
 
 

 

10 jaar Van Kleef Instituut; Janny Verseput blikt terug 

 

De tiende Van Kleef Lezing is een mooie gelegenheid om even stil te staan bij tien jaar Van Kleef Instituut (VKI). 

Janny Verseput, founding mother van het VKI, blikt terug op alle veranderingen die de zorg heeft ondergaan en 

spreekt haar wensen uit voor de toekomst. 

Rond 2000 was er weinig aandacht voor thuiszorg en het vak van wijkverpleegkundige. Hierdoor kreeg 

Verseput het idee om een onafhankelijke, regionale thuiszorgacademie op te richten, die organisaties zou 

verbinden en een platform zou zijn voor kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen wijkverpleegkundigen en 

wijkziekenverzorgenden. Uit dit project kwam in 2005 het Van Kleef Instituut voort.  

In de tien jaar dat het VKI bestaat, is de wijkverpleegkundige gelukkig weer op de kaart gezet. Verseput: ‘Er 

kwam een nieuw beroepsprofiel en de wijkverpleegkundige kwam terug in de zorgverzekeringswet, wat voor 

ons een geweldige kans is. En met de bachelor nursing 2020 leidt het hbo nu ook op tot wijkverpleegkundige. 

Al deze ontwikkelingen zouden omarmd worden door onze grondleggers Marrigje van Iperen en Gerard van 

Kleef.’ Helaas waren er ook minder positieve ontwikkelingen. De patiëntenzorg is zwaarder geworden en het 

nieuwe opleidingsstelsel vraagt veel van zorgverleners. ‘Dat de rol van helpende is wegbezuinigd vind ik 

tragisch’, zegt Verseput, ‘zowel voor de patiënt als voor alle helpenden die zo hard hebben gewerkt. Maar één 

ding is voor mij duidelijk: dat verzorgenden en verpleegkundigen, intra- en extramuraal, onlosmakelijk met 

elkaar verbonden zijn.’ 

En die verbondenheid is belangrijk in een tijd waarin versnippering op de loer ligt. Verschillende systemen voor 

indicatiestellingen worden nu vaak ingezet als doel op zichzelf en niet als middel voor betere patiëntenzorg. 

Kennis van vandaag veroudert snel, waardoor samenwerking tussen opleidingsinstituten en het werkveld van 

groot belang is. Verseput: ‘Het zou jammer zijn als ieder voor zich weer opnieuw het wiel gaat uitvinden. Het 

VKI kan hierbij helpen, als ankerpunt tussen lidorganisaties en opleidingsinstituten. We moeten krachten en 

middelen blijven combineren om onze kennisinfrastructuur verder uit te bouwen. Ik hoop en wens dat 

wijkverpleegkundigen, wijkziekenverzorgenden, verzorgenden en verpleegkundigen hun platform behouden 

om innovatief en lerend met elkaar bezig te zijn. Want een goed opgeleide en tevreden professional geeft een 

betere patiëntenzorg.’ 


