Samenwerkingsvormen Huisarts - Wijkverpleegkundige
Een praktijkvoorbeeld
Model Maassluis (Careyn) is een voorbeeld van een samenwerking tussen huisarts en
wijkverpleegkundige/thuiszorgteam dat beschreven is in de handreiking (variant 5). Doordat de coördinerend
verpleegkundige hier zowel contacten heeft met haar team als met de HOED vervult zij de functie van
‘verbindingsofficier’. Zij is ook op bepaalde tijden op de HOED aanwezig. Dit leidt tot goede bereikbaarheid via
direct 06-nummer, vroegtijdiger signalering, efficiëntere transfer uit het ziekenhuis en kwetsbare mensen zijn
beter in beeld.
Soort tool

Factsheet

Trefwoorden

Bereikbaarheid/toegankelijkheid, informatievoorziening, kwaliteit van zorg, samenwerking
in de eerste lijn.

Doel

Voor goede patiënten/cliëntenzorg is het noodzakelijk dat huisarts en wijkverpleegkundige
samenwerken, op de hoogte zijn van elkaars deskundigheid en van de bereikbaarheid.
Deze beschrijving biedt inzicht in verschillende modellen van samenwerking en reikt
informatiebronnen aan.

Doelgroep

• Wijkverpleegkundigen die de regiefunctie vervullen.
• (Wijk)verpleegkundigen die voor directe patiëntenzorg contact met een huisarts
hebben.
• Verzorgenden die voor directe patiëntenzorg contact met een huisarts hebben.
• Leidinggevenden die voor hun teams modellen voor samenwerking voorbereiden.

Beschrijving

Verwijzing

Er is niet één aan te bevelen model. De samenwerkingsvorm is afhankelijk van:
- het aantal huisartsen
- de wijze waarop zij gevestigd zijn,
- overlegstructuren en samenwerkingsverbanden
- eventuele aanstelling van contact-, coördinerend en/of praktijkverpleegkundigen
Het is van belang je eigen lokale situatie goed in kaart te brengen: wat wil je bereiken, met
wie wil je dat bereiken en hoe? Als dat duidelijk is ga je op zoek naar de vorm die daarbij
past.
Hoe de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige vorm kan krijgen staat op
verschillende plekken beschreven:
1) Handreiking "Samenhangende zorg in de eerste lijn. De as huisartsen wijkverpleegkundigen (V&VN, NHG en LHV).
Er zijn 5 verschillende basisvarianten beschreven (zie onderstaand in schema’s
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weergegeven). Elke variant die beschreven staat heeft eigen voordelen en beperkingen,
afhankelijk van de lokale situatie.
In de handreiking, te downloaden via www.eerstelijn.venvn.nl, vind je:
- achtergrondinformatie
- uitgangspunten en voorwaarden voor samenwerking
- samenwerkingsvarianten
- hulpmiddelen bij het organiseren van samenwerking
2) Ruimte voor Zorg; wijkverpleegkundigen in de eerste lijn, juni 2009. Research en
advies in Wonen en Zorg, Amersfoort, Henk Nouws.
3) Projecten Zichtbare Schakel zie voor algemene informatie:
http://www.lvg.org/landelijk/krachtwijken. Voor meer specifieke informatie: www.zonmw.nl
hier vind je informatie over de projecten in diverse organisaties: Careyn, ActiVite e.a.
4) www.samenwerkeneerstelijnszorg.nl. Deze site richt zich op multidisciplinaire
samenwerking. Gericht op verschillende doelgroepen en thema’s binnen de eerste lijn. Met
name op wijkniveau.
5) Landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraken (LESA)
Zie site www.eerstelijn.venvn.nl, zoek op LESA en er verschijnt algemene informatie en
informatie over een viertal specifieke LESA's: CVA, Decubitus, Dementie en Palliatieve
zorg.
6) Thuis in de buurt. Project van Thuiszorg Rotterdam, www.tzr.nl
7) Buurtzorg www.buurtzorgnederland.com
8) Van Solex naar Laptop www.omring.nl
Effect/resultaat

Uit onderzoek (NIVEL 2008) en ervaringen in andere instellingen is gebleken dat de
huisarts het belangrijk vindt dat hij zijn bevindingen direct kan delen met de betrokken
wijkverpleegkundigen in een bepaalde regio. Vertrouwen in de samenwerking met de
wijkverpleegkundige/het thuiszorgteam is van belang.

Ervaringen

Intensieve samenwerking met een huisarts kan leiden tot taakverzwaring bij
(wijk)verpleegkundigen maar ook tot grotere arbeidstevredenheid.
De samenwerking vraagt extra aandacht voor de positie van de praktijkassistentes en
praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk.

De 5 basisvarianten van samenwerking
(Uit: de Handreiking Samenhangende zorg in de eerste lijn V&VN, NHG, LHV, 2007).
Variant 1 Wijkgebonden thuiszorgteams, centraal nummer als aanspreekpunt

2

Variant 2 Wijkgebonden thuiszorgteams en een contactpersoon per thuiszorgteam

Variant 3 Wijkgebonden thuiszorgteams en een contactpersoon per huisartsenpraktijk

Variant 4 Wijkgebonden thuiszorgteams en een coördinerend verpleegkundige

Variant 5 Praktijkgericht werken van de thuiszorgteams
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