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1. Inleiding 
 

V&VN Verpleegkundige Zorg- en Informatietechnologie (VZI) is het platform binnen V&VN van en 

voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die geïnteresseerd zijn in 

zorg- en informatietechnologie.  

 

De complexer wordende en groeiende zorgvraag, samen beslissen, zelfmanagement, technische 

mogelijkheden, preventie van zorg en het tekort aan verzorgenden, verpleegkundigen en 

verpleegkundig specialisten: het zijn maatschappelijke bewegingen die bepalend zijn voor de 

ontwikkeling van de beroepsgroep. Met het platform sluiten we aan bij de doelen zoals 

vastgelegd in de Strategische Agenda 2021-2025 van V&VN. Deze doelen zijn: 

• het intensief ontwikkelen, toegankelijk maken en delen van beroepsinhoudelijke kennis, 

gericht op de toepassing in de praktijk; 

• een forse investering in de ontwikkeling en loopbaan van verzorgenden, 

verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten; 

• een stevige positie voor de beroepsgroep in zorgorganisaties en de ruimte om het beroep 

naar eigen professioneel inzicht uit te oefenen. 

Als we dieper ingaan op de ontwikkelingen rond zorg- en informatietechnologie zijn er een aantal 

zaken die mede de basis vormen van dit beleidsplan van de VZI. 

 

Kennis over ‘goede zorg’1 

De beroepsgroep heeft dagelijks te maken met zorg- en informatietechnologie, om de woorden 

van VWS te gebruiken: het is niet alleen zorg van de toekomst, het is Zorg van Nu. Het is daarom 

belangrijk om inzichtelijk te maken hoe zorg- en informatietechnologie bijdraagt aan ‘goede zorg’, 

kennis hierover op te doen, deze kennis te ontsluiten en te delen. Het gaat daarbij om inhoud én 

vorm waarin (preventieve) zorg geleverd wordt. Denk aan vragen als: kan zorg op afstand 

meerwaarde bieden? Is er een digitale zorgtoepassing, zoals een app, een online service of een 

device ter ondersteuning van patiënt of hulpverlener?  Zijn digitale innovaties een verbetering 

voor patiënt of hulpverlener? Heeft de patiënt hulp nodig bij gebruik van digitale zorgmiddelen? 

Etc. de beroepsgroep empoweren om samen met de zorgvrager de juiste beslissingen hierover te 

nemen voor nu en in de toekomst, daar staan we voor.  

 

Bijdrage aan ‘goede zorg’ 

Van groot belang is aandacht voor veilige, gebruiksvriendelijke, toegankelijke en duurzame zorg- 

en informatiesystemen. Door het efficiënt inbedden van het gebruik van systemen in 

zorgprocessen gaat dit bijdragen aan ‘goede zorg’ en kan daarmee ook de druk op de zorg verlicht 

worden. Belangrijk daarbij is gegevensuitwisseling binnen de keten, dat is en blijft een 

noodzakelijke voorwaarde om de beroepsgroep te ondersteunen bij (interprofessionele/ 

multidisciplinaire) samenwerking. In het traject rondom Wet Gegevensuitwisseling In Zorg 

(WEGIS) zal dit in de toekomst dit ook landelijk verplicht worden gesteld met behulp van NEN-

normen.  

 
1 Zie https://www.governancecodezorg.nl/ Burger/client/patiënt centraal, veilige, toegankelijke, effectieve en 
efficiënte en zorg. Juiste zorg op de juiste plek. 

https://www.governancecodezorg.nl/
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Voorwaarde voor ‘goede zorg’  

‘Goed gebruik’ van zorg- en informatietechnologie, waaronder standaardisatie in dossiervoering 

en zinvol (her)gebruik van data om beslisondersteuning te bieden en voorspellingen te doen (AI), 

kan zorgkosten voorkomen. Uitkomst gestuurde zorg geeft mogelijkheden om gepersonaliseerde 

verpleegkundige zorg te bieden. Allerlei bestaande eHealth toepassingen (o.a. telezorg en 

beeldbellen, domotica en inzet van wearables) voor het ondersteunen van zelfmanagement, 

monitoring op afstand en hybride zorg maken het mogelijk voor zorgvragers om langer thuis te 

wonen. Naast het interactieproces met de patiënt/client is de ondersteuning van het 

verpleegkundig proces zelf met zorginformatie technologie een gebied waar veel aandacht 

naartoe moet om te zorgen dat het te kort aan verpleegkundige zoveel mogelijk voorkomen of 

gecompenseerd wordt en de kwaliteit van zorg positief beïnvloed kan worden. Belangrijke 

voorwaarde hierbij is dat ontwikkelingen in het beroep sturend zijn voor het ontstaan van nieuwe 

zorg- en informatietechnologie en dat de beroepsgroep invloed uitoefent op de ontwikkeling en 

implementatie. Aansluiting van zorg- en informatietechnologie op de werkprocessen is een 

belangrijk voorwaarde voor een optimale adoptie en acceptatie in de praktijk. Daarnaast is het 

verlagen van de administratielast en ‘ontzorgen van de zorg’ een belangrijke voorwaarde.  

 

Positionering binnen de zorgorganisatie  

Zeggenschap van de beroepsgroep bij ontwikkeling, aanschaf en implementatie van zorg- en 

informatietechnologie is noodzakelijk. Met de komst van de CNIO is hiertoe een goede aanzet 

gemaakt. VZI vindt dat de beroepsgroep essentieel is en ‘aan tafel moet zitten’ in alle lagen van de 

zorgorganisatie bij de ontwikkeling, selectie en goed gebruik van zorg- en informatietechnologie! 

 

Dit meerjarig strategisch beleidsplan verwoordt de doelen van V&VN VZI voor de periode 2022 – 

2025. Per kalenderjaar wordt het beleidsplan geactualiseerd op basis van interne en externe 

ontwikkelingen.  

 

In hoofdstuk 2 staat informatie over het platform VZI en de missie en visie beschreven. Hoofdstuk 

3 gaat nader in op de ambities om de missie en visie waar te maken. Per jaar zal een 

activiteitenplan worden gemaakt waar het platform zich mee bezig zal houden in de betreffende 

periode.  
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2. Over V&VN VZI  
 

V&VN VZI is sinds 2015 overgegaan van een afdeling naar een platformstructuur en richt zich op 

verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die lid zijn van V&VN.  

 

Kerngroep VZI 

De kerngroep van het platform bestaat uit negen actieve leden, die ieder een specifiek 

aandachtsgebied hebben. Binnen de kerngroep zijn de taken verdeeld. Een van de 

kerngroepleden coördineert  de verschillende activiteiten en bewaakt de samenhang en 

onderhoudt contact met V&VN bureau. Andere kerngroepleden zijn verantwoordelijk voor de 

agendasetting, penningmeesterschap en financieel overzicht in afstemming met V&VN bureau. De 

kerngroep wordt ondersteund door een adviseur vereniging van V&VN bureau.  Zie verder 

platformreglement.  

 

Kerngroepleden 

De kerngroep komt maandelijks online bijeen en bestaat, op het moment van opstellen van dit 
beleidsplan, uit de volgende mensen: 
Barbara Botma (link cnio netwerk), Judith van Kol, Ybranda Koster, Daniëlle van der Meer, Renée 

Verwey, Rob van der Vloed, Erna Vreeke en Ariane van Wamel. Het platform wordt ondersteund 

door Denise Jansen 

*Zie LinkedIn profiel voor actuele activiteiten van de leden (link via website) 

 

Visie 

Verpleegkundige zorg- en informatietechnologie is een voorwaarde voor het bieden van ‘goede 

zorg’. Zorg- en informatietechnologie dient gebruiksvriendelijk te zijn en de beroepsgroep te 

ondersteunen. 

 

Missie 

Het is de missie van VZI om bij te dragen aan/te faciliteren bij: 

 

• het bepalen van wat is ‘goede zorg’ is met betrekking tot zorg- en informatietechnologie 

• het verspreiden van kennis over zorg- en informatietechnologie 

• de versterking van de positionering van de beroepsgroep bij ontwikkeling en 

implementatie van zorg- en informatietechnologie 

• de vorming van beleid van de beroepsgroep in relatie tot zorg- en informatietechnologie 
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3. Ambities 2022-2025 
 

Om de visie en missie te bereiken heeft VZI ambities geformuleerd die een leidraad vormen voor 

de uit te zetten activiteiten in de komende jaren. Dit zijn: 

  

1. Positioneren van platform VZI  

1.1. De naam en werkzaamheden van VZI zijn bekend bij interne (leden V&VN) en externe 

organisaties die actief (willen) zijn op het gebied van zorg- en 

informatietechnologie  binnen de beroepsgroep 

1.2. Vergroten van aantal (actieve) leden  

 

2. Vertegenwoordiging en belangenbehartiging  

2.1. VZI treedt op als meest aangewezen gesprekspartner  bij landelijke ontwikkelingen op 

het gebied van zorg- en informatietechnologie binnen de beroepsgroep 

2.2. Professionele zeggenschap is zichtbaar bij de ontwikkeling en implementatie van zorg- en 

informatietechnologie bij organisaties die actief op het gebied van zorg en/of 

zorgtechnologie binnen de beroepsgroep 

2.3. Het belang van de beroepsgroep staat voorop bij de ontwikkelaars van deze 

systemen binnen de beroepsgroep van Informatiesystemen en Zorgtechnologie  

 

3. Kennisbron en inspiratie  

3.1. Kennis op het gebied van de zorg- en informatietechnologie bij de VZI in Nederland 

wordt gevraagd en ongevraagd gedeeld   

3.2. De leden zijn een inspiratie en kennisbron voor de carrièremogelijkheden binnen Zorg- 

en Informatietechnologie voor de beroepsgroep 

 

4. Competentieontwikkeling  

4.1. De VZI heeft bijgedragen aan kennis en vaardigheden van de beroepsgroep op het gebied 

van Zorg- en Informatietechnologie   

4.2. De VZI heeft een bijdrage geleverd aan het opnemen van zorg- en informatietechnologie 

in het functieprofielen van beroepsgroep (organisaties vragen)  

4.3. De VZI heeft een bijdrage geleverd aan het opnemen van zorg- en informatietechnologie 

in de curricula van de zorgopleidingen in Nederland (onderwijsinstellingen leveren)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 


