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Hoi daar 
ben ik weer!

In de reeks Hechter in de buurt van Het 

Sociaalplein Heerhugowaard volgen wij zeven 

professionals van verschillende organisaties. 

Alle zeven ondersteunen zij, vanuit hun eigen 

expertise, bewoners bij hun vragen en alle zeven 

verkennen zij hoe zij in de buurt preventief 

kunnen samenwerken met andere partijen. 

In deze reeks brengen we de moge lijkheden van 

preventief samenwerken in de buurt in beeld. 

Hoe ziet het werk van deze profes sionals eruit? 

Wat voor soort ont wikkelingen kunnen zij 

vanuit hun positie signa leren? Op welke vlakken 

kunnen zij samenwerken met andere partijen 

in de buurt? En, merken bewoners al iets van 

deze samenwerking? Deze vragen zullen wij de 

komende zeven weken beantwoorden.

Op de fiets met wijkverpleegkundigen 
Anneke Zwanepol en Nancy Smit
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De tijd dat de wijkverpleegkundige op de bonnefooi met de 

verbandtrommel achterop de fiets van deur tot deur gaat, is 

voorbij. Mensen die echt zorg nodig hebben, krijgen dit op 

indicatie. Sinds anderhalf jaar is de wijkverpleegkundige terug 

in de buurt. Op de fiets en met nieuwe taken die het Ministerie 

van VWS financiert. Ze gaat met de Wmo consulent mee op 

kennismakingsgesprek, steekt haar hoofd om de hoek bij de 

huisarts en de ouderensoos en overlegt met de opbouwwerkers. 

Wat is er nieuw aan de functie van de wijkverpleegkundige? 

Hoe combineert zij haar oude en nieuwe taken? Hoe gaat de 

samenwerking met partijen uit de buurt? En wat signaleert de 

wijkverpleegkundige daar?

Hoi daar  
ben ik weer!

In deel 3 lees je meer over het werk van 

wijkverpleegkundigen Nancy Smit, Anneke 

Zwanepol en Wilma Evers en over hoe zij met 

andere partijen in de buurt samenwerken. 
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Wijkverpleegkundige S1 en S2
Het onderscheid tussen S1 en S2 is per 1 januari 2015 

vanuit het Rijk geïntroduceerd. 

Segment 1 bestaat uit activiteiten van de 

wijkverpleegkundige die niet direct te koppelen 

zijn aan een individueel zorgtraject van een patiënt: 

signaleren, aangaan, en onderhouden van contacten uit 

het (sociale) wijknetwerk. Een belangrijk deel van de 

werkzaamheden gaat uit van preventie en bestaat uit 

voorlichting op het gebied van gezonadheidsvragen. 

Het bedrag dat tot eind 2016 door het Ministerie van 

VWS voor deze functie beschikbaar is gesteld, wordt 

door de zorgverzekeraars ingezet in de wijken waar de 

grootste meerwaarde wordt verwacht. 

Segment 2 bestaat uit het verrichten van 

verpleegkundige en verzorgende handelingen die 

betrekking hebben op de zorg voor individuele 

patiënten, hierbij gaat het om geïndiceerde zorg.  

In Heerhugowaard hebben Evean en De Pieter Raat 

Stichting beiden 36 uur per week voor de S1 taken. 

Beide organisaties verdelen deze uren over drie 

wijkverpleegkundigen die de S1 taken met de S2 taken 

combineren. De wijkverpleegkundigen zijn voor het 

uitvoeren van de S1 taken niet gebonden aan een 

organisatie.
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Uitvinden wat werkt
Het is donderdagochtend, negen uur. In De Raatstede, 

één van de woonzorgcentra van De Pieter Raat 

Stichting, worden de bewoners langzaam wakker. Op 

de gangen klinken de wielen van de eerste rollators en 

in de hal ruikt het naar koffie. 

Wijkverpleegkundigen Anneke Zwanepol en Nancy 

Smit zitten opgewekt in de hal aan een tafeltje met 

daarop papieren en telefoons. De twee professionals 

nemen hun afspraken voor de dag door en groeten de 

mensen die voorbij schuiven. Alleen aan de zilveren 

naambordjes met ‘wijkverpleegkundige’ die zij op hun 

vestjes dragen, is te zien dat zij in functie zijn. 

 ‘Ja, we dragen geen witte pakjes en mutsjes 

meer!’ zegt Anneke. Ze maakte acht jaar geleden 

de overstap van ziekenhuisverpleegkundige naar 

wijkverpleegkundige. Het leek haar nuttiger om bij 

mensen thuis te komen. ‘Thuis zie je echt wie de mens 

is en wat die persoon werkelijk nodig heeft, daar heb je 

in het ziekenhuis geen idee van.’

Nancy Smit is sinds twee jaar wijkverpleegkundige. 

Zij vindt vooral de combinatie van S1 en S2 - van 

buurtgericht werken tot verplegen en verzorgen, een 

uitdaging. ‘Die combinatie is nieuw en we krijgen veel 

ruimte om uit te vinden wat wel en wat niet werkt. Ik 

houd van zoeken.’

Huisbezoeken, netwerken en buurten
De wijkverpleegkundigen starten op een plek in de 

buurt die goed aansluit op volgende afspraken. De ene 

keer is dat in een woonzorgcentrum, de andere keer 

op het gemeentehuis. Geen dag is hetzelfde. Er zijn 

mails, huisbezoeken en overleggen met andere partijen 

in de wijk, steeds in een andere volgorde. De ene keer 

gaan ze op verzoek van een huisarts op huisbezoek, 

de andere keer na een telefoontje van een bezorgde 

buurman of buurvrouw. Drie huisbezoeken op een dag 

is maximaal en per bezoek plannen Anneke en Nancy 

minimaal een uur in: ‘Dat heb je nodig voor een echt 

gesprek.’ Aan het eind van de dag schrijven zij de uren 

die zij aan de S1 taken hebben besteed. Anneke heeft 

hier acht uur per week voor en Nancy zestien, maar 

deze uren hoeven niet op een vaste dag ingezet te 

worden.

Wat doen zij naast de huisbezoeken vanuit hun 

nieuwe taken? Nancy: ‘We fietsen veel door de wijk, 

lopen binnen bij de fysiotherapeut, praten bij met de 

welzijnsmedewerkers van MET en als ik bij het Leger 

des Heils zit, dan steek ik ook makkelijk even over 

naar de wijkmeester van Woonwaard. Verder loop ik 

altijd even, als ik op huisbezoek ben geweest, langs de 

huisarts om te kijken of die tijd heeft. Huisartsen die ons 

niet kennen, willen weten hoeveel tijd een overleg ze 

kost en wat het ze oplevert. Het is aan ons om hen te 

overtuigen met relevante casussen en succes stories.’

Samenwerken met de huisarts
Ondertussen is ook wijkverpleegkundige Wilma Evers 

aangeschoven. Anneke schuift haar een koffiekopje toe. 

Wilma bevestigt dat het vertellen van succesverhalen 

heel belangrijk is, maar vindt dit soms ook lastig. 

 ‘Veel huisartsen zoeken steevast de partijen 

op waar ze al contact mee hebben. Ik voel wel wat 
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schroom als ik voor de vierde keer bij een huisarts op 

de stoep sta die mij in de tussentijd nog niet benaderd 

heeft. Zo van: ‘Hoi, daar ben ik weer!’

Anneke herkent dit en zij heeft het idee dat veel 

huisartsen niet weten dat wijkverpleegkundigen 

hun nieuwe taken onafhankelijk uitvoeren. ‘Ik heb 

op mijn kaartje ‘gemeente Heerhugowaard’ staan 

en ik neem de telefoon ook op met: ‘Met Anneke, 

wijkverpleegkundige’ om onze onafhankelijkheid 

te benadrukken. De S1 taken zijn niet bedoeld om 

cliënten voor onze eigen organisatie te werven, met 

het netwerken en buurten willen we bewoners van 

Heerhugowaard in een vroeg stadium ondersteunen op 

een manier die voor hen het beste is.’

Casusbeschrijving
Een huisarts meldt bij Het Sociaalplein haar zorg over 

een burger: een 30-jarige vrouw die samenwoont 

met haar partner. Deze relatie lijkt niet in evenwicht 

te zijn en de lichamelijke en geestelijke gezondheid 

van mevrouw lijken hierdoor in gevaar te komen. 

Vraag aan de S1 wijkverpleegkundige is om hier met 

de Wmo-consulent over te spreken om te zien waar 

mogelijk hulp kan worden geboden. Samen met de 

Wmo-consulent is er een huisbezoek afgelegd. Zij 

treffen en instabiele, lichamelijk verzwakte vrouw die 

onvoldoende voor zichzelf kan opkomen. Mevrouw 

heeft geen werk, een werkeloze partner met ADHD 

en twee uit huis geplaatste kinderen.  De woning is 

vervuild en wordt gebruikt als inlooppand voor drugs- 

en alcoholgebruikende jongeren. Er lijkt geen sprake 

te zijn van huiselijk geweld. De Wmo-consulent en 

de S1 wijkverpleegkundige vinden het wenselijk dat 

mevrouw zorg krijgt, maar mevrouw staat hier niet 

voor open. 

De situatie is vervolgens besproken met de wijkagent 

en hierna zijn disciplines als Brijder (verslavingszorg), 

GGZ, en Wmo ingezet om hulp en begeleiding te 

bieden. Om de continuïteit van zorg te borgen blijft 

de S1 wijkverpleegkundige centraal aanspreekpunt 

en behoudt zij de regie. Zij zal contact blijven houden 

met mevrouw en proberen een ingang te vinden om de 

benodigde zorg alsnog in te zetten.

Samenwerken met de wijkagent
Een andere professional waar de wijkverpleegkundigen 

wel meer mee willen samenwerken is de wijkagent. 

De wijkverpleegkundigen verwachten dat wijkagenten 

weer andere, relevante dingen zien. Verwarde personen 

op straat of gordijnen die al een paar dagen dicht zijn 

bijvoorbeeld. Ook zouden ze het fijn vinden om soms 

met een wijkagent te kunnen sparren over situaties die 

ze zelf meemaken. 
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 ‘Een paar maanden geleden begon de partner van 

een mevrouw over een pistool in een laatje,’ vertelt 

Anneke, ‘Achteraf bedacht ik me dat ik hierover wel 

even met een wijkagent zou willen sparren, maar dat 

heb ik niet gedaan, omdat ik niet wist of hij hierop zat te 

wachten.’

In januari nodigde Patricia van Dooyeweerd de wijkagent 

uit voor het buurtoverleg in Zuid. Omdat Anneke en 

Wilma de wijkagent daar hebben ontmoet en van hem 

vernamen dat hij ook samenwerking zoekt, nemen zij nu 

als dat nodig is contact met hem op. ‘Als je iemand niet 

ontmoet hebt, weet je ook niet hoe hoog de drempel 

is,’ aldus Anneke. ‘Dit is een meerwaarde van het 

buurtoverleg.’

Overzicht en signaleren
De wijkverpleegkundigen zijn blij met de nieuwe 

buurtindeling: Heerhugowaard Noord, Heerhugowaard 

Midden en Heerhugowaard Zuid. Door het verkleinen 

van het werkgebied is het gemakkelijker om de 

verschillende partners in de buurt te overzien; de 

buurtoverleggen dragen bij aan de kennismaking. Van 

het contact met de wijkagent in Zuid tot contact met het 

Leger des Heils en Vangnet en Advies in Heerhugowaard 

Midden.

De mate waarin de overleggen ook tot signalen en 

preventieve acties leidt, is per buurt verschillend, aldus 

de wijkverpleegkundigen. ‘Heerhugowaard Zuid is een 

buurt waar mensen, vergeleken met andere buurten, 

meer op zichzelf zijn. De bewoners van Zuid bewegen 

zich minder op straat. De mensen gaan ’s ochtends naar 

hun werk en ze komen’s avonds thuis. Alles bij elkaar is 

het lastig om ontwikkelingen in de buurt te signaleren 

waar we samen op in kunnen spelen.’ 

 ‘De professionals in deze buurten werken 

zelfstandig,’ peinst Anneke hardop, ‘we zijn op zoek naar 

meer samenwerking met deze disciplines. In de loop van 

de tijd hopen wij dit te realiseren.’

Van signaleren naar acties
Nancy ziet dat in Heerhugowaard Midden wel veel 

signalen worden gedeeld. ‘Op de buurtoverleggen 

gaat het niet  over casuïstiek, maar over trends en 

ontwikkelingen die we zien. De wijkverpleegkundigen 

in Heerhugowaard Midden hebben samen met 

Wmo-consulenten en opbouwwerkers van MET 

informatiebijeenkomsten en zorgmarkten over Het 

Sociaalplein georganiseerd, omdat zij van burgers 

hoorden dat zij niet wisten wat Het Sociaalplein inhoudt.  

 ‘Dat soort plannen ontstaat, omdat je elkaar op het 

buurtoverleg spreekt,’ aldus Nancy.

Wilma weet dat in Heerhugowaard Noord 

wijkverpleegkundigen en MET samen de 80+ gesprekken 

over veilig wonen voeren met de burgers. 

Al met al is de samenwerking in de buurt met andere 

partijen nog pril, maar dat is logisch, vinden de dames. 

‘Eerst moesten we onszelf presenteren en bekendheid 

geven aan het Sociaalplein, nu krijgen we langzamerhand 

steeds meer vragen over casussen van andere partijen en 

preventief samenwerken op buurtniveau is een volgende 

stap,’ legt Anneke uit. Wilma en Nancy knikken. 

Dan is het tijd om op de fiets te stappen en te zien wat 

de dag brengt.
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— VOORUITZICHT —

4 —  Actiezorg in 
Heerhugowaard 

Volgende week meer over Actiezorg, één van de zor-

gaanbieders in Heerhugowaard, die op eigen initiatief 

bij het buurtoverleg aanschoof. Wat doet Actiezorg in 

het werkgebied ‘Heerhugowaard en Langedijk’? Hoe 

werkt zij samen met andere partijen in de gemeente 

Heerhugowaard? En zitten er voor de zorgaanbieder 

ook risico’s aan preventief samenwerken?  

Je leest het volgende week!

Voor meer informatie en een uiteindelijk overzicht van alle 

publicaties kunt u terecht op: 

hechterindebuurt.dsp-groep.nl

Deze reeks is tot stand gekomen met subsidie van de 

provincie Noord-Holland

Sinds een jaar komt een aantal partijen van Heerhugowaard 

Noord, Heerhugowaard Zuid en Heerhugowaard Midden 

eens in de zes weken bijeen om ontwikkelingen in de 

buurt te bespreken, en wanneer dat nodig is, gezamenlijk 

acties te formuleren. Het doel van deze preventieve 

samenwerking is het versterken van de buurten, waardoor 

op de lange termijn het aantal individuele hulpvragen kan 

afnemen.

http://hechterindebuurt.dsp-groep.nl

