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Eerste onderzoeksrapport opgeleverd
Intervisiebijeenkomst Pitsstopvoucher
Volgende projectfase
HBO-Verpleegkunde studenten stellen zich voor
4e projectbijeenkomst
Inspiratiesessie verenigingsbijeenkomst V&VN

Eerste onderzoeksrapport opgeleverd
Het onderzoeksrapport ‘Verpleegkundige besluitvorming over de inzet van eHealth in de wijk’ is
opgeleverd. In dit rapport worden de resultaten beschreven van de
eerste onderzoeksactiviteiten van het project. Het onderzoek bestaat
uit drie onderdelen: de oriëntatie, het onderzoek in de dagelijkse
praktijk van wijkverpleegkundigen en een afsluitend groepsinterview
(focusgroep).
Er is onderzocht hoe wijkverpleegkundigen de zorg van de cliënt
indiceren, of en in welke mate zij eHealth indiceren en hoe zij eHealth
gebruiken in de dagelijkse zorg. Het onderzoek beschrijft het klinisch
redeneerproces dat tot de indicatiestelling leidt en de argumenten die
wijkverpleegkundigen daarbij aangeven, of en hoe zij daarbij eHealth
als interventies inzetten. Daarbij is ook gekeken welke ondersteuning
wijkverpleegkundigen nodig hebben en is geïnventariseerd welke
belemmeringen en problemen zij bij de inzet van eHealth ervaren en wat zij daarbij zelf als mogelijke
oplossingen aangeven.
Het onderzoeksrapport zal onder de betrokkenen van het onderzoek verspreid worden en tevens
wordt het rapport op de projectwebsite geplaatst.
Op de volgende partnerbijeenkomst komt het rapport en de bevindingen uitgebreid aan de orde.

Intervisiebijeenkomst
Op 27 september heeft de intervisiebijeenkomst plaatsgevonden die georganiseerd kon worden
dankzij de ontvangen Pitsstopvoucher van Regieorgaan SIA. Tijdens de intervisiebijeenkomst zijn
enkele partners en externe experts, vanuit verschillende achtergronden en met uiteenlopende
expertise, gevraagd constructief mee te denken over de volgende vraag;
Wat kan een, binnen het project haalbare en relevante oplossing / tool / hulpmiddel zijn gezien de
resultaten van het onderzoek naar de huidige praktijk van verpleegkundige besluitvorming??
De intervisie werd begeleid door Femke Merkx die in
opdracht van Regieorgaan SIA de intervisiemethodiek
heeft ontworpen. De methode heeft het
onderzoeksteam doen stilstaan bij wezenlijke vragen
als: voor wie is het niet inzetten van eHealth een
probleem? En voor wie is dan ook de oplossing
relevant? Is de huidige praktijk of juist de toekomstige
praktijk van wijkverpleging de context? Waar liggen behoeften van cliënten, hebben zij gelijke
informatiepositie?
Het onderzoeksteam is zeer tevreden waarop samen met externen en vanuit verschillende
perspectieven is gereflecteerd op de
onderzoeksresultaten. Het bevestigt een aantal
bevindingen en aandachtspunten die het
onderzoeksteam al had vastgesteld maar brengt ook
nieuwe naar voren. Ook de twee aanwezige
projectpartners gaven aan zeer tevreden te zijn over
het verloop en de resultaten van de intervisie en deze
methode ook graag andere projecten toegepast zien.
In antwoord op de intervisievraag is één van de uitkomsten t dat het vraagstuk een gelaagdheid kent
waar ook in de ontwikkeling van hulpmiddelen aan tegemoet gekomen moet worden:
-

Professionele verantwoordelijkheid van de wijkverpleegkundige
Dilemma van gezamenlijke besluitvorming (handelingsverlegenheid)
Kennis over praktische interventies (waaronder eHealth)
Uitvoering van de interventie

De opbrengst van de intervisie en de rol die deze gelaagdheid zal hebben in het vervolgonderzoek zal
besproken worden binnen het onderzoeksteam en in gezamenlijkheid met de projectpartners.

Volgende projectfase
De uitkomsten van het rapport en de gehouden intervisiebijeenkomst vormen het vertrekpunt voor
de komende fase waarin we met wijkverpleegkundigen en cliënten diverse hulpmiddelen gaan
ontwerpen. Het onderzoeksteam werkt in oktober het actieplan uit dat waarover we contact en wat
op de volgende partnerbijeenkomst graag met alle partners doornemen en aanscherpen.

4e projectbijeenkomst
De volgende projectbijeenkomst wordt gehouden op woensdag 8 november van 13:30-16:00 uur. De
projectpartners ontvangen hiervoor een uitnodiging. We geven een terugkoppeling van de
intervisiebijeenkomst en zullen deze uitkomsten bespreken in de vorm van een werksessie en het
plan van aanpak voor de komende fase wordt opgesteld.

HBO-Verpleegkunde studenten stellen zich voor
“Wij, Reensina en Thessa, twee vierdejaars verpleegkunde studenten zijn in het kader van de minor
Praktijkgericht Onderzoek (POZ) voor een half jaar betrokken bij het project eHealth in de wijk. Voor
onze opdracht zal de focus liggen op het onderdeel van de trainingsmodule voor
wijkverpleegkundigen. We gaan door middel van interviews en deskresearch onderzoeken wat
wijkverpleegkundigen nodig hebben om gezamenlijke besluitvorming toe te passen in relatie tot het
inzetten van eHealth. Hiermee willen we kennis en inzichten verkrijgen die een bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van de trainingsmodule.”

Inspiratiesessie verenigingsbijeenkomst V&VN
Op 6 november verzorgt het onderzoeksteam van eHealth in de Wijk een inspiratiesessie over
technologie in de wijkverpleging tijdens de verenigingsbijeenkomst van V&VN in Zwolle. Meer
informatie over het programma en de mogelijkheid tot aanmelden is te vinden op de website van
V&VN.

Contact
Mochten er na aanleiding van deze nieuwsflits over het project nog vragen zijn, neem dan contact op
met Sander Holterman.

