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Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging

Dit is een overzicht van de belangrijkste producten die zijn 
voortgekomen uit het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging. 
Iedereen die met de wijkverpleging te maken heeft, zoals 
wijkverpleegkundigen en verzorgenden, zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars of cliënten, kan deze informatie gebruiken 
voor de dagelijkse praktijk.

https://www.actiz.nl/
https://www.patientenfederatie.nl/
https://vng.nl/
https://www.venvn.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport
https://www.zn.nl/
https://zorgthuisnl.nl/
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Teams wijkverpleging

Kwaliteitskader
Beschrijving wat goede wijkverpleging is met aandacht voor preventie en zelfredzaamheid.

Knelpuntenanalyse en richtlijnen
Overzicht van de specifieke ontwikkelde richtlijnen en knelpuntanalyses voor de wijkverpleging.

Traineeship wijkverpleegkundige
Verkenning naar de mogelijkheid tot traineeship in de wijkverpleging.

Samen beslissen voor professionals
Passende zorg bevorderen door samen beslissen in de praktijk toe te passen.

Indicatiestelling
Criteria voor herbeoordeling van indicaties ‘verpleging en verzorging in de eigen 
omgeving’ in de Zvw.

Intercollegiale toetsing
Toetsing van het professioneel handelen vanuit ervaringen en theoretische
 inzichten (o.a. normen, standaarden, protocollen en instrumenten).

Assessment bekwaam indiceren
Assessment Vakbekwaam Indiceren: toetst competenties om tot 
een passende indicatiestelling te komen.

Handreiking samen indiceren
Handreiking netwerksamenwerking, tips voor integrale 
samenwerking, werkinstructie Wmo en een toolkit 
wijkgerichte GGZ.
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https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/wijkverpleging-kwaliteitskader
https://www.venvn.nl/thema-s/wijkverpleging/richtlijnen-en-knelpuntanalyses/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/30/traineeship-in-de-wijkverpleging
https://begineengoedgesprek.nl/hallo-zorgverlener/
https://www.venvn.nl/nieuws/afspraken-wijkverpleegkundigen-en-zorgverzekeraars-over-herbeoordelingen-van-indicaties/
https://www.venvn.nl/media/lcod1bvh/criteria-intercollegiale-toetsing.pdf
https://www.venvn.nl/media/bsbhmxwn/handleiding-voor-wijkverpleegkundigen-bij-assessment-vakbekwaam-indiceren-docx.pdf
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/themas/samenwerken/in-de-wijk/domeinoverstijgende-samenwerking/
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/wijkverpleging-kwaliteitskader
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/30/traineeship-in-de-wijkverpleging
https://begineengoedgesprek.nl/hallo-zorgverlener/
https://www.venvn.nl/nieuws/afspraken-wijkverpleegkundigen-en-zorgverzekeraars-over-herbeoordelingen-van-indicaties/
https://www.venvn.nl/media/lcod1bvh/criteria-intercollegiale-toetsing.pdf
https://www.venvn.nl/media/bsbhmxwn/handleiding-voor-wijkverpleegkundigen-bij-assessment-vakbekwaam-indiceren-docx.pdf
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/themas/samenwerken/in-de-wijk/domeinoverstijgende-samenwerking/
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Cliënt wijkverpleging

PREM
Cliëntervaringen leveren veel relevante informatie voor medewerkers en aanbieders.

Etalageinformatie
Keuzehulp wijkverpleging: keuzeondersteuning bij het vinden van een aanbieder wijkverpleging.

Samen beslissen voor cliënten
Met cliënten samen beslissen over de zorg die het beste bij hen past.
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https://www.zorgkaartnederland.nl/content/eerste-resultaten-prem-wijkverpleging
https://begineengoedgesprek.nl/hallo-patient/
https://www.zorgkaartnederland.nl/content/eerste-resultaten-prem-wijkverpleging
https://www.zorgkaartnederland.nl/keuzehulpen
https://begineengoedgesprek.nl/hallo-patient/
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Leidraad herkanbare en aanspreekbare (H&A) wijkverpleging
Evaluatieonderzoek naar de implementatie van het kader voor toekomstbesten
dige wijkverpleging.

Leidraad onplanbare nachtzorg
Uitgangspunten voor goed werken in de nacht.

Wijkgerichte preventie en vroegsignalering
Aanpak van omgevingsfactoren (huisvesting en milieu) en sociale- en 
welzijnsfactoren (inkomen, schulden of veiligheid).

Regiobeeld van gezondheidsituatie
Regiobeeld van de sociale en gezondheidssituatie van de bevolking in o.a. 
het sociale domein, de curatieve zorg, langdurige zorg en jeugdzorg.

Stappenplan en handreiking vervolgzorg na ziekenhuis
Stappenplan en handreiking voor transferverpleegkundigen en 
zorgbemiddelaars om tot goede vervolgzorg te komen.
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/02/28/leidraad-herkenbare-en-aanspreekbare-wijkverpleging
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/17/onplanbare-nachtzorg-wijkverpleging
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/themas/samenwerken/in-de-wijk/wijkgerichte-preventie-en-vroegsignalering/
https://www.regiobeeld.nl/
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/themas/samenwerken/in-de-wijk/vervolgzorg-regelen-op-de-transferafdeling/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/02/28/leidraad-herkenbare-en-aanspreekbare-wijkverpleging
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/17/onplanbare-nachtzorg-wijkverpleging
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/themas/samenwerken/in-de-wijk/wijkgerichte-preventie-en-vroegsignalering/
https://www.regiobeeld.nl/
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/themas/samenwerken/in-de-wijk/vervolgzorg-regelen-op-de-transferafdeling/
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NZa monitor contractering wijkverpleging 
Monitoring van o.a. contractering, doelmatigheid, kwaliteit, wijkgericht werken, 
arbeidsmarkt, digitalisering en preventie.

Vergoeding  niet gecontracteerde zorg
Verzekeraars vermelden vergoeding op de eigen website.

Monitor gocontracteerde en ongecontracteerde zorg
Actueel beeld van de ontwikkeling van het aandeel niet-gecontracteerde zorg binnen
 de wijkverpleging.

Stappenplan innovatie samenwerking
Stappenplan voor contracteringsafspraken rondom innovatie in de wijk.

Verbetering contractering kleine zorgaanbieders
Concrete handvatten voor het verbeteren van het 
contracteringsproces tussen kleine zorgaanbieders 
en zorgverzekeraars in de wijkverpleging.
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https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_708229_22/1/
https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/omvang-niet-gecontracteerde-wijkverpleging-daalt
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/actueel/nieuws/stappenplan-helpt-regiopartners-innovatie-wijkverpleging/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/05/10/onderzoek-contracteringsproces-kleine-zorgaanbieders-wijkverpleging
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_708229_22/1/
https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/omvang-niet-gecontracteerde-wijkverpleging-daalt
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/actueel/nieuws/stappenplan-helpt-regiopartners-innovatie-wijkverpleging/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/05/10/onderzoek-contracteringsproces-kleine-zorgaanbieders-wijkverpleging
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Afschaffen vijfminuten registratie  
Maak de overstap van de minutenregistratie naar de registratiestandaard 
zorgplan=planning=realisatie, tenzij (z=p=r,t).

Factchecker registratie verminderen
Lees of een registratie verplicht is, wat de achterliggende reden ervan is en hoe je 
de last kunt beperken.

Harmonisering inkoopbeleid
Graag begeleidende tekst toevoegen: Uniformering van de declaratieparagraaf in 
de contracten bij alle zorgverzekeraars.

Sectorplan aanpakken regeldruk
Aanpak voor het verminderen van regeldruk voor professional én patiënt.

E-learning ontregel de zorg
Training  voor kwaliteits-, beleidsmedewerkers en zorgverleners
die in de eigen organisatie (willen) werken aan 
vermindering van administratie en regeldruk.

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_708229_22/1/
https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/omvang-niet-gecontracteerde-wijkverpleging-daalt
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/actueel/nieuws/stappenplan-helpt-regiopartners-innovatie-wijkverpleging/
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/actueel/nieuws/stappenplan-helpt-regiopartners-innovatie-wijkverpleging/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/05/10/onderzoek-contracteringsproces-kleine-zorgaanbieders-wijkverpleging
https://www.zorgvoorbeter.nl/werkplezier/wijkverpleging-tijdregistratie
https://www.vilans.nl/kennis/factchecker-helpt-registraties-wijkverpleging-te-verminderen
https://www.ordz.nl/wijkverpleging/actiepunten-sector-wijkverpleging/12.-deel-zorginkoopcontracten-uniformeren-afgerond
https://www.ordz.nl/documenten/publicaties/2018/05/22/actieplan-ontregel-de-zorg
https://www.ordz.nl/
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Vliegwiel digitale transformatie 
Digitale innovatie via leefstijlmonitoring en met medicijndispensers.

E-health in inkoopproces
E-health heeft aantoonbaar plaats gekregen in het inkoopproces.

Arbeidsbesparende technologieën
Bewezen technologieën om de werkdruk in de ouderenzorg te verminderen.

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_708229_22/1/
https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/omvang-niet-gecontracteerde-wijkverpleging-daalt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/30/factsheet-tijdbesparende-technologieen-in-de-ouderenzorg
https://vliegwielcoalitie.nl/wijkverpleging-schaalt-digitale-innovaties-op-met-leefstijlmonitoring-en-medicijndispensers/
https://www.zn.nl/digitalezorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/30/factsheet-tijdbesparende-technologieen-in-de-ouderenzorg

