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Plicare in het kort

Plicare is een samenwerking 
van onafhankelijke wijkver-
pleegkundigen. Wij zijn niet 
verbonden aan een zorgaan-
bieder en kunnen daardoor 
onafhankelijk doorverwijzen 
als zorg of ondersteuning 
noodzakelijk is. Wij willen de 
wijk gezonder maken door de 
eigen kracht van mensen én 
dat van hun netwerk aan te 
spreken. Met praktische 
gezondheidsadviezen, 
oprechte aandacht en een 
goede samenwerking met 
partners kunnen we veel zorg 
voorkomen. Zo houden we de 
zorg betaalbaar en op lange 
termijn gezond. Dat is plezierig 
voor de individuele wijkbe-
woner én de belastingbetaler. 

Wat is één jaar in een 
mensenleven? Niet veel. 
Toch kan in één jaar veel 
worden bereikt. Vaak 
zelfs al in één ontmoeting. 
Graag nemen de wijkverpleegkundigen 
van Plicare u mee door het eerste jaar 
als eerste coöperatie van Nederland met 
onafhankelijke wijkverpleegkundigen. 
In dit document vindt u achtergronden 
over de markt, onze bereikte resultaten 
in het afgelopen jaar en onze ambities 
voor de komende jaren. 

Marja van Leeuwen
Directeur Coöperatieve Vereniging Plicare U.A.
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Achtergrond 
van het initiatief

1
Over Plicare 
Plicare is een coöperatie voor en door 
wijkverpleegkundigen. In 2015 werd 
een team gevormd met 40 enthou-
siaste professionals werkzaam in de 
regio’s Leiden, Haaglanden, Midden-
Holland en Utrecht-West. Alle wijk- 
verpleegkundigen zijn specialist in 
niet-toewijsbare verpleegkundige 
zorg. Zij zijn opgeleid op niveau 5 en 
werken volgens het normenkader 
van de V&VN. 
 
Oprichting

Plicare is in 2015 geïnitieerd door 
zorgorganisaties WZH, Fundis en 
Florence vanuit de gedachte dat een 
zelfstandige coöperatie een onafhan-
kelijke positie van de wijkverpleegkun-
dige garandeert. De betreffende 
organisaties zijn nu nog vertegen-
woordigd in de Raad van Toezicht en 

de Algemene Ledenvergadering. Later 
zijn ook zorgorganisaties Cardia en 
Zorgpartners Midden-Holland lid 
geworden, zij zijn lid van de Algemene 
Ledenvergadering. Plicare wordt 
geleid door een directeur/bestuurder. 
Het staat andere zorgaanbieders en 
ook bijvoorbeeld gemeenten vrij om 
lid te worden van Plicare. Hiermee 
dragen zij bij aan de onafhankelijk-
heid en ontwikkeling van de wijkver-
pleegkundige functie. 

Voorkomen van duurdere zorg

Plicare-medewerkers zijn de ambas-
sadeurs van het nieuwe werken 
volgens de principes van eigen kracht, 
zelfmanagement en het inzetten (en 
versterken) van het sociaal netwerk. 
Door kennis van lokale mogelijk-
heden stimuleren de wijkverpleeg-
kundigen van Plicare het gebruik van 
algemene (gemeentelijke) 
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voorzieningen in het sociaal domein. 
Hiermee voorkomen zij duurdere 
zorg. 

Signaleren, initiëren en mobiliseren

De medewerkers zijn netwerkers pur 
sang, hebben een sterke relatie met 
partners in de eerstelijnszorg en het 
sociaal domein. Zij signaleren, 
initiëren en mobiliseren zo nodig 
lokale actoren. De Plicare-
wijkverpleegkundige werkt onafhan-
kelijk, zonder ballast van reguliere 
productieprikkels. De focus ligt op 
gezondheid en kwaliteit van leven van 
(groepen) inwoners, om waar mogelijk 
in een zo vroeg mogelijk stadium de 
zelfredzaamheid te vergroten. 

Zeggenschap

Plicare kent A-leden en B-leden. 
Voor beide soorten leden is de 
zeggenschap in de statuten geregeld. 
De A-leden zijn de wijkverpleegkun-
digen zelf, de B-leden zijn de deel-

nemende zorgaanbieders. Omdat 
Plicare een coöperatie voor en door 
wijkverpleegkundigen is, hebben zij 
maximale zeggenschap over de 
inhoud en het vormgeven van hun 
werkzaamheden.
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Partners van Plicare

- Sociale wijkteams
- Huisartsen
- Ziekenhuizen
- Zorgorganisaties
- Apothekers
- Politie
- Gemeenten
- Kerken
- Wijkverenigingen
- Woningbouwverenigingen
- Geestelijke gezondheidszorg
- Hogescholen
- En vele, vele anderen
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Saskia Oostrom
Stedelijk manager sociale wijkzorgteams
Gemeente Den Haag

De grote kracht van de 
wijkverpleegkundigen 
is hun eigenwijsheid en 
onafhankelijkheid

In Den Haag kennen we sociale 
wijkzorgteams. De samenwerking 
binnen deze teams is hecht, ieder lid 
voelt zich betrokken en heeft een 
stem. We weten elkaar gemakkelijk en 
snel te vinden. De wijkverpleegkun-
dige van Plicare vormt binnen ons 
team hét aanspreekpunt op het 
gebied van S1. Dat is ideaal, want dit 
zorgt voor heel korte lijnen. 

Netwerk en kennis van de wijk

Er gaan stemmen op dat S1 en S2 
weer samengaan. Daar zien wij vanuit 
het sociaal wijkzorgteam niet naar uit, 
want op die manier is de kans groot 
dat deze zorg weer versnipperd raakt. 
Het is voor ons dan een uitdaging om 

met alle zorgaanbieders in de stad 
gelijkluidende afspraken te maken. 
Wij zijn in Den Haag al jaren gewend 
aan de Zichtbare Schakels onder een 
‘white label’. Met de financiering 
vanuit de zorgverzekeraar voor deze 
functie, hebben de Haagse verpleeg-
kundigen zich gelukkig verenigd 
binnen Plicare. Zo kunnen we nog 
steeds van hun netwerk en kennis 
van de wijk gebruik maken.

Zoveel vooruitgang op casusniveau

De wijkverpleegkundigen van Plicare 
stellen kwetsbare inwoners echt 
centraal. Wij zien op casusniveau dan 
ook zoveel vooruitgang. De grote 
kracht van de wijkverpleegkundigen 
is hun onafhankelijke positie. Zij gaan 
door totdat zij een geschikte, vaak 
praktische oplossing hebben 
gevonden waarbij de zelfstandigheid 
van de Hagenaar zoveel mogelijk 
intact blijft. Juist daarom heeft de 
functie van onafhankelijk verpleeg-
kundige voor deze doelgroep binnen 
de sociale wijkteams zoveel 
meerwaarde. 
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De aanpak van Plicare  2
Plicare start naast het opbouwen van 
een netwerk met een analyse van de 
wijk. Hierin beschrijven we de belang-
rijkste, lokale gezondheidsproblema-
tiek. We analyseren hierbij bijvoor-
beeld de cijfers van diabetes, 
hartfalen, kanker en COPD. Ook kijken 
we naar de doelstellingen die de 
gemeente heeft op het gebied van 
aanpalende kennisgebieden. Hieruit 
volgt een praktisch plan van aanpak 
waarin we samenwerken met lokale 
partners als huisartsen, wijkcentra, 
kerken, moskeeën en buurtkamers. 
De uitvoering is in handen van de 
samenwerkingspartners en Plicare-
medewerkers fungeren als kwartier-
maker, aanjager en verbinder. Alleen 
als de gezondheidsproblematiek 
voorop staat, dan is Plicare casus-
houder en is ook de uitvoering in 
handen van Plicare. 

Toetsing onafhankelijkheid

Om de onafhankelijkheid van Plicare 
te waarborgen is een Compliance 
Commissie aangesteld. De leden van 
deze commissie hebben als specifieke 
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De aanpak van Plicare in
het kort:

- Wijkgericht
- Strategisch én pragmatisch
- Samenwerking met lokale
  partners
- De gehele wijk in beeld
- Verbindend
- Netwerkgericht
- Lerende organisatie 
- Werkend volgens de Kanteling
- Aandacht gericht op de totale
  mens (holistisch)

taak te toetsen in hoeverre de 
wijkverpleegkundigen in staat zijn 
geweest om op onafhankelijke wijze 
door te verwijzen en uitvoering te 
geven aan hun beroep. 

De Compliance Commissie bestaat uit:
- Cees Boer –  Oud-huisarts
- Henk Rosendal – Lector Wijk-
  verpleging Hogeschool Rotterdam
- Frank Speel -  Oud-wethouder voor
  de gemeente Zoetermeer 
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Lex van Wijngaarden
Directeur Gezondheidscentrum 
Goverwelle Gouda

Wat wij plezierig vinden, is dat de 
‘oude wijkverpleegkundige’ weer terug 
is. Met name de huisartsenpraktijk 
binnen ons gezondheidscentrum 
profiteert hiervan. De wijkverpleeg-
kundige heeft voelsprieten in de wijk 
en weet wat er speelt. Bovendien is zij 
zichtbaar binnen ons gebouw. De 
wijkverpleegkundige in het Goudse is 
ondernemend, bekwaam en heeft een 
schat aan ervaring. 

Door de komst van de wijkverpleeg-
kundige kunnen wij de kwaliteit van 
zorg in Gouda-Oost verder verhogen. 
Zeker nu mensen langer zelfstandig 
thuis blijven wonen en eerder uit het 
ziekenhuis worden ontslagen. Zo 
hebben wij bijvoorbeeld afgesproken 
dat de wijkverpleegkundige alle 
ouderen bezoekt die thuis komen na 

een ziekenhuisbezoek. Zij bekijkt dan 
of ze het thuis inderdaad redden. 

Dat de wijkverpleegkundige van 
Plicare onafhankelijk werkt, biedt 
voor ons een grote toegevoegde 
waarde. Wij hebben voor Segment 1 
maar met één organisatie te maken 
en met maar één vaste wijkverpleeg-
kundige. Zo hebben we bijzonder 
korte lijnen en maken we optimaal 
gebruik van elkaars kwaliteiten. 

Wij vinden het belangrijk dat de 
wijkverpleegkundige is vrijgesteld 
voor Segment 1. Bij een combinatie 
van S1 en S2 in één functie, schiet de 
S1 er nog wel eens bij in. Immers, 
binnen de S2 wachten cliënten op 
toegewezen zorg, die kun je niet laten 
schieten. Als gezondheidscentrum 
vinden wij het dan ook geen aantrek-
kelijk idee als Segment 1 en Segment 2 
weer worden samengebracht. Wij 
willen graag eerst een paar jaar op 
deze wijze blijven werken. 
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Belangrijke ontwikkelingen in de markt3
De gezondheidszorg is volop in 
beweging. De volgende ontwik-
kelingen zijn van invloed op Plicare 
en haar medewerkers. 

1. Gevolgen nieuwe bekostiging 
in 2017 en vervallen van de 
representatie

Tot 2017 is per WMO-gebied één 
zorgverzekeraar aangewezen om de 
middelen voor Segment 1 (S1) toe te 
wijzen aan de zorgaanbieders in die 
regio. Vanaf 2017 vervalt deze 
regeling mogelijk. Daarnaast heeft 
staatssecretaris Van Rijn aange-
kondigd om vanaf 2017 te kiezen voor 
een nieuwe begrotingssystematiek 
waardoor Segment 1 en Segment 2 
(S2) mogelijk weer aan elkaar worden 
gekoppeld. 

Herkenbaar gezicht in de wijk 
verdwijnt

Gevolg hiervan is dat de S1-middelen 
versnipperd worden over alle 
S2-verpleegkundigen. Wijkbewoners 

verliezen hierdoor het herkenbare 
gezicht én duidelijke aanspreekpunt 
in hun buurt. 

S1-deel komt onvoldoende tot zijn 
recht

In de dagelijkse praktijk van het 
afgelopen jaar heeft Plicare gemerkt 
dat waar S1 en S2 door dezelfde 
verpleegkundige wordt aangeboden, 
het S1-deel minder tot zijn recht 
komt. Het gebeurt vaak, als S1 en S2 
door één verpleegkundige worden 
uitgevoerd, dat klanten vanuit S1 snel 
naar S2 worden overgezet. Hiermee 
wordt duurdere zorg niet voorkomen. 
De wijkverpleegkundige van Plicare 
voorkomt vaak dat de klant in S2 
terecht komt.

Productie gaat voor

Ook bestaat een aannemelijk risico 
dat het wijkgerichte en op preventie 
gerichte deel van het S1-werk ten 
onder gaat aan de te leveren produc-
tie. Die gaat immers altijd voor. 
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Plicare werkt zonder extra kosten

Plicare focust volledig op S1. Deze 
aanpak maakt de wijkverpleeg-
kundige zichtbaar en laagdrempelig 
toegankelijk. Kortom, een duidelijk 
aanspreekpunt in de wijk. Plicare 
doet dit zonder extra kosten. 
De financiering wordt volledig gedekt 
door de bijdrage vanuit de Zorg-
verzekeringswet. 

2. Nederland heeft een stevig 
tekort aan verpleegkundigen

Uit het onderzoeksrapport ‘Vraag en 
aanbod van wijkverpleegkundigen 
2015-2019’ van het ministerie van 
VWS blijkt dat het tekort aan wijkver-
pleegkundigen sterk oploopt. In 2016 
bedraagt het tekort al zo’n 1.000 
wijkverpleegkundigen, de jaren erna 
verveelvoudigt dit getal. 

Segment 1 en segment 2

Segment 1: 
Niet-toewijsbare zorg die zich 
richt op het collectief in een wijk. 
Hierbij ligt de nadruk op wijken 
met een lage sociaalecono-
mische status of waar veel 
kwetsbare ouderen dan wel 
chronisch zieken wonen. 
De financiering is op basis van 
lumpsum. Op basis van het 
aantal inwoners is één bedrag 
vastgesteld.

Segment 2: 
Toewijsbare zorg die zich richt 
op de individuele verzekerde. 
Wijkverpleegkundigen 
indiceren als zelfstandige profes-
sional op basis van het normen-
kader van de V&VN en stellen 
samen met de patiënt een 
individueel zorgplan op.
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Veertig professionals zien 8.346 
wijkbewoners

De aanpak van Plicare laat zien dat 
veel mensen kunnen worden 
geholpen, zelfs al is er een tekort aan 
wijkverpleegkundigen. Dit komt 
omdat de wijkverpleegkundige tijd 
beschikbaar heeft om goed te kijken 
naar de achterliggende oorzaak van 
veel problematiek. En daar vervolgens 
actie op te ondernemen. In 2015 
hebben we 8.346 wijkbewoners 
gezien met in totaal zo’n 40 wijkver-
pleegkundigen. Uiteindelijk hebben 
wij slechts 7,8 procent van de cliënten 
hoeven door te verwijzen naar een 
zorgorganisatie. In de andere gevallen 
bleven wijkbewoners zelfredzaam 
(44,1%) of werd een andere (niet-
verpleegkundige) oplossing gevonden 
(in 48,1% van de gevallen). 

3. Afgestudeerde wijkverpleeg-
kundigen kiezen voor Plicare

Verpleegkundigen in opleiding 
hebben vaak geen aantrekkelijk beeld 
van werken in de wijk. Het overgrote 
deel kiest na de opleiding voor een 
baan als verpleegkundige in het 
ziekenhuis. Slechts een klein percen-
tage kiest voor werken in de wijk. 

Een aantrekkelijke functie in de wijk

Plicare speelt hierop in door de 
functie van wijkverpleegkundigen 
voor leerlingen HBO-V aantrekkelijk 
te maken. In overleg met de Haagse 
Hogeschool, gemeente Den Haag, 
huisartsenorganisatie ELZHA en een 
thuiszorgaanbieder richten we 
Learning Community’s in. In zo’n 
community leert iedereen van elkaar. 
Dit geldt voor zowel stagiairs, 
wijkverpleegkundigen, huisartsen, 
docenten als de betrokken 
gemeentelijke medewerkers. We 
maken gebruik van een holistische 
aanpak en dragen bij aan de 
ontschotting van veelal gescheiden 
domeinen.
Bijkomend voordeel is dat door deze 
kennisgerichte aanpak de keuze voor 
werken in de wijk een stuk aantrek-
kelijker wordt. 
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Magriet van Leuveren
Strategisch adviseur Gemeente 
Zoetermeer

Eén herkenbaar 
aanspreekpunt in de wijk 
zorgt voor korte lijnen

In Zoetermeer geloven we in een 
nauwe samenwerking binnen de 
eerstelijnszorg. Al jaren werken 
huisartsen, maatschappelijk werkers, 
thuiszorgmedewerkers en vele andere 
professionals intensief met elkaar 
samen in de gezondheidscentra en 
wijken. De onafhankelijk en wijkger-
icht werkende wijkverpleegkundige 
van Plicare is een belangrijke aanvull-
ing, als voortzetting van de Zichtbare 
Schakels die we een aantal jaren in 
Zoetermeer hebben gehad.

Preventieve aanpak

Plicare vult deze functie in op de wijze 
zoals wij deze voor ogen hebben. 
De samenwerking verloopt bijzonder 
prettig. De wijkverpleegkundige zorgt 
ervoor dat kwetsbare inwoners in 
beeld komen, bijvoorbeeld naar 
aanleiding van een signaal. De 
wijkverpleegkundigen zijn gemakkelijk 

bereikbaar en zichtbaar aanwezig 
in de wijk. Bovendien maken ze 
optimaal gebruik van de bestaande, 
goed functionerende wijkzorg-
netwerken in Zoetermeer. Zo helpen 
zij met hun preventieve aanpak 
duurdere vormen van zorg 
voorkomen. 

Werkbaar voor gemeente

Eén van de belangrijkste voordelen 
zijn de korte lijnen. Er is één duidelijk, 
herkenbaar en onafhankelijk 
aanspreekpunt in de wijk. Dat maakt 
deze functie niet alleen werkbaar 
voor de eerstelijnsprofessionals, 
maar ook voor ons als gemeente. 
Maar door veranderingen in de 
bekostiging van wijkverpleging lijkt dit 
onmogelijk te worden. Juist vanwege 
die werkbaarheid pleiten wij er bij het 
ministerie van VWS voor om de 
gemeenten een stem te geven in het 
lokaal vormgeven van de wijkgerichte 
wijkverpleging. Vanuit Zoetermeer 
hopen we vooral dat we zo door 
kunnen gaan. Dit past bij ons 
gemeentelijke uitgangspunt om 
steeds zo kort mogelijk lijnen te 
behouden. Daar profiteren onze 
inwoners het meest van. 
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Ervaringen en 
leermomenten

4
In het korte jaar waarin we onze 
organisatie vanaf de grond hebben 
opgebouwd, hebben HR, financiën, 
scholing en kwaliteit vorm gekregen. 
Door aan te pakken en door te gaan, 
hebben we veel geleerd. Graag delen 
we onze belangrijkste ervaringen. 

Ervaringen

1. Gericht inzetten van 
capaciteit

In 2015 zijn bij de onafhankelijke 
wijkverpleegkundigen van Plicare 
8.346 cliënten in zorg geweest. Van 
deze cliënten werden na afsluiting van 
het contact:
• 654 cliënten doorverwezen naar een
  S2-wijkverpleegkundige (7,8%)
• 1.183 cliënten doorverwezen naar
  een voorziening binnen de WMO
  (14,2%)

• 3.680 cliënten konden weer zelf 
  verder (44,1%)
• Voor 2.820 cliënten werd een
  andere oplossing gevonden (33,8%)

De cijfers laten zien dat door de 
S1-wijkverpleegkundigen slechts in 
zeer geringe mate wordt doorver-
wezen naar de geïndiceerde zorg van 
S2. Het hoge percentage cliënten dat 
(weer) zelfredzaam de draad van hun 
leven kon oppakken laat zien waar de 
S1-wijkverpleegkundigen met hun 
interventies grote meerwaarde 
bieden. Daarbij staat de kwaliteit van 
leven weer centraal, omdat de cliënt 
zelf de regie houdt. Bijkomend effect 
is dat dure zorgkosten worden 
vermeden.
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2. Vertrouwen winnen van 
wijkbewoners

Plicare werkt laagdrempelig en vaak 
op verzoek van de huisarts of andere 
partners in de wijk. Daarnaast houden 
we zelf laagdrempelige spreekuren en 
gaan we actief op zoek naar wijkbe-
woners in kwetsbare situaties. Door 
onze wijkgerichte aanpak winnen of 
herstellen wij het vertrouwen. 
Hiermee zorgen we ervoor dat zelfs 
zorgmijders - indien nodig - uitein-
delijk passende, structurele zorg 
accepteren van (andere) zorgorgani-
saties. Zo voorkomen we escalaties en 
de bijbehorende zorgkosten.

3. Dubbel werk vanwege 
regelgeving

De onafhankelijke wijkverpleegkundi-
gen van Plicare mogen niet indiceren. 
Terwijl we dit wel kunnen. Wij komen 
immers bij mensen thuis die nog geen 
indicatie hebben en stellen een 
verpleegkundige diagnose die al bijna 
een indicatie is. Als uiteindelijk zorg 
wordt ingezet moet de indicatie 
alsnog worden gesteld door een 

passende zorgaanbieder. Dit is 
dubbel werk bij de cliënt en daarom 
zonde van de tijd en energie. Wij 
vinden het belangrijk dat alle 
verpleegkundigen mogen indiceren. 
Hiermee voorkomen we dubbele 
kosten.
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Meerwaarde van Plicare

- Wij zijn onafhankelijk. 

- We werken vanuit de nieuwe
   visie op gezondheid van
   Huber en Van Vliet: 
   Gezondheid als het vermogen
   zich aan te passen en een eigen
   regie te voeren, in het licht van
   de fysieke, emotionele en sociale
   uitdagingen van het leven.

- We zijn dé verbinder tussen
   het sociale en medische
   domein. 

- Wij zijn de poortwachter van
   de care, zoals de huisarts dit
   is voor de cure. 
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Mirjam Biemans 
Adviseur eerstelijnszorg bij Stichting 
Georganiseerde Eerstelijnszorg 
Zoetermeer

Eerstelijnsverpleeg-
kundige heeft compleet 
beeld van wat er speelt 
achter de voordeur

Vorig jaar is de Stichting 
Georganiseerde Eerstelijnszorg (SGZ) 
met Plicare en Vierstroom Zorg Thuis 
een samenwerking aangegaan om de 
functie van de zogenoemde ‘eerste-
lijnsverpleegkundige’ te onderzoeken 
in Zoetermeer. Daartoe hebben we 
drie bestaande geldstromen 
gebundeld. Plicare heeft de S1-gelden 
ingebracht, Vierstroom Zorg Thuis de 
middelen voor casemanagement 
dementie en de huisartsen de 
POH-financiering ouderenzorg. 
Uit dit samengestelde potje wordt de 
eerstelijns verpleegkundige 
gefinancierd. 

Volledig onafhankelijk

En met succes. Het afgelopen jaar 
hebben we de zorg voor kwetsbare 
ouderen sterk kunnen verbeteren. 
De huisarts is voor deze groep een 
bekende vertrouwenspersoon. Via 
dat vertrouwen komt de eerstelijns-
verpleegkundige gemakkelijk binnen. 
Omdat zij achter de voordeur komt, 
krijgt ze een compleet beeld van wat 
er speelt. Zo komen ook zaken als 
eenzaamheidsproblematiek of 
schulden aan het licht. In overleg met 
de oudere betrekt de eerstelijns-
verpleegkundige specialisten uit het 
wijkzorgnetwerk erbij. Daarbij is het 
plezierig dat zij volledig onafhankelijk 
werkt, zij hoeft geen productie-
doelstellingen te behalen. Zo staat 
de eigen keuze van de oudere 
voortdurend voorop.

Reikwijdte zorg vergroot

We horen geluiden in het land om de 
S1 weer samen te laten vloeien met 
de S2. Als SGZ willen we de 

14

geoormerkte financiering echter 
behouden. In ieder geval zeker voor 
de pilot die we graag aan het eind van 
2016 met twee jaar willen verlengen. 
Om kwantitatief effecten te kunnen 
meten, is een langere onderzoeks-
periode noodzakelijk. Het mogelijk 
weer wegnemen van de functie stuit 
ook in de praktijk op weerstand. We 
zien dat de reguliere zorg niet genoeg 
kennis heeft van het sociale netwerk. 
De huisartsen zeggen nu al ‘als je de 
eerstelijns wijkverpleegkundige 
weghaalt, krijg je ruzie met ons’. 
Simpelweg omdat zij dagelijks 
merken dat de reikwijdte van hun 
zorg enorm is vergroot. Dat komt de 
positie van kwetsbare oudere direct 
ten goede. En daar doen we het 
voor.”

1 JAAR PLICARE



Ambities5
1. Indiceren en kortdurende, 
ongeplande zorg bieden

Door in een vroeg stadium wijk- 
bewoners te ontmoeten en te 
bezoeken, voorkomen we vaak 
zwaardere zorgvragen. Wij zetten 
immers preventief en pro-actief de 
juiste actie in. Het netwerk van de 
Plicare-verpleegkundige is hierin 
cruciaal. Onze ambitie is om ook te 
indiceren én waar nodig ongeplande 
zorg te bieden.

2. Uitbreiden van kortdurende, 
verpleegkundige handelingen

In het afgelopen jaar hebben we 
gezien dat de verpleegkundige functie 
zich in het korte bestaan van Plicare 
feitelijk verder heeft ontwikkeld. Ook 
de verpleegkundigen van Plicare 
voeren - als dat nodig is - verpleeg-
kundige handelingen uit. Het gaat hier 
slechts om kortdurende handelingen 
of om ervoor te zorgen dat inwoners 
dan wel hun mantelzorgers deze 
zaken zelf aan kunnen leren. Hiermee 
proberen wij mensen uit de geplande 
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en geïndiceerde zorg te houden. Dit 
werkt dus kostenbesparend. Onze 
ambitie is deze kortdurende verpleeg-
kundige handelingen uit te breiden.

3. Passend registratiesysteem 
implementeren

Plicare heeft na een intensieve 
zoektocht een registratiesysteem 
gevonden dat past bij haar werkwijze 
en ambitie. Dit betreft het systeem 
van Nedap. Hierin zijn de internatio-
nale classificatiesystemen NANDA, NIC 
& NOC opgenomen. Dit systeem heeft 
als voordeel dat gebruikers niet alleen 
de verpleegkundige diagnose kunnen 
stellen, maar ook dat de oorzaak van 
hetgeen gediagnosticeerd wordt, kan 
worden vastgesteld. Zo kan onze 
aanpak - bij bijvoorbeeld een 
eetstoornis - verschillen omdat we per 
cliënt vanuit de oorzaak redeneren. 
Onze ambitie is om met dit veelzijdige 
systeem onze verpleegkundige 
diagnoses verder te versterken en 
zodoende de kwaliteit van ons werk te 
verbeteren.

1 JAAR PLICARE



4. Verdere ontwikkeling van de 
wijkverpleegkundige functie

Het is een feit dat veel van de 
opgeleide verpleegkundigen na hun 
opleiding voor een baan in het 
ziekenhuis kiezen. Uit onderzoek blijkt 
dat zij het werken in de wijk niet 
aantrekkelijk of ambitieus genoeg 
vinden. Met de wijkverpleegkundige 
functie zoals wij deze invullen, maakt 
de wijkverpleegkundige (in opleiding) 
straks deel uit van een learning 
community. In de samenwerking en 
verbinding met huisartsen, 
gemeenten en gezondheidsorganisa-
ties leggen we meer nadruk op de 
gezondheidszorg en het brede 
verpleegkundige aandeel hierin. Een 
belangrijk onderdeel hiervan is de 
verbinding met het sociale domein. 
Bovendien vraagt deze functie veel 
initiatief en ondernemingszin. Onze 
ervaring is dat wijkverpleegkundigen 
deze zaken aantrekkelijk vinden aan 
hun functie.
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Voorbeeld van samenwerking

Plicare onderzoekt de samenwerking met 
Capabel VVS. Deze organisatie leidt 
oud-inburgeraars op die verder willen komen, 
maar geen kans zien om uitkeringsonafhankelijk 
te worden. Ze komen niet in aanmerking voor 
een betaalde baan, omdat ze weinig tot geen 
scholing hebben gevolgd, hun Nederlandse 
taalvaardigheid nog verder moeten ontwikkelen, 
een verouderde beroepsopleiding hebben of 
weinig tot geen werkervaring hebben. Capabel 
VVS heeft in samenwerking met ROC Midden 
Nederland de doorburgeraar een gouden kans 
geboden: de opleidingen Helpende Zorg en 
Welzijn (MBO niveau 2) en Verzorgende-IG (MBO 
niveau 3).
Plicare bekijkt of wij via Capabel VVS 
medewerkers/leerlingen op niveau 3 kunnen 
inzetten op situaties die stabiel zijn, maar in de 
gaten moeten worden gehouden. Zo houden we 
vinger aan de pols, zonder per se te kiezen voor 
duurdere wijkverpleegkundige inzet. 
Tegelijkertijd fungeren de wijkverpleegkundigen 
van Plicare als praktijkbegeleider. 

1 JAAR PLICARE



Casus: Schommelende bloedsuiker-
spiegels en eenzaamheid

Via de huisarts krijg ik te horen dat 
een mevrouw van 82 last heeft van 
schommelende bloedsuikerspiegels. 
Dit baart hem zorgen. De dame woont 
drie hoog en heeft geen familie of 
vrienden. Zij is erg eenzaam en wil 
eigenlijk niets meer, daardoor eet en 
drinkt ze maar weinig. Na drie 
huisbezoeken heb ik mevrouw 
kunnen motiveren om samen met mij 
naar het buurthuis te gaan voor een 
kopje koffie. Zij vindt dit zo leuk dat zij 
er nu twee keer per week naar toe 
gaat voor een gezamenlijke lunch met 
buurtgenoten. Ook heb ik een 
maaltijdenservice ingeschakeld 
waardoor zij tegen een geringe 
vergoeding drie keer per week een 
gezonde avondmaaltijd eet. 

Bovendien heb ik een vrijwilliger 
kunnen inzetten die haar iedere twee 
weken bezoekt. Mevrouw heeft het 
duidelijk meer naar haar zin, haar 
bloedsuikers zijn weer stabiel en zij 
heeft een netwerk opgebouwd 
waarop zij kan terugvallen.

Esther Appelman
Wijkverpleegkundige Den Haag
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Casus: Onvrede tussen vader 
en zoon

De huisarts meldt bij mij dat een 
situatie rondom een vader en zoon 
uit de hand dreigt te lopen. De vader 
ergert zich aan zijn zoon, omdat deze 
niets onderneemt en de hele dag 
thuis zit. Ook doet zijn zoon vaak een 
beroep op de financiële middelen van 
zijn vader. Na een aantal huisbezoe-
ken veronderstel ik dat er mogelijk 
sprake is van een verstandelijke 
beperking bij de zoon. De huisarts 
heeft hier nog niet eerder aan 
gedacht. Via Middin wordt de laag-
begaafdheid aangetoond en de zoon 
krijgt nu passende zorg. Hij ontvangt 
bovendien begeleiding naar werk en 
inkomen. Vader en zoon zijn opgelucht.

Ayşe Ayan - Çakıcı
Wijkverpleegkundige Den Haag 

Casus: Contact maken met 
zorgmijders

Het meest plezierige aan mijn huidige 
S1-functie vind ik dat ik me niet aan 
een tijdsbeperking of structurele 
planning hoef te houden. Zo kan ik 
zorgmijdende mensen rustig en met 
veel geduld benaderen. Hierdoor is 
het mij gelukt om bij notoire zorg-
mijders verbeteringen aan te brengen 
in de kwaliteit van hun leven. Ook heb 
ik een opname van iemand die 
zichzelf ernstig verwaarloosde, 
kunnen voorkomen. Soms is geduld 
en tijd de sleutel tot succes. Zulke 
zaken waren niet mogelijk toen ik nog 
werkte als wijkverpleegkundige in de 
reguliere thuiszorg. 

Marije Berkel
Wijkverpleegkundige Den Haag

Casussen 
Wijkverpleegkundigen

1 JAAR PLICARE



Casus: Ontschotting in de praktijk

Onlangs was ik bij een cliënte en zij 
verzuchtte: “Jij bent de eerste persoon 
die meteen zaken gaat regelen. Van 
de andere professionals hoor ik 
eigenlijk altijd dat het niet bij hun 
taken hoort.” Het mooie van onze 
functie is dat wij de ontschotting in de 
praktijk brengen. Ik vind het fantas-
tisch als ik mensen uit de wijk kan 
koppelen aan een cliënt. En als ik mijn 
netwerk in kan zetten om alles goed 
te regelen. Met wat aanpassingen en 
wat hulp kunnen cliënten meestal 
gewoon zelfstandig thuis blijven 
wonen. En dat is precies wat ze zelf 
graag willen.

Linda van Barneveld
Wijkverpleegkundige Zoetermeer

Casus: Ernstige pijn na een zieken-
huisopname

Na een ziekenhuisopname komt een 
kwetsbare dame van zeventig jaar 
weer thuis. Ondanks de zware 
pijnstillers, heeft zij ernstige 
pijnklachten aan haar rug. De 
huisarts vraagt me om met een 
huisbezoek de situatie in kaart te 
brengen. Eerst heb ik de tijd 
genomen voor een persoonlijk 
gesprek. Daaruit is veel belangrijke 
informatie naar voren gekomen. Ik 
ben aan de slag gegaan met vele 
activiteiten: het inzetten van haar 
eigen netwerk, het inschakelen van 
een vrijwilliger, maaltijdvoorziening, 
spoedinzet persoonlijke verzorging en 
huishoudelijke hulp, het bespoedigen 
van een doorverwijzing naar de 
pijnpoli en nog veel meer. Bovendien 
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heb ik haar informatie gegeven over 
websites waarmee zij zelf hulp kan 
inschakelen. Op haar iPad regelt ze 
nu zelf veel zaken. En ze is gedreven 
om vol goede moed te werken aan 
haar herstel. 

Marie-Christien Hermans
Wijkverpleegkundige Bodegraven-
Reeuwijk

Casus: Depressie en afhankelijkheid 
van zorg

Nog niet zo lang geleden heb ik een 
60-jarige dame bezocht die na een 
mislukte heupoperatie afhankelijk is 
van zorg. Ze is gescheiden en nog maar 
net opgekrabbeld uit de schuldsane-
ring. Ze is depressief en kan moeilijk de 
dag doorkomen. Ik ben met haar aan 
de slag gegaan om een scootmobiel 
voor haar te regelen waarmee ze er 
gemakkelijker op uit kan. Via het 
netwerk hebben we een vrijwilligers-
functie als energieconsulent bij de 
gemeente voor haar gevonden. Ook 
gaat ze als vrijwilliger wekelijks bij een 
oudere, dementerende vrouw op 
bezoek. Mijn cliënte heeft geen dage-
lijkse zorg meer nodig, raakt de 
medicatie voor depressie niet meer 
aan en voelt zich veel, veel beter. 

Pauline Dröge
Wijkverpleegkundige Waddinxveen

1 JAAR PLICARE



Meer weten over onze aanpak?

Wilt u meer weten over Plicare? Wij vertellen u graag 
enthousiast meer over onze onderscheidende aanpak. 

U kunt contact met ons opnemen via:

Coöperatieve Vereniging Plicare U.A.
Koningin Sophiestraat 120

2595 TM Den Haag
info@plicare.nl
www.plicare.nl
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