
“Juist door het 
inzicht in hoe de 

hersenen van mensen 
met dementie werken, kan ik 
ook aan anderen – familie of 
collega’s – uitleggen waarom 

iemand nou zo raar of 
onverwacht reageert”

Verzorgende  
Jenna Brussel

“We hebben 
de deadline van het 

nieuwe indiceren gehaald, 
ondanks de onderbezetting 

én zonder dat de cliëntenzorg er 
onder heeft geleden”

Coördinerend  
wijkverpleegkundige  

Debbie Cordier de Croust 

“Wijkverpleeg-
kundige Renato en 

ik mogen ieder 200 uur 
besteden om de kennis en 
ervaringen uit het onderwijs 

en de zorgpraktijk bij elkaar te 
brengen en te versterken”

Hbo-V-docent  
Rens Martijn

Jaarbericht 2015Het kennis- en inspiratienetwerk  
van en voor zorgprofessionals

Trots
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EN VERDER: 

Afgelopen jaar is er keihard gewerkt. De veranderingen 
in de zorg waar zo lang over is gesproken, zijn 
realiteit geworden. We zijn met z’n allen in het diepe 
gesprongen en aan de slag gegaan. 

Vaak vergeet je juist op drukke momenten trots te zijn. En  
dat is nou jammer, want door aandacht te besteden aan  
wat wél (in plaats van niet) lukt, kun je ontwikkeling en  
groei realiseren. Daarom hebben we aan het eind van het  
jaar, tijdens onze jaarlijkse VKI-lezing, bezoekers gevraagd: 
“Waar ben jij trots op?” Die reacties van verpleegkundigen  
en verzorgenden lees je in dit jaarbericht.

Ook wij hebben een lijstje gemaakt: wat sprong er voor 
ons uit? Het antwoord zal je niet verrassen: in ons team 
zijn we vooral trots als we horen dat we jullie helpen om 
je vak makkelijker of beter uit te oefenen. Dat hopen we 
ook dit jaar te doen met innovaties als een app voor de 
ZelfredzaamheidsRadar of het programma dat we gaan  
maken voor verzorgenden in transitie. 

Ik wens je veel leesplezier en vakinhoudelijke inspiratie. En 
vergeet jezelf niet te vragen: waar was jij trots op in 2015?

Elvira Nijhof,
Directeur Van Kleef Instituut

Trots op...

Tools / Workshops Netwerken / verbindenInnovatie en onderzoek

Oefenen met de Zelfred- 
zaamheidsRadar

Een Twinning-koppel!
Nieuw leernetwerk verstevigt 
brug tussen onderzoek, 
onderwijs en zorgpraktijk

Welke ondersteuning hebben 
verzorgenden nodig bij de 
transitie in de ouderenzorg?

Kennisnetwerk in beeld:
Aan de slag met LEGO

Lekker leesbare tools voor de  
zorgpraktijk

Workshop Ont-moeten:
Waarom reageert zij nou zo 
raar?

Nieuw gestart: 
netwerkbijeenkomst  
voor teamcoaches 

‘Een prikkelend 
scholingsprogramma, 
dat wilde ik voor de 
wijkverpleegkundigen’

10e Van Kleef Lezing: 
Positieve verpleegkunde 
versterkt de gezondheid 
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Drie sprekers aan het woord 
over vernieuwingen in de zorg11
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Een dagje op pad met de 
wijkverpleegkundige

14Blijf op de hoogte van het 
programma voor verzorgenden!
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VKI 10 jaar!
In 2015 vierde VKI haar 10-jarig bestaan. In ruim 10 jaar zijn 
we uitgegroeid tot een stevig kennisnetwerk van en voor 
zorgprofessionals. We zijn de schakel tussen zorgorganisaties 
en onderzoeks- en kennisinstituten, zoals hogescholen, 
universiteiten en ROC’s. We signaleren trends en luisteren naar 
de ervaring van verpleegkundigen en verzorgenden uit de 
praktijk.

Die actuele ontwikkelingen en praktijkervaringen 
onderzoeken we en vertalen we naar praktisch toepasbare 
kennis, hulpmiddelen en tools voor de zorgprofessional.
Zo hebben we ons in 2015 gericht op het onderzoeken van 
de behoeftes van verzorgenden in de transitie in de zorg. 
Andere voorbeelden zijn het leernetwerk ‘Twinning’ tussen 
hogeschooldocenten en zorgprofessionals en tools als de 
E-learning ZelfredzaamheidsRadar. Hierna meer!

“Ik ben blij dat ik het afgelopen jaar aan de 
ontwikkeling van mijn beroep heb kunnen 
werken, zoals het vakbekwaam indiceren. 
Ik krijg nu veel sneller boven water wat er 
allemaal speelt rondom de cliënt”
Johanneke van der Plaats
wijkverpleegkundige bij Laurens Thuiszorg

“Ik ben blij dat ik begonnen ben met het 
ambassadeurstraject. Samen met mijn 
mede-ambassadeurs kunnen we het vak 
van wijkverpleegkundige promoten en 
echt het verschil maken”
Angela Stolwijk, coördinerend 
wijkverpleegkundige bij ActiVite

“We zetten mensen weer in hun eigen 
kracht en brengen hen daardoor weer 
lichtpuntjes. Cliënten denken zelf meer na 
over eigen oplossingen. Ik vind het fijn om 
mensen op die manier te helpen”
Cora van Waardenberg, 
wijkverpleegkundige, Coöperatie 
Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam

“Sinds ik gestart ben met de opleiding 
niveau vier, word ik weer op een 
uitdagende manier aan het denken gezet. 
Ik was vastgeroest in het schrijven van een 
verpleegplan. Nu krijg ik weer meer kennis 
en kunde”
Bianca ten Hove, 
verpleegkundige bij Careyn

Innovatie en onderzoek

Waar 
ben jij 
trots 
op?

TOP 3 Top 3 innovatieve projecten
1. Onderzoek ‘Verzorgenden in transitie’
2. Project Twinning
3. VitaDem: vitaal met dementie

11 bijeenkomsten geaccrediteerd in 2015

3800 nieuwe bezoekers sinds live  
gaan nieuwe website in december
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De ZelfredzaamheidsRadar is een handig hulpmiddel om de 
zelfredzaamheid van je cliënt in kaart te brengen én deze te 
vergroten. Daarom hebben VKI en LOCOmotion een leuke en 
leerzame e-learningmodule ontwikkeld, zodat jij er op je werk 
of thuis op de computer of tablet mee kan leren werken. Nico 
Knibbe van LOCOmotion vindt het ’tof’ dat VKI op deze manier 
investeert in het vergroten van zelfredzaamheid.

Populair hulpmiddel in de zorg
‘Omdat VKI goed weet wat er onder zorgverleners in de regio 
leeft, ziet VKI ook meteen of een hulpmiddel zoals de Zelfredzaam- 
heidsRadar goed werkt in de zorgpraktijk. Verzorgenden en 
verpleegkundigen vinden het een handige tool om in te schatten 
of de cliënt nog zelfstandig kan koken, bewegen, communiceren, 
plassen, aankleden, et cetera. VKI pikt dat op en zorgt dan dat de 
zorgverlener de radar leert kennen en ermee leert werken. Eerder 
al in workshops, en nu ook met een e-learningmodule van 30 
minuten. Zo kan iedereen hiermee op elk moment van de dag op 
de computer of tablet oefenen.’

Ria Bierman, 
thuisbegeleidster bij Laurens Thuiszorg

‘De radar geeft mensen 
zélf inzicht in wat ze wel en 
niet kunnen’
‘Als je samen met je cliënt de ZelfredzaamheidRadar 
invult, stimuleer je mensen meteen al de eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. Dat is de belangrijkste 
les die ik heb geleerd van de e-learningmodule. Ik vind 
wel dat je goed moet kijken met wie je de radar invult. Bij 
mijn demente of psychiatrische cliënten werkt het niet. Zij 
haken af, zodat ik ‘m zelf maar invul. 

Het lijkt me vooral een handig instrument voor verzorgen-
den. Ik twijfel alleen of ze zichzelf nu de tijd gunnen om  
ermee te leren werken (vanwege alle drukte). Op de 
langere termijn zal het tijd besparen, maar je moet ‘m 
wel eerst in de vingers krijgen. Ik hoop dat we er op deze 
manier weer wat meer bekendheid aan geven.’

Oefenen met de  
ZelfredzaamheidsRadar

 
Meteen 

aan de slag!
Door filmpjes en herkenbare 

situaties uit de zorgpraktijk leer  
je de ZelfredzaamheidsRadar 

kennen. Je kunt de module 
vandaag nog doen!  

> naar  
e-learningmodule

http://free-learning.nl/modules/zelfredzaamheidsradar/multiscreen.html
http://free-learning.nl/modules/zelfredzaamheidsradar/multiscreen.html
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Nieuw leernetwerk Twinning
verstevigt brug tussen  
onderzoek, onderwijs en  
zorgpraktijk
In oktober 2015 startte een unieke samenwerking 
tussen de hbo-V-opleiding van Hogeschool 
Rotterdam, zorgorganisaties Laurens, Humanitas, 
Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam, 
en het Van Kleef Instituut. 

Met subsidie van ZonMw hebben zij een leernetwerk 
opgezet, Twinning, waarin duo’s van docenten hbo-V 
en wijkverpleegkundigen participeren in elkaars 
beroepspraktijk. 
 
In dit netwerk werken zij aan drie doelen:
• de competenties van nieuwe en ervaren wijkverpleeg-

kundigen versterken, zodat zij voldoen aan de nieuwe 
eisen van het vak; 

• de thuiszorg voor hbo-V-studenten aantrekkelijker 
maken, deels door het vergroten van wijkgerichte 
stageplaatsen en onderzoeksopdrachten;

• docenten ervaring laten opdoen met de huidige 
beroepspraktijk van de wijkverpleegkundigen.

ZonMw gaf nóg negen hogescholen in Nederland subsidie 
om leernetwerken op te zetten. In een landelijk netwerk 
delen zij hun ervaringen.

Wat gaan jullie doen?
Rens: ‘We mogen ieder, verspreid over 10 maanden, 200 uur 
besteden om de kennis en ervaringen uit het onderwijs en de 
zorg-praktijk bij elkaar te brengen en te versterken.’
Renato: ‘Het lijkt veel, 200 uur. Maar ze zijn zo op, dus mikken we 
nu op drie projecten: ik geef les op de hogeschool, Rens gaat met 
mij de wijk in en we gaan case-besprekingen organiseren met 
wijkverpleegkundigen, docenten en stagiaires. Zo kunnen we 
vanuit de theorie en praktijk bijvoorbeeld de verpleegkundige 
diagnostiek of ondernemerschap in de zorg verbeteren.’

Welk resultaat zien jullie? 
Renato: ‘Ik heb al met stagecoördinatoren gesproken en heb gast-
colleges gegeven bij Rens en zijn collega’s.’
Rens: ‘Hij is nogal populair.’ 
Renato: ‘Het is hartstikke leuk om te doen. En van docenten hoor 
ik dat het vak meer gaat leven bij studenten. Dat is natuurlijk de 
bedoeling! Binnenkort gaat Rens een dag met mij mee de wijk in. 
Als het wat beter weer is...’
Rens: ‘Renato hoopt natuurlijk dat het de hele dag regent als ik 
met hem de wijk in ga. Mijn studenten hopen dat inmiddels ook. 
Die houden wel van mooie verhalen. Maar ons doel is natuurlijk 

Rens Martijn, onderzoeker en docent hbo-V aan de Hogeschool Rotterdam en Renato Verweij, wijkverpleegkundige van Laurens Thuiszorg

dat we willen testen of het meelopen waardevol is voor het 
leernetwerk en om te zien waar we het onderwijscurriculum nog 
kunnen aanscherpen.’

In Rotterdam zijn nog 2 Twinning-koppels actief en in 
Nederland starten meer leernetwerken. Weten jullie wat zij 
gaan doen? 
Rens: ‘In november hadden we een eerste landelijke bijeenkomst, 
waar we over de plannen van andere netwerken hoorden. Maar 
het is te vroeg om met klinkende resultaten te komen. We gaan 
eerst zelf aan de slag en testen wat goed werkt.’ 
Renato: ‘Ik zeg altijd: “We hebben een gouden ei in handen!”.  
Wij zijn nu aan zet om te laten zien wat we kunnen. Wijkverpleeg-
kundigen zien wat er achter de voordeur aan zorg nodig is, wij 
kennen het netwerk in de wijk, wij kunnen onze ervaring delen 
met zorgverzekeraars. Maar we moeten elkaar wel helpen om 
die positie in te nemen, en aan studenten te laten zien wat een 
prachtig vak het is. Het is nu of nooit.’

Een Twinning-koppel!
  

Volg de ont wikke l ingen van Twinning op 
vankleef ins t i tuut.n l  of  v ia   @Twinningw v.

http://www.vankleefinstituut.nl/projecten/twinning-tussen-wijk-en-hogeschool/
http://@Twinningwv
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Welke ondersteuning  
hebben verzorgenden  
nodig bij de transitie  
in de ouderenzorg?
In de afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan de 
ontwikkeling en ondersteuning van de wijkverpleegkundige 
bij de transitie in de zorg. Gelukkig! Maar ook voor 
verzorgenden, de groep die het meeste direct klantencontact 
hebben, verandert er veel. Er ligt bijvoorbeeld meer nadruk op 
het bevorderen en behouden van zelfredzaamheid, in overleg 
met de cliënt, zijn familie en het (wijk)team. Hoe doe je dat 
eigenlijk?

VKI start onderzoek voor verzorgenden 
VKI heeft daarom in 2015 met haar kernpartners (Careyn, Laurens, 
De Zellingen en ActiVite) en met financiële steun van de Stichting 
Gerard van Kleef het voortouw genomen om te onderzoeken 
waar verzorgenden tegenaan lopen in hun praktijk, zodat we hen 
kunnen ondersteunen in deze transitie. 

Verhalen uit de praktijk
Trainer en onderzoeker Lausanne Mies vroeg verzorgenden naar 
de ervaring met hun nieuwe rol en zette 22 praktijkverhalen op 
papier. Onderzoeker Geertje van de Ven (FWG) interviewde 22 
wijkverpleegkundigen, managers, beleidsmakers en bestuurders 
over hun visie op de rol van de verzorgenden in deze transitie. 
Daarnaast gingen zij over de uitkomsten in gesprek met lectoren 
en medewerkers/programmaraadsleden van de vier kernpartners.

Opvallende uitkomsten
In 2016 ontwikkelt het Van Kleef Instituut op basis van deze 
uitkomsten een ondersteuningsprogramma voor verzorgenden.  
Uit het onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat verzorgenden 
soms spanning ervaren tussen de regels en wat zij voor de cliënt 
willen doen. Ze ervaren een gebrek aan tijd en vrijheid om, naast 
de uit te voeren taken, aandacht te hebben voor het welzijn 
van de cliënt. Daarnaast lijkt het goed om meer zicht te krijgen 
op de samenwerking tussen zorgverleners. Hoe zien zij elkaars 
toegevoegde waarde en de afbakening van hun taakgebied?

Het nieuwe beroepsprofiel voor verzorgenden geeft een 
eerste houvast voor de rol van verzorgenden en geeft inzicht 
in de verhoudingen binnen teams. Daarnaast verwachten de 
onderzoekers dat er veel valt te leren als de individuele en de 
teamcompetenties rondom een cliëntteam worden bekeken en 
benut. Dus een zorgteam rond dhr. X of mw. Y (de cliënt) en niet 
bijvoorbeeld team Capelle. Dat versterkt de ontwikkeling van 
iedereen: de verzorgende, de wijkverpleegkundige én de cliënt.

Blijf op de hoogte!
Ben je benieuwd naar het onderzoek en het ondersteunings-
programma voor verzorgenden dat hieruit volgt?  
Schrijf je dan vandaag nog in voor onze VKI-nieuwsbrief. 
Hierin laten we je maandelijks weten welke projecten 
starten, publiceren we nieuwe onderzoeksresultaten en 
kondigen we  workshops en bijeenkomsten aan.

Verzorgende:
 “Ik kom uit een generatie 

waarin we alles uit handen 
pakten van de cliënten, en nu is het 

de tijd van: mensen kunnen nog veel 
zelf. Vroeger belde ik automatisch de 
huisarts of de apotheek. Dat deed ik 

gewoon. En nu lopen we de bestelling 
van de medicijnen bijvoorbeeld even 

door, en regelen zij het verder 
zelf. Dat kunnen de meesten 

ook.”

Opleidingsadviseur:
“Verzorgenden zijn 

ongelooflijk loyaal en ze 
blijven maar gaan, terwijl de 
veranderingen nu ook vragen 
om stil te staan bij waarom je 

de dingen doet zoals je ze 
doet.”

 

Verzorgende: 
“Voorheen hadden 

we ieder jaar BIG-scholing. 
Nu moet je zelf op zoek. Je 

moet zelf je kennis bijhouden door 
protocollen te lezen. Er is wel wat 
voor te zeggen, maar ik vind het 

prettiger om met meerdere mensen 
naar een cursus te gaan, en aan 

de trainer vragen te kunnen 
stellen.”

Schrijf je 
hier in

voor onze 
nieuwsbrief 

http://vankleefinstituut.us3.list-manage.com/subscribe/post?u=a780ed92e05859029d5f1a622&id=f0d59f1c2e
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“Tijdens alle veranderingen en drukte 
hebben we het voor elkaar gekregen 
dat ik voor de Coöperatie één dagdeel 
in een gezondheidscentrum werk. De 
samenwerking met huisartsen is hierdoor 
erg verbeterd. Via de korte lijntjes met 
de huisartsen, krijgen we veel nieuwe 
aanmeldingen binnen” 
Gul Eren, wijkverpleegkundige, Coöperatie 
Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam

“Ik ben er trots op dat we nu een team 
hebben gecreëerd waar we op kunnen 
bouwen en waarin iedereen zichzelf kan 
zijn. Dat werkt heel fijn”
Anita Kap, verpleegkundige bij Careyn

Waar 
ben jij 
trots 
op?

“Ik probeer overstijgend te kijken en het 
totaalplaatje te zien. Niet alleen de klant óf 
de zorg óf de omgeving, maar ik wil dat al 
die puzzelstukjes goed in elkaar zitten”
Patriche Korn, wijkverpleegkundige bij 
Laurens Thuiszorg

“In de tien jaar dat het VKI bestaat, is 
de wijkverpleegkundige gelukkig weer 
op de kaart gezet. 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” 
Janny Verseput, bestuurslid VKI

Tools / workshops

Praktisch en toepasbaar
Zoek je informatie om je werk nog makkelijker te maken? Op 
onze nieuwe website vind je allerlei kennis en tools speciaal 
voor (wijk-)verpleegkundigen en verzorgenden. Je kunt de 
kennis natuurlijk bekijken op de website, maar ook uitprinten 
of versturen aan collega’s via Facebook of Twitter. 
In 2015 hebben we alle kennis/tools in een nieuw jasje 
gestoken, zodat de zorgprofessional er nog meer aan heeft  
in de praktijk. 

Ook hebben we nieuwe kennis toegevoegd, bijvoorbeeld over 
‘positieve gezondheid’ en een nieuwe E-learningmodule over 
de ZelfredzaamheidsRadar, die je gewoon lekker thuis kunt 
maken.

Natuurlijk hebben we ons workshopaanbod ook in 2015 
vernieuwd met allerlei praktische bijeenkomsten die worden 
beoordeeld met een dikke 8!

8

TOP 3 Meest bekeken kennis/tools:
1. Positieve gezondheid
2. Stappenplan wijkanalyse maken
3. Signaleringskaartje dementie

Top 3 bijeenkomsten
1. 10e VKI-lezing
2. Conferentie ‘Agressie bij dementie’
3. Workshop ‘Wijkplan, en dan?’

Waardering bijeenkomsten: 8
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Ruimteschepen, bewakers, hoge uitkijktorens… LEGO zorgde 
tijdens de VKI-netwerkbijeenkomst van 24 september voor 
jeugdsentiment, twitterde Caroline Smeets, wijkverpleeg-
kundige van Careyn. Maar vooral voor verrassende inzichten 
en serieuze gespreksstof over netwerken en ondernemen. Een 
terugblik van Judith Jager, coördinerend wijkverpleegkundige 
van ActiVite. 

Wat staat je bij van deze netwerkbijeenkomst?
‘Ik vond het heel leuk om op een abstracte manier – met LEGO – 
woorden te geven aan de veranderingen die op ons afkomen. Je 
deelt net zo goed ervaringen met elkaar, maar anders dan anders.’

Welke LEGO-bouwwerken vielen je op?
‘De ruimteschepen vond ik erg herkenbaar. Wij, wijkverpleeg-
kundigen, zijn visionair en pakken graag onze rol als spil in de 
wijk. Dus minister, zorg alstublieft voor minder regels en geef 
ons voldoende geld, zodat wij ons werk kunnen doen en nieuwe 

verbindingen kunnen leggen! Maar ik zag ook vele hokjes, 
doosjes, afgebakende LEGO-ruimtes. Dus we ervaren soms nog 
veel te weinig regelvrijheid. We voelen ons regelmatig beperkt 
door zorgverzekeraars en financiële regels.’

Wat heb je meegenomen uit deze netwerkbijeenkomst?
‘In de gemeente Leiden werken we als wijkverpleegkundigen 
in sociale wijkteams. De lijnen zijn kort en dat werkt fijn. 
Rotterdamse wijkverpleegkundigen hebben een andere relatie tot 
het sociale domein, meerdere organisaties werken overstijgend, 
waardoor ze meer focus hebben op preventie. Dat vond ik 
interessant. Je bent in de wijk zo intensief bezig met jouw cliënt 
en jouw netwerk van huisartsen, apotheken en gemeentewelzijn, 
dat je het gevoel kan krijgen er alleen voor te staan. In zo’n VKI-
bijeenkomst kun je van elkaar leren en deel je ervaringen. Ik krijg 
daardoor altijd nieuwe ideeën voor mijn eigen werk.’

Lekker leesbare tools  
voor de zorgpraktijk
Zien we een handig formulier of stappenplan voor de 
zorgpraktijk? Dan delen we deze op onze site of we 
ontwikkelen de tool zelf en plaatsen ‘m online. In 2015 
hebben we ruim 15 tools herschreven en toegankelijker 
gemaakt. Neem dus snel een kijkje!

Welke tools kun je bijvoorbeeld vinden op 
vankleefinstituut.nl/kennis-en-tools/? 
• De nieuwe tool AktieBlok. Op het formulier noteer je wat er 

moet gebeuren, wie dat gaat doen en wanneer het af moet 
zijn. Zo zijn afspraken niet langer vrijblijvend en dat helpt!

• Praktische tips en tools voor het communiceren met 
cliënten met dementie.

• De 8 tips om zorgtijdstippen overeen te komen, waarbij je 
een balans vindt tussen de verwachtingen van je cliënt en 
de mogelijkheden binnen je zorgteam. 

Je leest per tool wat het is, bijvoorbeeld een formulier, 
vragenlijst of stappenplan, en we beschrijven hoe je deze in 
jouw zorgpraktijk kunt gebruiken. Je kunt de tools printen, 
downloaden en vindt ook links naar andere relevante 
informatie.

   Kennisnetwerk in beeld… 
   aan de slag met LEGO  

Stap 1 Het probleem

Aktie (Stap 3 AktieBlokvel)

Nr.

Nr.

Aktie afgerond op

Wie onderneemt aktie

Datum
.    .   /  .    .   /  2 0  .   .

.    .   /  .    .   /  2 0  .   .

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Wat is het er aan de hand en hoe komt dat?

Fase klaar?

Stap 2 De oplossing
Wat is er aan te doen?

Stap 3 De aktie

Wat wordt er aan gedaan?

Wanneer wordt het gedaan?

Door wie wordt het gedaan?

www.gezonden zeker.nl

Als je mogelijkheden ziet om het probleem toch op te lossen, 
begin je weer bij Stap 1 met een nieuw velletje. Je kunt het probleem ook laten rusten en een aktie oppakken waar je meer mogelijkheden in ziet.  

Deze aktie is van belang voor:
  team
 dienst
 projectleider
 hele organisatie
 begroting/budget bespreken aanschafbeleid
 bouw/verbouw
 arbodienst
 preventiemedewerker

 arbocoördinator
 kwaliteitsfunctionaris OR/MR 
 uitleen
 zorgdossiers
 opleiding
 training en scholing 

Ja

Nee, want

Is het probleem goed opgelost?

Stap 4 De evaluatie

&
Project

&

&

EN

Gezond & Zeker
AktieBlok

Gezond & Zeker
AktieBlok

.    .   

.    .   

Datum
.    .   /  .    .   /  2 0  .   .

http://www.vankleefinstituut.nl/kennis-en-tools/
http://www.vankleefinstituut.nl/kennis-en-tools/
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Mensen met dementie reageren soms anders dan wij 
verwachten. Maar hoe komt dit nu eigenlijk? Door het uitvallen 
van hersenlagen, weet verzorgende Jenna Brussel te vertellen. 
Zij volgde in 2015 de VKI-workshop Ont-moeten.
Waarom koos je voor deze bijeenkomst?
Inzicht in hersenlagen
‘Ik werk al jaren bij De Zellingen op de gesloten afdeling voor 
mensen met dementie, dus hun gedrag is mij niet vreemd. Toch 
vond ik de uitleg over de hersenlagen écht een eyeopener. De 
eerste twee hersenlagen bouw je op in je eerste vier levensjaren, 
de andere twee tussen het 4e en 25ste jaar. Bij mensen met 
dementie functioneren de twee bovenste lagen niet meer, 
waardoor plannen en het besef van tijd verdwijnen, en ook de 
motoriek en taalfunctie verslechteren. Daardoor overheersen 
basisemoties – boos, blij, bang en bedroefd – en gedrag als 
spiegelen en na-apen.’

Uitleg geven aan familie
‘Door de workshop ben ik weer op een andere manier naar het 
gedrag gaan kijken. Je hoort weleens: “Ze doen het gewoon 
expres”. Maar zo denkt iemand met dementie helemaal niet, dat 
kunnen ze niet meer. Juist door het inzicht in hoe de hersenen 
werken, kan ik ook aan anderen – familie of collega’s – uitleggen 
waarom iemand nou zo raar of onverwacht reageert, en kunnen 
we samen zoeken naar een manier om daarmee om te gaan.’

Waarom reageert zij nou zo raar? Workshop Ont-moeten,  
over omgaan met mensen 
met dementie 
Leren meebewegen
Trainer Roos Rijnen geeft in deze 3-uur durende workshop 
inzicht in de hersenen en het gedrag van mensen met 
dementie. Daardoor leer je hun reactie begrijpen en kun 
je de interactie daarop aanpassen. ‘Omdat mensen met 
dementie ons niet begrijpen, voelen ze zich snel onveilig’, 
legt Roos uit. ‘Dat leidt tot weerstand, en basisreacties 
als verstijven, vluchten of vechten. Dat betekent dat 
je als verzorgende of verpleegkundige anders moet 
communiceren. Niet vertellen dat mevrouw naar de 
badkamer moet, maar er bijvoorbeeld zingend naartoe 
bewegen.’ 

Accreditatie
VKI meldt elke workshop en  
bijeenkomst aan voor accreditatie  
bij het Kwaliteitsregister van  
Verpleegkundigen en Verzorgenden  
van de beroepsvereniging V&VN.  
Voor deze workshop kreeg je  
3 accreditatiepunten!
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“Ik ben er trots op dat we samen met een 
student hbo-V het beleid voor ons team 
hebben opgezet. Ons team vaart er wel 
bij én het is leuk om leergierige studenten 
en toekomstige vakgenoten in hun 
ontwikkeling te ondersteunen”
Riet Knot, wijkverpleegkundige bij Careyn

“Bij een van mijn cliënten kreeg ik regel-
matig het gevoel dat ik tekort schoot, maar 
ik liet me niet gek maken. En laatst zei 
ze: ‘Ik ben blij om je te zien; je bent heel 
consequent’. Het is heel belangrijk in deze 
tijd vol veranderingen dat je niet aan jezelf 
gaat twijfelen. Ik weet waar ik voor sta!”
Marijke Thomlinson, wijkverpleegkundige 
bij ActiVite

“Ik vind het mooi dat het indiceren weer 
terug is bij de wijkverpleegkundigen, want 
het klopt bij hun positie en hun taak, om 
de totale zorg te overzien”
Mick van Hengel - Jacobse, 
verpleegkundige bij Careyn

“We zijn het afgelopen jaar binnen het 
wijkteam dichter naar elkaar toe gekomen 
en we beginnen meer begrip voor elkaar 
te krijgen”
Ellien van Keulen, wijkverpleegkundige bij 
Careyn

Waar 
ben jij 
trots 
op?

Netwerken / verbinden

Nieuw:
1. Adviesraad V&V voor VKI
2. Netwerk voor teamcoaches

    @VKI010: 51% meer volgers in een jaar

Elkaar versterken
Het Van Kleef Instituut is het netwerk voor zorgprofessionals 
waarin je samen leert en innoveert. Kennis delen, 
praktijkervaringen uitwisselen, leren van elkaar en van 
experts, dat is wat VKI wil stimuleren!
Zo ondersteunen en inspireren wij verpleegkundigen en 
verzorgenden in de VVT. Wij bieden hen de kennis en 
handvatten die ze in de praktijk nodig hebben. Dit doen wij 
onder andere in het Kennisnetwerk Wijkverpleegkundigen, 
waarin we een aantal keer per jaar actuele thema’s met 
elkaar bespreken. Met inspirerende tools, werkwijzen en 
experts! 

Ook de opleidingsadviseurs en teamcoaches van onze 
partners hebben een eigen netwerk waarin kennis en 
ervaringen worden gedeeld en nieuwe plannen worden 
gemaakt. Zo stomen wij samen de zorg klaar voor de 
toekomst!
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Waar loop je als teamcoach tegenaan? Hoe help je teams bij 
hun ontwikkeling? Teamcoaches weten als geen ander wat er 
speelt in de zorgpraktijk. Zo ontstond op 3 november de eerste 
netwerkbijeenkomst voor de 20 teamcoaches van Careyn 
en Laurens. Hoe kunnen zij van elkaar leren in deze relatief 
nieuwe functie? En wat zien zij in het werkveld? Anneke Vietje 
was een van de aanwezige teamcoaches van Careyn Utrecht. 

Mooi vak!
‘Toen ik de vacature voor teamcoach zag, heb ik meteen 
gesolliciteerd. Ik vind het superleuk om de teams te begeleiden 
en ondersteunen in hun ontwikkeling. Het is waardevol om 
de teams oprechte aandacht te geven en aan te sluiten bij de 
vraag die op dat moment speelt. Samen aan de slag gaan om de 
teamsamenwerking te verbeteren, helpt medewerkers om plezier 
te houden in hun werk en draagt bij aan bewustwording waarom 
ze doen wat ze doen.’

Leren van elkaar
‘Ik vind het een goed initiatief dat VKI voor alle teamcoaches van 
Laurens en Careyn netwerkbijeenkomsten heeft georganiseerd. 
Het is een waardevolle aanvulling op de werkoverleggen met ons 
eigen team. Vooral omdat het heel leerzaam en interessant is om 
te horen hoe teamcoaches van een andere organisatie invulling 
geven aan hun functie en samenwerken met het management van 
de organisatie. Het uitwisselen van ervaringen en kennis vind ik 
enorm inspirerend.’ 

Tools voor de praktijk 
‘Op ons verzoek ging de tweede bijeenkomst over deep  
democracy, een overlegtechniek waarbij een minderheids-
standpunt ruimte krijgt in een meerderheidsbesluit. Het 
toepassen van deze methode resulteert in een besluit met 100% 
consensus. Door het gesprek aan te gaan met iedereen, kan een 
team gezamenlijk een stuk verder komen!’ 

Nieuw gestart:  
netwerk voor teamcoaches
  

Drie sprekers aan  
het woord over  
vernieuwingen in  
de zorg

Prof. dr. Anne Goossensen 
vindt het essentieel om 
zachte waarden in de zorg – 
de kwaliteit van de  
zorgrelatie - ook meet- en 
vaststelbaar te maken.

Prof. dr. Marieke 
Schuurmans staat stil bij 
de beeldvorming over 
ouderen en het belang 
om goed door te blijven 
vragen. 

Prof. ir. Peter-Paul Verbeek  
laat ons inzien dat we niet 
bang hoeven te zijn voor 
robots. Wel moeten we  
menselijke interactie zorg-
vuldig vertalen naar nieuwe 
technologische toepassingen.

U ziet ze aan het woord in het fimpje: 
10 jaar VKI -lezingen > kijken

https://www.youtube.com/watch?v=KjsuZI_CpGA
https://www.youtube.com/watch?v=KjsuZI_CpGA
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‘Het is alweer een jaar geleden, maar ik ben er nog altijd 
trots op dat we de Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg 
Rotterdam hebben kunnen starten. We zijn erin geslaagd 
een vervolg te geven aan het project Zichtbare Schakels 
Rotterdam, dat van 2010 tot eind 2014 met veel succes in 
Rotterdamse achterstandswijken is uitgevoerd. 

Organisatie scholingsaanbod
VKI heeft ons in de tweede helft van het jaar ook geholpen bij de 
organisatie van het scholingsaanbod. Die samenwerking verloopt 
erg constructief. Het voelt vertrouwd. We kennen het Van Kleef 
Instituut al langer en wijkverpleegkundigen bezochten ook eerder 
VKI-bijeenkomsten, maar dit programma is helemaal op onze 
smaak afgestemd. Zo bouwen we gericht aan de professionele 
ontwikkeling van wijkverpleegkundigen, en daarmee aan de groei 
en bloei van onze Coöperatie.’ 

‘Een prikkelend  
scholingsprogramma, 
dat wilde ik voor de 
wijkverpleegkundigen’
  

Bij zo’n ambitieus samenwerkingsverband voor wijkgerichte 
zorg hoort een goed, prikkelend scholingsprogramma voor 
wijkverpleegkundigen, vond ik. Geen tijdelijk programma 
voor een halfjaar, maar een stevig aanbod waarmee we de 
wijkverpleegkundige zorg verder kunnen professionaliseren. 
Dus hebben we Annemarie Klaassen van het Van Kleef Instituut 
gevraagd mee te denken over ons nieuwe scholingsprogramma. 
Samen met het VKI hebben we in onze werkgroep van leden 
van de Coöperatie actuele thema’s benoemd die ertoe doen 
voor wijkverpleegkundigen. Netwerken, wijkplannen en 
zelfmanagement natuurlijk, maar ook thema’s als dementie, 
e-health, en psychiatrie staan in ons programma. 

Marjan Hoeijmakers, manager Coöperatie 
Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam

Workshop netwerken
Het is handig als je weet hoe je moet netwerken 
als je samen met anderen activiteiten wil initiëren 
en opzetten. Hoe maak je bijvoorbeeld contact 
met andere zorgverleners - zoals huisartsen en 
maatschappelijk werkers? Hoe presenteer je een 
bepaald probleem in een wijkteam en zorg je ervoor 
dat je dit gezamenlijk aanpakt? Hoe profileer je jezelf 
als wijkverpleegkundige? Hoe gebruik je social media 
hiervoor? In de training gingen deelnemers aan de 
slag met hun ‘Unique Selling Point’ en deden een 
elevatorpitch.

 
Netwerken

“Het profileren in de wijk 
is nog nieuw voor mij, maar 

met de handvatten uit de 
workshop kan ik aan de slag 

in de praktijk.” 

Wijk- 
analyse

“Interessant, werd 
geïnspireerd om aan de 

slag te gaan om een 
wijkanalyse te gaan 

maken.”

http://free-learning.nl/modules/zelfredzaamheidsradar/multiscreen.html
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Meer weten?
Wil je weten wat Armanda Koetsveld, 
verpleegkundige in de wijk bij Careyn, van de 
lezing vond?  
Lees de reactie en het verslag van de lezing  
op onze nieuwe site: www.vankleefinstituut.nl

Op 10 december verwelkomden twee sprankelende dames 
alle bezoekers aan de 10e Van Kleef Lezing met een 
welgemeend compliment. En niet zonder resultaat: met 
een brede lach op het gezicht meldde iedereen zich bij de 
inschrijfbalie in het Rotterdamse Zuidpleintheater. 

De complimenten op deze positiefste middag van het jaar hadden 
een diepere betekenis, bleek al snel in de lezing van hoogleraar 
Jan Walburg. Positieve gezondheid en verpleegkunde zijn de 
bouwstenen van geluk en bloei, voor cliënt én zorgprofessional.

Doel van positieve verpleegkunde
Positieve emoties stimuleren het probleemoplossend vermogen 

van mensen en zijn een belangrijke bouwsteen voor de mentale 
conditie. Welbevinden kan de gezondheid ondersteunen. Het 
doel van positieve verpleegkunde is daarom niet alleen zorg, 
ondersteuning en herstel bij ziekte, maar ook het bevorderen 
van de lichamelijke, mentale en sociale gezondheid, het 
versterken van veerkracht, empowerment en het bevorderen van 
welbevinden.

Wim komt nu weer buiten
Juist door aandacht te besteden aan wat iemand wel kan (in 
plaats van te focussen op iemands klacht of probleem), kun je 
ontwikkeling en groei bereiken. Walburg noemt als voorbeeld 
het verhaal van Wim. Wim is diabeet en kan niet meer lopen, 

waardoor hij de hele dag chagrijnig voor het raam zit. Tot hem 
gevraagd wordt wat hij vroeger leuk vond om te doen. Hij 
krijgt een camera van de gemeente, gaat weer naar buiten en 
fotografeert nu vanuit zijn scootmobiel alles wat hij tegenkomt. 

Positieve verpleegkunde 
     versterkt de gezondheid

10e 
Van Kleef 

Lezing “Waardevol, 
vooral om aan den 

lijve te ervaren wat het 
is om complimenten te 

geven en te krijgen”

“Het was 
een prettige 
en leerzame 

dag”

“In de zorg zijn 
we al bezig met 

positieve verpleegkunde. 
Juist de dagen erna ben 

ik erover na gaan denken, 
en dat heeft mij positieve 

energie gegeven. Niet 
verwacht maar echt 

waar”

“De workshop 
‘Complimenten 

geven’ werd leuk 
gedaan en voelde niet 

ongemakkelijk. Op deze 
manier maak je kennis met 

anderen waar je anders 
waarschijnlijk niet mee 

in gesprek zou 
komen”

http://www.vankleefinstituut.nl/tools/positieve-verpleegkunde-op-weg-naar-een-bloeiende-samenleving/
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Dit jaarbericht 2015 is een uitgave van het VKI
www.vankleefinstituut.nl
T 010-2680654

Tekst
Tind, Nelly Dijkstra, VKI, Elvira Nijhof
Fotografie
Zorg in beeld, Frank Muller en VKI
Film
Stoffer en Blik. Filmstills uit de film: Van Kleef Instituut,  
10 jaar lezingen
Vormgeving
Mariël Lam bno, ‘s-Hertogenbosch

Wat was voor jou belangrijk om te laten zien?
‘Wijkverpleging bestaat niet uit één dingetje. 
Het is niet alleen wondverzorging. Je kijkt, 
hoort, ziet, signaleert. Ik zie het bijvoorbeeld 
meteen als mevrouw weer met haar been 
trekt. Daar vraag ik op door.’

Kijk je anders dan vroeger?
‘Signaleren hoort van nature bij ons vak, 
dus eigenlijk niet. Wel kan en mag ik nu 
schakelen tussen het medisch en sociaal domein. 
Enerzijds, omdat we de ruimte hiervoor binnen de 
zorgverzekeringswet hebben gekregen, anderzijds, omdat 
we een netwerk hebben mogen en kunnen opbouwen binnen  
het sociaal domein. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven, 
omdat we naar het totaalplaatje kijken en inspelen op de  
bredere behoefte van de cliënt.’ 

Om cliënten gezonder of 
zelfredzamer te maken?

‘Dat is natuurlijk wel een belangrijk 
doel. Dat zeg ik ook in de film. We 
zijn zorgmensen, en willen graag 
zorgen, maar je moet voorkomen 
dat je mensen gaat pamperen, want 

dan ontneem je ze hun eigen kracht. 
De kunst is om het niet meteen in te 

vullen, maar te vragen: wat wilt en kunt 
u nog zelf doen? En hoe kunnen wij u 

ondersteunen?’

Heb je nog een tip of boodschap voor collega’s?
‘Het is het mooiste en meest dankbare vak dat er is, want je 
maakt het verschil. Dat zie je ook terug in de film. Dat moeten 
we in de drukte niet vergeten.” 

Een dagje op pad met de wijkverpleegkundige 

Netwerk voor  
zorgprofessionals

Onze missie was vanaf de start duidelijk: VKI werkt met en 
voor zorgorganisaties aan de ontwikkeling, inspiratie en 
ondersteuning van zorgprofessionals in de langdurige zorg 
(intramuraal én extramuraal). Dit doen we door kennisdeling, 
deskundigheidsbevordering en zorginnovatie.

Als netwerkorganisatie werken we op het snijvlak van 
innovatie en praktijk. Onze samenwerking met zorg-
organisaties, kennis- en innovatieve partners, beleid en 
onderwijs geeft inspiratie voor ons aanbod. Samen met  
deze partners ontwikkelen we vernieuwende activiteiten  
om de zorgprofessional goed toe te rusten voor de 
dagelijkse praktijk, nu en in de toekomst.

Meer weten of ook 
partner worden  
van VKI? 
Check onze partnerpagina  
voor meer  informatie over  
ons netwerk.

Speciaal voor het 
10-jarig bestaan van 

het Van Kleef Instituut liep 
een cameravrouw een dagje 

mee met Debbie Cordier de Croust, 
coördinerend verpleegkundige van 
ActiVite en ambassadeur van de 
wijkverpleegkundigen. Zij bezoekt 
meerdere cliënten en vertelt wat 

de transitie van de zorg nu 
eigenlijk in de praktijk 

inhoudt.

https://www.facebook.com/Van-Kleef-Instituut-263004657180694/https://www.facebook.com/Van-Kleef-Instituut-263004657180694/
https://twitter.com/search?q=van%20kleef%20instituut&src=typd
https://www.youtube.com/watch?v=KjsuZI_CpGA
https://www.youtube.com/watch?v=KjsuZI_CpGA
http://www.vankleefinstituut.nl/partners/

