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Het woord
aan…

Kan Omaha System data bijdragen aan
de toekomst van de (wijk)verpleging?
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Doelen stichting
Omaha System
Support

Hoofddoel: implementeren Omaha System in
Nederland. Daarmee bijdragen aan de
professionalisering van de (wijk)verpleging en zo
bijdragen aan kwalitatief goede zorg.
▪ (wijk)verpleegkundigen en teams ondersteunen in het
vastleggen van de zorg in het ECD met Omaha System, voor
continuïteit van zorg.
▪ Met gebruikers leren hoe de vastgelegde zorggegevens
kunnen helpen de geboden zorg inzichtelijk te maken, deze
gegevens te duiden en ervan te leren.

▪ Onderzoek doen en kennis ontwikkelen op basis van data uit
het Omaha System.
▪ Bijdragen aan eenheid van taal en informatie-uitwisseling in
de zorg.

“(wijk)verpleegkundigen en teams ondersteunen in het
vastleggen van de zorg in het ECD met Omaha System”
Omaha System is onderzocht en gevalideerd.

De beroepsgroep gebruikt dezelfde begrippen en
definities waarmee de zorg wordt vastgelegd.
Draagt bij continuiteit van zorg en

een gedeeld begrip van wat de zorg voor clienten
inhoudt, is minder foutgevoelig
Het is een holistisch systeem, ook aandacht voor
zorgvragen van ‘de omgeving’ van de client

Door eenheid van taal zijn de gegevens te
gebruiken voor kwaliteitsverbetering
(kwaliteitskader wijkverpleging)

“Leren hoe de vastgelegde
zorggegevens kunnen
helpen de geboden zorg
inzichtelijk te maken, deze
gegevens te duiden en
ervan te leren”
Reflectievragen op de zorg die is vastgelegd:
- is dit de zorg die wij bieden? Is dit de zorg
die wij willen bieden? Gebruiken we bv.
evidence based interventies? Hebben we
aandacht voor preventie?
- hoe komt het dat er niets is vastgelegd op
het psychosociale domein?
- waarom is er veel zorg op het
aandachtsgebied ‘gezondheidszorg en
supervisie’
Het gesprek hierover helpt zichtbaar maken
welke zorg je geeft. Of welke zorg je als team
zou willen geven. Waarom zie je dat wel of
niet terug in (de data van) het zorgplan?
Kwaliteit verslaglegging wordt beter

Bijvoorbeeld top 10 meest gebruikte
aandachtsgebieden

Voorbeelden van onderzoek dat kan bijdragen aan kennis over
het vak:
Onderzoek naar het signaleren en opvolgen van eenzaamheid in
de wijk. Is daar aandacht voor? Welke zorg wordt geboden?
Werkt het?

“Onderzoek
doen en kennis
ontwikkelen op
basis van data
uit het Omaha
System”

Hoe komt het dat bij het ene team cliënten na een
heupoperatie sneller uit zorg zijn dan in het andere team?
Zegt de hoeveelheid signalen en symptomen die een client
heeft iets over de complexiteit van de zorg of de duur van de
zorg?

Hoe ziet de zorg die wij bieden op gebeid van infectiepreventie
eruit? Wat doen we goed, wat kan beter?
Gebruik van (gecodeerde) voorbeeldzorgplannen (gebaseerd op
actuele richtlijnen) geeft inzicht in of interventies die daar in
staan werken, of waarom er vanaf geweken wordt en waar de
richtlijn mogelijk aangepast moet worden.
Kunnen we door aandacht voor het steunsysteem
(aandachtsgebieden interpersoonlijke relaties en mantelzorg)
ziekenhuis opname voorkomen of uitstellen?

Welke zorg bieden we aan cliënten met diabetes? Welke zorg
leidt tot de beste uitkomsten voor de client?

“Bijdragen aan eenheid van taal en
handelen”
Landelijke ontwikkelingen:
- Zorgprofessionals spreken zoveel mogelijk
‘dezelfde taal’, hebben we het over hetzelfde?
- Hergebruiken van informatie, niet steeds
opnieuw alles opschrijven/ overschrijven. Bv
medicijnen, contactgegevens

- Gemakkelijker informatie uitwisselen tussen
organisaties, tussen intramuraal en
extramuraal
- Duidelijkheid voor de client
- Landelijk, de taal Omaha System zoveel
mogelijk helpen aansluiten bij andere ‘talen in
de zorg

