Ruim baan voor de wijkverpleegkundige
Uitgesproken door mevrouw G.J.M. Kempen-van Dommelen, bestuurslid Unie KBO
op 11 november 2009 op Het Plein in Den Haag.

Zeer geachte mevrouw Bussemaker,
Vanuit de achterban van de grootste seniorenorganisatie van Nederland: de KBO,
klinkt steeds vaker de roep om de wijkverpleegkundige ‘oude stijl’ ruim baan te
geven.
De Unie KBO is van mening dat de wijkverpleegkundige menswaardige zorg
symboliseert. Bij goede zorg staat de relatie tussen cliënt en zorgverlener centraal.
Wij pleiten daarom voor meer vrijheid, mandaat en bewegingsruimte voor de
wijkverpleegkundige. Op deze manier is er meer aandacht voor de directe zorg.
De wijkverpleegkundige is het beste wapen tegen de overmatige bureaucratie in
de zorg.
Thuiszorg moet weer terug naar de basis waar die hoort: in de wijk bij de
wijkverpleegkundige. Onze leden hebben hierbij het beeld van een stoere vrouw in
een leren jas op een Solex, die:
- een spil is in de wijk:
een goed opgeleide verpleegkundige die de mensen, de zorgverleners,
mantelzorgers en vrijwilligers in de wijk kent, net als de KBO.
- een spil is in het team:
een coördinerende verpleegkundige die de zorg van cliënten zelf organiseert.
Ze stuurt een team van zorgverleners aan en is een vast contactpersoon voor de
huisarts.
- een spil in de zorg:
ze is de vaste contactpersoon voor de senior
• in die zin is ze voor senioren aanspreekbaar, herkenbaar en vertrouwd;
• ze volgt de patiënten van begin tot einde van het zorgproces: van
vroegsignalering tot en met behandeling.
Ze geeft bovendien advies, instructie en begeleiding om senioren zo lang
mogelijk thuis te laten wonen;
• Ze kijkt naar de totale situatie van de senior. Zij heeft niet alleen aandacht
voor ‘aandoeningen’, maar geeft aandacht aan levensvragen, aan zorgen en
angst. Zij luistert en heeft daarvoor tijd. Een mens is tenslotte meer dan een
lichaam!

Namens 320.000 senioren bieden wij u deze petitie aan. U bent op de goede weg:
u versterkt de eerstelijnszorg, u voert pilots in zodat de wijkverpleegkundige
betrokken is bij de indicatiestelling, u brengt de wijkverpleegkundige terug in de
achterstandswijken. Hiervoor verdient u een steuntje in de rug. We hopen dat u
tijdens de begrotingsbehandeling dit steuntje bij u heeft.
WANT, het kan wat ons betreft nóg beter. We zien namelijk ook dat elementaire
taken van de wijkverpleegkundigen afgenomen worden. Het gaat om
verpleegkundige taken, zoals het geven van injecties, het inbrengen van katheters
en stoma’s, en hulp bieden bij het verstrekken van medicijnen. Deze taken
worden overgeheveld worden naar de praktijkondersteuner van de huisarts en
de verzorgende. Hiermee zijn we niet blij. De taken worden dan verdeeld over de
apotheker, huisarts, wijkverpleegkundige en verzorgende. Soms voelen ouderen
zich van het kastje naar de muur gestuurd. Daarnaast wordt de verpleegkundige
begeleiding gemist. Hierover willen we graag met u in gesprek.
Hopelijk is het kabinet bereid uit oogpunt van kwaliteit van zorg de
wijkverpleegkundige oude stijl te laten terugkeren, niet alleen in
achterstandswijken, maar overal.
Vanuit de grootste seniorenorganisatie Unie KBO zeg ik:
Geef de wijkverpleegkundige ruim baan.

Namens de leden en bestuur van de Unie KBO.

