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Onderwerp:

Ongevraagd advies inzake De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt
Wmo-raad Zeewolde

Geacht college van B en W van de gemeente Zeewolde,
Graag brengen wij bij deze een ongevraagd advies uit.
Wij hebben kennis genomen van de tussenbalans “Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige
voor een gezonde buurt”. Dit is een interessant rapport naar aanleiding van een pilot met inzet
van wijkverpleegkundigen. Alhoewel de pilot voor een groot deel in grote en middelgrote
steden werd uitgevoerd zijn er ook een aantal plattelandsregio’s bij betrokken.
Uit de metingen die zijn verricht blijkt weliswaar niet zonneklaar dat er voor alle gemeenten,
verspreid over het land, direct meetbare financiële voordelen zijn te benoemen, maar in en
tussen de regels door, lezen wij dat reeds in het stadium van deze tussenbalans algemeen het
functioneren van de wijkverpleegkundige als succesvol wordt ervaren. Dit onder andere
vanwege het fungeren als vangnet, snel ter plekke zijn en doeltreffend kunnen handelen als
een spin in het web en het kunnen functioneren als tussenpersoon in een netwerk van de
eerstelijns hulpverleningen. Hierdoor kan ook wellicht (secundaire)preventie bewerkstelligd
worden.
Het voornoemde rapport van de tussenbalans levert een aantal in het oog springende zaken op
Consensus betrokkenen, meerwaarde generalistische functie in de wijk.
 Consensus kenmerken, autonoom, generalistisch, laagdrempelig en outreachend
 Oplossen knelpunten bij multi problematiek
 Integrale benadering, wonen, preventie, welzijn en zorg
 Activeren cliënten, meer zelfregie
 Regelruimte nodig voor realisatie
En ook:
 Aandacht, overzicht en preventie zijn sleutelwoorden
 De burger weet zich gezien, gehoord en geactiveerd
 De zorgleverancier kan doelmatig en efficiënt werken
 De regiehouder (partners) de gemeente en zorgverzekeraar voorzien zich van
betrouwbaar en praktisch advies voor hun beleid en uitvoering
In het rapport uit men wel zorgen over de institutionele inbedding van de
wijkverpleegkundige en geeft men aan dat ook de financiële borging nog een punt van zorg is.

In de recente nota ten aanzien van de langdurige zorg van staatssecretaris Van Rijn, wordt het
idee van inzet van wijkverpleegkundigen inmiddels ook omarmd, met verwijzing naar de
rapportage over de “Zichtbare Schakel”. Er wordt bovendien landelijk 200 miljoen euro voor
uitgetrokken. Dit komt al tegemoet aan de financiële zorg uit genoemde nota.
Recent had ik als voorzitter van de Wmo-raad, samen met wethouder Prins, een gesprek met
een vertegenwoordiging van de huisartsen van Zeewolde, die ook zeer positief staan ten
opzichte van de terugkeer van de wijkverpleegkundige.
Al deze signalen, brengen ons er toe u te adviseren, ook in Zeewolde stappen te ondernemen
om de terugkeer van wijkverpleegkundigen in de eerste lijn te bewerkstelligen.
Overleg met zorgverzekeraars en andere aangewezen partijen, naar analogie van genoemd
rapport, is daar een mogelijke route voor.
Daarbij zal de schaalgrootte van een wijk wel goed in de gaten gehouden moeten worden.
Zeewolde beschouwen als één wijk is ons ziens niet aan de orde, een opdeling in twee of drie
wijken ligt meer voor de hand.
Wij als Wmo-raad verzoeken u vriendelijke doch dringend dit advies in overweging te willen
nemen.
Namens de Wmo-raad,
D.van Klaarbergen -van Holland, voorzitter
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