WIJKVERPLEEG-

Hoe voer je het goede gesprek?
• Ken je gesprekstechnieken. Benut de
E-learning het goede gesprek.
• Benut digitale communicatiemiddelen.
Op Zorg voor Beter vind je een overzicht
van 25 digitale communicatie platforms.

COMMUNICATOR

Hoe organiseer je de zorg slim?
• Werk aan het vergroten van je eigen
professionele ruimte door bijvoorbeeld
zelforganiserende teams.
• Doe de zelftest en weet of je zorghandelingen uitvoert die je beter kunt
afschaffen of slimmer kunt doen.

MEER
WETEN?

SAMENWERKER

W

Hoe verleen je goede zorg?
• Benut evidence based protocollen.
Gebruik de Vilans Kick protocollen.
• Denk en werk professioneel. Benut een
classificatie voor het vastleggen van je
werk, bijvoorbeeld het Omaha system.

Vilans biedt ondersteuning, kennis en hulpmiddelen rondom de positionering
en professionalisering van wijkverpleegkundigen.
Indien u vragen heeft over de mogelijkheden die Vilans u kan bieden rond
bovenstaande thema’s of als u met bovengenoemde instrumenten wilt gaan
werken en daar begeleiding op wenst, neem dan contact op met Jennie Mast.

• Begrijp de essentie van vernieuwend zorgen.
Bekijk het filmpje.
• Denk na over wat er beter kan en organiseer
dit. Check of het werkt wat je hebt bedacht.

Hoe weet je dat je de juiste dingen
doet?

ZORGVERLENER

GEZONDHEIDSBEVORDERAAR

• Positioneer jezelf. Bekijk verschillende
vormen van samenwerking in de publicatie: de wijkverpleegkundige en het sociaal
domein.
• Werk samen met familie en informele zorg,
kantel je manier van werken.

Hoe werk je aan het verbeteren van
de zorg?
REFLECTIEVE
PROFESSIONAL
& PRAKTIJKONDERZOEKER

ORGANISATOR

Hoe doe je het samen met het
sociale netwerk?
• Werk aan netwerk versterking. Benut één
van de 44 beproefde methoden voor een
sterker netwerk.
• Werk aan zelfredzaamheid. Benut de
handreiking zelfredzaamheid voor
wijkverpleegkundigen.

KUNDIGE

Hoe vervul je een spilfunctie in de
wijk?

PROFESSIONAL &
KWALITEITSBEVORDERAAR

• Laat zien wat je doet en check of je de
juiste dingen doet, bijvoorbeeld door de
verbetermeter te gebruiken.
• Profileer jezelf en je vak als professional;
Houd je BIG registratie bij en organiseer je
met collega’s.

Jennie Mast
Senior adviseur
06 - 22 81 06 01
j.mast@vilans.nl

