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“Breed draagvlak voor
inzet HBO-opgeleide
verpleegkundige
gerontologie-geriatrie”
Grote kracht ligt in versterking team
Sinds 2010 experimenteren verschillende zorgorganisaties in de VVT met
de nieuwe functie van verpleegkundige gerontologie-geriatrie. Uit een
evaluatie blijkt dat er een breed draagvlak is voor de invoering van deze
functie.

In totaal gaven in de evaluatie 32 respondenten hun mening over de
HBO-VGG, onder wie leidinggevenden, artsen, VGG’ers en hun collega’s
in de zorg. Van hen staat 88 procent positief tot zeer positief tegenover de
invoering van deze functie. 12 procent staat er neutraal tegenover.

Kwaliteitsimpuls

Het merendeel van de respondenten is van mening dat de inzet van de
HBO-VGG’er de kwaliteit van leven van bewoners en cliënten verhoogt.
De grootste kracht van de VGG’er ligt volgens de respondenten in de
versterking van het team. In deze nieuwsbrief leest u meer over de
meerwaarde van de HBO-VGG.

Meerwaarde voor de cliënt
Aandacht voor kwaliteit van leven

Meerwaarde voor de organisatie
Verbetering zorg- en werkprocessen

Medewerkers in de ouderenzorg hebben vaak te
maken met cliënten die een complex ziektebeeld
hebben. Deze medewerkers geven aan dat de VGG’er
een belangrijke meerwaarde biedt.

Het grootste succes van de VGG’er is tot nu toe de
meerwaarde van de functie voor het team. Door de inzet
van de VGG’er behalen collega’s meer resultaat met hun
eigen werk.

De VGG’er geeft volgens de ondervraagde
zorgmedewerkers onder meer coaching en structuur.
Dankzij de inzet van de VGG’er is er meer aandacht
voor de kwaliteit van leven van de cliënt.

Zorgmedewerkers voelen zich dankzij de inzet van de
VGG’er gesteund in hun werkzaamheden. Zij zien een
persoon naar wie ze toekunnen met inhoudelijke vragen
en opmerkingen, en voelen zich vervolgens ook echt
gehoord. Leidinggevenden merken onder meer dat
de zorg- en werkprocessen gestroomlijnder zijn.

Meer kennis voorhanden

Complexere zorgvragen vragen om extra knowhow.
Leidinggevenden zien dat VGG’ers die in huis hebben.
Artsen voegen daaraan toe dat die extra kennis
ervoor zorgt dat onnodige artsenbezoeken worden
voorkomen. Belangrijke pluspunten dus!

Hogere kwaliteit zorg

Artsen zijn te spreken over de verbeterde communicatie
en hogere zorgkwaliteit. De ingewikkelde casussen
worden grondig en betrouwbaar voorbereid, zodat
de behandeling vlotter, zorgvuldiger en beter wordt
uitgevoerd.

“Meteen kwaliteitsverbetering voor
cliënten”

Tiny Rongen stapte van de extramurale zorg over
naar de verpleeghuiszorg. Met drie collega’s is
zij nu werkzaam als verpleegkundige gerontologiegeriatrie.

“Door voortdurend te signaleren en te onderzoeken
draag je als VGG’er direct bij aan de kwaliteit van
de zorg. Zo heb ik voor mijn opleiding een project
medicatieveiligheid uitgevoerd in twee huiskamers
KSW PG. Dat leverde al snel een kwaliteitsverbetering op in de zorg voor onze kwetsbare bewoners,
doordat we alle stappen van het proces samen met
de teamleden doornamen en uitvoerden.”
TINY RONGEN, BRABANTZORG

“Consultfunctie voor verschillende
afdelingen”

Ambulant verpleegkundige Lenny Haak ziet
mogelijkheden om als HBO-VGG’er haar functie uit
te diepen.

“Argos Zorggroep is nog volop bezig om de functie
van de HBO-VGG’er in de organisatie neer te
zetten. Via mijn eigen functieontwikkelplan hoop
ik ook zelf daaraan bij te dragen. Als ambulant
verpleegkundige vervul ik nu al een consultfunctie
voor verschillende afdelingen. Ik zie voor me
dat ik die rol uitbouw: in samenspraak met de
zorgcoördinatoren heb ik het overzicht om de
werkprocessen te bekijken en te stroomlijnen.”
LENNY HAAK, ARGOS ZORGGROEP

Competentieprofiel vernieuwd

Het uitgangspunt van de VGG’er is het
versterken van de zelf- en samenredzaamheid
van de cliënt en zijn sociale omgeving.
Deze spin-in-het-webfunctie staat uitgebreid
omschreven in het vernieuwde
competentieprofiel voor de HBO-VGG’er.
Het complete profiel is te vinden op
www.hbo-vgg.net.

“Uitdagend werkveld door complexe
situaties”

Docent verpleegkunde Jeroen Boonstra is vanaf
2009 betrokken bij de uitstroomrichting VGG op
zijn hogeschool.

“Studenten hebben vaak een verkeerd beeld van
de doelgroep ouderen. Dat zetten we zo vroeg
mogelijk in de opleiding recht: de ouderenzorg is
juist uitdagend, dankzij vaak complexe situaties.
De zorg voor zo’n cliënt vergt extra kennis en
kunde op HBO-niveau.”

Grootste cliëntengroep
“Gelukkig zie ik dat de interesse in de
uitstroomrichting groeit. Wij hebben nu 34 VGGstudenten op twee locaties. Dat is een goed
teken. Per slot van rekening gaat het om de zorg
voor de grootste cliëntengroep. Het moet heel
duidelijk zijn dat daar een groeiend, ingewikkeld
en uitdagend zorgvraagstuk ligt.”
JEROEN BOONSTRA, HOGESCHOOL SAXION

“Werkgever ziet de meerwaarde van
de VGG’er”
Twintig uur per week werkt Lysette Hakvoort
als verpleegkundige op een gesloten
psychogeriatrische afdeling. De overige zestien
uur van haar werkweek besteedt ze aan de
begeleiding van drie collega’s die een opleiding
HBO-VGG doen.

“Ik heb HBO Verpleegkunde gedaan, met VGG als
uitstroomrichting. Via mijn stage kon ik anderhalf
jaar geleden aan de slag bij Cicero Zorggroep.
Mijn werkgever kende mijn studieachtergrond
en stelde al snel voor om mijn contract op te
knippen: een deel in de verpleging en een deel
als begeleider voor VGG’ers. Dat laat wel zien dat
men de meerwaarde ziet van de VGG’er.”

Zelf invulling geven
“Cicero Zorggroep vindt het belangrijk dat er
mensen rondlopen die meer kennis in huis
hebben over complexe geriatrische situaties.
Samen met de drie collega’s die ik begeleid, heb
ik daarom de opdracht om een functieprofiel op
te stellen voor de VGG’er binnen onze organisatie.
Dat is natuurlijk een prachtige uitdaging, om mee
te denken over de invulling van je eigen, mooie
functie.”
LYSETTE HAKVOORT, CICERO ZORGGROEP

“Ouderenzorg in de wijk steeds
complexer”

De Friese Wouden werkt met vaste,
kleinschalige wijkteams voor extramurale zorg.
Wijkverpleegkundige Hieke Hansma, HBO-VGG’er,
stuurt zo’n wijkteam aan.

“Als wijkverpleegkundige heb ik veel te maken
met ouderenzorg, die steeds complexer wordt. De
herkenning van meervoudige ziektebeelden en
daarop inspelen is heel belangrijk. Tegelijkertijd
moeten we de cliënt niet alles uit handen nemen,
want zelfmanagement is heel belangrijk.”

Spin in het web

“Onze rol is steeds meer die van spin in het web.
Zowel in de relatie van de cliënt met zijn familie
of verzorgers, als in die van de cliënt met zijn
zorgverleners, zoals de huisarts. Als HBO-VGG’er
kunnen we daarin signaleren en adviseren.”
HIEKE HANSMA, DE FRIESE WOUDEN

Zelf HBO-VGG’ers inzetten

Gaat u ook aan de slag met het inzetten van HBOverpleegkundigen gerontologie-geriatrie? Maak
dan gebruik van de servicedocumenten op de
site www.hbo-vgg.net. Het is ook mogelijk een
(gratis) adviesgesprek aan te vragen bij de landelijk
programmamanager. In dat gesprek wordt aan de
hand van uw situatie en de ervaringen die al voor
handen zijn, besproken welke aanpak voor u het meest
passend is. Neem contact op met Martin Gloudemans
van Bureau G&D, via telefoonnummer 0416 – 65 16 66
of per e-mail: m.gloudemans@gdnet.nl.

Projectpartners

Het VGG-project is een project van ActiZ,
gesubsidieerd door het ministerie van VWS
en wordt onder andere ondersteund door:
• HBO-raad
• Verenso
• V&VN
• NU’91
• Diverse lectoraten ouderenzorg
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