelden en waar hapert het?

Op de agenda

Aandacht voor eenzame
ouderen
Eenzaamheid is een actueel thema, dat hoog op de
politieke agenda staat en ook de zorg bezighoudt.
De conferentie van de Universiteit van Humanistiek
over eenzame ouderen werd op 13 maart 2014
drukbezocht, door maar liefst 120 deelnemers. Onze
VKI-programmamanager Annemarie Klaassen was
dagvoorzitter.
Ruim een half jaar later was Annemarie panellid tijdens
het landelijke congres over eenzaamheid. “Het is een
interessant thema dat om een andere benadering vraagt.
Existentiële eenzaamheid los je niet op door méér sociale
contacten, maar vraagt om aandacht en begrip.”

Leestip
www.samentegeneenzaamheid.nl.

Inhoudsopgave

Expertisegebied wijkverpleegkundige

Wel of geen competentiemeter
voor wijkverpleegkundigen?
“Sinds de introductie van het nieuwe beroepsprofiel
2020 en het expertisegebied wijkverpleegkundige wordt
vaak geroepen dat wijkverpleegkundigen scholing nodig
hebben”, vertelt Ineke Voordouw, programmasecretaris
‘Zichtbare schakel’. “Maar dat verschilt natuurlijk per
wijkverpleegkundige. Daarom liet ZonMw eind 2014
onderzoeken of er behoefte is aan een objectieve
competentiemeter.”
Is er voldoende draagvlak voor zo’n zelftoets of
competentiemeter? Wat zijn belangrijke voorwaarden? En
wie zou de eigenaar van zo’n toets moeten zijn? Met deze
vragen heeft ZonMw VKI en Zusters & Co het werkveld
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ingestuurd. “Voor deze verkenning hebben we partijen
gekozen die overstijgend kunnen kijken, hun voeten in de
klei hebben én geen belang hebben bij de ontwikkeling
van de competentiemeter.”
Zeer gewenst
Uit sessies en interviews met ruim 40 zorgprofessionals,
managers en opleidingsadviseurs kwam unaniem naar
voren dat een dergelijke competentiemeter zeer gewenst
is. Zo kan een wijkverpleegkundige zelf meten wat haar
kracht is en of er scholing, coaching of intervisie nodig is.
Bovendien kan zo’n toets zij-instromers inzicht geven of zij
zich kunnen ontwikkelen als wijkverpleegkundige.

Ontwikkelinstrument
“We waren zeer tevreden over de uitkomst”, vertelt
Ineke. “VKI heeft haar netwerk goed bevraagd en
helder advies gegeven. Daardoor hebben we ook zicht
gekregen op de voorwaarden van de competentiemeter.
Deze moet bijvoorbeeld aansluiten bij het nieuwe
beroepsprofiel V&V 2020 en het Kwaliteitsregister. En het is
belangrijk dat het een ontwikkelinstrument wordt dat de
wijkverpleegkundige steunt in haar professie, en dus géén
assessment- of managementtool.” ZonMw is nu in gesprek
met V&VN over de ontwikkeling en het beheer van de
competentiemeter.

Inhoudsopgave

Nieuw: netwerkbijeenkomst opleidingsadviseurs

“Het is zonde als je allemaal
opnieuw het wiel uitvindt”

Annemarie Burik,
opleidingsadviseur Laurens
“Ik heb als opleidingskundige
voorheen in andere branches gewerkt,
dus is het erg leerzaam om nu met
vakgenoten uit de zorg kennis uit te wisselen.
Fijn dat VKI dit initiatief heeft genomen. Ik ben
bijvoorbeeld benieuwd hoe eigen regie in de zorg
leidt tot eigen regie in opleiden en ontwikkelen.
Hoe zorg je ervoor dat je blijft groeien? Dat zal
niet altijd via ‘vertrouwde’ cursussen verlopen,
maar bijvoorbeeld ook door samen te leren
van een pilot, een kijkje te nemen in een
andere organisatie of kennis uit te
wisselen in een netwerk, zoals
wij nu doen.“

In 2014 organiseerde VKI een eerste serie netwerkbijeenkomsten voor
de opleidingsadviseurs van de kernpartners. Welke onderwerpen zijn
actueel en hoe kunnen zij van elkaar leren en profiteren?

Angelique Slooff,
HR expert leren &
ontwikkelen Careyn
“Het is zonde als je allemaal opnieuw
het wiel uitvindt, dus leek het me interessant
om samen met de opleidingsadviseurs van de
andere kernpartners kennis uit te wisselen. Eind
2014 ging de bijeenkomst over de effectiviteit van
opleidingsinterventies. Heel interessant om over
elkaars ervaringen en worstelingen te horen en tips te
krijgen van een externe specialist! Ik kon de kennis
meteen toepassen voor de HKZ-toetsing in onze
organisatie. In 2015 hoop ik dat we elkaar, naast
de kennisuitwisseling over zelfsturend leren,
kunnen vinden in onderwerpen als
de profilering van de VIG’er of
gezamenlijke inkoop.”

Simone Verheij,
opleidingsadviseur
Laurens
“Deze netwerkbijeenkomsten
hadden we veel eerder moeten organiseren.
Samen optrekken blijkt versterkend voor de
kwaliteit van opleiden. Praktisch door opleidingstools
van elkaar over te nemen, theoretisch door met elkaar
kennis en ervaringen uit te wisselen over thema’s
als effectiviteitsmeting of opleiden in relatie tot
zelforganiserende teams. Door die kennisuitwisseling
kun je ook weer fris naar je eigen werk en
Margreet Grevink,
Lies Lokkerbol,
organisatie
kijken.
Een
opfrisser
uit
een
van
hoofd opleidingen
opleidingsadviseur ActiVite
de
bijeenkomsten
was
voor
mij:
als
je
wilt
De Zellingen
“We werken in dezelfde sector,
meten
of
je
opleiding
effectief
is,
moet
“Mijn 28 uur per week zitten altijd overvol,
maar toch heeft iedere organisatie
je
vooraf
je
leerdoelen
helder
dus ik kijk kritisch waaraan ik ze besteed. Van
zijn eigen ontwikkelvraagstukken en
stellen.
Logisch!”
deze netwerkbijeenkomsten werd ik meteen blij.
prioriteiten. Daardoor kun je van elkaar leren.

Tegelijkertijd moet je – in zo’n netwerk met andere
opleidingsadviseurs – bewust zoeken welk thema
voor iedereen actueel is. De transitie is natuurlijk voor
iedereen aan de orde. Dit vraagt duidelijk een andere
rol en andere vaardigheden van de zorgverlener.
Hoe kun je hen daarin ondersteunen? VKI en dit
netwerk zie ik daarom als support. We kunnen
makkelijk ideeën, methodieken en
ervaringen uitwisselen en daardoor
vernieuwing realiseren.”
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In een kort tijdsbestek zoomen we in op inhoudelijke
onderwerpen; de verhalen zijn herkenbaar, de
discussies leerzaam, de experts inspirerend. De
komende bijeenkomst over ‘het nieuwe leren’ bereid
ik nu voor met Elvira. We willen meer weten
over digitaal leren, maar ook over performance
support, het actief leren op de werkplek,
zodat de kennis ‘morgen’ meteen
bruikbaar is. Dat past goed
bij onze mensen en bij VKI.”

Inhoudsopgave

VKI ontwikkelt praktische
tools en workshops voor
zorgprofessionals
Tools
top 3
Welke tools uit de VKI-toolkit werden in 2014 het meest bekeken?
ABCs-methode gedragsproblemen
❶ (dementie)

❷ SMARTI doelen stellen

❸ ZelfredzaamheidsRadar

De ABCs-methode is een hulpmiddel om achter de oorzaak
van ‘probleemgedrag’ van een cliënt te komen. Ook biedt
de methode tips om oplossingen voor specifieke problemen
te vinden.

SMARTI-doelen zijn Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend. Is je doel duidelijk,
kun je aantonen wat wordt bereikt, is er draagvlak voor,
is het haalbaar en binnen de gestelde tijd af te ronden en
word je er ook nog warm van? Dan kun je aan de slag!

Met deze praktische kaart breng je als zorgprofessional
samen met je cliënt de zelfredzaamheid op 15 gebieden
in kaart. Zo wordt duidelijk wat nodig is om de
zelfredzaamheid te bevorderen of te behouden.

Bekijk alle tools op de site van VKI:
www.vankleefinstituut.nl/toolkit
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Inhoudsopgave

80 deelnemers aan de conferentie
Gewaardeerd
met een 8,2

Agressie bij dementie:
je moet er maar tegen kunnen!
1 op de 7 zorgverleners heeft dagelijks te maken met
agressie op de werkvloer, 1 op de 4 wekelijks. Psycholoog
Ronald Geelen start de middagconferentie met indrukwekkende onderzoeksgegevens. De deelnemers schrikken
daar wel van. Ja, zij komen zelf ook wel agressief gedrag
tegen, maar tja, het is ook gewoon geworden. Elaine van
Halderen, wijkverpleegkundige bij Careyn, was een van
de 80 deelnemers aan de conferentie. Hoe heeft zij deze
middag ervaren?
Waarom koos je voor deze bijeenkomst?
“Mensen met dementie wonen langer thuis, dus komen wij
hen ook vaker tegen in ons vak. Ik vind het prettig als ik
met verschillende uitingen van dementie kan omgaan. Ook
met agressie.”
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Kom je zelf agressie tegen in je werk?
“Ja, maar eerder verbale dan lichamelijke agressie. Ik merk
dat mensen met dementie wispelturiger en acuter reageren
dan andere cliënten. Als een handeling voor hen gevoelig
is, kunnen ze ineens uitvallen. Ik heb het idee dat ze zich
daar niet bewust van zijn. Ze springen zo weer over op een
ander onderwerp.”

vriendelijke, luchtige manier, want een te directe
opmerking accepteerde hij niet van haar. Deze aanpak
werkt! Nu hoeft ze hem minder vaak te verschonen en
zijn er onderling minder irritaties en frustraties. Dat zijn
kleine successen, maar heel belangrijk voor de dagelijkse
zorg. Hoe makkelijker die verloopt, hoe kleiner de kans
dat de mantelzorger overbelast raakt.”

Wat heb je meegenomen uit deze middag in je werk?
“Het verhaal van Ernst Buning, als mantelzorger, heeft
indruk op me gemaakt. Hij liet me zien hoe belangrijk
het is om verder te kijken dan de eerste zorgvraag, en
hoe belangrijk het is om oog te blijven houden voor de
mantelzorger. Kort daarna heb ik een vrouw kunnen
adviseren hoe we haar dementerende man vroegtijdig
kunnen ‘herinneren’ om naar de wc te gaan. Op een

Ben je van plan weer naar een VKI-workshop te gaan?
Ja, zeker! Ik vind het nuttige bijeenkomsten. We gaan
meestal een paar keer per jaar met een groepje collega’s,
zodat we samen alle workshops kunnen bezoeken en
onze kennis vervolgens kunnen delen in ons team.
Binnenkort hoop ik naar de bijeenkomst over het
wijkplan te gaan.”

Inhoudsopgave

VKI in jaarcijfers

> 10.000

985

deelnemers aan
workshops

			 zorgprofessionals

4

			 in het VKI-netwerk

6.781

5

digitale nieuwsbrieven
in 2014 (sinds de start
op 1 september 2014)

VKI heeft 4 kernpartners:
Careyn, ActiVite, Laurens en
De Zellingen

webbezoekers op
www.vankleefinstituut.nl
31.043 bekeken pagina’s

412

volgers
van @vki010

8

9

waardering van workshops
en bijeenkomsten gemiddeld
een 8

20

accreditaties in het
Kwaliteitsregister Verpleging en
Verzorging

Inhoudsopgave

Workshops uitgelicht!
Workshop

Samenwerken met
de informele zorgverlener
In deze participatiemaatschappij wordt het samenspel
tussen de zorgverlener, cliënt en mantelzorger steeds
belangrijker. VKI speelt daarop in en bood een
workshop op maat aan.
Yvonne de Jong, trainer en expert familieparticipatie
bij Vilans
“In deze workshop nemen VKI-projectleider Conny
Brouwer en ik de zorgverleners in een sneltreinvaart
mee in het complexe spel van samenwerking en
communicatie. We leren ze de verschillende rollen van
een mantelzorger herkennen; van expert tot partner
of zelfs cliënt. Ook laten we ze oefenen met allerlei
hulpmiddelen, om bijvoorbeeld het netwerk in kaart
te brengen of om de ervaren druk bij de informele
zorgverlener te meten. Die drie uur vliegen zo voorbij!
Ik merk dat de kennisuitwisseling tussen vakgenoten
op zo’n middag ook heel belangrijk is. Hoe doe jij dit?
Hoe zou jij het aanpakken? Zorgverleners hebben
zo’n groot verantwoordelijkheidsgevoel. ‘Als ik geen
boodschappen doe voor de cliënt, wie dan wel?’,
vroeg een van de deelnemers laatst. Zij lag daar ’s
nachts wakker van. Het vraagt echt een cultuuromslag:
van zorgen voor, naar zorgen dat en zorgen met het
sociaal netwerk. Niet meer alles zelf regelen, maar
het sociale netwerk betrekken en de cliënt in de eigen
kracht zetten.”
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Inhoudsopgave

Workshop

Zelfredzaamheid en
medicatieveiligheid
Ilona Kalf, verzorgende bij Laurens
“Ik denk dat de workshop over zelfredzaamheid en
medicatieveiligheid één van mijn laatste VKI-workshop
was. Sindsdien hebben we het zo drukgekregen in de
resultaatverantwoordelijke teams… Dat is soms best
moeilijk. Je leert veel over zelfredzaamheid, maar
hebt soms nauwelijks de tijd om het aan de mensen te
leren. Veel cliënten vinden het prettig als blijkt dat ze
iets zelf kunnen, maar sommigen kunnen het gewoon
niet.
In ons team hebben we afgesproken dat we altijd
even wachten tot een cliënt alle medicatie heeft
ingenomen. Ik rommel intussen wat rond, maak een
praatje of schuif even aan de lunch- of ontbijttafel.
Haast of stress werkt nu eenmaal averechts. Mijn
motto is: kom binnen met een lach, hoe druk je ook
bent. Dan gaat alles makkelijker en mensen zijn altijd
blij dat je weer even bent geweest.”
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“Ik wacht toch even tot alle
medicatie is ingenomen”
Inhoudsopgave

Een beleidsmedewerker vertelt:
“Ik maak vaak de vergelijking
met de eigen huishoudportemonnee. Als je het goed doet,
houd je geld over voor iets leuks. Je
ziet dat teams dat prima oppakken en
bijvoorbeeld heel goed bedenken
dat ze beter geen uitzendkracht
kunnen inzetten, maar het
gezamenlijk opvangen.”

36 verhalen over
zelforganiserende
teams
Het onderzoek: VKI vroeg 14 verzorgenden, verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, beleidsmedewerkers
en teammanagers naar hun ervaring met het werken in
zelforganiserende wijkteams. Dit leverde 36 herkenbare
praktijkverhalen op. Successen, maar ook worstelingen.
Het resultaat: De verhalen komen tot leven in workshops
en kennisnetwerken van VKI, zodat medewerkers
nog beter kunnen functioneren in zelforganiserende
wijkteams.

Een wijkverpleegkundige
vertelt:
“Contacten leggen met huisartsen en apothekers staat
hoog op ons lijstje, maar wordt
eigenlijk ondergesneeuwd
door de werkdruk en
productiecijfers die we
moeten halen.”
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Een VIG’er
vertelt:
“Het is nu een paar
maanden dat we echt op
onszelf gericht zijn en …. ja…
ik ben nogal van de structuur. En
het kunnen terugvallen op iemand,
dat ben ik kwijt. Dat benauwt me
weleens. De wereld vergaat niet;
je kunt fouten maken, maar
ik wil geen fouten
maken.”

Inhoudsopgave

Marijke Helderman, Directeur Zorg Careyn
“Vorig jaar werd duidelijk
dat de wijkverpleegkundige
vanaf 1 januari 2015 de
verantwoordelijkheid krijgt om
indicaties te stellen. Wij hadden
daarom behoefte aan een
workshop Vakbekwaam indiceren
voor wijkverpleegkundigen.
Toen ik VKI, onze kennispartner,
benaderde hadden ze daar al
ideeën over.”

“Het is best een
pittige cursus geworden”

Razendsnel
“VKI heeft contact gelegd met José van Dorst van Stichting
Bevordering Wijkverpleegkunde (SBW), waarna we samen een
opzet hebben gemaakt voor de workshop. Op basis hiervan
hebben we subsidie aangevraagd en heeft VKI het Kwaliteitsregister benaderd voor de accreditatie. Het moest allemaal
razendsnel, en het ging ook razendsnel. VKI heeft met SBW
twee workshopseries georganiseerd, en de rest hebben we
binnen Careyn uitgerold via een train-de-trainer-constructie.
Onze organisatie is zo groot dat we voor deze oplossing hebben
gekozen. Op 1 januari 2015 waren al 180 wijkverpleegkundigen
opgeleid, begin april zaten we op 290 wijkverpleegkundigen en
150 verpleegkundigen.”
Pittig
“Het is best een pittige cursus geworden. NANDA is als
classificatiesysteem bijvoorbeeld best lastig om onder de knie
te krijgen, maar de tien indicatiecoaches die we als eerste
hebben opgeleid, vinden deze methode kwalitatief veel beter
dan andere systemen. Bovendien helpt deze nieuwe methode
bij het afbouwen van de zorg, en dat is nu eenmaal óók een
belangrijke opgave in de zorg.”
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Workshop

Vakbekwaam indiceren
In deze workshop van 5 dagdelen doorlopen wijkverpleegkundigen het proces van diagnosticeren,
indiceren en toewijzen, gebaseerd op het Normenkader
voor verpleegkundige indicatiestelling van V&VN. Ook is
er aandacht voor nieuwe terminologie, verpleegkundige
theorieën en de achtergrond van indiceren en
toewijzen.

Inhoudsopgave

VKI verbindt kennis en
mensen in de zorg

Kennisen
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Kennisnetwerken voor zorgprofessionals
In 2014 organiseerde VKI kennisnetwerken voor
zorgprofessionals in Alphen aan den Rijn, Utrecht
en Rotterdam. Onderwerpen waren leiderschap, lean
in de zorg en de nieuwe zorgprofessional. In deze
netwerken delen zorgprofessionals praktijkervaringen
en tips met elkaar over onderwerpen die ze samen
willen aanpakken.
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26 juni 2014 - @VKI010 zeer benieuwd
naar de eerste kennisnetwerkbijeenkomst
“de nieuwe zorgprofessional”. Leer je
netwerk kennen! (@Violieke)

Nieuwsbrief
Wil je geen bijeenkomst missen? Volg ons op Twitter
(@VKI010) of schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.vankleefinstituut.nl.

Inhoudsopgave

Lean in de zorg

Kennisnetwerken voor zorgprofessionals

“Is die dagelijkse
fietsroute wel de
snelste?”
Eind februari 2014 begeleidde Mohamed El Ouasghiri,
docent Zorglogistiek van Hogeschool Rotterdam,
de VKI-netwerkbijeenkomst Lean in de Care. “De
meesten kennen lean of zorglogistiek vooral uit de
ziekenhuiswereld, maar voor de langdurige zorg zijn
efficiënte werkprocessen minstens zo belangrijk.”

“Onze functie is fors veranderd”
Violieke van Eijk, wijkverpleegkundige,
trainer en indicatiecoach bij Careyn,
verheugde zich op de bijeenkomst.

“Ja, ik had echt zin in deze netwerkbijeenkomst. Onze
functie is fors veranderd en we moeten nog veel
zelf ontdekken. Leren indiceren, klinisch redeneren,
netwerken in kaart brengen en kennismaken met
zorgpartners.“
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Omslag
“Begrijp me niet verkeerd: ik ben heel blij dat wij nu ook
diagnoses mogen stellen. Maar, het is een hele omslag.
Van een productiemaatschappij en ‘u vraagt – wij draaien’
naar zelfregie en zelfs zorg afbouwen. Daarom vind ik
het fijn dat VKI ons als vakgenoten bij elkaar brengt en
iets voor óns organiseert. Hoe indiceren onze collega’s bij
Laurens bijvoorbeeld? Wat is hun ervaring in de wijk? Er is
zo’n honger om het vak goed uit te oefenen en van elkaar
te leren, dat iedereen er echt zijn vrije tijd voor inzet.”

Tijdverspilling zit in heel kleine dingen, benadrukt
Mohamed. Om er een paar uit de bijeenkomst te
noemen: gebrek aan samenwerking, een printer die aan
het eind van de gang staat, een ondoordachte fietsroute
langs je cliënten, een chaotische sleutelbos, een haperend
fietsslot. “Hoe klein die verspillingen ook zijn, als je ze
op een dag optelt, kom je aan minuten die je onnodig
verspilt. Tijd die je ook aan de zorg kunt besteden.
Mijn tip zou daarom zijn: sta eens stil bij je zorg- en
werkproces. Waar verlies jij tijd?”

Nieuwe onderwerpen
in 2015
De kennisnetwerkbijeenkomsten krijgen een vervolg in
2015, met onderwerpen die de wijkverpleegkundigen
samen willen aanpakken:
• 24 maart - Het nieuwe (her-)indiceren: Wat is lastig,
wat gaat goed, wat heb je geleerd?
• 21 mei – Teamsamenwerking: Hoe organiseer je de
zorg als team?
• 24 september - De ondernemende wijkverpleegkundige: Zakelijk werken in de zorg, hoe doe ik dat?

Inhoudsopgave

Hoe word je een Bianca?

Marijke Thomlinson,
coördinerend
wijkverpleegkundige bij ActiVite en
deelnemer aan de workshop
“Of ik het boek heb gelezen? Nou, ik moet
bekennen dat ik eerst de verhalen van Dirk heb
gelezen. Ik wilde grip krijgen op ‘Bianca’. Wie is zij
en waarom waardeerde Dirk juist haar zorg? En dat is
herkenbaar: echte aandacht, gezien en gehoord worden
als mens, als individu. In de workshop merkte ik dat iedere
zorgverlener graag een Bianca wil zijn, maar dat lukt
niet altijd, bijvoorbeeld vanwege de protocollen of
minutenstress. Maar oprechte aandacht hoeft geen
Anne Goossensen,
extra tijd te kosten. Het boek en de workshop
hoogleraar aan de Universiteit
hebben me eraan herinnerd dat ik trouw wil
voor Humanistiek
blijven aan mijn werkwijze: er zijn voor
“Ik kende Dirk van een bijeenkomst over
die cliënt. Daar ligt mijn hart.”
zorgethiek. Ik gaf les, hij zat vooraan, fris en

Dirk Pool brak bij een val met zijn scooter ongelukkig
zijn rechterheup en linkerenkel. Hij belandde 57 dagen
in een verzorgingshuis en beschreef zijn soms
schrijnende ervaringen met zorgverleners op Facebook.
Anne Goossensen, hoogleraar Informele zorg en
zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek,
verwerkte zijn teksten in het boek ‘Hoe word je
een Bianca?’. Op 10 december 2014 werd het eerste
exemplaar overhandigd aan Roelien Visscher, de
weduwe van Dirk Pool, en hun dochter Lune Pool.
80 zorgprofessionals en managers gingen hierna
met elkaar in gesprek over de spiegel die Dirk hen
voorhoudt.
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Roelien Visscher,
weduwe van Dirk
“Dirk had de boekpresentatie
geweldig gevonden. Schrijver worden was
zijn jongensdroom. En als een Don Quichot zette
hij zich in de verslavingszorg altijd in voor de mens.
Nu komen deze twee werelden samen. Ik hoop dat het
boek wordt opgepakt. De ervaringen van Dirk als patiënt
en de reflectieopdrachten van Anne zijn mooi verweven.
Maar ik vraag me wel af of het aanslaat. Het is een lastige
tijd, die overheerst wordt door rendementsdenken. Dat zie
ik ook als docent pedagogiek op de Hogeschool InHolland.
Ik hoop dat zorgverleners en managers opstaan en
zich verzetten tegen het systeem. Zij moeten de
liefdevolle, menselijke zorg juist omarmen. Het
gaat niet om de kwantiteit, maar kwaliteit
van het contact! De misvatting is dat
die zorg duurder zou zijn.”

gedreven. Het was daarom bijzonder om pas later
met zijn dagboekfragmenten te werken. Ze zijn puur
en geven weer wat goede zorg kan zijn. Dat is soms
ongrijpbaar. Daarom werken we aan een tool die de
kwaliteit van de relatie kan meten. Zorgverleners weten
daardoor wat al goed gaat en waaraan ze kunnen
werken. Dat kunnen heel subtiele veranderingen
zijn; kleine momenten van luisteren, aandacht
of oprecht gelijkwaardig contact. Iedereen
herkent die Bianca-momenten, als
patiënt en zorgverlener. Deel
die met elkaar!”

Leestip
VKI vroeg samen met de UvH subsidie aan bij Stichting Gerard van Kleef, las mee op de concepttekst en
organiseerde de boekpresentatie en workshops.
Het verslag van de boekpresentatie en de workshops
met managers en zorgverleners vind je in het
nieuwsarchief op www.vankleefinstituut.nl.
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Van Kleef Lezing 2014

Technologische
innovatie in de zorg:
nog een wereld
te winnen!

Het barst van de slimme,
technologische vondsten
zodat cliënten langer thuis en
zelfredzaam kunnen zijn en
blijven. Maar hoe kun je deze nu
daadwerkelijk gebruiken in de
praktijk?

De innovatiemarkt en drie inspiratiesessies voorafgaand aan
de jaarlijkse VKI-lezing gaven de bezoekers de nodige tips
en ideeën. Spreker en hoogleraar Roland Friele prikkelde
de bezoeker vervolgens na te denken over de ‘ja-maren’
die we zo vaak in de zorg horen. Op de jaarlijkse VKI-lezing
draait hij die maar al te graag om:
’Zorg is mensenwerk’
“Natuurlijk! Techniek sluit dat toch niet uit? Sterker nog,
ik heb meer dan genoeg voorbeelden gehoord, waarin de
techniek het mensenwerk ondersteunt.”
Van Kleef Instituut@VKI010
Je moet niet vanuit de techniek denken zegt
#nienkenijhof in inspiratiesessie voor de
#vkilezing @VKI010 @RolandFriele @VilansNL

‘Dit kan mijn cliënt niet’
“Nou, dat is maar deels waar. Er zijn grote verschillen
tussen cliënten. Sluit aan op de mogelijkheden en besef dat
mensen kunnen bijleren.”

Van Kleef Instituut@VKI010
Groot verschil tussen wat we roepen
over eHealth en de dagelijkse praktijk.
#eHealthmonitor @RolandFriele @VKI010

‘Ze luisteren niet naar mij’
“Dit bezwaar hoor ik vaker, maar techniek in de zorg is
vrijwel nooit ‘plug and play’.
Dus zorgprofessional, bemoei je ermee!”

Van Kleef Instituut@VKI010
eHealth-monitor laat zien dat 10% van de
zorgverleners werkt met beeldschermzorg.
Nog 90% te gaan dus! @RolandFriele @VKI010
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Tip
Bekijk de filmimpressie en het verslag van de jaarlijkse
VKI-lezing op www.vankleefinstituut.nl.
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Michel Kappen, docent Verpleegkunde Hogeschool Leiden

Verheugen op 2015: leermeester-gezel
"VKI en Hogeschool Leiden werken al jaren samen.
Heel inspirerend! We dragen met innovatieve projecten
en verkennende onderzoeken concreet bij aan de
ontwikkeling van het vak. Ik vind het echt ‘goud’ dat VKI
haar kennis vervolgens breed deelt met anderen. Dan
kun je bouwen op de kennis die er al is.”
Zelfmanagement: teambreed
“Afgelopen jaar heb ik weer VKI-workshops over
zelfmanagement gegeven. Ik vind het leuk om les te
geven aan ervaren wijkverpleegkundigen. En er valt nog
veel in te leren. Stap één is om de visie en de technieken

18

concreet toe te passen in de praktijk. Maar vervolgens
moet je ook binnen je team duidelijke afspraken maken.
Het werkt niet als de één de cliënt voor zichzelf leert
zorgen en de ander vóór diezelfde cliënt blijft zorgen.”
Pilot leermeester-gezel
“Ik kijk in 2015 uit naar de pilots waarin leermeester en
gezel samen optrekken. Beginnende wijkverpleegkundigen kunnen zo hopelijk sneller het vak leren van ervaren
vakmensen. Ook zou mooi zijn als de ZelfredzaamheidRadar-app live gaat; de papieren radar is een populair
instrument, ook onder studenten.”

Ook in 2015
In 2014 is een nieuw project gestart, waarin onder
anderen VKI en Hogeschool Rotterdam samenwerken:
VitaDem, een project waarin wordt onderzocht hoe
mensen met dementie en hun naasten zelfredzaam en
vitaal kunnen blijven. We houden je op de hoogte via
de VKI-nieuwsbrief!

Inhoudsopgave

VKI werkt samen met partners
in de domeinen
Zorgpraktijk
• ActiVite
• Careyn
• Laurens
• De Zellingen
• Nico Adriaans Stichting
• Coöperatie Wijkverpleegkundige zorg Rotterdam
• Zorgbrug
Netwerken
• Genero
• Keten Dementie Capelle en Krimpen aan den IJssel
Onderzoek
• NIVEL
• Academische Werkplaats Dementie
• Stichting FWG
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Kennisinstituten en opleidingen
• Vilans
• Stichting Wetenschap Balans
• V&VN
• Zorgimpuls
Beleid/strategie/subsidie
• VWS
• ZonMw
• Stichting Gerard van Kleef
• V&VN Maatschappij en Gezondheid
• Regieorgaan SIA
• Fonds NutsOhra

Onderwijs
• Hogeschool Leiden: Lectoraat Eigen regie/ Lectoraat
Sociale Innovatie en Ondernemerschap
• Hogeschool Rotterdam: HBO-V/ Kenniscentrum
Zorginnovatie/ Kenniscentrum Sustainable Solutions
• Haagse Hogeschool
• Universiteit voor Humanistiek
• Albeda College
• ROC Zadkine
• Erasmus Medisch Centrum
• Erasmus Universiteit Rotterdam, Beleid en Management
in de Gezondheidszorg
En diverse experts in en om de zorg!

Inhoudsopgave

Jaarbeschouwing Janny Verseput

“Zorg dat die accu
opgeladen blijft”

Hoe blikt Janny Verseput, de founding
mother van VKI en voorzitter van
Stichting Gerard van Kleef, terug op
2014? En welke onderwerpen moeten
zeker aandacht krijgen in 2015?
2014
“Wat ik zeker wil noemen uit 2014, is de
directiewisseling die heeft plaatsgevonden.
Tien jaar stond Rosemarie van Troost aan het roer van VKI. Dan is het
een grote stap als er een nieuwe directeur komt. Ik vind het fantastisch
hoe rustig en kalm Elvira haar positie in 2014 heeft ingenomen. Samen
met Saskia en Annemarie zorgt ze dat de VKI-trein blijft rijden.”
Transitie
“Het tweede onderwerp is natuurlijk de grote transitie die we
met z’n allen zijn aangegaan. Wat een uitdagende tijd voor
zorgorganisaties en zorgprofessionals! Ik vind het geweldig dat de
wijkverpleegkundige de plek krijgt die ze verdient. Tegelijkertijd huilt
mijn zorghart. Ik zie hetzelfde gebeuren als in de jaren negentig
met de wijkverpleegkundigen. Nu zijn het de taken van helpende
en verzorgende die door de Wmo worden afgeslankt. Het is zo’n
kapitaalverlies!”
2015
“Mijn belangrijkste tip voor 2015 is: zorg dat je accu opgeladen blijft.
Ga naar bijeenkomsten van VKI, praat met vakgenoten en deel je
zorgen, zodat VKI jouw stem kan vertegenwoordigen. Wat ik daarnaast
als voormalig wijkverpleegkundige wil meegeven: wees wijs en koester
alle onderdelen van je vak, ook als indicaties veel van je tijd vragen.”
Nieuwe verbindingen
“2015 is voor mij een jaar van verbindingen. Wijkverpleegkundigen en
verzorgenden kunnen van elkaar leren als ze een hecht team vormen.
Intramurale en extramurale teams zullen nauwer moeten samenwerken
als de huizen gaan sluiten. Ook VKI zal haar netwerk gaan verbreden,
met nieuwe zorg- en onderwijspartners. Samen staan we sterker, zodat
we kunnen blijven investeren in opleiding, innovatie, ontwikkeling.”
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“VKI is
voor mij een
belangrijke partner in het
promoten en ontwikkelen
van het verpleegkundig
vakvrouwschap!.”
Rob van Dam,
Bestuursvoorzitter
Careyn

“Ik zie VKI
als voorportaal;
een vliegwiel van
innovatie en ontwikkeling.
Het is een plek waar de
zorgprofessional ontdekt dat
samen iets doen meer oplevert
dan alleen.”
Ids Thepass, voorzitter Raad
van Bestuur Laurens

“Samen leren
we over actuele
ontwikkelingen én van
elkaar! Die ondersteuning
maakt je sterker in je rol.”
Wijkverpleegkundige
Riet Knot

“Ik vind het een
verademing dat VKI zo
laagdrempelig werkt. Ze
gaat het gesprek aan met de
mensen die het werk doen en
doet gewoon wat nodig is.”
Lita Berkhout, voorzitter
Raad van Bestuur
ActiVite

“In een
tijd waarin de
thuiszorg langzaamaan
verloren ging, zorgden we
samen met VKI dat de professie
juist werd ondersteund en nieuw
leven werd ingeblazen.”
Teuni van Wijngaarden,
Bestuursvoorzitter
De Zellingen

Wil jij ook deelnemen aan ons netwerk?
VKI ondersteunt en inspireert al 10 jaar duizenden verpleegkundigen en
verzorgenden in de langdurige zorg.
Wie - net als VKI en haar partners - wil investeren in de ontwikkeling van de
zorgprofessional, betrekken we graag in ons netwerk.

Colofon
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Dit jaarbericht 2014 is een
uitgave van het VKI
www.vankleefinstituut.nl
T (010) 2899001

Tekst
Tind, Nelly Dijkstra, VKI, Elvira Nijhof
Fotografie
Frank Muller, Zorg in beeld
Vormgeving
Mariël Lam bno, ‘s-Hertogenbosch

We maken in het voorjaar van 2015 een boekje waarin we – samen met
onze netwerkpartners – vertellen wie we zijn en wat we doen.
Bekijk het boekje online of vraag een exemplaar aan via
info@vankleefinstituut.nl.

“Wat wil en
kan iemand zelf
doen? Die vraag is zo
belangrijk! VKI deelt
mijn passie hierin.”
Woonbegeleider Mary
van Mourik
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