
Scan wijkverpleging



De rol van de wijkverpleegkundige is veranderd. Sinds 1 januari 2015 

beoordeelt de wijkverpleegkundige, samen met de cliënt, welke 

verpleging en verzorging ingezet moet worden in de thuissituatie. Met 

als doel de cliënt zo lang mogelijk thuis te laten wonen. 

• Hoe gaat uw organisatie om met deze veranderingen?

• Is de inrichting van uw organisatie ondersteunend aan deze 

veranderingen voor de verpleegkundigen en verzorgenden? 

• Hoe monitort u de indicatiestelling door de wijkverpleegkundige 

en de daadwerkelijk inzet? 

Speciaal voor zorgorganisaties die thuiszorg bieden met wijkverpleging 

ontwikkelde bureau HHM de scan wijkverpleging. 

Na deze scan weet u of u op goede weg bent en wat u nog kunt verbeteren.

“We staan aan de start van de 

verdere professionalisering van de 

wijkverpleging. De wijkverpleeg-

kundige is een autonome 

professional, maar maakt ook 

onderdeel uit van een organisatie. 

Hierdoor kan de wijkverpleegkundige 

het gevoel hebben in een spagaat te 

komen tussen cliënt en organisatie. 

Voor  organisaties is het een 

uitdaging om de professional te 

faciliteren in haar rol.

Vaak is het nog niet vanzelf-

sprekend de wijkverpleeg kundige 

te betrekken bij belangrijke 

beslissingen. Terwijl zij degenen 

zijn die bepalen welke zorg er 

vanuit de organisatie wordt 

geleverd. 

Vanuit de organisatie is er niet 

altijd zicht op de indicatiestelling 

door de wijkverpleegkundigen.” 

Sophie 

ten Hove, 

adviseur 

bureau HHM: 



Hoe werkt de scan wijkverpleging? 

Een adviseur van bureau HHM brengt een bezoek aan uw locatie en voert diverse 

gesprekken met wijkverpleegkundigen, verzorgenden, mensen van de bedrijfs-

voering en het management. De adviseur:

• vormt zich hierdoor een beeld van de situatie  

• benoemt aandachtspunten

• beoordeelt welke consequenties de veranderingen voor uw organisatie 

hebben 

• adviseert hoe u eventuele risico’s kunt voorkomen en kansen benutten

Hierbij kijken we ook naar de lokale context. 

Na het bezoek ontvangt u een adviesrapportage met de specifieke aandachts-

punten en praktische handvatten.

Veranderingen voor de wijkverpleegkundige

Er wordt een andere rol van de wijkverpleegkundigen en verzorgenden verwacht. Dit 

vereist andere competenties van deze professionals.

• De wijkverpleegkundige is verantwoordelijk voor het stellen van de indicatie en de 

zorgtoewijzing.

• De wijkverpleegkundige coördineert de zorg rondom de patiënt en stemt af met 

andere hulpverleners.

• Thuiszorgteams worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor de organisatie

van de zorg.

Veranderingen voor de zorgaanbieder

Zorgaanbieders moeten zicht krijgen op de inhoud en kosten van de wijkverpleging. 

Inzicht dat nodig is om de juiste keuzes te maken op strategisch, tactisch en 

operationeel niveau. 

• De verwachting is dat veel aanbieders gedurende het jaar geen budgetruimte

meer hebben voor het leveren van wijkverpleegkundige zorg aan nieuwe cliënten.

• Aanbieders moeten op zoek naar mogelijkheden om de zorg efficiënter te 

organiseren, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

• Per 1 januari 2017 moet geregeld zijn dat zorgaanbieders binnen de wijkverpleging 

werken met een geautomatiseerd classificatiesysteem. Dit wordt verplicht 

gesteld vanuit de zorgverzekeraars. 



Meer informatie
Patrick Jansen - p.jansen@hhm.nl
Sophie ten Hove  - s.tenhove@hhm.nl
telefoon 053 433 05 48

Waarom bureau HHM? 

De scan is gebaseerd op onze inhoudelijke, organisatorische  en 

beleidsmatige kennis van de wijkverpleging. Wij zijn betrokken bij de 

ontwikkeling van de zorgprofielen voor de wijkverpleging, hebben kennis 

van de beschikbare classificatiesystemen en implementatie daarvan bij 

aanbieders. We beschikken over een kennis- en onderzoeksinstrument 

om capaciteitsplanning en logistieke processen binnen de wijkverpleging 

te optimaliseren.  Daarbij houden we zicht op de raakvlakken van de Zvw

met de Wlz en Wmo. 


