Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van
congressen, cursussen en opleidingen.

De toekomst van de wijkverpleegkundige
Van positionering tot praktische uitvoering

Woensdag 29 oktober 2014

Programma
9.15 uur
Ontvangst met koﬃe, thee en uitreiking congresmap
9.45
Opening door de dagvoorzitter
Mathilde Bos, voormalig wijkverpleegkundige en docent Verpleegkunde Hogeschool Utrecht
10.00
De wijkverpleegkundige van vroeger en nu
Vertoning ﬁlm Florence Nightingale Instituut onder begeleiding van de dagvoorzitter
10.15
De nieuwe rol van de wijkverpleegkundige en het belang van preventie
Henk Rosendal, lector Wijkzorg bij Hogeschool Rotterdam en voorzitter bij Stichting Bevordering
Wijkverpleegkunde
De wijkverpleegkundige in de Zorgverzekeringswet – wat gaat er veranderen?
De CanMeds-rollen – welke nieuwe rol neemt de wijkverpleegkundige in?
Preventie als integraal onderdeel van het wijkverpleegkundig handelen

11.00

Koﬃe en theepauze
11.15
Een normenkader - is dat nodig voor de verpleegkundige indicatiestelling?
Rosemarie van Troost, adviseur Zorg en Samenleving en projectleider indicatiestelling in opdracht
van V&VN

Van indicatie-instrument naar normenkader – hoe is het tot stand gekomen en wat houdt het in?
Wat biedt het normenkader en wat vraagt het van de verpleegkundige bij het indiceren en organiseren van zorg?
Wat is het voordeel voor cliënt, organisatie, verzekeraar en andere hulpverleners?

11.45
Samenwerking in de eerste lijn
Anna-Marie Valkema, wijkverpleegkundige Cordaan Thuiszorg en Mauke Pool, huisarts
Stichting Gezond Slotervaart
De herontdekte wijkverpleegkundige en haar rol als samenwerker
De gekantelde werkwijze – samenwerken om de eigen kracht van de cliënt te bevorderen
Het perspectief van de huisarts – samenwerking tussen wijkverpleegkundige en
huisarts
12.30
Extra tijd voor het stellen van vragen aan de ochtendsprekers
13.00
Lunchpauze
14.00
Ontzorgen - hoe doet u dat?
Presentatie aan de hand van praktijkvoorbeelden
Laura Vriendjes en

Jolanda Roelofsen, coördinerend wijkverpleegkundigen Omring

Ontzorgen – hoe ver gaat u hierin en waar ligt de grens?
Hoe kunt u zelfmanagement bij cliënten bevorderen?
Ontzorgen met behulp van de familie
14.45
Koﬃe en theepauze
15.00
Indicatiestelling - ervaringen uit de praktijk
Patricia Crompvoets, medewerker Zorgadvies Vilente
Experiment regelarme instellingen – wat houdt het in?
Resultaten, knelpunten en toekomst experiment
Hoe gaat u het gesprek aan met de cliënt over de indicatiestelling?

15.45
Familieparticipatie
Carien van Ree, verpleegkundige en trainer
Hoe betrekt u de familie bij de zorg voor de cliënt?
Hoe zorgt u voor een evenwichtig samenspel tussen de cliënt, de familie en u zelf?
Op welke manier gaat u om met kritiek en klachten van de familie?
16.30
Afsluiting door de dagvoorzitter

