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Doel van deze workshop

• Inzicht in de samenwerking wijkverpleegkundige als schakel 
tussen het medische en sociale domein in Beverwaard

• En de gevolgen van aanbestedingen en inkoopprocedures op 
deze samenwerking nu en in de toekomst



Huidige situatie Rotterdam

• Zichtbare schakels
• Nationaal project
• Aandachtswijken

• Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam
• Onafhankelijk
• Personeelsbezetting
• Indiceren 
• Lokaal zorgnetwerk  sociale wijkteams 
• Financiering



Wijkverpleegkundige

• Schakel in de wijk tussen medisch en sociale domein

• Gebonden aan wijk/buurt

• Korte lijnen

• Huisbezoeken

• Niet-toewijsbare zorg 

• Zorganalyse



Casus Beverwaard

• LVB echtpaar

• 60-plus

• Man overbelast

• Vrouw diabeet

• Vrouw mogelijk vergeetachtig

• Huisarts vraagt om huisbezoek

Bevindingen wijkverpleegkundige:

• Fysieke/mentale toestand

• ADL

• Woonomgeving

• Administratie

• Sociaal netwerk



Verpleegkundige diagnose 1
Risico op instabiele glucosewaarden

Nanda 00179

Kenmerken  
Voedingspatroon, stress, gewichtsafname, onvoldoende bewaking van 
glucosewaarden, ontwikkelingsniveau 



Verpleegkundige diagnose 2

Tekort aan drijfkracht bij volwassene 

Nanda 00101

Kenmerken
apathie, cognitieve verslechtering, minimale tot geen voedselinname bij de 
meeste maaltijden, verwaarlozing van financiële verantwoordelijkheden, 
sociale terugtrekking, aantoonbare geheugenproblemen, onopzettelijk 
gewichtsverlies



Acties wijkverpleegkundige

                             

• Diabetesmanagement 
- Diabetesverpleegkundige 
- Zorgteam

• Sociaal wijkteam

• WMO arrangement
- ambulante begeleiding 
- toeleiding naar dagbesteding 
- begeleid wonen 

• Schuldhulpverlening (Welzijn)

• Monitoren van de casus



Sociaal wijkteam 

•    Jeugdhulp en hulp bij opvoeden

•    Financiën en schulden

•    Werk en dagbesteding

•    Wonen

•    Volwassenen en kinderen met een beperking

•    Huiselijk geweld

•    Geestelijke gezondheidszorg

•    Ouderen

•    Verslavingen



Gunning wijkteam 2018
Kennisgebied Inschrijver Toelichting
Jeugd Flexus Combinatie van Stek, Trivium & Flexus
Volwassen Dock Combinatie van CvD, WMO Radar en Dock
Ouder worden SOL  
GGZ Jeugd Parnassia  
Jongeren Coach Stichting JOZ

Stichting Radar Wmo diensten
Combinatie van JOZ, Humanitas, Flexus en 
MEE

Combinatie van Radar, Exodus en Futuro
GGZ Volwassen Parnassia  
JMB MEE Combinatie van Middin, ASVZ, Pameijer, 

MEE
VMB MEE Combinatie van Middin, ASVZ, Pameijer, 

MEE
Kennisgebied Inschrijver Toelichting
Jeugd Flexus Combinatie van Stek, Trivium & Flexus
Volwassen Dock Combinatie van CvD, WMO Radar en Dock
Ouder worden SOL  



WMO arrangement Rotterdam 2018
• Sociaal en persoonlijk functioneren

• Het voeren van een huishouden

• Het doen van de financiën

• Het hebben van een zinvolle dagbesteding

• Zelfzorg en gezondheid

• Nachtelijk toezicht en zo nodig ook huisvesting

• Mantelzorgondersteuning met verblijf

De zorgaanbieders moeten al deze vormen van ondersteuning kunnen leveren. De 
gemeente Rotterdam heeft gezocht naar zo veel mogelijk goede zorgaanbieders, zodat er 
ruime keuzemogelijkheden zijn voor Rotterdammers (website Gemeente Rotterdam 2017).



Gunning WMO 2018
•Samenstelling ouderen en somatiek 2018 - U bent minder vitaal. Daardoor 
kunt u minder goed bewegen of u kunt slecht horen en/of zien. Of u heeft 
extra hulp nodig omdat u vergeetachtigheid bent, de weg kwijt raakt of u 
bent in de war.

IJsselmon
de

•Aafje Thuiszorg huizen zorghotels
•Laurens
•Lelie Zorggroep
•Stichting Humanitas
•Thuiszorg INIS

•Via website gemeente Rotterdam 
aug. 2017

•Directzorg
•MOB
•Zorgfamilie
•Tzorg

http://www.aafje.nl/ondersteuning-van-aafje
https://laurens.nl/locaties/overzicht
http://www.leliezorggroep.nl/rotterdam
http://www.leliezorggroep.nl/rotterdam
http://www.stichtinghumanitas.nl/basisinformatiewmo
http://www.thuiszorginis.nl/index.php?p=thuiszorg-aanvragen&s=rotterdam
http://www.thuiszorginis.nl/index.php?p=thuiszorg-aanvragen&s=rotterdam
http://www.directzorg.nl/
http://www.mob.nu/zorgaanbod-wmo/
http://zorgfamilie.nl/wmo-rotterdam
http://www.tzorg.nl/huishoudelijke-hulp-rotterdam/


2018 sociale domein
• Samenstelling wijkteam wel GGZ, maar geen wijkverpleegkundige

• Wijkverpleegkundige niet vermeld in sociale domein

• Wijkverpleegkundige zorg opgesplitst in WMO (ondersteuning en 
begeleiding) en ZVW (verpleging en verzorging).

• Wijkverpleegkundige zorg nauwelijks toegankelijk met ZVW

  niet benoemd in de WMO.

• Maatzorg WMO is niet transparant



Gevolgen voor wijkbewoner

1. Gesprek met vraagwijzer Uitvraag

2. Bij multi problematiek Sociaal Wijkteam

3. Huisbezoek met 2 personen

4. Indicatiestelling WMO en / of ZVW of WLZ 

5. Zorgaanbieder  Afspraken



Samenvatting

• Zorgvragers komen op een rotonde waar geen afslag meer is 

• Zien door de bomen het bos niet meer

• Wijkverpleegkundige is unieke positie kwijt

• Wijkverpleegkundige gereduceerd tot indicatiesteller en uitvoerder van 
technische handelingen.

• Zorgkennis verdwijnt uit de wijk



• BUDGET WIJKVERPLEGING IS ALWEER OP

• WIJKVERPLEGING STAAT FINANCIEEL ONDER WATER

• WIJKVERPLEGING EEN WARE PUZZEL

• BUURTZORG OVERWEEGT CLIENTENSTOP (11-09-
2017)

• VERZEKERAARS BETALEN 194 MILJOEN AAN ZORG 
NIET UIT (13-09-2017)

• ACTIZ LUIDT NOODKLOK: WIJKZORG IN GEVAAR
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