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Er zijn 4 rondes met verschillende inspiratiesessies. Maak per ronde jouw keuze! 

Blokkenschema inspiratiesessies 

 
 

Sessie 1 Implementatie van kwaliteitsstandaarden, hoe doe je dat? 

Van verpleegkundigen en verzorgenden wordt verwacht dat zij ‘beter doen’ en ‘beter laten’ aanbevelingen uit 

kwaliteitsstandaarden toepassen in de dagelijkse praktijk. De uitdaging is steeds weer: hoe zorgen we ervoor dat de 

kwaliteitsstandaarden effectief worden geïmplementeerd in de beroepspraktijk voor verpleegkundigen en 

verzorgenden? In deze sessie laten we jullie inzichten en best practices van professionals uit het veld zien, aangevuld 

met onderzoeksresultaten en bespreken we hoe oplossingen in de praktijk kunnen worden toegepast. 

Sprekers: Dr. Erwin Ista, verplegingswetenschapper, implementatie-onderzoeker/expert, Erasmus MC, Rotterdam, 

Dr. Leit van Bodegom-Vos, implementatie-onderzoeker/expert, LUMC, Leiden en Dr. Anke Persoon, onderzoeker en 

coördinator UKON, Radboudumc, Nijmegen 

Welke ronde(s): ronde 1 en ronde 3  

Sessie 2 Jouw knelpunt op de agenda van V&VN Bureau Kwaliteitstandaarden 

Vind je dat jullie als collega’s meer op één lijn moeten komen over de aanpak van een probleem, weten jullie 

überhaupt niet goed wat de beste aanpak is of willen jullie beter weten wat patiënten als de best passende zorg 

ervaren? Kom dan naar deze workshop en deel je vraagstuk met V&VN Bureau Kwaliteitsstandaarden. Sinds 2015 

geeft V&VN de opdracht aan kennis- en onderzoeksinstituten om richtlijnen en zorgstandaarden te ontwikkelen vanuit 

de verpleegkundige zorg. We zijn dus voortdurend op zoek naar nieuwe thema’s hiervoor. Het doel van de workshop 

is het ophalen van nieuwe thema’s voor ontwikkeltrajecten. Je gaat met behulp van gerichte vragen je eigen vraagstuk 

uitwerken en hierover in gesprek met de andere deelnemers. 

Spreker: Anne Marie Vaalburg, onderzoeker lectoraat Kwetsbare ouderen Hogeschool Inholland 

Welke ronde(s): ronde 1 en ronde 2  
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Sessie 3 Ins-and-outs van het richtlijnenprogramma. Wat kan V&VN voor jou betekenen? 

Wat zijn dat “richtlijnen”? Wat heb ik eraan? Moet ik er überhaupt iets mee? Wat is mijn rol en hoe heb ik invloed op 

het proces? Zomaar enkele vragen die tijdens de sessie aan de orde komen.  

In quizvorm krijgen de deelnemers antwoord op hun vragen. De sessie heeft voor ieder wat wils: actie, kritische 

vragen, reflectie en uitwisseling van meningen en ervaringen. Na afloop weet je wat richtlijnen zijn, wat bij gebruik 

ervan komt kijken en wat V&VN voor jou kan betekenen. 

Sprekers: Alke Nijboer, adviseur kwaliteitsstandaarden V&VN, Margot Fleuren, adviseur implementatie 

kwaliteitsstandaarden V&VN 

Welke ronde(s): ronde 2 en ronde 4 

 

Sessie 4 Samenwerken aan goede verpleeghuiszorg en zorg thuis, kijken door de ogen van de inspectie 

Tijdens deze sessie kom je meer te weten over: hoe de inspectie de kwaliteit van zorg toetst.  

Hoe een inspectiebezoek eruit ziet en hoe de inspectie tot haar oordeel komt. Regels zijn regels, of toch niet? 

Sprekers: Nanda van Ginneken, senior inspecteur, Katja van der Laar, senior inspecteur en Hank Raessens, 

coördinerend specialistisch inspecteur 

Welke ronde(s): ronde 2 en ronde 4 

Sessie 5 Richtlijn Eenzaamheid voor wijkverpleegkundigen; beter (niet) doen. 

Naar verwachting zal V&VN aan het einde van dit jaar de richtlijn ‘Eenzaamheid voor wijkverpleegkundigen/-

verzorgenden’ uitgeven. De richtlijn geeft weloverwogen en wetenschappelijk ondersteunde adviezen over de wijze 

waarop wijkverpleegkundigen met eenzame ouderen kunnen omgaan. In de sessie gaan we kort in op het tot stand 

komen van de richtlijn, om daarna met elkaar te praten over de vraag: ‘Maar hoe ga je met de eenzame oudere om 

als de belangrijkste boodschap luidt: praat over eenzaamheid, maar verwacht niet eenzaamheid te kunnen oplossen’? 

Spreker: Dr. Rob van der Sande, Eerstelijnszorg, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Welke ronde(s): ronde 1  

 

Sessie 6 Ervaringen ontwikkeling kwaliteitsstandaard ’Zorg bij ADL’ 

De kwaliteitsstandaard ‘Zorg bij ADL’ wordt ontwikkeld met als doel verpleegkundigen en verzorgenden te 

ondersteunen in de dagelijkse ADL zorgpraktijk.  

Tijdens deze inspiratiesessie zullen we nader ingaan op de wijze waarop de knelpuntenanalyse is vormgegeven 

middels de zogenaamde wereldcafé methode en hoe dit geresulteerd heeft in de te beantwoorden uitgangsvragen. 

Tot slot zullen we de beantwoording van één van de uitgangsvragen presenteren en toetsen bij de deelnemers. 

Sprekers: Dr. Michel Bleijlevens, senior onderzoeker, Universitair Docent; Maastricht University (vakgroep HSR) en 

Svenja Cremer MSc, promovenda Maastricht University (Vakgroep HSR) 

Welke ronde(s): ronde 3  

 

Sessie 7 Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen: wat kan de verpleegkundige doen? 

Slaapproblemen kunnen grote gevolgen hebben voor het functioneren en welbevinden, de kwaliteit van leven en de 

lichamelijke en psychische gezondheid. Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden spelen een 

belangrijke rol in het signaleren van slaapproblemen, het voorlichten en adviseren van zorgvragers en hun naasten, 

het inzetten van interventies voor preventie, behandeling en begeleiding, het monitoren van symptomen en evalueren 

van de ingezette zorg en het toe leiden naar andere zorg. De kwaliteitsstandaard 'Zorg voor een gezonde slaap en 

zorg bij slaapproblemen’ geeft aanbevelingen voor de zorg door verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig 

specialisten. 

In deze sessie reflecteren de deelnemers op welke kernaanbevelingen zij beter willen opvolgen en wat ervoor nodig is 

om deze door te voeren in de dagelijkse praktijk. 

Sprekers: Dr. Robbert Gobbens, Lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen, Hogeschool Inholland en 

Zonnehuisgroep Amstelland en Dr. Jolanda Meeuwissen, Senior wetenschappelijk onderzoeker/projectleider Trimbos-

instituut 

Welke ronde(s): ronde 4 

 

Sessie 8 Communicatie met mensen met dementie, diens mantelzorgers en betrokken zorgprofessionals 

Door de beperkingen die bij de ziekte komen kijken, is communiceren met mensen met dementie niet altijd makkelijk. 

Maar ook in de communicatie met de mantelzorger(s) en collega’s rondom de persoon met dementie ervaren 

verpleegkundigen en verzorgenden knelpunten. In deze sessie laten we zien welke tools we ontwikkeld hebben om 

hierbij te ondersteunen en hoe deze tot stand zijn gekomen. Helpt u mee om ze uit te testen in de praktijk? 

Spreker: dr. Marjolein Veerbeek, Wetenschappelijk medewerker, programma Ouderen, Trimbos-instituut 

Welke ronde(s): ronde 3  
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Sessie 9 Zorgen voor Mantelzorg 

De zorg voor mantelzorg is essentieel als we willen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Hoe kunnen we 

het beste Zorgen voor Mantelzorgers, wat weten we op basis van het beste wetenschappelijke bewijs. En hoe doen 

we het dan in de praktijk? 

Sprekers: dr. Maud Heinen, IQ healthcare, Verplegingswetenschap, Radboudumc Nijmegen en 

dr. Janneke de Man, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, 

Verplegingswetenschap Utrecht 

Welke ronde(s): ronde 1  

 

Sessie 10 Samenwerken rond zorgmijding, hoe doe je dat? 

In deze sessie willen we met elkaar van gedachten wisselen over vragen als: wat is er nodig om de samenwerking 

tussen verpleegkundigen in de eerste lijn en andere partners in de wijk te verbeteren, hoe zorgen we dat signaleren 

over zorgmijding tijdig bij de juiste partijen terecht komen, en wat is nodig voor een goede doorverwijzing en warme 

overdracht? De uitkomsten van deze sessie worden gebruikt voor de – in ontwikkeling zijnde – kwaliteitsstandaard 

signaleren en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn. 

Sprekers: Ankie Lempens, senior wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut en Nicole van Erp, senior 

wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut 

Welke ronde(s): ronde 3  

 

Sessie 11 Beter Laten: Hoe voorkom je onnodige handelingen in de verpleegkundige zorg? Verhalen uit de 

praktijk 

Overbodige controles, hulp bij het aantrekken van steunkousen terwijl de patiënt of bewoner dat zelf zou kunnen. 

Dagelijks zwachtelen. Overmatig gebruik van zinkzalf… Het zijn voorbeelden van verpleegkundige handelingen die 

volgens onderzoekers van IQ Healthcare onnodig vaak worden verricht. In het project werden alle V&V richtlijnen 

doorgespit op handelingen die onbewezen effectief blijken te zijn of zelfs tot schade bij de patiënt kunnen leiden. 

Verschillende organisaties gingen aan de slag met de resultaten van het project. Nieuwsgierig hoe ze dit hebben 

opgepakt, welke hobbels zij tegen zijn gekomen en hoe jij aan de slag kunt met de lijst? Dan is deze sessie 

interessant voor jou!  

Spreker: Getty Huisman-de Waal, PhD Nursing Science, IQ healthcare, Radboud UMC 

Welke ronde(s): ronde 2 en ronde 4 

 

Sessie 12 Implementeren, hoe dan? 

De zorg is continu in ontwikkeling. Hierbij speelt implementatie een grote rol.  

Voor veel zorgprofessionals is dit een uitdaging. Want hoe krijgen zij collega´s mee in de veranderingen en hoe gaan 

zij om met de uitdagingen tijdens het implementatieproces?  

Sprekers: Sandra Bracke, procesbegeleider zorg, stichting Amstelring en Silvia Kok, Kwaliteitsverpleegkundige, 

Stichting Amstelring 

Welke ronde(s): ronde 2 en ronde 4 

 

Sessie 13 Sjablonen Richtlijnen 

V&VN vindt het belangrijk dat de uiteindelijke vormgeving van de richtlijnen aansluit bij wat verpleegkundig 

specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden aanspreekt. Hoe moet zo’n richtlijn er nu uit zien? Wat is leesbaar en 

wat niet? Wat spreekt aan en welk document zou je het liefste in een kast leggen? Daarom werken we aan een 

sjabloon voor alle toekomstige richtijnen. Gedurende deze sessie laten wij je alvast voorbeelden van nieuwe 

sjablonen zien. Je mag alles van deze sjablonen vinden. Ziet het sjabloon er mooi uit, kun je de voor jou relevante 

informatie terugvinden en wat maakt dat jij hem gaat gebruiken?  

Sprekers: Annemarie van Ooijen, adviseur V&VN en Jolanda Versteegh, project assistent Richtlijnen V&VN 

Welke ronde(s): ronde 1 en ronde 3  


