
 

 

Concreet aan de slag met effectief indiceren op basis van het Omaha classificatiesysteem  

Online training indiceren voor wijkverpleegkundigen 

De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke rol in ons huidige zorgstelsel als 

verantwoordelijke voor het stellen van een verpleegkundige diagnose en het  

afgeven van een indicatie voor de (extramurale) zorglevering.  

Veel organisaties werken inmiddels met het Omaha classificatiesysteem.  

In onze eendaagse online training ‘Indiceren voor wijkverpleegkundigen’ leren verpleegkundigen hiermee 

effectief te indiceren en samen met de cliënt te komen tot een verheldering van de zorgvraag inclusief de 

vertaling naar een concreet zorgplan.  

Domein overstijgend 
Eigen regie, ‘ontzorgen’ én zo lang mogelijk thuis blijven wonen zijn hierbij uitgangspunten, waarbij participatie 

het kernwoord is. Wijkverpleegkundigen hebben hier samen met de cliënt een belangrijke rol. De gezamenlijke 

doelstelling is om te indiceren en de zorg te organiseren waarbij uitgaan wordt van de eigen regie van cliënt en 

zijn netwerk.  

 

De verpleegkundige is de schakel tussen zorg en welzijn. Samenwerking met andere vertegenwoordigers uit het 

sociale domein hoort daarbij. Dit betekent dat wijkverpleegkundigen ‘domein overstijgend’ kijken, handelen en 

de brug slaan tussen cliënt, huisarts, verpleeghuizen, welzijn en gemeenten (WMO).  

 

Competenties wijkverpleegkundige 
Deze training van Dosaris biedt wijkverpleegkundigen inzicht en vaardigheden om beslagen ten ijs te komen als 

zij deze taken gaan uitvoeren op basis van het Omaha classificatiesysteem. Onderstaande competenties staan in 

de training centraal, de wijkverpleegkundige: 

 

✓ Heeft kennis van de ontwikkelingen binnen het huidige zorgstelsel en kan aangeven wat dit betekent voor 

de rol en taak als wijkverpleegkundige  

✓ Kent en hanteert het V&VN-normenkader voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging  

✓ Past de actuele principes ‘ontzorgen’, eigen regie en inzetten sociaal netwerk toe bij het vaststellen van 

de diagnose en zorg 

✓ Analyseert de verzamelde gegevens, legt de juiste verbanden en trekt logische conclusies zodat de 

verpleegkundige diagnose met de juiste indicatie op adequate wijze en verantwoord wordt opgesteld 

✓ Formuleert in samenspraak met de cliënt, mantelzorgers en/of naasten op basis van de indicatie de 

doelen, kiest activiteiten en kan hierop een zorgplan en/of arrangement opstellen 

✓ Kent de rol en taak van de evaluatie in samenspraak met de cliënt, mantelzorgers en/of naasten over de 

geleverde zorg en past zo nodig hier de indicatie op aan 

 

Doelgroep 
Wijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in de extramurale zorg of interesse hebben om daar te gaan werken.  

Bekendheid met het Omaha classificatiesysteem is gewenst. De training is ook geschikt voor alle 

wijkverpleegkundigen die zijn of haar kennis en vaardigheid wil vergroten op het gebied van indiceren. 



 

 

Voorbereiding  
Deelnemers krijgen na aanmelding een uitnodiging voor een digitale leeromgeving en ontvangen het benodigde 

leermateriaal. Wij vragen de deelnemers om voorafgaand aan de training de aangeboden literatuur door te 

nemen en voor het middagprogramma te beschikken over een zorgplan met indicatie uit de eigen organisatie. 

 

Programma ochtend 
✓ Actuele ontwikkelingen in de zorg en de rol van de wijkverpleegkundigen  

✓ Het V&VN-normenkader voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging  

✓ Het toepassen van de principes ‘ontzorgen’, eigen regie en het optimaal inzetten van het sociale netwerk 

✓ Relatie sociaal domein en samenwerking  

✓ Indicaties Wet langdurige zorg en bekostiging in de zorg  

✓ Basis effectief leren indiceren in de extramurale zorg met het Omaha classificatiesysteem 

Programma middag  

✓ Verdieping effectief leren indiceren in de extramurale zorg met het Omaha classificatiesysteem 

✓ Klinisch redeneren als vervolg op leren indiceren en vaststellen zorgbehoefte 

✓ Samenstellen van het zorgplan  

✓ In subgroepen indicatie vaststellen op basis van casus uit praktijk 

✓ Gebruik sociale kaart 

Resultaat 
De wijkverpleegkundige beheerst na afloop de eerder genoemde competenties en kan voor eigen cliënten 

effectief indiceren en samen met de cliënt komen tot een verheldering van de zorgvraag inclusief de vertaling 

naar een concreet zorgplan. 

 

Praktische informatie training 
Doelgroep : 

 

Deze training is bestemd voor wijkverpleegkundigen (niveau 5) 

Duur : 

 

1 dag 

SBU & accreditatie :  

 

2 uur voorbereiding en 6 uur training (6 accreditatiepunten V&V) 

Erkenning : 

 

Dosaris is een door Omaha System erkend opleidingsinstituut 

Datum open training : 

 

Online op 29 september 2021 

Aanmelden via onze website: www.dosaris.nl/indiceren-wijkverpleegkundige 

Kosten open training : 

 

€ 495,- inclusief trainingsmateriaal (de training valt onder het btw nultarief) 

Op locatie : 

 

Deze training kan ook aangeboden worden op uw eigen locatie  

Nadere info : 

 

Mail naar info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 6661 706 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 

http://www.dosaris.nl/indiceren-wijkverpleegkundige
mailto:info@dosaris.nl

