
Hoe ziet 
de wijkverpleegkundige 
er anno NU uit?

Het beroep van wijkverpleegkundige staat volop in de belangstelling en is,
sinds de positionering in de Zorgverzekeringswet, aan een versnelde ontwikkeling begonnen. 
De meningen over en invulling van het vak van de wijkverpleegkundige zijn nogal divers.  
De vakgroep wijkverpleegkundigen van V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid 
geeft in 5 overzichtelijke punten weer wie de wijkverpleegkundigen is:

Onafhankelijk 
 De wijkverpleegkundige kan onafhankelijk, onbevoor-

oordeeld en onderbouwd zorg indiceren, organiseren en 
uitvoeren. De wijkverpleegkundige is een generalist en 

levert integrale zorg in de volle breedte van haar vak op het 
snijvlak van het medische en sociale domein. Dit betekent 
dat de wijkverpleegkundige het gehele cyclische verpleeg-
kundig proces (anamnese, diagnose, interventies, resulta-
ten, evaluatie) uitvoert voor zowel individuele cliënten als 

aan een gemeenschap en voor mensen met een actuele 
zorgvraag als voor mensen die (nog) geen zorgvraag heb-
ben -bijvoorbeeld bemoeizorg en preventie-. Voor de wijk-

verpleegkundige staat de mens of gemeenschap centraal en 
vanuit een holistische mensvisie en positieve gezondheid 

wordt samenhangende zorg geboden.

Toegankelijk
De wijkverpleegkundige is een laagdrempelige, hbo-op-

geleide professional. De wijkverpleegkundige heeft in de 
Zorgverzekeringswet een poortwachtersrol voor de aan-

spraak wijkverpleging waardoor zij bepaalt wie in aanmer-
king komt voor wijkverpleegkundige zorg en wat deze zorg 
behelst.  Door opname van de aanspraak wijkverpleging in 
het basispakket, is de wijkverpleegkundige vrij toegankelijk 

voor alle inwoners van Nederland. 
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Schakel in de wijk
 De wijkverpleegkundige beschikt over de vrijheid om samen 
te werken met alle relevante samenwerkingspartners en kan 
optreden als regisseur om kwaliteit, samenhang en continuïteit 
van zorg en preventie te waarborgen. De werkzaamheden van 
de wijkverpleegkundige worden in samenhang met informele 
zorgverleners en professionals uit andere domeinen (wonen, 
veiligheid, financiën etc) uitgevoerd.

Expert
De wijkverpleegkundige is een professional en voldoet 
aan het expertisegebied van de wijkverpleegkundige. Zij 
heeft regelruimte om haar vak uit te oefenen en acteert 
vanuit ethische uitgangspunten van de beroepsgroep.  De 
wijkverpleegkundige is een zelfstandig beroepsbeoefenaar. Zij 
geeft vorm aan levenslang leren door reflectie, intervisie en 
scholing, deskundigheidsbewaking- en bevordering en kent de 
grenzen van haar deskundigheid.

Goedkoper en beter
De wijkverpleegkundige levert een actieve bijdrage aan de 
triple aim doelstellingen: 
1.  Betere gezondheid voor de gedefinieerde populatie.
2.  Betere ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning voor het 

individu. 
3.  Lagere kosten van zorg en ondersteuning per hoofd van de 

bevolking.
Door uit te gaan van (het versterken van) de eigen 
kracht, positieve gezondheid en preventie, levert de 
wijkverpleegkundige maatwerk in een gelijkwaardige 
relatie met de cliënt(en). Met als doel de gezondheid op 
maatschappelijk niveau te bevorderen en de zorgkosten te 
besparen.

“Goedkoper
       en beter”
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