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Programma

● Project Preventie in de Buurt, samenwerken aan 
gezondheid in de wijk

● De wijkverpleegkundige aan het woord: Petra 
Feenstra

● Wijkspel



RIVM 

● Infectieziekten

● Milieu & veiligheid

● Volksgezondheid

Centrum Gezondheid & Maatschapij

Centrum Gezond Leven

Centrum Gezond Leven ondersteunt lokale professionals op het gebied 
van lokaal gezondheidsbeleid door kennis, instrumenten en 
interventies





Preventie in de buurt

● Opdracht VWS: RIVM &NHG

● Doel: Stimuleren en ondersteunen van samenwerken aan 
gezondheid in de wijk met speciale aandacht voor de relatie 
huisartsenpraktijk en publieke gezondheid 

Door:

● Goede voorbeelden, kennis en materialen

● Lokale werksessies

● Borging in opleidingen

● Opleverdatum evaluatie 1 november 2018

● V&VN M&G betrokken in klankbordgroep



Voorbeelden, kennis, materialen



Lokale werksessies



Borgen in opleidingen



De Gezonde Wijkaanpak
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Preventie in de wijk: drie ondersteunende tools 
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Eerste resultaten evaluatie werksessies

● Wijkverpleegkundigen wisselend in zicht bij huisartsen

● Rol GGD verschilt  per werksessie

● Kennismaken en netwerken staat voorop, wat kun je betekenen voor elkaar?

● Gezondheid wordt gekoppeld aan sociale factoren, gedacht vanuit positieve 
gezondheid

● Werksessie wordt positief beoordeeld als goede eerste stap

● Naar een concreet plan van aanpak vraagt nog om verdere hulp

● Randvoorwaarden zijn van belang: kartrekker, tijd, geld, draagvlak, 
vertrouwen, duidelijkheid over taken en rollen



Wijkspel casus

● Je werkt in een echte volksbuurt. Er wonen veel oudere mensen 
wonen, veel alleenstaanden. Een groot aantal van hen is slecht ter 
been. De supermarkt is een flink eind lopen. In het buurthuis kom 
je altijd dezelfde bewoners tegen. Er wonen ook gezinnen, met lage 
sociaal economische status. Er is sprake van overgewicht bij 
kinderen. Veel van de ouders roken. Op school wordt veel chips 
getrakteerd. Er zijn de laatste tijd veel nieuwkomers in de wijk 
komen wonen. Omdat het een aandachtswijk is wil de gemeente 
starten met een Gezonde wijkaanpak en vraagt de 
wijkverpleegkundige hierin de regie te nemen. De gemeente wil 
graag de gezondheid van de wijkbewoners verbeteren.

● Hoe pak je dit aan?



Wijkspel stappen gezonde wijkaanpak

1. Noem 5 informatiebronnen waarmee je een wijkprofiel maakt?

2. Noem 3 stappen hoe je komt tot prioriteiten en doelen

3. Maak een plan van aanpak, noem 5 concrete acties

4. Hoe ga je de inwoners betrekken?

5. Met wie ga je samenwerken en met welk doel?

6. Hoe ga je monitoren/evalueren?



Relevante links

● Algemene informatie over gezondheidsbevordering 
www.loketgezondleven.nl

● Informatie over project preventie in de buurt 
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-
gemeente/themadossiers/preventie-zorg-en-welzijn

● Alle stappen van de gezonde wijkaanpak 
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/stappen-
lokaal-gezondheidsbeleid

● Toolkit Preventie in de Wijk 
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Gezonde_Wijk/Preventie_in_d
e_wijk/toolkit
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