Als je er op tijd
bij bent, kun
je veel zorg
voorkomen.
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‘Als je er op tijd bij bent,
kun je veel zorg voorkomen’
3

Preventie is een van de belangrijkste pijlers van
ons werk. En om die preventie goed te kunnen
vormgeven, is het van belang dat we op tijd in
aanraking komen met de (kwetsbare) burger.
Want juist als we bekend zijn met inwoners van
de wijk, kunnen we goed samenwerken.
Daarom werken wij vanuit de verbinding tussen
het medische en sociale domein. Deze verbinding is met name van belang in het voorkomen
van (zwaardere) zorg. Door onze tijdige inzet
kunnen inwoners toe met lichtere vormen van
ondersteuning. Zij kunnen weer verder na onze
adviezen over zelfzorg of mantelzorg. Ook
vinden we samen vaak goede oplossingen in het
sociaal domein. Daarvoor werken we graag
samen met de bestaande partijen in de wijk.
Door de gezondheid van groepen én individuele
inwoners te vergroten, kunnen zorgkosten zo
laag mogelijk worden gehouden en zelfs
voorkomen worden.

De gezondheid van kwetsbare burgers omvat
zoveel meer dan de aan- of afwezigheid van een
ziekte. In de aanpak van Plicare krijgt het
versterken van de eigen kracht, de eigen regie
en het eigen netwerk altijd aandacht.
Preventie, zorg en welzijn zijn in samenhang
met elkaar essentiële onderdelen voor het
ervaren van een goede gezondheid. De integrale
werkwijze van Plicare zorgt ervoor dat we er op
tijd bij zijn en veel, vaak zwaardere, zorg
voorkomen.
In dit tweede jaarverslag laten wij u lezen hoe
de wijkverpleegkundigen van Plicare aan
bovengenoemde uitgangspunten hebben
gewerkt. Wat hiermee onze bereikte resultaten
in het afgelopen jaar zijn en hoe onze ambities
voor de komende jaren eruit zien. Ondanks de
nog onzekere toekomst van de ﬁnanciering van
de wijkverpleging laat de dagelijkse praktijk de
meerwaarde van ons werk zien. Wij geven
daarom iedere dag de ruimte aan onze ambitie
om bij te dragen aan de positieve gezondheid
van kwetsbare burgers en hun omgeving.

Marja van Leeuwen
Directeur Coöperatieve Vereniging Plicare U.A.

1. Over Plicare
Plicare1 is een organisatie door én voor wijkverpleegkundigen, specialisten in niet-toewijsbare verpleegkundige zorg, werkzaam in de regio’s rondom Leiden,
Haaglanden, Midden Holland en Utrecht-West.
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Wijkverpleegkundigen van Plicare zijn de ambassadeurs van het nieuwe werken volgens de principes
van eigen kracht, zelfmanagement én het inzetten
dan wel versterken van het sociaal netwerk. Door
kennis van lokale mogelijkheden stimuleren zij het
gebruik van algemene (gemeentelijke) voorzieningen
in het sociaal domein om duurdere zorg te voorkomen. Het zijn netwerkers pur sang. Ze hebben een
sterke relatie met partners in de eerstelijnszorg en
het sociaal domein.
De wijkverpleegkundigen signaleren, initiëren en
mobiliseren zo nodig lokale actoren. Zij werken
onafhankelijk, 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. Daarnaast wil Plicare een bijdrage leveren
aan de professionalisering van de wijkverpleegkundige functie.

Onze aanpak
Plicare werkt volgens een geheel nieuwe kijk op
gezondheid. Deze is ontwikkeld door Machteld Huber2.
Zij beschrijft de deﬁnitie van gezondheid als volgt:
‘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.’

Positieve gezondheid benadrukt de kracht
van mensen
Met deze nieuwe deﬁnitie is gezondheid meer dan de
aan- of afwezigheid van ziekte. Positieve gezondheid
benadrukt de kracht van mensen. Daarmee duiden
we gezondheid in termen van veerkracht en sociaal
maatschappelijke participatie in plaats van alleen te
kiezen voor welbevinden in somatische of psychische
zin.

Verbinding tussen medische en sociale domein
De wijkverpleegkundigen van Plicare werken allen
vanuit de deﬁnitie van positieve gezondheid. In hun
rol leggen zij bovendien voortdurend verbinding
tussen het medische en het sociale domein. Door de

gezondheid van groepen én individuele inwoners te
vergroten, kunnen zij zorgkosten zo laag mogelijk
houden en zelfs voorkomen. Dit geldt niet alleen voor
het medische, maar ook voor het sociale domein.
De werkwijze van Plicare sluit aan bij de landelijke
beweging waarin zwaardere vormen van zorg
verschuiven naar lichtere vormen van ondersteuning
in het sociaal domein.

Eigen kracht, eigen regie en eigen netwerk
In de aanpak van Plicare krijgt het versterken van de
eigen kracht, de eigen regie en het eigen netwerk
altijd aandacht, opdat waar mogelijk formele zorg
niet hoeft te worden ingezet. Aan deze visie op zorg
en gezondheid committeren alle leden van Plicare
zich.
1) Plicare betekent ‘samenvoegen/samenvouwen’. Wij voegen
samen, want verbindingen leggen is ons dagelijks werk. Door
mensen met elkaar in contact te brengen werken we aan een
gezondere wijk.
2) zie http://www.ipositivehealth.com

Positie van de Plicarewijkverpleegkundige
Als we de positie van de
Plicare-wijkverpleegkundige als
verbindende schakel tussen het
medische en sociale domein
weergeven in een schema ziet
dat er als volgt uit.

Sociaal domein
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preventie
care

cure

Medisch domein

Werken vanuit de deﬁnitie
positieve gezondheid
In de praktijk ziet de werkwijze vanuit de deﬁnitie van
positieve gezondheid er als volgt uit:
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1. Startpunt voor de wijkverpleegkundige is de
gezondheidsvraag. Ze heeft kennis van deze
gezondheidsvraag en kan interventies doen.
Ook heeft de verpleegkundige een korte lijn met
de huisarts.
2. De verpleegkundige kan signalen opvangen van
medewerkers binnen het sociale domein. Het gaat
hierbij bijvoorbeeld om signalen die wijzen op een
gezondheidsrisico.
3. De wijkverpleegkundige kent het netwerk van zorg
en welzijn.
4. De wijkverpleegkundige doet zelf geen langdurige
begeleiding, zij heeft daardoor voldoende
regelruimte en kan dus snel schakelen.
5. De wijkverpleegkundige is opgeleid om zo breed
mogelijk te kijken. Deze brede scope wordt
ondersteund met een classiﬁcatiesysteem.
Alle domeinen van het leven worden hierin
opgenomen.
6. De wijkverpleegkundige is gericht op het
herkennen van gezondheidsrisico’s en heeft oog
voor kwaliteit van leven van de kwetsbare burger.
7. De wijkverpleegkundige maakt een analyse van de
wijk. Door deze samen te voegen met die van haar
collega’s brengt zij een groter werkgebied in kaart.
Deze analyse wordt vertaald naar een wijkanalyse
met verbeterdoelen op het terrein van zorg en welzijn.

8. Vanuit de huisarts en hulpverleners uit de wijk
komen verzoeken om een huisbezoek te doen als
sprake is van een niet-pluisgevoel. De wijkverpleegkundige kan de uitkomst van dit huisbezoek delen
met de huisarts en/of professionals in het sociale
domein.

Triple Aim concept
Plicare sluit met haar uitgangspunten en werkwijze
aan op het Triple Aim concept voor het duurzaam
organiseren van zorg. Het staat voor het gelijktijdig
realiseren van drie doelstellingen:
1. Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg.
2. Het verbeteren van de gezondheid van een
populatie.
3. Het verlagen van de kosten per hoofd van de
bevolking.

Activiteiten wijkverpleegkundige
binnen de S1-ﬁnanciering
Plicare onderscheidt op basis van de visie Positieve
gezondheid en de doelen van Triple Aim drie soorten
activiteiten voor de wijkverpleeg-kundige binnen de
S1-ﬁnanciering:
1. Signalering op verschillende doelgroepen
De wijkverpleegkundigen krijgen door hun actuele
wijkanalyses inzicht in de behoeften van speciﬁeke
doelgroepen. Hierdoor kunnen zij hen gerichte aandacht
en passende interventies bieden. Het gaat hierbij met
name over kwetsbare en vanuit gezondheidsperspectief
bezien risicovolle doelgroepen.
2. Netwerktaken
Plicare-wijkverpleegkundigen leggen verbinding tussen
het medische en sociale domein. De oplossingen voor
complexe problemen komen immers niet alleen voort
uit de (eerstelijns)gezondheidszorg, maar veel meer uit
samenwerkingen met anderen. Plicare kiest daarom
voor een integrale aanpak. Bijvoorbeeld door ook de
domeinen werk & inkomen, veiligheid en leefbaarheid
erbij te betrekken. Met een goede gezamenlijke afstemming kunnen nieuwe wegen worden bewandeld.
3. Preventie en gezondheidsbevordering gericht op
zelfredzaamheid
Preventie op wijkniveau omvat alle taken die de wijkverpleegkundige uitvoert in een wijk. Zij stelt hiermee
burgers in staat zoveel mogelijk zorg en ondersteuningsbehoefte te voorkomen of deze zelf (gedeeltelijk) uit te
voeren dan wel te organiseren.

2. Activiteiten en resultaten in 2016
1. Signalering op diverse doelgroepen

Plicare combineert visie
met praktijkkennis
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Wij hebben de beroepskrachten van
Plicare leren kennen als professionals die
met beide voeten op de grond staan en
dat gegeven combineren met een
duidelijke visie op de toekomst. Plicare
helpt en ontzorgt onze inwoners van
Voorschoten, zodat zij zo lang mogelijk
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
Daarbij is respect voor de autonomie van
ieder mens voor Plicare – en ook voor
ons - erg belangrijk.
Nicoline Wolthuis
Projectmanager Odensehuis
Voorschoten Voor Elkaar

In 2016 hebben de Plicare-wijkverpleegkundigen de
wijkanalyses geactualiseerd. Op basis van kerngegevens per wijk hebben we bepaald welke lokale
doelgroepen aandacht nodig hebben.
Daarbij richt Plicare zich vooral op de volgende
doelgroepen: kwetsbare ouderen, chronisch zieken,
inwoners met speciﬁeke psychiatrische problematiek
en zorgmijders. Binnen deze groepen hebben wij
speciﬁeke aandacht gegeven aan inwoners met een
lage SES, inwoners die taalbarrières ervaren, inwoners die laaggeletterd zijn en inwoners die te maken
hebben met culturele verschillen. In toenemende
mate worden ook mantelzorgers bereikt.
Door het werken met wijkanalyses hebben we inzicht
in speciﬁeke doelgroepen, hun gezondheidsproblematiek en risicofactoren per wijk. Met deze
gegevens kunnen wij vroeg – veelal zelfs preventief signaleren.
De Plicare-verpleegkundigen weten deze doelgroepen te bereiken door aansluiting te zoeken bij
huisartspraktijken, buurtcentra en lokaal georganiseerde netwerken. Door onze gerichte interventies
hebben we de gezondheid vergroot, gezond gedrag
gestimuleerd, de zelfredzaamheid versterkt en
zorgvragen voorkomen.
Graag nemen wij u mee in enkele voorbeelden van
activiteiten die wij in 2016 hebben voltooid:

- Wijkspreekuren, onder meer in een huisartsenpraktijk en wijkzorgwinkel
Plicare heeft spreekuren gehouden voor wijkbewoners met aan gezondheid gerelateerde vragen
en/of voor inwoners die de weg niet weten binnen
het zorgdomein. Ook voor collega’s binnen het
welzijnsdomein is dit een ﬁjne manier om elkaar
laagdrempelig te kunnen benaderen voor advies.
Dit heeft geresulteerd in een goede samenwerking
tussen beide partijen en betere zorg voor de
wijkbewoners.
- Bijdrage aan realisatie van opening wijkzorgwinkel
Plicare heeft bijgedragen aan de realisatie van een
wijkzorgwinkel. In deze winkel zijn vanuit het
weggeef-/ruilprincipe zorgmiddelen beschikbaar
voor sociale minima of onverzekerden. Ook zijn
kinderkleding, speelgoed en babyspullen beschikbaar voor moeders ‘die het nodig hebben’. De
Plicare- wijkverpleegkundige houdt spreekuren in
de wijkzorgwinkel om mensen te helpen met hun
zorgvragen.
- Inloop voor inwoners met geheugenproblemen
In samenwerking met de POH ouderen en netwerkpartners heeft Plicare een inloop opgericht voor
thuiswonende wijk-/gebiedsbewoners met
geheugenproblematiek. Hier kunnen inwoners
terecht die geen indicatie dagopvang hebben of niet
naar geïndiceerde dagopvang willen. Door samen
de maaltijd te gebruiken wordt de eetlust bevorderd.
De bemensing van de inloop is gerealiseerd door
een intensieve samenwerking met vrijwilligers.

- Verbinding Zorg & Welzijn
Plicare heeft zich op veel vlakken bezig gehouden
met het leggen van verbinding tussen zorg en
welzijn, onder meer met projecten als:
- Welzijn op recept
- Betaalbaar gezond eten voor kwetsbare bewoners
- Wijkbewoners doorleiden naar vrijwilligerswerk
- Promotie digitaal platform voor inwoners en
professionals
- Vrijwilligers werven, inzetten en matchen, ook ter
vervanging van wijkverpleegkundige zorginzet

2. Netwerktaken
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De wijkverpleegkundigen van Plicare zijn lokale
netwerkers en houden rekening met de couleur
locale. In 2016 bouwden wij voort op de reeds
bestaande verbindingen en werkten wij aan samenwerking met nieuwe relaties. Voorbeelden van
samenwerkingspartners zijn huisartsen, huisartsenpraktijken, praktijkondersteuners, paramedici, sociale
teams, wijkteams, ggz-professionals, politie, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, bewonersplatforms
en patiëntenverenigingen.
Realiseren van innovatieve oplossingen
Onze samenwerkingsverbanden zijn gericht op het
realiseren van innovatieve oplossingen voor vraagstukken van cliënten. Daarnaast heeft de directie van
Plicare in 2016 samenwerking gezocht met regionale
netwerken, verschillende zorggroepen, gezondheidscentra, ziekenhuizen, apothekers en gemeenten
uit het werkgebied.

Graag geven wij u een aantal voorbeelden van
activiteiten in 2016:
- Deelname aan Sociale wijkteams
Bij zeer complexe casuïstiek vindt nauwe afstemming plaats met afdelingen binnen de gemeente
(GGD, urgentiecommissie, bijzondere bijstand,
individuele voorzieningen, parkeerbeheer). Door
samen te werken bleek het mogelijk positieve
veranderingen in procedures aan te brengen.
Hierdoor konden we maatwerk leveren aan de
cliënt.
- Inzicht geven in onze manier van werken
Onze aanpak zorgt ervoor dat wij snel taken oppakken en deze doorzetten naar de juiste hulpverlening. Dat doen wij met een goede coördinatie en een
warme overdracht. Ons doel is hiermee vertrouwen
te creëren en zo een duurzame samenwerking op
te bouwen. Door onze aanpak zijn de lijnen nog
korter geworden en weten netwerkpartners ons
goed te vinden.
- Terugdringen van contacten met de huisarts bij
werkloosheid
Als inwoners hun baan verliezen of geen baan
hebben, is de impact groot. Veelal leidt deze situatie
tot lichamelijke en geestelijke klachten. Dit geeft
extra druk op de spreekuren van huisartsen en POH
GGZ. Door deelname aan diverse motiverende
gesprekken heeft Plicare inwoners weer op het
goede spoor naar werk gezet en een kanteling
bewerkstelligd van het medische naar het sociale
domein.

- Actief in de wijk
In de wijk werkt Plicare zoveel mogelijk samen met
de hulpverleners en bestaande netwerken. Ook zijn
de verpleegkundigen actief aanwezig op markten
en lokale bijeenkomsten.
- Deelname en samenwerking binnen
projecten/platforms (zoals Gemeenten/Lijn 1)
- Taskforce Mantelzorg
- Eenzaamheid
- Verwarde personen
- Toegankelijkheid
- Wijkplatforms
- Integrale Ouderenzorg
- Regiegroep Gezonde Schilderswijk
- Netwerk Palliatieve Zorg
- Preventief Gezondheidsbeleid
- Multidisciplinaire samenwerking/overleg en
consultatie voor collega-professionals:
- Eerstelijnszorg, o.a. met huisartsen/POH binnen
gezondheidscentra
- Aansturen samenwerking verpleegkundigen (S2)
- Ouderenmodule: signalering kwetsbare ouderen
- GGZ, o.a. op gebied van zorgmijders
- Sociaal Wijkzorg Team
- Statushouders Den Haag
- Geboortezorg
- Verslaving
- Zorg voor oudere allochtonen
- Zorg voor mantelzorgers
- Preventief huisbezoek 75+ voor ziekenhuisopame
- Transmurale Zorgbrug
- Code 2: Zorg voor mensen met dementie voor
en na ziekenhuisopname
- Verbetering verpleegkundige overdracht van
tweede naar eerste lijn
- Zorgpad Palliatieve Zorg
- Cultuursensitieve zorg (Pharos)
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- Pilots eerstelijnsverpleegkundige Zoetermeer
In Zoetermeer zijn in drie wijken vijf pilots gestart
waarin de samenwerking tussen huisartsen en
wijkverpleging centraal staat in eerstelijnsverpleegkundige praktijken. De betrokken partijen zijn
Plicare, Vierstroom Zorg Thuis, een aantal vrijgevestigde huisartsenpraktijken en de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). Aanleiding
om met deze pilots te starten, vormen de volgende
ontwikkelingen:
- Beperking van (spoed)opnames en toename
complexiteit zorg thuis in de Wlz
- Krappere budgetten en toename prestatiebeloning
in de Zvw
- Verminderd voorzieningenniveau Wmo
- Toenemend beroep op mantelzorg en
zelfredzaamheid
- Toename van burgers die afzien van zorg i.v.m.
eigen risico/eigen bijdrage.
- Forse toename behoefte aan zorgcoördinatie en
casemanagement i.r.t. reductie aanbod
Het doel van de pilots is de versterking van de
samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging en
het sociale domein. Deze samenwerking richt zich
vooral op kwetsbare ouderen en ouderen/chronisch
zieken met complexe problemen waaronder
dementie. Ook partners, familieleden en mantelzorgers behoren tot de doelgroep.
In de pilots worden de verschillende functies op het
vlak van begeleiding, ondersteuning, regelwerk,
zorgcoördinatie en casemanagement uit de zorgverzekeringswet - in verschillende combinaties - door
één eerstelijnsverpleegkundige aangeboden:

- de functie van onafhankelijke S-1 wijkverpleegkundige
- de functie van casemanager dementie
- de functie van praktijkondersteuner ouderen

De beoogde uitkomsten zijn gericht op kwaliteit,
doelmatigheid en eﬃciency.
Deze uitkomsten worden beschreven a.d.h.v. de
Triple Aim aanpak zoals het Jan van Es Instituut deze
heeft ontwikkeld voor de Nederlandse eerstelijnszorg.

Geef S1-verpleegkundige alle professionele ruimte
In mijn werk als praktijkondersteuner (POH ) valt ouderenzorg onder mijn takenpakket.
Ik werk voor drie huisartsen. Voor elke huisarts heb ik vier uur per week voor deze taak.
Veel tijd om een netwerk te onderhouden is er niet. Natuurlijk heb ik een netwerkkaart
aangelegd - zonder kun je niet werken – maar het actief onderhouden schiet er vaak bij in.
De S1-verpleegkundige is onontbeerlijk voor het goed uitvoeren van de ouderenzorg in de
huisartsenpraktijk. Zij is de schakel tussen de cliënt en het netwerk. Er is regelmatig
overleg tussen de S1-verpleegkundige en mij als POH ouderenzorg. Als ik bijvoorbeeld
eenzaamheid, vervuiling of ﬁnanciële problematiek signaleer in de thuissituatie, kan ik de
S1-verpleegkundige inschakelen. Zij ondersteunt me in het zoeken van een oplossing, bij
het inschakelen van een instantie of gaat zelf op huisbezoek.
De S1-verpleegkundige heeft de netwerkkaart up-to-date en onderhoudt daarin het
contact. Ze heeft contact met het Wmo-loket van de gemeente, waardoor snel en met
korte lijnen problemen kunnen worden aangekaart. Daarnaast heeft zij met haar achtergrond van verpleegkundige in de thuiszorg ook de nodige praktische ervaring.
Al met al ruim voldoende aanbeveling om een S1-verpleegkundge alle professionele
ruimte te geven!
Ellen de Jong – De Bie
POH in Gouda

3. Preventie en
gezondheidsbevordering
gericht op zelfredzaamheid
Bij gezondheidsbevordering is ons doel om van ziekte
en zorg te gaan naar gezondheid en gezond gedrag.
Dat helpen wij stimuleren door bijvoorbeeld het
aanbieden en uitvoeren van educatieve activiteiten,
beweegprogramma’s gericht op doelgroepen,
programma Samen Oud (NPO) en Transmurale
Zorgbrug van ZonMW.
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Doelgroepen bereiken en motiveren
De wijkverpleegkundigen van Plicare hebben hun
lokale kennis gebruikt om (vaak moeilijk bereikbare)
doelgroepen te benaderen en te motiveren voor de
lokale dienstverlening/mogelijkheden.
In 2016 hebben we het aantal mensen dat is
toegeleid naar het voorlichtingsaanbod verder
uitgebreid. In de transfer van tweedelijnszorg naar
eerstelijnszorg is nog veel winst te behalen. Met
diverse huisartspraktijken hebben we daarom
afspraken gemaakt om patiënten ouder dan 50 jaar
via vroegsignalering te screenen op
gezondheidsrisico’s. Dat doen we op het moment dat
zij hun ontslag ontvangen van het ziekenhuis,
verpleeghuis of revalidatiecentrum.

In 2016 hebben we aan preventie en gezondheidsbevordering invulling gegeven met:
- Voorlichting over diabetes en activatie
Plicare-wijkverpleegkundigen hebben bewoners
geholpen zich bewust te zijn van hun gezondheid en
leefstijl. Ook wezen zij op het belang van meer
bewegen. De deelnemende wijkbewoners gaven
aan zich ﬁtter te voelen en enthousiast te zijn
geraakt om (ook daarna) te blijven bewegen.
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- Voorlichtingsbijeenkomsten door
wijkverpleegkundigen
Over een breed aantal thema’s hebben de wijkverpleegkundigen gerichte voorlichtingsbijeenkomsten
gegeven. Enkele voorbeelden van thema’s zijn: veilig
wonen, valpreventie, ondervoeding & overgewicht,
mobiliteit & beweging, depressie, eenzaamheid,
alcoholverslaving, mantelzorgondersteuning,
gezondheidsadvies, gezondheidsrisico’s en verwijzing naar voorzieningen.
- Pre-operatief zaken regelen bij een
ziekenhuisopname
Als het om niet-complexe ingrepen gaat
(bijvoorbeeld een knieoperatie) kunnen veel zaken
met de wijkverpleegkundige worden doorgesproken. Hierbij valt te denken aan het regelen van
hulpmiddelen, het in kaart brengen van de kosten
en het anticiperen op wat nodig is aan eten/drinken
gedurende de eerste twee weken na de operatie.
Maar ook vragen over de ADL, wondzorg en ondersteuning van mantelzorgers komen aan bod. De
wondzorg kan ook door Plicare worden verzorgd,
zodat wordt voorkomen dat hiervoor geïndiceerde
thuiszorg moet worden ingeschakeld.

- Rouwgroepen
Plicare heeft rouwgroepen opgezet zodat
lotgenoten op een laagdrempelige manier, zonder
kosten, met elkaar in contact kunnen komen.
- Hulp aan ouderen om denken te kantelen
Veel inwoners kunnen zaken best zelf bekostigen,
maar zij verwachten dat alles door de gemeente
wordt vergoed. Zij vinden dat ze er recht op
hebben. Een goede uitleg helpt de oudere een
keuze te maken in hun beslissingen. Ook krijgen zij
zo meer inzicht in hoe het tegenwoordig allemaal
geregeld is.
- Ondersteuning mantelzorgers en stimuleren
van lotgenotencontact
Plicare-wijkverpleegkundigen richten zich speciﬁek
op mantelzorgers om hen te ondersteunen bij het
volhouden van hun zorgtaken. Ook brengt Plicare
mantelzorgers onderling met elkaar in contact om
ervaringen te delen en steun en herkenning bij
elkaar te kunnen vinden.

- Groepsvoorlichting
- Promoten van de S1-dienstverlening binnen de
eerste lijn en het sociaal wijkteam, zowel aan
wijkbewoners als aan netwerkpartners
- Cursus leefstijlverandering
- Bijeenkomst over ouderen die niet in beeld zijn
van professionele zorg
- Bewegen
- Themabijeenkomsten voor 55+ (artrose, voeding,
personenalarmering)
- Gezonde voeding
- Bijeenkomst over vitaminen, speciaal bedoeld
voor inwoners van niet-westerse komaf
- Voorlichting aan ouderen over ouderdomsproblematiek
- Deelname en organisatie van netwerk- en
informatiebijeenkomsten
- Medicatiebeleid
- Huiselijk geweld, o.a. ouderenmishandeling
- Depressie bij ouderen
- Respijtzorg
- Valpreventie (GGD)
- Coördinatie en uitvoering van jaarlijkse
welzijnsbeurs
- Maandelijks bijeenkomst mobiliteit i.s.m. de
ergotherapeut
- Veiligheidsbijeenkomst over gezondheid,
ﬁnanciën, huisvesting, assertiviteit
- Laagdrempelige hulp voor zorgmijders
Een speciﬁeke doelgroep die door onze wijkverpleegkundigen wordt bereikt zijn de zorgmijders.
Ook in 2016 heeft de praktijk laten zien dat er grote
behoefte (en noodzaak) is aan de laagdrempelige
werkwijze van de Plicare wijkverpleegkundigen bij
hulp aan deze (vaak zorgwekkende) doelgroep.
Via het opgebouwde lokale netwerk weten huisarts,
politie, woningcorporaties en andere organisaties
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Plicare te vinden als het gaat om zorgmijders. Onze
aanpak bestaat uit het actief en met veel geduld over een langere periode - het vertrouwen winnen.
Vanuit het oogpunt van gezondheid motiveren we
deze groep te kiezen voor passende ondersteuning
en het behouden van hun zelfredzaamheid. De
‘wijkverpleegkundige ingang’ opent daarbij deuren
die voor anderen gesloten blijven. Met deze werkwijze wordt overlast in brede zin gereduceerd of
zelfs voorkomen. Dat is vooral te zien in de casussen waarbij zorgwekkende zorgmijders na het
opbouwen van vertrouwen in de wijkverpleegkundige bereid waren zorg te ontvangen.
Bij zorgmijders zorgt de Plicare-wijkverpleegkundige
voor een warme overdracht. Ook houdt zij daarna
nog tijdelijk vinger aan de pols om zeker te weten
dat de wijkbewoner niet terugvalt in zorgmijdend
gedrag.
- Kortdurende verpleegkundige zorg
Kortdurende verpleegkundige zorg ter voorkoming
van duurdere zorg is een activiteit op het grensgebied tussen cure, care en preventie. Plicare heeft in
2016 incidenteel geïndiceerde zorg geleverd. Met
het korte tijd aanbieden van S2-handelingen
hebben we zwaardere zorg weten te voorkomen.
Het gaat hier om kortdurende verpleegkundige
zorg. Geplande cliëntgerichte zorg valt niet onder
de activiteiten van S1, dus wanneer Plicare cliëntgebonden verpleegkundige handelingen heeft
uitgevoerd, gebeurde dit alleen in het geval van ‘als
we er toch zijn’. Handelingen die we hebben
uitgevoerd, zijn:

- ‘de farmaciecheck thuis’ en bijzondere manieren van
medicatie toedienen (transdermaal, sublinguaal,
rectaal, neusspray)
- diverse verpleegkundige handelingen als
PEG-sonde, fraxiparine-spuit, eenmalige

katheterisaties/blaasspoelen, CAD, etc.
- bovenstaande handelingen combineerden we met
instructie aan cliënt/mantelzorgers, zodat
mogelijke S2-ﬁnanciering/indicering niet meer
nodig was.

3. Organisatie en ontwikkelingen
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Bekwame en bevoegde wijkverpleegkundigen
Verpleegkundige handelingen zijn nodig om
bekwaam en bevoegd te blijven. Daarom heeft
Plicare in 2016 de volgende deskundigheidsbevorderingen georganiseerd:
- Scholingsdagen
- Intervisiebijeenkomsten (met onderwerpen als
bijvoorbeeld omgaan met werkstress)
- Transmurale zorgbrug
- Scholing voorbehouden handelingen
Nieuwe medewerkers volgden een inwerktraject met
buddy’s en we werkten op gebied van scholing samen
met ziekenhuizen en hogescholen. Dit doen wij onder
meer op het gebied van stageplekken HBO-V, mantelzorg en het Curriculum 2020.
Daarnaast is voortdurend aandacht voor het verbeteren van enerzijds het individueel functioneren en
anderzijds de samenwerking in het team.
Prestatie-indicatoren ontwikkelen
Om de eﬀecten van de inzet van de wijkverpleegkundigen te monitoren ontwikkelen we prestatieindicatoren. Hiermee meten we hoe het met de
gezondheid van mensen in de wijk gaat. En we
bekijken of de wijkverpleegkundige de verwachte
resultaten oplevert in de transitie van de zorg. Bij het
opstellen van de prestatie-indicatoren houdt Plicare
actuele ontwikkelingen en onderzoeksresultaten
nauwlettend in de gaten. In 2016 is de start gemaakt
van een traject rond ontwikkeling van indicatoren in
2017. Dit betreft een samenwerking met het LUMC.
Voor de zorgverzekeraars heeft Plicare periodieke
monitoringoverzichten gemaakt om haar dienstverlening transparant te kunnen verantwoorden.

Daarnaast monitoren wij onze werkzaamheden door:
- Gebruik te maken van registratie en classiﬁcatiesysteem Nanda Nic Noc
- Kwaliteitsmetingen bij cliënten
- Onderzoek vanuit de compliance commissie
(onderdeel van de RvT) over onze werkwijze en
onafhankelijke inzet
- Bronbestanden per gemeente waarin o.a. aantal
multiproblematiek cliënten, verwijzingen en de
groepsvoorlichting

Kwaliteit
Kwaliteit borgen is vanzelfsprekend bij Plicare. Deze
kwaliteit bereiken we door te werken volgens een
aantal principes, werkmethodes en uitgangspunten:
- door én voor professionele wijkverpleegkundigen
- we zijn specialisten in niet-toewijsbare preventieve
verpleegkundige zorg
- alle wijkverpleegkundigen hebben een opleiding
op niveau 5 en zijn kritische toeleiders naar
geïndiceerde zorg

Wijkverpleegkundige is spin in het web naast
huisarts, thuiszorg en wijkagent
Sinds eind 2015 is de wijkverpleegkundige in de rol van eerstelijnsverpleegkundige
ouderenzorg werkzaam in onze wijk, met een vast koppeling aan een aantal
huisartsenpraktijken. Zij blijkt in korte tijd de spil van de ouderenzorg en het
aanspreekpunt voor het hele netwerk te zijn geworden.
In haar rol heeft ze een aantal taken op zich genomen, die niet alleen de huisarts
ontlasten maar vooral een systematische kwaliteit van ouderenzorg borgen. Deze
maakt het mogelijk voor ouderen om langer veilig en gezond mogelijk thuis te
blijven wonen, met de juiste zorg op de juiste plek.
Deze spin in het web naast de huisarts, thuiszorg en wijkagent is inmiddels onmisbaar voor het goede leefklimaat voor een oudere in de wijk.
Nicole Zwaga
Huisarts in Zoetermeer
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- we werken volgens het normenkader van de V&VN
- we zijn ambassadeurs van het nieuwe werken
volgens principes van eigen kracht,
zelfmanagement, inzetten en versterking van
sociaal netwerk
- we hebben actuele kennis van lokale mogelijkheden
- door onze werkwijze voorkomen we duurdere zorg
- we zijn netwerkers pur sang
- we hebben sterke relaties met partners in de
eerstelijnszorg en het sociaal domein
- we kunnen signaleren en initiëren. Zo nodig
mobiliseren we lokale actoren
- we werken onafhankelijk, zonder ballast van
reguliere productieprikkels
- onze focus ligt op gezondheid en kwaliteit van leven
van (groepen) inwoners en het in een zo vroeg
mogelijk stadium vergroten van de zelfredzaamheid
Plicare is transparant in haar werkwijze en verantwoording. Ook draagt zij graag bij aan de verdere
ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. Waar nodig
richt zij pilots in.
In 2016 zijn onze procedures, processen en protocollen opgesteld en digitaal beschikbaar gemaakt voor
alle medewerkers (digitaal handboek). Het kwaliteitsmanagementsysteem is verder opgezet om een
aantal kwaliteitsmetingen (interne audit, MTO, KTO)
te borgen. Er zijn diverse werkgroepen actief en de
wijkverpleegkundigen van Plicare zijn eigenaar van de
verschillende kwaliteitsonderwerpen.
We hebben deskundige, onafhankelijke interne
auditoren binnen Plicare. Plicare voldoet daarmee in
grote mate aan de eisen van ISO 9001-2015. In 2017
wordt dit verder uitgewerkt.

Cliëntenraad
In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd dat ‘elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin gezondheidszorg wordt
verleend en dat geﬁnancierd wordt door de Zorgverzekeringswet’ een cliëntenraad moet instellen.
Daarnaast is het instellen van een cliëntenraad één
van de kwaliteitscriteria in het kader van certiﬁcering.
De inspraak van cliënten is voor Plicare een belangrijke factor bij het bevorderen van eigen kracht en
zelfmanagement. In 2016 is dan ook de Cliëntenraad
Plicare geïnstalleerd. De volgende personen hebben
hierin zitting:
- Henk Stapel namens WZH, later opgevolgd door
Elles Wierda
- Nico Rost namens Florence
- José Vermeer/Doreen van Elst namens Fundis
- Hanja Oldenburger namens de wijkverpleegkundigen,
later vervangen door Janneke van Pesch
- An Verwaal namens cliënten Den Haag
- Jan Metz namens cliënten Zoetermeer
- Marja van Leeuwen, directeur Plicare (zij heeft
deelgenomen in de aanloopfase)

Bijeenkomst rouwverwerking door een Plicarewijkverpleegkundige

De cliëntenraad van Plicare wordt administratief
ondersteund en de vergaderfrequentie is vastgesteld
op éénmaal per vier maanden.
Tijdens de in 2016 gehouden vergaderingen zijn o.a.
de volgende onderwerpen ter sprake gekomen:
- Resultaten Cliënttevredenheid 2015/2016 plus
Procedure Cliënttevredenheidsonderzoek van Plicare
- Activiteiten per gemeente/wijk, samenwerkingsverbanden en wijkplannen
- Ontwikkeling van een monitor, een meetinstrument
voor de verzekeraars
- Aanvraag Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)
- Jaarverslag 2015/Jaarrekening 2015
De cliëntenraad houdt zich ook bezig met de toekomstige ﬁnanciering van de S1-verpleegkundigen. Vanuit
de cliëntenraad is dit onderwerp aangekaart bij LOC
Zeggenschap in zorg, dat voorstander is van het
handhaven van de S1-wijkverpleegkundigen. Dit is
zeker belangrijk in deze tijd van verwarde personen
en vereenzaming onder ouderen.
Klanttevredenheidsonderzoek
In de zomer van 2016 heeft Plicare een klanttevredenheidsonderzoek uitgezet. Vierhonderd cliënten
hebben een kaartje met vragen ontvangen. Van deze
vierhonderd hebben 123 cliënten een reactie
gegeven. Plicare hecht er veel waarde aan om inzicht
te krijgen in de mate waarin cliënten tevreden zijn
over de dienstverlening. Daarom voert Plicare jaarlijks een onderzoek uit om de klanttevredenheid te
meten. Cliënten krijgen daarbij de mogelijkheid om
tips te geven. De overall conclusie die getrokken kan
worden uit dit onderzoek is dat de cliënten van
Plicare zeer tevreden zijn over de dienstverlening van
Plicare (gemiddeld rapportcijfer: 8).

Wijkverpleegkundigen zijn
onmisbare schakel voor
integrale blik op het geheel
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In de sociale wijkzorgteams in Den Haag maken we
graag en veel gebruik van de wijkverpleegkundigen
van Plicare. Door hun verpleegkundige ‘bril’ zien zij
vaak andere dingen dan de overige professionals in
de wijk. Bij casussen zijn zij dan ook een onmisbare
schakel om een volledig integrale blik te krijgen van
het geheel.
Wat mij opvalt, is de laagdrempelige manier voor
inwoners én professionals om in contact te komen
met hen. Zowel in de wijk (bijvoorbeeld in de
servicepunten) als telefonisch en per mail zijn ze
goed en makkelijk bereikbaar en door hun korte
lijnen kunnen ze snel en gemakkelijk schakelen met
bijvoorbeeld huisartsen en andere zorgverleners.

Stefan van Egmond
Coördinator Sociale Wijkzorgteams
Laak-Noord en Leidschenveen-Ypenburg
Den Haag
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Kosten
dienstverlening
De ﬁnanciering van
onze werkzaamheden
bestaat uit gelden voor
S1 (niet-toewijsbare zorg).
Wijkbewoners betalen
geen kosten voor onze
dienstverlening. Zo houden
we onze dienstverlening laagdrempelig en toegankelijk. De
maatschappelijke kosten die de wijkverpleegkundige bespaart, zijn groot. Dit
doet zij voornamelijk door het voorkomen
van zorg in de tweede lijn.
De wijkverpleging worden door de ziektekostenverzekeraars in onderaannemerschap geﬁnancierd.
Verder heeft Plicare zich georiënteerd op een
vernieuwend aanbod van zorg- en dienstverlening.
In 2016 zijn alle benodigde administratieve handelingen uitgevoerd en hebben wij het jaar met een
positief resultaat afgerond.
Wij hebben geparticipeerd in een aantal pilots om te
andere ﬁnancieringsbronnen te ontwikkelen of te
ontsluiten. Andere pilots waren erop gericht om de
dienstverlening vanuit de S1-ﬁnanciering te
behouden. Voorbeelden van deze pilots zijn het
project ELZHA kwetsbare ouderen Haaglanden en de
eerder vermelde pilot in Zoetermeer. Met de verschillende gemeenten is overleg over afspraken in het
kader van de ﬁnanciering van niet-toewijsbare zorg in
samenhang met het sociale domein.
Organisatieontwikkeling Plicare
Goede medewerkers blijven van groot belang. Alleen
met hen hebben we de beschreven ontwikkelingen in

het jaarplan
tot stand
kunnen brengen.
Om steeds goed te
kunnen blijven acteren
in het steeds veranderende zorglandschap
hebben we regelmatig stil
gestaan bij de actuele
ontwikkelingen en wat deze
voor Plicare betekenen.
Gezamenlijk hebben we vorm
gegeven aan nieuwe plannen voor 2017.
Dat gebeurde zowel op lokaal niveau
(per kamer) als voor Plicare als geheel. Andere
onderwerpen op medewerkersbijeenkomsten
waren:
- het toetsen van de visie
- de samenwerking binnen de kamers
- behouden van couleur locale
- presentatie kwaliteitssysteem
- medicatiebeleid
- Nedap en NNN
Nanda Nic Noc implementeren
De notitie die V&VN in 2014 heeft uitgebracht over
'Eenheid van begrip' wordt onderschreven door
Plicare. Plicare heeft deze visie geïmplementeerd
door de invoering van NNN-classiﬁcatie. Door het
gebruik van de NANDA-I met de NIC en de NOC
worden speciﬁeke interventies en meetschalen
(zorgresultaten) aan de diagnoses gekoppeld.
Zo kunnen verpleegkundigen en andere zorgverleners de toestand beter beoordelen, eﬀectieve interventies kiezen en de voortgang volgen van patiënten,
mantelzorgers, gezinnen of gemeenschappen. NNN
wordt in de verpleegkundige praktijk gebruikt en
verder doorontwikkeld.

Ervaringen en leermomenten
Het afgelopen jaar hebben we weer de nodige
ervaringen opgedaan en weten we op welke
gebieden we nog verder kunnen leren:
- Contacten in en tussen nuldelijnszorg en de
eerste-lijnszorg zijn goed ontwikkeld, de verbinding
met de tweedelijnszorg gaat nog niet vanzelfsprekend. Deze kan én moet verder verbeteren.
- Plicare kan nog beter in beeld gebracht worden,
we willen aandacht besteden aan onze eigen PR.
- Integrale samenwerking tussen de verschillende
partijen en hulpverleners blijft een punt van
aandacht. Belangrijk is samen overzicht te hebben
en hierin samen op te trekken.
- Plicare kan duidelijker aan onze netwerkpartners
aangeven wat we wel en wat we niet kunnen doen.
We moeten daarin ook goed onze grenzen aangeven.

Nieuwe ontwikkelingen
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In 2016 hebben wij de werkzaamheden en de positionering van de wijkverpleegkundigen van Plicare
verder doorontwikkeld. Het werk van de
S1-(wijk)verpleegkundige richt zich vooral op preventie. Daarnaast is in de praktijk de noodzaak zichtbaar
geworden dat de S1-verpleegkundige zich tijdelijk ook
beweegt op de terreinen van de cure en care
(kortdurende verpleegkundige zorg). Dit speelt met
name in gevallen van zorgwekkende zorgmijders. Het
is van belang om bij deze doelgroep het vertrouwen
op te bouwen, zodat zij zorg willen ontvangen.
In het manifest van Plicare omschrijven we dat onze
wijkverpleegkundigen in hun werkzaamheden
uitgaan van het begrip ‘positieve gezondheid’. Een
werkgroep is aan de slag gegaan om te bekijken hoe
we dit beter kunnen uitdragen. Doel hiervan is:
• Positieve Gezondheid operationaliseren in de
praktijk van Plicare
• Plicare is ambassadeur van positieve gezondheid
• Plicare op de kaart zetten

Mensen en cijfers
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Organisatie
Plicare is een onafhankelijk platform met meer dan
35 wijkverpleegkundigen. De wijkverpleegkundigen
werken zelfstandig in hun eigen wijk of gemeente.
Plicare is in 2015 geïnitieerd door zorgorganisaties
WZH, Fundis en Florence vanuit de gedachte dat een
zelfstandige coöperatie een onafhankelijke positie
van de wijkverpleegkundige garandeert. De betreffende organisaties zijn nu nog vertegenwoordigd 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 onafhankelijkheid en ontwikkeling van de
wijkverpleegkundige functie.
Onderwerpen Raad van Toezicht
Onderwerpen die in 2016 aan bod zijn geweest in de
Raad van Toezicht zijn o.a.:
- Oprichting cliëntenraad
- Compliance
- Ontwikkeling procedures m.b.t. audits en
kwaliteitshandboek
- Bezoek van ministerie van VWS aan Plicare
- Learning Community: een leerwerkplaats om
studenten warm te laten lopen voor het werken in
de thuiszorg
- Financiën, HR, ICT en Kwaliteit

Compliance Commissie
De Compliance Commissie is een onderdeel van de
Raad van Toezicht van Plicare en dient de onafhankelijkheid van onze wijkverpleegkundigen te
waarborgen en er op toe te zien dat het werk van
de wijkverpleegkundigen naar tevredenheid van de

stakeholders in de genoemde regio wordt uitgevoerd. De commissie voert haar taken uit in direct
contact met de ‘werkvloer’ en is daarmee ook een
schakel van wijkverpleegkundigen naar de RvT.
In het kader op de volgende pagina's leest u de
bevindingen van de Compliance Commissie.

Bevindingen van de Compliance
commissie
Algemeen
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De medewerkers van Plicare zijn steeds meer
zichtbaar in de wijken en andere partijen (in het
sociale en medische domein) zien het nut van samenwerking met Plicare steeds meer in. Dit komt door
de brede blik, de onafhankelijke positie en de
laagdrempeligheid van de Plicare wijkverpleegkundigen. Dit wordt ook zichtbaar in de grote hoeveelheid projecten in de regio, met veel verschillende
partners en doelstellingen. Een overzicht hiervan is
elders beschreven in dit Jaarverslag 2016.
De ervaren meerwaarde kan nog beter in maat en
getal uitgedrukt worden. Dit kan door doelen meer
smart te formuleren, maar wel met de realiteit voor
ogen dat de meerwaarde van veel activiteiten vaak
lastig meetbaar is. Denk hierbij bijv. aan afstemming
met andere partijen, coördinatie, signaleren van
hiaten, etc.
Veel activiteiten zijn ‘op de cliënt toewijsbare’
activiteiten naast de niet-toewijsbare, wijkgerichte
preventie; de primaire doelstelling van Plicare.
Casuïstiek betreft in veel gevallen sociaalpsychiatrische problematiek, vervuiling en zorgmijden.
Het schot tussen de Zvw en Wmo lijkt soms een
belemmering voor een integrale werkwijze waarin
domeinoverstijgend werken een belangrijke voorwaarde is. In het belang van goede hulpverlening
(vooral bij cliënten die we willen helpen zo lang
mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen) is verbetering daarvan in afstemming met betrokkenen op
gemeentelijk niveau van groot belang.

Medewerkers hebben de laatste maanden van 2016
als minder prettig ervaren. De bestaansonzekerheid
van Plicare heeft voor hen te lang (tot in 2017)
geduurd. Voor de S1-wijkverpleegkundigen was
niet zo zeer het voortbestaan van hun baan het
probleem; de arbeidsmarkt is namelijk gunstig voor
wijkverpleegkundigen. Veel onplezieriger was de
onzekerheid die zij moesten uitstralen naar meerdere van hun netwerkpartners. Dit draagt bij aan het
signaal dat zij als een belangrijke factor in het
bestaande (wijk)samenwerkingsnetwerk worden
gezien.

Plicare in relaties
Cliënten
Plicare is laagdrempelig bereikbaaren levert
aandacht aan mensen met complexe problematiek,
waarbij vooral wordt gestuurd op mogelijkheden
i.p.v. onmogelijkheden.
Cliënten voelen zich gehoord omdat de Plicarewijkverpleegkundige “de tijd voor hen neemt”.
Hetzelfde geldt voor de mantelzorgers die zich
hierdoor ﬂink gesteund voelen, waardoor veel
onzekerheid wordt weggenomen. Dat uit zich vooral
in de reactie van huisartsen die signaleren dat
gezinnen, die onder de hoede van de Plicaremedewerkers zijn, veel minder dan vroeger de
huisarts “lastigvallen” met problemen die de huisarts
ook niet kan oplossen. “Er treedt rust op in het
systeem”. Daarbij speelt ook dat de Plicaremedewerker tijd en ruimte neemt om ingezet beleid
rondom een complexe zorgsituatie te volgen en
waar nodig bij te sturen. Daardoor gaat de kwaliteit
(beredeneerd vanuit de PDCA-cyclus) voor de
cliënten en hun mantelzorgers nadrukkelijk omhoog.

Huisartsen
Huisartsen ervaren een lastenverlichting door
afstemming met medewerkers van Plicare. Dit
gebeurt op basis van het veelvuldig inschakelen van
de Plicare wijkverpleegkundige in complexe
zorgsituaties bij kwetsbare groepen zoals ouderen.
Weliswaar is de praktijkondersteuner huisarts (POH)
in staat om een (goede) intake te doen, maar onvoldoende geëquipeerd om dit in holistisch zorgbeleid
om te zetten. Dat heeft er bijvoorbeeld toegeleid dat
de huisartsen van de Stichting Georganiseerde
eerstelijnszorg Zoetermeer graag zien dat Plicareuren worden ingekocht om hun ouderenbeleid
daadwerkelijk te realiseren.
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Gemeenten
Doordat Plicare sparringpartner is, kunnen
gemeenten vaak een beter afweging maken, bijvoorbeeld bij een wel/geen/aangepast keukentafelgesprek. Onderlinge afstemming levert alle partijen
winst op. Plicare werkt in haar werkgebied nauw
samen met alle gemeenten en stemt haar werkwijze
hier op af. Dit versterkt de couleur locale waardoor
meer maatwerk kan worden geboden aan kwetsbare
burgers en ook overlap van dienstverlening en zorg
wordt voorkomen.
Netwerkpartners
Plicare is deskundig, onafhankelijk en heeft geen
wachtlijst. Voor veel partners dus ideaal om mee
samen te werken.
Andere Thuiszorgmedewerkers (S2)
Het blijkt dat vanuit de reguliere thuiszorg in
toenemende mate gebruik wordt gemaakt van de
expertise en de tijd van de Plicare-medewerkers.

De Plicare-verpleegkundige wordt bijvoorbeeld
ingeschakeld om de coördinatie te nemen bij een
complex gezin. Daarbij speelt nadrukkelijk dat de
medewerkers van de reguliere thuiszorgorganisaties

wel weet hebben van instanties die zij, in theorie
zouden kunnen inschakelen, maar het ontbreekt hen
aan de juiste netwerkcontacten in de praktijk. Het zijn
juist die contacten en het inzicht in het bestaande
netwerk in een wijk, dat gemaakt heeft dat vertegenwoordigers van reguliere thuiszorgorganisaties
Plicare-medewerkers uitnodigen om te ondersteunen
bij het opzetten van een wijkaanpak. Door het opgebouwde netwerk en de wijkscan die in samenhang
met de netwerkpartners wordt uitgevoerd en
omgezet in een plan van aanpak is hierin een meerwaarde van Plicare te constateren.
Andere eerstelijns professionals
Inmiddels is Plicare zo bekend in de wijken dat
andere eerstelijnsprofessionals zelf de weg vinden
naar Plicare om bijvoorbeeld een regulier overleg af
te spreken met Plicare-medewerkers. Het betreft dan
zowel ergo- en fysiotherapeuten als psychologen.
Deze contacten zijn voor de Plicare-wijkverpleegkundigen van belang om in het kader van bijvoorbeeld
(val)preventie bij ouderen een veilige woonomgeving
te realiseren. Het feit dat andere eerstelijnsprofessonals contact opnemen zegt iets over de gegroeide
cultuur van (multidisciplinaire) samenwerking.
De Plicare-collega’s
De gesprekken met eigen Plicare-collega's vormen
een ideale, veilige plaats van intervisie. Door het
regulier overleg blijven de wijkverpleegkundigen
goed op de hoogte van de eigen rol en taakstelling
binnen het complexe, multidisciplinaire werk in de
wijk. Het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling
en geeft steun bij het ontrafelen van complexe zaken
het in gang zetten van beleid bij complexe zorgsituaties.

Blij met de steun die ik
ontvang bij het opzetten
van het vrijwilligersproject
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Ik ben bijzonder blij met de steun, die ik
vanuit Plicare heb gehad bij het opzetten
van het vrijwilligersproject ‘Begeleiding na
ziekenhuisontslag’. De wijkverpleegkundigen
van Plicare reageerden vanuit hun ervaringen in de praktijk meteen enthousiast. Zij
hebben geparticipeerd in gesprekken met
het LangeLand Ziekenhuis en gezorgd dat
tijdens de begeleidingstrajecten steeds een
wijkverpleegkundige op de achtergrond als
ondersteuning voor cliënten en vrijwilligers
beschikbaar is.
Piet Bots
Voorzitter Unie van Vrijwilligers
Zoetermeer

4. Resultaten in cijfers
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Met zelfzorg bedoelen we de zorg die mensen aan
zichzelf besteden om gezond te blijven. Dit slaat vooral
op de zorg voor de primaire levensbehoeften, zoals
eten, drinken, slapen en wonen. Bij zelfzorg gaat het om
zorg voor een gezonde levensstijl: gezond eten,
beperken van het gebruik van alcohol en het beperken
van roken. Goede zelfzorg heeft grote invloed op de
gezondheid.
Mantelzorg is alle zorg die gegeven en ontvangen wordt
buiten de georganiseerde hulpverlening om. Bij mantelzorg kun je denken aan de zorg voor een zieke ouder of
een partner helpen bij de lichamelijke verzorging als
deze het niet meer zelfstandig kan. Bij zelfzorg en
ondersteuning van de mantelzorger staat de visie van
positieve gezondheid (volgens Machteld Huber)
centraal. Door zelf weer de regie te pakken en door
ondersteuning vanuit de eigen leefomgeving te ontvangen, kunnen mensen langer en met minder professionele hulp thuis blijven wonen.

7.643

100 %
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1. Aantal burgers met zelfzorg of
mantelzorgadvies

dat Plicare in dienst had in 2016. We hebben
helaas een aantal wijkverpleegkundigen moeten
laten gaan. Hoewel zij het werk zinvol en
interessant vonden, was voor hun de toekomst van
de ﬁnanciering te onzeker om bij Plicare te blijven.
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Plicare heeft in 2016 maar liefst 7.673 inwoners verder
kunnen helpen.
In dit hoofdstuk vindt u de resultaten per gemeente.
Het aantal geholpen cliënten is lager dan in 2015. Dit is
te verklaren door het lagere aantal wijkverpleegkundigen

Totaal aantal geholpen cliënten:

Aantal burgers met zelfzorgof mantelzorgadvies

Overig
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De cliënten van Plicare zijn met name kwetsbare burgers
die zowel met een complexe gezondheidsproblematiek
als met een lage sociaal economische situatie te maken
hebben. Voor hen kan het verkrijgen van een voorliggende voorziening het verschil maken in het weer zelf
meer zeggenschap over het eigen leven en hun gezondheid te krijgen. Voorbeelden zijn: een babyuitzet extra
kosten voor een maaltijdvoorziening en kosten van
vervoer.
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2. Aantal burgers geholpen met een
voorliggende voorziening
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Aantal burgers geholpen
met voorliggende voorzieningen
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Plicare is een schakel tussen het sociale en het medische
domein. Door cliënten door te verwijzen naar algemene
Wmo-voorzieningen kunnen we vragen die in het sociale
domein liggen weghalen bij de zorg. Voor een eenzame
oudere die het spreekuur van de huisarts gebruikt om
contact te hebben is het doorgeleiden naar een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn een winst
aan beide kanten. De huisarts kan zich bezig houden met
de zorg en de cliënt kan vanuit het sociale domein weer
een antwoord krijgen op de werkelijke vraag: menselijk
contact.
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3. Aantal burgers doorverwezen in het
kader van de Wmo

Overig

Aantal burgers doorverwezen in het
kader van de WMO

Overig
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Als burgers wel zorg nodig hebben, is het van groot
belang dat zij bij de juiste zorg aankomen. In dit kader
speelt
voorlichting en een goede samenwerking met de
wijkverpleging een belangrijke rol. Het gaat hier ook om
burgers die de zorg wel nodig hebben naar onvoldoende
geïnformeerd zijn of zorgmijden.

100 %

ad

4. Aantal burgers doorverwezen naar de
Zvw Wijkverpleging
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Overig

Aantal burgers doorverwezen naar
Zvw Wijkverpleging
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Aantal burgers doorverwezen
in het kader van WLZ
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Bij doorverwijzingen naar de Wlz is er sprake van een
gezondheidssituatie waardoor het wonen thuis niet meer
mogelijk is. Het gaat hier in de meeste gevallen over
kwetsbare, dementerende ouderen.
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5. Aantal burgers doorverwezen in het
kader van de Wlz

2. Aantal burgers geholpen met
een voorliggende voorziening.

1. Totaal aantal burgers met
zelfzorg of mantelzorgadvies

53%
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47%

Totaalresultaten
van de activiteiten
van Plicare

30%

70%

4132 burgers

Aantal burgers met zelfzorgof mantelzorgadvies

2393 burgers

Aantal burgers geholpen
met voorliggende voorzieningen

3541 burgers

Andere categorie

5280 burgers

Andere categorie

3. Totaal aantal burgers doorverwezen in het kader van de Wmo

4. Totaal aantal burgers doorverwezen naar de Zvw Wijkverpleging

5. Totaal aantal burgers doorverwezen in het kader van de Wlz

4%

11%

89%

2%

98%

96%

941 burgers

Aantal burgers doorverwezen in
het kader van de WMO

366 burgers

Aantal burgers doorverwezen
naar Zvw Wijkverpleging

149 burgers

Aantal burgers dooverwezen
in het kader van WLZ

6731 burgers

Andere categorie

7307 burgers

Andere categorie

7524 burgers

Andere categorie

