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Maak een wijkanalyse!

gezien als een van de kernspelers in de wijk
Mensen willen het liefst zo lang mogelijk gezond

om gezondheidsbevordering vorm te geven.

en in hun eigen woonomgeving blijven. Maar

Tegelijkertijd zien wij in de praktijk dat het

lang niet iedereen lukt dat op eigen kracht en veel

nog moeilijk is om in te zetten op preventie op

mensen hebben een zetje nodig. Een zetje om

wijkniveau. Want wat is je rol dan precies? En

gezond te blijven in een omgeving die daartoe ook

welke middelen kan je inzetten? En hoe ga je te

uitnodigt. Daarbij is het belangrijk om niet alleen

werk?

naar de gezondheid van het individu te kijken,
maar juist ook naar de omgevingsfactoren. De

Voor de tweede editie van de Wijk Krant

fysieke en maatschappelijke omgeving spelen

zijn wij dan ook in gesprek gegaan met

namelijk een grote rol in het gezond zijn en

verschillende

gezond blijven.

werk maken van wijkgerichte preventie. In

wijkverpleegkundigen

die

verschillende portretten vertellen zij hoe ze

‘De wijkverpleegkundige wordt
gezien als een van de kernspelers in
de wijk om gezondheidsbevordering
vorm te geven.’

in kaart brengen wat de wijk nodig heeft en
we naar voorbeelden uit andere landen, zoals
Finland, het Verenigd Koninkrijk en Cuba.
We willen hierbij wel benadrukken dat deze

Het belang van de omgeving wordt inmiddels

Ze dienen vooral als inspiratie in wat je kan

breed

beïnvloedt

bereiken door de wijk als uitgangspunt te nemen

de gezondheid van de bewoners. Het draagt

bij gezondheidsbevordering. En: heb je zelf nog

bij aan de kansen die mensen hebben om

een mooi voorbeeld? We horen het graag. In het

zichzelf te ontwikkelen en te participeren in de

colofon vind je de contactgegevens.

De

wijk

Het is een soort foto van je wijk. Hierbij
heb je onder andere een beeld van
de samenstelling van de wijk. Wie
wonen er (oud, jong, veel of weinig
migranten), welke problematiek er
speelt, hoe de leefbaarheid is, welke
formele (en informele) zorg er is en hoe
de verschillende partijen met elkaar
samenwerken.

hoe ze hun werk vormgeven. Daarnaast kijken

voorbeelden niet per se dé goede manier zijn.
onderschreven.

Het maken van een wijkanalyse helpt
om de wijk of het dorp waar je werkt
te kennen.

Je kunt dat in kaart brengen met cijfers,
feiten, maar ook met meningen en
beelden of echte foto’s. Op die manier
kom je tot een gemeenschappelijk
beeld over deze wijk op basis waarvan
je de juiste keuzes kunt maken bij het
vormgeven van de ondersteuning en zorg
die past bij de wijk. Meer weten? Kijk op
pagina 12 (bij ‘foto van de wijk’).

2

Wijkverpleging werkt aan wijkpreventie

Beter zicht op problemen en
mogelijkheden in de wijk
Wijkgerichte preventie kan helpen om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Samenwerken is daarbij nodig.
Want wat je als zorgverlener signaleert, kun je in je eentje vaak niet oplossen.
Monique Leijen en Ilse Storm
Uitdagingen
Het gaat goed met de gezondheid van mensen.
We worden steeds ouder en de meeste mensen
voelen zich gezond. Toch zijn er ook uitdagingen.
Het aantal mensen met chronische aandoeningen
en sociale problemen zoals eenzaamheid neemt
toe. Ook blijven (kwetsbare) ouderen langer thuis
wonen.

Seniorvriendelijke wijken
Wijkgerichte preventie kan hier een antwoord op
zijn. Dat betekent dat zorgverleners samen met
gemeenten en inwoners inzetten op gezondheid
van wijkbewoners. Met oog voor de persoon, de
fysieke en sociale omgeving en het zorgaanbod.
Een voorbeeld is de aanpak van een thema als
‘gezond ouder worden’. Deze aanpak focust niet
alleen op de zelfredzaamheid van ouderen en de
versterking van hun sociale netwerk, maar ook
op het seniorvriendelijk maken van een wijk.
Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er een
huisartspraktijk in de buurt is.

Focus ontbreekt vaak
Ilse weet als coördinator Gezonde Gemeente
en Wijk bij het RIVM uit de praktijk dat je
samen meer slagkracht hebt in de aanpak van
gezondheidsvraagstukken.
‘We horen vaak terug dat er al van alles
gebeurt in de wijk, maar dat focus ontbreekt en
zorgverleners elkaars aanbod niet altijd kennen.

Terwijl: als je wijkgericht samenwerkt, kun je
initiatieven makkelijker aan elkaar verbinden
rond thema’s of vraagstukken. En je krijgt beter
zicht op de problemen en mogelijkheden in de
wijk.’

GGD is belangrijke partner
In de wijkgerichte samenwerking is daarnaast
de GGD een belangrijke partner, omdat zij de
specifieke gezondheidscijfers van een wijk
kennen. Ook weet de GGD welke interventies of
activiteiten passen bij de gesignaleerde problemen
en wat werkt. Daarnaast begint samenwerken
met elkaar ontmoeten. Dat kan bijvoorbeeld door
mee te doen aan netwerksessies in de wijk of aan
te schuiven bij een multidisciplinair overleg van
de huisarts. Daar kun je in gesprek met andere
partners concrete afspraken maken over de
aanpak.

Ilse: ‘Dat proces is niet altijd
gemakkelijk. Neem daarom
voldoende tijd om elkaar te leren
kennen en focus op wat het
gezamenlijk doel is. En ook welke
interventies daarbij passen. En kijk
vooral wat jouw eigen rol kan zijn
in wijkgerichte preventie. Want
het loont, echt!’

Maak gebruik van de
Gezonde Wijkaanpak
In het werken aan de gezondheid van
wijkbewoners ben je uiteraard op zoek
naar duurzame oplossingen. De Gezonde
Wijkaanpak van het RIVM kan hierbij
helpen en richt zich op het verbeteren
van gezondheid en welzijn van bewoners
in een wijk, buurt of dorp. Daarmee kun
je direct met samenwerkingspartners
procesmatig aan de slag: van ‘wijk in beeld’
naar ‘aanpak van thema’s’. Meer informatie
daarover vind je op:
www.rivm.nl/gezonde-wijk

De Gezonde Wijkaanpak
Kijk op www.loketgezondleven.nl voor de
Gezonde Wijkaanpak en de Wat werkt dossiers
over wijkgerichte preventie rond thema’s als
overgewicht en leefstijl ouderen.
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Internationale inspiratie
Kleinschaligheid loont in Cuba

Fietsen en huisbezoeken in Denemarken

Londen pakt gezondheidsverschillen aan

Cuba heeft een laagdrempelige toegang tot zorg
en er is een sterke focus op preventie en de
eerste lijn. Ook school en media zijn betrokken
bij gezondheidsbevorderende voorlichting. Elke
wijk heeft een ‘casa de abuelos’ waar ouderen
elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen
eten. Dit huis staat in sterke verbinding met de
wijk. Ook heeft elke wijk een ‘consultario’ waar de
huisarts en wijkverpleegkundigen de eerste lijn
vormen. De actieve rol van de huisarts is hierbij
de sleutel tot succesvolle preventie. Daarnaast
heeft elke regio een eigen polikliniekje wat de spil
in het zorgsysteem vormt. Er is geen sprake van
concurrentie tussen poliklinieken.

In Denemarken is de eerstelijnszorg op lokaal
niveau sterk gericht op preventie en de
bevordering van een gezonde leefstijl. Het
Deense beleid is er vooral op gericht om de
onafhankelijkheid van ouderen zoveel mogelijk
te promoten en hun zelfredzaamheid en welzijn
te versterken. Het stadsbestuur van Kopenhagen
houdt zich bijvoorbeeld bezig met de vraag hoe
het de publieke ruimte zodanig kan inrichten
dat gezonder lichamelijk, geestelijk en sociaal
gedrag bij de inwoners van Kopenhagen wordt
gestimuleerd. Zo heeft het stadsbestuur laten
doorberekenen hoeveel zorgkosten bespaard
kunnen worden wanneer meer inwoners fietsen
(Westendorp & van Bodegom, 2015). Ook is in
de wet vastgelegd dat alle bedrijven verstelbare
bureaus moeten hebben voor hun werknemers
omdat onderzoek heeft uitgewezen dat zitten
slecht voor de gezondheid is. Verwachte
zorgkosten kunnen dus worden teruggebracht
als meer mensen staan tijdens hun werk. Vanuit
dezelfde gedachte is in het onderwijs veel
aandacht voor beweging bij kinderen. Verder zijn
gemeenten verantwoordelijk voor huisbezoeken
bij kwetsbare ouderen tussen de 65 en 79 en bij alle
ouderen boven de 80 jaar. Deze zijn erop gericht
de behoefte aan individuele ondersteuning te
identificeren en het welzijn en de leefsituatie van
de oudere te bespreken.

Het Well London Programme is een netwerk van
verschillende community-projecten in twintig
van de armste wijken van Londen. Bewoners
gaan met organisaties uit de wijk aan de slag om
hun gezondheid en welbevinden te verbeteren.
Hiervoor worden in alle deelnemende wijkteams
vrijwilligers geworven en getraind. De teams
gaan de wijk in om bewoners bekend te maken
met verschillende diensten in de wijk. Daarnaast
organiseren ze zelf ook gezondheidsbevorderende
activiteiten. Evaluaties van verschillende
projecten laten positieve effecten zien wat betreft
gezond eten, meer bewegen en een positiever
gevoel.

Finland pakt overgewicht integraal aan
Met de Health in all Policies approach
(HiaP) brengt Finland gezondheid onder
de aandacht. Hierbij leren instanties eerst
elkaars rol en activiteiten kennen. Vervolgens
heeft de gemeente (ruimtelijke ordening) de
schoolpleinen verbeterd. Diëtisten werken
intensief samen met kinderopvangcentra en
scholen om het voedingsbeleid te verbeteren en
gezondheidswerkers geven ouders informatie
over gezonde voeding. Gemeenten wisselen goede
voorbeelden uit, volgen trainingen en monitoren
voortgang. Scholen bieden alle leerlingen
gratis gezonde lunches aan. En gemeenten zijn
verplicht om schoolverpleegkundigen in te zetten
die de gezondheid van leerlingen onderzoeken
en monitoren. Het resultaat is dat overgewicht
onder jonge kinderen afneemt en stabiliseert.
En dit zonder overheidssubsidies, maar met
samenwerking tussen bestaande instanties!

Fysieke activering op recept in Zweden
In Zweden wordt door huisartsen geregeld
‘fysieke activiteit’ voorgeschreven aan ouderen.
Enerzijds als preventieve maatregel, anderzijds
als (onderdeel van) behandeling van klachten.
Ook wordt veel aandacht besteed aan het
voorkomen van valincidenten, omdat deze
vaak leiden tot letsel en een beroep op zorg. De
preventie bestaat bijvoorbeeld uit informatie
voor ouderen, en een ‘fixer’ die dingen thuis meer
‘val-proof’ komt maken.

Bevordering van gemeenschapsgevoel in Japan
De current Act and health promotion plan
inspireerde de gemeente Taketoyo om een project
in 2007 te starten om het gemeenschapsgevoel te
bevorderen. In samenwerking met vrijwilligers en
onderzoekers, organiseerde de gemeente sociale
gelegenheden voor oudere volwassen waar ze
andere inwoners kunnen ontmoeten. Dit door
plezierige, ontspannende en soms educatieve
sociale programma’s zoals kunst, ambacht,
muziek, gezondheidseducatiecongressen en
lichamelijke en geestelijke oefeningen. In
2013, bestonden er al tien van zulke salons in
Taketoyo die door meer dan tien procent van de
beoogde doelroep werden bezocht. Vrijwilligers
sturen deze salons aan met gedeeltelijke
financiële en administratieve ondersteuning
van het gemeentehuis. Om toegang en gelijke
mogelijkheden te verzekeren, zijn de salons voor
de meeste deelnemers binnen loopafstand. De
toegang is slechts 100 yen (1 Amerikaanse dollar)
per bezoek.
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(psychosociale) klachten af en kunnen we
problemen of achteruitgang eerder signaleren.’
Erica benadrukt daarnaast het belang van
fysieke gezondheid: ‘We verwijzen mensen
door naar een wandelclubje waar de huisarts
ook bij aansluit. Dit werkt erg goed, want de
deelnemers krijgen lichaamsbeweging en de
huisarts spreekt mensen die niet uit zichzelf op
consult zouden komen.’ Tot slot speelt voeding
een belangrijke rol en zet ze zich in om trainingen
en voorlichtingsbijeenkomsten hierover in het
buurtcentrum te organiseren.
Competenties
De activiteiten in Nieuwland laten zien dat je
voor collectieve preventie kennis van de wijk en

‘Ik ben bij de supermarkt aan
wijkbewoners gaan vragen waar
hun behoefte ligt’
Aandacht voor sociale ontmoetingen, fysieke gezondheid en voeding zijn belangrijk bij
wijkgerichte preventie, vindt wijkverpleegkundige Erica Blokhuis. ‘De mensen die niet
snel naar de huisarts gaan, verwijzen we door naar een wandelclubje waar de huisarts
ook aansluit.’
Marloes Berkelaar
Individualisme
In 2018 is wijkverpleegkundige Erica Blokhuis
met haar organisatie Buurtzorg naar Cuba
geweest om inspiratie op te doen over zorg in de
wijk en preventief werken. Volgens haar is het
bij het opzetten en uitvoeren van wijkgerichte
preventie heel belangrijk om de tijd te nemen voor
de wijk en haar bewoners. Dat doen ze in Cuba,
waar vriendelijkheid en medemenselijkheid
heel belangrijk zijn. In de relatief nieuwe wijk

het netwerk nodig hebt. Daarnaast vraagt het
goede en tactische communicatievaardigheden
om erachter te komen wat er speelt in iemands
leven en waar zijn of haar behoefte ligt. Hiervoor
moet je een positieve relatie op bouwen met
wijkbewoners. In de opleidingen zou er nog meer
aandacht kunnen worden gegeven aan preventie
in het algemeen en de vaardigheden die daarbij
komen kijken.
Voorwaarden
Een veelgehoorde kanttekening bij wijkgerichte
preventie als taak van de wijkverpleegkundige,
is een gebrek aan tijd en geld. Teamleden van

en een onderliggend alcoholprobleem had.

Buurtzorg kunnen de uren die aan preventie

‘Eigenlijk kon deze meneer medisch gezien uit

besteed worden schrijven op de ‘preventieve

zorg, maar vanuit Cuba had ik geleerd om breder

zorgvrager zonder zorgvraag’.

te kijken. Doordat ik een goed netwerk in de

zijn netwerkbijeenkomsten wel heel tijdrovend,

wijk heb, heb ik hem kunnen koppelen aan een

dat gebeurt toch vaak in je eigen tijd. Daarnaast

‘We moeten elkaar meer
opzoeken, dat start bij alle
wijkverpleegkundigen die
actief de wijk bij elkaar
brengen.’

Nieuwland in Amersfoort blijkt het nog altijd
moeilijk om de bewoners te activeren, ondanks de

ervaringsdeskundige die hem heeft geholpen om

actieve bewonersstructuur: ‘Dat is typisch voor

van zijn verslaving af te komen.’ Het koppelen

deze wijk, het is hier toch wel individualistisch.

van mensen met een vergelijkbare behoefte

Een cultuur van bij de buren aanbellen en een

tot ondersteuning is een manier om te bouwen

helpende hand bieden zie je hier nog niet zo veel.

aan een sterk wijknetwerk. ‘Maar ik ben ook

Mensen hebben zo vaak onderliggende problemen

bij de supermarkt aan bewoners gaan vragen

en die kan je alleen boven tafel krijgen als je

waar hun behoefte ligt. Dat bleek een gezellige

aandacht hebt voor elkaar.’ Tegelijkertijd geeft ze

ontmoetingsruimte te zijn. Daar zijn we toen mee

aan dat in Nieuwland verschillende belangrijke

aan de slag gegaan.’

‘Tegelijkertijd

werken de systemen van de gemeente niet goed
genoeg om preventie te kunnen toepassen. Ze

‘Als wijkverpleegkundige
moet je een centrale rol in de
wijk op je nemen, niet alleen
voor de “zieken”. Je hoeft niet
ziek te zijn om een vraag te
stellen. Activiteiten in de wijk
zijn kostenbesparend als je er
medische klachten mee kan
inperken.’
kunnen niet snel genoeg schakelen. Met de
huisarts en de apotheek lukt dit wel, maar de

voorwaarden voor wijkgerichte preventie in de
wijk aanwezig zijn: enthousiaste huisartsen,

Buurtcentrum en wandelen met de huisarts

processen van het WMO-loket van de gemeente

apothekers en een actieve bewonersorganisatie.

Ons gesprek vindt in deze ontmoetingsruimte

zijn soms bureaucratischer.’ De gemeente heeft

plaats. Voorbeelden van hoe deze laagdrempelige

een belangrijke rol bij het bouwen aan een

Actief netwerk opbouwen

en veilige plek bijdraagt aan preventie zijn

gezonde wijk, bijvoorbeeld in de infrastructuur:

Actief aan het wijknetwerk bouwen is iets dat

er volop: van een cliënte met MS die nooit

‘Wijken moeten goed kijken naar bankjes voor

Erica zich eigen heeft gemaakt: ‘Je moet in beeld

buitenkwam en die er nu met haar man een hele

ouderen, anders durven kwetsbare mensen

hebben hoe het netwerk in de wijk eruitziet.

vriendengroep bij heeft, tot een eenzame nieuwe

niet meer lopend naar de winkel. Dat zou niet

Als je actief deelneemt aan dit netwerk, betaalt

buurtbewoner die nu regelmatig klusjes doet in

alleen slecht voor de beweging zijn, maar kan

deze investering zich uit.’ Zo heeft ze een meneer

en om het ontmoetingscentrum. ‘Door mensen

ook eenzaamheid en achteruitgang van de

kunnen helpen die bij Buurtzorg in zorg was

uit hun isolement te halen neemt de kans op

zelfredzaamheid veroorzaken.’
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Boven: Manja Bunschoten
Onder: Kitty Saal

‘Heel IJburg is mijn werk en
niet alleen die 50 cliënten’
Kitty Saal en Manja Bunschoten zijn beide werkzaam als wijkverpleegkundige bij Amstelring, Amsterdam. Zij investeren flink op
het gebied van wijkgerichte preventie en zijn van plan dit nog verder uit te rollen. Zij gaan in de toekomst meer inzetten op de
kleinschaligheid van de wijk: ‘Dat je de wijk echt kent en de andere professionals. Korte lijntjes, snel handelen.’
Marloes Berkelaar
Is een worteltje ook groente?
Kitty werkt als wijkverpleegkundige op
IJburg en geeft daar iedere woensdagochtend
gezondheidsvoorlichting over uiteenlopende
onderwerpen als afvallen, diabetes, eenzaamheid
en financiën. Mensen komen zelf met eigen
voorbeelden en die worden dan besproken.
Kitty: ‘Ik ben beroemd op IJburg. Ik denk dat
het belangrijk is dat mensen je kennen, je
laagdrempelig bent en ook antwoorden weet.
Dan horen ze van een buurvrouw dat iemand wil
afvallen bijvoorbeeld, en dan nemen ze elkaar
mee naar de woensdagochtend.

‘Je moet goed luisteren en
zo volledig mogelijk zijn.
Soms is het alleen verbinden,
soms daadwerkelijk stappen
ondernemen. Het blijft maatwerk.’
Een meneer vroeg laatst: ‘Is een worteltje
ook groente?’ Die meneer heeft Kitty toen
meegenomen naar de moestuin die zij sinds kort
beheert in samenwerking met stichting Dynamo.
De stichting waar zij overigens ook de financiering
mee deelt voor de voorlichtingsbijeenkomsten.

Odensehuis
Manja: ‘Ik probeer mensen naar het Odensehuis
te krijgen voor koffie, waar ook mijn kantoor zit.’
Het Odensehuis is een inloophuis voor iedereen
die te maken krijgt met een beginnende vorm van
dementie. Ook hun naasten zijn welkom. Mensen
kunnen ervaringen uitwisselen en meedoen met
ondersteunende en creatieve activiteiten. Manja
helpt hen ook, maar dan in de hoedanigheid
van casemanager dementie, een geschikt
verpleeghuis te zoeken waar ze het netwerk bij
betrekt. Daarnaast houdt zij regelmatig praatjes
over wijkgericht werken.
Samen bij de cliënt thuis kijken
Manja vertelt daarnaast over de wekelijkse
MDO’s (Multi Disciplinair Overleg) en GPO’s
(Geriatrisch overleg) : ‘Ik stel in zo’n MDO
bijvoorbeeld voor om met elkaar bij mensen thuis
te kijken of ze een beetje comfortabel en veilig
kunnen wonen. Dus samen met de ergotherapeut,
specialist ouderengeneeskunde, huisarts of de
praktijkondersteuner. Dat gaat nu beter dan in
het begin, omdat huisartsen zich ook bewuster
worden van het nut hiervan.’ Verder heeft Manja
ook veel contact met vrijwilligersorganisaties die
bijvoorbeeld een keer in de week gezamenlijk
eten organiseren. En als zij ziet dat iemand baat
heeft bij het afbouwen van bepaalde medicatie,
heeft ze contact met de apotheek.

Meer dan ‘gewoon je route doen’
Manja: ‘Het was in het begin wel zoeken, omdat
mensen niet gewend zijn anders te kijken naar
de wijk. Mensen wilden gewoon ‘de route doen’.
Maar ik dacht: er kan veel meer. En sommige
mensen kunnen best die kous zelf aantrekken.
Als je je richt op wat ze allemaal zelf kunnen,
dan zie je mensen echt opbloeien. En in plaats
daarvan ga je bijvoorbeeld een keer mee om een
kopje koffie te drinken in het buurthuis.’ Kitty
beaamt dat heel IJburg haar werkterrein is. ‘Als
ik iemand tegenkom, dan kan die volgende week
mijn nieuwe cliënt zijn die ik zo lang mogelijk
zelfstandig probeer te houden. Heel IJburg is
mijn werk, niet die 50 cliënten.

‘Heel erg je oren open hebben
en je voelsprieten aan alle
kanten uitsteken.’
De menselijke kant is daarbij heel belangrijk.
Zo hebben we een mevrouw met een
alcoholprobleem die een CVA had gehad zover
gekregen dat ze stopte met drinken. Dit deden we
samen met de huisarts. Alleen had ze geen sociaal
netwerk meer en was ze bang om naar buiten te
gaan. Nu ze weer nuchter was, kon ze een aantal
taken weer zelf doen. Zo gaat deze mevrouw zelf
naar fysio en zoekt zij nu vrijwilligerswerk.’
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‘We beginnen bij de
buurtbewoners en de
rest volgt vanzelf! Dan
ga je automatisch over
de afbakening van je
beroep heen, je komt
automatisch terecht bij
het sociale wijkteam
en je gaat vanzelf
samenwerken.’

‘Eerst buurten, dan zorgen’
Wijkverpleegkundigen Hanneke van der Veen en Trudy Versluys hebben zich laten inspireren door de studiereis naar Cuba waar ze
met hun zorgorganisatie Buurtzorg zijn geweest. Daardoor zijn ze weer vanuit de basis gaan denken hoe ze wijkverpleging terug
konden brengen naar de behoefte van de wijk. Sindsdien zetten zij zich met hart en ziel in voor een wijk die te boek staat als een wijk
die tussen wal en schip valt.
Marloes Berkelaar

Buurttuin

en weten de buurttuin nu te vinden. Nu gaat

Door het ‘buurten’ kwamen zij tot de conclusie

de wijkvereniging ook de burendag aan de

Hanneke en Trudy erkennen dat Cuba niet te

dat niet iedereen zich veilig voelde in de wijk, er

onthulling van de bank verbinden.’

vergelijken is met westerse samenlevingen. Wat

veel argwaan naar professionals en de gemeente

hun aansprak was dat de nadruk in Cuba volledig

speelde en dat de bewoners een plek misten

Persoonlijk contact en vertrouwen

op de eerste lijn ligt. ‘Hier is de eerste lijn een

waar ze samen konden komen. Er was wel een

Hanneke en Trudy geloven in persoonlijk

sluitpost waar minder waarde aan gehecht wordt.

buurttuin, voor en door buurtbewoners, die

contact en vertrouwen als basis voor een

De overheid kijkt wel naar preventie, maar meer

eerst alleen maar door een specifiek groepje

positieve uitwerking op de hele buurt: ‘Het zou

in de zin van ‘als je ziek bent, kan dat ook met je

wijkbewoners bezocht werd. Mede door de inzet

in de opleidingen helemaal niet zo gek zijn als er

leefstijl te maken hebben gehad’.

van Trudy en Hanneke komt er nu een hele

meer nadruk komt te liggen op communiceren

diverse groep naar de buurttuin. ‘We zien in de

en persoonlijk contact leggen. Zeker in het licht

moestuin veel mensen die tot kwetsbare groepen

van de hedendaagse trend van individualisering.

behoren. Veel van hen hebben een positieve rol

Onze jongeren zijn het verleerd om een

gekregen. Dat is winst, deze mensen voelen zich

persoonlijk gesprek met een onbekende aan te

gewaardeerd, bewegen meer en zijn meer buiten,’

gaan.’ Hanneke en Trudy noemen dat ‘uitgaan

aldus Hanneke.

van het verhaal van iemands leven’:

Lessen uit Cuba

‘In Cuba is er veel ruimte voor
voorlichting op een leuke en
laagdrempelige manier.’
Daarnaast ziet de huisarts elke patiënt daar
jaarlijks en heeft hij familiedossiers. Want als

Kerstkaartenactie en mozaïekbank

je weet wat iemands leefsituatie is, dan kan je

Er zijn ook activiteiten opgezet en bewoners aan

klachten beter in de context plaatsen.

elkaar gekoppeld. ‘Iemand vertelde dat ze behoefte
had aan meer contact en een mogelijkheid tot

Buurten

vragen stellen. Haar hebben we verbonden aan

Om met preventie aan de slag te gaan, zijn

iemand die wel wat wist over een buurt-app. Het

de twee dames letterlijk gaan ‘buurten’ door

is de bedoeling dat de buurtbewoners dingen doen

bij mensen aan te bellen en ze op straat aan te

en wij deze initiatieven met elkaar verbinden,’

spreken. Trudy Versluys: ‘We wilden weten hoe

vertellen Trudy en Hanneke. Voorbeelden van

mensen de buurt beleven en of zij zich wellicht

initiatieven zijn de kerstkaartenactie, waarin

ook beter en gezonder zouden voelen als er meer

mensen elkaar fijne feestdagen wensten en de

in de buurt zou zijn. Ik had bijvoorbeeld een

door bewoners zelfontworpen social sofa, een

interview met iemand die veel spanning ervoer

mozaïekbank. Hanneke: ‘Die bank die linkt aan

vanwege overlast en eigenlijk weg wilde uit de

alles. Iedereen die een tekening heeft ingediend

buurt. Zoveel spanning uit zich natuurlijk in het

herkent deze terug in het mozaïek. De bank is

lichaam. Dit is een duidelijk voorbeeld van hoe

daarna samen gemaakt in de buurttuin. Heel

leefomgeving de gezondheid kan beïnvloeden.’

veel verschillende mensen kwamen daaropaf

‘We hebben zelf ook geleerd om
over onze vooroordelen heen te
stappen.
Ook dat is een vaardigheid die belangrijk is
om wijkgericht te werken. We zijn daardoor
zelfs een beetje van de buurt gaan houden.’
Voorwaarde voor deze manier van werken is
wel dat de werkgebieden niet meer zo groot
zijn, aldus Trudy en Hanneke: ‘Hoe kan je nou
70.000 mensen kennen en op een persoonlijke
en menselijke manier helpen en ondersteunen?’
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Column

‘Als wij het ze niet vertellen,
komen ze het ook niet te weten’

Huub Sibbing

Velen binnen en buiten de gezondheidszorg zien de wijkverpleegkundige nog steeds vooral en eenzijdig in de rol van zorgverlener,
waarbij de preventierol schromelijk onderbelicht en onderschat blijft.
Logisch toch?
In 2014 publiceerde het onderzoeksinstituut
Tranzo een prachtig rapport ‘Verbinding
preventie en eerste lijn in de praktijk’ waarin
zeven
voorbeeldprojecten
uit
Brabant
worden beschreven. Opmerkelijk is dat de
wijkverpleegkundigen geen rol speelden in de
gedachtegang van de opstellers, in tegenstelling
tot huisartsen, wijkcoaches en welzijnswerkers.
En velen zullen denken: ‘Logisch toch,
zorgverlening aan ouderen en chronisch zieken is
toch de corebusiness van wijkverpleegkundigen?’
Eenzijdige nadruk
In 2017 startte het project ‘Kwaliteitskader
wijkverpleging’. In de eerste conceptversie werd er
nauwelijks aandacht besteed aan de preventierol
van de wijkverpleegkundige. Na veel duw- en
trekwerk was er in de eindversie weliswaar een
paragraaf gewijd aan preventie, maar van een
verdere uitwerking kwam het niet. De nadruk
bleef eenzijdig liggen op de rol van zorgverlener.
Ook op 14 november 2019 bleef tijdens het
NZa-congres ‘Wijkverpleging in de hoofdrol’
de preventieve rol van de wijkverpleegkundige
zwaar onderbelicht. En ook hier weer was de rol
van zorgverlener wel dominant aanwezig. En

weer zullen veel mensen van beide voorbeelden
denken: logisch toch?

moeten worden. Een brede integrale aanpak van
preventie dus.

Beelden zijn hardnekkig
Ook bij het beleidsdenken vanuit het ministerie
van VWS is dezelfde teneur nog steeds aanwezig.
Het is wel een beetje begrijpelijk. Vanaf het eind
van de vorige eeuw werd de wijkverpleegkundige
teruggedrongen in de rol van zorgverlener.
Die beelden zijn hardnekkig en het is nog lang
niet in de hersenpan van alle gremia binnen en
buiten de gezondheidszorg doorgedrongen dat
wijkverpleegkundigen alweer tien jaar geleden
begonnen zijn om hun beroep in zijn volle
breedte, inclusief preventie, terug te veroveren.

Herziene expertisegebied Wijkverpleging
Dat hebben we op veel manieren gedaan,
bijvoorbeeld
op
symposia,
congressen,
artikelen en door in 2017 samen met Vilans
de Inspiratiebundel ‘Tijd voor Toekomst’ uit te
brengen, waarin dit uitgewerkt is, evenals in
het RIVM-project ‘Preventie in de buurt’ uit
2018.En als klap op de vuurpijl: het herziene
expertisegebied Wijkverpleging van juni 2019.
Een expertisegebied is een document waarin de
verschillende verpleegkundige beroepsgroepen
zich profileren ten opzichte van het algemene
beroepsprofiel uit 2012. In alle expertisegebieden
staat geformuleerd dat de rol van zorgverlener
de centrale rol is. Dit expertisegebied is in juni
2019 herzien met als centraal uitgangspunt: de
rol van zorgverlener en gezondheidsbevorderaar
(preventie) zijn gelijkwaardig en vormen samen de
kern van het beroep van de wijkverpleegkundige.
Wij hebben het verteld en zullen het blijven
vertellen. Vanaf nu kunnen ze niet langer
zeggen dat ze het niet hebben geweten. Twijfel
je evengoed nog? Google dan maar eens op
‘expertise wijkverpleging’.

Triple Aim
Maar als wij het ze niet vertellen, komen ze het
ook niet te weten. Dus moeten we ze vertellen dat
de beroepsgroep van wijkverpleegkundigen zich
achter het Triple-Aim-concept hebben geschaard,
waarin bevordering van de gezondheid van de
bevolking het eerste doel (aim) is. En vertellen dat
voor de beroepsgroep het mantra ‘van ziekte en
zorg naar gezondheid en gedrag’ niet genoeg is,
maar dat ‘mens en maatschappij’ inclusief fysieke
en maatschappelijke omgeving eraan toegevoegd

WIJeindhoven benut ‘Spil in de wijk’
Barbara de Groen
gesprek met onderwerpen die herkenbaar waren

je tegenkomt.’ Stichting WIJeindhoven heeft

Succesvolle wijkpreventie staat of valt bij
een goede samenwerking in de wijk.

voor iedereen.’

besloten alle buurtteams een set kaarten te

We spreken Agnes De Sain, Ontwikkelaar binnen

A5-poster

gebruiken. Ook ontvangen álle generalisten de

WIJeindhoven. Tijdens een zoekactie op internet

Agnes: ‘De kaarten lenen zich dus heel goed

poster op A5-karton, zodat ze deze makkelijk

kwam zij de publicatie ‘Spil in de wijk’ tegen en

om met elkaar het gesprek aan te gaan over

in hun tas mee kunnen nemen en ter sprake

vond de tips om samen te werken zo herkenbaar

samenwerken en van elkaar te horen hoe je

kunnen brengen in de samenwerking met andere

en aansprekend dat ze direct een toepassing wist.

daarin staat, wat het jou op kan leveren, en wat

partijen.

geven om in hun samenwerkingsverbanden te

Zij heeft de negen plaatjes uit de publicatie, ieder

Voor een bijeenkomst met samenwerkingspartners voegde ze er een spelelement aan toe:
één persoon trekt een kaart en start het gesprek
met drie andere samenwerkingspartners. Agnes:
‘En zo ging het gesprek van de ene kaart naar
de andere. Als ik een haakje zag naar een van
de andere kaarten dan gooide ik die op tafel om
het gesprek weer net een andere wending te
geven. Dit leidde tot een energiek en inspirerend

Ben jij jij geïnteresseerd
in de tips?
Kijk op:
www.integraalwerkenindewijk.nl

https://integraalwerkenindewijk.nl

Voor een energiek en enerverend gesprek

9 tips

tussen het medisch en sociaal domein. Een uitgave van Integraal Werken in de Wijk

Samen werken in het medisch en sociaal domein

ansichtkaart laten drukken.

Deze tips zijn afkomstig uit De spil in de wijk. Hoe zorg je voor een goede aansluiting

afzonderlijk, op een kaartje ter grootte van een

Wijkverpleging werkt aan wijkpreventie
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Van kletsbenkske tot
walk-indiners en
borrels
Helma Vermeer is gezondheidsopbouwwerker bij Zorgcoöperatie in Zeeland en
Gertie Theunissen voor Reek. Zij werken
ook nauw samen met hun collega Toos
Franken die dit werk doet voor Schaijk. Zij
zijn zelf geen onderdeel van de wijkzorg,
zodat ze zich puur op preventie en de wijk
kunnen richten: ‘Als je aan mensen vraagt
of ze zich een uurtje per maand willen
inzetten voor de wijk, zal niemand daar
snel nee tegen zeggen.’
Marloes Berkelaar
Karduwers
In de gemeente Landerd staat preventie hoog
op de agenda. Zo hangen er verschillende
preventieprojecten onder een groot programma,
genaamd ‘Samen Landerd’ en is eenzaamheid

kunnen doen om binnen te komen bij de bewuste

op ouderen,’ aldus Helma, ‘we kijken nu naar de

een belangrijke pijler. Helma en Gertie noemen

buurman. ‘Maar als het te complex is, komen wij

inwoners tussen de 25 en tot 55. Deze groep valt

zichzelf karduwers. Ze proberen door een paar

er zelf bij en proberen wij contact te leggen.’ Ook

vaak tussen wal en schip als het aankomt op

gesprekjes of huisbezoeken iemand te activeren

voor andere activiteiten putten Gertie en Helma

activiteiten in de wijk. We kijken waar zij behoefte

om zelf verandering teweeg te brengen, waarbij

uit de kracht van de wijk: ‘Je moet mensen op hun

aan hebben en wat we ze kunnen bieden.’ Helma:

het gaat om meekijken en loslaten. Helma: ‘Dat

talent aanspreken en vragen of zij zich een uurtje

‘Ideeën hebben we genoeg! Alleen zijn de uren

is juist onze kracht, het feit dat mensen het zelf

in de maand willen inzetten voor de wijk. Daar

soms op, dus dan moet je ook jezelf beschermen.’

doen. Een voorbeeld hiervan is een bewoner die

kan niemand “nee” tegen zeggen,’ lacht Helma.

Positieve Gezondheid

we bij een fitnesactiviteit van de Zorgcoöperatie
zagen. We kwamen erachter dat hij nauwelijks

Valpreventie

‘Het is voor dit werk belangrijk dat je creatief

een sociaal netwerk had. Wel een gezin en alles,

Gertie vertelt dat ze onlangs een aanvraag hebben

bent, out-of-the-box durft te denken en zonder

maar toch hartstikke eenzaam. Ik ben drie keer

ingediend voor een sofa: ‘een kletsbenkske’. De

structuur kan werken,’ aldus Helma. ‘Daarnaast

bij hem geweest en hij heeft daarna zelf een

buurt ontwerpt en schildert samen een bankje dat

moet je goede gesprekstechnieken hebben en

netwerk opgezet, heel knap! Het feit dat er iemand

het begin kan zijn van verschillende activiteiten en

een netwerker zijn.’ Gertie: ‘Als je zelf een groot

meekijkt, waarbij je je hart kan luchten, die alleen

sociale samenhang in de wijk. ‘Als de ontmoeting

netwerk hebt, dan kan je ook veel uitzetten.’ Het

wat voorzetjes doet, dat kan al genoeg zijn.’

op gang komt, kan je vervolgens in de wijk ook

is goed om een medische achtergrond te hebben,

walk-in-diners of borrels gaan organiseren’.

maar wel met een brede blik op gezondheid.

Vrijwilligers
Helma en Gertie gaan ook uit van de eigen kracht
van de wijk. Gertie: ‘We hebben in Reek nu ook
een app. Als mensen zich zorgen maken over
een buurtbewoner kunnen ze dat doorgeven.
Bijvoorbeeld als ze die persoon al lang niet meer

Het zou mooi zijn als studenten stage komen

‘Het zijn druppeltjes, je moet het
ook niet groter of moeilijker maken:
een klein steentje wordt immers
altijd wel verlegd.’

gezien hebben, of als de container op de verkeerde

lopen om het concept Positieve Gezondheid in
de praktijk te leren. Dat concept gaat uit van alle
levensgebieden, in plaats van gezondheid alleen.’
Helma en Gertie hebben er wel vertrouwen in dat
de bredere opvatting van (positieve) gezondheid
ook bij huisartsen en bij opleidingen steeds meer

dagen buiten gezet wordt. Dan probeer ik iets te

Gertie wil daarnaast volgend jaar valpreventie

in beeld komt. In lijn met deze competenties zegt

doen met die signalen. Misschien is er iets met

in Landerd breed onder de aandacht brengen. In

Helma: ‘Maar je moet wel een bijtertje zijn. Aan de

het geheugen of vereenzaamt iemand.’ Gertie

dit project trekken de verschillende dorpskernen

deur blijven kloppen. Heel vriendelijk, maar wel

probeert dan in gesprek te gaan met degene die

met elkaar op om fysiotherapeuten in de wijk in

vasthoudend. Daar ben ik weer!’

het signaal heeft afgegeven over wat hij of zij zou

te zetten. ‘Maar niet alles wat we doen is gericht
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Judith Oosterom maakte
dit tekenverslag van
de bijeenkomst van het
leernetwerk wijkzorg in
Utrecht op 3 december
2019.

Leernetwerk Wijkzorg: kennisuitwisseling wijkgerichte preventie
Marloes Berkelaar en Barbara de Groen

Hogescholen, ROC’s en zorginstellingen hebben

sociaal werkers en studenten hbo-v, Social Work

daarom

of mbo-studenten.

de

handen

ineengeslagen

om

de

Door de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg

huidige teams wijkverpleging en toekomstige

verandert er veel voor wijkteams en docenten

zorgprofessionals goed voor te bereiden en

verpleging/verzorging.

het onderwijs beter aan te laten sluiten op de
praktijk. Deze uitwisseling gebeurt in de vorm

‘De taken en verantwoordelijkheden van teams
zijn toegenomen. Dit vraagt om
nieuwe competenties en betere
samenwerking tussen de diverse
partijen.’

van leernetwerken.

‘Wijkgerichte preventie is een
thema waar het leernetwerk
aandacht voor heeft.’

is

De deelnemers houden in een dagboekje bij wat

gevestigd in Utrecht. Een paar keer per jaar

zij doen aan preventie in de wijk,welke kansen

komen deelnemers bij elkaar rondom een thema.

en knelpunten zij tegenkomen en hoe ze elkaar

Het gaat hierbij om: wijkverpleegkundigen,

kunnen inspireren om nog beter samen te werken

verpleegkundigen of verzorgenden in de wijk,

op weg naar een gezonde en leefbare wijk.

Een

van

deze

leernetwerken

wijkzorg
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Een training die aansluit bij
aanwezige kennis van
wijkverpleegkundigen
Ook IJsselheem maakt werk van wijkgerichte preventie. Begin 2020 starten alle wijkverpleegkundigen met een
training om meer bewustzijn te creëren over de mogelijkheden die je als wijkverpleegkundige hebt om wijkgericht
aan preventie te werken.
Lian Stouthard en Barbara de Groen

wijkverpleging

op de voorgrond staat: ‘Om die reden willen

bij IJsselheem vult aan dat er wel al mooie

we wijkgerichte preventie en de rol van de

‘Ook al is het de taak van de wijkverpleegkundige,

voorbeelden te noemen zijn: ‘Vooral in Zwolle

wijkverpleegkundige daarin expliciteren.’ Betty

toch merken we dat wijkpreventie op dit moment

waar de wijkverpleegkundigen zijn aangehaakt

vult aan dat ze de wijkverpleegkundigen willen

nog niet zo goed van de grond komt,’ vertelt

bij de overlegstructuur van de sociale wijkteams.

aanmoedigen deze rol op zich te nemen.

Betty Ouwendijk, strategisch beleidsadviseur bij

Daar zie je dat er niet alleen naar casussen

IJsselheem.

gekeken wordt, maar ook naar de wijk.’

‘Het vraagt echt om een
voortrekkersrol, maar
wijkverpleegkundigen hebben hun
handen natuurlijk ook al vol aan
hun route en zorgtaken.’

Vanzelfsprekend

Klaas

de

Visser,

manager

De vraag van IJsselheem is hoe zij binnen de
organisatie wijkpreventie zo kunnen gaan
insteken dat het een vanzelfsprekend onderdeel
wordt. Klaas vertelt dat er wel veel gebeurt
binnen de teams, maar dat preventie nu niet

‘Preventie is appelleren aan het
beroep en de deskundigheid van de
wijkverpleegkundige.’
Wijkverpleegkundige signaleert al veel
De training die begin 2020 gegeven wordt, bestaat
uit verschillende onderdelen. Het achterliggende
idee is dat de wijkverpleegkundige al veel
signaleert in de wijk en dat preventief werken
hier natuurlijk uit kan voortvloeien. Tijdens de
training wordt er gekeken naar de rol van de
wijkverpleegkundige bij preventief werken in de
wijk, de vaardigheden die daarvoor nodig zijn en
op welke manier de wijk in kaart gebracht kan
worden.

Wil jij ook aan de slag met wijkgerichte
preventie en zoek je daar hulp bij?
Neem dan contact met ons op.
De contactgegevens vind je in het colofon.
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Hoe maak je een foto van de wijk?
Als je lokale zorg en ondersteuning wilt
vormgeven, neem je vaak de wijk of het
dorp als uitgangspunt. Maar hoe breng
je in kaart hoe de wijken en dorpen in
jouw werkgemeente in elkaar zitten? De
wijkfoto helpt je om te komen tot een
gemeenschappelijk beeld over de wijk
en bij het maken van de juiste keuzes bij
wijkgerichte preventie.

stad/gemeente en tussen de buurten die onder

en wensen. Het beste is natuurlijk om dit in kaart

de wijk vallen. Daarnaast kan het interessant

te brengen aan de hand van gesprekken met

zijn om te kijken naar de bevolkingsprognoses

de inwoners. Maar ook professionals die in de

voor de wijk. Dit kan je helpen te bepalen welke

wijk werken weten vaak veel over hun wensen

preventieve activiteiten belangrijk zijn om nu

en behoeften. Kijk bij het in kaart brengen van

op te zetten. Is de verwachting dat de wijk gaat

de behoeften van de inwoners ook verder dan

vergrijzen? Of laten de bevolkingsprognoses juist

alleen zorg en welzijn. Veiligheid is bijvoorbeeld

zien dat er veel jongeren en kinderen bijkomen?

vaak een belangrijk onderwerp, net als de bereik-

Dit soort ontwikkelingen hebben invloed op de

baarheid van voorzieningen.

wensen en behoeften van de wijk.

Lian Stouthard

3. Hoe ziet het zorgaanbod eruit?
Voor het zorgaanbod in de wijk kijk je niet alleen

1. Hoe ziet de wijk eruit?

naar het formele, maar ook naar het informele

De foto van de wijk
Nadat je bovenstaande vragen beantwoord hebt,
kan je de foto van de wijk opmaken. Dit is een
document waar alle informatie bij elkaar komt:
cijfers, feiten en verhalen over de wijk. Heb

Je start de foto met een beschrijving van hoe de

aanbod. Op welke plekken ontmoeten mensen

wijk eruitziet. Kijk hierbij naar de ligging van de

elkaar in de wijk? Dit kan de koffiehoek van de

wijk en de omliggende buurten en gebieden. Deze

supermarkt zijn, maar bijvoorbeeld ook een kerk,

kunnen veel invloed hebben op hoe de inwoners

moskee, speeltuin of buurtcentrum.

de wijk ervaren. Grenst de wijk aan groen en

Verder is het belangrijk om te weten of de mensen

water? Of juist aan andere woonwijken of een

in de wijk voor elkaar zorgen. Wordt er in de

bedrijventerrein? Naast de omgevingsaspecten is

wijk veel mantelzorg verleend? En wordt deze

het ook belangrijk te kijken naar wat er in de wijk

mantelzorg vooral gegeven door familieleden,

zelf te zien en te beleven valt. Is er bijvoorbeeld

of zijn er ook buren en andere kennissen bij

Waar vind je de informatie?

een park of winkelcentrum dat goed bezocht

betrokken? En welke vrijwilligersorganisaties zijn

wordt? Of een horecagelegenheid?

Om een foto van de wijk te maken, heb je veel

actief in de buurt? Denk hierbij aan organisaties

informatie uit uiteenlopende bronnen nodig. Welke

Sommige

wijken

bestaan

uit

verschillende

je behoefte aan een voorbeeld? Bekijk dan de
uitgebreide foto van de wijk in de Transvaalbuurt
in Haarlem die Vilans samen met partners in 2014
heeft gemaakt:
www.vilans.nl

als het Leger des Heils en burgerinitiatieven.

buurten. Een ‘buurt’ heeft meestal geen officiële

je nodig hebt, verschilt per gemeente en per wijk.

Het formele aanbod in de wijk bestaat uit de zorg-

status, omdat het om een gebied gaat dat in de

en welzijnsorganisaties die in de wijk actief zijn.

De ene gemeente heeft bijvoorbeeld meer informatie

volksmond zo genoemd wordt. Toch is het voor

Denk hierbij aan: het wijkteam, de jeugdzorg,

de foto van de wijk belangrijk om buurten mee

de wijkverpleging, professionals in de eerste

te nemen. Wat zijn de verschillen tussen de

lijn, ziekenhuis, GGZ-instelling of verpleeghuis.

buurten? Hebben ze een eigen identiteit? Of een

Hoeveel mensen maken gebruik van de diensten

eigen woningbouw?

van deze zorg- en welzijnsorganisaties? Wat

vinden op de websites van het CBS (Statline),

voor Wmo-beschikkingen worden er in de wijk

www.waarstaatjegemeente.nl en De Vraag Aanbod

afgegeven? En hoe is de (ervaren) gezondheid van

Analyse Monitor huisartsenzorg (ROS-Wijkscan).

de inwoners?

Daarnaast kun je ook veel informatie halen uit

2. Wie wonen er in de wijk?
Nu je weet hoe de wijk eruitziet, is het belangrijk
om in beeld te brengen hoeveel mensen er wonen
en hoe dit is verdeeld over de verschillende
buurten. Breng daarnaast in kaart hoe de populatie

beschikbaar dan de andere als het aankomt op de
beschikkingen en uitgaven in de Wmo en Jeugdwet.
Hetzelfde geldt voor de zorg- en welzijnsaanbieders
in de wijk. Je kunt in ieder geval al veel informatie

gesprekken met de inwoners en professionals in de

4. Welke behoeften hebben de
inwoners van de wijk?

eruitziet. Hierbij kijk je naar de samenstelling van

wijk.
Wil je aan de slag met het maken van een wijkanalyse

de huishoudens, de etniciteit van de inwoners,

Naast het inventariseren van de cijfers en sta-

en zoek je hulp daarbij? Neem dan contact met ons

de bevolkingsopbouw (leeftijd) en het inkomen.

tistieken, is het vooral belangrijk om te weten te

op. De contactgegevens vind je in het colofon.

Beschrijf de verschillen met andere wijken in de

komen wat de bewoners van de wijk zelf willen
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Welke talenten heeft de
wijkverpleegkundige van nu nodig?
Petra Biemans en Ellen Sjoer doen beide onderzoek naar talentontwikkeling voor beroepen die in transitie zijn. Zo moet een
wijkverpleegkundige kritisch kunnen zijn en empathisch tegelijkertijd om in te kunnen zetten op wijkgerichte preventie.
Wijkverpleegkunde is dan ook een mooi, maar wel een uitdagend beroep.
Marit van der Meulen
‘Voor ons onderzoek nemen we verschillende
beroepen onder de loep, variërend van piloot
tot timmerman’ vertelt Ellen. Zij houdt zich
bezig als lector Duurzame Talentontwikkeling
bij De Haagse Hogeschool met het ontwikkelen
van
vaardigheden
en
kwaliteiten
van
studenten en professionals die nodig zijn
vanwege maatschappelijke en technologische
veranderingen.

‘Bij de hbo-verpleegkundigen
zien we dat die steeds meer de rol
van zorgcoördinator krijgen. De
regiefunctie wordt dus sterker,
maar we zien wel dat daar geen
hiërarchische rol aan is verbonden.’
Wat kan iemand zelf nog doen?
‘We signaleren dat er steeds meer tijd gaat
zitten in het regelen van de zorg en alles
eromheen,’ zegt Petra, lector HRM en Persoonlijk
Ondernemerschap bij de Hogeschool Inholland.
Zij richt zich vooral op hoe organisaties met hun
HRM-beleid kunnen inspelen op het werven,
ontwikkelen en behouden van nieuwe benodigde
talenten. ‘Het beroep wordt steeds complexer.
De wijkverpleegkundige neemt daarbij de
regiefunctie vanuit haar of zijn verpleegkundige
blik. Daarbij wordt ook gekeken wat de cliënt
zelf nog kan doen. Bijvoorbeeld steunkousen
aantrekken, of zelf een foto nemen van een wond.
Daarvoor moet de wijkverpleegkundige goed
kunnen communiceren.’
Kritisch en empathisch
Ellen: ‘Het goed kunnen communiceren geldt
natuurlijk voor veel beroepen. Maar wij kijken
verder dan de veelgehoorde “21_eeuwse
vaardigheden” door in te gaan op wat dit nou
werkelijk betekent. Zo moet je als verpleegkundige
kunnen schakelen met veel verschillende mensen
en partijen die allemaal een eigen manier van

communiceren hebben. Je moet snappen vanuit
welk kader een familielid, huisarts of een apotheker
bijvoorbeeld denkt en handelt. Empathisch zijn
en tegelijk kritisch, omdat bijvoorbeeld ook de
zorgkosten in je achterhoofd meespelen; dat is een
ingewikkelde combinatie.’
Digitalisering
Petra: ‘Wat overal speelt, is dat techniek en ICT
steeds belangrijker worden, ook in de zorg. Daarbij
wordt soms te weinig kritisch naar de meerwaarde
gekeken. Het motto is dan: “deze technische
toepassing maakt dit mogelijk, dus dit gaan we
zo doen”. Ook hier moet een verpleegkundige
dus zelf kritisch op zijn. Daar komt bij dat
door de technologische ontwikkelingen een
wijkverpleegkundige niet meer naar kantoor
hoeft om de route op te halen. Tegenwoordig kun
je gelijk in de wijk beginnen. Maar dat betekent
dat je je collega’s minder ziet, waardoor je minder
kunt leren van elkaar. Organisaties kunnen
hierin voorzien door bijvoorbeeld intervisie te
organiseren.’
Haagse learning community
De vraag is vervolgens hoe je ervoor zorgt
dat de benodigde vaardigheden ontwikkeld
worden. Want leren doe je niet alleen op school,
dat blijf je in de praktijk ook doen. Ellen: ‘Wij
hebben bijvoorbeeld een Haagse learning
community opgezet waarin social workers,
wijkverpleegkundigen, studenten en docenten bij
elkaar komen. In ons onderzoek gaan we kijken
wat zo’n learning community gaat opleveren. In
de community worden relevante onderwerpen
en casussen besproken en leer je volgens een
bepaalde methodiek reflecteren met elkaar.

‘Omdat twee beroepsgroepen
elkaar ontmoeten, ga je elkaar
beter begrijpen en daardoor beter
samenwerken om de langdurige
zorg in de wijk te realiseren.’

Dit is een voorbeeld van hoe je te maken krijgt
met andere denk- en handelswijzen waardoor je
ook buiten je eigen kaders gaat denken. In deze
community is ook aandacht voor wijkgerichte
preventie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
signaleren dat er veel eenzaamheid voorkomt in
de wijk.’
Hoe voer je dat door in organisaties?
Voor organisaties hebben de nieuwe talenten ook
invloed op het HRM-beleid. Petra: ‘Als je mensen
vooral gaat beoordelen op individuele capaciteiten,
maar niet op samenwerkingsvaardigheden, gaat
het niet goed als je samenwerking als organisatie
belangrijk vindt. Daar moet je over nadenken en
beleid op maken dat in de hele organisatie wordt
doorgevoerd. Zo kan het bijvoorbeeld beter zijn
om uit te gaan van teamdoelen in plaats van
persoonlijke doelen. Daarnaast moet je mensen
trainen en ontwikkelen in samenwerken met
andere disciplines én in het signaleren van
problemen in de wijk. Vervolgens moeten mensen
weten waar en hoe ze dat kunnen beleggen.’

‘In de huidige tijd moet de
wijkverpleegkundige al ontzettend
veel ballen in de lucht houden.
Preventief werken in de wijk is
daar een balletje bij. Dat maakt
wijkverpleegkundige tot een
fantastisch, maar geen
makkelijk vak’

Meer weten?
Zoek op www.hbo-kennisbank.nl naar de publicatie
‘Beroepen in Transitie’ en lees daarin het portret van
de wijkverpleegkundige.
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Totstandkoming krant: wat hebben wij geleerd?
Projectredactie Vilans

‘Deze krant is het resultaat van een
oriëntatie, korte deskresearch en een
verkenning in ons netwerk.

voor de wijkverpleegkundige vorm krijgt, kregen
wij uiteenlopende antwoorden: van valpreventie
tot een buurtbankje en van voorlichting over
gezond eten tot wandelen met de huisarts.

‘De overeenkomst tussen alle
voorbeelden die wij gehoord
hebben, is dat wijkgerichte
preventie gaat over laagdrempelige
activiteiten die ervoor zorgen dat
de gezondheid van (een deel van)
de inwoners van wijk bevorderd
wordt.’

Via via kwamen we in contact met
zorgaanbieders en wijkverpleegkundigen die
werken aan wijkgerichte preventie. De eerste
wijkverpleegkundigen
die
we
gesproken
hebben zijn, al dan niet door betrokkenheid
bij het Cuba-project, actief op het gebied van
wijkgerichte preventie en wijkgericht werken.
De ene is hier verder in dan de ander. Per wijk
hebben we op basis van een gesprek een artikel
geschreven waarna eventuele feedback van
de geïnterviewden is verwerkt. Daarnaast zijn
er verschillende experts benaderd voor een
bijdrage aan deze publicatie. Betrokkenen van
onder andere het RIVM, de Hogeschool Utrecht
en de Haagse Hogeschool die veel kennis over dit
onderwerp in huis hebben. Hun bijdrage is dan
ook van grote waarde.

Veel van de activiteiten die in deze publicatie het
stempel ‘wijkgerichte preventie’ krijgen, zitten
bij elke wijkverpleegkundige in het takenpakket.
Dit leert ons dat er in de wijkverpleging al veel
wordt gedaan op dit vlak, maar dat het niet altijd
zo wordt benoemd.

Reflecterend op de voorbeelden van wijkgerichte
preventie valt ons een aantal zaken op. Wanneer
wij vroegen naar hoe wijkgerichte preventie

Wanneer we vroegen naar de vaardigheden
die nodig zijn om wijkgerichte preventie
vorm te geven, werd de nadruk voornamelijk

Colofon
Deze krant is ontwikkeld door Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg. Vilans heeft
als missie: ‘samen zorgen dat zorg beter werkt’ en doet dat door kennis te verzamelen, verrijken,
valideren en te verspreiden. Deze publicatie kwam tot stand met kenniscentrumsubsidie van het
Ministerie van VWS.
Auteurs: Barbara de Groen, Lian Stouthard en Marloes Berkelaar
Vormgeving: Lisa Winters
Tekstredactie: Marit van der Meulen

gelegd op zogenaamde ‘soft skills’. Alle
wijkverpleegkundigen
geven
aan
dat
vaardigheden als samenwerken, communiceren,
motiverende gesprekstechnieken en begrip
tonen belangrijk zijn voor wijkgerichte preventie.
De geïnterviewden geven desgevraagd aan
dat zij deze vaardigheden niet terugzien in de
opleidingen.

Er mag volgens hen dus meer
aandacht besteed worden aan de
‘zachte kant’ van samenwerken.
Ten slotte was het bijzonder dat vrijwel alle
wijkverpleegkundigen aangaven dat ze erg veel
plezier halen uit wijkgerichte preventie. Hun
werk wordt er leuker en nuttiger door. Volgens
ons is dit enthousiasme over de inhoud van het
werk een belangrijk signaal voor alle stakeholders
in de zorg, omdat werkplezier een sleutel
kan zijn bij het oplossen van de toenemende
arbeidstekorten.
Uiteraard komen uit deze verkenning weer
nieuwe vragen opborrelen. Want wij hebben
nu slechts een handjevol wijkverpleegkundigen
gesproken. Dus hoe verloopt het proces van
individuele preventie naar wijkgerichte preventie
op andere plekken in Nederland? En wat kunnen
de
kennisinstellingen,
beroepsorganisaties,
werkgevers
en
verzekeraars
doen
om
wijkgerichte preventie door te ontwikkelen en
verder op de kaart te zetten?

‘Wij komen dan ook graag met
u in contact als u ook actief met
wijkgerichte preventie bezig
bent. Want samen zoeken naar
antwoorden, maakt het werk zo
veel leuker.’

Illustratie: Judith Oosterom
Met dank aan
•

Erica Blokhuis, wijkverpleegkundige Buurtzorg Amersfoort

•

Hanneke van der Veen en Trudy Versluys, wijkverpleegkundigen Buurtzorg in Leiden

•

Helma Vermeer Gertie Theunissen en Toos Franken, gezondheidsopbouwwerkers van Zorg
coöperatie in Landerd

•

Kitty Saal en Manja Bunschoten wijkverpleegkundigen van Amstelring Amsterdam

•

Ellen Sjoer, Lector Duurzame Talentontwikkeling, De Haagse Hogeschool

•

Petra Biemans, Lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap, Hogeschool Inholland

•

Huub Sibbing, trainer en adviseur

•

Ilse Storm, Monique Leijen en Harriet Driegen, RIVM

Contact advertenties
GEZOCHT: HUISARTS
Wijkverpleegkundige zoekt huisarts voor
achter op de tandem om samen rondje door
de wijk te maken.

DUURZAME RELATIE
Wijkverpleegkundige zoekt serieuze partner
voor duurzame relatie in het voorliggend veld.

Contact
b.degroen@vilans.nl
www.vilans.nl

AANGEBODEN
Tuin, om samen met buurtgenoten zaadjes te
planten voor de jaarlijkse buurtborrel.
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Expertisegebied wijkverpleegkundige
in één oogopslag

Toenemende aandacht voor
uitkomsten van zorg

Welke doelen wil en kan een cliënt bereiken? Dit begint bij
het stellen van een goede diagnose en onderzoeken wat
de meest passende interventies zijn om die doelen te
bereiken. De keuzes zijn transparant en onderbouwd.

Extramuralisering

Steeds meer ouderen blijven langer
thuis wonen. Ouderen hebben vaak
meer aandoeningen tegelijk, de GGZ
problematiek neemt toe, net als
gevoelens van eenzaamheid.

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

Van zorgen voor naar zorgen dat

Meer kijken naar gezondheid en gedrag. Samen met
cliënt onderzoeken wat hij/zij nog zelf kan en wat daarbij past. Niet uit handen van activiteiten, maar samen
onderzoeken hoe ondersteuning kan bijdragen aan
meer zelfredzaamheid.

Preventie
steeds
belangrijker

Voorkomen van verergering, maar ook
het voorkomen of uitstellen van problemen. Wijkverpleegkundige richt zich niet
meer alleen op het
individu maar op de
hele wijk, en kijkt breder dan zorg alleen.

Inzet technologie

Zal zowel vanuit kwaliteit als doelmatigheidsoverwegingen een grotere rol gaan
spelen. EHealth toepassingen, monitoring
op afstand, zorgrobots, medicijndispensers
etc. Ook te gebruiken bij interventies gericht
op leefstijl en op zelfmanagement

www.venvn.nl
/nieuws/gemiste-kans-te-weinig-tijd-voor-preventie/

