
Ervaren knelpunten en kennishiaten

Oplossingsrichtingen

1. Betere ketenzorgafspraken 
op regionaal niveau

2. Betere samenwerking 
rondom een cliënt

3. Snellere samenwerking van 
de wijkverpleging met andere 

    organisaties 

4. Handvatten, kaders, hulpmiddelen, 
ondersteuning voor de

     wijkverpleging (o.a. sociale kaart)

5. Juiste benadering 
problematiek door de 

wijkverpleging (o.a. 
     persoonsgerichte houding)

6. Vergroten kennis en kunde 
wijkverpleging

7. Uitbreiden indicatiestelling zorg in 
een vervuild huishouden

Zorgen voor mensen met een vervuild 
huishouden
Knelpunten en oplossingsrichtingen voor de wijkverpleging

Organisatorische knelpunten
•  Weinig samenwerking tussen  

organisaties
•  Belemmeringen vanuit het  

zorgstelsel
•   Weinig samenwerking vanuit  

organisaties voor wijkverpleging  
met andere organisaties in zorg,  
welzijn en wonen

 

Zorginhoudelijke knelpunten
•  Terughoudendheid in het inschakelen 

van andere organisaties
•  Onduidelijkheid over juiste werkwijze  

in een vervuild huishouden
•  Werk van de wijkverpleging is niet  

goed uitvoerbaar 
•  Taakgericht werken door de  

wijkverpleging
•  Situatie roept veel emoties op  

bij de wijkverpleging

Kennishiaten
•  Ontbrekende kennis en vaardigheden 

bij de wijkverpleging over vervuilde 
huishoudens, mogelijke oorzaken 
(waaronder psychiatrische beelden)  
en zorgmijding

Betere ketenzorg-
afspraken op  

regionaal niveau

Betere  
samenwerking 

rondom een cliënt

Snellere samen-
werking van de 

wijkverpleging met 
andere organisaties 

Handvatten, kaders, 
hulp middelen,  

ondersteuning voor 
de wijkverpleging

Juiste benadering 
problematiek door 
de wijkverpleging 

Vergroten kennis 
en vaardigheden  

wijkverpleging

Uitbreiden  
indicatiestelling 

zorg in een vervuild 
huishouden

Onderzoeksmethoden

Verkenning  
wetenschappelijke  

literatuur

Interviews met cliënten, 
cliëntvertegenwoor

digers, professionals in 
de wijkverpleging, zorg, 

welzijn en wonen

Focusgroepen met  
professionals in de  

wijkverpleging, zorg,  
welzijn en wonen

Meer weten: 

www.nivel.nl
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Verzorgenden en verpleegkundigen in de wijkverpleging vinden de zorg voor 
cliënten met een vervuild huishouden vaak ingewikkeld. Tegen welke knelpunten 
lopen zij aan? En wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen?  


