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De uitdagingen voor de WIJKVERPLEEGKUNDIGE in het sociaal domein
De rol van de wijkverpleegkundige
Wijkverpleging bestaat uit alle zorg die nodig is om mensen zo goed mogelijk thuis te kunnen
laten wonen. Het gaat om verzorgende én verpleegkundige handelingen zoals bijvoorbeeld
wassen, wondverzorging en toedienen van medicijnen. Daarnaast heeft de
wijkverpleegkundige taken in het kader van het ‘wijkgericht werken’: het signaleren van
probleemsituaties of het coördineren van de zorg in de wijk. Sinds 1 januari 2015 is de
wijkverpleegkundige ook verantwoordelijk voor indicatiestelling en advisering over de
zorgtoewijzing. De wijkverpleegkundige profileert zich meer en meer als verbindende schakel
in de buurt en als verbinder tussen medische en sociale vraagstukken van burgers.
Uitdagingen
Wijkverpleging valt momenteel volledig onder de zorgverzekeringswet (Zvw). De zorg wordt
vergoed vanuit de basisverzekering. Het bekostigingsmodel is de afgelopen jaren flink in
ontwikkeling. Zo was er eerder onderscheid tussen niet- cliënt gebonden taken en
cliëntgebonden zorgtaken. Dit systeem belemmerde de integrale benadering en verhoogde de
registratielast. Sinds 2017 is er één uurtarief afgesproken voor alle taken. Naar verwachting
wordt vanaf 2019 een nieuw bekostigingsmodel ingevoerd dat gebaseerd is op zorgprofielen.
Verder staat de wijkverpleging nog een aantal uitdagingen te wachten. Zo wordt de
wijkverpleegkundige als oplossing gezien voor maatschappelijke vraagstukken zoals de
toename van het aantal thuiswonende ouderen en chronisch zieken. Dit vraagt een integrale
uitvoering van het vak in samenwerking met het sociaal domein. Daarnaast is er een
structureel tekort aan wijkverpleegkundigen.
Rol van de gemeente
De gemeente heeft beperkt zeggenschap over het functioneren van wijkverpleegkundigen. Dit
hangt af van de positionering van de wijkverpleging, bijvoorbeeld of zij deel uit maakt of
samenwerkt met het wijkteam. De visie van gemeenten op de inrichting van wijkteams speelt
hierbij een belangrijke rol. Ook de kenmerken van de wijk zijn van invloed. De gemeente kan
een samenhangend gezondheidsbeleid stimuleren door de regie te nemen om de
wijkverpleging goed betrokken te houden. De samenwerking en de onderlinge dialoog tussen
de professionals in de wijk en het wijkteam kan hiermee worden bevorderd.
Wat kan ik er als Adviesraad mee?
 Probeer een beeld te krijgen van het functioneren van de wijkverpleegkundige in uw
gemeente. Dit verschilt per gemeente.
 Voer met uw gemeente, vanuit het perspectief van de inwoner, de dialoog over het
vormgeven van de inzet van de wijkverpleegkundige.
 Benadruk dat de wijkverpleegkundige een cruciale rol heeft in het verbinden van
medisch- en sociaal domein. Er zijn nog meer van dit soort ‘spillen ’in de wijk, maar de
wijkverpleegkundige is een belangrijke. Wijs op de kracht van de wijkverpleging naast
puur medische taken, zoals preventief werken, vroegtijdig signaleren en wijkgericht
werken.
Wilt u meer lezen
 Vilans: 5 relevante publicaties voor en over wijkverpleegkundigen
 V&VN: Wijkverpleging volop in ontwikkeling
24 april 2018, Marjolein de Meijer en Inge Redeker, Senior adviseurs Vilans kenniscentrum
langdurende zorg
Bent u al lid van ons forum? Dé plek waar u online andere raadsleden ontmoet, kennis deelt,
vragen stelt en geïnspireerd wordt. Hier kunt u zich aanmelden.
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