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 Samenwerking wijkverpleegkundigen & huisartsen 

Friesland 

 
Het platform wijkverpleegkundigen Friesland heeft voor 2017/2018 het 
verbeteren van de samenwerking met huisartsen als belangrijk speerpunt 
benoemd. In overleg met de Huisartsenkring Friesland is gekeken naar welke 
acties op korte termijn kunnen leiden tot verbetering van de samenwerking. Hier 
zijn de volgende vijf actiepunten uit voort gekomen.   
 

Actiepunten 

1. Als je een nieuwe cliënt in zorg neemt, geef je dit door aan de 
(doktersassistente van) de huisartsenpraktijk van de cliënt. Geef daarbij 
ook je telefoonnummer, het teamnummer en emailadres door, zodat 
voor de huisarts duidelijk is bij wie hij/zij terecht kan indien er vragen 
zijn. 
 

2. Bij acute zorgvragen/overleg ten aanzien van een cliënt graag al             
’s ochtends aangeven dat telefonisch contact met de huisarts gewenst 
is, 
en/of cliënt wordt dan nog ingepland in de visite. Vervolgens  
terugkoppeling afspreken met assistente of huisarts.  Op deze manier 
kan er rekening mee gehouden worden in de agenda van de huisarts en 
wijkverpleegkundige. 
 

3. Neem als wijkverpleegkundige ook het initiatief tot afstemmen van zorg 
rondom een cliënt maar ook tot het plannen van een overleg met cliënt, 
huisarts, familie en eventuele andere betrokkenen bij complexe 
zorgvragen. Als wijkverpleegkundige signaleer je veel, het is belangrijk 
om deze signalen te bespreken met de huisarts. 

 
4. Maak als wijkverpleegkundige afspraken met de zorgmedewerkers in je 

team. Als een medewerker een vraag heeft en advies wil over een 
cliënt, dan ben je als wijkverpleegkundige eerste aanspreekpunt. 
Vervolgens kan dan in overleg met de wijkverpleegkundige besloten 
worden om een huisarts te bellen. Dit geldt ook in de ANW-uren, samen 
met een wijkverpleegkundige kan besloten worden of de Dokterswacht 
ingeschakeld moet worden.  

 
5. Als je over cliënten mailt, zorg ervoor dan voor dat je vanuit een veilige 

omgeving mailt. Daarnaast dient de huisarts gebruik te maken van 
dezelfde veilige omgeving, anders gaan de mails alsnog via het 
openbare internet. 

 
Aan de slag! 
Wij willen jou als wijkverpleegkundige vragen deze actiepunten in te brengen 
tijdens het wijkverpleegkundig overleg van jouw organisatie en hopen dat iedere 
wijkverpleegkundige hier vervolgens actief mee aan de slag gaat. Ook zal deze 
paper verspreid worden onder de huisartsen.  
 
Na een half jaar zullen we evalueren of deze actiepunten in de praktijk inderdaad 
hebben geleid tot een betere samenwerking tussen huisartsen en 
wijkverpleegkundigen.  
 

Voor vragen neem contact op met het Platform wijkverpleegkundigen Friesland, 

via Anke Straatsma (Anke.Straatsma@friesewouden.nl - tel. 06 - 51 01 78 24). 

 

Deze paper is mede tot stand gekomen door  

' 

Missie 
Het platform wijkverpleegkundigen 
Friesland is er voor alle 
wijkverpleegkundigen niveau 5-6 in de 
provincie Friesland. Het platform heeft 
een duidelijke visie op het vak 
wijkverpleging en streeft naar een 
professionalisering van het vak en het 
versterken van de positie van de 
wijkverpleegkundigen met als doel de 
kwaliteit van zorg te verhogen.  
 
Het platform behartigt de belangen 
van de wijkverpleegkundigen, deelt 
kennis bijv. door middel van een 
scholing, maar biedt daarnaast ook de 
mogelijkheid om kennis onderling uit 
te wisselen.  
 
Het platform bestaat uit een 
vertegenwoordiging van 
wijkverpleegkundigen van Friese 
zorgorganisaties. Alle 
wijkverpleegkundigen uit Friesland 
kunnen zich aansluiten 
 
Voor externe partijen is het platform 
een inhoudelijk gesprekspartner als 
voor zorginhoudelijke onderwerpen, 
rol en taak wijkverpleegkundige en 
zorginnovatie.  
 
Visie 
De wijkverpleegkundigen zijn verenigd 
in de provincie Friesland. Het beroep 
wijkverpleegkundige heeft een 
duidelijke en belangrijke positie in het 
Friese zorgveld. Wijkverpleegkundigen 
worden erkend als de professionals die 
onafhankelijk werken in de wijk en 
samenwerken met andere partijen in 
zorg en welzijn.  
Wijkverpleegkundigen oefenen vanuit 
hun professie invloed uit op de inhoud 
van hun vak in een snel veranderend 
zorgveld.  
 
Het platform heeft een nauwe 
samenwerking met branchevereniging 
V&VN, Wijkverpleegkundig 
genootschap en  Friese 
zorgorganisaties. En is daarnaast 
gesprekspartner voor stakeholders. 
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