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Positie en rol wijkverpleegkundige 

 

 De  wijkverpleegkundige is de verbinder 

tussen medisch en sociaal domein en 

werkt samen met andere disciplines in de 

wijk. De nadruk ligt hierbij op het 

voorkomen van zorg en het signaleren van 

behoeften en ontwikkelingen.  

 De wijkverpleegkundige handelt autonoom 

en werkt volgens de 7 CanMEDS-rollen. 

 Uitvoering en keuzes worden gemaakt op 

basis van klinisch redeneren, het 

verpleegkundig proces en zijn daar waar 

mogelijk wetenschappelijk onderbouwd.  

 Bij de zorg voor de patiënt ligt de focus op 

zorg waarbij de persoon met zijn/haar 

mogelijkheden centraal staat, er gestreefd 

wordt naar het optimaliseren van de 

kwaliteit van leven met behoud van eigen 

regie. Van zorgen voor naar zorgen dat! 

 In het team is de wijkverpleegkundige de 

vakinhoudelijke coach voor collega’s. 

Het platform stelt jaarlijks speerpunten vast 

en in werkgroepen wordt hier aan gewerkt 

aan de hand van de scrum-methodiek. 

 

 

De toekomst van de wijkverpleegkundige 

 

Het vak van de wijkverpleegkundige is volop in beweging. De wijkverpleegkundige krijgt een 

steeds belangrijkere rol en positie in de zorg dichtbij de mensen. Om als wijkverpleeg-

kundigen deze positie goed in te vullen, is het belangrijk dat er een professionaliseringslag 

plaats vindt. Ook is het van belang dat je als beroepsgroep zichtbaarder wordt, 

aanspreekbaar bent, eenduidige werkwijzen hanteert, dat kennis en praktijk aan elkaar 

wordt gekoppeld en dat de samenwerking in de keten verbetert. De wijkverpleegkundigen in 

Friesland hebben daarom gezamenlijk het initiatief genomen een vereniging op te zetten; 

het Platform Wijkverpleegkundigen Friesland. 

 

Platform Wijkverpleegkundigen 

Friesland 

 

Het platform wijkverpleegkundigen 

Friesland is er voor alle wijkverpleeg-

kundigen niveau 5-6 in de provincie 

Friesland. Het platform heeft een 

duidelijke visie op het vak wijkver-

pleegkundige 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. Voor externe partijen is 

het platform een inhoudelijk 

gesprekspartner als het gaat om 

zorginhoudelijke onderwerpen, de rol en 

de taken van de wijkverpleegkundige en 

zorginnovatie. 

 

In 2017-2018 richten wij ons op: 

 
- Het organiseren van de startbijeenkomst en ledenwerving in het najaar van 2017; 

- Het professionaliseren van de beroepsgroep; 

- Het verbeteren van de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen; 

- Het voortzetten van het leernetwerk in samenwerking met de NHL; 

- Het aanbieden van themabijeenkomsten; 

- Inhoudelijk gesprekspartner zijn voor de stakeholders. 

 

Onze ambitie voor 2019 
 
 De wijkverpleegkundigen 

zijn verenigd in de provincie 

Friesland.  

 Het beroep wijkverpleeg-

kundige heeft een 

duidelijke en belangrijke 

positie in het Friese 

zorgveld.  

 Wijkverpleegkundigen 

worden erkend als de 

eerstelijns 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 

beroepsvereniging V&VN, 

Actiz, het 

Wijkverpleegkundig 

Genootschap en 

zorgorganisaties. Het 

platform is daarnaast 

gesprekspartner voor 

provinciale en landelijke 

stakeholders. 

Het platform is mede tot 

stand gekomen door 

ROS Friesland 

 


