
 

 
Als wijkverpleegkundige niveau 5 ben je de spil in de wijk. Je bent het aanspreekpunt en de zichtbare 
schakel tussen cliënten en hun mantelzorgers. Daarnaast heb je contact met verschillende disciplines 
zoals huisartsen, gemeenten, wijkteams en vrijwilligersorganisaties. Door veranderingen in de zorg 
zoals het zelfstandig indiceren, veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving en verschuiving 
van taken, probeer je een begaanbare weg te vinden binnen het zorgstelsel om zorg op maat te 
leveren. Je krijgt nieuwe taken en er worden andere eisen gesteld aan je werk als 
wijkverpleegkundige. Hiervoor heb je nieuwe inzichten nodig, moet je andere vaardigheden gebruiken 
en je handelen op een andere manier verantwoorden. In deze cursus gaan we daarmee aan de slag. 
 

 
Wijkverpleegkundigen niveau 5. 
 

 
Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en 
vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis 
en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is. 
 

 
Je krijgt een theoretische basis over indicatiestelling en het organiseren van zorg, waarbij we de 
vertaling maken naar de dagelijks uitvoeringspraktijk. We zorgen voor een goede afwisseling van 
actieve werkvormen en theoretische onderbouwing. De volgende onderwerpen komen aan bod:  

● Klinisch redeneren; 
● kennis van het Omahasysteem en gebruik maken van ICF; 
● samenwerking met andere partijen en daarbij gebruik maken van je sociale kaart; 
● welke instrumenten kun je inzetten bij het indiceren van zorg; 
● motiverende gespreksvoering; 
● versterken van zelfredzaamheid en eigen regie. 

 

 
Je leert … 
... wat er gewijzigd is in de regelgeving rondom verpleging en verzorging; 
… hoe om te gaan met het grijze gebied tussen Wmo, Zvw en Wlz; 
… kritisch te kijken naar de benodigde zorg; 
… het opstellen van een zorgplan; 
… hoe samen te werken met mantelzorgers. 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus hebt bijgewoond. 

 



Deze cursus is geaccrediteerd door de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden 
Nederland. 
 

 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank 
en lunchbuffet. 
 

 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst advies? Voor meer informatie kan je contact 
met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je 
bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen 
naar cursussen@bendergroep.nl. 
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