Samen indiceren

Consulenten en
wijkverpleegkundigen
werken samen aan de best
passende Wmovoorzieningen
Wie heeft hier baat bij?
De nieuwe werkwijze heeft voordelen bij
wijkbewoners die wijkverpleging ontvangen en bij
wie de wijkverpleegkundige al goed zicht heeft op
de situatie. De wijkverpleegkundige kan dan goed
inschatten wat er nodig is. Op het moment dat de
cliënt zelf niet in staat is om een Wmo-voorziening
aan te vragen, neemt de wijkverpleegkundige dit
over.

Hoe gaat het in zijn werk?
1. De wijkvp. vertaalt haar inzichten en de reeds
aanwezige informatie naar het Wmoondersteuningsplan.
2. De Wmo-consulent beoordeelt het
ondersteuningsplan op een correcte
methodische onderbouwing en Wmouitgangspunten. Zelf informatie inwinnen (door
te bellen of op huisbezoek te gaan) is dan niet
meer nodig. Afstemming met de wijkvp. (voor
aanvullende vragen of expertise) kan nodig zijn.
3. De Wmo-consulent neemt het besluit en zorgt
er voor dat de melding wordt afgerond om te
komen tot een beschikking.

Wat is er voor nodig?
1. Wijkverpleegkundigen, consulenten en
eventueel POH'ers die beter willen
samenwerken t.b.v. de wijkbewoner.
2. Een omgeving waar kan en mag worden gewerkt
op basis van vertrouwen.
3. Kennis van de stappen en afwegingen om te
komen tot een Wmo-besluit. Consulenten
kunnen deze kennis in beeld brengen en
wijkverpleegkundigen kunnen zich dit eigen
maken.
4. Digitale ondersteuning om gemakkelijk een
ondersteuningsplan op te stellen.
5. Gemeente en verzekeraar die zich kunnen
vinden in deze werkwijze.

In Enschede Zuid hebben
w kverpleegkundigen, Wmo-consulenten en
POH'ers zich toegelegd op het ‘samen
indiceren’. Er z n afspraken gemaakt over een
stuk verschuiving van werkzaamheden m.b.t.
het indiceren. Het stellen van de indicatie
begint al b de w kverpleegkundige met het
opstellen van het Wmo-ondersteuningsplan.
De Wmo-consulent neemt het besluit en
verzorgt de beschikking.

Welke voorzieningen kun je
'samen indiceren'?
Samen indiceren kan voor alle Wmo-aanvragen,
bijvoorbeeld bij:
Huishoudelijke Ondersteuing
Vervoer (incl. rolstoel)
Woonvoorzieningen
Dagbesteding & begeleiding

Wat levert het op?
Minder dubbele gesprekken en nieuwe gezichten bij
de cliënt.
Eenduidig zorgbeleid.
Inzet best passende voorziening.
Minder werkbelasting voor consulent.
Minder dubbel werk (kosten-besparing in de keten)
Werken op basis van vertrouwen.
Betere benutting van ieders expertise.
*Het vraagt om een (tijds)investering van de wijkverpleegkundige
om een ondersteuningsplan op te stellen. Deze tijd wordt
terugverdiend, ook in de wijkverpleging, mits deze werkwijze goed
wordt ondersteund.

Handreiking lezen?
Alle informatie is te vinden op
www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl

