
In overleg met de huisarts heb ik deze 
wijkbewoner voordat hij werd 
opgenomen aanvullende voeding 
(Nutridrink) uit onze weggeef-
wijkzorgwinkel gebracht. Hij kreeg de 
voeding niet vergoed door zijn verzeke-
ring, omdat onduidelijk was waarom hij 
zoveel gewicht verloor. Door de wijkzorg-
winkel kon ik hem deze voeding gratis 
geven. Wat heel leuk is, is dat ik nu van 
hem weer voeding meekrijg. Omdat zijn 
conditie weer goed is, krijg ik het 
overschot van flesjes dat hij heeft 
overgehouden na zijn operatie. 

Vandaag begin ik bij een wijkbewoner 
die jarenlang voor zijn zieke echtge-
note heeft gezorgd. Uiteindelijk ging 
ook zijn eigen gezondheid sterk 
achteruit en bleek hij ernstig ziek. 
Hij moest een half jaar worden 
opgenomen in het ziekenhuis en 
verpleeghuis. Tijdens zijn revalidatie 
is zijn vrouw teruggegaan naar haar 
geboorteland. Mijn bezoek heeft als 
doel te kijken hoe het met hem gaat 
en of hij zich thuis zelfstandig kan 
redden nu hij opeens alleenstaand is. 
Ik wil kortdurend met mijn verpleeg-
kundige klinische blik monitoren of 
het lichamelijk en psychisch goed 
blijft gaan.

Marije Berkel, onafhankelijke wijkverpleegkundige S1 bij Plicare



Al jarenlang bieden de huis-
artsen van praktijk De Doc ons 
belangeloos een werkplek aan. 
Deze praktijk is heel pro-actief 
en betrokken bij vele activitei-
ten om de gezondheid (in de 
breedste zin van het woord) in 
de wijk te verbeteren. Door de 
korte lijnen met de huisartsen 
kunnen we gemakkelijk situa-
ties in de wijk bespreken en 
helpen we elkaar verder. Vaak 
is door korte inzet van een 
Plicare-wijkverpleegkundige 
langdurige zorg te voorkomen. 

Belangrijk bij de keuze voor onze huisbezoeken is dat er geen andere 
zorgverlener is die dit zou kunnen doen. Huisartsen zijn soms geneigd 
structureel thuiszorg in te zetten, zodat iemand geholpen is met zijn 
zorgvraag en meteen in beeld is. Toch is lang niet altijd structurele 
zorginzet nodig. De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven en niet afhankelijk zijn van zorg. Ook zijn veel familieleden 
bereid te helpen. 
Ik bezoek mensen met een zorgvraag meestal een of twee keer. Ik geef 
dan tips en adviezen aan de partner of familie. Meestal kunnen de 
mensen dan gewoon weer verder. Bij kwetsbare ouderen kunnen wij 
met gevalideerde meetinstrumenten inschatten hoe kwetsbaar iemand 
is. Ik stem daar mijn preventieve huisbezoeken op af. Ik hoor terug dat 
het ouderen rust geeft om te weten dat er eens in de paar maanden 
een wijkverpleegkundige langskomt die hun vragen beantwoordt en 
advies geeft. Ook zijn zij blij dat ik tijdig hulp of hulpmiddelen kan 
inzetten. Zo kan bijvoorbeeld met een hulpmiddel bij het douchen de 
inzet van structurele thuiszorg nog lang worden uitgesteld.

De Wijkzorgwinkel Rivierenbuurt is vlakbij, dus ik 
breng de flesjes voeding meteen even langs. We zijn 
heel trots op deze winkel die ontstaan uit is uit een 
bewonersinitiatief. We hebben deze samen met 
vrijwilligers en partners opgezet. Hiermee kunnen 
we sociale minima en onverzekerden helpen volgens 
het weggeef- en ruilprincipe. De winkel heeft 
tweedehands kinderkleding, babyspullen en 
zorghulpmiddelen. Bovendien kunnen wijkbewoners 
binnenlopen voor een gezellig praatje en een kop 
koffie. Met mijn collega-wijkverpleegkundige houden 
we bovendien spreekuren om mensen antwoord te 
geven op hun vragen over zorg of ondersteuning. 



Mevrouw stelt mij vandaag vragen over een 
operatie die zij moet ondergaan. Het informatiema-
teriaal dat ze heeft ontvangen, kan ze maar moeilijk 
lezen. Ook heeft ze andere medicijnen gekregen van 
de apotheek en weet ze niet waarom. Het blijkt een 
medicijn te zijn dat ze al jaren slikt, maar dat nu 
een andere merknaam en ander uiterlijk heeft. Dit 
is een probleem dat mijn collega’s en ik veel vaker 
zien: apotheken veranderen van merk en patiënten 
snappen hier niets van. In het gunstigste geval gaan 
ze hiermee naar de huisarts, maar we zien ook dat 
ze soms helemaal stoppen met de medicijnen. 

Als ik de praktijk binnenloop kom ik vaak een bekende 
buurtbewoner tegen. Zo ook nu. Ik heb deze bewoner een 
paar jaar geleden op weg geholpen met adviezen voor de 
zorg voor zijn moeder, zijn financiën en woonsituatie. Hij 
vraagt mij langs te komen om te laten zien hoe goed het nu 
gaat met zijn moeder en met hem. Aan hen was van alles 
aangeboden op het gebied van zorg en begeleiding, maar 
zij wilden per se geen hulp van vreemden. Wel wilden ze 
graag iemand die met hen meedacht. De huisarts heeft mij 
destijds geïntroduceerd bij deze wijkbewoner en gelukkig 
is deze situatie helemaal goed gekomen.

De dame die ik vervolgens bezoek heeft jaren-
lang als huishoudelijke hulp in de thuiszorg 
gewerkt toen zij vanuit Suriname naar Neder-
land kwam. Nu is mevrouw zelf op leeftijd en 
heeft zij diverse zware operaties ondergaan. Zij 
vindt het moeilijk om hulp te accepteren en wil 
zo lang mogelijk zelfstandig blijven en de regie 
houden. De vragen die mevrouw heeft, kan zij 
niet aan de huishoudelijke hulp stellen. Ook 
horen deze vragen niet bij een cliëntonder-
steuner van een servicepunt. Zij heeft geen 
familieleden of kennissen die haar kunnen 
helpen. En ook een consult bij de huisarts is 
hiervoor niet bedoeld. Omdat volgens meet-
instrument GFI sprake is van een kwetsbare 
oudere bezoek ik haar eens in de paar maanden 
om eventuele grote problemen voor te zijn.



Zijn dochter is ook aanwezig en zij geeft aan graag voor haar 
vader te willen zorgen. Zij moet echter werken van het UWV en 
dit combineren met de zorg voor haar vader. Ze vertellen ons het 
aangrijpende verhaal van het overlijden van hun moeder en 
echtgenote, waardoor ik nog beter begrijp waarom dochter haar 
vader wil bijstaan. Ik geef informatie over de taxibus, hulpmidde-
len en de mogelijkheid van een PGB waardoor dochter structu-
reel voor haar vader kan zorgen. Hiermee kan zij ook het UWV 
laten zien dat zij parttime werk heeft. Ik benoem ook de nadelen: 
want als dochter uitvalt, moet er wel iemand zijn om de zorg over 
te nemen. We bespreken een plan van aanpak en ik maak een 
afspraak voor over een paar weken om te horen of de aanvragen 
zijn gelukt. En ook wil ik dan kijken hoe het gaat met deze 
wijkbewoner. De operatie om zijn lichamelijke klacht te 
verhelpen staat inmiddels gepland. Deze gaat ervoor zorgen 
dat deze wijkbewoner binnenkort weer naar zijn tuin kan. 

Op verzoek van de huisarts breng ik een eerste bezoek aan 
deze heer. Ik wil hierbij kijken of zorg, hulp of ondersteu-
ning nodig is. De wijkbewoner is jarenlang niet bij de 
huisarts geweest en kwam op de spoedeisende hulp 
terecht met een lichamelijk probleem waarmee hij te lang 
heeft doorgelopen. Deze wijkbewoner is een opgewekte 
man die vroeger jarenlang met veel plezier naar zijn 
volkstuin ging. Eerst met zijn vrouw, maar sinds haar 
overlijden deed hij dat in zijn eentje. Sinds anderhalf jaar 
lukt het hem niet meer naar zijn volkstuin te lopen door 
de lichamelijke klacht. Als ik vraag waarom hij niet met 
deze klacht naar de huisarts is gegaan, zegt hij enigszins 
laconiek dat dit ook bij de leeftijd hoort. Dit is iets wat ik 
als wijkverpleegkundige vaak zie. Mensen uit deze wijk 
accepteren ongemakken en klagen niet snel. Meneer kan 
niet goed meer voor zichzelf zorgen en naar buiten gaan is 
moeilijk, terwijl hij dit zo graag deed. Zorg accepteren 
vindt hij lastig, want hij heeft liever geen vreemden aan 
zijn lichaam.
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