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Hoe is úw eigen indicatieorgaan georganiseerd? 
 
In de dagelijkse praktijk zien we dat de wijkverpleegkundige een druk bezette functie is. In 2014 is 
het kader “Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen 
omgeving” als uitgangspunt vastgesteld. Hoe verhoudt zich deze richtlijn tot de dagelijkse praktijk 
van veel wijkverpleegkundigen? Behalen we de doelen die hierin nagestreefd worden? Of is de 
praktijk weerbarstiger dan gedacht? 

De wijkverpleging en met name de taak van de wijkverpleegkundige lijkt in de praktijk steeds meer 

vorm te krijgen. Of is het soms zo dat, wanneer we de werkzaamheden van de gemiddelde 

wijkverpleegkundige bekijken, dit anders blijkt te zijn dan we bedacht hadden in de normen 

wijkverpleegkundige indicatiestelling?  

Vanuit mijn huidige functie als directeur van  Stichting Goed Thuis, kom ik veel situaties tegen die 

vragen oproepen ten opzichte van de huidige uitwerking van de wijkverpleging. Ook kom ik geregeld 

bestuurders van thuiszorgorganisaties tegen die twijfelen of het wel goed is dat hun eigen 

wijkverpleegkundigen de indicaties stellen. 

Als ik de normen weer eens door neem en deze afzet naar de praktijk, constateer ik op z’n minst 

enkele opmerkzame verschillen. In mijn gesprekken met zorgaanbieders, verpleegkundigen en 

andere betrokkenen in de (thuis)zorg, krijg ik sterk de indruk dat de wijkverpleegkundige het CIZ 

heeft vervangen. Er zijn daarnaast ook verzekeraars die eisen stellen aan het aantal zorgvragers per 

fte wijkverpleegkundigen (1 op 50). Misschien wel begrijpelijk; maar hoe verhoudt dit zich dan tot de 

autonomie? De workload? De verhouding werkgever/werknemer? Wijkverpleegkundige versus 

eisen/wensen/vermeende rechten die zorgvragers aangeven?  Wijkverpleegkundige versus team? 

Wijkverpleegkundigen versus planning, budgetplafonds, uren? Etc. etc. 

Om de praktijk, (alhoewel niet berust op evidenced-based onderzoek) en de gewenste doelen om de 

wijkverpleegkundige autonoom te positioneren  tegen het licht te houden, heb ik de 6 normen er 

weer eens bij gepakt. Wat komt daar van terecht in de praktijk en investeren we de juiste tijd op de 

meest effectieve norm? 

Het eerste wat mij opvalt als ik het document “ V&VN Normen voor indiceren en organiseren van 

verpleging en verzorging in de eigen omgeving” door neem, is dat als rode draad de volgende stelling 

als uitgangspunt genomen wordt (citaat): 

 “Verpleegkundigen verlenen extramurale zorg en werken daarin samen met andere  

(zorg)professionals. Verpleegkundigen zijn gericht op ondersteuning van de cliënt en het 

cliëntsysteem. Het gaat hierbij om aspecten die te maken hebben met kwaliteit van leven, het 

versterken van de zelfredzaamheid en het versterken van de eigen regie. Zij werken samen met 

vertegenwoordigers uit het sociale domein. De verpleegkundige vormt daarbij de verbinding tussen 

zorg en welzijn. “ (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2014). 

Verpleegkundigen combineren verpleegkundige taken met taken op het sociale gebied, zoals het  

verbeteren van de samenhang tussen preventie, zorg, welzijn en wonen. 

Kort gezegd gericht op: ondersteuning, samenwerking met anderen, verbinding, combineren. 
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Mijns inziens een groot goed als de wijkverpleegkundige de spil vormt vanuit het professionele 

kennisdomein, maar in de kern opererend vanuit, ik citeer wederom uit het normenkader: 

Visie op gezondheid en ziekte in relatie tot zelfmanagement 

“Gezondheid wordt niet langer opgevat als een toestand van compleet fysiek, psychisch en sociaal 

welbevinden maar als “het vermogen tot aanpassing en zelfmanagement in relatie tot sociale, fysieke 

en emotionele uitdagingen” (Huber, Knottnerus, Green, Horst, Jadad, Kromhout, Leonard, Lorig, 

Loureiro, Meer, Schnabel, Smith, Weel, & Smid, 2011). Verpleegkundigen herkennen zich in deze 

definitie omdat hij aansluit bij het doel van verpleging en verzorging zoals zij dat dagelijks in de 

praktijk uitvoeren. Ondersteuning van zelfmanagement vergt een samenwerkingsrelatie met cliënten 

en het cliëntsysteem vanuit een coachende rol. Ondersteuning van zelfmanagement is enerzijds 

gericht op het voorkomen van gezondheidsproblemen en anderzijds op het leren omgaan met de 

consequenties van gezondheidsproblemen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied en op 

aanpassing van de leefstijl. Het doel van ondersteuning van zelfmanagement is het behouden of 

verbeteren van het dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. De normen voor indicatiestelling en 

organisatie van zorg worden in dit document vanuit deze visie op gezondheid, ziekte en 

zelfmanagement beschreven. Voor een uitgebreidere beschrijving van zelfmanagement en de taken 

van verpleegkundigen verwijzen wij naar de visie van de beroepsvereniging (V&VN, 2014).” 

Wat mij hierin vooral opvalt is dat specifiek de coachende rol van de verpleegkundige wordt 

benoemd. Hoe werkt dat in de praktijk? Ik zie veel verpleegkundigen worstelen met hun tijd om de 

indicaties op tijd gesteld te hebben en verlengd te hebben. Dat is belangrijk; want hier hangt  

tenslotte de financiering van de zorg(organisatie) en dus hun eigen baan aan vast. Maar wat blijft er 

dan nog aan tijd over om de zorgvrager te coachen om de regie zo veel en lang mogelijk zelf te 

behouden, of ze hier maximaal toe te stimuleren? Hoe zit het met het samenwerken met andere 

partijen zoals mantelzorgers, vrijwilligers, voorliggende voorzieningen, WMO,WLZ, enzovoorts?   

Besteden we niet te veel tijd, energie en aandacht aan de voordeur, de indicatie? En blijft er in de 

praktijk niet te weinig tijd over voor het coachende deel richting de zorgvrager en het team? Wordt 

de zorgvrager hier beter van? Neemt de druk op de zorgvraag dan werkelijk wel af?  

Ik zie wijkverpleegkundigen worstelen met de belangen van de organisatie, verzekeraar, zorgvrager, 

team? Wie trekt aan welk “belangen”- touwtje? En we willen de wijkverpleegkundige autonoom 

laten indiceren? Bijna een onmogelijke opgave! In de oude situatie ging de zorgcoördinator (vaak een 

niv 3 verzorgende EVV-er) met de indicatie in de hand het gesprek aan met de zorgvrager over hoe 

de zorg het beste vorm kon gegeven worden en wat de zorgvrager zelf nog kon doen. Was dat niet 

efficiënt?  Begrijp me goed; ik zeg niets van de inzet, kwaliteit of de motivatie van de 

wijkverpleegkundigen! Sterker nog, ik zie hen juist worstelen met deze nieuwe werkwijze en omgaan 

met de belangen en hun eigen regie en autonomie.  

Om het één en ander wat gestructureerd door te nemen, loop ik voor me zelf eens de 6 normen van 

het normenkader door. Dit is tenslotte de kern van het nieuwe beleid.   
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Hier de 6 normen: 

Norm 1: Indiceren en organiseren van zorg vindt plaats op basis van professionele autonomie 

Norm 2: Indiceren en organiseren van zorg wordt gedaan door een bachelor of master opgeleide 

verpleegkundige                                                                                                                                               

Norm 3: Indiceren en organiseren van zorg is gericht op het versterken van eigen regie en 

zelfredzaamheid van cliënten en het cliëntsysteem                                                                                    

Norm 4: Besluitvorming rond indiceren en organiseren van zorg vindt plaats op basis van het 

verpleegkundig proces.                                                                                                                                      

Norm 5: De verslaglegging voldoet aan de V&VN richtlijn voor verslaglegging                                                 

Norm 6: De verpleegkundige overdracht voldoet aan de V&VN standaard voor overdracht van zorg. 

Norm 1: Indiceren en organiseren van zorg vindt plaats op basis van professionele 

autonomie. 

Volgens mij is dit, vrij vertaald, een indicatie stellen en dan de zorg zo optimaal, efficiënt en effectief 

mogelijk met de zorgvrager inrichten.  Coachen vanuit het uitgangspunt dat de coaching met name 

gericht is op de zaken die de zorgvrager aantoonbaar zelf niet meer kan regelen. En dit alles zonder 

beïnvloeding van financiële of organisatorische druk. Dus de wijkverpleegkundige bepaalt met de 

zorgvrager wat noodzakelijke zorg is en wat door anderen geregeld kan worden. Niet vanuit 

financiën gedreven, maar vanuit het gedachtegoed dat wanneer de zorgvrager zolang mogelijk zich 

inspant om voor zich zelf te zorg, dit het beste  is. Mijns inziens is er de verhouding qua 

tijdsbesteding voor de wijkverpleegkundige circa 10% indicatie en evaluatie en 90% coaching.   

Norm 2: Indiceren en organiseren van zorg wordt gedaan door een bachelor of master opgeleide 

verpleegkundige. 

Uit onderzoek blijkt dat we zo’n 1000 à 2000 verpleegkundigen per jaar te kort komen. (zie 

onderzoeksresultaten: Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015-2019, KIWA okt 2015).   

Hebben de wijkverpleegkundigen hierdoor soms te weinig tijd voor de 90% genoemd door mij onder 

norm 1? Schieten we ons doel niet voorbij wanneer we de zorgvrager zelf zo veel mogelijk in de regie 

willen houden door een (zeer) hoog opgeleide expert in te zetten voor basale zorgregelzaken? 

Waarom zou een niveau 3 of 4 medewerker dit niet kunnen, die tenslotte ook in staat is om in privé 

langdurige verplichtingen aan te gaan als woningen en auto’s kopen, een arbeidsovereenkomst aan 

te gaan etc? Is het klinisch redeneren niet een te medisch model? Wat zou er gebeuren als we 

hiervoor een spw/mmz niveau 4 of 5 medewerker op zetten? Natuurlijk schop ik hiermee  misschien 

wat tegen heilige huisjes, maar maken we de zorg niet onnodig te medisch, duur en ingewikkeld? En 

nogmaals dit is geen waardeoordeel van onze, overigens zeer hard werkende, wijkverpleegkundigen! 

In tegendeel! 

Norm 3: Indiceren en organiseren van zorg is gericht op het versterken van eigen regie en 

zelfredzaamheid van cliënten en het cliëntsysteem. 

Ik zou bijna in herhaling gaan vallen; maar naar mijn mening komt hier in de praktijk bitter weinig van 

terecht. Ik zou wel eens willen zien wanneer we onverwacht een steekproef doen op de 
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zorgleefplannen of daar daadwerkelijk afspraken in staan met de zorgvrager zelf, mantelzorger, 

vrijwilligers, voorliggende voorzieningen, wmo aanbod etc. We willen dit allemaal wel, maar lukt het 

ook? Wat mij betreft een ideaalplaatje over hoe het zou moeten zijn. Wie laat de zorgvrager zelf zijn 

zorgleefplan ontwerpen met zijn naasten? Hoe stimuleert de wijkverpleegkundige dit? Hoe zorgt de 

wijkverpleegkundige er voor dat de zorgvraag naar professionele zorg gemiddeld afneemt doordat de 

zorgvrager het zelf regelt? Begrijpen onze zorgvragers inmiddels dat dit het doel van de kanteling in 

de zorg is? Wie herhaalt deze boodschap op een begrijpelijke wijze? Vorig jaar is daar veel aandacht 

aan besteed, nu hoor je er niets meer over. De overheid wil een maatschappelijke kentering, maar 

waar zien we dat nu nog terug vanuit Den Haag?  

Norm 4: Besluitvorming rond indiceren en organiseren van zorg vindt plaats op basis van 

het verpleegkundig proces. 

Hiermee wordt uitgegaan van de ziekte, zo u wilt vanuit de beperking, van de zorgvrager. Iemand 

woont thuis; heeft een lichamelijke aandoening, dus wordt verpleegkundig benadert. Logisch? Ja, in 

eerste instantie wel,  maar niet als we dan ook verpleegkundig alles overnemen, zorg indiceren op 

basis van de beperking in plaats van op basis van de behoefte aan noodzakelijke professionele zorg. 

Wordt er voldoende gekeken naar het totale plaatje? Kunnen we niet iemand leren de zorg -

handelingen zelf uit te voeren? Was het niet de bedoeling om de zorgvragers eerst de vraag te stellen 

waarom het niet lukt met eigen middelen, kracht en naasten om dit te regelen? Is dit dan tevens niet 

meer een sociaal-maatschappelijke vraag en daarna pas de medische/professionele vraag en 

ondersteuning? Of indiceren we onder tijdsdruk, belang voor de organisatie, baan, 

klantenverwachtingspatroon dan maar elke dag zorg?  

Wat zou een maatschappelijk werker regelen in deze situatie? 

Norm 5: De verslaglegging voldoet aan de V&VN richtlijn voor verslaglegging. 

Samengevat schrijf men de volgende richtlijnen: “Ten aan zien van het individueel zorgplan worden in 

de richtlijn de volgende punten beschreven (V&VN & Nu91’, 2011): 

• ondersteuningsvragen, zorgproblemen en verpleegkundige diagnoses 

• gedelegeerde werkzaamheden en opdrachten van andere disciplines 

• interventies en andere handelingen (aard, omvang en duur) 

• beoogde resultaten/doelen 

• de termijn waarbinnen een resultaat/doel behaald moet zijn 

• hoe nagegaan wordt of het resultaat/doel behaald is 

• wie (de onderdelen) van het zorgplan uitvoert 

Dit betekent dat in het individueel zorgplan in ieder geval informatie staat over aard, omvang, duur 

en doelen van de zorg, inclusief het gewenste resultaat.” 

In mijn ogen typisch een voorbeeld van hoe we proberen om monitoring, zo niet 

handhaving/controle, vorm te geven. Vanuit de zienswijze van Huber, zoals eerder genoemd, zouden 

we juist er van uit moeten gaan dat we stoppen met redeneren vanuit de beperking. Dit is de oude 

denkwijze! De richtlijn is hierop sterk gebaseerd: problemen, diagnoses, delegeren, werkzaamheden, 

opdrachten, interventies, resultaten, doelen, termijnen etc. 
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Als ik deze termen voorleg aan een willekeurige ondernemer en zou vragen in welke branche dit 

toegepast wordt…………..een garagebedrijf?  Een financiële instelling? 

Mensen, we hebben het over mensen! Over een autonome relatie tussen professional en zorgvrager, 

over zoveel en lang mogelijk goed voor jezelf zorgen. Geef de verpleegkundigen dan deze ruimte om 

een coach te zijn voor de zorgvragers. Zij moeten niet verworden tot een indicatiemachine, een uren 

productie apparaat die moet strijden tussen alle belangen. Zij werken liever vanuit de behoefte om 

de zorgvrager verder te helpen en een zo goed mogelijk bestaan te ondersteunen. Zo kozen niet voor 

niets het vak in de zorg! 

Norm 6: De verpleegkundige overdracht voldoet aan de V&VN standaard voor overdracht 

van zorg. 

Een warme overdracht? Graag! Maar laten we dit niet beperkt houden van ziekenhuis naar thuiszorg! 

Ook de overdracht van de professional aan de zorgvrager en mantelzorger verdient de aandacht. Of 

van de thuiszorg naar de intramurale instelling. Maar ook wanneer de zorgvrager in zorg is bij de 

thuiszorg; een warme overdracht van de coachend verpleegkundige naar het team, de huishoudelijke 

hulp en andere betrokkenen.  

Citaat uit de norm: 

“Over welke competenties beschikken verpleegkundigen? Verpleegkundigen verlenen zorg aan 

cliënten thuis met gezondheidsproblemen of een hoog risico op het ontstaan van 

gezondheidsproblemen. Zij doen dit methodisch, doelgericht en op basis van overleg en 

overeenstemming met de cliënt en het cliëntsysteem. De methode die verpleegkundigen daarbij 

hanteren is klinisch redeneren. Klinisch redeneren omvat risicoschatting, vroeg signalering, 

probleemherkenning en interventie. De verpleegkundige inventariseert de zorgbehoefte en kijkt 

daarbij naar alle aspecten van het menselijk functioneren: het lichamelijke, het psychische, het 

functionele en het sociale. De zorg is gericht op kwaliteit van leven en versterking van 

zelfmanagement, eigen regie en zelfredzaamheid van zowel cliënt als cliëntsysteem (Bontebal, 2012). 

Verpleegkundigen werken samen met andere (zorg) professionals zoals verzorgenden, de huisarts, de 

medisch specialist, de specialist ouderengeneeskunde, paramedici, psychologen en professionals uit 

het sociale domein ten behoeve van afstemming en maatwerk. Verpleegkundigen monitoren de 

situatie en zijn soms casemanager. De zorg omvat naast (vormen van individuele) preventie, 

zorgverlening en organisatie van zorg ook de inhoudelijke coaching van collega’s. 

Tot slot: 

Het is toch meer tekst geworden dan ik dacht. Er valt nog veel meer over te schrijven, te 

beredeneren en vooral door te ontwikkelen. Het is mijn weergave van wat ik in de dagelijkse praktijk 

ondervind. Niet berustend op diepgravende onderzoeken, metingen of cijfers. Maar gewoon uit de 

praktijk. 

Ik denk dat velen dit zullen herkennen, maar er zullen ook zijn die dit niet kunnen, durven of willen 

aangeven. Ze hebben tenslotte ook brood op de plank nodig. Begrijpelijk, maar tegelijk ook een 

onwenselijk neveneffect hoe de kanteling heden ten dage vaak uitgevoerd wordt.  

Uiteraard zijn er ook andere voorbeelden en zullen er zijn die zich hier niet of minder in herkennen.  

Dat is fijn.  
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Wat ik hiermee wil aangeven is dat we best een slag gemaakt hebben, maar dat er ook tegelijk nog 

veel te ontwikkelen en bij te stellen valt. Dit was voor mij een aanleiding om stichting Goed Thuis op 

te richten; Gericht zorgaanbieders en anderen (PGB-houders, verzekeraars, gemeenten, etc.) te 

ondersteunen met betrekking tot de indicering. Hiermee kunnen zij hun verpleegkundigen meer de 

ruimte geven om als coach voor hun zorgvragers klaar te staan. Indicering is maar het begin van een 

vaak langdurig proces, dat recht heeft op de volle aandacht van de verpleegkundige, verzorgende of 

wie dan ook betrokken is. Ik begrijp dat dit de discussie opnieuw in gang zou kunnen zetten omdat 

dit niet helemaal de vorm is die in 2014 is bedacht. Echter met voortschrijdend inzicht denken we 

hiermee een passende oplossing te bieden voor het veld. Meer informatie is te vinden op onze 

website www.goedthuis.nl   

Voor meer informatie kunt u met mij contact opnemen via info@goedthuis.nl   

Februari 2017 

Marko van den Dool 

Directeur Stichting Goed Thuis. 

Korte Biografie: 

Marko van den Dool (1972) is een mensgericht gezondheidszorgmanager. Als voormalig 

bestuurder/eigenaar van een thuiszorgorganisatie heeft hij een brede kijk op de actuele formele en 

informele extramurale zorg. In de 25 jaar dat hij in de gezondheidszorg werkzaam is, heeft hij diverse 

functies uitgevoerd van aan het bed tot directie zowel in dienstverband als zelfstandige.  
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