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Het woord
aan…

voorzitter stichting en bestuurder
Amstelring

Waarom stichting Omaha System
Support? Even terug naar het begin……
Overheveling verpleging
en verzorging in de wijk
naar
Zorgverzekeringswet

Kwaliteitskader
wijkverpleging,
aandacht voor leren en
verbeteren

Wijkverpleegkundige
indiceert

Clienten zo lang
mogelijk thuis,
bevorderen
zelfredzaamheid en
preventie

Aandacht voor eigen
regie van de client

Bekostiging
wijkverpleging, nadruk
op kwaliteit en
uitkomsten van zorg

Aandacht voor
uitkomsten van zorg,
waardering door
clienten

Zichtbaar maken wat
teams in de
wijkverpleging doen

Verbinden medisch en
sociaal domein

Waar staan we nu?
Aantallen
Ongeveer 80% van de teams in de wijkverpleging
werken met Omaha System (bron: Nza)
65 zorgorganisaties zijn aangesloten bij de
stichting (20 met omzet > 100.000)
13 ECD bouwers zijn aangesloten (7 gecertificeerd)
12 scholingsbureaus

Contacten met scholen (mbo en hbo)
Materialen stichting in digibib MBO consortium
(wikiwijs hbo, mee bezig)

Terugblik
Afgelopen jaren vooral aandacht faciliteren ‘goed’
gebruik Omaha system:
- Workshops voor de aangesloten doelgroepen

- Handleiding Omaha System
- Ruim 20 voorbeeldzorgplannen, filmpje over gebruik
- Materialen voor gebruik Omaha System intramuraal

- Voorbeeldpresentaties voor opleiders, scholingsbureaus
- Certificeringsmodel 1.2, document veilig gebruik van (Omaha
System) data
- Actie onderzoek intramuraal, toolkit welbevinden
- Mapping aandachtsgebieden met SNOMED CT met VenN en Nictiz
- Datafestival met bezoek Prof dr. Karen Monsen

De eerste slag om via eenheid van taal/ verslaglegging de
professionalisering van de wijkverpleging ondersteunen, is gemaakt.
De slag richting leren van (Omaha System) data, onderzoek doen en
kennis ontwikkelen is een belangrijke vervolgstap.

Primaire proces blijft uitgangspunt
Samenwerken met andere partijen is belangrijk (WTW, NWG, VenVN,
Nicitz, lectoraten en practoraten)

Waar staan we nu?

-Meer ervaring opdoen met ‘leren van Omaha System data’ , wat
kun je daar van leren voor je vak en hoe? (eerste pilot is bijna
afgerond)

- Opzet netwerk van onderzoekers die kennis en ervaring willen
delen, onderzoeksvragen formuleren, inzet studenten voor
onderzoek, publiceren

Hoe willen we
verder, 2021 en
2022?

- Oriënteren op samenwerkingsmogelijkheden met
wetenschappelijke tafel wijkverpleging, bestaande leernetwerken.
Waar liggen kansen
- Aansluiten op landelijke ontwikkelingen op gebied van eenheid
van taal
- Contacten onderhouden en (her)certificeren ECD leveranciers
- Stimuleren inbouwen voorbeeldzorgplannen in ECD en stimuleren
gebruik voorbeeldzorgplannen
- Scholing Omaha System overdragen aan opleiders,
scholingsbureaus en scholen
- Onderhouden contacten,

- Actueel houden en beschikbaar stellen ontwikkelde materialen

