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Wanneer is het Leernetwerk Wijkzorg
ontstaan? 
In 2016 als initiatief van het Instituut Verpleeg-

kundige Studies van de Hogeschool Utrecht. In 

eerste instantie bestond het voornamelijk uit 

(wijk)verpleegkundigen, studenten en docenten 

van de opleiding HBO-Verpleegkunde. In 2018 

kwam er een ZonMw-subsidie beschikbaar. Uit 

onderzoek bleek namelijk dat er in de praktijk nog 

onvoldoende werd samengewerkt tussen (wijk)

verpleegkundigen en social workers. Bij de door-

ontwikkeling stond dan ook de samenwerking 

tussen het medisch en sociaal domein centraal, 

met als inzet:  “proactieve samenwerking in de ou-

derenzorg”. Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ou-

deren (NUZO) sloot aan en een aantal vertegen-

woordigers en ouderen zelf. 
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Hoe zagen de bijeenkomsten eruit? 
(Ervarings)deskundigen brachten thema’s in die 

zowel bij het medisch als het sociaal domein spe-

len. Interactie vond plaats door reflectiegroepen 

waarin professionals, docenten en studenten uit 

verschillende disciplines vertegenwoordigd wa-

ren. Het doel? Elkaars expertise delen om dit in de 

praktijk te vertalen naar pro-actiever handelen en 

samen optrekken in de zorg. Een mooi voorbeeld 

hiervan is het noodplan bij het wegvallen van de 

mantelzorger. Zo kun je een crisis voorkomen, 

omdat hier vroegtijdig over is nagedacht.

Zo ga je om met 
middelengebruik 
en zingeving

Mantelzorgers 
als belangrijke 
partner in
(wijk)zorg

Het Leernetwerk Wijkzorg: van 2016 tot nu

www.vilans.nl 

Hoe ontstond het Leernetwerk Wijkzorg? 
Welke ontwikkeling heeft het doorge-
maakt? En wat vinden de deelnemers er-
van? Uit vragenlijsten blijkt in ieder geval 
dat zij het interprofessionele karakter en 
de duurzame kennisuitwisseling waarde-
ren. Het netwerk versterkt het samenwer-
kingsgevoel tussen professionals uit de 
wijkverpleging en het sociaal domein.

Student: ‘Ik heb deelname als heel 

positief ervaren. Ik denk dat ik nu 

meer inzicht hebt in hoe je beter kan 

samenwerken met andere zorgdomeinen 

en dat het eigenlijk veel te weinig gebeurt. 

Zeker met wijkverpleegkundigen en 

professionals in welzijn waarmee je 

zoveel raakvlak hebt. Je kunt elkaar zo 

makkelijk vinden. En daarnaast krijg je 

gewoon meer kennis.’

Wat levert het Leernetwerk op?
De afgelopen twee jaar hebben we het Leernetwerk 

uitvoerig geëvalueerd door vragenlijsten en 

interviews die we bij de deelnemers hebben 

afgenomen. De vragenlijsten zijn na iedere 

bijeenkomst uitgezet. Docenten en professionals 

waarderen de intervisie en inhoudelijke verdieping 

tijdens de bijeenkomsten. In 2020 en 2021 zijn door 

vierdejaars verpleegkundestudenten interviews 

gehouden om de ervaringen van de deelnemers 

in kaart te brengen. Uit de interviews blijkt dat 

studenten positief zijn over het Leernetwerk en 

willen deelnemen aan meerdere bijeenkomsten 

in de toekomst. Het is wel een aandachtspunt om 

de studenten tijdig te betrekken en enthousiast 

te maken. Met name het betrekken van mbo-

verpleegkunde studenten bleek lastig in verband 

met de roosters. 

Hoe gaat het Leernetwerk verder? 
Het Leernetwerk is gegroeid in aantal deelnemers 

en professionaliteit. Tijdens de laatste drie 

bijeenkomsten waren er tussen de tachtig en 

honderdtien deelnemers aanwezig. De afgelopen 

jaren waren er steeds vaker professionals en 

docenten social work aanwezig. De plenaire 

bijeenkomsten werden verzorgd door onder 

andere experts van verschillende organisaties. 

Deelnemers zien graag een voortzetting van het 

leernetwerk in hybride vorm. Dit maakt het voor 

met name professionals laagdrempeliger om deel 

te kunnen nemen.

Ervaringen van 
deelnemers: 
‘Dankzij deze 

bijeenkomsten ben ik 

beter gaan inzien wat 

andere disciplines 

kunnen bieden.’
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Eenzaamheid? Neem de 
tijd en geef aandacht 
aan een goed gesprek 4
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Factsheet leernetwerk 
wijkverpleging 
Lian Stouthard

–

Factsheet Leernetwerk Wijkzorg

† Cijfers zijn op basis van de tussenevaluatie

Bijeenkomst
1

Bijeenkomst
2

Bijeenkomst
3

Bijeenkomst
4*

Bijeenkomst
5*

2288  mmeeii  22001199

Proactieve lntegrale
Ouderenzorg thuis

55 deelnemers

1177  sseepptteemmbbeerr  22001199

Mantelzorg

64 deelnemers

33  ddeecceemmbbeerr  22001199

Wijkgerichte 
Preventie

70 deelnemers

1111  sseepptteemmbbeerr  22002200

Eenzaamheid

100 deelnemers

1166  mmaaaarrtt  22002211

Middelengebruik en 
Zingeving

112 deelnemers

- 40 (wijk)verpleegkundigen
- 6 docenten
- 5 social workers
- 0 studenten
- 4 anders

- 30 (wijk)verpleegkundigen
- 8 docenten
- 9 social workers
- 14 studenten
- 3 anders

- 40 (wijk)verpleegkundigen
- 19 docenten
- 8 social workers
- 23 studenten
- 0 anders

- 44 (wijk)verpleegkundigen
- 10 docenten
- 14 social workers
- 18 studenten
- 14 anders

- 40 (wijk)verpleegkundigen
- 17 docenten
- 19 social workers
- 17 studenten
- 9 anders

De deelnemers beoordelen de 
bijeenkomsten met een 7,8 

(gemiddeld)†

De bijeenkomsten sluiten aan bij de 
verwachting, zijn leerzaam en kennis wordt 
toegepast in de praktijk

Beoordeling samenwerking 
medisch en sociaal in de wijk 

stijgt na bijeenkomst 1†

De stof draagt bij aan betere interprofessionele 
samenwerking en de deelnemers gaan (een 
beetje) anders handelen en denken 

* Online bijeenkomsten (MS Teams)

Studenten Docenten

(wijk)verpleegkundigen

Belemmerende en bevorderende factoren

Onvoldoende geïnformeerd, 
kennistekort, geen interesse in de 
wijk en geen tijd

Enthousiasmeren en motiveren 
voor de wijk

Tijdsdruk, de informatie is te 
ingewikkeld en heeft geen 
prioriteit
Laten zien dat het nut heeft, 
samenwerken in groepjes en 
contact met studenten

Geen ruimte in de agenda om deel 
te nemen

Nieuwe kennis opdoen, tools
gebruiken in het onderwijs, 
nieuwe contacten opdoen

Cijfers zijn op basis van de evaluatie
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Mantelzorgers als belang-
rijke partner in (wijk)zorg
Het inzetten van de expertise van de mantelzorger kan een hoop opleveren voor de cliënt 
en voor jou als wijkverpleegkundige. Daarnaast heb je een belangrijke signalerende 
rol bij overbelasting van de mantelzorger. Je kunt voorkomen dat de mantelzorger zelf 
ook patiënt wordt. Als (wijk)verpleegkundige en/of social worker kun je ook het gesprek 
aangaan met de mantelzorger en vastleggen wat het plan de campagne wordt mocht een 
mantelzorger (tijdelijk) wegvallen. Maar hoe werk je daarin goed samen? 

Marloes Berkelaar en Karlijn Nanninga

‘Ik adviseer mantelzorgers altijd 
om een “noodplan” op te stellen. 

Daarmee bedoel ik dat ze een 
zorgplan/adressenlijst maken 

voor het geval de mantelzorger 
zelf ziek wordt.’

De letters van het SOFA-model staan voor: 

samenwerken, ondersteunen, faciliteren en 

afstemmen. Ze staan voor de verschillende rollen 

die je in de samenwerking met een mantelzorger 

kunt vervullen. Wanneer je deze rollen (h)erkent, 

kun je beter aansluiten en op een passende manier 

de mantelzorger betrekken. 

• Samenwerken: De mantelzorger is partner 

in de zorg en zorgt al langere tijd voor 

de naaste. Erken de mantelzorger dus als 

medehulpverlener.

• Ondersteunen: De mantelzorger is zelf 

hulpvrager. Het kan zijn dat een mantelzorger 

zelf hulp nodig heeft bij het zorgen voor de 

naaste.

• Faciliteren: De mantelzorger heeft een 

persoonlijke relatie met de patiënt. In de eerste 

plaats is een mantelzorger kind, ouder, partner 

of vriend. Het respecteren van de gewoontes 

van de mantelzorger met de naaste is daarom 

van belang.

• Afstemmen: De mantelzorger is een expert. 

Een mantelzorger kent de naaste al lang en 

heeft daarmee unieke kennis over de naaste.

Samenwerken met andere professionals 
Het is de taak van gemeentes om het mogelijk 

te maken dat mensen langer thuis kunnen 

blijven wonen. Dit staat zo beschreven in de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De 

gemeente kan hierbij eventueel ondersteuning 

bieden. Toch betekent dit ook een steeds groter 

beroep op het sociale netwerk van de inwoner 

en daarmee een steeds belangrijkere taak voor de 

mantelzorger. Ook de samenwerking met andere 

professionals wordt daardoor steeds belangrijker. 

Als wijkverpleegkundige werk je bijvoorbeeld 

samen met de huisarts of andere professionals. 

Samen met de huisarts heb je een belangrijke 

functie in het vinden van mantelzorgers en het 

signaleren van overbelasting. 

Soms is een luisterend oor voldoende, in andere 

gevallen kan verwijzing naar bijvoorbeeld 

respijtvoorzieningen nodig zijn. Voor de 

ondersteuning van mantelzorgers heeft de 

landelijke huisartsenvereniging (LHV) een Toolkit 

Mantelzorg ontwikkeld die ook nuttig voor 

wijkverpleegkundigen kan zijn. 

Noodplan 
Zo vertelt huisarts Taco Eisenga uit Erica (toolkit 

mantelzorg voor huisartsen, LHV): ‘Ik adviseer 

mantelzorgers altijd om een “noodplan” op te 

stellen. Daarmee bedoel ik dat ze een zorgplan/

adressenlijst maken voor het geval de mantelzorger 

zelf ziek wordt of een paar dagen naar het 

ziekenhuis moet. Dit plan dient als spoorboekje 

of gebruiksaanwijzing voor vervangende zorg. 

Meer weten? 

• Toolkit mantelzorgondersteuning is 

speciaal voor thuiszorgmedewerkers. Het 

biedt je een overzicht van verschillende 

tools die je helpen bij de ondersteuning 

van mantelzorgers. 

• Tool- Meer over het SOFA-model en 

bijpassende vragen die je aan de 

mantelzorger kunt stellen: SOFA-model: 

samenwerken met mantelzorgers - In voor 

mantelzorg.

• Mantelzorgers beter bereiken: Waar vind 

je mantelzorgers? MZbereik_voorblad 

(movisie.nl).

• Toolkit Mantelzorg voor huisartsen - Toolkit 

Mantelzorg - LHV.

• De website respijtwijzer.nl is een landelijke 

website waarop respijtvoorzieningen in 

Nederland in kaart zijn gebracht. Deze 

site is voor zorgvragers, mantelzorgers 

én professionals. Wegwijzer: Ik zoek 

vervangende zorg - MantelzorgNL

• Tools om in gesprek te gaan met 

mantelzorgers- Zeven tools om het 

gesprek aan te gaan met mantelzorgers | 

Movisie.

• Infographic respijtzorg: met onder andere 

vormen van respijtzorg, wat werkt bij 

respijtzorg, toeleiding naar respijtzorg en 

samenwerken aan respijtzorg. 

De mantelzorger wordt zich hierdoor er ook goed 

van bewust dat hij/zij zelf mantelzorger is en veel 

nuttig werk verricht. Dan is het dus ook belangrijk 

dat je goed voor jezelf blijft of gaat zorgen. Zo 

maak ik het onderwerp mantelzorg, vervangende 

hulp en belasting tijdig bespreekbaar tijdens een 

consult.’

https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/nieuws/toolkit-mantelzorgondersteuning.pdf
https://www.invoormantelzorg.nl/instrumenten/sofa-model/
https://www.invoormantelzorg.nl/instrumenten/sofa-model/
https://www.invoormantelzorg.nl/instrumenten/sofa-model/
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-06/Mantelzorgers-beter-bereiken-met-logo.pdf
https://www.lhv.nl/product/toolkit-mantelzorg/
https://www.lhv.nl/product/toolkit-mantelzorg/
https://www.mantelzorg.nl/ik-zoek-vervangende-zorg/
https://www.mantelzorg.nl/ik-zoek-vervangende-zorg/
https://www.movisie.nl/artikel/zeven-tools-om-gesprek-aan-te-gaan-mantelzorgers
https://www.movisie.nl/artikel/zeven-tools-om-gesprek-aan-te-gaan-mantelzorgers
https://www.movisie.nl/artikel/zeven-tools-om-gesprek-aan-te-gaan-mantelzorgers
C:\Users\bagro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\DRF87XB9\Respijtzorg voor mantelzorgers | Kennisplein Zorg voor Beter
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Eenzaamheid? Neem de 
tijd en geef aandacht 
aan een goed gesprek
Volgens de onlangs verschenen richtlijn 
‘Eenzaamheid onder ouderen’ van de Be-
roepsvereniging Verpleegkundigen & Ver-
zorgenden (V&VN) is er voor wijkverpleeg-
kundigen een belangrijke taak weggelegd 
om signalen van eenzaamheidsgevoelens 
bij ouderen serieus te nemen en erover te 
praten, ook al kun je het niet direct
oplossen. 

Marloes Berkelaar en Tamara Bouwman

Eenzaamheid komt veel voor: In 2020 gaf 47% van 

de volwassenen aan weleens eenzaam te zijn . Bij 

ouderen ligt dit percentage nog hoger, omdat die 

vaker te maken krijgen met factoren die ervoor 

zorgen dat het risico op eenzaamheid toeneemt. 

Denk hierbij aan gezondheidsproblemen of het 

overlijden van dierbaren. Eenzaamheid kan 

ernstige gezondheidsklachten tot gevolg hebben. 

Bijvoorbeeld een verhoogde kans op hart- en vaat 

ziekten, maar ook depressie en een verminderde 

cognitie. Het is daarom belangrijk om als 

wijkverpleegkundige alert te zijn op eenzaamheid 

als je dit soort signalen tegenkomt. 

Sociale of emotionele eenzaamheid 
Er bestaan verschillende typen eenzaamheid 

die om een andere oplossingsrichting vragen. Bij 

sociale eenzaamheid is het aantal of de kwaliteit 

van de persoonlijke relaties minder dan iemand 

zou wensen. Bij emotionele eenzaamheid gaat om 

het missen van intimiteit in persoonlijke relaties 

of van een vertrouwenspersoon met wie alles 

gedeeld kan worden. Als iemand eenmaal onzeker 

is geworden door sociale eenzaamheid, kan er een 

neerwaartse spiraal ontstaan. Hierbij wordt de 

persoon overgevoelig voor sociale dreiging en gaat 

diegene alle vormen van interactie als negatief 

of ‘mislukt’ zien. Daardoor kan iemand het bij 

voorbaat al opgeven om in contact te treden met 

anderen en versterkt de eenzaamheid zichzelf.

Wat kan je eraan doen?
Zorg er als (wijk)verpleegkundige voor dat je 

proactief contact zoekt met de Social Worker. 

Stem af wie welke interventie doet bij de cliënt met 

eenzaamheid. Je hoeft dit als (wijk)verpleegkundige 

niet alleen te doen. Ga in gesprek met de Social 

Worker en bespreek samen of deze ook een rol kan 

krijgen. Een veelvoorkomend misverstand is dat 

eenzaamheid is opgelost als je iemand voorstelt om 

voor een kopje koffie naar het buurthuis te gaan, 

zonder dat je echt naar de behoefte van de oudere 

hebt geluisterd. De belangrijkste tip is daarom ook: 

Neem de tijd en aandacht voor een goed gesprek 

en creëer daarvoor een vertrouwde, veilige 

omgeving. Weet dat er wat tijd overheen kan gaan 

voordat iemand bereid is zich open te stellen. Houd 

rekening met schaamte en taboe. Ben je uiteindelijk 

in gesprek met iemand over mogelijke acties? Houd 

dan rekening met individuele behoeftes en houd 

in je achterhoofd dat er bijna altijd een combinatie 

nodig is van verschillende werkzame elementen. 

In de onderstaande afbeeldingen zetten we alles 

nog even op een rijtje. 

Bespreekbaar maken

Neem de tijd en zorg voor een vertrouwde omgeving

Wees een OEN

Laat OMA thuis

LSD staat voor

Gebruik NIVEA

Open 

Eerlijk 

Nieuwsgierig 

Oplossingen 

Meningen 

Adviezen

Luisteren 

Samenvatten 

Doorvragen 

Niet Invullen 

Voor Een 

Ander 

www.eentegeneenzaamheid.nl  
#eentegeneenzaamheid

Afbeeldingen:

eentegeneenzaamheid.nl, volksgezondheidenzorg.info en Bouwman 

& Van Tilburg (2020). Naar een gerichtere aanpak van eenzaamheid

Tips van vakgenoten
• ‘Maak in je eigen team bespreekbaar wat 

eenzaamheid is en welke mogelijkheden 

er zijn binnen de sociale kaart. Het team 

moet achter de keuzes staan die je maakt als 

wijkverpleegkundige.’

• ‘Zegt een cliënt niet eenzaam te zijn, 

maar vermoed je dit wel? Blijf dan contact 

houden en laat de deur open.’ 

• ‘Luister naar wat de cliënt wil en kom niet 

gelijk met oplossingen.’

• ‘Overleg met anderen als je zelf niet weet 

hoe je het aan moet pakken. Maak gebruik 

van kennis van andere organisaties.’

Meer weten? 
• Tool: hoe maak je eenzaamheid 

bespreekbaar? 

• Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid?

• Gesprekshandleiding bij de richtlijn 

‘Eenzaamheid onder ouderen’

• Verdere vragen over het onderwerp? Kijk 

op zorgvoorbeter.nl of stuur een email naar 

Tamara Bouwman (t.bouwman@vilans.nl).

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/app/uploads/2019/07/Signaleren-van-eenzaamheid-Een-tegen-eenzaamheid.pdf
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/samenvatting
https://www.movisie.nl/tool/tool-hoe-maak-je-eenzaamheid-bespreekbaar
https://www.movisie.nl/tool/tool-hoe-maak-je-eenzaamheid-bespreekbaar
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-aanpak-eenzaamheid
https://www.venvn.nl/media/orvbojgw/v-vn-rl-eenzaamheid-gesprekshandleiding-1.pdf
https://www.venvn.nl/media/orvbojgw/v-vn-rl-eenzaamheid-gesprekshandleiding-1.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen-ouderen/eenzaamheid
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In maart 2021 vond er een online 
bijeenkomst plaats van het Leernetwerk 
over middelengebruik en zingeving. Als 
wijkprofessional heb jij een belangrijke 
rol in het signaleren van middelengebruik. 
Maar hoe ga je vervolgens het gesprek 
aan? Voor zingeving is het goed om te 
weten dat een onafhankelijk luisterend 
oor al heel helpend kan zijn. 

Jeroen Bakker

Een app en vier slimme vragen bij 
middelengebruik 
Hanneke van der Kooy werkt als preventieme-

dewerker bij de Jellinek. Ze vertelt over hoe be-

langrijk het is dat je als wijkprofessional midde-

lengebruik vroegtijdig signaleert. Hoe eerder een 

behandeling namelijk start, hoe effectiever deze is. 

Bij middelengebruik kan het gaan om drugs, siga-

retten, alcohol, slaap- of kalmeringsmiddelen. Om 

inzicht te krijgen in middelengebruik, zou je cliënt 

de Middelen Meter app kunnen gebruiken. Deze 

vind je op www.pohverslaving.nl. Hier vind je ook 

informatie over hoe je het gesprek kunt aangaan 

Zo ga je om met middelen-
gebruik en zingeving

met je cliënt. Bekijk ook eens de Screener. Hiermee 

inventariseer je binnen een minuut hoe groot het 

probleem van alcoholgebruik is door het stellen 

van vier vragen. Al deze hulpmiddelen zijn ge-

schikt voor de (wijk)verpleegkundige en de social 

worker. 

Dit kan een geestelijk verzorger 
betekenen
Marije Vermaas is geestelijk verzorger bij Stich-

ting Sprank. Zij vertelt hoe haar vak vaak geasso-

cieerd wordt met religie, terwijl het vooral draait 

om geestelijke ondersteuning en zorg. Het thema 

zingeving is breed, vaak is er dan ook geen concre-

te zorgvraag, maar impliciet hebben zorgvragers 

en mantelzorgers hier wel een behoefte in. Wat 

bijzonder is dat geestelijk verzorgers neutraal in 

een situatie staan. Zo hebben zij geen financieel 

belang. Zij kunnen heel open een gesprek voeren 

dat inzicht en rust kan geven. Denk bijvoorbeeld 

aan het naar boven krijgen van onuitgesproken 

verwachtingen van een zorgvrager en mantel-

zorger. Als die niet overeenkomen kan dit veel 

ruis veroorzaken. Zo’n gesprek kan bijvoorbeeld 

duidelijk maken dat de zorgen over de toekomst 

belangrijker zijn dan de praktische zaken. Tot slot 

kunnen geestelijk verzorgers ook thuis bij mensen 

langskomen.
Meer weten over middelengebruik?

• Hoe signaleer je middelengebruik en maak 

je dit bespreekbaar? pohverslaving.nl

• Jellinek Advieslijn, laagdrempelig contact 

voor overleg, bel: 088-505 1220, iedere 

werkdag bereikbaar tussen 9:00 en 17:00. 

• Jellinek: aanbod voor naasten jellinek.nl/

sterkernaast.

• Scholing aan teams in omgaan met 

middelengebruik, bijvoorbeeld door 

motiverende gespreksvoering. Contact via 

Rolof Groothoff:  rolof.groothoff@jellinek.nl. 

Meer weten over zingeving?

• Voor 50+ of palliatieve zorg is er lokaal vaak 

veel mogelijk qua subsidie. Neem hiervoor 

contact op met het plaatselijke Centrum 

voor Levensvragen: 085-0043063. 

• Werk je in Utrecht? Voor de wijk 

Overvecht is er al subsidie beschikbaar. Kijk 

op: zininutrecht.nu

Op dinsdag 28 september 2021 organiseren we een 

nieuwe  bijeenkomst met het thema ouderenmis-

handeling. Veilig Thuis zal hiervoor een presenta-

tie geven. Aan bod komen verschillende vormen 

van ouderenmishandeling en hoe je dit herkent. 

Ook staan we stil bij de meldcode en het afwe-

gingskader. Heb jij nu al een vermoeden van oude-

renmishandeling? Neem dan voor advies contact 

op met Veilig Thuis via 0800 – 2000. Meldcode 

Huiselijk geweld & kindermishandeling - Veilig 

Thuis Utrecht

Wil je updates ontvangen over de 
bijeenkomsten van het Leernetwerk 

Wijkzorg? Meld je aan door een mail te
sturen naar Jeroen Bakker:

 jeroen.bakker@hu.nl

Kom ook naar 
de volgende 
Leernetwerk-
bijeenkomst! 

www.pohverslaving.nl
www.jellinek.nl/sterkernaast
www.jellinek.nl/sterkernaast
https://www.zininutrecht.nu
https://www.veiligthuisutrecht.nl/veilig-thuis-voor-professionals/deskundigheidsbevordering/meldcode/?gclid=CjwKCAjw95yJBhAgEiwAmRrutCZABKRlgoZ7XwYPNxxKckjqwJin5S6PlIbz9oXCEvAsOm7WNVFcYBoCVJsQAvD_BwE
https://www.veiligthuisutrecht.nl/veilig-thuis-voor-professionals/deskundigheidsbevordering/meldcode/?gclid=CjwKCAjw95yJBhAgEiwAmRrutCZABKRlgoZ7XwYPNxxKckjqwJin5S6PlIbz9oXCEvAsOm7WNVFcYBoCVJsQAvD_BwE
https://www.veiligthuisutrecht.nl/veilig-thuis-voor-professionals/deskundigheidsbevordering/meldcode/?gclid=CjwKCAjw95yJBhAgEiwAmRrutCZABKRlgoZ7XwYPNxxKckjqwJin5S6PlIbz9oXCEvAsOm7WNVFcYBoCVJsQAvD_BwE
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Wijkgerichte preventie: Hoe help 
je de wijk een beetje gezonder te 
maken?
Ouderen blijven langer thuis wonen. Om dat 
mogelijk te maken is een goede aansluiting 
van zorg en ondersteuning thuis en in de 
wijk nodig. Wijkgerichte preventie omvat 
alle activiteiten die gericht zijn op het 
bevorderen van gezondheid en welzijn van 
de bewoners in een wijk.

Barbara de Groen 

Wijkprofessionals, of dat nou verpleegkundigen 

of sociaal werkers zijn, spreken veel wijkbewoners 

en weten vaak precies wat er speelt in de wijk. Zo 

vangen zij allerlei signalen op. Denk aan ouderen 

in de wijk die op zoek zijn naar meer gezelligheid. 

Of mensen die juist meer willen bewegen, maar 

niet goed weten hoe te beginnen. Het helpt daarbij 

als je de partijen en mensen die actief zijn in de 

wijk kent. Dan kun je met elkaar activiteiten or-

ganiseren die ervoor zorgen dat bewoners  prettig 

zelfstandig kunnen blijven wonen in de wijk. Dit 

vraagt een andere manier van kijken: Je geeft niet 

alleen de best mogelijke zorg aan de individuele 

cliënt, maar vraagt je ook af hoe de gezondheid in 

de hele wijk te bevorderen.

Invulling geven aan wijkgerichte preventie 
In het expertisegebied van de wijkverpleegkun-

dige staat dat de wijkverpleegkundige niet alleen 

zorgverlener is, maar ook gezondheidsbevorde-

raar en netwerker. Ook in het Kwaliteitskader 

Wijkverpleging wordt volop aandacht besteed aan 

preventie en wijkgericht werken. Tijdens gesprek-

ken met wijkverpleegkundigen merken we dat zij 

weliswaar de verschillende rollen erkennen, maar 

ook dat ze het vaak moeilijk vinden om invulling 

te geven aan wijkgerichte preventie. Toch zijn er 

inspirerende voorbeelden die al worden toegepast 

in de praktijk. Bijvoorbeeld samen met buurtbe-

woners een buurttuin oprichten waar ook voor-

lichting wordt gegeven over gezonde voeding en 

die eveneens een ontmoetingsplek kan zijn. Of 

voorlichting geven over een gezonde  leefstijl of 

valpreventie in het buurthuis. Of een wandel- of 

rollatorclub opzetten om mobiliteit onder ouderen 

te vergroten en eenzaamheid tegen te gaan. 

Werkplezier
Voorwaarde is dat wijkverpleegkundigen de vrij-

heid nemen én krijgen om de rol van gezondheids-

bevorderaar en netwerker te vervullen. Je wint al 

veel door bijvoorbeeld een kop koffie te drinken 

met deelnemers aan de dagbesteding, of een pra-

tje aan te knopen met een oudere die buiten op 

een bankje zit. Zo leer je mensen kennen, hoor je 

wat hun problemen zijn en waar ze behoefte aan 

hebben. Dit kan gezondheidswinst 

opleveren en zorgvragen voorkomen. 

Veel wijkverpleegkundigen vinden 

het bovendien fijn om een bekend ge-

zicht in de wijk te zijn die mensen met 

elkaar verbindt. ‘Je gaat van de wijk 

houden en dat zien mensen aan je’, 

zegt een van de wijkverpleegkundi-

gen. En: ‘Het werkt goed om jezelf als 

instrument in te zetten. Het vertrou-

wen om contact te maken is iets wat je 

“on the job” leert. Gaandeweg ontdek 

je wat het oplevert: Een goed contact 

met de mensen in de wijk en tevreden 

cliënten waar je graag voor werkt.’

Twee bewoners koppelen
Naast werkplezier, levert het ook ge-

woon veel op. Zo hoorde een wijk-

verpleegkundige van twee bewoners 

afzonderlijk dat ze eenzaam waren. 

Beiden vonden het lastig om in hun 

eentje naar de gezamenlijke eettafel 

in de wijk te gaan. De wijkverpleeg-

kundige heeft de twee met elkaar verbonden en at 

mee aan de eettafel. Ze had het er voor over omdat 

ze dacht: “Als het bevalt, gaan de twee bewoners 

er voortaan samen heen en is een deel van hun 

eenzaamheid weggenomen.”

Dagboek als hulpmiddel
Vilans heeft speciaal voor de zorgverleners in de 

wijk een dagboekje wijkgerichte preventie ge-

maakt. Dit helpt je om het in de praktijk te brengen. 

Je kunt bijvoorbeeld met je team afspreken om het 

boekje twee weken lang in te vullen aan het ein-

de van elke dag. Na twee weken bespreek je met 

elkaar hoe het is verlopen, wat je leuk vond, wat 

gelukt is, wat tegenviel en hoe je dat hebt opgelost. 

Het helpt om wijkgericht werken en preventie een 

beetje leuker én gemakkelijker te maken. 

Wil je het dagboekje samen met je team 

gebruiken of heb je andere vragen over 

wijkgerichte preventie? Mail dan naar: 

b.degroen@vilans.nl. 
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‘Door een beter beeld te krijgen van 
wat anderen doen, reflecteer je ook 

op je eigen werk.’ 

Ervaringen van deelnemers aan het leernetwerk

Cilia is consulent in het sociaal team in Zeist. ‘Mijn 

achtergrond als wijkverpleegkundige was een goe-

de insteek om aan te sluiten bij het leernetwerk. 

Ik ben aangehaakt bij de derde bijeenkomst over 

wijkgerichte preventie. Daar heb ik een presenta-

tie gegeven over mijn werk als wijkverpleegkundi-

ge in het sociaal team. Ik realiseerde me: “Wat heb 

ik eigenlijk leuk werk!” Ook ontdekte ik dat ik een 

dijk aan ervaring heb. Sindsdien ben ik actief be-

trokken bij de inhoudelijke voorbereiding van de 

bijeenkomsten. Iedereen staat heel erg open voor 

mijn input. Het is een leuke, enthousiaste club 

mensen.’ 

‘Het leernetwerk biedt me een stuk verbreding: 

leren van en meedenken met andere casussen. 

Door een beter beeld te krijgen van wat anderen 

doen, reflecteer je ook op je eigen werk. Door mijn 

achtergrond merk ik dat ik al heel fijn samenwerk 

met wijkverpleegkundigen. Terwijl ik dan hoor 

dat sommige collega’s daar echt moeite voor moe-

ten doen. Kern is: Blijf elkaar opzoeken en houd 

lijntjes kort. Het stimuleren van deze verbinding is 

ook mijn grote motivatie om mee te doen. Dat doe 

ik in de wijk zelf ook: Gewoon even contact, dat is 

zo essentieel.’

Cilia van Houtum

‘Als je goede zorg wil verlenen, 
ben je niet alleen bezig met 

gezondheid.’

Linda is wijkverpleegkundige bij Zorgwacht in de 

wijk Overvecht in Utrecht. Als ambassadeur bij 

JongRAAT zet zij zich in om de zorgsector aan-

sprekender te maken voor jongeren. Ook treedt ze 

op als belangenbehartiger voor (jonge) verpleeg-

kundigen en verzorgenden. ‘Als je goede zorg wil 

verlenen, ben je niet alleen bezig met gezondheid, 

maar juist met de dingen daaromheen, zoals een-

zaamheid.’

‘Ik heb veel gehad aan de feedback tijdens de leer-

netwerkbijeenkomst. Die kreeg ik toen ik een ca-

sus inbracht over een mevrouw die niet meer wil-

de leven. Ook heb ik geleerd hoe divers het is in de 

wijk qua verschillende instanties en disciplines. Ik 

ga nu nog vaker naar bijeenkomsten van stichting 

DOCK om van alle activiteiten op de hoogte te blij-

ven. Zo heb ik bijvoorbeeld een dame uitgenodigd 

van het project Thuisgekookt bij het wijkteam. In 

dat project koken buurtgenoten voor elkaar. Ik heb 

er cliënten naar verwezen.’ 

‘Ik was al iemand die het buurtteam snel betrekt 

bij een casus, maar het leernetwerk bevestigt extra 

hoe belangrijk het is om ook buiten je eigen orga-

nisatie te kijken. In de zorg zit een enorm stuk wel-

zijn, misschien nog wel meer dan het medische. 

Weet elkaar te vinden en denk niet van: “Ik heb 

mijn eigen werk gedaan en nu is het klaar.” Ik denk 

dat het nooit klaar is, maar dat je elkaar moet blij-

ven opzoeken en helpen.’

Linda de Valk

‘We moeten laten zien dat je als 
wijkverpleegkundige echt de spil in 

de wijk bent.’

Roos is wijkverpleegkundige bij Careyn in de wijk 

Lunetten in Utrecht. ‘Ik heb drie bijeenkomsten 

van het leernetwerk bijgewoond. Vooral de bij-

eenkomst bij een mbo is me bijgebleven. Het is be-

langrijk dat studenten en zorgverleners goed met 

elkaar in contact komen. We moeten laten zien 

dat je als wijkverpleegkundige echt de spil in de 

wijk bent. Het is veel breder dan bijvoorbeeld in 

het ziekenhuis, omdat het maatschappelijke aspect 

veel groter is.’

‘In de bijeenkomst over wijkgerichte preventie 

was er een zorgverlener die contacten had met de 

Albert Heijn. Je zou als wijkverpleegkundige of 

andere hulpverlener in de wijk eens aan kunnen 

sluiten bij de koffiecorner van Albert Heijn. Het is 

een plek waar je veel mensen ziet en signalen kunt 

opvangen. Belangrijk, zeker sinds de thuiszorg on-

der de Zorgverzekeringswet valt. Sindsdien is er 

veel veranderd in de wijk. Zo heb ik vaker overleg 

met de huisartsen en met het wijknetwerk zoals 

het sociaal buurtteam. En ik ga elk jaar naar de 

jaarlijkse wijkdag om zichtbaar te zijn als zorgver-

lener.’

‘Tot slot vond ik de bijeenkomst over mantelzorg 

indrukwekkend. Een mantelzorger vertelde over 

hoe het is als je als echtgenote hulp uit handen 

gaat geven aan professionals. Zo’n perspectief is 

heel waardevol. Zeker omdat wij maar beperkte 

tijdsperiodes met mensen doorbrengen.’ 

Roos Beukeboom

‘Wat heb ik eigenlijk leuk 
werk!’ 
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Ervaringen van deelnemers aan het leernetwerk

‘Dankzij deze bijeenkomsten ben 
ik beter gaan inzien wat andere 

disciplines kunnen bieden.’

Jessie Spierings zit in het vierde leerjaar van de 

hbo-verpleegkunde opleiding op de Hogeschool 

Utrecht en volgde onder andere een stage in de 

thuiszorg. ‘In de bijeenkomst over middelenge-

bruik ontdekte ik dat zoveel mensen in hun werk 

ervaring hebben met cliënten die middelen ge-

bruiken. Elke discipline brengt weer wat anders 

in. Van de bijeenkomst over eenzaamheid is me 

bijgebleven dat een klein gebaar al een groot ver-

schil kan maken. Als je tijd hebt om een kopje kof-

fie met een eenzame cliënt te drinken, kan je daar 

iemands dag mee goedmaken.’

‘In mijn stage in de wijk merkte ik dat ik heel veel 

zelf wilde oplossen en weinig buiten het wijkteam 

dacht. Dankzij deze bijeenkomsten ben ik beter 

gaan inzien wat andere disciplines kunnen bie-

den. Ook ga ik alerter zijn op middelengebruik en 

signalen van eenzaamheid. Aan zorgverleners wil 

ik meegeven: Denk niet alleen aan wat je zelf kan 

betekenen voor een cliënt, maar ook wat anderen 

zouden kunnen doen. Ik kan de leernetwerken 

echt aanraden! Wat mij betreft mag dit nog be-

kender worden, zodat meer mensen hieraan mee 

kunnen doen.’

Jessie Spierings

‘In het leernetwerk is een stap gezet 
om de werelden van medisch en 

sociaal domein dichter bij
elkaar te brengen.’

Aly Gruppen is docent Social Work aan de Ho-

geschool Utrecht: ‘Wat ik vooral geleerd heb is 

de breedte van onderwerpen waar wijkverpleeg-

kundigen mee te maken krijgen. Zo vertelde een 

wijkverpleegkundige dat zij kwam voor de verzor-

ging van de benen van een man met diabetes. Ge-

leidelijk zag zij dat er veel meer aan de hand was. 

De man was gewelddadig en het gezin zat in de 

schulden. Wijkverpleegkundigen komen ook veel 

eenzaamheid tegen. Een onderwerp waar juist so-

ciaal werkers veel expertise op hebben. Op zulke 

momenten zie je heel goed dat de werelden van 

het gezondheidsdomein en het sociaal domein el-

kaar raken. In het leernetwerk is een stap gezet om 

de werelden dichter bij elkaar te brengen. Er komt 

meer begrip voor elkaars werk. We zijn nog lang 

niet bij een integrale aanpak. Daarom vind ik het 

zo belangrijk dat we het leernetwerk voortzetten. 

Je moet elkaar opzoeken, blijven verbinden.’

‘De opkomst van de sociaal werkers in het leernet-

werk was nog behoorlijk laag. Wat we daar aan 

kunnen doen? Nog meer docenten betrekken die 

de verbinding in het onderwijs kunnen maken en 

vooral de studenten die stage lopen in een sociaal 

wijkteam goed aanhaken. Verder is het belangrijk 

dat het integraal werken in het curriculum zit. Er 

zijn steeds meer projecten waarin de studenten 

van medisch en sociaal domein met elkaar samen-

werken. Wat ik tot slot nog wil meegeven aan so-

cial workers en zorgverleners in de wijk? Zoek el-

kaar op, bel een andere professional uit de wijk als 

je iets tegenkomt waar je zelf niet uit komt. Houd 

contact. Ook om van elkaar te leren. Elkaar leren 

kennen helpt daarbij enorm. Een leernetwerk kan 

daaraan bijdragen.’ 

Aly Gruppen

‘Zorgverleners, weet ons te vinden. 
Studenten hebben veel te bieden en 

kunnen de zorg ontlasten.’

Nienke Hylkema is docent Verpleegkunde en Ver-

zorging aan MBO Utrecht en was vanaf het begin 

aangehaakt bij de organisatie van het leernetwerk. 

‘Het idee om van en met elkaar te leren, het net-

werken en het samenwerken in de wijk sprak me 

erg aan. Vooral omdat we als mbo in Kanalenei-

land heel erg de verbinding willen zoeken in de 

wijk. Ik wilde wel meedenken hoe je meer kunt sa-

menwerken tussen onderwijs en praktijk.’ 

‘Wat me is bijgebleven zijn de initiatieven die er 

al in de wijk zijn. Bijvoorbeeld de sociaal werker 

die tijdens de bijeenkomst over wijkgerichte pre-

ventie vertelde over de wandelgroep. Zij heeft 

die zelf opzet om zo op een ongedwongen manier 

mensen aan elkaar te koppelen. De bijeenkomst 

over wijkgerichte preventie hebben we bij ons op 

MBO Utrecht georganiseerd. Veel tools die in het 

leernetwerk zijn aangeboden, hebben we ook op-

genomen in het onderwijs. Ook verwijs ik in mijn 

lessen vaak naar links die in het leernetwerk zijn 

gedeeld. Bijvoorbeeld naar links op het Kennis-

plein Zorg voor Beter.’ 

‘Wij, het MBO Utrecht op Kanaleneiland, willen 

graag samenwerken met teams in de wijk. We 

kunnen studenten leveren die kunnen helpen. Bij-

voorbeeld door mensen een bezoekje te brengen 

voor een kopje koffie en een praatje. Zo kunnen we 

onder andere gezamenlijk met de praktijk werken 

aan het tegengaan van eenzaamheid. Dus weet 

ons te vinden!’

Nienke Hylkema

‘Ik kan de leernetwerken 
echt aanraden!’ 
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Wat is de waarde van ouder 
worden voor jou?

Kijk voor inspiratie op 
wwww.dewaardevanouder
worden.nl

“Samen 
bereik je 
meer”
Een belangrijke succesfactor van de 
Leernetwerkbijeenkomsten? Dat was de 
voorbereiding door het kernteam van 
leden. Zij gaven input en suggesties. 
Hierdoor kwam de invulling echt uit de 
beroepspraktijk. Gecombineerd met de 
theoretische kennis van docenten bleek 
dat een aantrekkelijke combinatie. 

Jeroen Bakker en Rosan van der Aa

Als projectleiders van het Leernetwerk Wijkzorg 

kijken we met veel plezier terug op de bijeen-

komsten. We hebben steeds relevante thema’s 

behandeld waarbij zowel social workers als ver-

pleegkundigen een belangrijke rol spelen. Iedere 

bijeenkomst waren er veel deelnemers aanwezig. 

Kernteamleden speelden een belangrijke rol door 

het geven van presentaties en het delen en behan-

delen van handige hulpmiddelen. 

Efficiënter samenwerken 
Tijdens de eerste periode van de Leernetwerkbij-

eenkomsten hebben we actief de samenwerking 

gezocht met social workers en de opleiding MBO-

-Verpleegkunde. Ondanks de cultuurverschillen 

zijn we goed met elkaar gaan samenwerken. Er 

kwamen steeds meer social workers en docenten 

MBO-Verpleegkunde naar onze bijeenkomsten. 

Dit gaf een belangrijke meerwaarde bij het re-

flecteren. Ieder keek vanuit een eigen bril naar de 

casus en gezamenlijk werden er oplossingen ge-

zocht. Iedere discipline heeft in de beroepspraktijk 

een eigen taak. Door goede uitwisseling, kan er ef-

ficiënter worden samengewerkt. 

Zo signaleerden (wijk)verpleegkundigen regelma-

tig eenzaamheid, maar werden er door verschil-

lende factoren niet altijd concrete interventies 

ingezet. De samenwerking met een social worker 

bracht uitkomst. Die ging kennis maken met de 

cliënt. Gezamenlijk keken de professionals vervol-

gens van welk soort eenzaamheid er sprake was 

en welke wijkpartner kon bijdragen aan vermin-

dering hiervan. Hieruit bleek de echte winst van 

het Leernetwerk. Samen leren van elkaar en deze 

kennis weer meenemen naar de praktijk. 

Voor de toekomst verwachten we dat het Leernet-

werk in de huidige vorm door zal gaan met twee 

tot drie bijeenkomsten per jaar. Hopelijk zullen dat 

ook weer fysieke bijeenkomsten zijn. Juist door en 

na corona is het belangrijker dan ooit om de sa-

menwerking weer actief vorm te geven.  

Over de auteurs:
Jeroen Bakker is naast projectleider Leernetwerk 

Wijkzorg ook wijkverpleegkundige en docent HBO-

-V. Rosan van der Aa is naast projectleider, docent 

HBO-V. 

Foto’s :  Jeroen Bakker en Rosan van der Aa
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Contact
Over het leernetwerk: jeroen.bakker@hu.nl 

Over de wijkkrant: b.degroen@vilans.nl 

Kun jij de volgende 25 woorden vinden in deze woordzoeker?
Horizontaal / verticaal / diagonaal:

• wijkverpleging
• leernetwerk
• eenzaamheid
• preventie
• contact
• zorg
• welzijn
• wijkteam
• wijk

• vergrijzing
• deelnemers,
• samenwerking
• socialwork
• student
• stagiaire
• thuis
• school
• ontmoeten

• zingeving
• gesprek
• mantelzorg
• kennisuitwisseling
• werkplezier
• gezondheid
• gezellig
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www.rijksoverheid.nl/tzto

De derde 
levensfase: 

het geschenk van de eeuw

Download de publicatie via www.raadrvs.nl

https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/samen-
voorbereiden-op-ouder-worden/

RESPIJTZORG: een adempauze voor mantelzorgers

Respijtzorg is een tijdelijke en 
volledige overname van zorg 
met als doel de mantelzorger 
een adempauze te geven. 
Respijtzorg is een vorm van 
mantelzorgondersteuning. 
We noemen het ook wel 
vervangende mantelzorg. 

Door af en toe vrij te zijn van 
mantelzorgtaken, kunnen 
mantelzorgers hun eigen leven 
beter in balans houden en de 
zorg voor hun naaste langer 
volhouden.
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naar volgende pagina

Publicatie

‘Respijtzorg: een adempauze voor 
mantelzorgers’

Download gratis

https://www.mantelzorg.nl/publicaties/respijtzorg-een-

adempauze-voor-mantelzorgers/

http://kennisbundel.vilans.nl/tijd-voor-de-toekomst.html

https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/advies/
https://www.mantelzorg.nl/publicaties/respijtzorg-een-adempauze-voor-mantelzorgers/
http://kennisbundel.vilans.nl/tijd-voor-de-toekomst.html

	Knop 1: 
	Knop 2: 
	Knop 3: 


