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Inleiding 
 

Dit document gaat over het implementeren van de zelfredzaamheid in de wijk. TMZ heeft een visie 

op zelfredzaamheid gevormd die gebaseerd is op de wet en regelgeving maar ook op de eisen die 

het zorgkantoor gevormd heeft.  

De visie van TMZ luidt: TMZ streeft naar ‘Samen voor persoonlijke zorg’ en doet dit door haar 

cliënten zoveel als mogelijk eigen regie te laten voeren en waar dit niet mogelijk is samen 

redzaamheid te stimuleren op basis van gelijkwaardigheid met als doel dat cliënten een zo groot 

mogelijk welbevinden en leef kracht ervaren. 

In het eerste hoofdstuk wordt de wet en regelgeving uitwerkt waarna in het tweede hoofdstuk de 

zelfredzaamheidsradar wordt beschreven. In het derde hoofdstuk wordt er een koppeling gemaakt 

tussen de theorie en praktijk. In dit hoofdstuk wordt er beschreven hoe je mede-collega’s en de 

cliënten kunt motiveren om de zelfredzaamheid te bevorderen. Ook wordt er uitleg gegeven hoe de 

zelfredzaamheidsradar geïmplementeerd kan worden in het ECD.  

Ontwikkelingen binnen de wijkverpleging, zoals Medido en OZO-verbindzorg, worden in het vierde 

hoofdstuk beschreven.   
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1. Voorschriften 

1.1 Wettelijk kader 
Vanuit de beroepsvereniging V&VN is de wijkverpleging verantwoordelijk om de zelfredzaamheid in 

de thuissituatie te bevorderen. In het normenkader van V&VN is dan ook benoemd dat: Indiceren en 

organiseren van zorg is gericht op het versterken van eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en 

het cliëntensysteem. Hierin wordt genoemd dat het bij het indiceren van belang is goed te kijken 

naar de zelfredzaamheid van de cliënt (V&VN, 2014).  

In de inkoopgids van Menzis uit 2016 staat de rol van wijkverpleging 2015-2018 beschreven. Deze is 

als volgt: ’Helpen realiseren dat menzis- klanten langer thuis kunnen wonen, hun welbevinden 

daarmee kunnen verhogen en vermijdbare zorg voorkomen. Dit is mogelijk doordat de 

wijkverpleging zich richt op preventie en zelfmanagement en werkt in het netwerk met de 

geïntegreerde eerste lijn, het ziekenhuis, de gemeente en mantelzorg. Door deze werkwijze hoeven 

klanten minder gebruik te maken van de tweede lijn’ (Menzis, 2015). 

1.2 Beroepscode 
Vanuit de beroepscode (Vilans, venvn, 2015)  wordt de eis gesteld dat de verpleegkundige/verzorgende 

samenwerkt met de zorgvrager. Hierbij laat de verpleegkundige/verzorgende de regie zoveel mogelijk 

bij de zorgvrager en stimuleert de verpleegkundige/verzorgende de zorgvrager om binnen zijn of haar 

mogelijkheden en op basis van ervaringskennis voor zichzelf te zorgen, maar ondersteunt de zorgvrager 

hierbij. 

1.3 Vilans 
Vilans is een specialist in het ontwikkelen en helpen toepassen van kennis die de langdurige zorg 

blijvend verbetert (Vilans, Dit is Vilans, 2016). Vilans zorgt voor betere kwaliteit, doelmatigheid en 

veiligheid. Verder wil Vilans dat mensen meer de eigen regie over hun gezondheid krijgen en daarbij 

dat mensen zolang mogelijk zelfstandig en zelfsturend blijven.  

De protocollen van Vilans worden door ruim 350 zorgorganisaties gebruikt. Het voordeel is dat 

Vilans altijd actueel is en overal online toegankelijk is voor medewerkers. Ook 

TriviumMeulenbeltZorg heeft gekozen om gebruik te maken van deze Vilans zorgprotocollen.  
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2. Zelfredzaamheidsradar 
 

2.1 Wat is de zelfredzaamheidsradar? 
Om een cliënt zelfredzaam te maken moet er eerst in kaart worden gebracht wat de huidige situatie 

van de cliënt is. Om dit in kaart te brengen wordt er gebruik gemaakt van de zelfredzaamheidsRadar 

(M, 2015). Dit is een cirkel met verschillende domeinen. Bij elk domein is het de bedoeling om de 

mate van zelfredzaamheid in te vullen. Dit wordt gezamenlijk gedaan met de cliënt en met eventueel 

mantelzorgers. Na het invullen van de zelfredzaamheidsRadar wordt er  in beeld gebracht hoe 

zelfredzaamheid de cliënt is (www.gezondenzeker.nl, 2011). 

Ook kan er gebruik gemaakt worden van andere meetinstrumenten om de huidige situatie in kaart 

te brengen zoals de zelfredzaamheidmatrix, zelfredzaamheidmonitor of de zelfredzaamheidmeter. 

De zelfredzaamheidsRadar is gekozen omdat dit een snelle en effectieve methode is wat past binnen 

TMZ. Er wordt namelijk op een makkelijke manier verschillende domeinen weergegeven om zo de 

zelfredzaamheid in kaart te brengen. Tevens wordt de zelfredzaamheidsRadar aangeraden binnen 

Vilans.  

 
 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH1ojw4NfPAhXEcBoKHUaACvQQjRwIBw&url=http://www.goedgebruik.nl/algemeen/nieuws/zelfredzaamheidsradar&psig=AFQjCNFa1ngB8CQ5SI_gNWFuuL2_eor84Q&ust=1476447263432571
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3. Implementatie visie op zelfredzaamheid in de wijkverpleging 

 

3.1 Handreiking 
Om de visie van zelfredzaamheid in de wijkverpleging te realiseren, volgt er hier een handreiking. 

Voor specifieke handvaten, wordt er verwezen naar de Visie op zelfredzaamheid in de 

wijkverpleging (TMZ, 2015). Dit is een bron van TMZ waarin er uitgebreid ingegaan wordt op dit 

onderwerp. Ook worden er  voorbeelden  gegeven hoe er binnen het team mee gewerkt kan 

worden.  Dit document beschrijft  wat de motivatie kan of zal moeten zijn van zorgverleners en 

cliënten om aandacht aan dit onderwerp te geven. 

Mocht er naast bovenstaand document toch nog behoefte zijn aan meer ondersteuning, dan is de 

volgende publicatie van Vilans over dit onderwerp een aanrader: Zo Zelfredzaam  (Vilans, 

Zorgvoorbeter.nl, 2014). 

3.2 Geen verplicht karakter 
Aan het gebruik van de zelfredzaamheidsradar wordt geen verplicht karakter gegeven. De 

wijkverpleging komt al om in alle verplichte rapportages, vragenlijsten etc. welke al ingevuld moeten 

worden. 

De laatste jaren is de wijkverpleging namelijk al volop bezig geweest met het stimuleren  van de 

zelfredzaamheid van de cliënten.  Het is al steeds meer een vanzelfsprekendheid om de cliënten te 

stimuleren naar een zo’n groot mogelijke zelfredzaamheid.  

De zelfredzaamheidsradar wordt daarom binnen de Wijkverpleging  TMZ  als een facultatief  

hulpmiddel gezien om de zelfredzaamheid van een cliënt in kaart te kunnen brengen. Om vervolgens 

met behulp van deze gegevens doelen op te kunnen stellen samen met de cliënt (en naasten) om de 

zelfredzaamheid te kunnen vergroten. 

3.3 Implementatie ECD 
Op dit moment kan de zelfredzaamheidsRadar op papier ingevuld worden of digitaal. Dit kan 

gevonden worden op de website www.zelfredzaamheidsradar.nl (M, 2015). Na het invullen moet  de 

zelfredzaamheidsRadar worden toegevoegd worden in het ECD. 

Wenselijk zal zijn dat de zelfredzaamheidsRadar via het ECD in het assessment terug gevonden kan 

worden door middel van een link. Hierdoor zullen zorgverleners de zelfredzaamheidsRadar sneller 

gebruiken.  De vraag vanuit de werkgroep naar de  ICT van TriviumMeulenbeltzorg is om dit 

formulier digitaal in het Electronisch Cliënten Dossier  te kunnen raadplegen, in te vullen en op te 

kunnen slaan.  

3.4 Implementatie op werkvloer 
Om de zelfredzaamheidsRadar te implementeren op de werkvloer moet er uitleg gegeven worden 

aan alle wijkverpleegkundigen binnen TMZ. Deze wijkverpleegkundige dienen zelf het wijkteam te 

instrueren/ motiveren. Hierbij krijgt ieder team een kopie van dit document + een geplastificeerde 

zelfredzaamheidsRadar.  
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4. Ontwikkelingen  
 

4.1 OZOverbindzorg  
OZOverbindzorg staat voor samenwerking en delen 

van zorg. Via een eenvoudig computerprogramma 

worden alle partijen (mantelzorgers, familie en 

zorgverleners) die betrokken zijn bij de zorg en het 

welzijn van de cliënt samengebracht. Zo zijn alle 

partijen beter op de hoogte en de lijntjes zijn kort. 

OZOverbindzorg is bedoeld voor ouderen, 

hulpbehoevenden en kwetsbaren die zorg nodig 

hebben, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen en 

zelf de regie in handen hebben (OZOverbindzorg.nl, 2017).  

Vanaf september 2016 is er begonnen met het werken binnen TMZ met dit programma.  

De meerwaarde van het werken hiermee is volgens de pilot-groep dat er korte lijnen zijn met de 

huisarts, andere zorgdisciplines en de mantelzorger. Een zorgvraag kan naar meerdere personen 

tegelijk gestuurd worden. Zo is iedereen met 1 druk op de knop op de hoogte. 

Het is ook mogelijk om medicatie te bestellen via OZO. Als zorgverlener ben je via deze methode 

minder kwijt tijd dan via de telefoon. Al moet er bij spoedaanvragen natuurlijk wel telefonisch de 

huisarts benaderd worden. OZO kent als regel: “Binnen 48 uur reageren”. 

Met oog op zelfredzaamheid kan OZO een voordeel zijn dat de cliënt zelf via het systeem kan werken 

en vragen kan stellen aan de verschillende disciplines en zelfstandig medicatie kan bestellen. Een 

cliënt moet hiervoor dan wel goed met een computer overweg kunnen. 

4.2 Near Patiënt Testing 
Near Patiënt  Testing is een antistollingsbehandeling in eigen beheer. Cliënten die 

antistollingsmiddelen gebruiken en die regelmatig hiervoor geprikt moeten worden, kunnen door 

scholing het  zelfmanagement bevorderen.  Dit houdt in dat cliënten met een vingerprik het INR 

kunnen bepalen en dit digitaal door kunnen geven aan de trombosedienst. Vervolgens worden zij op 

afstand gedoseerd op antistollingsmiddel. Hierdoor hoeven cliënten niet naar de trombosedienst 

post of hiervoor thuis te blijven om geprikt te worden. De zelfredzaamheid wordt hierdoor 

bevorderd (INR Trombosedienst , 2015).  

Op dit moment wordt de INR bepaling bij verschillende teams in de wijkverpleging uitgevoerd. Met 

als doel minder dat cliënten minder afhankelijk zijn en dat ze de handeling uiteindelijk zelf of door 

een mantelzorger kunnen laten uitvoeren. Daardoor wordt de zelfredzaamheid via de wijkverpleging 

vergroot.  
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4.3 Medido 
De Medido is een medicijndispenser die door middel van een signaal aangeeft wanneer medicatie 

moet worden ingenomen. Deze dispenser vermindert het risico op het verkeerd innemen van 

medicijnen. Ook kan de medicatie zelfstandig ingenomen worden waardoor de zelfredzaamheid 

wordt bevorderd. De dispenser reageert op het niet innemen van medicatie door middel van een 

signaal aan de zorgverleners/mantelzorgers (Philips medido medicijndispenser, 2015).  

Op dit moment wordt aan de implementatie van dit systeem gewerkt binnen de organisatie. Door 

dit systeem zullen veel cliënten zorgonafhankelijker worden.  
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