Jaarbericht 2013
VKI ondersteunt en inspireert de zorgprofessional
door kennisdeling, deskundigheidsbevordering
en zorginnovatie.
Wij vertalen actuele kennis en praktijkervaringen
naar praktisch toepasbare kennis, hulpmiddelen
en tools voor de zorgprofessional.

Een frisse wind

Hierbij werken we samen met zorgorganisaties,
zorgexperts, hogescholen, ROC’s, universiteiten
en kennisinstituten.

“Voor mij is de VKI-workshop
‘zelfredzaamheid’ zeer bepalend
geweest voor het denken over
mijn plek, rol en taak. Je kunt
zelfredzaamheid stimuleren als je
je anders opstelt.”
(verzorgende De Zellingen)

“Ik ben me door de workshop
Kansenteller meer bewust geworden
van materiaalkosten en de prijs van
de zorg voor de cliënt.”
(wijkverpleegkundige Careyn)

Jaarbericht
2013
Met trots presenteren we hierbij het eerste digitale
jaarbericht VKI over 2013!

Een frisse wind

Er gaat een frisse wind door de langdurige zorg. In 2013
zagen we de eerste effecten van de nieuwe maatregelen
om de zorg meer op maat te organiseren en beter
betaalbaar te maken. Hoe het VKI de zorgprofessional
hierbij ondersteunt leest u in dit jaarbericht.

Actuele thema’s

Inhoud

In 2013 werkten we vanuit vijf programmalijnen:
• zelfmanagement en regie
• wijkgerichte benadering
• slimmer organiseren
• keten- en netwerkzorg
• technologie bij zorg en zelfmanagement

VKI

Wisseling van de wacht

Een frisse wind door de
langdurige zorg
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Zelfmanagement en regie

Wijkgerichte benadering

Zelfredzaamheid:
andere balans tussen
zorgverlener en cliënt

Kansen in de wijk

❽

Opnieuw nadenken over
inzet middelen

Van Kleeflezing:
Wijkgerichte benadering
biedt kansen!

❾

Rosemarie van Troost heeft zich
10 jaar lang met hart en ziel ingezet
om het Instituut op te bouwen en de
zorgprofessional te ondersteunen.
In september 2013 gaf ze het stokje
over aan Elvira Nijhof.

VKI Feiten en cijfers

❸
❹

VKI voor de
zorgprofessional

⓱

Slimmer organiseren

Keten- en netwerkzorg

Technologie

Elvira Nijhof werkt al jaren op het
snijvlak van opleiden, organisatieontwikkeling en kennismanagement
en heeft diverse projecten in de
(langdurige) zorg uitgevoerd.

Slim en betaalbaar
organiseren van zorg

❿

Samenwerken met alle
partijen om de cliënt heen

Technologie bij zorg en
zelfmanagement

⓮

⓫

Academische Werkplaats
Dementie (AWD) en Keten
dementiezorg

Sleutelproblematiek

⓯

Smartphone onmisbaar

⓰

Zorginnovatie: kansen
zien en slim organiseren

❺
❼

⓬
⓭

Een frisse wind door de langdurige zorg 				
en de rol van VKI

De komende jaren vernieuwt de langdurige zorg
grondig: ze is te complex en te duur geworden.
Daarnaast zien we dat mensen zelfstandig thuis
willen blijven wonen en leven zoals ze gewend zijn ondanks hun kwalen.
Zorgorganisaties zullen hier op in moeten spelen
door zich te ontwikkelen tot cliëntgerichte
zorgondernemers die financieel gezond en met
hart voor de cliënt opereren. Goede relaties met
cliënten en hun naasten zijn daarbij heel belangrijk.
Hierdoor wordt duidelijk welke zorg echt nodig is.
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Ondernemende en innovatieve zorgprofessional
Kwaliteit van leven staat dus centraal en de rol van de
zorgprofessional hierin is cruciaal. Zij is voor de cliënt
de verbindende schakel tussen het ‘gewone leven’ en
issues rondom gezondheid en ouderdom. De nieuwe
professional doet dan ook meer dan vakkundig zorg
verlenen maar is ook ondernemend en innovatief. Ze
voelt zich verantwoordelijk voor het geheel, werkt samen
met diverse partijen en neemt deel aan netwerken voor
kennisdeling. Ze is coach van collega’s en kijkt actief naar
hoe technologische toepassingen de cliënt kunnen helpen
zijn leven te managen.

VKI biedt kennis en inspiratie
VKI ondersteunt en inspireert de professional in deze
ontwikkeling. We doen dit door het bieden van praktisch
toepasbare kennis en kennisdeling, deskundigheidsbevordering en innovatieve projecten. Hierbij werken we
samen met relevante partijen in en om de zorg vanuit
beleid, onderwijs, onderzoek en zorgpraktijk. In 2013 werd
de professional ondersteund vanuit vijf programmalijnen.
In 2014 wordt een apart programma ontwikkeld geheel
gericht op de ontwikkeling van de “Professional 2020”.
Daarnaast zoomen we in op de zelfstandige cliënt, de rol
van informele zorg en technologie in de zorg. l

Inhoudsopgave

Voor wie werken we?

Wat bieden we?

Enkele hoogtepunten uit 2013

VKI is er voor zorgprofessionals die de zorg voor hun
cliënten willen optimaliseren.
Kernpartners van het VKI zijn Careyn, Activite, Thuiszorg
Rotterdam/Laurens en De Zellingen.

• Kennisontwikkeling en -deling via onze
website, social media en technologie;
• Deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals in
(netwerk-)bijeenkomsten, workshops en conferenties;
• Innovatieve projecten samen met kennisinstituten en
(onderwijs-)partners;
• Stimuleren van praktijkgericht onderzoek op actuele
thema’s samen met hogescholen en universiteiten;
• Stimuleren van uitwisseling en verbinding tussen de
kernpartners;
• Verbinden van partijen uit de zorgpraktijk, onderwijs,
onderzoek en beleid voor het verspreiden van
relevante resultaten van onderzoek en projecten;
• Adviseren van onze kernpartners bij vraagstukken op
het gebied van opleiden en kennismanagement.

• Workshopserie zelfredzaamheid voor verzorgenden
• Ontwikkeling en/of implementatie van tools
waar onder de ZelfredzaamheidsRadar en een 			
businesscase voor verpleegkundigen
• Een toolkit voor verpleegkundigen op basis van het
nieuwe beroepsprofiel
• Onderzoek naar het sleutelvraagstuk in de zorg
• Netwerkbijeenkomsten Lean in de care en
Technologie in de zorg
• Van Kleef-lezing met Marieke Schuurmans over de
toekomst van de verpleegkundige en verzorgende
• Tips en tools voor zorgverleners van mensen met
dementie - samen met de Academische Werkplaats
Dementie

Onze bijeenkomsten zijn exclusief voor medewerkers van
onze partners en abonneehouders.
De kernpartners zijn bestuurlijk medeverantwoordelijk
voor VKI. Stichting Zichtbare Schakel Rotterdam is
abonneehouder. Met de hogescholen van Leiden en
Rotterdam is een samenwerkingsconvenant afgesloten.

Accreditatie
VKI accrediteert de bijeenkomsten die
ze organiseert bij het Kwaliteitsregister
Verpleging en Verzorging. Zo bouwen
zorgprofessionals hun portfolio op en laten ze zien
dat ze actief werken aan hun vakontwikkeling.
In 2013 zijn de volgende bijeenkomsten geaccrediteerd:
• Zelfmanagement, hype of tool voor het onder steunen
van mensen met een chronische ziekte
• Vroegsignalering in de wijk
• Wijkanalyse maken
• Zelfredzaamheid en Kleine Hulpmiddelen
• Zelfredzaamheid en Dementie
• Werken met Eerstelijns Zorgpaden
• Zelfredzaamheid en de Blaas de Baas
• Zelfredzaamheid en Medicatieveiligheid
• Van Kleef Lezing
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Over
het VKI

Financiering VKI
VKI werkt op basis van bijdragen van onze kernpartners
en abonneehouders en een meerjarensubsidie van de
Stichting Gerard van Kleef Fonds. Door subsidies van o.a.
ZonMw en RAAK kunnen wij meewerken aan innovatieve
projecten in diverse samenwerkingsverbanden.

Deelnemers aan bijeenkomsten en netwerken
Van Kleeflezing
Netwerken/Kennistafels

140
22

Academische werkplaats Dementie 152
Workshops
Totaal		

945
1259
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Zelfmanagement en regie

Zelfredzaamheid:
andere balans
tussen zorgverlener
en cliënt
De komende jaren geeft de zorgprofessional
een andere kleur aan de zorg; van ‘zorgen voor’
de cliënt gaat de professional nu meer ‘zorgen
dat’ hij zelf zijn leven kan vormgeven. Inclusief
zijn aandoening. Zo krijgen zowel de cliënt
als de professional een steeds actievere rol bij
zelfmanagement in de zorg.
Ook het netwerk van de cliënt hierbij wordt steeds
belangrijker: een actieve rol van mantelzorgers en
vrijwilligers is nodig om deze aanpak te laten slagen.
Natuurlijk is er een groep cliënten en kwetsbare burgers
waarbij mogelijk een andere aanpak nodig is. Maar voor
80% van de cliënten geldt dat de zorgprofessional hen kan
stimuleren zo goed mogelijk zelf met hun aandoening om
te gaan, gezond te leven en de noodzakelijke hulp zelf te
organiseren.

Omslag in denken
VKI helpt zorgprofessionals bij dit ‘nieuwe werken in de
zorg’ door hen zicht te geven op wat er nodig is om
zelfmanagement en regie bij de cliënt te stimuleren. Maar
ook bij zichzelf: het ‘zorgen dat’ iemand zijn leven, inclusief
de noodzakelijke zorg, zelf vormgeeft - zonder deze zorg
over te nemen - vraagt ook een omslag in denken en
handelen bij de professional. En dat kost tijd, oefening en
durven leren.
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Workshops voor verzorgenden
Om hierbij te ondersteunen organiseerde VKI in 2013 een
serie workshops voor verzorgenden waarin zelfredzaamheid
vanuit verschillende onderwerpen werd belicht. Zo waren er
workshops op het gebied van medicatieveiligheid, dementie
en kleine hulpmiddelen. In 2014 wordt deze serie herhaald
en uitgebreid met nieuwe onderwerpen en een conferentie
over het omgaan met mensen met dementie.

ActiVite

Uit de praktijk

Zorgprofessionals spelen een grote rol in het stimuleren van
de zelfredzaamheid van de cliënt. ActiVite begon vier jaar
geleden al met zelfredzaamheidsprojecten vanwege
de dreigende schaarste in de beroepsgroep. De lokale
pilotprojecten als De gezonde wijk, Zelf kousen aandoen,
Informele zorg en Zorg op afstand zijn zeer succesvol.

ZelfredzaamheidsRadar
De ZelfredzaamheidsRadar werd ook in 2013 in workshops
gebruikt als tool om met de cliënt een goed gesprek te
voeren over zelfredzaamheidstekorten, zoals de behoefte
aan hulpmiddelen, ervaren eenzaamheid of zorgen voor
de toekomst. De tool biedt aanknopingspunten voor hoe
het beter kan in de praktijk en helpt bij het samen zoeken
naar oplossingen. In 2014 wordt de radar omgebouwd
tot een app, zodat professionals deze ook mobiel kunnen
raadplegen en kunnen zoeken naar passende oplossingen
voor zelfredzaamheidstekorten.

De zelfredzaamheid neemt met sprongen
toe en cliënten blijven de zorg als goed
ervaren. De resultaten zijn veelbelovend.
Liesbeth Leurs,
beleidsmedewerker Zorgbeleid bij ActiVite.

Inhoudsopgave

Rol VKI

Ook wordt in nieuwe workshops voor verpleegkundigen en
verzorgenden concreet geoefend met implementatie en
gebruik van de radar in de praktijk.

Het VKI heeft voor de kernpartners een ondersteunende,
innoverende en aanvullende rol op het gebied van
kennisuitwisseling en opleiding. Bij ActiVite is het
instituut meer in beeld gekomen bij de invoering van
de ZelfredzaamheidsRadar. Leurs zou als vervolg op de
radar graag een digitaal cliëntinstrument ontwikkeld
zien. “Verpleegkundigen wisselen via de workshops van
het VKI waardevolle ervaringen uit”, stelt Voorwinde.
“Een volgende stap zou de organisatie van regionale
kennisplatforms voor verdere deskundigheidsbevordering
kunnen zijn.” Overmeer tot slot: “Het VKI ondersteunt
ons op het gebied van scholing over zelfmanagement en
zelforganisatie en met de vertaling van de zeven rollen
van de wijkverpleegkundige, en doet dat al jaren goed.”

Zelforganiserende professional
Voor de vier geïnterviewden is het overduidelijk dat er een
directe relatie is tussen het zelfmanagement van de cliënt en
de zelforganisatie van de professional. “Als je je cliënt wilt
ondersteunen in zelfredzaamheid, vraagt dat om voldoende
speelruimte, wat ook een groot zelforganiserend vermogen
van de professional vereist”, stelt Voorwinde. Overmeer en
Leurs gaan uit van ‘practice what you preach’. Leurs: “’We
gaan werken aan uw zelfredzaamheid’, dat werkt niet.
Zelfredzaamheid is pas echt duurzaam als iemand zijn eigen
doelen stelt”. l

Uit de praktijk
Careyn

Bij Careyn is het thema zelfredzaamheid geïntroduceerd
als onderdeel van de visie Het Dorp, met tools als de
ZelfredzaamheidsRadar. Het is in eerste instantie aan de
professionals overgelaten hoe ze met zelfredzaamheid
aan de slag zouden gaan. In het experiment Regelarm
is een vervolgstap gemaakt door bij iedere cliënt de
zelfredzaamheid te scoren tijdens het indicatiegesprek.
Voorwinde signaleert ook dat vooral de financiën zorgen
voor een spanningsveld.

Door de zelfredzaamheid te scoren neemt het
bewustzijn toe dat de cliënt zelf de regie heeft.
Sommige teams merken dat inzet op
zelfredzaamheid van cliënten gevolgen heeft voor
de productiviteit, en dat is lastig.
Gerda Voorwinde, projectmanager bij Careyn Zorg
Thuis.
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Thuiszorg Rotterdam

Zorgprofessionals bij TZR kijken al langer waar de cliënt de
regie kan pakken.

De verschuiving is dat we nu met meer nadruk
alternatieven bekijken waardoor de cliënt
zelfstandig kan blijven. De cliënt is nu ook
consument, met andere vragen. Ik zie hoe junior
medewerkers dit anders benaderen dan senioren.
Voor hen is de verandering groter. Dat levert
wel eens discussies op in teams. Een goede zelforganisatie van de professional werkt als goed
voorbeeld voor de cliënt.
Zelfredzaamheid stimuleren vraagt om een
kritische beoordeling van klantvragen, maar ook
om andere faciliteiten die je je medewerkers
moet bieden, zodat ze hun werk goed en veilig
kunnen doen. Het Van Kleef Instituut draagt bij
aan deze ontwikkeling met workshops voor onze
medewerkers.
Anja Bravenboer, Manager Zorg & Organisatie bij
Thuiszorg Rotterdam.

De Zellingen

Bij De Zellingen ontwikkelt zelfredzaamheid zich de laatste
jaren in de richting van het systeemdenken.

We stimuleren cliënten nu vooral de kracht van
hun systeem te benutten om delen van de zorg
zelfstandig op te lossen. We gaan met onze
wijkverpleegkundigen in gesprek over het hoe. De
zeven rollen van de wijkverpleegkundige geven we
een plek in een leertraject en vertalen deze naar
het meester-gezelmodel. De wet- en regelgeving
wordt op dit punt ook duidelijker, zodat we
onze organisatie ook kunnen inrichten op deze
verandering.
Vincent Overmeer, locatiemanager Thuiszorg van
De Zellingen.

Inhoudsopgave

Uit de praktijk

Welke keuzes kan ik bieden?
Voor Mary van Mourik is de VKI-workshop “zelfredzaamheid” zeer bepalend geweest voor het denken over haar
plek, rol en taak als woonbegeleider: “Je kunt
zelfmanagement stimuleren als je je anders opstelt. Zoals
ik nu werk, staat de persoon zelf op de voorgrond en niet
de regels van het tehuis. Bij alles denk ik vanuit de cliënt en
probeer ik betuttelen te voorkomen. Welke keuzes kan ik
bieden?”

Opnieuw nadenken over inzet middelen
De bijeenkomsten van het ‘Netwerk Informele Zorg’
zijn voor Frida van der Sloot een effectieve manier
om samen met vakgenoten na te denken over hoe
de zorgorganisatie met familieparticipatie en digitale
communicatie bij kan dragen aan de zelfredzaamheid
van de cliënt.

Praktische tips
“Het Van Kleef Instituut stelt kennis beschikbaar
en stimuleert om in een prettige ambiance vanuit
verschillende perspectieven naar een bepaald
onderwerp te kijken. De inhoudelijk deskundige
die een van de bijeenkomsten begeleidde, gaf veel
praktische tips en door de presentatie kon ik de
opgedane kennis snel met mijn collega’s delen.” Bij
de uitrol van de pilot Familienet kwamen de adviezen

7

vanuit het Netwerk over digitale communicatie Van der
Sloot goed van pas. “Het effect is dat de betrokkenheid
van het familiesysteem toeneemt, waardoor je als
zorgverlener een stapje terug kunt doen.”

Nieuw ecogram
En dankzij het Netwerk hebben twee studenten
Verpleegkunde Geriatrie/Gerontologie in samenwerking
met experts een eigen sociaal ecogram ontwikkeld, dat in
De Zellingen is geïmplementeerd. “Dit ecogram brengt het
potentiële netwerk van de cliënt in kaart en draagt bij aan
diens zelfredzaamheid. Het is een prachtige bijvangst van
het Netwerk en toont aan hoe bereikbaar de experts zijn
die het VKI inzet”, concludeert Van der Sloot.
Frida van der Sloot is coördinator beleidsmedewerkers
K&O bij De Zellingen.

Ken je cliënt
“Voor de woonbegeleider zijn de verhoudingen nu echt
anders: de cliënt is bewoner en de professional is als hulp
te gast.” Tijdens het intakegesprek vraagt Van Mourik
naar de biografie en gewoontes van de bewoner. Hieruit
volgen passende activiteiten. Een voorbeeld: “Een van de
cliënten rookte vanaf zijn twaalfde. Na zijn opname kon
hij niet meer zo vaak roken als hij wilde en zat daardoor
slecht in zijn vel. Het idee om een e-sigaret aan te schaffen
was een uitkomst.” Ook aansturing en begeleiding van
mantelzorgers ziet Van Mourik als een deel van haar
taak: de familie integreren in de huiskamer, zodat alle
betrokkenen zich er prettig bij voelen. Via ‘t Weetje leren
collega’s, poolkrachten, vrijwilligers en bezoekers snel
voorkeuren van de bewoners kennen.
Mary van Mourik is woonbegeleider van twee huiskamers
bij De Zellingen.

Workshopserie Zelfredzaamheid
In deze serie workshops voor verzorgenden staan de
‘zelfredzaamheid’ en ‘zelfregie’ van de cliënt centraal. In
de basismodule ga je aan de slag met het bevorderen van
de zelfredzaamheid van de cliënt. Daarna verdiep je je in
een inhoudelijk onderwerp. Hierbij kijk je naar jouw rol bij
zelfredzaamheid en hoe je dat concreet kunt toepassen
bij o.a. continentie, kleine hulpmiddelen en dementie.

Inhoudsopgave

Wijkgerichte benadering

Kansen in de wijk
De sterke groei van het aantal ouderen en chronisch zieken met een of
meerdere aandoeningen vraagt om een andere organisatie van de zorg.
Meer op maat. Met oog voor persoonlijke behoeften en voorkeuren.
Maar ook met aandacht voor meer zelfredzaamheid van de cliënt. De
cliënt regelt de zorg steeds meer zelf en zet daarbij het eigen sociale
netwerk van familie, buren en vrienden in. Als het nodig is wordt met
de zorgverlener een oplossing gezocht voor een zorgvraag. Maar dat
betekent niet meer automatisch zorg verlenen.

Wat dan wel?
In de langdurige zorg wordt al geruime tijd gewerkt
aan een multidisciplinaire en wijkgerichte aanpak. Een
dergelijke aanpak heeft als doel om de zorg dichtbij de
cliënt te organiseren - samen met alle relevante partijen
om de cliënt heen. Zo zien we meer gezondheidscentra
ontstaan, meer samenwerking met andere disciplines in

de wijk en een groeiende rol voor informele zorg. En zeker
niet als laatste een hernieuwde belangrijke rol voor de
wijkverpleegkundige.

Wat betekent deze nieuwe rol?
Op een zelfstandige, ondernemende en samenwerkende
manier vervult de wijkverpleegkundige een spilfunctie

Uit de praktijk
Omgevingsfactoren bepalend
voor gezondheid in de wijk
Huub Sibbing van de Haagse Hogeschool geeft de
workshop Wijkanalyse maken. In deze workshop leren
wijkverpleegkundigen ‘breder kijken’: signaleren op
wijkniveau en ontdekken waar kansen liggen in de
samenwerking met maatschappelijke partners.
Wijkverpleegkundigen zijn volgens Sibbing ‘de
voelsprieten van de maatschappij’.
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Omdat er in de wijk omgevingsfactoren zijn die
de gezondheid beïnvloeden, is wijkanalyse nuttig.
Denk aan de kwaliteit van sociale contacten,
veiligheid, speel- en groenvoorzieningen, maar
ook aan huisvesting en het inkomensniveau.
Wijkanalyse levert actuele informatie op waarmee bestuurders preventief gezondheidsbeleid
kunnen ontwikkelen.
Cliënten van zorgorganisaties hebben hier baat bij.
Huub Sibbing, docent aan de HBO-V van de
Haagse Hogeschool.

in de wijk en bouwt ze een netwerk op van relevante
partijen om samen de zorg voor de cliënt te organiseren.
In de workshop ‘wijkanalyse maken’ ging VKI met
wijkverpleegkundigen aan de slag om goed zicht te
krijgen op de wijk, te zien waar samenwerkingskansen
liggen en hier een aanpak voor te maken. Hoe je dan
handig contact legt met alle partijen in de wijk kwam aan
de orde in de workshop ‘leren netwerken’. l

Samenwerking bij wijkgericht werken
In 2014 ontwikkelt het Van Kleef Instituut een workshop
om wijkverpleegkundigen te leren hoe ze de conclusies
uit de wijkanalyse concreet kunnen vertalen naar hun
eigen werkpraktijk. En werken we aan de vaardigheden
die hierbij nodig zijn.
Bij de activiteiten rondom wijkgericht werken zoeken we
de samenwerking met diverse kennispartners, waaronder
de hogescholen van Den Haag en Leiden.

Inhoudsopgave

Van Kleeflezing:
Wijkgerichte benadering biedt kansen!
Marieke Schuurmans sprak de achtste Van Kleeflezing uit vanuit een inspirerend
toekomstperspectief. In gedachten neemt ze ons mee naar het jaar 2033: Hoe ziet de
langdurige zorg eruit over 20 jaar? Hoe werken we samen in de wijk? En wat is de
nieuwe rol van verpleegkundigen en verzorgenden?
Marieke Schuurmans maakt in tien punten helder wat we
nu moeten doen om het nieuwe toekomstperspectief te
kunnen bereiken:

❶ Zorg bij mensen thuis: de transitie is het begin van
❷
❸
❹
❺

❻
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de ontwikkeling die ertoe leidt dat in 2033 de zorg
vooral bij de mensen thuis plaatsvindt, ook complexe
ziekenhuiszorg.
Niet ‘zorgen voor’, maar ‘zorgen dat’: een nieuwe
definitie van gezondheid die recht doet aan de ZZ-		
GG-transitie, gericht op aanpassing aan
omstandigheden en zelfmanagement.
Zelfstandig binnen het team: bij de definitie van
gezondheid en vormen van zorg horen nieuwe
beroepsprofielen. Uitgangspunt is dat de expertise
van de zorgverlener moet passen bij de zorgvraag.
Met wisselende partners: de decentralisatie van
zorgbudgetten biedt kansen en maakt overleg, eigen
initiatief en het versterken van lokale netwerken
gemakkelijker.
Resultaatgericht: de vergoedingen zijn verbonden
aan de resultaten van de zorgprofessionals, en dus is
het nodig te sturen op resultaten op het niveau van
de cliënt. Afspraken over het maximum aantal acute
ziekenhuisopnames geven ook focus in het werk in
de wijk.
Klinisch redeneren: de rol van wetenschappelijke
evidence en kennisontwikkeling bij het goed
inrichten van de zorg krijgt nadruk, en er is dus sprake
van meer samen- en wisselwerking tussen praktijk
en academie.

❼ Technologie vanzelfsprekend: bij zorginnovatie wel

❽
❾

❿

altijd blijven nadenken. Zorg innoveren is meer dan
gewoon maar doen. Technologische ontwikkeling
en toepassing van kennis in de praktijk moeten dicht
bij elkaar blijven.
Gesprekspartner: de zorgprofessional is een
volwaardige gesprekspartner. De resultaatgerichtheid
van de zorg maakt dat bestuurders het ‘hoe’ straks
meer overlaten aan verplegenden en verzorgenden.
Generalisten/specialisten: veel problemen van mensen
treden in samenhang op en veel generieke kennis
is breed toepasbaar. Levenslang leren is
vanzelfsprekend, evenals gericht scholen op
specialistische vraagstukken.
VenV werken op het niveau van hun opleiding:
verpleegkundigen en verzorgenden kunnen een 		
hoger niveau van opleiding bereiken door naadloze
doorstroming in het onderwijssysteem. Iedereen is
nodig en heeft toegevoegde waarde, passend bij de
vraag in de dagelijkse praktijk.

In de langdurige zorg en binnen de wijkgerichte
benadering zijn er dus volop kansen voor verpleegkundigen en verzorgenden. Denk hierbij aan de verbetering
van de zorgketen, het aanpakken van de patiëntveiligheid,
het beter mogelijk maken van hoge zorgkwaliteit, het
verminderen van gezondheidsverschillen, het analyseren
van gezondheidsissues en het opzetten van creatieve en
effectieve partnerships. Op naar de toekomst!
Marieke Schuurmans is professor verplegingswetenschappen aan het UMC Utrecht en lector ouderenzorg bij
de Hogeschool Utrecht en Chief Nursing Officer bij VWS.

Uit de praktijk
Een nieuwe visie op de wijk!

De workshop Wijkanalyse maken heeft Germieke Quist
vooral geleerd breder te kijken en bevindingen systematisch
in kaart te brengen.
Quist voerde de wijkanalyse in voor derdejaars studenten
HBO-V, richting MGZ. Ze wil graag dat ook studenten leren
van een wijkanalyse met ervaren wijkverpleegkundigen.

“De workshop heeft me flink aan het denken
gezet! Wijkanalyse goed inzetten vraagt
misschien om een nieuwe visie op het beroep,
een andere drive en extra vaardigheden. Als
wijkverpleegkundige wil je gezondheid bevorderen
en ook op het sociale vlak met netwerkpartners
een rol spelen. Maar hoever ga je daarin? Als er
een pand leegstaat, wil ik daar wel spreekuur gaan
houden, maar niet het initiatief nemen om het tot
een gezondheidscentrum annex wijkgebouw te
transformeren.”
Germieke Quist, docent verpleegkunde bij
Hogeschool Leiden en wijkverpleegkundige bij
ActiVite.
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Slimmer organiseren

Slim en betaalbaar
organiseren van zorg
Zorg die meer op maat wordt georganiseerd, met een grotere
verantwoordelijkheid van de cliënt voor noodzakelijke zorg
en een meer regisserende rol voor de zorgprofessional is de
toekomst. Naar verwachting verbetert hierdoor niet alleen de
kwaliteit van zorg, maar wordt deze ook beter betaalbaar.
Efficiënt
Voor de zorgprofessional betekent dit een nieuwe
rolinvulling. Waarbij naast goede zorg ook aandacht is voor
efficiënt en kostenbewust werken en voor slimme manieren
om de zorg te organiseren. Zorgprofessionals krijgen dus
een grotere rol bij het innoveren van zorgprocessen met hun
team. Dat vraagt om kennis over die rol, onderzoeken wat
mogelijk is in de praktijk en vervolgens de regie nemen.
Kansen en kosten
VKI ontwikkelt samen met zorgprofessionals activiteiten
en tools die bijdragen aan inzicht in kansen en kosten bij
innovatie. Zo is het netwerk ‘Lean in de care’ opgestart
waarin zorgprofessionals onder leiding van experts aan de
slag gaan met thema’s als zorglogistiek, efficiënt plannen en
zorginnovatie. Dit alles met als doel om de kwaliteit van de
zorg te verbeteren. Ook zijn de eerste contouren ontwikkeld
van een businesscase voor wijkverpleegkundigen.
Doelstelling? Slim en betaalbaar organiseren van zorg. l
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Uit de praktijk
“De ‘kunst van het klein maken’ heeft me
Netwerkbijeenkomsten verbinden
geïnspireerd, omdat blijkt dat je geen groot
praktijk en theorie
project hoeft op te tuigen om toch wezenlijk te
veranderen.
Tijdens de netwerkbijeenkomst van het VKI delen
we deze kennis met de toekomstige collega’s
van onze studenten. En wij leren van hun
praktijkervaringen voor ons eigen onderwijs. De
lijnen tussen onderwijs en zorginstellingen zijn al
heel kort, maar via deze netwerkactiviteiten van
het VKI is nu ook de kennisdeling beter geborgd.”
Aly Dassen is adjunct-directeur Branche
Gezondheidszorg van het Albeda College.

Aly Dassen nam in 2013 deel aan de netwerkbijeenkomst
‘Lean denken en zorglogistiek’ waar ze met ruim twintig
professionals uit verschillende sectoren ervaringen
deelde en ideeën opdeed.
Het Albeda College draagt bij aan kennisdeling door samen
met andere zorginstellingen, Hogeschool Rotterdam,
ROC Zadkine en het Van Kleef Instituut lespakketten
rond dementie te ontwikkelen. Deze zijn bedoeld voor
de verschillende eigen mbo-zorgopleidingen én voor de
zorginstellingen zelf.

Inhoudsopgave

Uit de praktijk
Kansenteller maakt kostenbewust
Slimmer organiseren gaat over efficiënter en (kosten-)
bewuster werken. Uit de bijeenkomst 'Kansenteller op
proef' van het Van Kleef Instituut trok Laura Visser in
eerste instantie de conclusie dat deze rekenmodule vooral
een nuttig instrument is voor inkopers, managers en
leidinggevenden.

Zorginnovatie:
kansen zien en
slim organiseren

“Voor de nieuwe rol van de wijkverpleegkundige is
een open blik voor vernieuwingen en verbeteringen
nodig”, stelt Knibbe. “De professional moet snel kunnen
inschatten of, en zo ja, hoe ze de vernieuwing vertaalt
naar de cliëntsituatie en of de verandering bijdraagt
aan effectievere zorg.” Zij bedacht de ‘kansenteller’,
aanvankelijk een uitgebreide rekentool om inzicht te
krijgen in de opbrengsten en kosten van verschillende
werkwijzen. Na de pilot in 2013 is de 'kansenteller’
doorontwikkeld tot een checklist, een generiek te
gebruiken vragenlijst, gekoppeld aan een webbased en
‘groeiende’ wiki met links naar een site of artikel, waar
de verpleegkundige snel op weg wordt geholpen. In
het najaar van 2014 wordt de definitieve 'kansenteller’checklist gepresenteerd.
Steunkousen
Knibbe neemt steunkousen als voorbeeld: zorgverleners
helpen die aan- en uitdoen, wat structureel veel tijd
kost. In de transitie naar zelfredzaamheid rijst de vraag
of die kous medisch wel nodig is, en vervolgens of
er wellicht een andere zorgvraag onder ligt, zoals
eenzaamheid. Zo’n vraag werd vroeger wel eens
overgeslagen, maar blijkt toch zeer relevant.
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Visser zou deze tool misschien gebruiken als die simpeler
zou zijn. Ze ziet toepassingsmogelijkheden in situaties
waarin ze een veel bredere vergelijking zou moeten maken
of zaken zou moeten standaardiseren:
Is er een ander product nodig, of misschien een ander
contactmoment? Kan technologie bijdragen aan een
oplossing? Bij de nieuwe rol van de wijkverpleegkundige
horen het totaaloverzicht en inzicht in alternatieve
zorgtrajecten met bijbehorende financiële component.
Resultaatgericht
"De 'kansenteller’-checklist ondersteunt de
wijkverpleegkundige bij het structureren van een nieuwe
denkwijze. Het instrument helpt meer resultaatgericht te
werken en overzicht te krijgen van de kosten en baten.
Ook maakt het duidelijk wat een bepaalde keuze voor
het proces naar de zorg toe betekent”, legt Knibbe uit.
De checklist helpt sneller en beter te kijken en maakt dat
de zorgverlener dichter bij de onderliggende zorgvraag
van de cliënt komt. Daarbij komen de vaardigheden
van de cliënt aan de orde, maar ook de eventuele extra
scholing voor medewerkers. Er blijven ook compacte
financieringsmodules beschikbaar in deze versie.
Hanneke Knibbe is bewegingswetenschapper en
zelfstandig adviseur bij Locomotion en werkt in opdracht
van het VKI.

“De belangrijkste eigenschap van het instrument
is dat er automatisch berekeningen worden
uitgevoerd op de gegevens die de professional
invoert. Als ik bij een cliënt moet kiezen
tussen twee verbandmiddelen heb ik geen
ingewikkelde rekensom nodig. Ik ben me door
de workshop Kansenteller echter wel meer
bewust geworden van materiaalkosten en de
prijs van de zorg voor de cliënt.”
Laura Visser is wijkverpleegkundige bij Careyn.

Rol VKI
“Het VKI heeft een cruciale rol in dit ontwikkelingsproces, omdat het de focus legt op praktische
toepasbaarheid door de wijkverpleegkundige nieuwe
stijl”, stelt Knibbe. “In die voortdurend bewegende
context van de wijkzorg neemt het VKI de rust om
vanuit een heldere visie op de toekomst van de zorg
naar oplossingen te werken. Dat vind ik wel knap.”

Inhoudsopgave

Keten- en netwerkzorg

Samenwerken met alle partijen
om de cliënt heen
Netwerken en ‘werken in ketens’ past helemaal in deze tijd waarin we goed
moeten samenwerken om de zorg voor de cliënt zo efficiënt mogelijk te
organiseren. Samen met aanbieders van zorg in de eerste en tweede lijn, welzijn
en wonen. Bij deze samenwerking gaat de zorg uit van de vraag van de cliënt en
zijn omgeving. De cliënt heeft hierbij zelf de regie.
Loslaten voor nauwere samenwerking
Een goede netwerksamenwerking leidt tot meer
zorgkwaliteit voor de cliënt en een efficiënte inzet van
middelen. Het belooft dus veel voor de langdurige zorg:
meer preventie, goede informatieoverdracht tussen
zorgprofessionals en passende zorg op het juiste moment.
Veel ketens bevinden zich nog in een beginfase, waar
andere al succesvollere samenwerking tot stand hebben
gebracht. Het vraagt loslaten, buiten de kaders denken en
actief zoeken naar efficiënte samenwerking.
Netwerkzorg voor mensen met dementie
VKI ondersteunt de professional bij het organiseren van
zorg vanuit het perspectief van de cliënt met een chronische
aandoening. Het werken met relevante partijen om de
cliënt heen is daarbij de basis. In de afgelopen jaren heeft
VKI zich gericht op de zorg voor mensen met dementie
en hun naasten. Keten- en netwerkzorg is essentieel
voor deze doelgroep omdat ze vaak te maken heeft
met meerdere problemen. Het VKI werkt, als partner
in de Academische Werkplaats Dementie (AWD), aan
kennisdeling, deskundigheidsbevordering en innovatie over
dit onderwerp.
Partnership AWD en keten Capelle/Krimpen
In de eerste fase van de AWD stond vooral vroegsignalering
op de agenda. Diverse tools, handreikingen en lesmateriaal
zijn ontwikkeld binnen de regio Capelle/Krimpen en
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beschikbaar gesteld aan cliënten, zorgverleners en
studenten. In 2013 werd de eerste fase afgerond en kwam
een nieuw partnership tot stand tussen de AWD en de
Keten Capelle/Krimpen.

Nieuwe projecten in 2014
In 2014 wordt door de AWD subsidie aangevraagd voor
het uitvoeren van nieuw praktijkgericht onderzoek onder
mensen met dementie en hun naasten. Ook wordt een
kennisagenda voor ‘preventie en zorg thuis’ opgesteld
samen met zorgprofessionals en twee andere academische
werkplaatsen. l

Academische Werkplaats
Dementie
De Academische Werkplaats Dementie is een
samenwerkingsverband van het Van Kleef Instituut,
de Hogeschool Rotterdam, De Zellingen en andere
zorgorganisaties in de regio Capelle/Krimpen.
De AWD biedt ruimte voor praktijkgericht onderzoek
en kennisuitwisseling tussen praktijk, onderwijs en
onderzoek en draagt zo bij aan zorginnovaties voor
mensen met dementie en hun naasten.

Inhoudsopgave

Partnership Academische Werkplaats Dementie (AWD)
en Keten dementiezorg in Capelle/Krimpen een feit per
1 januari 2014
Innige samenwerking in de keten
Omdat de financiering van ZonMw voor de AWD
in 2014 afloopt, is in 2013 gezocht naar een vorm
om de kennisdeling op het gebied van dementie
en dementiezorg te behouden. Het VKI heeft als
partner in de AWD een rol gehad in het vinden van
de juiste samenwerkingsvorm. Eind 2013 ontstond het
‘partnership’ tussen de ADW en de Keten dementiezorg
in Capelle/Krimpen.
Projectleider AWD Marina Theeuwen: “Er is een
sterke verbinding tussen de AWD en de Keten; beide
zijn praktijkgerichte partijen. De werkplaats deed al
eerder onderzoeken voor de Keten dementiezorg. De
verbinding is nu in een overgangsfase naar een inniger
samenwerking. Het VKI speelt al jaren een belangrijke
rol bij de vertaling van onderzoeksuitkomsten naar
praktische tools per doelgroep. Die samenwerking zal
blijven bestaan”.
Praktische kennisdeling
In 2013 zijn er allerlei concrete projecten en
activiteiten door VKI en partners gerealiseerd in
deze programmalijn. Zo zijn er zes lespakketten voor
mbo- en hbo-docenten ontwikkeld over onderwijs in
dementiezorg. Tijdens een netwerkbijeenkomst met
ketenpartners is de lokale situatie rond dementie in
Capelle en Krimpen in beeld gebracht. Hierdoor is
er meer aandacht ontstaan voor ‘vroegsignalering’.
Theeuwen is enthousiast over de informatiemarkt
‘Slimme technologie voor mensen met dementie’:
“Tijdens die markt presenteerden leveranciers
hun technologische oplossingen aan mensen met

beginnende dementie, mantelzorgers en professionals.
Naast de markt was er een inhoudelijk programma
voor de keten. Dit heeft waardevolle dwarsverbanden
opgeleverd op zowel lokaal als regionaal niveau”.
Nieuwe werkgroepen
De AWD start in de nieuwe setting twee werkgroepen:
‘Onderzoek en Innovatie’ en ‘Kennisdeling en –
verspreiding’. De eerste werkgroep inventariseert
bestaande opleidings- en bijscholingsmodules om
tot een optimale uitwisseling te komen. In 2014 gaat
‘Onderzoek en Innovatie’ een richtlijn opstellen voor
mantelzorgondersteuning. Het VKI heeft een actieve rol
bij ‘Kennisdeling en –verspreiding’.
Marina Theeuwen is projectleider AWD bij De Zellingen.

Uit de praktijk

Opnieuw nadenken
over technologie!
Stuurman heeft al de nodige bijeenkomsten van de AWD
bijgewoond en vindt ze een mooie manier om de praktijk
met kennis en wetenschap te verbinden. Domotica zijn
intramuraal bekend, maar werken ze ook voor de
thuissituatie en zijn ze betaalbaar? Voor navigatie- en
monitoringsystemen zijn de financiën vaak een rem. De
bijeenkomst over technologie ging over hoogstaande
technologie. Het is leuk om over robots te horen, maar
voor een casemanager zijn die nog toekomstmuziek. Anita
Stuurman, casemanager dementie, was erbij:

Een bijeenkomst van de AWD is voor mij verbindend en
inspirerend. Ik ben uit de waan van de dag en het maakt
me wakker. Als het gaat over versterking van het systeem
heb je meteen m’n aandacht. Bij technologie denk ik: ja,
dat is er ook nog...
De bijeenkomst over domotica gaf een mooi toekomstbeeld, maar voor mijn dagelijkse werk wil ik graag
praktische successen inventariseren. Die draag ik dan ook
weer uit bij mijn collega-casemanagers. Het vernieuwende
van de bijeenkomst zat meer in opnieuw nadenken over
technologie. Die dag was een goede kweekvijver voor
een nieuwe lichting studenten die in de zorg gaat werken.
Voor hen is het nieuw om te horen hoe domotica en
technologische hulpmiddelen bij de mensen thuis werken.
Het VKI had een stand met kleine hulpmiddelen. Kleine
hulpmiddelen zijn al vrij goed bekend onder casemanagers.
Je denkt samen na over handige laagdrempelige
oplossingen. Nachtelijk dwalen bijvoorbeeld lossen mensen
zelf op met een snoer kerstlampjes dat naar het toilet
leidt. We adviseren ook om iPads en heel toegankelijke
nuttige apps te gebruiken, maar vooral oudere mensen en
hun mantelzorgers haken vaak meteen af bij het woord
computer.
Anita Stuurman is casemanager Dementie bij De Zellingen.
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Keten- en netwerkzorg

Technologie
bij zorg en
zelfmanagement
Om snel, efficiënt en op maat te kunnen werken
wordt in de langdurige zorg steeds meer
technologie ingezet om cliënten efficiënt te
ondersteunen. Zorgprofessionals maken vaker
gebruik van hun mobiele telefoons of iPads om
de cliënt snel te kunnen helpen of voor collegiale
toetsing. Ook zijn er toepassingen waarmee
professionals een deel van hun werk op afstand
uitvoeren, terwijl ze niet fysiek aanwezig zijn.
Thuis blijven wonen
Er zijn eindeloze mogelijkheden voor de inzet van
technologie in de zorg, maar het gebruik in de praktijk is
nog niet overal gangbaar. Voorbeelden die in de praktijk
blijken te werken zijn: zelfmanagement via Internet,
technologische toepassingen in huis waardoor de cliënt
meer zelf kan blijven doen of beeldschermzorg. De inzet
van technologie kan cliënten ondersteunen bij het zo lang
mogelijk in de eigen omgeving wonen. Daarom is het een
belangrijk thema voor de toekomst van de zorg.
Kleine hulpmiddelen
In 2013 gingen verzorgenden in de VKI-workshop
“zelfredzaamheid en kleine hulpmiddelen” praktisch
aan de slag met hulpmiddelen die mensen kunnen
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ondersteunen bij heel alledaagse dingen. Denk dan aan
aankleden, eten en drinken, iets van de vloer rapen. De
zelfredzaamheidsradar als tool wordt door VKI bij deze
workshops ingezet om eventuele problemen bij deze
dagelijkse dingen met de cliënt op te sporen. In 2014 biedt
VKI twee nieuwe workshops aan rondom deze tool: een
voor verpleegkundigen en een voor verzorgenden.

Uit de praktijk
Technologie is meer dan beeldschermzorg.
Verzorgenden aan de slag met kleine hulpmiddelen!

Praktische tools
VKI werkt ook samen met haar partners in projecten
waarin nieuwe, vaak innovatieve, oplossingen voor
praktische zorgproblemen in de praktijk worden onderzocht. VKI denkt mee, begeleidt studenten en vertaalt
opbrengsten naar praktische tools voor de zorgprofessional.
Zo is in 2013 door studenten van de Hogeschool Rotterdam
een beslisboom ontwikkeld waarmee de zorgverlener een
weloverwogen keuze kan maken om wel of geen sleutel
van een cliënt in beheer te nemen. l
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Sleutelproblematiek
aangepakt in multidisciplinair
onderzoeksteam
Een projectteam van de Hogeschool Rotterdam heeft
voor Thuiszorg Rotterdam (TZR) en VKI de knelpunten bij
sleutelbeheer in kaart gebracht. Ook is advies uitgebracht
over hoe een toegangssysteem de zorgkwaliteit kan
beïnvloeden.
Beslisboom
Een concreet resultaat van dit onderzoek is de
beslisboom: een universeel toepasbare vragenlijst
waarmee je snel ziet of sleutelbeheer een optie is.
Marlou Mertens: “Ik hoop dat de zorgorganisatie de
beslisboom implementeert. De werknemers vonden
het oorspronkelijke selectiesysteem niet transparant en
onoverzichtelijk. Deze checklist draagt direct bij aan een
eenduidig toegankelijkheidsbeleid”.
Advies van 10 studenten
Mertens werkte samen met negen andere studenten:
“Iedereen in de projectgroep had een eigen focus.
Ergotherapeuten denken vanuit het menselijke, de cliënt.
De studenten Facility Management en de studenten
Logistiek en Economie letten op de uitrol en de kosten.
Zo hielden we elkaar heel scherp. Door het huidige
sleutelsysteem (Ubiqu) voelen cliënt en zorgverlener zich
wel veiliger dan wanneer de zorgverleners op straat
lopen met sleutels van cliënten, maar het is wel een
prijzige oplossing. Veiligheid, transparantie en reductie
van tijd en kosten zijn daarom de uitgangspunten bij ons
advies geweest”.
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Praktische samenwerking met VKI
Mertens vond de samenwerking met het Van Kleef
Instituut als medeopdrachtgever goed en praktisch. “De
ZelfredzaamheidsRadar van het VKI heeft ons geholpen
met het in kaart brengen van de zelfstandigheid van een
grote groep cliënten. Door mobiliteitsproblemen bleken
veel cliënten de deur niet zelf te kunnen openen. Dit is
mede de basis geweest voor de ontwikkeling van de
beslisboom.”
Technologie is volgens Mertens een waardevolle
ondersteuning van cliënten bij het zelfstandig blijven
wonen en functioneren: “een app met een mogelijkheid
tot sleutelbeheer kan handig zijn voor zorgverleners,
want hun telefoon hebben ze altijd bij zich”.
Marlou Mertens is student aan de Hogeschool
Rotterdam.
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Smartphone onmisbaar
in de directe zorgverlening

Zorgteammanager Mieke Kromdijk somt een
hele lijst apps op die wijkverpleegkundigen en
verzorgenden gebruiken in hun dagelijkse werk.
Deze technologische toepassingen leveren een
directe en belangrijke bijdrage aan efficiënte
zorgverlening: communiceren gaat sneller en
kennis is binnen handbereik.
Mobiele telefoon centraal
Kromdijk: “Wij zetten de mobiele telefoon heel breed
in. Onze klantenplanning en de tijdregistratie staan
erin. Wondverpleegkundigen maken foto’s met hun
mobiel om navraag te doen bij de huisarts. Omdat we
verplicht zijn double checks uit te voeren bij risicovolle
medicatie, kan de verpleegkundige met behulp van
een foto een collega via mail om akkoord vragen.
Het registratiesysteem van Icares staat erop en een
geneesmiddelenapp als naslagwerk. Ook algemene
apps als de routeplanner, camera en mail worden veel
gebruikt”.
iPad
De wijkverpleegkundigen hebben naast hun mobiel ook
een iPad om indicatie te kunnen stellen en zaken op een
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groter scherm voor cliënten te verhelderen. Er staan ook
andere apps op de iPad, zoals de ZelfredzaamheidsRadar,
de sociale kaart met adresgegevens van instellingen en een
app om verpleegkundige hulpmiddelen te bestellen.
Whatsapp
Whatsapp is onmisbaar als communicatiekanaal: “Collega’s
kunnen hierdoor heel snel onderling en in een groep zaken
afstemmen. Maar omdat deze veelgebruikte app niet
beveiligd is, zetten we er geen vertrouwelijke informatie
op. Misschien komt er een goed beveiligde Careyn-app als
vervanging”.
Meer technologie
Careyn zet ook andersoortige technologische oplossingen
in om de zelfstandigheid van cliënten te blijven bevorderen:
sleutelbeheer, infuuspompen en apparaten voor specifieke
wondzorg. Een ‘technoteam’ onderzoekt de mogelijkheden.
Kromdijk experimenteert nu met beeldzorg: “Cliënten

moeten wel een beeldscherm hebben en dit zelfstandig
kunnen gebruiken, wil je zo’n Skype-achtige toepassing
inzetten. Voor de ouderen in mijn wijk is er nog een
lange weg te gaan”. “De medicijndispensers van Medido
werken goed, omdat ze een seintje geven als de cliënt
een medicijn moet innemen. Maar analfabeten raken in
paniek als ze de storingscode niet kunnen lezen en het
ding blijft piepen. We moeten dus goede achtervang en
begeleiding organiseren.”
Rol VKI
Kromdijk ervaart het Van Kleef Instituut als een partner
die altijd mee wil denken en steeds uitnodigt om mee te
doen aan projecten, ook op het terrein van technologie.
Mieke Kromdijk is zorgteammanager bij Careyn
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VKI
nieuws
Ontvang onze
gratis nieuwsbrief:
meld je aan via de
website!

¨
ü Innovatieve projecten
met praktijk, onderwijs
en onderzoek

ü Workshops
¨

ü Bijeenkomsten
¨

ü Kennisnetwerken
¨

Bezoek onze nieuwe website

www.vankleefinstituut.nl

met praktische tonols,
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en ervaringsverhale

VKI voor de zorgprofessional
Colofon
Dit jaarbericht 2013 is een uitgave
van het VKI
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