Zorg voorkomen,
kosten besparen
jaarverslag 2017

Voorwoord

‘Zorg voorkomen, kosten besparen.’
Dit wordt in 2018 het nieuwe motto van
Plicare. Hiermee geven we aan waar we
ook in 2017 mee bezig zijn geweest:
vroegsignalering, preventie en daarmee
voorkomen van erger en gezondheidsbevordering in wijken.

In dit derde jaarverslag leest u hoe de
wijkverpleegkundigen van Plicare aan
bovengenoemde uitgangspunten hebben
gewerkt, wat hiermee onze bereikte
resultaten in het afgelopen jaar zijn en
onze plannen voor 2018.

In 2017 werd opnieuw intensief
samengewerkt met de eerste lijn,
sociale wijkteams, welzijnsorganisaties,
gemeenten, woningcorporaties,
wijkagenten en vrijwilligersorganisaties.
Juist het kennen van de wijk en de
samenwerking leidt tot maatwerk en
duurzame oplossingen. Opnieuw blijkt in
veel situaties dat burgers met kortdurende ondersteuning zelf weer verder
kunnen zonder dat structureel andere en
duurdere zorg moet worden ingezet.

Duidelijk is inmiddels, op het moment
van het schrijven van dit jaarverslag,
dat de integrale ﬁnanciering van de
wijkverpleging grote impact heeft of de
wijkverpleging en op Plicare als organisatie. Waar ons werk de ruimte krijgt
dragen we vanuit onze ambitie bij aan
de positieve gezondheid van kwetsbare
burgers en hun omgeving.
Wilma van der Vlegel
Directeur-bestuurder
Coöperatieve Vereniging Plicare U.A.
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Over Plicare
1e lijnszorg

gemeente

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.

2e lijnszorg

SOCIAAL DOMEIN

woningbouwcorporatie

ziekenhuizen
transferpunt
GGZ

vrijwilligersorganisaties

wijkagent
kerken/
moskeën
buurthuizen

ambulante
sociaal
wijkzorgteam

sociale
wijkzorgteams

thuiszorginstellingen

Plicare
verpleegkundige

welzijn
maatschappelijk
werk

MEDISCH DOMEIN

Plicare is een organisatie door én voor
wijkverpleegkundigen, specialisten in
niet-toewijsbare verpleegkundige zorg.
In 2017 waren we werkzaam in de regio’s
Haaglanden, Midden Holland en Utrecht-West
en Krimpenerwaard.
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 wij het gebruik van
algemene (gemeentelijke) voorzieningen in het
sociaal domein om duurdere zorg te voorkomen.
De wijkverpleegkundigen van Plicare hebben
een sterke relatie met partners in de eerstelijnszorg en het sociaal domein. Hierbij hebben de
wijkverpleegkundigen van Plicare een groot
voordeel dat zij onafhankelijk werken.

huisartsenpraktijk
apotheek
fysiotherapeut
ergotherapeut
tandarts

(CCP, GGD,
Wmo, JGZ)

ouderenconsulent
cliëntondersteuner

GGD
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Onze aanpak

Positieve gezondheid benadrukt de
kracht van mensen

Eigen kracht, eigen regie en eigen
netwerk

Plicare werkt volgens de visie op positieve
gezondheid. 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.

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.

Verbinding tussen medische en sociale
domein
In hun rol leggen zij 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.

Triple Aim
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.
Werkgebied Plicare 2017
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Activiteiten en resultaten in 2017
1. Signalering op diverse
doelgroepen
Plicare richt 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, inwoners die te maken hebben
met culturele verschillen en aan mantelzorgers.
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 Plicareverpleegkundigen weten deze doelgroepen te
bereiken door aansluiting te zoeken bij
huisartspraktijken, buurtcentra en lokaal
georganiseerde netwerken. Interventies van
de wijkverpleegkundigen richten zich op het
vergroten van gezondheid, het stimuleren van
gezond gedrag , het versterken van zelfredzaamheid en het voorkomen van zorgvragen.

2. Netwerktaken
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 begeleiden naar vrijwilligerswerk
- Promotie digitaal platform voor inwoners en
professionals
- Vrijwilligers werven, inzetten en matchen, ook
ter vervanging van wijkverpleegkundige zorginzet
- Het trainen van vrijwilligers in het omgaan met
steeds complexere situaties
- Wijkzorgwinkel
- Wijkspreekuren
- Inloop voor burgers met geheugenproblemen
- Ondersteuning van mantelzorgers en
lotgenoten contact
- Voorlichting over onder andere eenzaamheid,
ouderen en positieve gezondheid aan collega
verpleegkundigen/verzorgenden.
De wijkverpleegkundigen van Plicare zijn lokale
netwerkers en houden rekening met de couleur
locale. In 2017 bouwden wij voort op de reeds
bestaande verbindingen en werkten wij aan
samenwerking met nieuwe relaties. Voorbeelden van samenwerkingspartners zijn
huisartsenpraktijken, praktijkondersteuners,
paramedici, sociale teams, wijkteams,

ggz-professionals, politie, welzijnsorganisaties,
woningcorporaties, bewonersplatforms en
patiëntenverenigingen.
In Zoetermeer leidde deze nieuwe relaties tot
een intensieve samenwerking tussen SGZ en
Plicare, waarbij een pilot is gestart samen met
de praktijkverpleegkundigen in de eerste lijn.
Verderop in dit jaarverslag wordt dit verder
toegelicht.
In drie wijken in Den Haag vervulden de wijkverpleegkundigen van Plicare een rol in de
proeftuinen die door de gemeente Den Haag
waren gestart, met het doel te komen tot een
geïntegreerde aanpak voor heel Den Haag.

2.1. Deelname en samenwerking binnen
projecten/platforms
Binnen projecten en platforms werd deelgenomen en samengewerkt bij o.a.
- Sociale Wijkteams
- Sociaal Team Statushouders (Den Haag)
- Taskforce Mantelzorg (Den Haag)
- Eenzaamheid
- Verwarde personen
- Toegankelijkheid
- Wijkplatforms
- Integrale Ouderenzorg
- Regiegroep Gezonde Schilderswijk
- Netwerk Palliatieve Zorg
- Preventief Gezondheidsbeleid
- “Voel je goed”
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2.2. Multidisciplinaire samenwerking
Veelal werd rondom complexe casuïstiek en
problematiek in wijken multidisciplinair
samengewerkt, o.a. met:
- Aansturen samenwerking verpleegkundigen
en huisartsen
- Ouderenmodule: signalering kwetsbare
ouderen
- GGZ, o.a. op gebied van zorgmijders
- Sociaal Wijkzorgteam
- Statushouders Den Haag
- Geboortezorg
- Verslaving
- Zorg voor oudere allochtonen
- Zorg voor mantelzorgers
- Preventief huisbezoek 75+ voor ziekenhuisopname
- Werkgroep Transmurale Zorgbrug, i.s.m.
Lange Land ziekenhuis, Vierstroom Zorg Thuis,
Praktijkverpleegkundigen en Unie van
Vrijwilligers.
- 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)
- Spreekuur voor wijkbewoners en
professionals (ter consultatie) in buurthuizen
en wijkcentra. O.a. is in de wijk
Driemanspolder in Zoetermeer en bij het
Leger des Heils in Zoetermeer is een info en
inlooppunt gerealiseerd.

- Project ondersteuning kwetsbare ouderen met
Unie van Vrijwilligers en transferbureau Lange
Landziekenhuis.
- Voorlichting bij Ontmoetingscentrum Cjoe van
Fonteynenburg
- NIZ Manteldienst Licht
- Deelname aan overleg Lokaal Preventief
GezondheidsBeleid Zoetermeer t.b.v. bereiken
pré kwetsbaren in Zoetermeer i.s.m. GGD.
- Deelname aan OPEZ, platform voor
eenzaamheid bestrijding in Zoetermeer.
- Deelname aan wijkteamoverleg waarin o.a.
veiligheid, zorg en welzijn in de wijken
besproken wordt en waar mogelijk verbeterd.
- Samenwerking met huisartsen omtrent
kwetsbare ouderen, zorgmijders en complexe
en/ of meervoudige problematiek bij
patiënten. Op verzoek van de huisartsen
worden patiënten bezocht, POH geïnstrueerd
over de sociale kaart, ontwikkelingen in de
zorg en welzijn, wet- en regelgeving.

“Voel je goed” (Den Haag)
In het kader van de maand van de
vitaliteit is in oktober 2017 een gezondheidsbingo georganiseerd voor de
doelgroep laaggeletterden en migranten.
Tijdens deze bingo werd voorlichting
gegeven over de schijf van 5 (4) door een
diëtiste. Uiteindelijk melden zich 8
mensen aan voor het project “Voel je
goed”. Binnen het project is door Plicare
samengewerkt met welzijn en huisartsen.

Op de volgende pagina’s wordt voor een aantal
woonplaatsen waar Plicare werkzaam is aangegeven hoe deze projecten en multidisciplinaire
samenwerking eruit zag.
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2.3. Zoetermeer

2.6. Lansingerland

2.7. Zuidplas

De samenwerking tussen de huisartsen in
Zoetermeer, Vierstroom Zorg Thuis en Plicare
is verder vorm gegeven in 2017. Deze samenwerking wordt ondersteund vanuit de
gemeente Zoetermeer.
De in 2016 gestarte pilot in twee wijken waarbij
tussen huisartsen, casemanagers dementie en
wijkverpleegkundigen van Plicare in zogenaamde
eerstelijnsverpleegkundige praktijken werd
samengewerkt is in 2017 verder doorontwikkeld voor heel Zoetermeer. Dit betekent dat
eind 2017 er voor heel Zoetermeer combinatiefuncties zijn ontwikkeld waarbij verpleegkundigen zowel in de huisartsenpraktijk bezig
zijn met ouderenzorg als aan wijkgericht
werken en preventie.

Plicare heeft het initiatief genomen in Lansingerland, in samenwerking met Zorgimpuls, om de
verschillende wijkverpleegkundige organisaties
te verbinden, zeker waar het gaat om het
combineren van geïndiceerde en wijkgerichte
zorg. Doel hierbij was de kwaliteit van zorg in
het gebied te bevorderen, elkaar deskundig te
houden, en door samenwerken tot wijkgerichte
projecten te komen.
Omdat vrijwilligers in Lansingerland een grote
rol spelen is voorlichting en training gegeven
aan vrijwilligers in het welzijnsdomein om de
deskundigheid te vergroten in het bevorderen
van gezondheid van inwoners op lange termijn.
Dit heeft tevens een eﬀect op duurzame inzet
van vrijwilligers.

Plicare heeft in Zuidplas de wijkverpleegkundigen ondersteund in het leefbaarder maken van
het gebied voor mensen met dementie. Daarnaast heeft Plicare de signalen uit het gebied
over moeizame processen bij gemeente of
tekort aan aanbod in voorliggende veld
gebundeld en in samenwerking met de betreffende partners toegewerkt naar verbetering
hierin en in samenwerking. Ook zijn vrijwilligers
getraind in het omgaan met complexe situaties.
Voor het inloophuis voor mensen of naasten/
nabestaanden van mensen met kanker werd
ondersteuning geboden door Plicare in de
zoektocht tot professionalisering, het trainen
van de vrijwilligers, het aanvullen van de sociale
kaart, en het verbinden van 0de – 1ste – 2de lijn
op gebied van oncologische nazorg van zowel
patiënt als naasten.

2.4. Leidschendam/Voorburg
In Leidschendam/ Voorburg is een project
gedaan in samenwerking met buurthuizen en
welzijn. Doel hierbij was het begeleiden van
kwetsbare wijkbewoners naar een project voor
betaalbaar en gezond eten en laagdrempelige
verbinding met zorg en welzijn.

2.5. Gouda
In Gouda is een pilot gestart rondom gezond
koken voor mensen met een kleine beurs en
ouders van kinderen met obesitas, in samenwerking met diëtiste en buurtpunt.

Mantelzorgondersteuning

2.8. Den Haag

Plicare en welzijn organiseerden een
high-tea voor mantelzorgers, waarbij in
gespreksgroepen mantelzorgers hun
verhaal konden doen. Op basis van de
ondersteuningsbehoeften die hierbij
naar voren kwamen zijn vervolgactiviteiten en individuele ondersteuning
georganiseerd. Vanaf 2018 is in Laak
(Den Haag) een vaste mantelkring.

Er heeft een leefbaarheidsonderzoek in de wijk
Escamp plaatsgevonden i.s.m. gemeente Den
Haag en woningbouw Staedion. Plicare heeft
hierin 200 wijkbezoeken afgelegd in de wijk
Vrederust bij burgers met een lage SES. Hierbij
kwamen vragen aan de orde op het gebied van
care, cure en sociaal domein. Doel was laagdrempelige toeleiding naar buurt-activiteiten,
sport en wijkprojecten.
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In de wijk Transvaal werd “de Transvaaltocht”
georganiseerd een samenwerking tussen
praktijkschool de Einder, politie, WZH en de
Haagse Markt om (minder mobiele) wijkbewoners in beweging te krijgen.
Plicare participeerde in 2017 in de groep
“Andersom”. Hierbij werd samengewerkt met
Parnassia/ Brijder. In een wekelijks bij elkaar
komende groep van 55+ burgers met
verslavingsproblematiek werd door middel
van gesprekken ingezet op leefstijlcoaching,
verbinden en gesprekstechnieken.

Plicare werkt samen met "Publieke werken",
oftewel het sociaal hospitaal project. Dit project
met de gemeente Den Haag en zorgverzekeraar
CZ heeft als doel om kosten te besparen en
kwaliteit van leven te verhogen. Doelgroep
hierbij zijn burgers met hoogcomplexe
problemen, die onoplosbaar blijken in de
sociale wijkteams.

Het Sociaal Team Statushouders (STS) is
een multidisciplinair team, gefaciliteerd
door de Gemeente Den Haag. Het team
richt zich op hulpverlening aan de groep
vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsstatus die vastlopen in gezondheidszorg,
integratie of participatie. Plicare heeft
zich in dit team nadrukkelijk beziggehouden met vraagstukken rondom de
gezondheid van de cliënten van de
teams, maar ook met de gezondheidsproblematiek van de groep
vluchtelingen in het algemeen. Meer nog
dan in de Sociale Wijkzorgteams bleek
gezondheid een thema te zijn waar veel
aandacht aan diende te worden besteed.
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3. Organisatie

3.1. Raad van Toezicht

3.3. Het meten van eﬀect

Plicare is een coöperatie van onafhankelijke
wijkverpleegkundigen. Plicare is in 2015
geïnitieerd door zorgorganisaties WZH,
Fundis en Florence. Cardia en Zorgpartners
Midden-Holland zijn ook 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 die in 2017 aan bod zijn geweest
in de Raad van Toezicht zijn o.a.:
- Financiën, HR, ICT en Kwaliteit
- Ontwikkelingen zorginkoop
- Statutenwijziging
- Afscheid directeur en aannemen nieuwe
directeur
- Compliance
- Onderzoek meerwaarde wijkgericht werken
door LUMC
- Bijeenkomsten met VWS, gemeenten,
eerstelijn en zorgverzekeraars

Om de eﬀecten van de inzet van de wijkverpleegkundigen te monitoren ontwikkelen
we prestatie-indicatoren. 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.

Plicare wordt door de ziektekostenverzekeraars
in onderaannemerschap geﬁnancierd. Met een
aantal huisartsen-organisaties zijn afspraken
gemaakt over dienstverlening door de wijkverpleegkundigen van Plicare, veelal gericht
op ouderenzorg.

3.2. Deskundigheid
In 2017 werden voor de wijkverpleegkundigen
scholingen georganiseerd rondom
voorbehouden handelingen en eﬀectief
communiceren in je netwerk. Daarnaast is
voortdurend aandacht voor het verbeteren
van enerzijds het individueel functioneren en
anderzijds de samenwerking in het team.
Er hebben in 2017 in totaal drie HBO-V deeltijdstudenten stage gelopen binnen Plicare.

In 2017 is verder vorm gegeven aan een onderzoek in samenwerking met het LUMC en het
Jan van Es instituut om de eﬀectiviteit in kaart
te brengen van het wijkgerichte werken.
Voor de zorgverzekeraars heeft Plicare
periodieke monitoringoverzichten gemaakt
om haar dienstverlening transparant te kunnen
verantwoorden.

Na een inwerkperiode waarin de
stagiaire meeliep met collega’s en
bekend werd met het huidige zorglandschap, kon zij steeds meer taken
zelfstandig oppakken. Aan de eind van
de stage was zij in staat om de leiding te
nemen tijdens de gesprekken met
wijkbewoners en hier acties aan te
verbinden. Het was erg leuk om haar te
zien groeien in dit proces.
Janneke van Pesch
wijkverpleegkundige Plicare
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Resultaten Plicare 2017
Onderstaande tabel geeft aan hoeveel individuele burgers door Plicare zijn geholpen.

Totaal aantal cliënten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aantal burgers geholpen met zelfzorg- of mantelzorg advies . . . . . . . . .
Aantal burgers doorverwezen in kader WMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aantal burgers doorverwezen wijkverpleging (Z/W) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aantal burgers doorverwezen in kader van Wet langdurige zorg . . . . . .
Aantal burgers geholpen met voorliggende voorziening . . . . . . . . . . . . .

Hierbij betrof het 4140 cliënten met multiproblematiek, waarbij bij 580 burgers geen
passende hulp mogelijk was en bij 711 burgers
de hulp werd geweigerd of gemeden.

Wijkverpleegkundigen van Plicare
organiseerden:
- 104 groepsbijeenkomsten waarbij zij 1488
burgers bereikten
- 136 bijeenkomsten voor netwerkpartners
In vergelijking met 2016 blijken ruim 1000
individuele burgers meer geholpen te zijn door
Plicare.

8078
3839
751
367
111
1907

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat in 85%
burgers zonder een indicatie voor WMO, WLZ of
ZVW verder geholpen konden worden. In 96%
van deze groep blijkt dat geen verdere zorg
nodig is die wordt geﬁnancierd vanuit de
zorgverzekeringswet, maar dat de inzet van
de wijkgerichte preventieve zorg door de
wijkverpleegkundigen voldoende is, waarmee
opschaling van zorg wordt voorkomen..
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3.4. Cliëntenraadpleging
De cliëntenraad is in 2017 een keer bij elkaar gekomen.
De samenstelling is als volgt:
- Elles Wierda, namens WZH
- Nico Rost namens Florence
- José Vermeer/Doreen van Elst namens Fundis
- Janneke van Pesch, namens de wijkverpleegkundigen
- An Verwaal namens cliënten Den Haag
- Jan Metz namens cliënten Zoetermeer
Tijdens de in 2017 gehouden vergadering zijn o.a. de
volgende onderwerpen ter sprake gekomen:
- Verantwoording 2016
- Clienttevredenheidsonderzoek 2017
- Begroting 2017
- Jaarplan 2017
- Voortbestaan van Plicare/ S1

Reactie huisarts:
Donderdag 8 juni 2017 heb ik met Carla Jochems een
dag mogen meekijken bij haar werkzaamheden. Als
huisarts in opleiding kwam ik erachter dat ik eigenlijk
maar weinig wist van de 'sociale kaart' en deze dag heeft
mij een hoop geleerd. Ook kreeg ik inzicht in de rol van
een onafhankelijk wijkverpleegkundige. De indruk die ik
heb gekregen is dat de functie misschien nog het beste
te omschrijven is als een spin in het web. Er is ontzettend veel verschillende zorg en ondersteuning beschikbaar en verschillende wegen naar de verschillende
organisaties. Als verwijzend hulpverlener heb ik niet
altijd het overzicht. Dan is het erg ﬁjn om op een onafhankelijk wijkverpleegkundige te kunnen terugvallen.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor burgers die hulp zoeken
en die via deze weg snel op de juiste plek terecht
komen. Hierbij hoeven zij niet onnodig te wachten en
wordt voorkomen dat niet meteen de meest optimale
zorg wordt ingezet. Ook de laagdrempeligheid waarmee
zorg ingezet kan worden, is erg prettig. Mijn ervaring is
dat het steeds vaker gebeurt dat zorg eigenlijk pas
ingezet wordt op het moment dat de situatie is gaan
escaleren. Dit terwijl het juist zo prettig is om zorg in te
kunnen zetten om erger te voorkomen. Daarmee wordt
een hoop leed, maar ook kosten, voorkomen. Wat mij
betreft is de onafhankelijk wijkverpleegkundige een
cruciaal onderdeel van de sociale kaart. Ik hoop dan ook
in de toekomst blijft bestaan.
Louise Grebel
huisarts
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Onze plannen voor 2018
Begin 2018 blijkt dat vanwege gebrek aan
ﬁnanciering vanuit de zorgverzekeraar Plicare haar
activiteiten in de regio Den Haag, Leidschendam/
Voorburg moet stoppen.
In de regio Midden-Holland/ Zoetermeer,
Utrecht-West en Krimpenerwaard worden de
activiteiten van Plicare voortgezet.
Belangrijk thema hierbij is het verder vormgeven
van de samenwerking met gemeenten en
eerstelijn, waarbij het in beeld brengen van de
meerwaarde van deze vorm van wijkgericht
werken centraal staat. Plicare zal hierbij aansluiten
bij de landelijke ontwikkelingen zoals de juiste
zorg op de juiste plek en het bevorderen van
gezondheid en gedrag, in plaats van de focus op
ziekte.

Als aanvulling op dit jaarverslag vertellen in de
bijlage de wijkverpleegkundigen van Plicare zelf
over hun werk. Dit geeft een goed beeld van de
impact en eﬀectiviteit van het werk van Plicare.
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Doen wat nodig is
om kwetsbare
burgers te helpen
Plicare wijkverpleegkundigen
vertellen over hun dagelijkse werk

Cathy Spierings
Elly Snelders
Marianne van der Steen
Geraldine Wigboldus
Janneke van Pesch
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Cathy Spierings

‘Als al het regelwerk
gedaan is zie je de
gezondheid van
mensen verbeteren.’
Cathy Spierings is wijkverpleegkundige in Laak, Den Haag.

Het sociale netwerk van Cathy Spierings is
groot. Ze werkt met huisartsen, sociale
wijkzorgteams, Stichting Mee, Social Case
managers, Stichting Present, Wijkagenten,
buurtdominee’s, … Ze neemt deel aan
gezondheids-markten en heeft regelmatig
multidisciplinair overleg met de huisartsen in
de buurt. Ook in het Centrum voor Gezondheids- en welzijnszorg Cromvlietplein komt ze
in contact met haar ciënten.
Cathy: “Ik weet precies wat er in de wijk speelt,
ik zie wat er nodig is en waar actie vereist is.
Als Plicare wijkverpleegkundige zet ik mijn
ervaring en sociale netwerk zo goed mogelijk in.
Er is geen uitdaging die ik uit de weg ga,
hoeveel tijd en moeite er ook in gaat zitten.”

Het sociale netwerk van Cathy Spierings is groot. Ze werkt met huisartsen, sociale wijkzorgteams, Stichting Mee, Social Case managers,
Stichting Present, Wijkagenten, buurtdominee’s, … Ze neemt deel aan
gezondheids-markten en heeft regelmatig multidisciplinair overleg met
de huisartsen in de buurt. Ook in het Centrum voor Gezondheids- en
welzijnszorg Cromvlietplein komt ze in contact met haar ciënten.
Cathy: “Ik weet precies wat er in de wijk speelt, ik zie wat er nodig is en
waar actie vereist is. Als Plicare wijkverpleegkundige zet ik mijn ervaring
en sociale netwerk zo goed mogelijk in. Er is geen uitdaging die ik uit de
weg ga, hoeveel tijd en moeite er ook in gaat zitten.”

Kwetsbare burgers helpen door zaken goed te regelen
Dingen regelen en voor elkaar krijgen, ook al kost het veel moeite.
Cathy maakt het bijna dagelijks mee. Ze vertelt over één van haar
cliënten, een hulpbehoevende vrouw die zonder het te beseﬀen haar
eigen WMO (hulp en ondersteuning in het dagelijkse leven) had
opgezegd. Het bedrag van €40,- per maand die ze moest betalen als
eigen bijdrage kon ze niet meer opbrengen. Financiële problemen
stapelden zich op. Cathy: “Omdat ze zelf de WMO had opgezegd kwam
ze ook niet in aanmerking voor een ‘tegemoetkoming langdurige
zieken’. Een groot probleem. Ik heb toen ﬂink stampij moeten maken bij
de gemeente, maar uiteindelijk heb ik voor elkaar gekregen dat ze nu
€125,- per maand tegemoetkoming krijgt. Ze was hier zo blij mee.”

Problemen hangen vaak samen

Thema’s als eenzaamheid, gezondheid, voorlichting over voeding en
schulden zijn actueel voor veel van de cliënten van Cathy. “Vaak hebben
deze onderdelen met elkaar te maken en is er een oorzakelijk verband.
Als iemand gebukt gaat onder schulden bijvoorbeeld, heeft dat invloed
op de gezondheid.” Omdat de Plicare wijkverpleegkundigen direct deze
verbanden kunnen leggen en kunnen putten uit een groot sociaal
netwerk, worden ze vaak gevraagd door andere hulpverleners om mee
te denken over casuïstieken. Cathy: “Dat verbinden en regelen is iets
wat ik contstant doe. Voor alle betrokken partijen creëer ik hiermee
rust en overzicht. Ik neem misverstanden weg en vorm teams waar
nodig.”

Een vrouw met schulden
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Kwetsbare burgers helpen door zaken
goed te regelen
Dingen regelen en voor elkaar krijgen, ook al
kost het veel moeite. Cathy maakt het bijna
dagelijks mee. Ze vertelt over één van haar
cliënten, een hulpbehoevende vrouw die
zonder het te beseﬀen haar eigen WMO (hulp
en ondersteuning in het dagelijkse leven) had
opgezegd. Het bedrag van €40,- per maand die
ze moest betalen als eigen bijdrage kon ze niet
meer opbrengen. Financiële problemen
stapelden zich op. Cathy: “Omdat ze zelf de
WMO had opgezegd kwam ze ook niet in
aanmerking voor een ‘tegemoetkoming langdurige zieken’. Een groot probleem. Ik ben in
overleg gegaan met de gemeente en heb
uiteindelijk voor elkaar gekregen dat ze nu
€125,- per maand tegemoetkoming krijgt. Dit
lijkt wellicht iets kleins, maar voor deze vrouw
betekende het heel veel.”

Problemen hangen vaak samen
Thema’s als eenzaamheid, gezondheid, voorlichting over voeding en schulden zijn actueel
voor veel van de cliënten van Cathy: “Vaak
hebben deze onderdelen met elkaar te maken
en is er een oorzakelijk verband. Als iemand
gebukt gaat onder schulden bijvoorbeeld,
heeft dat invloed op de gezondheid.” Omdat
de Plicare wijkverpleegkundigen direct deze
verbanden kunnen leggen en kunnen putten
uit een groot sociaal netwerk, worden ze vaak
gevraagd door andere hulpverleners om mee te
denken over casuïstieken. Cathy: “Dat verbinden en regelen is iets wat ik contstant doe.
Voor alle betrokken partijen creëer ik hiermee
rust en overzicht. Ik neem misverstanden weg
en vorm teams waar nodig.”

Een vrouw met schulden
Cathy vertelt: “Een andere cliënt van me had
een ernstige longziekte en was hierdoor al twee
jaar lang aan haar bed gekluisterd. Ze was
voorheen chauﬀeuse en bracht dagelijks
mensen naar school maar vanwege haar ziekte
moest ze deze baan opzeggen. Doordat ze nu
geen inkomsten had kreeg ze een hoge schuld.
Toen ik haar vroeg of ze zich wel ziek had
gemeld bleek dat ze dit niet had gedaan omdat
ze ergens had gehoord dat dat binnen een
bepaalde termijn moest. Ik ben toen aan de
slag gegaan om haar te helpen, als eerste
klopte ik aan bij het UWV. Het werd een lang
proces maar ze bleek recht te hebben op een
WIA uitkering, ze was namelijk voor 100%
afgekeurd. Uiteindelijk heeft ze met terugwerkende kracht een uitkering gekregen plus
twee jaar ziektekwet-uitkering. Daardoor kon
ze een groot deel van haar schulden aﬂossen.
Toen haar ﬁnanciële problemen waren opgelost
werd ook haar gezondheid weer beter. Een
mooi voorbeeld van de meerwaarde die ik als
Plicare wijkverpleegkundige kan bieden met dit
regelwerk en hoe iemands welzijn hierdoor
verbetert.”

de zoon van een autistische man mee geweest
naar het UWV. Het feit alleen al dat ik mee ging
gaf zo veel steun, ook voor z’n omgeving dus.
Je ziet dat de jongen direct in de actieve modus
komt en dat werkt aanstekelijk.”

Bestuurders en de politiek
Over betrokkenheid gesproken. Cathy geeft
haar visie op het zorgbeleid in Nederland:
“Bestuurders, verzekeraars, politici, … ze
hebben vaak geen idee wat er speelt in de
dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg.
Ze zouden eens op de werkvloer aanwezig
moeten zijn om zelf te ervaren hoe het er aan
toe gaat. Hoe waardevol het is voor kwetsbare
burgers als er iemand is die écht aandacht voor
ze heeft. Iemand die de tijd en expertise heeft
om te kijken naar de problemen die onder de
oppervlakte zitten. Zonder uitzondering zie ik
bij iedereen die nu wel eens een dagdeel met
mij meeloopt dat de schellen van de ogen
vallen. ‘Oh, is dát wat je doet voor de mensen.
Nou snap ik het pas.’ “Ze zien dan hoe belangrijk het opbouwen van een vertrouwensrelatie
is en wat er bij komt kijken om mensen te
helpen en weer in hun kracht te zetten.”

Betrokken familieleden

Mensen helpen is fantastisch werk

Cathy merkt op dat het regelen van ingewikkelde zaken voor cliënten nog een ander
voordeel heeft. “Als het proces eenmaal in gang
worden gezet zie je dat andere familie-leden,
zoals zoons en dochters, ineens ook weer
betrokken raken en weer moed krijgen.
Dat is geweldig om mee te maken, het is zo
waardevol voor iedereen als banden weer
versterken.” Cathy vervolgt: “Laatst ben ik met

Het verschil maken, het onmogelijke mogelijk
maken, het leven van mensen aangenaam en
leefbaarder maken, dat is wat mij drijft. Ik mag
dagelijks meekijken in het leven van kwetsbare
burgers. Het is echt heel bijzonder om dat
vertrouwen te krijgen van mensen die midden
in de ellende van bijvoorbeeld relatieproblemen,
schulden, rouwverwerking of wat dan ook zitten.
Mensen helpen vind ik fantastisch om te doen!”
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Elly Snelders

‘Je hebt iemand nodig
die de regie voert en
partijen samenbrengt.’
Elly Snelders is wijkverpleegkundige in de
wijken Voorschoten en Leidschendam
Voorburg. Versnippering in het zorgaanbod
ziet ze als een groot probleem dat Plicare
kan voorkomen door de regie te voeren en
partijen samen te brengen.
“Iedereen doet een heel klein stukje en er wordt
vaak slecht samengewerkt. Die versnippering
van het zorgaanbod ervaar ik bijna dagelijks.
Het werkt natuurlijk veel eﬃciënter als er één
persoon is die de regie voert en kijkt wat er
nodig is. Samenwerking is hierin het sleutelwoord.”
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Een fatsoenlijk zorgplan voor een 96
jarige dame
Een goed voorbeeld van ‘regie voeren en
regelen’ omschrijft Elly in de casus van een 96
jarige cliënt. “Deze dame kon niets meer en had
ook geen inkomen. Haar dochter kwam elke
dinsdag om het huis op te ruimen. Ze was
incontinent en thuiszorg kwam elke ochtend
langs, om haar drijfnat uit haar bed te halen.
Vervolgens werd ze aangekleed, gedoucht en
op de bank neergezet met een boterham voor
haar neus. Waar ze net niet bij kon, want ze was
tenslotte al 96 en kon zo ver niet meer reiken.
Maar ze zat dus de hele dag daar op de bank.
Haar zoon, met cognitieve problemen, woonde
daar nog maar was er vanwege zijn werk alleen
‘s avonds. De ander zoon en een schoondochter
kwamen een keer per dag langs om te kijken en
om koﬃe voor haar te zetten. Dat was zo
ongeveer haar leven. Deze vrouw had geen
menswaardig bestaan.”
Ellie zorgde er voor dat er een fatsoenlijk
zorgplan voor de dame werd opgezet. Ook
heeft ze dagopvang voor haar geregeld, waar ze
nu elke ochtend voor wordt opgehaald. “Zo ﬁjn
om deze dingen voor haar te kunnen regelen.
Ook de familie is me super dankbaar.”

Als niemand iets regelt gebeurt er dus
ook niets
Elly constateert dat Thuiszorg niet in staat is om
complex regelwerk uit te voeren. “Ze hebben 20
minuutjes voor douchen en aankleden en en
voor de rest hebben ze te weinig tijd.” Toen Elly
destijds zelf in de thuiszorg werkte gaf ze
mensen vaak tien minuten extra aandacht
buiten het schema om. “Dat deed ik dan in mijn
eigen tijd, als een soort vrijwilligerswerk.”

Aandacht is een groot goed!
“Als je gekoppeld bent aan een client is het heel
anders”, vertelt Elly. “Dan kun je wél dingen
regelen, als het moet dezelfde dag nog. En zo
zou het moeten zijn. ‘Organiseren, regelen,
monitoren, checken, zien wat er aan de hand is’
als je core business. Controleren en kijken of
alles goed gaat, ook na weken of maanden. Zo
niet dan pak je het weer op. Totdat je niet meer
nodig bent. En dat is natuurlijk de bedoeling,
dat mensen zelfredzaam worden.”

“Door kwetsbare burgers
nu al in beeld te hebben
voorkomen we veel leed en
kosten in de toekomst.”
Mensen voorbereiden op de toekomst
Als huisartsen constateren dat een patiënt
naast lichamelijke klachten ook bijvoorbeeld
aan eenzaamheid lijdt, kunnen ze ‘welzijn op
recept’ uitschrijven. Mensen kunnen dan naar
een welzijns-orgaan gaan en krijgen daar de
menselijke aandacht die ze verdienen. Als het
aan Elly ligt komt er ook ‘mantelzorg op recept’.
“Stel, een man is er erg ziek en het ziet er naar
uit dat hij binnen korte tijd niet meer zelfstandig kan functioneren, dan is het belangrijk dat
zijn vrouw wordt voorbereid op haar toekomstige rol als mantelzorger. Ze moet weten wat
het inhoud en waar ze straks aan toe is. Door
hier in een vroeg stadium aandacht voor te
hebben kan je op tijd opschalen en voorkom je
problemen in de toekomst.”

Preventie en vooruit kijken: een
belangrijke taak van Plicare
Preventie en vooruitzien is voor Elly een belangrijk thema. “Met name in Leidschendam Voorburg
en Wassenaar bestaat nu via de huisartsen veel
contact met 60 plussers. We vragen ze bijvoorbeeld om na te denken over hun leefplek.
Willen ze hun huis aangepast hebben en thuis
blijven wonen of willen ze, als het zo ver is,
verhuizen naar een aangepaste woning? Juist
op deze, relatief jonge, leeftijd is het belangrijk
om hier al over na te denken. Hoe zien ze dit in
de toekomst? Als ze straks 70 of 80 zijn, zijn ze
veel kwetsbaarder en minder ﬂexibel om een
omslag te maken. Door deze mensen nu al in
beeld te hebben voorkomen we veel ellende en
kosten in de toekomst. Ook dit is een belangrijke meerwaarde die Plicare biedt.”

Kwetsbare burgers helpen
Volgens Elly zijn mensen vaak al op een simpele
manier te helpen. “Ik heb een cliënt die autistisch is, werkeloos is geworden en geen idee
heeft hoe hij zijn leven wil inrichten. Ik neem
hem bij de hand en begeleid hem. Ik heb ‘m
meegenomen naar de Heemtuin, een plek waar
mensen samenkomen gezamenlijk te tuinieren.
Van dit bezoek beurde hij helemaal op. Een
schot in de roos, inmiddels komt hij daar drie
keer per week. De mensen daar kennen zijn
situatie en vangen hem op zo’n manier op dat
hij zich veilig voelt. Op een simpele manier heb
ik hem geholpen. Dat geeft mij een enorme
voldoening”, vertelt Elly.
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Typische regie-functie
De thuiszorg levert zorg, dat is hun core
business. Ze zorgen ervoor dat alles bij mensen
op medisch en sociaal vlak goed komt. Dat ze
schoon zijn, dat wonden worden verzorgd,
enzovoort. Plicare hangt daar boven. We
bewegen alle kanten op, als een soort inktvis.
We kijken telkens wat nodig is. We kunnen
problemen aanpakken vanuit elke invalshoek:
vanuit de zorg, vanuit welzijn, vanuit de
huisartsen... Deze regie-functie, die versnippering tegengaat, vormt één van onze belangrijkste
meerwaarden.”
Elly ziet het zo: “We vormen tenslotte een club.
De fysiotherapie, de ergotherapie, de mantelzorger, de maatschappelijk werker... Plicare
bundelt al deze krachten en zorgt dat er een
echt team is, dat als een schil om onze clienten
heen staat.”
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Marian van der Steen

‘Om er achter te komen wat er écht speelt
zul je vertrouwen moeten opbouwen.’
Marian van der Steen is als wijkverpleegkundige
verbonden aan een grote huisartsenpraktijk
in de Haagse wijk Bouwlust/Vrederust waar
veel kwetsbare mensen wonen. Om er achter
te komen wat er echt speelt bij mensen, moet
je een vertrouwensrelatie met wijkbewoners
opbouwen. En dat lukt alleen als je de tijd
kunt nemen voor mensen. En juist daarin
schuilt de meerwaarde van Plicare.
“Ik werk nu tien jaar in deze wijk,” vertelt
Marian. “Ik ken de wijk door en door. Voor
mensen ben ik een belangrijk aanspreekpunt.
Ze kennen me en vertrouwen mij. Dat is zo
belangrijk om mijn werk goed uit te kunnen
voeren.”

Een vertrouwensband opbouwen werkt
Wat zo’n vertrouwensband kan opleveren,
merkte Marian toen een huisarts haar in
contact bracht met een moeder van twee (zeer
vermoedelijk) autistische zoons. De 65-jarige
vrouw was ten einde raad. Haar zoons
woonden in één huis, hebben beiden geen werk
en zijn ﬁnancieel volledig van hun ouders afhankelijk. De een wil wel hulp, maar de broer met
de zwaarste beperking staat nergens voor open.

Hij is al een poosje bekend bij het wijkteam,
maar laat geen hulp toe. Hij komt nauwelijks
buiten en doet niets anders dan gamen. “Zijn
moeder vroeg mij om met de zoon met de
zwaarste beperking te gaan praten,” aldus
Marian. “Bij de eerste drie gesprekken bleef de
man in de badkamer zitten en hadden we het
vooral over koetjes en kalfjes. Pas bij het vierde

gesprek kwam hij bij mij zitten. Dat ervoer ik
echt als een triomf-moment. Zo won ik langzaam zijn vertrouwen. Hij was in het verleden
alleen aangesproken op zijn problemen, maar
ik probeerde hem aan te spreken op zijn
talenten en wat hij leuk vond om te doen. Dit
werkte. Hij heeft nu loopbaanbegeleiding en hij
plant in een zorgtuin wekelijks plantjes en dat
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Hij is al een poosje bekend bij het wijkteam,
maar laat geen hulp toe. Hij komt nauwelijks
buiten en doet niets anders dan gamen. “Zijn
moeder vroeg mij om met de zoon met de
zwaarste beperking te gaan praten,” aldus
Marian. “Bij de eerste drie gesprekken bleef de
man in de badkamer zitten en hadden we het
vooral over koetjes en kalfjes. Pas bij het vierde
gesprek kwam hij bij mij zitten. Dat ervoer ik
echt als een triomf-moment. Zo won ik langzaam zijn vertrouwen. Hij was in het verleden
alleen aangesproken op zijn problemen, maar
ik probeerde hem aan te spreken op zijn
talenten en wat hij leuk vond om te doen. Dit
werkte. Hij heeft nu loopbaanbegeleiding en hij
plant in een zorgtuin wekelijks plantjes en daar
wordt hij gelukkig van. Zijn broer gaat vaak mee
en raakt zo ook gemotiveerd. Geweldig om te
zien. Van de buren hoorde ik terug: “goh, ik wist
niet dat het zo’n lieve jongen was.’
Marian kwam erachter dat de man al die tijd
geen uitkering had gekregen omdat hij nooit
de weg naar de juiste instanties had gevonden.
“Ik kreeg het voor elkaar dat iemand van de
gemeente bij hem thuiskwam om een uitkering
te regelen. Normaal moet je hiervoor naar een
loket, dus dat geeft weer aan hoe belangrijk
onze contacten bij de gemeente zijn. En hoe je
door je contacten als Plicare-wijkverpleegkundige net dat beetje meer kan leveren waarmee
je mensen echt verder kan helpen, aangepast
op hun situatie en hun persoonlijkheid. Wij
kennen de sociale kaart en kunnen snel
verbindingen maken. En die verbindingen
kunnen net dat stapje zijn waardoor iemand uit
een uitzichtloze situatie komt.”

Preventief inspelen

Verder kijken dan iemands klachten

Er speelt zich volgens Marian heel veel achter
gesloten deuren af. Vaak wordt pas aan de bel
getrokken als het te laat is, als mensen dagen
later dood gevonden worden of de deurwaarder alarm slaat. En dan vraagt iedereen
zich af hoe het zo ver heeft kunnen komen en
waarom hier geen zorg is geweest.

Plicare-medewerkers kunnen zo niet alleen een
kijkje nemen achter gesloten deuren, vanuit
hun brede werkervaring kijken ze ook verder
dan alleen de klachten of medische problemen.
Want achter de klachten waarmee iemand bij
de huisarts komt, liggen vaak problemen aan
ten grondslag. Iemand raakt niet vanzelf
volkomen geisoleerd of komt niet vanzelf in een
uitzichtloze situatie terecht. “Het gaat dan om
eerst het vertrouwen van mensen te winnen,
zodat ze een veilige omgeving ervaren, waar ze
open kunnen zijn,” zegt Marian. “Na een paar
gesprekken kom je er dan achter dat mensen
zichzelf verwaarlozen en niet meer de deur
uitkomen omdat ze bijvoorbeeld door overgewicht moeilijk bewegen of door torenhoge
schulden zo verlamd raken van stress dat ze
niet meer voor zichzelf zorgen. 80% van mijn
werk bestaat uit aan die basis werken, zorgen
dat iemand met overgewicht in contact komt
met dietisten en het beweegaanbod in de wijk
of iemand met zware schulden een gesprek
krijgt met de schuldhulpverlening in de wijk.
Pas als die basis er staat, is de weg vrij en kun je
iemand helpen met andere problemen die de
weg naar een normaal leven blokkeren, niet
eerder.”

“Mensen komen zelf naar ons toe,
bezorgde buren bellen, maar ook
kerken, politie en de voedselbank
weten ons te vinden.”
“Daarom is ons werk zo belangrijk,” stelt
Marian. “Wij komen zoveel in de wijk dat we
heel veel dingen signaleren en daar preventief
op in kunnen spelen. Mensen komen zelf naar
ons toe, bezorgde buren bellen ons, maar ook
kerken, politie, voedselbanken, woningbouwcoörperaties weten ons te vinden. Voor de
huisartsen ben ik inmiddels ook een bekend
gezicht. Ze kennen mijn kwaliteiten en weten
wat ik aan kan. Ik stlaag erin om die kwetsbare
mensen te bereiken voor wie de drempel van
de huisarts-kamer net er eentje te hoog is. Via
ons netwerk kunnen wij dan direct praktische
hulp inzetten.”

Samenwerking met ziekenhuizen
Die preventieve proactieve werkwijze zet Plicare
ook in in haar samenwerking met transferpunten in ziekenhuizen. “ Zo ben ik nu al bezig
voor een terminale man met grote ﬁnanciële
problemen hulp te zoeken voor zijn vrouw als
hij straks komt te overlijden,” vertelt Marian.
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“Zij spreekt geen Nederlands en begrijpt niet
wat er allemaal aan de hand is. Hoe moet zij
straks die administratieve rompslomp gaan
doen als zij geen woord Nederlands begrijpt?
Daar probeer ik nu al op in te spelen door een
vrijwilliger te matchen. Daar zit onze meerwaarde in, vroegtijdig signaleren, in gang
zetten, monitoren, zorgen dat iedereen
(inclusief buren, waar zij een goede relatie mee
hebben) wordt meegenomen, daar hebben
wijkverpleegkundigen S2 eenvoudigweg de
ruimte niet voor. Preventief werken, advanced
care, proactief werken is nu versleuteld en
gekoppeld aan de geïndiceerde wijkzorg.
Uitvoerende cliëntenzorg zal altijd prioriteit
hebben. En last but not least; de burger moet
eerst in zorg komen, geïndiceerd worden.
Terwijl één van de speerpunten van de Plicare
wijkverpleegkundigen is om juist vóórliggend
op zorg te kijken waar de burger hulp bij nodig
heeft.”

Onmisbare schakel in de wijk
De onmisbare schakels in de wijk worden de
onafhankelijke wijkverpleegkundigen van
Plicare genoemd. Marian: “Wij bereiken die
mensen die die nog niet in zorg zijn maar wel
hulp nodig hebben. Ik vind het geweldig om
daar een bijdrage aan te mogen leveren. Geen
dag is hetzelfde, ik moet scherp blijven en elke
keer is het weer een uitdaging om te kijken
welke weg ik samen met de klant en de familie
gaan bewandelen. Maar als ik mensen weer
een stuk zelfstandigheid en eigenwaarde terug
heb kunnen laten vinden is dat fantastisch.”
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Geraldine Wigboldus

‘De tijd nemen om mensen te begeleiden
in het mentale proces is zo belangrijk.’
Geraldine Wigboldus is wijkverpleegkundige
in Lansingerland en Zuidplas.
“Bij hulpverlening gaat het vaak om een
mentaal proces dat onderliggend is aan een
medish probleem. Dat proces, waar bijvoorbeeld rouwverwerking en rol speelt kan soms
maanden duren. Als Plicare wijkverpleegkundige kan ik verantwoordelijkheid nemen
op zowel gezondheids- als op welzijnsniveau.
Dat is een unieke positie.”

Hulp in een rouwproces
Het is een bekend fenomeen: de kwetsbare
wijkbewoner die veel hulp nodig heeft maar
niets wil en zorg afhoudt. Vaak hebben zorgmijders hun vertrouwen in de zorgverleners
verloren. Geraldine vertelt over de casus van
een 88 jarige man met neurotische problemen.
“Deze man en zijn vrouw, die negen jaar
geleden overleed, waren beiden dwangmatig.
Hij als wandelaar en zij als horder (verzamelaar). Ze hielden elkaar jaren lang goed in stand,
totdat de vrouw overleed. De man kreeg
gezondheidsproblemen en toen hij de 40
kilometer lange wandeltochten die hij dagelijks
liep niet meer kon doen liep zijn leven vast.
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Hij kreeg toen allerlei aandoeningen aan hoofd
en lichaam en gaf hier de hulpverleners de
schuld van. De man kon met geen mogelijkheid
accepteren dat hij fysiek achteruit ging, het
klopte gewoonweg niet met het beeld wat hij
van zichzelf had. Dat reageerde hij af op
iedereen, geen specialist was goed genoeg en
hij accepteerde geen enkele behandeling.
Via de huisarts en het sociale team kwam er de
suggestie om een scootmobiel aan te vragen.
Geraldine: “Maar daar ging het natuurlijk niet
over. Ik ben met hem gaan praten. Het eerste
gesprek nam uren in beslag, hij vertelde zijn
levensverhaal en moest eerst zijn ei kwijt. En
dat is gewoon iets waar je de tijd voor moet
nemen, het is een mentaal proces. De man
wilde maar één ding: weer kunnen wandelen
zoals vroeger. Ik confronteerde hem langzaam
met het feit dat hij moest accepteren dat dat
niet meer kon. We zijn toen gaan zoeken naar
alternatieven waar hij wél gelukkig van zou
worden.”
Er waren nog meer problemen. Het huis van de
man stond stampvol met spullen. “Het was
bijna onmogelijk om de gang in te komen en
een scootmobiel zou nergens kunnen staan.
‘Leeghalen’ zou je zeggen maar de man kon
geen afscheid nemen van de spullen van zijn
vrouw. Hij was ooit begonnen met een verbouwing
maar had die niet afgemaakt. De achterkant
van het huis lag compleet open. Het gas was
afgesloten dus hij had ook nog eens geen warm
water.” Geraldine vertelt: “Het huis moest
verkocht worden. De man stond aan het begin
van een intens rouwproces. Door onze
gesprekken had ik inmiddels wel het volledige
vertrouwen. Hij wilde graag opnieuw beginnen,
in een leeg huis, en hij wilde vooral ‘rust’.

Uiteindelijk is er voor de rouwverwerking
iemand gekomen en is er vanuit de WMO
een begeleider gevonden die de intensieve
begeleiding van me heeft overgenomen.”
“Een proces als dit, daar gaan maanden overheen. Het begint met een medisch probleem
maar dan gaat het de welzijnskant op. Ik heb
hier als Plicare wijkverpleegkundige echt het
verschil kunnen maken. Ja, ik investeer hier een
aantal uur in, maar die verdien je weer terug
doordat je de echte grote problemen vóór
bent.”

Partijen met elkaar verbinden in de
kleine gemeenten
Geraldine vergelijkt een stad als Rotterdam,
waar ze voorheen werkte als wijkverpleegkundige,
met de kleinere plaatsen waar ze nu opereert.
“In de dorpen Zuidplas en Landsingerland is de
cohesie hoog, je ziet dat mensen de problemen
vaak met elkaar oplossen. Maar er is ook veel
geslotenheid, het kostte me een paar jaar om
het vertrouwen van de mensen te winnen.
Er is ook minder aanbod van zorgverleners om
de soms complexe casussen aan te pakken.
In Zuidplas heb ik daarom hard gewerkt aan de
verbindingen tussen Thuiszorg, de gemeente
en enkele kleine hulpverlenende organisaties.
De samenwerking is nu fantastisch en daar ben
ik best trots op. We geven veel voorlichting en
weten onze doelgroepen goed te bereiken.”

De werkelijkheid onder ogen zien
Geraldine vertelt over een casus waar het
mentale proces bij de cliënt een grote rol
speelt. “Ik ben bezig met hoogbejaarde vrouw.
Ze is erg kwetsbaar en heeft veel chronische

aandoeningen. Haar man is 92 en staat in feite
op omvallen omdat hij de hulp voor zijn vrouw
niet meer aan kan. Ook hier moest ik beginnen
met het winnen van vertrouwen. Mijn inzet was
om de vrouw in een ‘hoog laag bed’ te krijgen
met een po-stoel. Dit was een zeer moeilijk
gesprek omdat ik haar moest confronteren met
het feit dat het nooit meer zo zou worden als
vroeger. Het tweepersoonsbed moest er uit.
Voor hen was dit een enorme stap omdat
daarmee een tijdperk voorgoed werd afgesloten. Deze mensen gingen een rouwproces in,
ook omdat hun huwelijk werd onderbroken
door de situatie.”

“Zo’n mentaal proces kan
maanden duren. Het start
als een medisch probleem en
gaat dan de welzijnskant op.”
“Nadat ze het hoog laag bed in gebruik had
vertelde de vrouw me dat ze ‘nog nooit zo
lekker had geslapen.’ Doordat ik dit resultaat
met haar heb geboekt, de mentale omslag heb
kunnen maken, stond ze ineens ook open voor
andere hulp zoals fysiotherapie”, vertelt
Geraldine. “Ook hier is het cruciaal dat ik de tijd
heb kunnen nemen om het proces aan te gaan.
Thuiszorg zou dit, in de tien minuten die ze per
dag hebben, nooit kunnen doen. Het is zó
waardevol dat ik in mijn functie wél het gesprek
aan kan gaan en resultaten boek die een
waardevolle investering in de toekomst zijn.
Want ga maar na wat het zou kosten als de
situatie daar uit de hand was gelopen. De winst
die ik geboekt heb is heel groot.”
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Janneke van Pesch

‘Een overstijgende blik en
ervaring zijn nodig om
dingen voor elkaar te krijgen
binnen complexe wetgeging.’
Janneke van Pesch is wijkverpleegkundige in Haagse Hout, Den Haag.

De uitwerking van nieuwe wetgeving en
ﬁnanciering pakt in de praktijk vaak slecht uit.
Voor veel wijkbewoners en professionals is
het soms niet meer te overzien wat er kan
gebeuren als wetten elkaar snijden. Een goed
voorbeeld hiervan is het inzetten van
thuiszorg binnen de Wet Langdurige Zorg.
Janneke vertelt over een casus van een moeder
en haar dochter. De dochter heeft een complexe vorm van autisme. De moeder zorgde
jaren voor haar als mantelzorger en was inmiddels overbelast. De dochter was aangemeld bij
het Sociale wijkzorgteam (SWT) in Mariahoeve.
Om de situatie in kaart te brengen en te zoeken
naar passende hulpverlening ging Janneke op
huisbezoek.
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“Toen ik daar kwam bleek dat de begeleiding
die de dochter jaren had gekregen inmiddels
was gestopt. Dit omdat de betreﬀende
organisatie niet langer gecontracteerd was bij
de gemeente. Een drama. De dochter belde
haar moeder nu tientallen keren per dag in
paniekerige toestand. Vanwege een wijziging
in haar medicatiebeleid was het autistische,
dwangmatige en angstige gedrag dat ze
vertoonde sterk toegenomen. Dit had eerder al
geleid tot een aantal crisisopnames. We zorgden
er voor dat de begeleiding weer kon opstarten
en organiseerden een multidisciplinair overleg
met alle betrokkenen. We spraken af dat ik de
moeder onder mijn hoede zou nemen.”

Geduld, aandacht en samenwerken
De weken daarop belde Janneke de moeder
regelmatig. “Ze vertelde uitgebreid over de
problemen van haar dochter. Maar ook haar
eigen gezondheid was niet best: longkanker
met uitzaaiingen in de hersenen. Ze was in de
medische molen terecht gekomen en voelde
zich niet gehoord door de artsen, die haar
inmiddels geen behandeling meer aanboden.
Ondanks haar openheid stond ze gek genoeg
niet toe dat ik bij haar thuis langs zou komen.
Na veel geduld en doorvragen kwam ze met
één hulpvraag voor zichzelf; hulp in het
huishouden. We spraken af in het wijkcentrum
maar op de dag van de afspraak verscheen zij
niet. Ik besloot naar haar woonadres te gaan.
Er werd niet opengedaan. In de tuin lag allerlei
afval en speelgoed en door het raam zag ik dat
de woning vol stond met dozen en vervuild was
geraakt. De buurman vertelde mij dat mevrouw
was opgenomen.”

Via het ziekenhuis kwam Janneke er achter dat
ze al weer snel met ontslag zou gaan en dat er
bij de gemeente al een Wmo-melding was
gedaan voor huishoudelijk hulp.
“De week daarop belde ik haar weer. Ze
vertelde dat begeleiding voor haar dochter
maar moeilijk op gang kwam. De begeleiders
stelde onhaalbare doelen en konden niet
dagelijks langskomen. Haar dochter belde haar
nog steeds dagelijks meerdere malen. Ze was
nergens meer toe in staat, niet eens om
zelfstandig een boodschapje te doen of een
magnetronmaaltijd op te warmen.”
Janneke nam contact op met de casusregisseur
en begeleiders van de dochter om nieuwe
afspraken te maken over het inzetten van de
begeleiding. Er werd afgesproken dat Janneke
zich zou gaan focussen op de moeder.

“De materie is ingewikkeld
en zelfs voor zorgverleners
moeilijk te begrijpen, laat
staan voor mensen zonder
medische kennis.”
“Ik mocht inmiddels bij haar langs komen.
In het huis trof ik een behoorlijke chaos aan,
onder andere dozen met onverwerkte administratie. Het regelen van de huishoudelijke hulp
lukt pas na veel gedoe. De zoon van de moeder
was inmiddels ook in beeld, hij ging aan de slag
met het opruimen van de woning en het
verwerken van de administratie.”

Er volgde een gesprek met de casusregisseur
en de zoon waarbij de situatie werd geïnventariseerd.
“Ondanks de slechte prognose was mevrouw
nog in staat om zich zelfstandig te verzorgen.
Ze had wel pijnklachten en last van vermoeidheid maar leek zich groot te houden. Ik had
overleg met de huisarts. Vanwege de onvoorspelbaarheid van haar gezondheid besloten we
om de vrouw toch één keer per dag te laten
monitoren door de thuiszorg.”

Thuiszorg en de Wet Langdurige Zorg
“Toen ik op zoek ging naar een thuiszorgaanbieder stuitte ik op een groot probleem. De
zoon bleek bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling
Zorg) een aanvraag voor de Wlz (Wet Langdurige Zorg) te hebben gedaan zodat hij haar
kon inschrijven voor een plekje in een verpleeghuis. Maar vanwege deze Wlz aanvraag en de
slechte gezondheidprognose van mevrouw
wilden drie grote thuiszorgaanbieders in de wijk
haar niet in zorg nemen. Zij zouden mogelijk
meer zorg moeten gaan inzetten dan betaald
kon worden uit de Wlz-indicatie. Bovendien zou
de huishoudelijke hulp ook uit dit budget
betaald moeten worden. Geen van de partijen
durfde het ﬁnanciele risico te nemen.”
Janneke benaderde ook twee kleinere thuiszorgaanbieders. “Maar deze bleken beiden niet
gecontracteerd om zorg te leveren vanuit een
WlZ-indicatie. Ik nam contact op met het CIZ om
dit met hen te bespreken. Ze gaven aan dat
thuiszorgaanbieders gewoon vanuit de Zvwzorg (Zorgverzekeringswet-zorg) kunnen
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leveren zolang er nog geen besluit is genomen
over de Wlz-indicatie. Ik legde uit om welke
redenen de thuiszorg-aanbieders haar niet in
zorg wilden of konden nemen en dat hun
theorie dus niet klopte. Deze ‘kromme’ situatie
zou worden voorgelegd aan het onderzoeksteam van het CIZ.”
Ondertussen probeerde Janneke de situatie
zo goed mogelijk uit te leggen aan zoon.
“De huisarts gaf aan dat zij in een latere fase
van het ziekteproces een verklaring voor
Palliatieve Terminale Zorg (PTZ) kon afgeven.
Met deze verklaring kon er (waarschijnlijk) wel
thuiszorg worden ingezet. De materie is
ingewikkeld en zelfs voor zorgverleners moeilijk
te begrijpen, laat staan voor mensen zonder
medische kennis.”

Het resultaat
Toen de zoon, na veel heen en weer gebel,
alles begreep was hij hiervoor erg dankbaar.
“Ook voor het feit dat ik dit probleem aan het
licht had gebracht. ‘Hulde aan Janneke’, waren
zijn letterlijke woorden. De Wlz-aanvraag is
hierna opgeheven en de thuiszorg kon starten.
Bovendien kon mevrouw gewoon gebruik
blijven maken van de benodigde inzet van
huishoudelijke hulp vanuit de Wmo.”

De overstijgende blik
“Binnen Plicare krijgen wij ‘vrije regelruimte’ en
daardoor kon ik zonder indicatie doen wat er
op dat moment nodig was. De nieuwe wetgeving en ﬁnancieringen snijden elkaar regelmatig
in de praktijk. Dergelijke problemen worden
vaak pas duidelijk als het kwaad al is geschied.
Ik heb eerder in de thuiszorg gewerkt en wist
hierdoor goed dat het werken met een Wlzindicatie in de thuissituatie problemen kan
opleveren. Je krijgt te maken met een beperkt
budget en rekenmodules waarbinnen alle zorg
moet passen.
Deze indicatie is eigenlijk alleen goed toepasbaar in de thuissituatie als het chronische
ziekteproces langzaam verloopt en het de wens
is om naar een verpleeghuis te verhuizen. Met
deze kennis en een overstijgende blik kon ik
tijdig anticiperen en samenwerken met de
betrokkenen om de problemen die hiermee
zouden ontstaan te voorkomen. Het was een
enorme klus en vraag me nog weleens af wat
er was gebeurd als Plicare niet in beeld was
gekomen.”

Janneke: “Het CIZ liet weten dat ze een landelijk
onderzoek zijn gestart naar dit probleem. Ik zie
dat echt als een overwinning.”
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