
BEST PRACTICES

Aanleiding
De zorgvraag verandert en de gezond
heidszorg staat onder druk door onder 
andere demografische en maatschappe
lijke ontwikkelingen. In toenemende 
mate wordt de zorg thuis of in de wijk 
verleend in plaats van in instellingen 
mede door de komst van de beweging  
Juiste Zorg op de Juiste Plek (Taskforce 
VWS, 2018). Verpleegkundigen in de 
 eerste lijn spelen hierin een belangrijke 
rol. Tegelijkertijd is bekend dat het tekort 
aan verpleegkundigen en andere zorg
professionals komende jaren verder zal 
toenemen terwijl de zorgvraag stijgt. 
De genoemde veranderingen vragen 
om niet alleen anders na te denken 
over hoe de zorg geleverd kan worden, 
maar ook hoe er een omgeving gecreëerd 
kan worden waarin zorginnovatie, 
onderwijs en onderzoek samenwerken 
om de uitdagingen aan te kunnen. 
Binnen LRJG wordt al langer gewerkt 
met de Academische Werkplaats 

Huisartsgeneeskunde en de Academische 
Werkplaats Fysiotherapie. Deze werk
plaatsen stonden qua opzet en infra
structuur model voor de AWV. 

Opzet Academische 
Werkplaats Verpleegkunde
De AWV is in 2019 opgezet met zes 
 partners: LRJG, het Julius Centrum van 
het UMCU, HU, Careyn, AxionContinu 
en De Rijnhoven. Het doel van de 
AWV is het creëren van een kennis
infrastructuur waarin zorg, onderzoek 
en onderwijs sterk met elkaar samen
werken en van én met elkaar leren. De 
focus van de werkplaats is naast kennis
ontwikkeling ook de toepassing van 
nieuwe kennis waardoor kwalitatief 
hoogwaardige verpleegkundige zorg 
wordt verleend. Vanuit het onderwijs 
wordt ingezet op hoogwaardige stage
leerplaatsen voor studenten van de 
Bachelor Verpleegkunde en er zijn o p
leidingsplaatsen voor verpleegkundig 

Academische Werkplaats 
Verpleegkunde in de 
wijk: doel en werkwijze 
In september 2019 is de Academische Werkplaats Verpleegkunde 
in de wijk (AWV) gestart. Dit is een samenwerkingsverband met 
zes partners in de eerste lijn binnen de regio Utrecht: Leidsche 
Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG), het Julius Centrum van 
het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Hogeschool 
Utrecht (HU), Careyn, AxionContinu en De Rijnhoven. Het doel 
van de werkplaats is het optimaliseren van de kwaliteit van zorg 
door middel van onderzoek, onderwijs en zorginnovatie en het 
ontwikkelen van een uitdagende, lerende en innoverende om-
geving waar (toekomstige) verpleegkundigen willen werken. Dit 
artikel beschrijft de opzet van de AWV. Hierbij wordt ingegaan op 
de aanleiding, op welke thema’s er zorginnovatie en onderzoek 
plaatsvindt, hoe het onderwijs eruitziet, en tot slot wat uitdagin-
gen en kansen zijn voor de toekomst. 
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specialisten binnen de huisartsenprak
tijk. Binnen de AWV streven we naar 
maximaal resultaat op de quadruppel 
aimuitkomsten: 1) maximale patiënt
tevredenheid en kwaliteit van leven, 2) 
betere kwaliteit van zorg, 3) meer effi
ciënte en doelmatige zorg (slimmer 
 werken) en 4) verhogen van de kwaliteit 
van werk, aantrekkelijke leerwerkplek 
voor (toekomstige) verpleegkundigen 
en verpleegkundig specialisten.

De AWV heeft een stuurgroep die bestaat 
uit de bestuurders van de zes partners en 
de coördinator van de AWV. In Figuur 1 
wordt de structuur van de AWV met 
betrokkenen schematisch weergegeven.
Een belangrijke rol is weggelegd voor de 
zogeheten consulenten binnen de werk
plaats. De consulenten, ofwel linking 
pins, zijn masteropgeleide verpleegkun
digen en gaan op inhoudelijke thema’s 
aan de slag met zorginnovatie en prak
tijkgericht onderzoek met als doel betere 
kwaliteit van zorg. Dit doen zij in nauwe 
samenwerking met de zorgprofessionals, 
studenten, docenten en andere betrok
kenen. Consulenten en docenten werken 
samen om opdrachten van studenten 
aan te laten sluiten op de inhoudelijke 
thema’s. De consulenten zijn structureel 
ingebed in de AWV en hebben een 
 duobaan. Naast consulent zijn zij bij
voorbeeld docentonderzoeker of werk
zaam als zorgprofessional in één van de 
gelieerde zorgorganisaties. Met de con
sulentschappen onderscheidt de AWV 
zich van zorginnovatiecentra (ZIC) of 
Leer en InnovatieNetwerken (LIN). Voor 
de consulenten ligt op dit moment de 
focus op de thema’s Ouderenzorg & 
Vroegsignalering en Zelfmanagement 
& Technologie.

Thema’s zorginnovatie en onderzoek 

Sinds 2020 zijn er twee consulenten 
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werkzaam op de gekozen thema’s. 
Beide consulenten werken daarnaast 
als onderzoeker bij het lectoraat 
Proactieve Zorg voor Thuiswonende 
Ouderen en als docent bij de Bachelor 
Verpleegkunde aan de Hogeschool 
Utrecht. Eén van de consulenten werkt 
eveneens als verpleegkundige in de wijk 
bij AxionContinu. 

Thema 1:  

Ouderenzorg & Vroegsignalering

Het thema Ouderenzorg & 
Vroegsignalering is gekozen omdat 
de ouderenzorg de komende jaren 
voor een aantal uitdagingen komt te 
staan. Zo zal het aantal ouderen met 
complexe zorgvragen sterk toenemen, 
het aantal 80plussers twee tot drie keer 
zoveel zijn in 2050, het aantal ouderen 
met dementie verdubbelen, de vraag 
naar mantelzorgers toenemen en er zal 
een tekort zijn aan zorgprofessionals 
(Actiz, 2021a; Actiz, 2021b). Eén van 
de aandachtspunten in de ouderenzorg 
is het signaleren van complexe zorg
vragen en deze te adresseren middels 
een integrale benadering. 
Op het thema Ouderenzorg & 
Vroegsignalering is de ambitie om 
te komen tot een proactieve integrale 
ouderenzorg in de AWV waarbij ver
pleegkundigen met andere professionals 
samenwerken en de juiste signalerings
instrumenten inzetten om (acute) 
 ontsporingen te voorkomen.

Thema 2:  

Zelfmanagement &Technologie

Het thema Zelfmanagement & 
Technologie is gekozen omdat het aantal 
mensen met een chronische aandoening 
wereldwijd stijgt en zelfmanagement als 
essentieel wordt gezien om gezondheids
uitkomsten te verbeteren en zorgkosten 
te reduceren (Trappenburg et al., 2013). 
De focus op zelfmanagement vraagt 
om herpositionering van de rol van de 
patiënt en zorgverlener (Bodenheimer et 
al., 2002; Barlow et al. 2002). Van patiën
ten wordt verwacht dat zij een actieve rol 
hebben en verantwoordelijkheid nemen 
in beslissingen die invloed hebben op 
het verloop van hun aandoening. 
Verpleegkundigen hebben een belang
rijke rol in het ondersteunen van zelf
management. Er is echter veel variatie 
in de manier waarop zelfmanagement  
ondersteuning wordt geboden (Elissen et 
al., 2013). Op het thema Zelfmanagement 
& Technologie is de ambitie om de zelf
managementvaardigheden van mensen 
met een chronische aandoening te 
 verbeteren en de competenties van 
 verpleegkundigen in het bieden van zelf
managementondersteuning te vergroten, 
waarbij zorgtechnologie meer en doel
matiger wordt ingezet.

Onderwijs in de praktijk – Bachelor 

Verpleegkunde 

Tot op heden was er weinig aandacht 
voor de rol van verpleegkundigen binnen 

de huisartsenzorg en er waren nauwe
lijks stageplekken voor Bachelor 
Verpleegkundestudenten bij een prak
tijkondersteuner huisarts (POH). Dit 
 terwijl toekomstige verpleegkundigen in 
toenemende mate in de eerste lijn werk
zaam zullen zijn. De AWV voorziet in 
deze behoefte. De stages voor Bachelor 
Verpleegkundestudenten binnen de 
huisartsenpraktijk worden gecombi
neerd met stageplekken in de wijkver
pleging. Per semester loopt een groep 
van acht studenten stage. Het onderwijs 
wordt verzorgd in de praktijk door 
docenten van de HU. De docenten zijn 
beide ook werkzaam als verpleegkundige 
in de eerste lijn. Hun ambitie is om de 
populariteit van de eerste lijn onder ver
pleegkunde studenten te vergroten en 
de implementatie van kennis naar de 
praktijk te bevorderen. Door afstudeer
opdrachten van studenten te koppelen 
aan lopende onderzoeken van de consu
lenten wordt er op een slimme manier 
een bijdrage geleverd aan de kennisont
wikkeling binnen de werkplaats.

Resultaten tot nu toe 
Thema’s zorginnovatie en onderzoek  

 
Thema 1:  

Ouderenzorg & Vroegsignalering

Middels een praktijk en behoefteanalyse 
in 2020, met negen wijkverpleegkundi
gen van de AWV, is opgehaald dat ver
pleegkundigen behoefte hebben aan: 
interprofessionele samenwerking bij een 
medicatiebeoordeling, concrete zorgaf
spraken en rolverdeling van eerste en 
tweedelijns (para)medische disciplines bij 
wondzorg, het optimaliseren van kennis 
voor een juiste professionele benadering 
naar patiënten met psychiatrische pro
blematiek en proactieve palliatieve zorg
planning met (para)medische disciplines. 
Als vervolg hierop werd voor de zomer 
van 2021 middels gestructureerde 
 interviews geïnventariseerd onder 
twaalf (wijk)verpleegkundigen, welke 
verantwoordelijkheden zij hebben en 
welke ondersteuning (zoals signalerings
instrumenten) zij nodig hebben bij een 
interprofessionele samenwerking bij 
een medicatiebeoordeling. Met deze 
 uitkomsten werkt de consulent samen 
met een Bachelor Verpleegkunde
student, verpleegkundigen van de AWV, 
apothekers en huisartsen aan een 

Figuur 1. Schematische weergave van de structuur van de AWV
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BEST PRACTICES

invulling en uitvoering van een interpro
fessionele samenwerking in een 
medicatiebeoordeling.
De verwachting is dat meerdere (wijk)
verpleegkundigen de komende jaren 
samenwerken met apothekers en 
 huisartsen om problemen rondom 
 medicatiegebruik bij ouderen te 
 signaleren en te adresseren om ont
sporingen te voorkomen. 
 
Thema 2:  

Zelfmanagement en Technologie

Door middel van een praktijkanalyse is 
in kaart gebracht hoe verpleegkundigen 
binnen de AWV zelfmanagementonder
steuning bieden aan mensen met een 
chronische aandoening en in hoeverre 
hierbij gebruik gemaakt wordt van tech
nologie. Uit dertien interviews met (wijk)
verpleegkundigen en POH’s blijkt dat de 
visie op zelfmanagement verschilt tussen 
verpleegkundigen en organisaties. Er 
is aandacht voor zelfmanagement bij 
het indiceren van zorg, tijdens de zorg
momenten en consulten van de POH, 
maar er is verschil in de wijze waarop 
verpleegkundigen dit vormgeven. 
Belemmeringen in het bieden van zelf
managementondersteuning zijn onder 
andere: gebrek aan tijd, verschillen in 
verwachtingen ten aanzien van zorg tus
sen zorgvrager en professional en gebrek 
aan (technologische) hulpmiddelen. 
Verpleegkundigen zien potentie in het 
gebruik van zorgtechnologie om de 
 zelfstandigheid van zorgvragers te 
 bevorderen, maar tot op heden wordt 
technologie nog weinig ingezet. Sinds de 
COVID19pandemie wordt er wel meer 
zorg verleend op afstand middels telefo
nische consulten of beeldbellen. Naast 
de interviews is er ook een vragenlijst 
afgenomen onder twintig verpleegkundi
gen om competenties in het bieden van 
zelfmanagementondersteuning in kaart 
te brengen. Op basis van de opgedane 
inzichten uit deze projecten zal er in 
samenwerking met de partners van de 
AWV een plan worden uitgewerkt om 
zelfmanagementondersteuning door 
 verpleegkundigen te optimaliseren. 

Overige zorginnovatie- en  

onderzoeksprojecten 

Naast de zorginnovatieprojecten binnen 
de genoemde thema’s zijn er ook twee 

subsidieaanvragen geschreven en 
 gehonoreerd. Eén project richt zich 
op de verpleegkundig specialist (VS)  
in de huisartsenpraktijk. Hierin werd 
onderzocht wat belemmerende en 
 be vorderende factoren zijn voor de 
inzet van de VS als generalist en specia
list in de huisartsenpraktijk. Het andere 
zorginnovatieproject is het LEARN
project (LEarning And Reflection for 
Nurses) dat zich richt op het leren 
 werken met én reflecteren op de 
 kwaliteitsstandaarden eenzaamheid 
en mantelzorgbelasting. In dit project 
wordt ingezet op teamleren in de wijk 
ver pleging en een leiderschapstraject. 

Onderwijs in de praktijk – Bachelor 

Verpleegkunde

Het onderwijs is als volgt opgezet: stu
denten hebben één hoofdstage van twin
tig weken in de wijkverpleging of in de 
huisartsenpraktijk bij de POH. Daarnaast 
hebben ze een oriëntatiestage van tien 
dagen in de wijkverpleging of bij de 
POH, afhankelijk van hun hoofdstage. 
Ook is er ruimte om mee te lopen met 
andere disciplines, bijvoorbeeld de VS, de 
fysiotherapeut of de wondverpleegkun
dige. Werkbegeleiders houden hier reke
ning mee en interprofessionele samen
werking wordt hierdoor gestimuleerd. 
Uniek binnen het onderwijs van de AWV 
is dat studenten een innovatieopdracht 
uitvoeren waarbij zij een probleem in de 
praktijk inventariseren en oplossingen 
aandragen en testen door middel van 
implementatie van een innovatie.  
Derde en vierdejaars studenten volgen 
om de week samen onderwijs op locatie. 
Het onderwijs wordt verzorgd door de 
docenten van de AWV en er wordt 
gebruik gemaakt van peermentoring. 
Vanaf de start van de AWV hebben er in 
totaal 32 studenten stagegelopen. Van 
deze studenten zijn inmiddels tien stu
denten (31 procent) na hun stage aange
nomen als verpleegkundige binnen één 
van de betrokken organisaties van de 
AWV. Ook andere studenten zijn elders 
als verpleegkundige in de wijk gaan wer
ken. Naar schatting kiest ongeveer 40 tot 
50 procent van de studenten voor een 
baan in de wijkverpleging na een stage 
binnen de AWV. Voor de studenten die 
na hun stage nog het afstudeeronderwijs 
gaan volgen geldt dat er veel interesse is 

in het uitvoeren van een afstudeeronder
zoek binnen de AWV. In totaal hebben er 
nu acht studenten een afstudeeronder
zoek uitgevoerd binnen de thema’s van 
de consulenten.

Gastlessen

Binnen de lesdagen van studenten wor
den ook gastlessen verzorgd. Docenten 
bepalen samen met de praktijk het aan
bod van deze gastlessen. Hierbij wordt 
gekozen voor actuele thema’s binnen de 
driehoek ‘praktijk, onderzoek en onder
wijs’. Een overzicht van deze thema’s 
wordt geven in Kader 1. Naast studenten 
worden ook andere zorgprofessionals 
van de AWV uitgenodigd om deel te 
nemen aan de gastlessen. Hiermee wordt 
kennisoverdracht vergroot en het leren 
van elkaar gestimuleerd. 

Ervaringen, uitdagingen 
en kansen 
Het opzetten van een infrastructuur om 
onderwijs, zorginnovatie/onderzoek en 
praktijk met elkaar te verbinden is een 
zoektocht gebleken voor de consulenten, 
docenten en zorgprofessionals. Er wordt 
gezocht naar wat het beste werkt en hoe 
de samenwerking het beste kan worden 
vormgegeven. Een praktisch voorbeeld 
met betrekking tot het onderwijs is het 
vormgeven van de stageroutes voor de 
studenten. In eerste instantie is er 
gestart met een stageroute waarbij de 
studenten twee keer tien weken stage 
zouden lopen; eerst tien weken in de 
wijkverpleging en daarna tien weken 
bij een POH. Hoewel deze stageroute 
kansrijk leek, bleek in de praktijk dat de 
stageroute voor onvoldoende diepgang 
zorgde omdat de studenten onvoldoende 
tijd hadden om hun leerdoelen te berei
ken. Inmiddels is de stageroute aange
past naar één hoofdstage van twintig 
weken in de wijkverpleging ofwel bij een 
POH. Verder bleek dat studenten onvol
doende aansluiting hadden voor een 
innovatieopdracht of afstudeeropdracht 
bij thema’s van de consulentschappen. 
Inmiddels introduceren de consulenten 
halfjaarlijks relevante voorstellen voor 
opdrachten of brainstormen zij met 
 studenten over passende opdrachten. 

Daarnaast waren er uitdagingen rondom 
zorginnovatie/onderzoek en de zorg   
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praktijk voor consulenten en zorgprofes
sionals. De consulenten zijn gestart ten 
tijde van de COVID19pandemie. 
Kennismaking tussen consulenten en 
zorgprofessionals die werkzaam zijn bin
nen de AWV werd hierdoor bemoeilijkt. 
Bij de zorgprofessionals was het ‘alle 
hens aan dek’ in de directe patiënten
zorg, waardoor er minder ruimte was om 
samen met de consulenten na te denken 
over structurele kwaliteits verbeteringen 
en infrastructuur op de langere termijn. 
Doordat de focus op de directe patiën
tenzorg lag, bleef het concept van de 
AWV wat op de achtergrond. Deze ten
dens werd versterkt door het thuis wer
kenbeleid, waardoor spontane ontmoe
tingen niet konden plaatsvinden. 
Gelukkig werden teamvergaderingen 
online gehouden en konden consulenten 
hierbij aansluiten. Overigens lijkt er een 
kantelpunt te zijn ontstaan. Door de blij
vende toenaderingspogingen van de con
sulenten richting zorgprofessionals is er 
inmiddels uit elke betrokken organisatie 
een aantal contactpersonen geïdentifi
ceerd; betrokken wijkverpleegkundigen 

en verpleegkundigen in de huisartsen
praktijk die het aanspreekpunt zijn voor 
de consulenten. De volgende stap is om 
de deze beweging om te keren; dat de 
contactpersonen als stem van de zorg
professionals kunnen laten horen aan de 
consultenten wat speelt op de werkvloer. 

Tot slot vraagt het neerzetten van een 
stevige kennisinfrastructuur, met een 
continue stroom van kennisuitwisseling 
tussen verpleegkundigen binnen en tus
sen de organisaties, de consulenten en 
het onderwijs, tijd. Hier zal de komende 
jaren verder aan gewerkt worden mid
dels concrete zorginnovatieprojecten. 
Een mooi voorbeeld is het LEARN
project waarin ingezet wordt op een 
teamleren interventie en leiderschap
straject om zo leren en reflecteren bij 
zorgprofessionals te stimuleren. 
Daarnaast wordt door het opzetten van 
een goede kennisinfrastructuur ingezet 
op het behouden van studenten binnen 
de organisaties van de AWV. De eerste 
stap in het creëren van een aantrekke
lijke werkplek voor toekomstige ver
pleegkundigen is hiermee gezet.
 
Toekomstmuziek
Voor de toekomst heeft de AWV een aan
tal ambities. Namelijk dat over vier jaar 
de zorginnovatieprojecten binnen de 
werkplaats een significante bijdrage heb
ben geleverd aan de patiëntenzorg, het 
onderwijs en de wetenschap. Daarnaast 
is er aantoonbaar gewerkt aan een 
lerende en innoverende cultuur waarin 
de positionering en het verpleegkundige 
leiderschap onder de verpleegkundigen 
aantoonbaar is toegenomen. 
Uitdagingen voor de korte en lange ter
mijn zijn om de praktijk niet te overvra
gen, om te gaan met de wensen en ver
wachtingen van de verschillende partijen 
en de verpleegkundigen zo goed mogelijk 
mee te nemen in het optimaliseren van 
de kwaliteit van de eerstelijnszorg. 

‘Let us never consider ourselfs 
finished nurses, we must be  
learning all of our lives’ 
(Florence Nightingale)
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Kader 1: Thema’s van gastlessen binnen 
de AWV

•  Academische Werkplaats in de 

wijk en de huisartsenpraktijk

•  Leren en innoveren in de medica-

tiezorg

•  De verpleegkundig specialist in de 

eerste lijn

•  Interprofessionele casusbespre-

king

•  Dementiezorg in de wijk

•  Vrijwilligers versterken de eerste-

lijnszorg

•  Advance Care Planning

•  De WMO

•  OMAHA Indiceren

•  Mantelzorg

•  Zelfsturende teams in de wijk

•  Palliatieve zorg

•  Samenwerking met sociaal 

domein

•  Preventie in de eerste lijn

•  Uitkomsten in de zorg meten

•  Zelfmanagement in de eerste lijn
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