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Toekomstbestendige
zorgondersteuning,
bent u al klaar?...

“

Voortschrijdende vergrijzing,
de daarmee samenhangende
complexiteit van de zorgvraag
en de te verwachten schaarste
aan verpleegkundig en verzorgend
personeel vragen om een herijking
van de beroepenstructuur en de
verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tussen beroepen
en een andere inrichting van de
zorgprocessen.

“
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Ontwikkelingen
De zorg wordt steeds complexer. Daarvoor zijn meerdere redenen. We zien bijvoorbeeld dat het aantal patiënten met meerdere aandoeningen stijgt, evenals de
technische mogelijkheden. Ons land vergrijst in hoog tempo. Toch willen we dat
de gemiddelde ligduur wordt verkort en de kosten in de hand worden gehouden.
Daar komt bij dat de patiënt mondiger wordt en goed geïnformeerd is.
Logisch dat de zorg snel en goed wil inspelen op deze veranderingen, onder meer
door een nieuwe beroepenstructuur met een helder onderscheid tussen mbo- en
hbo-verpleegkundigen, met een heldere verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tussen de beroepen en een andere inrichting van de zorgprocessen, in
lijn met het Rapport V&VN 2020 – Leren van de Toekomst. Dit wordt ook verankerd
in de Wet BIG. Vanaf 2020 stroomt de nieuwe generatie verpleegkundigen vanuit de
vernieuwde opleidingen in.
De vraag naar gespecialiseerde verpleegkundigen en andere, ondersteunende
beroepen is nu al groot. Om aan de vraag te kunnen voldoen, zou de instroom
naar opleidingen voor gespecialiseerde verpleegkundigen de komende jaren
met 70% moeten stijgen. Het gaat met name om dialyse, intensive care, kinderafdeling, oncologie SEH en neonatologie. De nood bij medisch ondersteunende
beroepen (anesthesiemedewerkers, OK-assistenten, radiolaboranten, infectiepreventiemedewerkers, gipsverbandmeester) is nog hoger. We hebben met spoed
goede ideeën nodig.

“

We hebben
met spoed
goede ideeën
nodig.

“
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Voorbereiding
Diverse ziekenhuizen bereiden zich al voor op de transitie die de nieuwe beroepsprofielen van ze vraagt. Zij zetten in op een vergroting van het aandeel HBO-
verpleegkundigen, maar merken dat de vraag naar deze verpleegkundigen en
ondersteunende beroepen stijgt.

Rolverdeling

Een heldere scheiding
tussen verpleegkundige en
zorgondersteunende taken
biedt een oplossing voor deze
uitdaging. Er komt een nieuwe
rolverdeling tussen verpleegkundigen,
waarbij de complexiteit leidend is
welke verpleegkundige in de lead is:

De nieuwe rolverdeling maakt de zorg
aan het bed in de toekomst betaalbaarder. Maar er zijn meer voordelen. Zo
kunnen verpleegkundigen zich straks
volledig focussen op hun taak. Bovendien ervaart de patiënt door de duidelijkere rolverdeling in en rond het bed
meer rust.

HBO-verpleegkundigen bij complexere
zorgvragen en MBO-verpleegkundigen
bij meer planbare zorgvragen. Zorg
ondersteuners richten zich zowel op
facilitaire dienstverlening als zorg
ondersteunende taken en vormen

dige taken
Verpleegkun
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samen met de verpleging een team.

Het antwoord van
Assist Zorgondersteuning
Al meer dan tien jaar heeft Assist
Zorgondersteuning praktische
oplossingen voor vraagstukken
rondom zorgondersteuning. Als

Wat betekent dit voor u?

kennispartner van de medisch-

Als zorgmanager streeft u dagelijks naar

specialistische zorg in Nederland

uitmuntende patiëntenzorg in combinatie

bieden wij taakgerichte ondersteuning,

met een doelmatige bedrijfsvoering.

waardoor zorgorganisaties patiënt

Ieder moment bewaakt u de balans

gerichter kunnen opereren. Dankzij

tussen productie- en werkdruk, tussen

onze expertise en onze jarenlange

kosten en kwaliteit. Als werkgever bent

ervaring zijn wij in staat om in te

u bekend met het tekort aan gespeciali-

spelen op veranderingen in de zorg.

seerde verpleegkundigen.

De schaarste van verpleegkundig

Bovendien weet u als geen dat uw

personeel gecombineerd met de

organisatie in de toekomst nog meer

geschetste ontwikkelingen vragen

behoefte zal hebben aan hoogopgeleide

om een heldere scheiding tussen ver-

collega’s. U weet uit de praktijk dat

pleegkundige en zorgondersteunende

verpleegkundigen (te)veel tijd kwijt zijn

taken. Door een nieuwe rolverdeling

aan taken die niet tot de kern van hun

rondom het bed bent u in staat hier

opleiding behoren en dat het proces

op in te spelen. Door alle laagcomplexe

efficiënter kan en moet. Een structurele

en (niet-medische) ondersteunende

herverdeling van taken en verantwoor

taken te combineren en uit handen

delijkheden rondom de patiënt kan

te nemen ontlasten wij de verpleeg

hieraan bijdragen.

kundigen, zodat zij zich volledig
kunnen concentreren op het bieden
van de best mogelijke zorg.
Wij geven advies over alle ondersteunende dienstverlening rond patiënten
en dragen er de uitvoerende verantwoordelijkheid voor. Dit doen wij door
mee te denken, nieuwe inzichten aan
te dragen, voor aansturing te zorgen
en de juiste mensen te bieden. Uw
patiënt ervaart rust en duidelijkheid.
We ontzorgen op maat.
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Wat levert samenwerken met Assist Zorgondersteuning u op?

+
+
+

Zorgprofessionals in hun kracht
Hoogwaardige ondersteuning aan het zorgproces
Maximale grip op personeelskosten door efficiënte inzet van
verpleegkundigen en ondersteuning

+
+
+

Productieafhankelijke zorgondersteuning die flexibel meebeweegt
Ruimte door interne doorstroom van HBO-opgeleide verpleegkundigen
Maximale aandacht en duidelijkheid voor de patiënt

Eén verhaal, een scala aan oplossingen
Eén allesomvattende oplossing die recht doet aan de complexiteit van de zorg en
de sterk verschillende afdelingen is er niet. Daarom ontwikkelt Assist Zorgondersteuning (deel-)oplossingen op maat. Daarom richt Assist Zorgondersteuning zich
in de communicatie op verschillende beslissers, waaronder Raden van Bestuur,
facilitair managers, zorgmanagers en HR-afdelingen. Zij hebben verschillende
verantwoordelijkheden en daardoor behoefte aan verschillende antwoorden.
Assist Zorgondersteuning is in staat antwoorden en oplossingen te bieden vanuit
één duidelijke visie en één krachtig verhaal. Een verhaal waarin de duidelijkheid
voor de patiënt en rust rondom het bed centraal staan.
Ons idee is klein te starten, door de inzet van zorgondersteuners op een of twee
afdelingen en de resultaten zorgvuldig te monitoren. Blijkt dat de inzet van de
zorgondersteuners leidt tot kostenbesparingen, meer ruimte voor HBO-verpleegkundigen om hoogcomplexe zorg te bieden en meer duidelijkheid en rust voor de
patiënt, dan kunnen we het concept snel voor u uitrollen over andere afdelingen.
In nauwe samenspraak met afdelingsverantwoordelijken zoeken we naar het

Assist
Zorgondersteuning
onderscheidt zich
door ervaring
en door de
deskundigheid en
de aandacht die
zij zorgorganisaties
en beslissers biedt.
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vervullen van specifieke taken die verpleging ontlasten. Een goed voorbeeld hoe
zorgondersteuning verpleging kan ontlasten betreft onze inzet op een dialyse-
afdeling. Enkele zorgondersteuners zijn bijvoorbeeld opgeleid om de op- en
afbouw van dialysemachines te verzorgen. Hierdoor kunnen gespecialiseerde
verpleegkundigen direct na binnenkomst starten met hun werkzaamheden en
kan er efficienter gepland worden. Zorgondersteuners dragen zo direct bij aan
de ondersteuning van verpleegkundigen. Als zorgondersteuners de verpleeg
kundigen dergelijke activiteiten uit handen nemen, hebben ze meer ruimte om
zich te focussen op complexe zorg.

De patiënt profiteert
Het concept van de Assist Zorgondersteuning biedt diverse voordelen.
Eén voordeel is hiervoor onderbelicht gebleven. Want ook al leidt de
Assist Zorgondersteuner tot interessant werk voor HBO-verpleegkundigen
en grip op de kosten, het gaat uiteindelijk om de patiënt. De Assist
Zorgondersteuner helpt u de specialistische zorg te leveren die door
de nieuwe beroepsprofielen van verpleegkundigen van u wordt gevraagd.
De patiënten zullen vooral rust en efficiency ervaren, wat zich vertaalt
in positieve reviews.

Mensen met een missie
Onze Zorgondersteuners weten dat zij iedere dag het verschil kunnen maken voor
patiënten. Zij zijn empathisch, goed opgeleid, deskundig en creatief. Zij hebben
aandacht voor de patiënt en luisteren en handelen naar de wensen van de patiënt,
binnen de mogelijkheden die zij hebben. En ze handelen als onderdeel van uw zorgteam. Zij worden dagelijks gedreven door het plezier dat zij ervaren en de voldoening
die zij uit hun werk halen. Dit maakt ze tot de ideale ambassadeurs van Assist
Zorgondersteuning en daarmee van uw zorgorganisatie.

Wilt u meer weten?
Bel Sander van der Meer, Business Unit Manager van Assist Zorgondersteuning,
06 5068 1825. Mailen kan ook: sander.vandermeer@assistzorgondersteuning.nl.
Meer informatie vindt u ook op www.assistzorgondersteuning.nl

Wist u dat:
• diverse ziekenhuizen al enkele jaren bezig zijn met de impact
van de verpleegkundige 2020 maar slechts 1 ziekenhuis bijna klaar
is met implementatie?
• dat ervaring van de koplopers leert dat voldoende tijd voor
implementatie belangrijk aangezien het een gevoelig onderwerp is?
• op vele plaatsen in ons land proeftuintjes zijn ingericht om ervaring
op te doen met de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen
en de hierbij horende andere verdeling van de werkzaamheden?
• Assist Zorgondersteuning ter voorbereiding haar medewerkers
aan het opleiden is voor de nieuwe rol?
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