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1 AANLEIDING

Ale onderdeel kan het leernet erk “Sterke echakele tueeen onder iie en praktikk kozen  ii  2 
 iikkerpleegkundigen en 3 docenten kan de Hogeechool kan Ameterdam) erkoor om een  iikecan te 
maken. Wii ziin hiertoe uitgedaagd door de recente keranderingen in de  iik: de  iikkerpleegkundige ie 
meer dan in het recente kerleden echakel ge orden tueeen zorg en  elziin, niet alleen koor de 
indikiduele cliënt, maar ook koor hele populatee. 

Belangriik koor deze nieu e taken ie dat de  iikkerpleegkundige een bredere blik heef.  e moet kiiken 
naar de totale omgeking  fyeieke omgeking, keiligheid, eociaal aanbod etc.), hoe die inkloed heef op 
gezondheid en gedrag kan een hele  iik/populate. Dat geef input aan een bredere taakinkulling: naaet 
het etmuleren kan indikiduele gezondheid ook  erken aan collecteke prekente door  iikgerichte 
interkentee op te zeten, kaak in eamen erking met een eociaal team. Dit ie een nieu  gebied koor keel 
 iikkerpleegkundigen, én koor one. 

De  iikecan ie een belangriik ‘diagnoee’ hulpmiddel bii de collecteke  iikzorg: ie epoort er de grootete 
collecteke problemen mee op, om daar kerkolgene ie interkentee op te kiezen. In de ene  iik ie 
okerge icht het grootete collecteke probleem, in een andere  iik etaat alcoholmiebruik onder 65 
plueeere meer op de koorgrond. In de eerete  iik ie het meer faciliteren kan be eging een punt om aan 



te  erken ale  iikkerpleegkundigen, in de t eede mieechien het uitnodigen kan de Anonieme 
Alcoholieten in het  iikgebou  etc.    

Kortom, genoeg redenen koor one om dit nieu e terrein kan  erken binnen dit leernet erk te 
onderzoeken en zo aan onze biibehorende expertee te  erken. 

Met elkaar hebben  e ‘kruchtbaar’ ge erkt: Een ‘proeke kan’ een  iikecan, meerdere preeentatee en 
een poeter ziin inhoudeliike opbrengeten. Dit kerelag kiikt terug op de opbrenget kan het gehele procee: 
 at leerden  e zelf, en: hoe hebben  e dat eigenliik gedaan, zo’n  iikanalyee maken? 

Ameterdam, 10 eeptember 2016



2 – BETROKKEN COMPETENTIES VOOR WIJKVERPLEEGKUNDIGEN

Met een  iikecan  erk ie kooral aan de beroeperol ‘De gezondheidebekorderaar’ en de daarbii 
behorende kennie, kaardigheden en attude. 

Hieronder etaat een okerzicht kan deze competente, zoale beechreken in het document 
“Experteegebied Wiikkerpleegkundigek  1).

Competentee kerpleegkundige

 Vaardigheden en attide:

-Kan gegevens verzamelen in brede context, gericht op vroeg signalering en risicobeoordeling.

-Kan meedenken met beleidsmakers en voorstellen doen voor noodzakelijke programma’s 

-Kan partciperen in collecteve/groepsgerichte prevente.

 Een koor aarde hierkoor ie dat onderetaande kennie aan ezig ie:

Kennis
-Heeft kennis van prevente en gezondheidsvoorlichtng, gezondheids- en gedragsdeterminanten. 

-Heeft kennis van de principes van zelfmanagement, leefstjlen, gedrag en manieren van 
gedragsbeïnvloeding.

-Is bekend met manieren waarop gezond gedrag gestmileerd kan worden.

-Is op de hoogte van ciltiren en ciltiirgebonden opvatngen van gezondheid en ciltiirgebonden 
gezondheidsproblemen. 

 Aankullende kennie  iikkerpleegkundige:
-Is op de hoogte van de demografsche samenstelling van de wijk, het vóórkomen van ziektes en 
kwetsbare doelgroepen. 

-Heeft kennis van het bevorderen van een gezonde leefomgeving, zowel binnen als biiten de woning.      

3 -  Pereoonliike opbrenget koor deelnemere:

“Je kiikt nu andere naar de  iikk.

“Het etmuleert het net erk op te zoeken, het etmuleert eamen erking.k



“Je kent het aanbod nu ook echt, kanuit erkaring en contact met de organieatoren/ inetellingen in plaate 
kan ‘droog’ op papier. Dit ker iiet makkeliiker door.k

“Het geef ie een bredere focue: ook op omgekingefactoren, ook op krachten kan meneen en kan de 
 iik. k

“Informate kan internet gaat leken, ie toetet het ook en ie ziet dat er toch dikeree geluiden achter de 
gemiddeldee ziten. Het ie niet z art- it.k

“Je kriigt gekoel koor  at leef in de  iik. Niet alleen onder de zieken, maar ook onder niet zieken. Data 
kan ie nu aankoelen.k

“Hierdoor  ordt ie echt de kerpleegkundige kán de  iik, niet alleen kerpleegkundige ín de  iik.k

 “Het helpt ie loe te komen kan de directe cliëntenzorg en onze nieu e brede  iiktaak, prekente op 
populatenikeau op te pakken.k

“Ik ben keel poeiteker naar de  iik gaan kiiken: zo groen, zo ruetg zonder auto’e, zokeel epeelruimte 
koor kinderen.  o leuk te horen dat iedereen elkaar hier groet. Meerdere be onere die hier echt naar 
tekredenheid  onen. Ik kende alleen negateke kerhalen en zag alleen maar die hoge  leliike) fate. Dat 
heef een etekig tegengeluid gekregen. De beleking kan de  iik bliikt due dikere.k

4- PROCES: OVER ICHT EN TIPS

Algemeen:

 Leee kooraf informate oker het maken kan een  iikecan. 
 Wii hebben de etappen koor de  iikanalyee kan Van Kleef gekolgd tot en met etap 7  2). 
 Van groot belang ie ale ie ie  iik gekozen hebt, om niet meteen op internet data te zoeken, 

maar eerst open, neutraal, zo onbekooroordeeld mogeliik te gaan observeren  etap 2 
Windehield eurkey, WS). Het ie echt een kalkuil kan onze tid om ‘eken te googelen’ op de  iik, 
maar doe dat niet. 

 Wii hadden de onder erpen kan de WS kerdeeld. 
-Biik. degene die onder iie had ging in de buurt kan echolen interkie en en een 
conciërge interkie en, degene m.b.t. zorg ging naar het gezondheidecentrum.

 Plan meerdere dagdelen in enkele  eken, zodat binnen enkele  eken de ecan af ie. Wii hebben 
het oker meerdere maanden uitgeepreid en dat  erkte onpretg. Reeerkeer een of enkele 
akonden koor interkie e of actkiteiten. 

 Bel meteen eleutelfguren op koor een afepraak: buurtconciërge,  iikagent, WMO coördinator 
kan de gemeente,  elziin coördinator buurthuie, dominee, koorziter moekee etc. zodat deze 
interkie e in ie geplande  eken ook kunnen. 

 Plan kooraf meteen om in die  eken mee te doen aan een  elziineactkiteit in biik. buurthuie: 
mee eten met een buurtafel, kofe-inloop of  andelclubie koor de ouderen etc. Dat lekert keel 
informate en inzicht in  elziineaanbod op en ie leukb

Bii Stap 2: Windehield Surkey



 Observeer het liefet op kerechillende tiden,  ant dat geef kerechillende indrukken.  org dat ie 
eeret echt zeg maar een uur rondloopt en nog niet gaat interkie en, maar obeerkeer  at ie ziet 
aan de hand kan de punten kan de Windehield eurkey. Obeerkeer breed: kiik naar  elziin, 
leefometandigheden en niet alleen naar gezondheideometandigheden en zorgmogeliikheden. 
Gebruik al ie zintuigen. Maak foto’e en ekentueel een flmpie kan  at ie opkalt.

 Interviews: etart allemaal met eenzelfde open kraag  nadat ie ie proiect hebt toegelicht en 
gecheckt hebt of het een be oner ie), biik.: Wat kindt u kan de  iik? Vraag daarna door. 
- We merkten dat de een meer lef had om op kreemden af te etappen dan anderen. Vraag dit 

na bii elkaar en ga ekt. eken mee met elkaar om dit ‘af te kiiken’.
- Noteer in key orde de belangriikete opmerkingen kan de interkie e, inclueief baeie 

kenmerken kan de geïnterkie de: M/V, allochtoon/autochtoon, hoe lang  onend in de 
 iik, globale leefiid.

- Vraag  inkeliere om hun kieie op de  iik.  ii hebben kaak goed zicht op eociale coheeie, 
armoede onder de be onere,  on)keiligheid, economieche eituate. 

- Probeer zo repreeentatef mogeliik te interkie en. Jong en oud, kan ooreprong nederlande 
en meneen met een niet  eeteree achtergrond, ziek en gezond etc. Degenen die ie niet op 
etraat tegenkomt, probeer die op te zoeken op andere manieren.

- NB Nooit  ordt het helemaal repreeentatef en koldoende natuurliik. Dat ie niet andere, 
maar doe ie beet daar  el koor. Op een bepaald moment ie ie tid op. Met die gegekene 
moet ie het doen. Weee traneparant in ie kerelag oker groepen die minder 
kertegen oordigd  aren.  

- Werk de interkie e heel enel uit, andere kergeet ie het.
- Werk de interkie e uit onder de punten kan het Windehield Surkey.
- Het beete ie natuurliik interkie technieken en codering te gebruiken kanuit k alitatef 

onderzoek, maar deze kennie ie niet altid aan ezig. Ook zonder dit ie de  iikecan nutg. 
- Door deze interkie e grondig te doen hebben  e etap 4 kan het Van Kleef etappenplan oker 

kunnen elaan. 

Bii etap 3: Verzamel op internet relekante data

- Wii hebben dit ingekuld in de format kan het Windehieldeurkey. Daarbii moet ie duideliik 
kerechil maken met informate uit interkie e, zodat ie later deze 2 informatebronnen kunt 
kergeliiken bii etap 6. 

- Houd goed ie geraadpleegde bronnen bii.

Bii etap 7 en 8: Controleer ie gegekene met de Checkliet  iikdiagnoee en Stel de  iikdiagnoee.

- Doe dit gezamenliik  circa 1 dagdeel). Iedereen heef ziin eigen onder erpen het beete in 
ziin hoofd due iedere aandeel ie nodig om tot een totaal plaatie te komen. Het lekert 
daarnaaet leuk geeprek op en ie een mooie afronding kan het proiect.  

Bronnenliiet:

1) De Bont M, Van Haaren E, Roeendal H, Wigboldue M. Experteegebied  iikkerpleegkundige. 
Hilkereum: Van der Weii drukkeriien BV Hilkereum; 2012.

2) Van Kleef inettuut. htp://   .kankleefnettuut.nl/toole/etappenplan- iikanalyee-maken-2/
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BIJLAGE

Achtergrondinformate oker de fnanciering en kerant oording kan  iikgerichte actkiteiten

De eignalerende en prekenteke taken in de  iik kerricht de  iikkerpleegkundige kanuit de zogenaamde 
Segment 1 fnanciering  koor zogenaamde ‘niet-toe iiebare zorg’). Deze “S1 geldenk ziin  de 
contnuering kan de eucceekolle door de okerheid geeubeidieerde  ichtbare Schakel proiecten en moet 
ten goede komen aan alle meneen  oonachtg in de  iik.
  
Op dit moment ie het de okerheid die de  iikkerpleging bekoetgt, en ziin het de zorgkerzekeraare die de
fnanciering uitkoeren. Vanaf 201  gaan de zorgkerzekeraare de  iikzorg helemaal bekoetgen. Dit 
betref de toe iiebare én deze niet toe iiebare zorg. Oker de inkulling kan dit laatete ie nog  el 
diecueeie.   eker ie dat al kanaf 2017 de door de gemeente en kerzekeraare aange ezen preferente 
zorgaanbieder in een  iik een opelag op ziin uurtarief kan de gelekerde zorg kriigt om daarmee óf aan 
zorginnokate biikoorbeeld rondom e-health, óf aan  iikprekente te doen.  

Momenteel ziin er nog geen indicatoren die het euccee kan de niet toe iiebare zorg meten, zoale de 
rieico-indicatoren kan de IG  of de inkoopeieen kan de zorgkerzekeraare. Wiikzorgorganieatee ziin  el 
kerplicht ekaluate rapporten te echriiken oker het euccee kan hun aanpak:  Het geld moet na afoop 
kerant oord  orden door met een PDCA cyclue de eturing op efect en kerbetering kan de 
 iikinterkentee te laten zien.


