
 Wijkzorg in Uithoorn

‘Wees zuinig op stagiaires!’

Ouderen krijgen steeds meer en ook steeds complexere 
zorg aan huis. Het is dus buffelen voor de wijkzorgteams. 
Soms is de vraag nog maar nauwelijks bij te benen.  
Team De Posthoorn ziet wel kansen voor verbetering.  
Een greep uit hun tips en observaties.

De wijkzorg is veranderd. Naast steunkousen, oogdruppels, wasbeurten 
en medicijnverstrekking is er steeds meer sprake van complexe zorg. 
Bij de verzorging van wonden bijvoorbeeld, het aanleggen van infusen, 
stoma’s, katheters en pompen. Of casemanagement, het coördineren van 
zorg en hulptroepen. De goedige wijkzuster die nog wel eens een afwasje 
deed, is nu een zorgzame en tegelijkertijd kritische professional. Mariëlle 
van Dijk en Loes van Bemmelen passen perfect in dat profiel. Warm en 
zakelijk tegelijk. Hun Uithoornse team loopt als een trein, maar wel door 
de keuzes die ze maken. Hun belangrijkste adviezen aan de sector: 

1. Zet in op volledige informatie
‘Om goed te kunnen plannen,’ zegt Loes, ‘is het handig als je 
ongeveer weet welke zorgvraag er gaat komen. Maar huisartsen en 
ziekenhuizen, onze belangrijkste verwijzers, hebben vaak andere 
dingen aan hun hoofd dan ons van volledige informatie te voorzien. 
Dan lees je bijvoorbeeld dat er één keer per dag een stoma moet 
worden gewisseld en blijkt het om vijf keer per dag zorgverlening te 
gaan. Als de wijkzorg maar eenmaal in beeld is, denken ze, dan gaat 
de rest vanzelf. Er is dus nog wel wat te doen in die communicatie.’

2. Talenten maximaal benutten 
Mariëlle: ‘In 2015 is met zorgverzekeraars één tarief 
voor onze diensten afgesproken, dus ongeacht of het 
om steunkousen of palliatieve zorg zou gaan. Iedereen 
moet alles kunnen, was het idee. Toch denken wij dat 
specialisatie binnen het team nodig is om gemotiveerd te 
blijven. Bij ons heeft iedereen naast de algemene taken 
min of meer een eigen taak, wat trouwens ook het idee 
van zelfsturing is. Ik vind casemanagement bijvoorbeeld 
interessant, Loes begeleidt graag leerlingen en stagiaires. 
Zo worden onze talenten maximaal benut. Je merkt dat 
ook aan de sfeer als je hier binnenkomt. Wij hebben niet 
veel moeite om nieuwe collega’s aan te trekken.’
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3. Maak onderscheid in laag- en hoogcomplexe zorg
Loes: ‘De hele extramurale zorg zou volgens ons onderscheid 
moeten maken tussen laag- en hoogcomplexe zorg. Wij hebben 
opleidingsniveau 3, 4 en 5 in huis. Dat betekent dat we een 
breed scala aan verpleegtechnische handelingen kunnen bieden, 
wat handig is als iemand dit tijdelijk nodig heeft, bijvoorbeeld 
na een oncologische behandeling. Als het daarentegen langdurig 
om alleen oogdruppels en wasbeurten gaat, is het zonde om 
dit tegen het dure tarief te doen dat wij hebben afgesproken. 
Krijgen wij de vraag hiernaar, dan verwijzen we liever door naar 
een zorgaanbieder die persoonlijke begeleiding in het pakket 
heeft en goedkoper is. Daarmee houden wij ook onze handen 
vrij voor de complexere zorg. Het lukt zo wel, maar efficiënter 
zou het zijn in een eerder stadium voor te sorteren.’

5. Begrenzing van het werk
Mariëlle: ‘”Kom op, je kunt toch best een broodje smeren. Die 
paar minuten… “ Ook zoiets. De wijkzorg die overal goed voor 
is. Nou weet je, het is niet een kwestie van kunnen of willen. 
De enige professionele vraag is of het medisch nut heeft wat 
je doet. Als een broodje smeren nodig is om te zorgen dat 
mensen hun medicijnen nemen of dat ze überhaupt eten, wat 
bij dementie vaak een probleem is, dan doe je het, anders niet. 
Zelfredzaamheid blijft het streven. Als cliënten op zondag zichzelf 
kunnen douchen maar door de week niet… dan moet er een 
belletje gaan rinkelen. Misschien helpt een beugel aan de muur 
in dit geval? Vaak kom je met elektronische ondersteuning,  
een maaltijdservice of wat hulp van de buren een heel eind.’

4. Wees zuinig op stagiaires
‘Nieuwe vormen van ondersteuning zullen wel moeten,’ zegt 
Loes, ‘want beroepskrachten worden steeds schaarser. Ook om 
die reden investeren wij veel in de begeleiding van leerlingen 
en stagiaires. Op sommige andere plekken zien we dit wel 
eens misgaan. Er worden zelfs stagiaires in hun eentje op pad 
gestuurd! Die schrikken zich soms rot van wat ze tegenkomen. 
Doodzonde, want dan ben je ze kwijt voor de zorg. Als we één 
hartenkreet naar zorgcollega’s mogen uiten: wees zuinig op 
stagiaires!’

Mariëlle en Loes prijzen zichzelf gelukkig. Ze werken in een 
ambitieus team, realiseren zij zich, waarin ieder optimaal tot 
zijn of haar recht komt. Misschien kun je dat niet van alle teams 
verwachten. Meer mixen en kennis delen zou nog wel eens een idee 
kunnen zijn. Amstelring Wijkzorg heeft bijna 60 teams in Amsterdam 
en Amstelland, dus mogelijkheden genoeg, zou je zeggen. Verder 
vinden ze dat hun werkgever er geweldig uitspringt in de sector, 
ook als het gaat om scholing, innovatie en een visie op de zorg van 
morgen. Wat hun belangrijkste reden is om Amstelring Wijkzorg 
trouw te blijven? Eenstemmig: ‘Dat kwaliteit altijd voorop staat.’
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