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–

Stilstaan bij de nieuwe manier van tijdregistratie: 
Zorgplan = Planning = Realisatie, tenzij door:

In te zoomen op hoe je deze implementatie kunt aanpakken

Stil te staan bij de gedragskant + het creëren van vertrouwen

Ervaringen, tips en geleerde lessen te horen uit de praktijk

Zet je “leerbril” op …  Reflecteer en laat je inspireren!

Doel vandaag



Programma

14:30 - 16:30 uur

1. Aftrap VWS

2. 2 pitches: Vivantes + Amaris

3. Verdiepend tafelgesprek

4. Pauze (circa 15:30)

5. 3 subsessies: 

- In gesprek over dilemma’s

- Stappen voor implementatie

- Financiering en verloning



–

Huishoudelijke mededelingen

Algemeen:

• Demp je microfoon 

• Sessies worden opgenomen. Liever niet in beeld? Zet je camera uit! 

• Na afloop van deze bijeenkomst komen de opnames op de website Zorg voor Beter

• Problemen met de stream? In de chat staat het e-mailadres voor technische ondersteuning

Stel je vraag en/of doe mee met interactieve onderdelen:

• Gebruik de chatfunctionaliteit voor vragen

• Leg je telefoon klaar om mee te doen aan de interactieve onderdelen



Kennisproducten [Ont]Regel de Zorg

Ga naar:www.zorgvoorbeter.nl/werkplezier/wijkverpleging-tijdregistratie

3 leernetwerken geweest t.a.v. dit thema

Stappen 
voor de 

aanpak

Praktische tips 
+  

Interviews

FAQ Dilemma’s 



–

Eerste deel samen met….

1. Janina Spaans-Schrier – beleidsmedewerker ministerie VWS

2. Karin Schippers - Controller Amaris

3. Marieke Hup – Programmamanager Amaris

4. Joyce ter Vrugt - Coach Kwaliteit en Welzijn Vivantes

5. Pauline Arts - de Witt - ambassadeur wijkverpleegkundigen V&VN

(beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen)
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Minder regeldruk, 

meer tijd voor zorg

Zorgplan=planning=realisatie, tenzij

Janina Spaans-Schrier
Ministerie van VWS
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Programma [Ont]Regel de Zorg

1. Minder administratieve lasten voor wijkverpleegkundigen

2. Afschaffen vijfminutenregistratie

3. Kern van de verandering: niet in tijd maar in kwaliteit denken

4. Landelijke afspraken > verandering in de directe zorgpraktijk

5. Vilans en VWS slaan de handen ineen!

6. Leer van en met elkaar!



–

Vragen, signalen, knelpunten rondom regeldruk in de wijkverpleging?

Neem contact op met [Ont]regel de Zorg

www.ordz.nl

aanpakregeldruk@minvws.nl

ORDZ – LinkedIn

Ontregelspreekuur iedere maandag 16.00 – 17.00 uur

http://www.ordz.nl/
mailto:aanpakregeldruk@minvws.nl
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Vivantes 

Ouderenzorg

Implementatie 
Zorgplan= planning= realisatie, tenzij...

Joyce ter Vrugt
Coach Kwaliteit en Welzijn Vivantes
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Vivantes Ouderenzorg

• Organisatie in Zuid- Limburg

• 9 locaties

• Zowel intramuraal als extramuraal

• Zorgwoningen



–

Plan van aanpak

• Projectgroep samengesteld

• Interviews en focusgroepen wijkverpleegkundigen

• Meegelopen met verzorgende/verpleegkundigen

• Verpleegkundig proces

• Pilot

• Implementatie

• September 2022 overstap

• Evaluatie
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Wat heeft het ons tot nu toe gebracht?

• Verminderde administratielast

• Uniforme werkwijze

• Zorgleefplan is ‘in the picture’

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid

• Betere kwaliteit van zorg
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Van registreren 

naar regisseren

Het afschaffen van de minutenregistratie in de 
wijkverpleging bij Amaris
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Marieke Hup
Programmamanager

Karin Schipper
Controller



• 13 locaties wonen met zorg

• 18 wijkteams



Van tijdsverantwoording naar 
verantwoording langs inhoud
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— Minutenregistratie afgeschaft

— Werkplezier verhoogd

Wat hebben wij gedaan?

Klikken om tekst toe te 
voegen



–

— Zorgplan is de basis

— Indicatie inclusief doelgroepgebonden afstemming, rekenhulp 

— Indicatie = declaratie, geen ‘tenzij’ meer

— Verloning losgekoppeld, werken in diensten

Hoe hebben wij dat aangepakt?
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Rekenhulp
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— Zorgplan is de basis

— Indicatie inclusief doelgroepgebonden afstemming, rekenhulp 

— Indicatie = declaratie, geen ‘tenzij’ meer

— Verloning losgekoppeld, werken in diensten

Hoe hebben wij dat aangepakt?
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Geen ‘tenzij’

Persoonsalarmering Opstarten van zorg Preventief huisbezoek Pgb-indicatie stellen
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— Zorgplan is de basis

— Indicatie inclusief doelgroepgebonden afstemming, rekenhulp 

— Indicatie = declaratie, geen ‘tenzij’ meer

— Verloning losgekoppeld, werken in diensten

Hoe hebben wij dat aangepakt?
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— Projectgroep met wijkverpleegkundigen

— Vertrouwen vanuit de organisatie

— Onderzoek naar ervaringscijfers en cijfers uit het verleden

— Schaduwmaanden, toetsen van nieuwe indicatiestelling

— Ruime periode voor implementatie

Wat was daarvoor nodig?
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— Cultuuromslag bereikbaarheid en overwerken

— Eenduidige stuurinformatie voor managers

— Efficiënte cliëntenplanning

Wat zijn de aandachtspunten?
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Zo dadelijk een korte pauze

• Gaan na de pauze direct door met de subsessies

• Je wordt automatisch doorgeleid naar jouw gekozen sessie

• Om 16.25 uur sluiten we gezamenlijk af 

• Veel plezier!
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Pauze



–



–

Naar de subsessie!
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Tot slot

Praat na en kijk de sessie terug:

• In de chat de link naar het evaluatieformulier

• Kijk later de plenaire sessie of subsessie terug: je krijgt hierover bericht!

• Op de website van Zorg voor Beter vind je kennisproducten, ervaringsverhalen en tips.  

• Ga naar www.zorgvoorbeter.nl/werkplezier/wijkverpleging-tijdregistratie

Voor nu:

➢ Wat neem je mee? 

➢ Bedankt voor het kijken en heel veel succes!



Bedankt voor 

het kijken!
Vergeet niet de evaluatie in te vullen!
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Even geduld aub
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