
SOCIAAL WIJKVERPLEEGKUNDIGE ALS SCHAKEL TUSSEN ZORG EN WELZIJN 

 
Sinds kort kunt u als inwoner van de gemeente Land van Cuijk een 
beroep doen op sociaal wijkverpleegkundigen. Deze kunt u zelf 
benaderen met vragen over zorg, maar ook instanties en huisartsen 
kunnen de sociaal wijkverpleegkundige vragen contact op te nemen als 
ze denken dat u advies kunt gebruiken, bijvoorbeeld als u niet meer zo 
goed ter been bent, maar wel graag in uw eigen huis blijft wonen.  
De sociaal wijkverpleegkundige is aangesteld om de zorg weer dichter 
bij de burgers te brengen en laagdrempeliger te maken. Hiermee wordt 
een verbinding gemaakt tussen zorg en welzijn en wordt op een 
toegankelijke en betaalbare wijze ingezet op behoud of verbetering van 
het welzijn van de inwoners.  
 
WAT DOET DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE? 
De sociaal wijkverpleegkundige is, net als de huisarts, het eerste aanspreekpunt tot 
professionele zorg en een verbindende schakel tussen mensen die een vraag hebben en 
zorg- en welzijnsaanbieders. De sociaal wijkverpleegkundige streeft er naar dat mensen een 
betere kwaliteit van leven krijgen of behouden, ondanks zijn of haar beperkingen. Zij hebben 
een signalerende rol, kunnen uw vragen over uw gezondheid beantwoorden, en met u kijken 
wat u nodig heeft in uw situatie. De sociaal wijkverpleegkundige zal als het enigszins kan, u 
stimuleren en  
ondersteunen om zelf oplossingen te vinden, bijvoorbeeld bij eenzaamheid, maar kan ook 
doorverwijzen naar professionele hulpverleners. Elke inwoner van de gemeente met een 
vraag over zorg kan een beroep doen op de sociaal wijkverpleegkundige.  
 
UIT DE PRAKTIJK 
Wat houdt de functie wat jou betreft in? 
Deze functie heeft verschillende invalshoeken. Enerzijds kijk ik of een zorgvraag 
daadwerkelijk toereikend is voor een indicatie vanuit de professionele zorgverlening. 
Anderzijds kijk ik of deze zorg ingezet moet worden of dat we via hulp vanuit andere 
invalshoeken het inzetten van duurdere professionele zorgverlening nog even kunnen 
uitstellen. Daarnaast is het belangrijk dat je gezien wordt en dat de inwoners van de 
gemeente weten wie je bent, waar ze je kunnen vinden, hoe ze je kunnen benaderen en met 
welke vragen. Binnen de gemeente Sint Anthonis ben ik één van de generalisten die in het 
sociale dorpsteam van de gemeente zitten.  
Heb je wat voorbeelden van dingen die je zoal doet op een dag? 
Huisbezoeken afleggen (alleen of samen met een WMO-consulente),  
casussen voorbereiden en doornemen met de collega’s binnen het sociale dorpsteam, 
aanvragen van zorg bij een thuiszorgorganisatie afspraken maken met dorpsraden en 
netwerkpartners om bekendheid te geven aan de verschillende organisaties binnen de 
gemeente, op vraag aansluiten bij bijeenkomsten die georganiseerd zijn door dorpsraden / 
werkgroepen / zorgcoöperaties.  
Hoe kunnen inwoners jou bereiken? 
Ik ben op dinsdag, donderdag en vrijdag (9.00 uur tot 17.00 uur) telefonisch bereikbaar op 
telefoonnummer: 06 – 57 70 18 24  
en via het tijdelijke e-mailadres:  m.tax@pantein.nl  
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