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Voorwoord 
 
Voor u ligt de rapportage van het project ‘de wijkverpleegkundige in een multidisciplinair 
transmurale zorgsetting’. Dit project is uitgevoerd van februari 2002 tot december 2003 en is 
mede gefinancierd door Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke 
gezondheidszorg (STOOM). 
De rol en taken van de wijkverpleegkundige zijn continu aan veranderingen onderhevig. Door 
de komst van nieuwe functies, zoals de praktijkondersteuner en verpleegkundig specialist, is 
de functie en positie van de wijkverpleegkundige onduidelijk geworden. Het Quattro-model, 
de transmurale zorgsetting, omschrijft de relaties tussen de specialist, de huisarts de 
verpleegkundig specialist en de praktijkondersteuner. Dit rapport richt zich op de vraag wat 
de positie van de wijkverpleegkundige is in termen van functieprofiel en beroepsontwikkeling 
in verhouding tot de vier zorgverleners binnen het Quattro-model. De focus ligt hierbij op de 
verhouding met de praktijkondersteuner en de verpleegkundig specialist. 
In deze rapportage is het onderzoeksprotocol beschreven als ook de bevindingen van de 
literatuurstudie betreffende de Nederlandse literatuur en de literatuur over de situatie in het 
Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen, en tenslotte de resultaten van de 
interviews met sleutelfiguren uit het veld. 
 
De projectgroep 
De projectgroep bestond uit: 
Dr. G. Beusmans (namens vakgroep huisartsgeneeskunde lid projectgroep) 
Drs. P. Dols (namens Groene Kruis Zorg lid projectgroep) 
Dr. J. Fiolet (aanvrager, namens Bze VII lid projectgroep) 
Prof. dr. H. Huijer (namens CNR lid projectgroep) 
Drs. L. van Son (namens Bze VII lid projectgroep) 
Prof. dr. C. Spreeuwenberg (namens capaciteitsgroep Zorgwetenschappen, lid projectgroep) 
Dr. H.J.M. Vrijhoef (namens sectie Verplegingswetenschap & BZe VII, projectleider) 
Dr. C. van Gool (namens Bze VII, onderzoeker) 
Drs. L. Tellier-Notten (namens Bze VII, onderzoeker) 
Mevr. M. Bessems-Beks (namens Bze VII, onderzoeksassistent) 
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Samenvatting 
 
Ontwikkelingen als de toenemende vergrijzing en daarmee toenemend aantal chronisch 
zieken, een pluriformere zorgvraag, medisch-technologische ontwikkelingen en toenemende 
kosten, maken een andere inrichting van het zorgstelsel noodzakelijk. Bij diverse chronische 
aandoeningen heeft substitutie plaatsgevonden van arts naar verpleegkundige. In intra-, 
extra- en transmurale zorgprojecten zijn verpleegkundig specialisten en 
praktijkondersteuners ingezet. Bestonden voorgaande modellen merendeels uit 
samenwerking in de zorgverlening tussen twee partijen, recentelijk is een model ontwikkeld 
waarin het management van de zorgverlening op basis van een samenwerking door vier 
partijen zal worden verricht, het zogenaamde Quattro-model (Beusmans et al., 2001) 
Het Quattro-model omschrijft de relaties tussen de medisch specialist, de huisarts de 
verpleegkundig specialist en de praktijkondersteuner. Dit rapport richt zich op de vraag wat 
de positie van de wijkverpleegkundige, in termen van functieprofiel en beroepsontwikkeling, 
is in verhouding tot de vier zorgverleners binnen het Quattro-model. Met name door de 
komst van functies, zoals de praktijkondersteuner en de verpleegkundig specialist, is de 
functie van de wijkverpleegkundige onduidelijk geworden, omdat beiden zich lijken te 
begeven op het werkgebied van de wijkverpleegkundige. 
 
Ontwikkelingen in de zorg leiden tot steeds verdergaande professionalisatie (wet BIG) en 
specialisatie door verpleegkundigen en het ontstaan van nieuwe functies als verpleegkundig 
specialist, praktijkondersteuner, physician assistant en nurse practitioner. Een eenduidige 
benaming van functies en eenduidige functieprofielen en opleiding ontbreken vaak nog en 
taken en functies van verpleegkundigen veranderen. De zich steeds verder specialiserende 
verpleegkundigen gaan, naast het verlenen van directe patiëntenzorg, zich toeleggen op 
consultatie aan andere zorgverleners, hoogcomplexe (medische) zorg, beleids- en protocol 
ontwikkeling. 
De komst van nieuwe functies als de verpleegkundig specialist en de praktijkondersteuner is 
van invloed op het takenpakket van de wijkverpleegkundige. Waar de wijkverpleegkundige 
van oudsher all round inzetbaar is, gaat ook zij mee in de verdergaande specialisatie 
(gedifferentieerd wijkverpleegkundige) en kan zij zich ontwikkelen tot praktijkondersteuner of 
verpleegkundig specialist. 
De huisarts, van oudsher de samenwerkingspartner van de wijkverpleegkundige, kenmerkt 
zich (zoals de wijkverpleegkundige) door zijn allround manier van werken, alhoewel ook in de 
huisartspraktijk vormen van specialisatie en hoog complexe zorgverlening waarneembaar 
zijn. De huisarts kent een sterk persoonsgeoriënteerde benadering. De vroegere 
wijkverpleegkundige kende deze ook, maar de grotere organisatorische verbanden in de 
thuiszorg hebben de werkwijze van de wijkverpleegkundige en ook de samenwerking met de 
huisarts veranderd. In de huisartspraktijk zien we van oudsher een nauwe samenwerking 
met de wijkverpleegkundige, in het home team of onder één dak in het gezondheidscentrum. 
De wijkverpleegkundige werkte ofwel praktijkgericht ofwel wijkgericht (per geografisch 
gebied). De integratie van het kruiswerk en de gezinszorg heeft geleid tot het ontstaan van 
een grootschalige thuiszorgorganisatie. Daarnaast hebben de tussenkomst van het RIO en 
het ontstaan van differentiaties in de wijkverpleging (verpleegkundigen gaan zich meer 
toeleggen op de cure) geleid tot een verzwakking van de samenwerkingsrelatie met de 
huisarts. Deze verzwakte samenwerking heeft mede geleid tot het ontstaan van nieuwe 
functies als de praktijkondersteuner. 
Momenteel zien we de wens tot terugkeer naar de ‘oude’ situatie ontstaan waarin er nauwe 
samenwerking was tussen huisarts en wijkverpleegkundige en de communicatielijnen kort 
waren. Er ontstaan samenwerkingsmodellen waarin de wijkverpleegkundige gedeeltelijk als 
praktijkondersteuner bij de huisarts gaat werken. Het praktijkgebonden werken door de 
wijkverpleegkundige wordt opnieuw geïntroduceerd (in de functies praktijkgebonden 
wijkverpleegkundige of huisartsgerelateerde wijkverpleegkundige). En de 
wijkverpleegkundige krijgt een nadrukkelijker liaison functie voor de afstemming tussen 
thuiszorg, huisarts en ziekenhuis.  
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Vanuit het ziekenhuis worden cliënten sneller ontslagen en medisch technische zorg wordt 
verplaatst naar de thuissituatie. Dit maakt dat meer en complexere zorg in de thuissituatie 
door de wijkverpleegkundige nodig is. Een aantal ontwikkelingen, waarin de 
wijkverpleegkundige een nadrukkelijke rol hebben in de zorg voor chronisch zieken, zijn 
zichtbaar; wijkverpleegkundigen kunnen een rol hebben in de transfer van tweede naar 
eerste lijn (en visa versa); in disease management programma’s en ketenzorg krijgen 
(gedifferentieerde) wijkverpleegkundigen een toenemende rol in de ziektespecifieke educatie 
naar de cliënt of in het zelf behandelen van de cliënt als transmuraal verpleegkundig 
specialist (gedetacheerd vanuit de thuiszorg organisatie); de toenemende mogelijkheden tot 
thuiszorgtechnologie maken dat de wijkverpleegkundige meer gespecialiseerde en 
complexere zorg in de thuissituatie gaat verlenen; het gezamenlijk consult huisarts – 
specialist kan model staan voor de consultatie van verpleegkundig specialist naar 
wijkverpleegkundige en praktijkondersteuner, in bijvoorbeeld steeds complexer wordende 
thuiszorgsituaties. 
 
De taken van de wijkverpleegkundige en de praktijkondersteuner in de eerste lijn zijn niet 
altijd duidelijk gescheiden. Als een huisarts geen praktijkondersteuner heeft, kan de 
wijkverpleegkundige een aantal praktijkondersteunende taken verrichten terwijl in een aantal 
gevallen laat de huisarts zijn praktijkondersteuner AWBZ taken verrichten (AIV). 
De verschillen in vooropleiding en takenpakket van de praktijkondersteuner hebben gevolgen 
voor de samenwerkingsrelatie tussen de wijkverpleegkundige en de praktijkondersteuner. 
Als de praktijkondersteuner een achtergrond heeft als doktersassistente is de samenwerking 
met de wijkverpleegkundige over het algemeen beperkt en is er niet tot nauwelijks sprake 
van overlap in takenpakket. Als de praktijkondersteuner een verpleegkundige achtergrond 
heeft, is de samenwerking met de wijkverpleegkundige wel aanwezig en is er vaak sprake 
van een overlap in taken.  
In de samenwerking met de transmuraal verpleegkundig specialist zien we dat de afbakening 
van taken niet altijd duidelijk is. Ook hier worden taken van de wijkverpleegkundige 
overgenomen (met name AIV). 
Zoals aangegeven zien huisartsen het beroep van wijkverpleegkundige met name als een 
generalistisch beroep en willen terug naar de vroegere korte communicatielijnen. Dit in 
tegenstelling tot de huidige ontwikkelingen binnen de thuiszorg in de richting van 
verdergaande specialisatie. Verdere specialisatie wordt door hen als wenselijk en 
noodzakelijk gezien om adequaat om te kunnen gaan met zorgvragen en verwijzingen door 
verpleegkundig specialist en medisch specialist. 
 
Ondanks de veranderingen in de zorg is de kern van het wijkverpleegkundig beroep 
behouden gebleven. De wijkverpleegkundige heeft regelmatig contact met de cliënt in zijn 
thuisomgeving en bouwt daarom makkelijk een vertrouwensrelatie met de cliënt op. De 
wijkverpleegkundige kan daarom goed invulling geven aan een signalerende functie in voor- 
en na-traject van diagnose stelling, behandeling of opname. 
 
Er zijn verschillen in samenwerking tussen en rolverdeling van wijkverpleegkundige, 
verpleegkundig specialist en praktijkondersteuner voor de aandachtsgebieden diabetes 
mellitus en complexe zorg voor ouderen. Bij diabetes is sprake van geprotocolleerde zorg. 
Taken en taakverdeling zijn uitgewerkt. Ook de samenwerkingsrelatie wijkverpleegkundige – 
verpleegkundig specialist en praktijkondersteuner is grotendeels duidelijk. Samenwerking op 
het gebied van verwijzing, scholing en consultatie lijkt goed te zijn geregeld. Wel is er een 
overlap in bepaalde taken rondom advies, instructie en voorlichting. 
Daar waar bij diabetes sprake lijkt te zijn van een duidelijke taakverdeling, is dit bij de 
complexe zorg voor ouderen niet het geval. Zorg is onvoldoende geprotocolleerd en er is 
onvoldoende afstemming tussen de (vele) hulpverleners rondom de cliënt. Juist in de 
complexe zorg voor ouderen is een grote rol voor de wijkverpleegkundige weggelegd. De 
zorg is langdurig en vaak intensief en de wijkverpleegkundige kan een continue factor zijn in 
de zorg en zodoende de rol van case manager op zich nemen. 
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De positie van de wijkverpleegkundige in het Quattro-model is in diverse opzichten een 
verrijking van de zorg: de wijkverpleegkundige biedt (samen met de andere disciplines in het 
Quattro-model) meer volwaardige zorg, omdat zij zorg verleent; in de thuissituatie en een 
signaleringsfunctie heeft; de wijkverpleegkundige is een stabiele en continue factor in de 
zorg voor de cliënt; de wijkverpleegkundige is multi-inzetbaar en kan zowel ziektespecifieke 
als algemene zorg verlenen. 
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1 Inleiding 
 
 
1.1 Achtergrondschets van het onderzoek 
 
1.1.1 Aanleiding 
In de gezondheidszorg doen zich diverse ontwikkelingen voor ten aanzien van zowel de 
zorgvraag als het zorgaanbod. De Nederlandse bevolking vergrijst en heeft daarmee steeds 
meer medische en aanverwante zorg nodig (van der Wijst, 1999). Onder invloed van de 
vergrijzing van de populatie zal het aantal patiënten met een chronische aandoening stijgen 
(van den Bergh et al., 1994). De geneeskundige zorg voor chronisch zieken zal zich meer 
richten op het voorkomen van vroegtijdige sterfte, terwijl de preventie van en zorg voor 
complicaties, het behoud van een zo goed mogelijke kwaliteit van de resterende levensjaren, 
en het zo veel mogelijk minimaliseren van de belasting als gevolg van ziekte en behandeling 
andere aandachtspunten zijn (van Weel, 1996). De ouderen van de toekomst zullen 
hoogstwaarschijnlijk andere en hogere eisen stellen aan de ouderen- en thuiszorg en meer 
keuzevrijheid wensen (‘zorg op maat’) (van der Wijst, 1999). 
Bovengenoemde ontwikkelingen maken een andere inrichting van het zorgstelsel 
noodzakelijk. De gezondheidszorg in zijn huidige vorm zal de toenemende zorgvraag 
nauwelijks kunnen verwerken. Daarnaast is er het financieringsprobleem. Een pluriformere 
zorgvraag, medisch-technologische ontwikkelingen en vergrijzing leiden per saldo tot een 
voortgaande opwaartse druk op de kosten van de gezondheidszorg (van der Wijst, 1999). 
Sinds de publicatie van het plan Simons zijn velerlei initiatieven ontstaan die niet zozeer de 
plaats waar of door wie de zorg wordt verleend centraal stellen, maar de patiënt/cliënt met 
diens zorgbehoefte als uitgangspunt nemen (Anoniem, 1990). Deze vormen worden 
aangeduid als de functiegerichte benadering. Transmurale zorg, zorgketens en disease 
management zijn hiervan voorbeelden. Zowel van tweede naar eerste lijn van de 
gezondheidszorg als tussen diverse typen zorgverleners treden verschuivingen op in taken 
in de zorgverlening. Deze ontwikkeling wordt aangeduid als substitutie van zorg 
(Spreeuwenberg, 1994). 
 
1.1.2 Context 
In de regio Maastricht is sinds het begin van de jaren negentig veel ervaring opgedaan met 
functiegerichte zorgvernieuwingsinitiatieven. Bij diverse chronische aandoeningen heeft 
substitutie plaatsgevonden van arts naar verpleegkundige. In intra-, extra- en transmurale 
zorgprojecten zijn verpleegkundig specialisten en praktijkondersteuners ingezet (van 
Wilderen et al., 1998; Medisch Centrum Alkmaar, 1998; Diagnostisch Coördinerend Centrum 
azM, 1996; Transmuraal & Diagnostisch Centrum, azM, 1997; Stichting Gezondheidscentra 
Maastricht, 1999). Bestonden voorgaande modellen merendeels uit samenwerking in de 
zorgverlening tussen twee partijen, recentelijk is een model ontwikkeld waarin het 
management van de zorgverlening voor bijvoorbeeld diabetes patiënten en ouderen met 
complexe zorgproblematiek1 op basis van een samenwerking door vier partijen zal worden 
verricht, het zogenaamde Quattro-model (Beusmans et al., 2001). Deze partijen zijn de 
huisarts, de praktijkondersteuner, de medisch specialist, de verpleegkundig specialist, en 
worden elk geacht de rol als primaire zorgverlener voor patiënten op zich te nemen. Type, 
                                                 
1 Van complexe zorg voor ouderen is sprake bij problematiek op verschillende gebieden, een veelal 
onduidelijke hulpvraag en een wankel evenwicht in de gezondheidssituatie (Stichting 
Gezondheidscentra Maastricht, 1999). De definitie voor complexe zorg komt op hoofdlijnen overeen 
met de definiëring van de zorg voor de geriatrische patiënt (Fiolet et al., 1998). 
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duur, ziektefase, behandelingswijze, en aanwezigheid van complicaties zijn criteria die 
bepalen wanneer, wie, welke zorg verleent. 
 
Met het Quattro-model staat een samenwerking tussen de vier disciplines in de zorg voor 
chronisch zieken voor ogen (Beusmans et al., 2001). De te onderscheiden relaties zijn 
(figuur 1): 
• huisarts - medisch specialist; 
• huisarts - praktijkverpleegkundige (PV)/ praktijkondersteuner (PO)2; 
• medisch specialist - verpleegkundig specialist (VS); 
• verpleegkundig specialist - praktijkondersteuner. 
 
Figuur 1. Werkrelaties in het Quattro-model 
 
 

huisarts 

 

specialist 
 
 
 
 
 
 

  
 

ppaattiiëënntt  //  cclliiëënntt   
 
 
 
 
 

PV/PO 
wwiijjkkvveerrpplleeeeggkkuunnddiiggee  

VS 
 
 
 
 
 
 
Voor diabetes patiënten en de complexe ouderenzorg is een kernteam bestaande uit 
verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners, huisartsen en medisch specialisten 
verantwoordelijk voor de zorgverlening. Zij werken nauw samen met andere betrokken 
disciplines. Hierbij wordt uitgegaan van zoveel mogelijk substitutie waar dit verantwoord kan 
en dus zonder nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de zorg. Chronisch zieken zullen, 
waar mogelijk, uit het ziekenhuis worden terugverwezen naar de eerste lijn (horizontale 
substitutie). Deze patiënten kunnen door de huisarts worden gecontroleerd of worden 
overgedragen aan een praktijkondersteuner c.q. verpleegkundig specialist (verticale 
substitutie) afhankelijk van de complexiteit van de zorg. De toewijzing van de cliënt aan de 
desbetreffende zorgverlener gebeurt aan de hand van de complexiteit van de aandoening, 

                                                 
2 Vanuit het verleden wordt gesproken over praktijkverpleegkundige terwijl heden ten dage de functie 
praktijkondersteuner heet omdat zij ook door niet-verpleegkundigen met HBO werk- en denkniveau 
(bijvoorbeeld doktersassistentes met specifieke bijscholing) kan worden ingevuld. Derhalve hanteren 
wij beide termen naast elkaar. 



 9

rekening houdend met de individuele voorkeur van de cliënt. De cliënt wordt, afhankelijk van 
de complexiteit van de aandoening, toegewezen aan één van drie primair verantwoordelijke 
zorgverleners (figuur 2) namelijk: (1) zorg door de specialist; (2) zorg door de verpleegkundig 
specialist; (3) zorg door huisarts en praktijkondersteuner. Om substitutie mogelijk te maken 
zijn multidisciplinaire richtlijnen noodzakelijk waarin duidelijk de taakafbakening tussen 
verschillende zorgverleners staat weergegeven. 
 
Figuur 2. Primair verantwoordelijke zorgverleners 
 

   

 
 1. Zorg door specialist 
 
 
 
 

2. Zorg door verpleegkundig specialist  
 
 
 

3. Zorg door huisarts en praktijkondersteuner  
 
 
 
1.1.3 De positie van de wijkverpleegkundige in het Quattro-model 
Parallel aan de ontwikkeling van het Quattro-model, bestaat interesse voor de positie van de 
wijkverpleegkundige binnen het Quattro-model op het gebied van zowel diabeteszorg als 
complexe zorg voor ouderen. De rol en taken van de wijkverpleegkundige zijn continu aan 
veranderingen onderhevig. Door de komst van nieuwe functies, zoals de 
praktijkondersteuner en verpleegkundig specialist, is de functie en positie van de 
wijkverpleegkundige onduidelijk geworden. 
Voor de terreinen diabetes en complexe zorg voor ouderen is gekozen daar op beide 
terreinen in de regio een ruime ervaring is opgedaan met zorgvernieuwingsprojecten met 
verpleegkundig specialisten en praktijkondersteuners. Daarnaast kan diabeteszorg gezien 
worden als verticaal specialisme (verdieping bij eenduidig ziektebeeld) en complexe zorg 
voor ouderen kan gezien worden als horizontaal specialisme (hierbij gaat het om een brede 
problematiek).  
De rol van de wijkverpleegkundige in de diabeteszorg zal verschillen van haar3 meer 
traditioneel generalistische rol op het gebied van de complexe zorg voor ouderen. Als gevolg 
hiervan zal de taakinvulling voor beide gebieden door wijkverpleegkundige en 
praktijkondersteuner c.q. verpleegkundig specialist naar verwachting verschillen. Deze 
verschillen worden hier inzichtelijk gemaakt. Zaken als afstemming van rollen en functies, 
samenwerking, afstemming van taken, de verhouding in uitvoerende en managementtaken 
van wijkverpleegkundige en praktijkondersteuner c.q. verpleegkundig specialist en het 
eisenkader van de betrokken zorgverleners worden verduidelijkt. Hierbij wordt het Quattro-
model gebruikt als basismodel. 
Door een verschuiving van zorg naar het laagst haalbare niveau (substitutie van arts naar 
verpleegkundige en van tweede naar eerste lijn), zal meer complexe zorg in de thuiszorg 

                                                 
3 Voor de eenvormigheid van de tekst is ‘zij’ gekozen voor alle plaatsen waar ‘hij of zij’ bedoeld wordt. 
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belanden. Daarmee lijkt een duidelijke positionering van de wijkverpleegkundige in het zich 
ontwikkelende Quattro-model dan ook nodig. 
Enerzijds zijn er voor de wijkverpleegkundige mogelijkheden zich te ontwikkelen tot 
praktijkondersteuner of verpleegkundig specialist en tot verrijking van functie en taken, 
anderzijds ontstaat het risico van functieverarming. Als gevolg van diverse ontwikkelingen 
binnen de gezondheidszorg zijn functie en taken van de wijkverpleegkundige niet alleen 
inhoudelijk veranderd, maar zijn er binnen de wijkverpleging ook nieuwe functies ontstaan 
waarbij de invulling regionaal kan verschillen (van Oosterhout, 2000). 
 
1.2 Onderzoeksdoel 
Het doel van dit onderzoek is het verduidelijken van de positie van de wijkverpleegkundige 
op het gebied van zowel diabeteszorg als complexe zorg voor ouderen binnen het Quattro-
model en dit met name in verhouding tot de praktijkondersteuner en de verpleegkundig 
specialist. Hierdoor worden verschillen in de positionering van de wijkverpleegkundige in 
zowel diabeteszorg als complexe zorg voor ouderen inzichtelijk gemaakt. 
De studie beoogt op deze wijze enerzijds een bijdrage te leveren aan de profilering van de 
wijkverpleegkundige discipline in termen van beroepsontwikkeling. Anderzijds is het 
onderzoek bedoeld om informatie omtrent de positie van de wijkverpleegkundige te vergaren 
in termen van taakafbakening, opdat die kan worden betrokken bij de besluitvorming op 
beleidsniveau onder andere ten aanzien van het te ontwikkelen Quattro-model. De uit het 
onderzoek voortkomende aanbevelingen worden aangeboden aan Stichting Onderzoek en 
Ontwikkeling Maatschappelijke Gezondheidszorg 
(STOOM) en andere landelijk en regionaal werkzame organisaties zoals de Landelijke 
Vereniging voor Wijkverpleging (LVW) en de thuiszorgorganisaties in de regio. De 
aanbevelingen uit het onderzoek zijn gericht op de beleidsontwikkeling van 
thuiszorgorganisaties en beroepsorganisaties. 
 
 
1.3 Probleemstelling, vraagstelling en onderzoeksvragen 
 
1.3.1 Probleemstelling en vraagstelling 
Door de komst van nieuwe functies, zoals de praktijkondersteuner en verpleegkundig 
specialist, is de functie van de wijkverpleegkundige onduidelijk geworden omdat beide zich 
op het werkgebied van de wijkverpleegkundige begeven. Hierdoor kan er onduidelijkheid 
bestaan over de taakafbakening en verantwoordelijkheden. Hieruit is vervolgens de volgende 
vraagstelling afgeleid: 
Wat is de positie van de wijkverpleegkundige in termen van functieprofiel en 
beroepsontwikkeling in verhouding tot de vier disciplines binnen het Quattro-model (en dit 
met name in verhouding tot praktijkondersteuner en verpleegkundig specialist), op het 
gebied van zowel de diabeteszorg als de complexe zorg voor ouderen? 
 
1.3.2 Onderzoeksvragen 
Bovenstaande centrale vraagstelling is geoperationaliseerd in de volgende 
onderzoeksvragen: 
1. Welke functie en taken hebben de wijkverpleegkundige en de andere disciplines binnen 

het Quattro-model op het gebied van de diabeteszorg en de complexe zorg voor 
ouderen? 

2. Wat voor soort modellen voor samenwerking in Nederland worden in de literatuur 
beschreven op het gebied van diabeteszorg en complexe zorg voor ouderen tussen de 
volgende disciplines: 
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  a. wijkverpleegkundige en praktijkondersteuner? 
  b. wijkverpleegkundige en verpleegkundig specialist? 
  c. wijkverpleegkundige en huisarts? 
  d. wijkverpleegkundige en medisch specialist? 
3. Welke zijn de samenwerkingsrelaties tussen praktijkondersteuner, verpleegkundig 

specialist, huisarts en/ of medisch specialist? 
4. Zijn er vergelijkbare samenwerkingsmodellen in het Verenigd Koninkrijk en de 

Scandinavische landen? 
5. Hoe zou de wijkverpleegkundige kunnen samenwerken met de overige disciplines binnen 

het Quattro-model volgens de betrokken partijen? 
6. Waar liggen voor de wijkverpleegkundige de grenzen en overlapsituaties met de 

disciplines binnen het Quattro-model waarmee zij samenwerkt? 
7. Levert de samenwerking binnen het Quattro-model de wijkverpleegkundige 

mogelijkheden op in de zin van wijziging van de taken en/ of perspectieven en wat zijn de 
consequenties voor de beroepsontwikkeling? 

8. Wat zijn de verschillen in de rolverdeling van de wijkverpleegkundige binnen het Quattro-
model tussen die op het gebied van de diabeteszorg en die op het gebied van de 
complexe zorg voor ouderen? 

 
 
1.4 Begrippenkader 
 
In deze paragraaf worden een aantal begrippen omschreven die in dit onderzoek veelvuldig 
terugkomen. Dit ter verduidelijking van wat in dit onderzoek onder deze kernbegrippen wordt 
verstaan. 
• Diabeteszorg 
Diabeteszorg omvat de totale zorg voor mensen met diabetes mellitus (type 1 of type 2) 
(Zwaan, 1997). 
• Complexe zorg voor ouderen 
Van complexe zorg voor ouderen is sprake bij problematiek op verschillende gebieden, een 
veelal onduidelijke hulpvraag en een wankel evenwicht in de gezondheidssituatie (Stichting 
Gezondheidscentra Maastricht, 1999). De definitie voor complexe zorg komt op hoofdlijnen 
overeen met de definiëring van de zorg voor de geriatrische patiënt (Fiolet et al., 1998). 
• Positie, beroepsprofiel en functieprofiel 
Met het begrip positie wordt gedoeld op het functieprofiel en de beroepsontwikkeling (in de 
zin van wijziging van taken, perspectieven en consequenties voor de beroepsontwikkeling). 
Hierbij worden de begrippen beroeps- en functieprofiel gehanteerd zoals beschreven door 
Van Weelderen en Kerkstra (1998). Een beroepsprofiel moet worden beschouwd als de 
gemeenschappelijke kern van beroepsactiviteiten in de beroepspraktijk en beroepseisen 
waaraan men moet voldoen om het beroep te kunnen uitoefenen. Vanuit dit beroepsprofiel 
worden per afzonderlijke zorgsector en per gezondheidsinstellingen de functieprofielen 
uitgewerkt. 
Een functie kan worden omschreven als de gemeenschappelijke doelstelling van een aantal, 
uit hoofde van hun gelijksoortigheid en gelijkwaardigheid, samengebundelde 
werkzaamheden. De functie geeft daarbij de doelstelling aan, de taken zijn de 
werkzaamheden die in het kader van de functie moeten worden uitgevoerd. 
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• Samenwerkingsmodellen en -protocollen  
Samenwerkingsmodellen worden binnen het onderzoek opgevat als modellen van 
samenwerking aan de hand van samenwerkingsprotocollen. Hierbij hanteren we de volgende 
definitie van een samenwerkingsprotocol (STOOM, 1998, p.13): “Een 
samenwerkingsprotocol is een concrete, methodische handreiking in de vorm van een 
geheel van onderlinge (multidisciplinaire) afspraken tussen betrokken hulpverleners over de 
inhoud en de organisatie van de verschillende fasen in de zorgverlening aan bepaalde 
categorieën patiënten”. 
Samenwerkingsprotocollen worden in het algemeen door meerdere disciplines opgesteld al 
dan niet werkzaam bij verschillende in-, intra- en/ of extramurale settingen. 
Samenwerkingsprotocollen beschrijven de organisatorische en zorginhoudelijke 
voorwaarden voor een goede zorgverlening, geen handelingen.  
• Substitutie 
Substitutie betekent in het algemeen de gebruikelijke, traditionele vorm van zorgverlening 
vervangen door effectievere, efficiëntere, cliëntvriendelijkere vormen van zorgverlening 
(Spreeuwenberg et al., 2000, p. 89). 
• Verticale substitutie 
Er is sprake van verticale substitutie wanneer de zorg van een meer gespecialiseerde 
hulpverlener overgedragen wordt op een meer generalistisch werkende hulpverlener. Een 
voorbeeld hiervan is de overname van medische taken door een verpleegkundige 
(Spreeuwenberg et al., 2000, p. 90). 
• Horizontale substitutie 
Er is sprake van horizontale substitutie wanneer dure, intensieve (‘zware’) instellingszorg 
wordt verplaatst naar lichtere vormen van zorg. Een voorbeeld is de getrapte substitutie van 
ziekenhuiszorg naar verpleeghuiszorg, dan verzorgingshuiszorg, en ten slotte thuiszorg 
(Spreeuwenberg et al., 2000, p. 90-91).  
• Diagonale substitutie 
Diagonale substitutie omvat een combinatie van horizontale en verticale substitutie: 
bijvoorbeeld een zorgtaak van de medisch specialist wordt in de thuiszorg overgenomen 
door een wijkverpleegkundige (Spreeuwenberg et al., 2000, p. 91). 
• Transmurale zorg 
De meest gebruikte definitie van transmurale zorg is die van de Nationale Raad voor de 
Volksgezondheid & het College voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRV/ CZV) uit 1995 waarin 
transmurale zorg wordt omschreven als: ”vormen van zorg die, toegesneden op de behoefte 
van de patiënt, worden verleend op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en 
regie tussen generalistische en specialistische zorgverleners, waarbij sprake is van 
gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid met expliciete 
deelverantwoordelijkheden” (NRV/ CZV, 1995). Internationaal wordt dit concept aangeduid 
als ‘integrated care’. 
• Shared care zorgmodel 
Een shared care zorgmodel is “een zorgmodel volgens welke gedeeltelijke substitutie van 
zorg plaatsvindt. Het gaat zowel om horizontale substitutie, waarbij sprake is van een 
verschuiving van tweede naar eerste lijn, als om verticale substitutie, dat wil zeggen 
verschuiving van een hoger naar een lager gekwalificeerde beroepsbeoefenaar, namelijk van 
arts naar verpleegkundige” (Spreeuwenberg et al., 2000, p. 37-38).  
• Disease management 
Het proces waarin een voortdurende verbetering van meetbare resultaten van het 
behandelingscontinuüm van een specifieke ziekte wordt bevorderd (Kruijff & Schreuder, 
1995). Bij disease management is sprake van aansturing van de zorg aan een afgebakende 
categorie patiënten met een specifiek zorgprobleem. Er is hierbij sprake van een integrale 
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aanpak; preventie, diagnostiek, therapie, begeleiding, zelfmanagement, revalidatie en 
arbeidsreïntegratie en levering van hulpmiddelen maken er onderdeel van uit. Veelal vindt de 
aansturing plaats door een derde partij maar noodzakelijk is dit niet” (Spreeuwenberg et al., 
2000, p. 31). 
 
 
1.5 Opbouw van de rapportage 
Dit rapport begint met een uiteenzetting van de onderzoeksopzet. Vervolgens wordt een 
samenvatting gegeven van de functieprofielen van de betrokken partijen binnen de context 
van dit onderzoek, dat wil zeggen de wijkverpleegkundige, de verpleegkundig specialist, de 
praktijkondersteuner, de huisarts en de medisch specialist (internist en geriater). Aangezien 
een vergelijking gemaakt wordt met vormen van praktijkondersteuning en samenwerking in 
het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen worden ook de Engelse en 
Scandinavische termen kort beschreven in dit rapport. Vervolgens wordt ingegaan op de 
verschillende samenwerkingsmodellen die nu in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk en 
de Scandinavische landen bestaan. Voorafgaande aan de algemene discussie en de 
reflectie op de onderzoeksvragen en de probleemstelling worden de resultaten van de 
interviews gegeven. 
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2 Onderzoeksopzet 
 
 
2.1 Aard en type van het onderzoek 
Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in nieuwe ontwikkelingen in 
samenwerkingsmodellen. Er wordt niet gestreefd naar kennis in de zin van generalisatie van 
onderzoeksuitkomsten, maar naar verfijning van het theoretisch inzicht dat wordt aangevuld 
met interviews met sleutelfiguren. Daarom is gekozen voor een kwalitatieve 
onderzoeksopzet. 
 
 
2.2 Systematiek van dataverzameling 
Er is gebruik gemaakt van exploratief onderzoek. De systematiek van de dataverzameling 
kent zes delen: 
1. weergave van bestaande functieprofielen van alle betrokken disciplines: bestaande 

functieprofielen zijn weergegeven zoals beschreven door de landelijke organisaties; 
2. oriënterende gesprekken: met de betrokken disciplines zijn oriënterende gesprekken 

gehouden. Het doel van deze gesprekken is drieledig: het krijgen van duidelijkheid over 
functie en taken van de betrokken disciplines, het krijgen van duidelijkheid over hun 
samenwerkingsrelatie met de wijkverpleegkundige en het verkrijgen van informatie over 
relevante literatuur; 

3. literatuurstudie: er is een inventarisatie gemaakt van de literatuur omtrent modellen voor 
samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en de andere disciplines binnen het Quattro-
model met betrekking tot de complexe zorg voor ouderen en de zorg voor personen met 
diabetes mellitus.  

4. interviews: op basis van de oriënterende gesprekken en de literatuurstudie is de rol voor 
de wijkverpleegkundige binnen het Quattro-model in kaart gebracht bij de betrokken 
partijen als ook bij de wijkverpleegkundigen zelf. Hiervoor is gebruik gemaakt van semi-
gestructureerde interviews met sleutelfiguren binnen de complexe zorg voor ouderen en 
de zorg voor personen met diabetes. 

5. triangulatie van gegevens: in deze fase van het onderzoek zijn de gegevens uit de 
literatuurstudie en de interviews gecombineerd. Gerelateerd aan de eerder omschreven 
taken en functies is nagegaan waar voor de wijkverpleegkundige de grenzen en/ of 
overlap liggen met de taken en functies van de andere disciplines binnen het Quattro-
model. Op basis van de aldus verkregen kennis is de behoefte aan en de functie van de 
wijkverpleegkundige binnen het Quattro-model kritisch beschouwd; 

6. beschouwing: tenslotte zijn op basis van de verzamelde resultaten conclusies, discussie 
en aanbevelingen beschreven. 

Onderstaand is de methodiek van de onderdelen ‘literatuurstudie’ en ‘interviews’ verder 
uitgewerkt. 
 
 
2.3 Literatuurstudie 
Naar relevante artikelen is gezocht in PubMed, Online Contents, het literatuurbestand van 
het landelijk centrum verpleging en verzorging (LCVV) en de Nederlandse centrale catalogus 
(NCC). De belangrijkste criteria voor inclusie waren taal (Nederlands of Engels) en jaar van 
publicatie (na 1995). Bij het zoeken is gebruik gemaakt van een lijst met relevante 
zoektermen (zie bijlage 1). Publicaties zijn vervolgens gescreend op mogelijke relevantie 
door bestudering van de titel en de samenvatting. Bij verschillende zoektermen 
voorkomende publicaties werden slechts één keer meegenomen. Binnen de geselecteerde 
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literatuur werd aanvullend gezocht op relevante verwijzingen. Naast het zoeken in 
literatuurdatabases zijn bij diverse verenigingen en beroepsorganisaties rapporten en 
verslagen opgevraagd. Voor een volledig overzicht van de gebruikte literatuur wordt 
verwezen naar de literatuurlijst.  
 
 
2.4 Semi-gestructureerde interviews 
Op basis van de literatuurstudie en de oriënterende gesprekken zijn vragen geformuleerd 
voor de semi-gestructureerde interviews. In de interviews ligt de nadruk op het 
beantwoorden van de onderzoeksvragen met betrekking tot de samenwerking van de 
wijkverpleegkundige met de overige disciplines in het Quattro-model (onderzoeksvraag 5), 
het bepalen van de grenzen en overlapsituaties voor de wijkverpleegkundige met de overige 
disciplines in het Quattro-model (onderzoeksvraag 6), de mogelijkheden die het Quattro-
model oplevert in de zin van wijziging van taken, perspectieven en beroepsontwikkeling 
(onderzoeksvraag 7), en de verschillen in de rolverdeling van de wijkverpleegkundige binnen 
het Quattro-model tussen de diabeteszorg en de complexe zorg voor ouderen 
(onderzoeksvraag 8).  
 
2.4.1 Geïnterviewde personen 
Op basis van de literatuurstudie is besloten met wie van de betrokken partijen semi-
gestructureerde interviews zijn gehouden. Op twee niveaus zijn interviews afgenomen: op 
landelijk en regionaal niveau om op deze wijze inzicht te krijgen in de verschillende 
invalshoeken die men heeft bij de huidige ontwikkelingen.  
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is ervoor gekozen de interviews bij 
vertegenwoordigers van de volgende partijen af te nemen: 

• huisartsen; 
• medisch specialisten (diabeteszorg en complexe zorg voor ouderen); 
• verpleegkundig specialisten (diabeteszorg en complexe zorg voor ouderen vanuit de 

thuiszorg en het ziekenhuis); 
• wijkverpleegkundigen met aandachtsgebieden; 
• praktijkondersteuners; 
• landelijke beroepsverenigingen; 
• patiëntenvereniging (diabetes). 

Voor een gedetailleerde lijst van de geïnterviewde personen wordt verwezen naar bijlage 2. 
Alle personen zijn door middel van een brief benaderd voor deelname aan dit onderzoek 
(bijlage 3).  
 
2.4.2 Opzet interviews 
De methode van semi-gestructureerde interviews wordt met name toegepast om complexe 
onderwerpen in kaart te brengen en om een nieuw onderzoeksterrein te verkennen. Bij deze 
methode zijn door de onderzoeker via vooraf bedachte vragen of globale onderwerpen en 
met name via het doorvragen bij gegeven antwoorden, de gegevens verzameld (Fitzpatrick & 
Boulton, 1994). 
Het semi-gestructureerd diepte-interview wordt gekenmerkt door het gebruik van een 
interviewhandleiding waarin de gesprekstopics staan aangegeven. Per gesprekstopic is een 
beginvraag geformuleerd, terwijl in aansluiting daarop de interviewer naar eigen inzicht mag 
doorvragen (Wester, 1995; Emans, 1990). 
De interviews zijn gehouden aan de hand van een interviewschema (bijlage 4).  
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2.4.3 Analyse interviews 
Alle interviews zijn op band opgenomen, uitgetypt en gecodeerd. Op deze manier heeft de 
onderzoeker een controle-instrument ten aanzien van het gebruik van het interviewplan en 
zijn de interviews onderling beter vergelijkbaar. 
De interviewverslagen zijn aan de hand van een lijst van thema’s (bijlage 5), afgeleid van de 
onderzoeksvragen, onafhankelijk geanalyseerd door twee onderzoekers. Tijdens een 8 uur 
durende bijeenkomst van de onderzoeker, onderzoeksbegeleider en projectleider zijn de 
analyseresultaten met elkaar vergeleken en is hierover tot overeenstemming gekomen. Op 
deze wijze is gestreefd naar het verkrijgen van intern valide onderzoeksresultaten, oftewel 
het zo veel mogelijk van systematische vertekening vrijhouden van de argumenten en 
redeneringen die hebben geleid tot de conclusies. In combinatie met de informatie uit de 
literatuurstudie maken de resultaten uit de interviews het mogelijk om een vollediger beeld te 
krijgen van het veld (validiteit) alsook om die te kunnen bevestigen (betrouwbaarheid). 
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3 Landelijke functieprofielen van de betrokken disciplines 
 
 
In dit hoofdstuk worden de beroeps- of functieprofielen van de betrokken disciplines 
weergegeven. Volgens de beschrijving van van Weelderen en Kerkstra (1998) gaat het bij de 
weergave van de werkzaamheden van de wijkverpleegkundige, de praktijkondersteuner en 
de verpleegkundig specialist om functieprofielen; deze geven immers een verbijzondering 
weer van het algemene beroepsprofiel van de verpleegkundige. In de literatuur wordt voor 
het functieprofiel ook de term beroepsdeelprofiel gebruikt (Boekholt, 2001). 
Wanneer de omschrijving van van Weelderen en Kerkstra (1998) wordt gevolgd, kan op 
analoge wijze bij de weergave van de werkzaamheden van de arts worden gesproken van 
een beroepsprofiel en bij de huisarts, internist en geriater van een functieprofiel. 
 
 
3.1  De verpleegkundigen 
Sinds 1997 is het nieuwe opleidingsstelsel voor verpleegkundigen en verzorgenden van 
kracht, waarbij vijf kwalificatieniveaus hun intrede hebben gedaan. De kwalificatieniveaus 
geven de verantwoordelijkheid, de complexiteit en de transfer (onder andere analytische, 
probleemoplossende en communicatieve vaardigheden) van de functie weer. 
Verpleegkundigen kunnen hun beroep uitoefenen op kwalificatieniveau 4 (Middelbaar 
Beroepsonderwijs (MBO)) of 5 (Hoger Beroepsonderwijs (HBO)) (van Raalte et al., 1999). 
Verpleegkundigen worden in eerste instantie breed opgeleid zodat ze in alle velden van de 
gezondheidszorg inzetbaar zijn. Met het oog op inzetbaarheid voor een specifieke 
zorgcategorie kan een student daarnaast een differentiatie volgen, hetgeen wordt opgevat 
als een verdieping van kennis over deze zorgcategorie. De student studeert af als 
basisverpleegkundige op kwalificatieniveau 4 (verdieping en verrijking van beroepsspecifieke 
kennis en vaardigheden) of kwalificatieniveau 5 (verdieping en verrijking van 
beroepsonafhankelijke en beroepsspecifieke kennis en vaardigheden). De 
basisverpleegkundige kan zich in het werkveld verder specialiseren in de zorg voor een 
specifieke zorgcategorie en zich in oplopend competentieniveau ontwikkelen van 
basisverpleegkundige met differentiatie tot gespecialiseerd verpleegkundige en tenslotte tot 
verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist beschikt aldus over competenties die 
naar range, breedte en diepte groter zijn dan die van de gespecialiseerde verpleegkundige 
(Boekholt, 2001). Er wordt wel gesteld dat “de onderscheidende kenmerken tussen deze 
vormen van beroepsuitoefening nog een punt van nader onderzoek zijn” (Boekholt, 2001, 
p.6). Binnen de verpleging zijn inmiddels vele groepen ontstaan die zich beroepen op hun 
specialisatie voor een bepaalde zorgcategorie en zich hiermee profileren als een nieuw of 
ander beroep met een bijbehorende opleiding. Dit betekent dat vaak nog geen sprake is van 
eenduidige benamingen van functies en eenduidige functieprofielen en hierin een sterke 
ontwikkeling gaande is (Boekholt, 2001). 
 
3.1.1  De verpleegkundig specialist 
In de literatuur worden in het functieprofiel van de verpleegkundig specialist vijf taakgebieden 
onderscheiden: directe verpleegkundige zorg, deskundigheidsbevordering, consulentschap, 
innovatie en zorgbeleid, en tenslotte onderzoek. 
De verpleegkundig specialist moet een ruime ervaring hebben met een bepaalde 
patiëntencategorie. De specifieke deskundigheid en hiermee samenhangende taken van de 
verpleegkundig specialist bepalen de inhoud van het contact met de cliënt. De taak van 
deskundigheidsbevordering komt tot uitdrukking in het overdragen van kennis aan 
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verpleegkundigen en andere disciplines, individuele patiënten, familie en instanties. De 
verpleegkundig specialist levert door het verlenen van consulten aan andere disciplines 
binnen de zorg en patiënten een bijdrage aan de patiëntenzorg en preventie. Vanuit een 
inhoudelijke deskundigheid kan de verpleegkundig specialist een bijdrage leveren aan het 
ontwerpen, bijstellen, vaststellen en uitvoeren van zorgbeleid en aan fundamenteel 
wetenschappelijk en toegepast onderzoek. 
Dit algemene functieprofiel van de verpleegkundig specialist komt ook tot uitdrukking in het 
functieprofiel van de verpleegkundig specialist diabetes en de verpleegkundig specialist 
geriatrie. 
 
De verpleegkundig specialist diabetes 
De verpleegkundig specialist neemt in de zorgverlening aan mensen met diabetes een 
belangrijke plaats in. De functie vereist een specifieke deskundigheid en een duidelijke 
omschrijving van taken. De verpleegkundige diabeteszorg bestaat uit het geven van 
psychosociale zorg en begeleiding, preventie, voorlichting en educatie en het scheppen van 
voorwaarden voor het bereiken van een optimale diabeteszorg. 
Diabeteszorg wordt op verschillende niveaus gegeven. De Eerste Associatie van Diabetes-
Verpleegkundigen (EADV) maakte daarom tot voor kort een onderscheid tussen de 
diabetesverpleegkundige (met kwalificatieniveau 4 Plus) en de verpleegkundig specialist 
diabetes (met kwalificatieniveau 5 Plus); beiden kunnen zowel intra-, extra- , als transmuraal 
werken. De functie-eisen worden omschreven aan de hand van opleiding, werkervaring en 
nascholing (EADV, 1999). De functie-eisen worden hieronder toegelicht. 
De verpleegkundig specialist diabetes werkt minimaal één jaar binnen de diabeteszorg en 
besteedt minimaal 0.5 full time equivalent (fte) aan diabeteszorg. Van de werktijd wordt 25% 
besteed aan directe patiëntenzorg zoals begeleiding, instructie en educatie. De resterende 
75% wordt besteed aan vakinhoudelijke ontwikkeling, deskundigheidsbevordering, 
consulentschap, innovatief zorgbeleid en onderzoek. De verpleegkundig specialist diabetes 
geeft leiding aan de diabeteszorg en neemt deel aan een multidisciplinair diabetesteam en 
overlegorganen binnen en buiten de eigen organisatie (EADV, 1999). De verpleegkundig 
specialist diabetes is voor wat betreft de opleiding in het bezit van een BIG-registratie, het 
diploma verpleegkundig specialist chronisch zieken of een gelijkwaardige opleiding (met als 
onderdelen: directe verpleegkundige zorg, deskundigheidsbevordering, consulentschap, 
innovatie en zorgbeleid en onderzoek), het diploma Diabeteseducatie van de Stichting 
Specifieke Scholing Verpleegkundigen (SSSV) of EADV en tenslotte de EADV-
bijscholingscertificaten. Van de verpleegkundig specialist diabetes wordt verwacht dat zij zich 
naschoolt door het lezen van vakliteratuur en het deelnemen aan EADV-bijscholingen, 
workshops en symposia, zij is verplicht lid van de EADV en moet jaarlijks een aantal 
accreditatiepunten behalen. 
De functie van diabetesverpleegkundige is van een lager niveau dan de functie van 
verpleegkundig specialist diabetes en verschilt als zodanig op twee punten; de scholing en 
de verdeling en inhoud van taken. De diabetesverpleegkundige hoeft niet in het bezit te zijn 
van een diploma verpleegkundig specialist chronisch zieken (of een gelijkwaardige opleiding) 
en de diabetesverpleegkundige besteedt 75% van de werktijd aan directe patiëntenzorg en 
25% aan vakinhoudelijke ontwikkeling, deskundigheidsbevordering, kwaliteitsbewaking, 
kwaliteitsbevordering en consulentschap. 
Recent heeft de EADV (2001) op basis van de verpleegkundige competenties van de 
diabetesverpleegkundige en verpleegkundig specialist diabetes een functieprofiel ontwikkeld 
voor de diabetesverpleegkundige. Men maakt dus geen onderscheid meer in twee niveaus 
van diabeteszorg. In de overgangssituatie krijgen voormalige diabetesverpleegkundigen die 
de EADV- of de SSSV-opleiding hebben gevolgd de kans om zich bij te scholen, zodat er 
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sprake is van een zelfde deskundigheidsniveau (EADV, 2000). De huidige 
diabetesverpleegkundige heeft een post HBO opleiding tot diabetesverpleegkundige gevolgd 
die direct aansluit op de kennis, vaardigheden en attitude van de HBO-verpleegkundige, 
kwalificatieniveau 5, met differentiatie chronisch zieken. Het functieprofiel van de 
diabetesverpleegkundige wordt omschreven aan de hand van vier specifieke kenmerken van 
de diabetesverpleegkundige (EADV, 2001): 
1. de methodische beroepsuitoefening: 
 de diabetesverpleegkundige verzamelt en interpreteert gegevens. Zij maakt de 

verpleegkundige diagnose en komt tot een therapeutische besluitvorming. Zij verzorgt de 
planning en de uitvoering van de verpleegkundige zorg; 

2. de diabetesverpleegkundig verleent professionele preventie en Gezondheidsvoorlichting 
en Opvoeding (GVO) aan mensen met diabetes en hun omgeving; 

3. de diabetesverpleegkundige coördineert en organiseert de zorg; 
4. de diabetesverpleegkundige levert een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van 

zorg, deskundigheidsbevordering en zij heeft een consultfunctie. 
 
De verpleegkundig specialist geriatrie 
De functie van verpleegkundig specialist geriatrie wordt in de functieomschrijving van het 
Landelijk Orgaan Verpleegkundig Specialisten Ouderen (LOVS) (Hummelink et al., 1997; 
LOVS, 1996) onderscheiden van de functie verpleegkundig specialist ouderen. De 
verpleegkundig specialist geriatrie richt zich op de vraag naar zorg van de geriatrische 
zorgvrager welke zich onderscheidt van die van de oudere zorgvrager. De geriatrische 
zorgvrager maakt naar schatting 5-10% uit van de oudere bevolking en het is een oudere 
cliënt (meestal boven de 75 jaar) waarbij door meerdere gezondheidsverstoringen een 
wankel evenwicht en een grote hulpbehoevendheid is ontstaan. Het gaat daarbij altijd om 
een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen, hetgeen leidt tot een 
diversiteit aan zorgvragen. 
De verpleegkundig specialist geriatrie is in alle zorginstellingen werkzaam, zowel intra-, 
extra- als transmuraal. Doel van de geriatrische behandeling is het verbeteren van de 
kwaliteit van leven en de functionele mogelijkheden van de cliënt. De verpleegkundig 
specialist geriatrie richt zich binnen de geriatrische behandeling op de verpleegkundige zorg 
bij moeilijk op te lossen zorgvragen. De kracht van de verpleegkundig specialist geriatrie ligt 
in het analyseren van de zorgvragen, zij kan de zorganalyse zelf uitvoeren of anderen hierbij 
ondersteunen. In eerste instantie richten de activiteiten zich op de cliënt en de informele 
zorgverleners. Daarnaast geeft de verpleegkundig specialist advies en instructie aan 
verpleegkundigen en andere (para)medische disciplines. Zij levert een bijdrage aan 
beleidsontwikkeling door het opstellen van adviezen en protocollen. 
De verpleegkundig specialist geriatrie heeft de volgende taken (Hummelink et al., 1997): 
1. het uitvoeren van directe patiëntenzorg: de verpleegkundig specialist geriatrie is 

verantwoordelijk voor het plannen en eventueel zelf uitvoeren van verpleegkundige 
interventies of het adviseren van anderen in de uitvoering; 

2. het verlenen van consulten in alle fasen van het verpleegkundig proces; 
3. het coördineren en organiseren van de zorg in met name hoogcomplexe 

verpleegsituaties; 
4. het ontwikkelen en implementeren van zorgbeleid voor een structurele verbetering van 

de verpleegkundige zorg aan geriatrische patiënten; 
5. het meewerken aan onderzoek ten einde een brugfunctie te vervullen tussen de praktijk 

en de wetenschap. 
Het niveau van de functie wordt beschreven aan de hand van de criteria 
verantwoordelijkheid, complexiteit en transfer. Bij het criterium verantwoordelijkheid staat 
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centraal dat de verpleegkundig specialist geriatrie verantwoordelijk is voor het signaleren van 
hiaten in de uitvoering van zorg en in de voorwaarden om tot adequate uitvoering van zorg te 
komen. De verpleegkundig specialist geriatrie overziet en doorziet situaties snel en reageert 
efficiënt en flexibel. Daarbij werkt zij met name in situaties waarvoor weinig 
(standaard)procedures beschikbaar zijn. Transfer verwijst naar de reikwijdte en de 
wendbaarheid van de beschikbare kennis en vaardigheden. 
In de functieomschrijving van verpleegkundig specialist geriatrie opgesteld door het 
Academisch Ziekenhuis Utrecht (1999) komen de hoofdlijnen uit de algemene 
functieomschrijving van een verpleegkundig specialist weer terug. De verpleegkundig 
specialist geriatrie heeft de volgende taken: directe en indirecte patiëntenzorg, het geven van 
onderwijs in de geriatrie, het leveren van een actieve bijdrage aan wetenschappelijk 
onderzoek, consulentschap en het leveren van een bijdrage aan innovatie en zorgbeleid. 
De verpleegkundig specialist geriatrie moet daartoe in het bezit zijn van een verpleegkundige 
opleiding op HBO niveau, een ruime verpleegkundige ervaring (minimaal 5 jaar, waarvan 2 
jaar in de geriatrie) en een vervolgopleiding in de geriatrie, voortgezette opleiding 
verpleegkundig specialist (V.O.S.) of een master degree in nursing of 
verplegingswetenschap. 
 
3.1.2 De praktijkondersteuner 
De functie van praktijkondersteuner betreft een nieuwe functie (op HBO-niveau) binnen de 
huisartsenzorg, met als doel de (ervaren) werkdruk van huisartsen te verminderen, de 
samenwerking tussen huisartsen te bevorderen en de kwaliteit van de huisartsenzorg te 
verbeteren. Daarnaast is het doel verbetering van de kwaliteit van zorg door vroegtijdige 
opsporing van gezondheidsverstoringen en verbetering van de gezondheidstoestand van 
patiënten. De functie bevat een aantal verpleegkundige elementen en vereist een 
functionaris die zich kan bewegen in een sterk veranderend werkveld en in een (complex) 
samenwerkingsverband van ten minste drie huisartspraktijken. Aangezien zowel 
doktersassistenten als verpleegkundigen deze functie kunnen vervullen, is het beter om te 
spreken van praktijkondersteuner in plaats van de veelvuldig gebruikte term van 
praktijkondersteuner. Ook wordt in deze context ook nog wel eens naar de ‘practice nurse’ 
verwezen, terwijl men de praktijkondersteuner bedoelt. De opleiding voor 
praktijkondersteuner bestaat sinds eind jaren negentig. De functie is nieuw en nog volop in 
ontwikkeling. Eind december 2001 zijn 148 praktijkondersteuners gestart in hun nieuwe 
functie en het vooruitzicht is dat er in het jaar 2002, 350 nieuwe vacatures 
praktijkondersteuning zullen ontstaan (LHV, 2002). De komende drie jaar zijn er nog 1800 
fulltime praktijkondersteuners nodig (Jonkers, 2002). Kort hiervoor waren andere 
vervolgopleidingen gerealiseerd zoals die van de Advanced Nursing Practice en waarvan de 
afgestudeerden konden gaan werken als praktijkondersteuner. Afgestudeerden APN’ers 
kunnen gaan werken als verpleegkundig specialist (‘clinical nurse specialist’) of als ‘nurse 
practitioner’. De HBO-opleidingen voor praktijkondersteuner zijn toegankelijk voor 
verpleegkundigen met het diploma HBO-V of MBO-V en voor MBO-doktersassistenten.  
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De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft een functieomschrijving opgesteld waarin 
de organisatorische positie, de taken, de verantwoordelijkheden en de benodigde 
deskundigheid van de praktijkondersteuner staan weergegeven (2001). Volgens deze 
omschrijving zijn de hoofdtaken van de praktijkondersteuner: 
1. het verlenen van door de huisarts gedelegeerde medisch inhoudelijke zorg; 
2. het geven van voorlichting, adviezen, instructie en educatie; 
3. het coördineren en organiseren van zorgverlening; 
4. het verzorgen van de eigen administratie; 
5. het verzorgen van taken op het gebied van de kwaliteitszorg; 
6. het doelgericht ontwikkelen van de professionele rol van praktijkondersteuner. 
Het accent van de functie ligt op het verlenen van medisch inhoudelijke activiteiten, in het 
bijzonder het sturen van zorgtrajecten voor mensen met een chronische aandoening. Het 
gaat met name om activiteiten die zich lenen voor taakdelegatie, protocollering en/ of meer 
routinematige uitvoering. De samenwerkende huisartsen maken een keuze op welke 
patiëntengroep(en) de praktijkondersteuner zich richt. De praktijkondersteuner vult op deze 
wijze minimaal 50% van de werktijd in met het uitvoeren van één of meerdere NHG-
standaarden. De praktijkondersteuner is in dienst van ofwel gedetacheerd binnen een 
huisartspraktijk(en). Zij voert zelfstandig spreekuur en werkt als een professional op HBO-
niveau binnen een team. Hierbij heeft de praktijkondersteuner een eigen 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de door haar verleende zorg, maar de 
huisarts blijft eindverantwoordelijk (LHV, 2001). 
 
3.1.3  De wijkverpleegkundige 
Wijkverpleegkundigen voorzien thuiswonende zorgvragers van hoogwaardige 
verpleegkundige zorg, uitgaande van de behoefte en beleving van de cliënten. Ze nemen 
hierbij de inhoudelijke verantwoording op zich voor de professionele kwaliteit van de 
verpleging en verzorging van mensen thuis. Ze zorgen voor afstemming met behandelaars 
en overige zorgverleners. Tevens adviseren ze als professional hun zakelijk leiding en 
houden rekening met de belangen van de organisatie. Ze zijn de spil in de zorg bij de 
mensen thuis en doen dit om het evenwicht te herstellen tussen draaglast en draagkracht 
van de zorgvrager, dan wel van diens mantelzorg, waarbij het evenwicht is verstoord als 
gevolg van ziekte, herstel, ouderdom, overlijden of een psychosociaal probleem. De daarbij 
behorende zorg omvat positieve zorg (bevorderen van een gezond bestaan, 
gezondheidsvoorlichting en opvoeding), preventieve zorg (voorkomen van ongezond of 
ongezonder wordend bestaan, voorlichting advies en informatie), curatieve zorg (herstellen 
van ongezond bestaan, zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een 
terminale aandoening, tijdelijke zorg voor mensen rond opname en behandeling) en 
palliatieve zorg (leefbaar maken en houden van een bestaande toestand van verminderde 
gezondheid dan wel zorg voor een vredig sterven) (NIZW, 2002).  
De wijkverpleegkundige is een verpleegkundige die is opgeleid op HBO niveau. Dit betekent 
dat zij minimaal een Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen (HBO-V) heeft 
gevolgd ofwel de inservice-A opleiding aangevuld met de opleiding Maatschappelijke 
Gezondheidszorg (MGZ). Volgens het nieuwe kwalificatiesysteem voldoet de 
wijkverpleegkundige aan kwalificatieniveau 5. Het niveau geeft aan waarmee deze 
beroepsopleiding zich differentieert van andere opleidingen in de verpleging: brede 
professionalisering, (multidisciplinaire) integratie, (wetenschappelijke) toepassing. Transfer 
en brede inzetbaarheid, creativiteit en complexiteit in handelen, probleemgericht werken, 
methodisch en reflectief denken en handelen, sociaalcommunicatieve bekwaamheid en 
basiskwalificering voor managementfuncties (NIZW, 2002). Als onderscheidend kenmerk 
voor de wijkverpleegkundige ten opzichte van de verpleegkundige in de wijk met 
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kwalificatieniveau 4 (MBO-niveau) geldt de verpleegkundige diagnostiek en het bepalen van 
de complexiteit van de verpleegsituatie en het op basis hiervan toewijzen van een 
verpleegkundige of verzorgende aan de cliënt (van Weelderen & Kerkstra, 1998).  
De wijkverpleegkundige thuiszorg (kwalificatieniveau 5) wordt ook vaak wijkverpleegkundige 
volwassenenzorg genoemd (van Pijpen et al., 1999; van Weelderen & Kerkstra, 1998) en 
verricht verpleegkundige taken in de thuissituatie. Deze wijkverpleegkundige werkt allround. 
Haar werkzaamheden zijn van curatieve en preventieve aard en omvatten revalidatie, 
reactivering en GVO en vinden in samenhang met elkaar plaats. De aard, omvang en 
frequentie van de werkzaamheden zijn sterk aan verandering onderhevig. De 
wijkverpleegkundige thuiszorg werkt zelfstandig, naar eigen inzicht volgens een (zelf) 
opgesteld verpleegplan en maakt hierin zonodig wijzigingen. Zij signaleert eventuele 
veranderingen in de zorgvraag, rapporteert deze en schakelt indien nodig andere disciplines 
in. De wijkverpleegkundige werkt in teamverband, zij voert vaak coördinerende taken uit met 
name in de hoogcomplexe zorg (van Pijpen et al., 1999).  
Voor dit onderzoek zijn alleen die functies binnen de wijkverpleging van belang waarvan men 
mag veronderstellen dat de betreffende wijkverpleegkundigen (eventueel) samenwerken met 
de volgende disciplines: de praktijkondersteuner, de verpleegkundig specialist, de huisarts 
en de medisch specialist. 
Binnen de wijkverpleging is er een splitsing ontstaan tussen functies gericht op de 
volwassenenzorg en functies gericht op ouder- en kindzorg. Aangezien de diabeteszorg voor 
kinderen tot 18 jaar in handen blijft van de medisch specialist, betekent dit dat de volgende 
functies binnen de wijkverpleging voor dit onderzoek van belang zijn: 
1. de wijkverpleegkundige thuiszorg (of volwassenenzorg): 
 deze wijkverpleegkundige is gericht op de verpleging van volwassen cliënten (boven 18 

jaar) en werkt generalistisch; 
2. de praktijkondersteuner: 
 deze wijkverpleegkundige is gedetacheerd als praktijkondersteuner in één of meerdere 

huisartspraktijk(en); 
3. de wijkverpleegkundige thuiszorg met aandachtsgebied: 

naast het uitvoeren van de basiszorg kent de wijkverpleegkundige met een 
aandachtsgebied nog het behartigen van specifieke aandachtsgebieden (bijvoorbeeld 
diabetes of ouderenzorg) en dat in termen van uitvoering, consultatie en coördinatie. Zij 
voert coördinerende en uitvoerende taken uit met name in de hoogcomplexe zorg; 

4. de gespecialiseerde wijkverpleegkundige: 
 deze wijkverpleegkundige besteedt de volledige werktijd aan de zorg voor een categorie 

cliënten waarin zij deskundig is (bijvoorbeeld diabetes of ouderenzorg). Zij voert 
specialistische verpleegkundige taken uit in de thuissituatie. De werkzaamheden zijn 
gericht op cliënten met een hoogcomplexe en/ of uitzonderlijk medisch-technische 
zorgbehoefte, voortkomend uit een specifiek ziektebeeld. Werkzaamheden van curatieve 
en preventieve aard en revalidatie, reactivering en GVO vinden in samenhang met elkaar 
plaats. Daarbij ligt het accent op innovatieve behandeltechnieken, waarmee de 
gespecialiseerde wijkverpleegkundige binnen de instelling een voortrekkersrol vervult. 

 Naast het uitvoeren van de specialistische verpleging zijn de consult- en adviesfuncties, 
alsmede de bijdragen aan beleidsvernieuwingen op dit werkgebied, zowel binnen en 
buiten de organisatie, kenmerkende elementen van deze functie.  

5. de transferverpleegkundige/ liaisonverpleegkundige: 
 de liaisonverpleegkundige is werkzaam in het ziekenhuis en verzorgt de overdracht van 

de zorgverlening voor de cliënt vanuit het ziekenhuis naar huis (van Weelderen & 
Kerkstra, 1998; Van Pijpen, 1999). 
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Al deze functies zijn in feite een verbijzondering van het functieprofiel van de 
wijkverpleegkundige thuiszorg. Naast de wijkverpleegkundige functies kent men ook de 
functie van verpleegkundig staffunctionaris, ook wel genoemd beleidsmedewerker zorg of 
verpleegkundig specialist. Deze verpleegkundige staffunctionaris werkt ook met 
aandachtsgebieden, die overeenkomen met de aandachtsgebieden van de 
wijkverpleegkundige met aandachtsgebied. Deze functie heeft vier essentiële taken (van 
Pijpen, 1999) namelijk uitvoerende taken (zij het sporadisch), kwaliteitsbewaking, innovatie 
en intermediaire taken.  
 
 
3.2  De huisarts 
Huisartsgeneeskunde is een academische en wetenschappelijke discipline met een eigen 
inhoud en wetenschappelijke basis voor haar klinische activiteit, haar opleiding en 
onderzoek. Zij is een klinisch specialisme, gericht op eerstelijnszorg (WONCA Europe, 
2002). 
De specifieke kenmerken van de discipline huisartsgeneeskunde zijn dat zij: 
1. in de regel het eerste medische contactpunt uitmaakt binnen de gezondheidszorg, met 

een brede en open toegankelijkheid voor zijn gebruikers, met een opvang voor alle 
gezondheidsproblemen ongeacht leeftijd, sekse of enig andere eigenschap van de 
persoon in kwestie; 

2. efficiënt gebruik stimuleert van de gezondheidszorgvoorzieningen door het coördineren 
van zorg, in samenwerking met de andere beroepsgroepen in de eerste lijn, door de 
interactie te sturen met andere specialisten en door de rol van patiënt-coach op te nemen 
daar waar nodig; 

3. een persoonsgeoriënteerde benadering toepast, gericht op het individu, zijn/ haar familie 
en hun gemeenschap; 

4. een uniek consultatieproces ontwikkelt, gericht op een langdurige relatie, dankzij een 
efficiënte arts-patiënt communicatie; 

5. de verantwoordelijkheid opneemt voor longitudinale zorg, gestuurd door de noden van de 
cliënt 

6. een eigen besliskundig proces toepast, dit wordt bepaald door de prevalentie en 
incidentie van aandoeningen in de bevolking; 

7. tegelijkertijd acute en chronische gezondheidsproblemen van individuele cliënten 
aanpakt; 

8. aandoeningen aanpakt zoals die zich in een vroeg stadium op een ongedifferentieerde 
wijze aanbieden, wat soms urgente interventies vereist; 

9. gezondheid en welzijn bevordert, zowel door adequate als efficiënte interventie; 
10. een specifieke verantwoordelijkheid opneemt voor de gezondheid van de bevolking; 
11. gezondheidsproblemen benadert met hun fysieke, psychische, sociale, culturele en 

existentiële dimensies (WONCA Europe, 2002). 
Onder de functie van de huisarts wordt verstaan het geheel van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de gezondheidszorg. De functie van de 
huisarts is gericht op het helpen van mensen bij het maken van keuzen - en bij de realisering 
daarvan - ter bevordering of instandhouding van hun welbevinden en optimaal functioneren, 
lichamelijk, geestelijk en sociaal. Als zodanig draagt de functie bij aan de doelstelling van de 
gezondheidszorg als geheel (LHV, 1987). 
Huisartsen zijn artsen gespecialiseerd en getraind in de basiskenmerken van de discipline. 
Zij zijn persoonsgeoriënteerde artsen, in de eerste plaats verantwoordelijk voor het 
aanbieden van geïntegreerde continue zorg aan ieder individu dat medische hulp zoekt 
ongeacht ras, sekse of aandoening. Zij integreren in de zorg voor het individu de context van 
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familie, gemeenschap en cultuur, met respect voor de autonomie van de cliënt. Zij dragen 
een professionele verantwoordelijkheid ten overstaan van de gemeenschap. Bij het overleg 
over een planmatige aanpak met hun cliënten integreren zij fysieke, psychische, sociale, 
culturele en existentiële factoren. Hierbij maken zij gebruik van de kennis en het vertrouwen 
opgebouwd in herhaalde contacten. Het behoort tot de professionele rol van huisartsen 
gezondheid te bevorderen, ziektepreventie te integreren en behandeling, zorg en palliatie 
aan te bieden. Ze doen dit via eigen interventies of door beroep te doen op de 
dienstverlening van anderen. Ze houden hierbij rekening met de gezondheidsnoden 
enerzijds en de mogelijkheden en middelen van de gemeenschap anderzijds. Waar nodig 
ondersteunen ze de cliënten bij de toegang tot deze diensten. Zij zijn verantwoordelijk voor 
hun vaardigheden, persoonlijk evenwicht en waarden als basis voor efficiënte en 
betrouwbare zorg. 
De definitie van de discipline huisartsgeneeskunde en van het specialisme moet leiden tot de 
essentiële bekwaamheden van de huisarts. “Essentieel” betekent hier “behorende bij de 
discipline”, ongeacht het gezondheidszorgsysteem waarin ze toegepast worden. De elf (1-
11) specifieke kenmerken die de discipline definiëren, hebben betrekking op de elf 
deskundigheden die elke huisarts zou moeten beheersen. Ze kunnen herleid worden tot zes 
essentiële bekwaamheden (met verwijzing naar de specifieke kenmerken): 
1. eerstelijnsopvang (1, 2); 
2. persoonsgeoriënteerde benadering (3, 4, 5); 
3. specifieke probleemoplossende vaardigheden (6, 7); 
4. geïntegreerde aanpak (8, 9); 
5. populatiegerichtheid (10); 
6. holistische benadering (11). 
In de praktijkuitoefening zal de huisarts deze essentiële bekwaamheden toepassen op drie 
onderscheiden gebieden namelijk: de klinische taken, de communicatie met de cliënten en 
het beheer en de organisatie van de eigen praktijk. 
Als persoonsgeoriënteerde wetenschappelijke discipline, zijn drie achtergrondkenmerken 
fundamenteel: 
1. de context: steeds de context van de persoon, de familie, de gemeenschap en hun 

cultuur gebruiken; 
2. de attitude: eigen persoonlijke mogelijkheden, waarden en ethische principes als arts 

gebruiken; 
3. de wetenschappelijke basis: een kritische en op research gebaseerde aanpak van de 

praktijk aannemen en onderhouden door levenslang leren en kwaliteitsbevordering. 
De complexiteit van de huisartsgeneeskunde impliceert een intense verwevenheid van de 
essentiële bekwaamheden, de toepassingsgebieden en de achtergrondkenmerken. 
Deze complexe verwevenheid dient de ontwikkeling te sturen en de samenhang te bepalen 
van de agenda’s voor opleiding, research en kwaliteitsbevordering (WONCA Europe, 2002). 
Voor een verscheidenheid aan aandoeningen of problemen roept de huisarts de hulp in van 
andere hulpverleners uit het eerste of uit andere echelons. In deze situaties draagt zij een 
verantwoordelijkheid voor de keuze van hulpverleningsinstanties en onderhoudt zij het 
noodzakelijke contact zowel met de patiënt als met de hulpverleners. Zij probeert deze 
mogelijkheden tot contact te optimaliseren (LHV, 1987). 
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3.3  De medisch specialist: internist, geriater 
In 1994 is een Raamplan opgesteld door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse 
Universiteiten. De beschrijving van de eindtermen voor de opleiding Geneeskunde worden 
beschouwd als de begintermen voor de vervolgopleidingen (NIV, 2000). 
 
Internist 
De interne geneeskunde is dat onderdeel van de geneeskunde dat zich richt op het 
voorkomen, herkennen en behandelen van ziekten van inwendige organen en 
orgaansystemen bij adolescenten en volwassenen. Primaire aandoeningen van het 
zenuwstelsel en de vrouwelijke geslachtsorganen worden niet tot het gebied van de interne 
geneeskunde gerekend (NIV, 2000). Voor de functie van internist bestaat geen functieprofiel 
als zodanig. Wel staat in het Raamplan Interne Geneeskunde de eindtermen beschreven in 
de vorm van een profielschets van de internist en in de vorm van de opleidingseisen interne 
geneeskunde. De internist geeft deskundige, wetenschappelijk gefundeerde zorg betreffende 
moeilijke diagnostiek en managementproblemen vanuit een holistisch standpunt. Binnen de 
organisatie is zij werkzaam in de transmurale gezondheidszorg in samenwerking met de 
huisartsen en verpleeghuisartsen, de poliklinische gezondheidszorg, de spoedeisende hulp 
en acute interne geneeskunde, de klinische gezondheidszorg en de consultatieve 
gezondheidszorg. 
De taken van de internist zijn als volgt afgebakend; de internist fungeert als coördinator in 
het ziekenhuis in die zin dat in geval van een patiënt met multiple pathologie de internist in 
staat moet zijn overzicht te houden betreffende voor- en nadelen van beschikbare 
diagnostische en therapeutische mogelijkheden. Daarnaast fungeert de internist als 
consulent voor andere disciplines. Van de internist wordt deskundigheid verwacht op het 
gebied van de pre-, peri- en postoperatieve zorg. Vrijwel alle specialisten maken gebruik van 
de internist als consulent. Internisten kunnen zich toespitsen op een aandachtsgebied. 
Afhankelijk van de setting waarin wordt gewerkt, kiezen maatschapstafleden voor een zekere 
differentiatie, voor concentratie en extra deskundigheid op een bepaald onderdeel van de 
interne geneeskunde. In kleinere ziekenhuizen zal de internist overwegend een brede 
oriëntatie hebben terwijl in grote ziekenhuizen de omvang van de maatschap of de vakgroep 
samen met de aanwezigheid van meer infrastructuur een gedifferentieerde vorm van 
beroepsuitoefening mogelijk maken. Patiënten met bepaalde aandoeningen worden 
geclusterd bij bepaalde internisten die op dat terrein extra kennis en kunde hebben vergaard 
en deze ook bijhouden. De internist met aandachtsgebied blijft het vak generalistisch 
uitoefenen, en beschikt over een kern van kennis en vaardigheden die haar in staat stellen 
zorg te dragen voor ‘de patiënt als geheel’ (NIV, 2000). 
Diabetes insipidus en diabetes mellitus vallen als aandoening onder respectievelijk de 
aandachtsgebieden endocrinologie en stofwisselingsziekten en de interne geneeskunde van 
de oudere zorgvrager. De pathofysiologie, klinische presentatie, de diagnostiek, therapie en 
voortgezette begeleiding bij deze patiënten kan door iedere generalistische internist 
behandeld worden. Van voortgezette begeleiding van patiënten met diabetes insipidus wordt 
aangegeven dat dit door, of in samenwerking met, een internist met aandachtsgebied 
endocrinologie en stofwisselingsziekten dient te gebeuren. 
Zoals vermeld zijn de begintermen van de opleiding tot internist de eindtermen van de 
artsenopleiding in het algemeen. In het functieprofiel zijn de belangrijkste eigenschappen/ 
kenmerken van het functieprofiel van een arts omschreven als (NIV, 2000): 
• 
• 

• 

heeft zich het proces van het medisch probleem oplossen eigen gemaakt; 
bezit een breed kennis en vaardighedenpakket en is daardoor in staat om elke 
vervolgopleiding in te gaan en met andere disciplines/ hulpverleners samen te werken; 
is wetenschappelijk gevormd; 
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• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

bezit de juiste attitudes; 
is flexibel; 
is bekwaam en wettelijk bevoegd medisch te handelen; zij draagt hiervoor 
verantwoordelijkheid. Bij het medisch handelen worden de eigen grenzen in acht genomen, 
bepaald door opleiding en ervaring. 

 
Geriater 
Ook het functieprofiel van een geriater staat niet als dusdanig omschreven. Derhalve zijn de 
opleidingseisen en eindtermen voor de opleiding tot geriater gebruikt om een visie te kunnen 
geven op de invulling van deze functie.  
De opleiding voor het medisch specialisme klinische geriatrie bedraagt vijf jaar. De opleiding 
begint met een vooropleiding inwendige geneeskunde van twee jaar. In deze periode van 
twee jaar kan een stageduur van maximaal zes maanden besteed worden aan één van de 
volgende vakgebieden: gastro-enterologie, reumatologie, cardiologie, longziekten, één van 
de erkende aandachtsgebieden van de inwendige geneeskunde of een wetenschappelijke 
stage (KNMG, 2000). 
Aan de opleiding worden de volgende eisen gesteld: 

de opleiding wordt vervolgens vervolgd met een tweejarige opleiding bij een afdeling 
geriatrie in een academisch of niet-academisch ziekenhuis en een éénjarige opleiding bij 
een afdeling geriatrie/ geronto-psychiatrie van een psychiatrisch ziekenhuis. De volgorde 
van de opleidingsonderdelen in het academisch/ niet-academische ziekenhuis en het 
psychiatrisch ziekenhuis/ niet-academisch ziekenhuis ligt niet vast; 
in de opleidingsperiode klinische geriatrie kan een stage van drie tot zes maanden worden 
opgenomen in een van één van de volgende vakgebieden: neurologie, verpleeghuiskunde, 
psychiatrie, sociale geriatrie, revalidatiegeneeskunde dan wel een wetenschappelijke 
stage. De opleidingsperiode in het niet-academisch/ academisch ziekenhuis kan hierbij met 
maximaal zes maanden worden bekort, de opleidingsperiode in het psychiatrisch 
ziekenhuis/ niet-academisch ziekenhuis met maximaal drie maanden; 
tijdens de opleiding klinische geriatrie kan een detachering van maximaal zes maanden in 
de klinische geriatrie van een niet-opleidingsafdeling worden gerealiseerd; 
in uitzonderingsgevallen kan de opleiding worden aangevangen met maximaal één jaar in 
de klinische geriatrie. Het opleidingstraject dient te worden goedgekeurd door de Medisch 
Specialisten Registratie Commissie (MSRC), gehoord het Concilium Geriatricum van de 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie; 
indien de opleiding tot klinisch geriater volgt op een volledige opleiding inwendige 
geneeskunde bestaat de opleiding uit één jaar opleiding bij een afdeling geriatrie in een 
niet-academisch ziekenhuis en één jaar opleiding in een afdeling geriatrie/ 
gerontopsychiatrie van een psychiatrisch ziekenhuis/ niet-academisch ziekenhuis. De 
volgorde van deze opleidingsonderdelen ligt niet vast (KNMG, 2000). 

De eindtermen zijn onlangs nog als volgt omschreven: de doelstellingen vragen van de 
klinisch geriater als domeinen van eindtermen uitgebreide, generalistische, somatisch 
gerichte, ziektenkundige kennis, diagnostische en therapeutische vaardigheden. Voldoende 
ervaring met moderne ziekenhuisfaciliteiten samen met andere medisch specialismen is 
onontbeerlijk. Diepgaande kennis van geriatrie, geronto-neurologie en geronto-psychiatrie en 
medisch specialistische kennis van veel voorkomende ziektebeelden in het senium moet 
aanwezig zijn. Daarnaast zijn specifieke geriatrische vaardigheden vereist in anamnese, 
hetero-anamnese en lichamelijk onderzoek bij oude patiënten met multipele beperkingen, in 
onderzoek (geriatrische assessment) van functionele vermogens en in herkenning en 
behandeling van de belangrijkste geriatrische syndromen. Goede communicatieve 
vaardigheden, interesse en vaardigheid om in multidisciplinair en multiprofessioneel verband 
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te werken en empathie voor de kwetsbare oudere, ook in de geronto-psychiatrische 
problematiek, maken het beroepsprofiel compleet (Olde Rikkert et al., 2002). 
 
Samenwerking tussen internist en geriater 
Veel somatische aandoeningen bij ouderen betreffen ziektebeelden binnen de interne 
geneeskunde. De internist is toegerust voor de uitoefening van de interne geneeskunde bij 
bejaarde patiënten. De geriater ontleent zijn expertise aan ervaring met problemen die 
behalve somatische ook belangrijke psychische en sociale aspecten hebben. Daardoor 
bestaat een belangrijk gemeenschappelijk grensgebied tussen interne geneeskunde en 
geriatrie (NIV, 2000). 
 
 
3.4  Engelse termen 
Het idee voor het inzetten van een verpleegkundige in de huisartspraktijk is afkomstig uit 
Engeland. Sinds de jaren zestig werd hier de ‘practice nurse’ geïntroduceerd om de 
werkdruk van de huisarts te verlichten. De ‘practice nurse’ is in dienst van de huisarts. Er is 
een grote variatie in de werkzaamheden van de ‘practice nurse’. Veel ‘practice nurses’ 
verrichten taken op het gebied van anamnese, diagnose en behandeling volgens protocol, 
verwijzing naar de huisarts van patiënten, bijdragen aan screeningprogramma’s verwijzing 
naar andere verpleegkundige diensten, voorschrijven van recepten volgens protocol en het 
afleggen van een eerste huisbezoek ter controle. Het accent van het werk van deze ‘practice 
nurse’ ligt in de huisartspraktijk zelf. In Nederland verricht de praktijkassistente voor een deel 
werkzaamheden die in Engeland door de ‘practice nurse’ worden verricht (Welling et al., 
1997). 
Daarnaast kent men in Engeland ook de ‘attached nurse’. Deze verpleegkundige is in dienst 
van de District Health Authorities en gelieerd aan de huisartspraktijk. De ‘attached nurse’ 
houdt soms ook spreekuur in de huisartspraktijk, maar hij is vooral betrokken bij 
zorgactiviteiten bij cliënten thuis. Haar taken zijn meer te vergelijken met de Nederlandse 
wijkverpleegkundige (Welling et al., 1997). 
Er zijn velerlei functies voor verpleegkundigen ontstaan op het grensvlak van arts en 
verpleegkundige. Een daarvan is de ‘nurse practitioner’ of ‘advanced practice nurse’. Deze 
verpleegkundige kan ook als praktijkondersteuner bij huisarts werken en heeft de opleiding 
Advanced Nursing Practice (ANP) gevolgd (Vlaskamp, 2000). In de Engelse literatuur wordt 
de ‘nurse practitioner’ omschreven als een onafhankelijke practitioner met de professionele 
autonomie om haar eigen klinische besluiten te nemen, haar eigen therapeutische 
interventies te plannen en om innovaties in de praktijk te brengen en deze te evalueren op 
hun effectiviteit (McMahon, 1991). De ‘nurse practitioner’ ziet geen zorgvragers met een 
specifiek ziektebeeld, maar ondersteunt de praktijk van een huisarts door cliënten met een 
breed scala aan aandoeningen, variërend van respiratoire aandoeningen tot huid- en 
darmklachten, te zien. Hij kan hierbij ten alle tijden terugvallen op de huisarts, die overigens 
ook de recepten uitschrijft (Reveley, 1998). In de Verenigde Staten fungeert de ‘nurse 
practitioner’ als een surrogaat arts in gebieden met een tekort aan huisartsen. Hij heeft een 
grote zelfstandigheid en ook vaak een aanvullende opleiding gevolgd (Welling et al.,1997). 
In 1993 is in het ‘Post-Registration Education and Practice’-rapport door de UKCC de term 
‘nurse practitioner’ verworpen omdat de term misleidend en dubbelzinnig zou zijn. In dit 
rapport wordt dit vervangen door de termen ‘specialist and the advanced nurse practitioner’. 
Het gebied van een ‘specialist’ behelst de ontwikkeling van een speciaal gebied van 
verpleegkunde wat zich kan strekken van ‘accident and emergency’ verpleegkunde tot 
‘Family Planning’ verpleegkunde. 
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In Engeland bestaan district nurses die uiteenvallen in registered nurses en enrolled nurses. 
De registered nurse biedt directe zorg en is toegespitst op patiënten die complexe zorg nodig 
hebben. Hij beoordeelt ook of meer informatie nodig is bij patiënten en ontwikkelt zorg die 
toegesneden is op de individuele patiënt. Daarnaast werkt hij samen met onderzoekers en 
implementeert onderzoeksbevindingen in de praktijk. De enrolled nurse verleent zorg aan 
individuele patiënten met een goed gedefinieerde en niet-complexe zorgvraag (Jansen et al., 
1996). 
Daarnaast zijn er zogenaamde ‘health visitors’. Het verschil tussen een ‘district nurse’ en een 
‘health visitor’ is dat eerstgenoemde zich richt op patiënten die tertiaire verpleegkundige hulp 
nodig hebben. De ‘health visitor’ heeft als taak gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie. 
Daarnaast doet hij aan gezondheidssurveillance bij kinderen tot de schoolgaande leeftijd en 
hun familie en hebben een verantwoordelijkheid voor ouderen en mensen met speciale 
behoeften. In Noorwegen zijn de ‘health visitors’ ook verantwoordelijk voor schoolgaande 
kinderen (Ellefsen, 2001). In Schotland werken de ‘health visitors’ meestal vanuit de 
huisartspraktijk, terwijl in Noorwegen ze vanuit gezondheidscentra werken. 
De ‘physician assistant’ vindt haar oorsprong in de Verenigde Staten. Hij werkt in de 
gezondheidszorg en heeft een academische opleiding en een klinische opleiding gevolgd. 
Met deze opleidingen kan hij onder leiding en supervisie van een arts geneeskunde 
uitoefenen. Door een ‘physician assistant’ aan te nemen krijgt de arts de mogelijkheid om 
zijn tijd vrij te maken voor casussen die meer complex zijn. 
De meeste opleidingen in de Verenigde Staten duren twee jaar. Na deze opleiding kan de 
‘physician assistant’ lichamelijk onderzoek doen, diagnosen stellen en aandoeningen 
behandelen, laboratoriumtesten laten uitvoeren en de uitslagen hiervan interpreteren, 
preventieve zorg verlenen, ondersteunen bij operaties en in de meeste staten medicatie 
voorschrijven (American Academy of Physician Assistants, 2002). Ook in Nederland bestaat 
deze opleiding inmiddels aan de hogescholen Arnhem/ Nijmegen en Utrecht (van Offenbeek, 
2002). 
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4 Samenwerkingsmodellen in Nederland  
 
 
De gezondheidszorg wordt steeds meer gekenmerkt door een proces van verdergaande 
specialisatie en differentiatie. Zowel binnen de geneeskunde als binnen de verpleging en 
verzorging is een sterke mate van specialisatie doorgedrongen. Door de voortgaande 
technologie hoeft bepaalde zorg niet meer in het ziekenhuis plaats te vinden of wordt de 
opnameduur korter. De zorgvraag stijgt onder invloed van velerlei ontwikkelingen zoals de 
vergrijzing van de bevolking, de toename van chronisch zieken door vroegtijdige diagnostiek, 
een veranderende wetgeving en het mondiger worden van cliënten. Afhankelijk van de 
problematiek verschuift de zorg van het ziekenhuis naar de polikliniek of naar transmurale of 
extramurale settings en waar mogelijk van hoger opgeleide naar lager opgeleide disciplines 
(Frederix, 1998). Deze verschuiving leidt tot nieuwe functies in de zorg met een andere 
verdeling van taken tussen de disciplines. Dit vereist andere manieren van samenwerken. In 
dit hoofdstuk worden samenwerkingsmodellen beschreven die uit het literatuuronderzoek 
naar voren zijn gekomen.  
 
 
4.1 Samenwerkingsverbanden in de huisartspraktijk 
In de literatuur zijn verscheidene modellen van samenwerking met de wijkverpleegkundige in 
de huisartspraktijk gevonden. Deze verschillende modellen impliceren ook een andere 
inhoud van samenwerking en zijn hieronder kort beschreven.  
 
4.1.1 Samenwerkingsmodellen tussen wijkverpleegkundige en huisarts 
Aan de samenwerking tussen de wijkverpleegkundige en de huisarts kan op verschillende 
manieren vorm en inhoud gegeven worden. Voor alle vormen van samenwerking geldt dat, 
op aanvraag van de huisarts, de wijkverpleegkundige ingezet kan worden ter ondersteuning 
en begeleiding van chronisch zieken. De huisarts kan een specifiek huisbezoek door de 
wijkverpleegkundige met aandachtsgebied aanvragen bij het regionaal indicatieorgaan 
(RIO). De wijkverpleegkundige kan in het kader van ouderenzorg omwille van een specifieke 
zorgvraag van de huisarts op huisbezoek gaan. De inzet van een wijkverpleegkundige voor 
een specifieke zorgvraag, kan leiden tot extra informatie voor de huisarts over de 
gezondheid en het functioneren van de oudere cliënt (Stalenhoef et al., 1996). 
 
Samenwerking onder één dak 
Met de oprichting van de gezondheidscentra is sinds het begin van de jaren zeventig sprake 
van samenwerking tussen wijkverpleegkundige en huisarts onder één dak. 
Gezondheidscentra zijn multidisciplinaire samenwerkingsverbanden van tenminste één 
huisarts, één wijkverpleegkundige en één algemeen maatschappelijk werker met 
gemeenschappelijke huisvesting. Daarnaast zijn er hometeams waarin de zojuist genoemde 
disciplines ook samenwerken, maar niet gemeenschappelijk gehuisvest zijn. 
Uit onderzoek (Welling et al., 1997) blijkt dat de wijkverpleegkundige in een 
gezondheidscentrum meestal gedetacheerd is vanuit de thuiszorgorganisatie en in 75% van 
de gezondheidscentra niet werkt voor de praktijkpopulatie van de huisarts, maar voor een 
geografisch afgebakend werkgebied. Bij de overige gezondheidscentra (25%) werkt de 
wijkverpleegkundige wel voor de praktijkpopulatie van de huisarts en spreekt men van 
praktijkgericht werken. Het gaat bij gezondheidscentra en hometeams niet zozeer om het 
delegeren van taken van de huisarts naar de wijkverpleegkundige, maar om de onderlinge 
samenwerking tussen alle deelnemende disciplines. 
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De thuiszorg werkt de laatste jaren in grootschalige eenheden met gespecialiseerde 
verpleegkundigen hetgeen betekent dat men de detachering van wijkverpleegkundigen in 
gezondheidscentra en hometeams vaker opzegt (Welling et al., 1997).  
 
Praktijkgebonden wijkverpleegkundige 
Wijkverpleegkundigen werkten vroeger over het algemeen allround. Ze verzorgden cliënten 
van alle leeftijdsgroepen en hadden taken op het gebied van care (begeleiding, verpleging 
en verzorging) en cure (behandeling) en hadden nauw overleg met de huisarts. 
Verschillende factoren, zoals het fuseren van het kruiswerk en de gezinsverzorging tot één 
grootschalige instelling, het verzorgen van de intake van cliënten door een aparte 
zorgcentrale (het RIO) en het ontstaan van allerlei differentiaties binnen de wijkverpleging, 
hebben er toe geleid dat de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleging is verzwakt 
(van Oosterhout, 2000; Welling et al., 1998). Wijkverpleegkundigen legden zich steeds meer 
toe op cure, terwijl met name in de zorg voor chronisch zieken juist de combinatie van care 
en cure belangrijk is. Deze combinatie ontstaat bijvoorbeeld wanneer een 
wijkverpleegkundige als praktijkondersteuner èn als reguliere wijkverpleegkundige werkt, 
maar ook wanneer de wijkverpleegkundige het werkgebied afstemt op het werkgebied van 
de huisarts. Voor deze laatste combinatie worden verschillende benamingen gebruikt: de 
praktijkgebonden, de wijkgebonden of de huisartsgerelateerde wijkverpleegkundige (van 
Linschoten & te Velde, 1998; van Oosterhout, 2000; van der Most, 2002). 
Verschillende auteurs (van Linschoten & te Velde, 1998; Vlaskamp, 2000; van der Most, 
2002) pleiten voor vernieuwde goede samenwerking tussen wijkverpleegkundige en huisarts. 
De wijkverpleegkundige heeft daarbij, volgens van der Most (2002), naast een 
verpleegkundige ook een specifieke, sociaal-psychologische, coördinerende en verwijzende 
taak. 
Van Linschoten en te Velde (1998, p.5) spreken van ‘huisartsgerelateerd werken door de 
wijkverpleegkundige’ waarbij de term wordt gebruikt voor ‘alle activiteiten die betrekking 
hebben op de versterking van de eerstelijnszorg door middel van samenwerking tussen 
huisarts en wijkverpleegkundige’. De ‘praktijkondersteuner’ die in de huisartspraktijk 
werkzaam is, is volgens deze definitie een variant van de huisartsgerelateerde 
wijkverpleegkundige. 
Van Linschoten & te Velde (1998) formuleren verschillende samenwerkingsmodellen op 
grond van de taken en het dienstverband van de wijkverpleegkundige. Men maakt een 
onderscheid tussen vier groepen van werkzaamheden voor de wijkverpleegkundige: 

• het geven van advies, instructie en voorlichting in aansluiting op de huisarts. De 
wijkverpleegkundigen kunnen op deze wijze de zorg rond specifieke doelgroepen 
versterken (bijvoorbeeld diabetes); 

• het aanbrengen van samenhang tussen medische zorg en verpleging/ verzorging 
(ziekte-management). Hierbij gaat het om zorgverlening in complexe situaties waarbij 
veel hulpverleners betrokken zijn; 

• het vergroten van de effectiviteit van zorg door verschuiving van diagnostische en 
therapeutische werkzaamheden van huisarts naar wijkverpleegkundige; 

• het versterken van de continuïteit door bemiddeling en verwijzing. De 
wijkverpleegkundige hoeft geen directe zorg te verlenen, zij is hierbij voor de huisarts 
het aanspreekpunt van de thuiszorg. 

Het is mogelijk om deze vier elementen van zorg te combineren, bijvoorbeeld in een 
samenhangend zorgprogramma rond een specifieke doelgroep. 
De concrete invulling van het model is afhankelijk van de zorgvraag in de regio, aangezien 
deze de belangrijkste oorzaak is voor de werkdruk van de huisartsen en de thuiszorg. 
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Vervolgens kunnen bovengenoemde werkzaamheden verder worden ingevuld in de vorm 
van specifieke taken of een zorgprogramma: 

• specifieke taken: hiervoor lenen zich vooral werkzaamheden op het gebied van 
advies/ instructie/ voorlichting of diagnostische/ therapeutische taken; 

• een combinatie van taken: zorgprogramma’s waarin taken rond specifieke 
doelgroepen worden gecombineerd. Het gaat om preventieve functies (advies, 
instructie, voorlichting) en om zorgcoördinatie, ziektemanagement en 
diagnostische/ therapeutische werkzaamheden. Een voorbeeld hiervan is een 
zorgprogramma voor geriatrische cliënten. 

Verschillende vormen tegelijk en tussenvormen zijn ook mogelijk. Per regio moet het meest 
geschikte model worden gekozen. Vervolgens komen, volgens van Linschoten en te Velde 
(1998), vragen rond de organisatie aan de orde zoals het dienstverband. Hierbij zijn er twee 
mogelijkheden: de verpleegkundige kan in dienst zijn van een huisarts(engroep) of de 
verpleegkundige is in dienst van de thuiszorg. Bij deze laatstgenoemde vorm kan de 
verpleegkundige naast de huisartsgerelateerde werkzaamheden tevens een liaisonfunctie 
hebben voor de thuiszorg; zij zorgt voor de afstemming en coördinatie van de thuiszorg voor 
de cliënten van de huisarts en zij gaat op preventief huisbezoek (bijvoorbeeld bij ouderen). 
De variant waarbij de wijkverpleegkundige vanuit de thuiszorg werkt (huisartsgerelateerd 
werken) geniet de voorkeur volgens van Linschoten en te Velde (1998, p. 23-24). De 
voordelen van een wijkverpleegkundige in dienst van de huisarts komen vooral ten goede 
voor de huisarts, maar er is geen sprake van stimulering van de samenwerking met de 
thuiszorg. Een verpleegkundige in dienst van een huisarts heeft als belangrijke nadelen dat 
de thuiszorg wordt verzwakt (taakverarming van de wijkverpleegkundige in de thuiszorg), de 
samenwerking tussen huisarts en thuiszorg niet verbetert doordat er een extra functie 
tussenkomt en de continuïteit van zorg verslechtert (want er verschijnen meer mensen aan 
het bed). De wijkverpleegkundige keert slecht ‘ten dele’ terug voor de huisarts hetgeen 
vooral belemmerend werkt voor cliënten met een complexe zorgvraag waarbij juist sprake is 
van thuiszorg (van Linschoten en te Velde, 1998). 
 
 
4.1.2 Samenwerkingsmodellen tussen wijkverpleegkundige en praktijkondersteuner  
 
De praktijkondersteuner in de huisartspraktijk 
Directe aanleiding voor het ontstaan van de functie van praktijkondersteuner is de 
toegenomen werkdruk voor de huisartsen. Hierin spelen vele factoren een rol, zoals een 
toename van en het complexer worden van de zorgvraag in de eerste lijn en een tekort aan 
huisartsen. Daarnaast worden huisartsen vanuit de overheid en het Nederlands Huisartsen 
Genootschap (NHG) gestimuleerd om meer te doen aan preventie, gezondheidscontrole en 
voorlichting voor chronisch zieken, hetgeen voor een deel taken zijn die ook tot het 
verpleegkundig domein gerekend kunnen worden. En tenslotte zijn de huisarts en de 
wijkverpleging uit elkaar gegroeid door de integratie tussen kruiswerk en gezinsverzorging. 
Om aan deze problemen het hoofd te bieden, is de functie van praktijkondersteuner 
ontwikkeld (van Linschoten & te Velde, 1998, Welling, 1998, Bombeld, 2001). 
De praktijkondersteuner neemt een aantal taken van de huisarts over die tot het 
verpleegkundig domein behoren en die de huisarts tot nog toe steeds zelf heeft verricht of 
waaraan hij te weinig is toegekomen. Zo worden bijvoorbeeld taken naar de 
praktijkondersteuner gedelegeerd bij de uitvoering van bepaalde NHG-standaarden voor 
chronische aandoeningen (zoals diabetes) en taken rondom de zorg voor zorgintensieve en 
meestal chronische cliënten (zoals ouderen met multiple pathologie). Het gaat hierbij om 
verticale substitutie van zorg (van Weelderen & Kerkstra, 1998). 
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Het algemene doel van inzet van de praktijkondersteuner is drieledig (Bombeld, 2001): 
1.  het verbeteren van de kwaliteit van zorg door vroegtijdige opsporing van 

gezondheidsverstoringen; 
2.  het verminderen van de werkdruk van huisartsen; 
3.  het verbeteren van de gezondheidstoestand van cliënten. 

De invulling van de functie kan nogal verschillen. Een praktijkondersteuner kan uitsluitend 
werkzaam zijn in de huisartspraktijk, maar kan ook werkzaam zijn thuis bij de cliënt. Zij kan 
als generalist maar ook als specialist werken. Tot de mogelijke taken van de 
praktijkondersteuner behoren het verlenen van medisch inhoudelijke zorg, het geven van 
voorlichting en adviezen, het coördineren en organiseren van de zorg, het verzorgen van de 
eigen administratie en taken op het gebied van de kwaliteitszorg (zoals het ontwikkelen van 
protocollen).  
De term praktijkondersteuner is niet eenduidig. Dientengevolge worden er dan ook 
verschillende indelingen voor vormen van samenwerking tussen huisarts en 
praktijkondersteuner gegeven. Welling et al., (1997, pp. 13-14) benoemen vijf varianten van 
samenwerking tussen praktijkondersteuner en de huisarts: 

• de praktijkgebonden variant of samenwerkingsvariant: hierbij werkt de 
wijkverpleegkundige praktijkgebonden door de doelpopulaties van huisarts en 
wijkverpleging op elkaar af te stemmen. Het doel is intensievere samenwerking en 
overleg. Het is de vraag of deze vorm van samenwerking verschilt van de 
hometeams en de praktijkgebonden wijkverpleegkundige; 

• de spreekuurvariant: de (wijk)verpleegkundige houdt voor één of meerdere 
huisartsen spreekuur voor één of meerdere doelgroepen. Hierbij gaat het vaak om 
astma, COPD en diabetes mellitus type 2 waarbij gewerkt wordt op basis van de 
NHG-standaarden; 

• de combinatie van samenwerkings- en spreekuurvariant (de liaisonvariant): de 
praktijkondersteuner heeft naast een spreekuur voor speciale doelgroepen ook een 
liaisonfunctie waarbij zij zorgt voor de afstemming en coördinatie van de thuiszorg 
voor de patiënten van de huisarts. Zij brengt tevens preventieve huisbezoeken aan 
bepaalde doelgroepen; 

• de detacheringsvariant: hierbij wordt een wijkverpleegkundige gedetacheerd in de 
huisartspraktijk waarbij het aantal uren kan variëren van 4 tot 24 uur per week per 
huisarts. De invulling van de functie kan verschillen; 

• de dienstverbandvariant: de praktijkondersteuner is in loondienst bij de huisarts. 
Welling et al. (1997, pp. 23-24) wijzen op een aantal problematische thema’s rondom de 
functie van praktijkondersteuner. De verscheidenheid van de invulling van de functie van 
praktijkondersteuner in Nederland bemoeilijkt de ontwikkeling van een definitie en een 
bijbehorende adequate na- en bijscholing van de praktijkondersteuner voor wat betreft de 
mate van deskundigheid en verantwoordelijkheid. Bovendien is het merendeel van de 
praktijkondersteuners, (wijk)verpleegkundige in dienst van de kruisvereniging en meestal 
gedeeltelijk werkzaam voor één of meerdere huisartsen. Het werkzaam zijn binnen meerdere 
organisaties kan spanningen opleveren. 

 
Liaisonfunctie naar de huisarts 
De praktijkondersteuner is vaak een wijkverpleegkundige die gedetacheerd is vanuit de 
thuiszorg en nog een aantal uren in de wijkverpleging werkt. Op deze wijze kan de 
praktijkondersteuner een liaisonfunctie hebben naar de wijkverpleging (van Linschoten & te 
Velde, 1998). Zij zorgt voor de afstemming en coördinatie van de thuiszorg voor de patiënten 
van de huisarts. 
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De functie van praktijkondersteuner wordt ook vaak ingevuld door een wijkverpleegkundige 
die praktijkgebonden werkt aan één of meerdere huisartspraktijk(en) waarbij de 
doelpopulaties van huisarts en wijkverpleegkundige op elkaar worden afgestemd. Dit 
betekent dat er mogelijkheden ontstaan voor intensievere vormen van samenwerking en 
overleg tussen de reguliere wijkverpleegkundige en de huisarts / praktijkondersteuner (de 
Kruijf-Jenster et al., 1998; Van Weelderen & Kerkstra, 1998; Welling et al., 1997).  
 
De wijkverpleegkundige als praktijkondersteuner 
Laurant (1999) hanteert een format met drie modellen, gebaseerd op de werkgebieden van 
de praktijkondersteuner, haar taken (specialist versus generalist) en haar deskundigheid: 
• het praktijkgebonden model waarbij volledig in de huisartsen groep (hagro) gewerkt 

wordt. Hierbij geeft de verpleegkundige zorg die behoort tot het verpleegkundig domein, 
bijvoorbeeld door het geven van voorlichting, inventariseren van de zorgverlening en 
zorgbehoefte en het begeleiden van de cliënt en/ of familie. De praktijkondersteuner kan 
spreekuur houden in de hagro, maar zal ook huisbezoeken brengen. De consultvormen 
((telefonisch) spreekuur, visite) zijn vergelijkbaar met die van de huisarts; 

• het samenwerkingsmodel. Hierin werkt de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige 
een aantal uren in de week voor de huisarts en de overige uren in de thuiszorg als 
wijkverpleegkundige. De huisarts verschuift in dit geval de taken die behoren tot het 
verpleegkundig terrein aan de verpleegkundige. De verdere werkzaamheden zijn gelijk 
aan die in het praktijkgebonden model. Doordat de praktijkondersteuner ook deels werkt 
in de thuiszorg en deels voor de huisarts, kan de samenwerking tussen de huisarts en de 
thuiszorg worden verbeterd. Daarnaast kan de praktijkondersteuner een liaisonfunctie 
vervullen; 

• het wijkgebonden model. De cliënten populatie van de wijkverpleegkundige en de 
huisarts zijn op elkaar afgestemd, waardoor het gemakkelijker is om met elkaar 
afspraken te maken over de zorgverlening in het algemeen, maar ook om de zorg aan 
een specifieke cliënt op elkaar af te stemmen. De verpleegkundige houdt dus geen 
(doelgroep)spreekuur meer in de hagro, maar alleen thuisbezoeken aan cliënten in het 
kader van haar werk bij de thuiszorg. 

Van Oosterhout (2000, p.6) geeft een brede definitie van de term praktijkondersteuner; “een 
praktijkondersteuner verleent zorg aan cliënten van de betreffende huisarts en deze zorg kan 
in de huisartspraktijk of bij de cliënt thuis worden verleend”. Ze hanteert het hiervoor 
beschreven model van Laurant et al. waarbij een onderscheid wordt gemaakt in vier functies 
van praktijkondersteuner aan de hand van het werkgebied en de taken, te weten: de 
praktijkondersteuner, de praktijkassistente, de wijkverpleegkundige en de transmurale 
verpleegkundige (van Oosterhout, 2000). De praktijkondersteuners kunnen specialistisch 
(gericht op één cliënten of doelgroep) of generalistisch (gericht op meer dan één 
cliëntengroep) werken, hetgeen betekent dat er acht mogelijke functies van 
praktijkondersteuners zijn. Aan het eind van haar onderzoek concludeert van Oosterhout 
(2000) dat deze indeling niet ideaal is. Wijkverpleegkundigen combineren hun functie vaak 
met de functie van praktijkondersteuner, waarbij het onderscheid niet altijd duidelijk is en de 
functie van transmuraal verpleegkundige is niet altijd praktijkondersteunend voor de 
huisartsen. 
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4.2 Samenwerkingsverbanden met het ziekenhuis 
Ook vanuit de tweede lijn is de samenwerking met de wijkverpleging aan verandering 
onderhevig. Cliënten worden sneller uit het ziekenhuis ontslagen en hebben thuis meer en 
complexer zorg nodig. Dit heeft als gevolg dat steeds vaker verschillende organisaties bij de 
zorg betrokken zijn en er een behoefte ontstaat aan verpleegkundigen die zich hebben 
gespecialiseerd in een bepaalde ziekte, behandeling of cliëntengroep. Verpleegkundigen uit 
de tweede lijn kunnen de rol van transmurale verpleegkundige vervullen door zorg te 
verlenen in de eerste lijn in samenwerking met de wijkverpleegkundige (van Oosterhout, 
2000). Samenwerkingsrelaties tussen artsen kunnen model staan voor nadere 
samenwerking tussen verpleegkundigen in het ziekenhuis en thuiszorgverpleegkundigen 
(gezamenlijk consult). 
 
4.2.1 De liaisonverpleegkundige 
De liaison- of transferverpleegkundige is vanuit de thuiszorgorganisatie in een ziekenhuis 
aangesteld om de overdracht van de zorg van de cliënt vanuit het ziekenhuis naar de 
wijkverpleging en/ of gezinszorg te regelen. De liaisonverpleegkundige kan werkzaam zijn 
voor een speciale doelgroep, zoals reumacliënten of ouderen die thuis complexe zorg nodig 
hebben (van Weelderen & Kerkstra, 1998). 
 
4.2.2 Thuiszorgtechnologie 
Medische technieken worden steeds vaker vanuit het ziekenhuis naar thuis verplaatst, zodat 
mensen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven en de intramurale zorg minder wordt 
belast. Op deze wijze ontstaan in de thuiszorg veel projecten met thuiszorgtechnologie. Deze 
zijn meestal gericht op pijnbestrijding, parentale voeding, stoma- en diabeteszorg. De 
cliënten worden thuis ondersteund door een specialistisch werkende wijkverpleegkundige 
die, indien nodig, een specialistisch thuiszorgteam kan consulteren. Zo’n specialistisch 
thuiszorgteam is samengesteld uit thuiszorgverpleegkundigen en/ of 
ziekenhuisverpleegkundigen. De huisarts heeft bij de thuiszorgtechnologie vooral ‘een 
supervisierol’ en wordt gecoacht door de medisch specialist (Seysener, 2001). 
 
4.2.3 Disease management 
Ook binnen het ziekenhuis valt een verschuiving waar te nemen in de zorg voor chronisch 
zieken. Er ontstaan twee soorten verschuivingen van zorg, namelijk van arts naar 
verpleegkundige en van tweede naar eerste lijn (Spreeuwenberg, 1994, Frederix, 1998). 
Niet alleen binnen de geneeskunde maar ook binnen de verpleging vindt steeds meer 
specialisatie plaats. In de eerste en de tweede lijn komen steeds meer verpleegkundig 
specialisten die transmuraal werken. De transmuraal verpleegkundig specialist is meestal in 
dienst van het ziekenhuis en doet zelfstandig spreekuur in de polikliniek en huisartspraktijk 
onder regie van het ziekenhuis. De verpleegkundig specialist neemt hierbij taken over van de 
medisch specialist en van de huisarts, hetgeen voor beiden niet alleen een taakverlichting 
betekent maar ook een verbetering van de kwaliteit van zorg voor de cliënt (Vrijhoef et al., 
2001). 
 
Voor zowel de diabeteszorg als voor de ouderenzorg zijn diverse samenwerkingsrelaties 
omschreven in de literatuur. Op poliklinieken verschuiven steeds meer taken van de internist 
naar de diabetesverpleegkundige. De diabetesverpleegkundige leert cliënten insuline 
injecteren, geeft voorlichting en begeleiding en stelt ze in op insuline. Dit betekent dat de 
cliënten minder vaak door de internist gezien hoeven te worden (Frederix, 1998). 
Transmurale diabetesverpleegkundigen behandelen zelfstandig in de huisartspraktijk, 
stabiele, poliklinisch behandelde diabetes patiënten. In de Maastrichtse transmurale 
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diabetesorganisatie wordt de zorg voor mensen met diabetes mellitus type 1 en type 2 
gedeeld door een kernteam bestaande uit internist, diabetesverpleegkundige, huisarts/ 
praktijkondersteuner (Frederix, 1998, Denis- Thissen & Frederix, 2000, Wolffenbuttel, 2000, 
Vrijhoef et al., 2001). De toewijzing van de zorg aan één van de zorgverleners in het 
kernteam gebeurt aan de hand van de ernst van de aandoening. Het kernteam is 
gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorgverlening. De leden van dit kernteam werken nauw 
samen met andere disciplines zoals diëtisten, wijkverpleegkundigen, podotherapeuten en 
oogartsen. Alle deelnemende zorgverleners kunnen doorverwijzen naar de gedifferentieerde 
wijkverpleegkundige (Vrijhoef et al., 2001; Wolffenbuttel, 2000). De wijkverpleegkundige 
besteedt vooral aandacht aan educatie. Zij geeft uitleg over de ziekte diabetes mellitus en de 
gevolgen hiervan voor de cliënt: de betekenis van bloedglucosewaarden, hyper- en 
hypoglykemie, een bepaalde levensstijl, risicofactoren. Zij geeft instructie voor zelfcontrole, 
spuittechniek en voorziet de cliënt van schriftelijke informatie. De wijkverpleegkundige maakt 
een schriftelijk verslag van de consulten met de cliënt en rapporteert terug naar de verwijzer 
(Vrijhoef et al., 2001; Wolffenbuttel, 2000). 
Ook in de ouderenzorg zijn in de literatuur samenwerkingsmodellen beschreven. De 
verpleegkundig specialist geriatrie gaat in samenwerking met de geriater, op verzoek van de 
huisarts, op huisbezoek bij de geriatrische patiënt. In het Transmuraal zorgmodel geriatrie 
Maastricht (van Son et al., 2002) verleent de geriater in samenwerking met een 
verpleegkundig specialist geriatrie, op aanvraag van de huisarts, geriatrische zorg bij de 
cliënt thuis. Hierbij vindt verticale substitutie van zorg plaats van geriater naar 
verpleegkundig specialist. Het doel van het samenwerkingsmodel is het verbeteren van de 
doelmatigheid en de kwaliteit van zorg. De verpleegkundig specialist heeft als belangrijkste 
taken het bepalen van de functionele toestand van de cliënt en het coördineren van de zorg. 
Ook in de regio Nijmegen bestaan sinds kort dergelijke initiatieven. Hier wordt onderzoek 
gedaan naar het geriatric intermediate care programme (GIP), een transmuraal zorgmodel 
waarbij de geriater, de huisarts en de verpleegkundige samenwerken om tot een betere 
functionele toestand van de zelfstandig wonende ouderen te komen (Melis, 2002). 
 
4.2.4 Gezamenlijk consult 
Er ontstaat een groeiende aandacht voor de verbetering van de samenwerking tussen 
huisarts en specialist. Eén van de mogelijkheden om dit te bereiken, is het houden van 
gezamenlijke consulten van huisarts en medisch specialist. De huisarts leert op deze manier 
meer patiënten zelf te behandelen en de patiënten gerichter te verwijzen. Het doel van het 
gezamenlijk consult is het verhogen van de kwaliteit van zorg, het verbeteren van de 
communicatie en deskundigheid en het verkorten van de wachtlijsten. Het gezamenlijk 
consult heef geleid tot een daling van het aantal verwijzingen en een verbetering van de 
tevredenheid van de patiënt (Schulpen, 2002). 
Voor zowel diabeteszorg als voor ouderenzorg zijn de samenwerkingsrelaties tussen 
huisarts en specialist nader beschreven in de literatuur. De huisarts verwijst patiënten naar 
de internist of geriater voor diagnostiek of behandeling op het gebied van de interne 
geneeskunde of ouderenproblematiek waarbij specialistische kennis en kunde is vereist. 
Huisartsen en internisten hebben gezamenlijke protocollen opgesteld voor de verwijzing van 
veel voorkomende ziektebeelden in de standaarden van het NHG. 
Huisarts en internist houden gezamenlijk spreekuur: Binnen het shared care-zorgmodel 
‘Gezamenlijk consult internist-huisarts’ in de regio Maastricht houden internist en huisarts 
gezamenlijk spreekuur in de huisartspraktijk voor mensen met diabetes mellitus type 2 die 
onder behandeling zijn van de huisarts (Diagnostisch Coördinerend Centrum, 1996). Het 
doel van dit zorgmodel is het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De huisarts formuleert de 
vragen en de problemen van de patiënt voor het gezamenlijk consult met de specialist. 
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Eventuele nacontrole vindt eveneens op het gemeenschappelijk spreekuur plaats. De 
specialist heeft een consultfunctie en de huisarts blijft primair eindverantwoordelijk voor de 
zorg en de behandeling van de patiënt. In de ouderenzorg gaat de geriater op huisbezoek bij 
de patiënt als second opinion voor de huisarts of als gezamenlijk consult met de huisarts 
(van Son et al., 2002). 
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5 Samenwerkingsmodellen in het Verenigd Koninkrijk 
en de Scandinavische landen 

 
 
5.1 Verenigd Koninkrijk 
De huisarts heeft de rol als poortwachter voor de gezondheidszorg, in samenwerking met 
‘nurse health visitors, community health workers’ en wijkverpleegkundigen (Evans, 1997).  
 
Diabetes 
Ook in het Verenigd Koninkrijk treedt een verschuiving op in de zorg voor mensen met 
diabetes van het ziekenhuis naar de huisarts. Momenteel wordt een groot deel van de 
diabeteszorg gevoerd in de eerste lijn, in diabetes klinieken. Deze zogenaamde diabetes 
klinieken worden veelal gerund door practice nurses in samenwerking met de huisarts en in 
een derde van de gevallen zelfs door hen alleen. In grofweg de helft van de praktijken wordt 
een zorgprotocol uitgevoerd in samenwerking met de lokale ziekenhuizen. In het ziekenhuis 
en in de eerstelijns setting werken ook ‘diabetes specialist nurses’ (Pierce, 2000). Hun taken 
zijn met name voorlichting en educatie en het monitoren van de gezondheid van de patiënten 
(Winocour, 2002)  
 
Ouderenzorg 
In 1990 is in Schotland de Community Care Act in werking getreden waarin benadrukt wordt 
dat de zorg voor de ouderen meer in de eerste lijn dient te gebeuren in plaats van in 
verpleeghuizen. Hierin werd ook een centrale rol toebedeeld aan zogenaamde care 
managers (veelal maatschappelijk werkenden) om de zorg voor de kwetsbare ouderen te 
coördineren. De huisarts is bij wet verplicht om ten minste één keer per jaar al zijn patiënten 
van 75 jaar en ouder te zien. Geriaters worden een bepaald gebied toegewezen en werken 
met een interdisciplinair geriatrisch team en verwijzen de patiënt naar specifieke geriatrische 
diensten zoals opname op een geriatrische afdeling in een ziekenhuis, een 
psychogeriatrische afdeling in een psychiatrisch ziekenhuis of verpleeghuis en de aanvraag 
voor (gespecialiseerde) thuiszorg (Evans, 1997).  
 
 
5.2 Scandinavië 
In Zweden is de wijkverpleegkundige een combinatie van ‘health visitor, nurse practitioner 
and district nurse’ (Kasemo, 1996). Op het platteland heeft de huisarts zijn praktijk soms op 
20 kilometer afstand van zijn patiënten en daarom ziet de wijkverpleegkundige de patiënten 
vaak eerder dan de huisarts. De wijkverpleegkundige in Zweden kan ook medicijnen 
voorschrijven en derhalve wordt in de opleiding hieraan ook veel aandacht besteed. In 
dorpen en steden bestaan gezondheidscentra naar Brits model (Kasemo, 1996). 
In Finland is de eerstelijns zorg dusdanig geregeld dat voor de populatie van een bepaald 
geografisch gebied de eerstelijns gezondheidszorg even goed toegankelijk is. Afhankelijk 
van het gebied bezoeken 60-75% van de bewoners hun eerstelijns gezondheidscentrum 
(Aalto et al., 2002). De Public Health Act van 1972 heeft verschillende eerstelijns structuren 
bijeen gebracht in één organisatiestructuur. Hierin zijn bijvoorbeeld verloskundigen, 
huisartsen en verpleegkundigen ondergebracht in één gezondheidscentrum. Tot begin jaren 
negentig is men bezig geweest met het herstructureren van de zorg. Voor de public ‘health 
nurses’ hield dit in dat hun rol werd uitgebreid. Momenteel is hun functie het bevorderen en 
het tand houden van een gezonde levenswijze en het welzijn van het individu, het gezin en 
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de gemeenschap. De opleiding van deze verpleegkundigen omvat het hele gebied en 
specialisatie is mogelijk middels inservice opleidingen (Koponen et al., 1997). 
 
Diabetes 
In Zweden is de zorg voor mensen met diabetes georganiseerd in het eerstelijns 
gezondheidscentrum, het ziekenhuis of beiden. Het overgrote deel van de mensen met Type 
1 diabetes worden gezien in speciale diabetes klinieken die gesitueerd zijn als poliklinieken 
in het ziekenhuis. Deze poliklinieken worden vaak verzorgd binnen de afdeling Interne 
Geneeskunde. Type 2 diabetes wordt in het gehele land verzorgd door de huisartsen in de 
eerste lijn en wordt georganiseerd in gezondheidscentra, welke bezocht worden door 
mensen in een specifiek gebied en nauw samenwerken met de lokale ziekenhuizen Deze 
gezondheidscentra zijn als een polikliniek opgezet en worden bemand door huisartsen, 
‘office nurses’, ‘district nurses’ en verpleegkundig assistenten. Het aantal diabetes 
verpleegkundigen (‘diabetes-trained specialist nurse’) in Zweden is nog klein.  
Diabetesverpleegkundigen hebben de verantwoordelijkheid de patiënt voor te lichten, 
reguliere laboratoriumonderzoeken en lichamelijke onderzoeken te verrichten en 
huisbezoeken af te leggen om vast te stellen hoe de thuissituatie is en de mogelijkheid van 
de cliënt om het advies te begrijpen en op te volgen. Voor het bezoek aan een huisarts dient 
betaald te worden door de cliënt, maar hiervoor wordt minder gerekend dan een bezoek aan 
de specialist. Om laatstgenoemde te consulteren, dient een verwijsbrief gevraagd te worden. 
Ook voor het bezoek aan/van een diabetesverpleegkundige moet betaald worden, maar daar 
staat tegenover dat insuline, diabetesmedicatie en het materiaal voor zelfonderzoek gratis 
zijn. Binnen de gezondheidscentra werken ook diëtisten die de cliënten kunnen begeleiden 
(Hjelm et al., 2002). 
De zorg is niet gestandaardiseerd en kan tussen gezondheidscentra verschillen. Zo kan een 
diabetes patiënt drie keer per jaar de verpleegkundige bezoeken en één keer de huisarts 
waarbij de verpleegkundige een autonome functie heeft, maar er zijn ook situaties waarbij de 
verpleegkundige meer fungeert als assistent van de huisarts doordat de huisarts alleen naar 
haar verwijst als hij daartoe een noodzaak ziet (Ovhed et al., 2000). 
 
Ouderenzorg 
In Zweden wordt aan veel demente patiënten in de eerste lijn zorg verleend Van de 
ongeveer 15.000 nieuwe patiënten met dementie per jaar wordt minder dan een derde in de 
universitaire ziekenhuizen gediagnosticeerd. De overige patiënten worden in de eerste plaats 
door huisartsen gediagnosticeerd en daarna door hen of specialisten in de lokale 
ziekenhuizen gevolgd. De huisarts is vaak ook verantwoordelijk voor de patiënten in de 
verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De meeste huisartsen kunnen daarbij terugvallen op 
zogenaamde dementie-teams die in de regel bestaan uit een of meerdere verpleegkundigen 
en een ergotherapeut (Olafsdottir et al., 1996). Ook in Zweden erkennen de huisartsen dat 
dementie een toenemend probleem is en uit onderzoek is gebleken dat huisartsen in de 
eerstelijns gezondheidscentra ook daar behoefte hebben aan een speciaal getrainde 
dementiecoördinator (een hiervoor opgeleide maatschappelijk werker of verpleegkundige) of 
dat één bepaalde huisarts zich met de ouderenzorg bezig houdt (Olafsdottir et al., 2001). 
In Noorwegen wordt geprobeerd de fragmentatie van zorg zoveel mogelijk tot een minimum 
te beperken en wordt in de opleiding van verpleegkundigen aandacht besteed aan de zorg 
voor de oudere mens (Evans, 1997).  
In Denemarken bestaan interdisciplinaire eerstelijns teams die bestaan uit ‘home helpers’, 
verpleegkundigen en verzorgenden die in een klein gebied zorg verlenen aan patiënten die 
thuis of in aanleunwoningen wonen. Iedere patiënt heeft daarbij een zogenaamde ‘named 
helper’ (een verpleegkundige of verzorgende) waarop zij of hij kan terugvallen (Evans, 1997). 
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In Finland hebben de gezondheidscentra ook verpleegafdelingen waar patiënten worden 
behandeld door de huisarts. Het gros van de patiënten zijn ouderen en ruwweg de helft 
daarvan wordt langdurig verzorgd (Lammi, 2000). 
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6 Resultaten interviews 
 
 
6.1 Samenwerkingsverbanden in de huisartspraktijk 
 
6.1.1 Samenwerking tussen wijkverpleegkundige en huisarts 
Uit de interviews komt naar voren dat de wijkverpleegkundige bij cliënten met diabetes, in 
aanvulling op de zorg van de huisarts en praktijkondersteuner, met name de ziekte 
specifieke advies instructie en voorlichting (AIV) en spuitinstructie geeft. De huisarts en de 
praktijkondersteuner hebben als hoofdtaak het inzetten van de medicamenteuze 
behandeling (met name de insuline instelling) en het houden van driemaandelijkse 
controleconsulten. Als een huisarts niet beschikt over een praktijkondersteuner kan de 
gedifferentieerd wijkverpleegkundige een aantal taken van de praktijkondersteuner 
verrichten. Anderzijds wordt opgemerkt dat de huisarts soms AWBZ-taken 
(wijkverpleegkundige taken) laat verrichten door zijn praktijkondersteuner door deze in de 
thuissituatie of ten behoeve van de AIV in te zetten. 
Eén van de geïnterviewde huisartsen geeft aan dat hij de wijkverpleegkundige en de huisarts 
ziet als een generalistisch team, met korte communicatie lijnen. De wijkverpleegkundige zou 
dus met name generalistisch moeten werken. In geval van specialisatie van de 
wijkverpleegkundige ontstaat overlap in het takenpakket van andere zorgverleners zoals 
huisarts of diabetesverpleegkundige. Dit is in tegenstelling tot de wens tot specialisatie vanuit 
de wijkverpleegkundigen. Eén van de wijkverpleegkundigen geeft aan dat specialisatie nodig 
is om het beroep van wijkverpleegkundige te kunnen professionaliseren en betere 
aansluiting te vinden bij vragen vanuit specialist en huisarts. 
De meest ideale situatie, volgens één van de huisartsen, zou zijn als de wijkverpleegkundige 
binnen een gezondheidscentrum of ‘generalistische unit’ werkt, waarbij de huisarts, vanuit 
zijn regiefunctie, haar taken bepaalt. 
 

“Voor het afstellen van de zorg is het belangrijk dat je vanaf één plek opereert en 
de door ons te delegeren taken naar de wijkverpleegkundige moet onder de 
regie van de huisarts blijven.” (huisarts) 

 
 
6.1.2 Samenwerking tussen wijkverpleegkundige en praktijkondersteuner 
Uit de interviews komt naar voren dat de taken van de wijkverpleegkundige en de 
praktijkondersteuner door de werklocatie gescheiden zijn: de wijkverpleegkundige verleent 
de zorg aan huis, terwijl de praktijkondersteuner de zorg met name in de huisartspraktijk 
verleent. De taken van de praktijkondersteuner zijn door de geïnterviewden gedefinieerd als 
het geven van ziektespecifieke AIV, het screenen van zogenaamde risicopatiënten, het 
verrichten van een assessment bij gediagnosticeerde cliënten, het informeren en het 
begeleiden van chronisch zieke cliënten en het opstellen van een zorgplan. Ondanks het feit 
dat de praktijkondersteuner bepaalde wijkverpleegkundige taken verricht, zoals AIV, blijft de 
signaleringsfunctie, die de wijkverpleegkundige van oudsher had, bewaard. 
Er blijkt vaak een nauwe samenwerking tussen de praktijkondersteuner en de 
wijkverpleegkundige te bestaan. Hierbij wordt door één van de wijkverpleegkundigen 
aangegeven dat de praktijkondersteuner vaak cliënten naar de wijkverpleegkundige verwijst 
en dat de wijkverpleegkundige de praktijkondersteuner kan consulteren. 
Eén van de geïnterviewde wijkverpleegkundigen wil binnen de diabeteszorg tot een 
taakverdeling komen waarbij de praktijkondersteuner zorg verleent aan nieuwe, pas 
gediagnosticeerde cliënten en de zorg hierna overdraagt aan de wijkverpleegkundige. De 
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wijkverpleegkundige kan, naar eigen mening, de complexe zorg voor ouderen goed voor 
haar rekening nemen. Haar inzet is breed, haar beschikbaarheid is continue en zij kan een 
voorname rol in het case-management vervullen. De praktijkondersteuner zou meer 
ziektespecifiek ingezet dienen te worden. 
Het gebrek aan uniformiteit in vooropleiding en takenpakket van de praktijkondersteuner 
heeft gevolgen voor de relatie tussen wijkverpleegkundige en de praktijkondersteuner. Het 
takenpakket wordt in grote mate bepaald door de achtergrond van de praktijkondersteuner 
en de invulling ervan wordt bepaald door de individuele huisarts. Als de praktijkondersteuner 
een achtergrond als (wijk)verpleegkundige heeft is de samenwerking veel nauwer dan 
wanneer de praktijkondersteuner een achtergrond als doktersassistente heeft. Echter, ook 
de overlap in taken van praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige komt meer voor 
wanneer de praktijkondersteuner van origine een (wijk)verpleegkundige is. 
Door de geïnterviewden zijn drie opties aangegeven voor de wijze waarop de 
wijkverpleegkundige de functie van praktijkondersteuner kan uitoefenen: 1) zij doet de taken 
van praktijkondersteuner binnen haar takenpakket als wijkverpleegkundige; 2) zij oefent een 
combinatiefunctie uit waarbij zij gedeeltelijk voor de thuiszorg werkt en gedeeltelijk als 
praktijkondersteuner (gedeeltelijke detachering); 3) zij gaat volledig werken als 
praktijkondersteuner (volledige detachering). In de interviews komt naar voren dat een 
combinatie van wijkverpleegkundige taken en praktijkondersteuners taken in de 
huisartspraktijk kan leiden tot een onduidelijke taakafbakening. 
 
 
6.2     Samenwerkingsverbanden met het ziekenhuis 
In het onderzoek zijn twee soorten verpleegkundig specialisten geïnterviewd; de 
verpleegkundig specialist (of gespecialiseerd verpleegkundige) die vanuit het ziekenhuis 
gespecialiseerde zorg levert aan patiënten op de polikliniek, in de huisartspraktijk of bij de 
patiënten thuis (in dit hoofdstuk veelal benoemd als transmuraal verpleegkundig specialist) 
en de verpleegkundig specialist die binnen de thuiszorg een staffunctie vervult, veelal geen 
directe patiëntenzorg verleent en de gedifferentieerde wijkverpleegkundigen inhoudelijk 
aanstuurt (in dit hoofdstuk benoemd als verpleegkundig specialist thuiszorg). 
Binnen dit onderzoek is het onderscheid tussen de twee vormen van verpleegkundig 
specialist aangehouden op het moment dat de geïnterviewden zich hierover expliciet hebben 
uitgesproken. 
 
De transmuraal werkende verpleegkundig specialist werkt doorgaans vanuit het ziekenhuis 
en is in een enkel geval een gedetacheerde wijkverpleegkundige vanuit de thuiszorg in het 
ziekenhuis. 
De transmuraal verpleegkundig specialist heeft taken op het gebied van diagnostiek en 
behandeling van de medisch specialist of huisarts overgenomen. Daarnaast verricht zij een 
deel AIV. Ook hier zien we dat taken van de (gedifferentieerde) wijkverpleegkundige worden 
overgenomen door een nieuwe discipline in het veld. De wijkverpleegkundigen zijn van 
mening dat deze zorg gedaan moet worden door de thuiszorg. Momenteel doet de 
transmuraal verpleegkundig specialist diabetes de driemaandelijkse controles en wordt de 
algemene dagelijkse zorg door de wijkverpleegkundige gedaan. De verpleegkundig specialist 
fungeert hierbij  als consulent voor de wijkverpleegkundige. 
In de complexe zorg voor ouderen wordt de verpleegkundig specialist ingeschakeld om de 
problematiek van de cliënt helder te krijgen en de behandeling op te starten. De 
wijkverpleegkundige neemt hier vrij snel na aanvang van de behandeling de zorg over. De 
wijkverpleegkundige is degene die het dagelijkse contact met de cliënt heeft en als case-
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manager zaken kan signaleren. De verpleegkundig specialist heeft op dat moment vooral 
een rol als consulent. 
De wijkverpleegkundigen geven aan slechts incidenteel contact te hebben met de medisch 
specialist, uitsluitend bij complexe zaken. Met name de wijkverpleegkundigen met 
aandachtsgebied ouderenzorg, geeft aan behoefte om de functie van wijkverpleegkundige 
ouderenzorg meer inhoud en structuur te geven. Als de wijkverpleegkundige zich verder 
professionaliseert kan zij, volgens de wijkverpleegkundige ouderenzorg, beter inspringen op 
de vraag van de geriater en  eventueel taken van de geriater overnemen.  
 
 
6.3 Verschillen in rolverdeling 
Uit de interviews zijn duidelijke verschillen naar voren gekomen in de rolverdeling van de 
wijkverpleegkundige en de andere disciplines binnen het Quattro-model op de gebieden 
diabeteszorg en complexe zorg voor ouderen. 
 
Voor de diabeteszorg is aangegeven dat de verdeling van taken uitgewerkt en 
geprotocolleerd is. De samenwerkingsrelatie tussen de wijkverpleegkundige en de 
transmuraal verpleegkundig specialist lijkt hierdoor duidelijk. Door de geïnterviewde 
zorgverleners zijn een aantal vormen van samenwerking aangegeven: overleg tussen 
wijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en de praktijkondersteuners,  
gezamenlijke bijscholingen en opleidingen, stagemogelijkheden voor de gedifferentieerd 
wijkverpleegkundige binnen het ziekenhuis en bij de transmuraal verpleegkundig specialist. 
Daarnaast heeft de (transmuraal) verpleegkundig specialist een consultfunctie naar de 
wijkverpleegkundige met aandachtsgebied. 
 
Met betrekking tot de complexe zorg voor ouderen geeft één van de wijkverpleegkundigen 
aan dat de wijkverpleging hier een grote rol heeft in de zorg, omdat op dit gebied de 
werkdruk voor de huisarts groot is en in de toekomst alleen maar verder zal toenemen. Een 
manager in de thuiszorg geeft aan dat, omdat de complexe ouderenzorg veelal voor een 
langere periode wordt ingezet, deze bij uitstek het terrein is van de wijkverpleging. Binnen 
deze zorg komt een verscheidenheid aan vraagstellingen samen en hierbinnen vallen niet 
alleen de gedifferentieerde taken, maar juist ook de algemene (wijkverpleegkundige) 
zorgtaken. Door de wijkverpleegkundigen wordt aangegeven dat er in de ouderenzorg een 
groter aantal zorgverleners een rol spelen dan in het Quattro-model genoemd zijn. Eén van 
de wijkverpleegkundigen geeft aan dat het daarom van belang is voor de cliënt dat de taken 
niet fragmentarisch worden ingevuld. Zijns inziens kan juist de gedifferentieerd 
wijkverpleegkundige hierin als case-manager of zorgcoördinator optreden, omdat deze 
vanwege de zorgvraag al bij de cliënt thuis komt.  
 

“Het gaat met name om de signalerende functie in het voortraject, vóór iemand 
bij de huisarts of specialist komt, en in het na-traject. Daar gaat het ook om een 
signalerende functie: als er grote veranderingen optreden bij de cliënt. Daarnaast 
zie ik ook een begeleidende rol bij de cliënt en mantelzorgers weggelegd voor de 
wijkverpleegkundige.” (verpleegkundige in de wijk, ouderenzorg) 

 
De rol van de wijkverpleegkundige in de zorg wordt volgens een geïnterviewde manager 
bepaald door de aard van de zorg en de fase in het zorgproces. In geval van chronische zorg 
(bijvoorbeeld bij complexe zorg voor ouderen of diabetes) heeft de wijkverpleegkundige een 
rol in het case management. Als het gaat om acute situaties of electieve zorg, dan heeft de 
wijkverpleegkundige een rol in de triage (de signaleringsfunctie) en de nazorg. 
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De zorg voor de oudere cliënten is volgens een wijkverpleegkundige ouderenzorg nauwelijks 
geprotocolleerd en er bestaat een onduidelijke relatie tussen de (gedifferentieerd) 
wijkverpleegkundige en de transmuraal verpleegkundig specialist.  
 
De manager in de thuiszorg geeft aan dat voor veel diabetes patiënten de diabetes zorg en 
de complexe zorg voor ouderen samen zal gaan vallen. Als diabetes onderdeel wordt van de 
complexe zorg voor ouderen zal het aandeel van de zorg dat verleend wordt door de 
wijkverpleegkundige groter worden, gezien diens brede ervaring en aanpak in de 
thuissituatie. Uiteindelijk zullen zijns inziens de gedifferentieerd wijkverpleegkundigen 
diabetes de zorg voor de oudere cliënten in de thuissituatie over gaan nemen van de 
transmuraal verpleegkundig specialist. 
 
De wijkverpleegkundigen ouderenzorg geven aan dat de verschillen in samenwerking bij de 
diabeteszorg en bij de complexe zorg voor ouderen als gevolg hebben dat door het regionaal 
indicatie orgaan (RIO) met hoge regelmaat een indicatie wordt afgegeven voor 
gedifferentieerde wijkverpleegkundige diabetes zorg, maar nauwelijks voor gedifferentieerde 
wijkverpleegkundige ouderenzorg.  
Alle partijen geven aan dat overleg en protocollen, zowel landelijk als lokaal, voorwaarden 
zijn voor goede samenwerkingsrelaties. Aangegeven wordt dat (meer) overleg tot gevolg zal 
hebben dat men meer duidelijkheid heeft over de expertise van de ander. 
 

“De samenwerking is momenteel nog erg gebrekkig, maar dit komt ook omdat de 
protocollering erg gebrekkig is. Betere protocollering kan leiden tot betere zorg.” 
(wijkverpleegkundige ouderenzorg) 

 
 
6.4 Grenzen en overlap voor wijkverpleegkundige met verpleegkundig 

specialist en praktijkondersteuner 
Door de geïnterviewde zogverleners wordt aangegeven dat er een duidelijke overlap is in de 
taken van de praktijkondersteuner en (transmuraal) verpleegkundig specialist en de taken 
van de wijkverpleegkundige. Dit betreft met name de AIV, welke tot het takenpakket van de 
wijkverpleegkundige behoort. De wijkverpleegkundigen diabeteszorg geven aan dat, hoewel 
herhaling van de AIV door ook de praktijkondersteuner en de transmuraal verpleegkundig 
specialist wenselijk is, dit tot verwarring bij de cliënt kan leiden als de AIV niet eenduidig is. 
De grenzen met de verpleegkundig specialist zijn in de diabeteszorg duidelijker afgebakend 
hoewel er een overlap is met de AIV taken. Dit heeft met name te maken met het feit dat de 
transmuraal verpleegkundig specialist taken van de medisch specialist overneemt en de 
wijkverpleegkundige generalistische zorg verleent.  
 

“In de diabeteszorg doen de transmuraal verpleegkundigen ook voorlichting over 
zelfcontrole, dat doen wij ook. Er is overlap, maar de diepgang en het omgaan 
met de leefregels ligt meer bij ons. Transmuraal verpleegkundigen doen ook een 
stuk diagnosticering en behandeling, dat doen wij niet.” (wijkverpleegkundige 
diabetes) 
 

In de complexe zorg voor ouderen vinden de zorgverleners het moeilijker grenzen in 
taakgebieden aan te geven omdat hier nauwelijks sprake is van een samenwerkingsrelatie 
tussen de verpleegkundige beroepsgroepen. 
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6.5 Profilering van de wijkverpleegkundige 
De geïnterviewde wijkverpleegkundigen geven aan dat taken als wondverzorging (bij 
diabetes) en aanvullende verzorging tot de door hen geleverde basiszorg worden gerekend. 
Daarbij geven zij aan een breed takenpakket te hebben en een grote kennis van de sociale 
kaart. Als gevolg van regelmatig thuisbezoek krijgen zij in de thuissituatie een 
vertrouwensrelatie met de cliënt. Dit leidt er toe dat zij zowel in het voortraject als in het na-
traject van de diagnostische fase, de behandeling of opname een signaleringsfunctie 
hebben. 
 

“Voor de huisarts en de specialist geldt dat het voor hen onmogelijk is om een 
vertrouwensrelatie met de cliënt aan te gaan op de wijze waarop wij dat kunnen.  
Doordat we regelmatig bij de cliënt langskomen ontstaat tussen hen en ons een 
vertrouwensrelatie waarbij vaak zaken als mishandeling, incontinentie en sociale 
problematiek naar boven komen.” (wijkverpleegkundige ouderenzorg) 

 
Een aantal geïnterviewde wijkverpleegkundigen heeft behoefte aan een uitbreiding van hun 
takenpakket en vindt het wenselijk dat zij in de thuissituatie een stuk diagnostiek en 
behandeling mogen uitvoeren. Zo willen de wijkverpleegkundigen diabeteszorg de 
mogelijkheid hebben om actief te kunnen handelen als zij bij de cliënten een ongewenste 
situatie zien optreden, zoals bijvoorbeeld medicatie bij stellen indien een cliënt een te hoge 
of te lage glucosespiegel heeft. 
De mogelijkheden tot zelfstandige invulling van de taken van de wijkverpleegkundige is 
volgens één van de geïnterviewden afhankelijk van de overdracht. Als de 
wijkverpleegkundige een verwijzing van de huisarts krijgt, geeft de overdracht een beperkte 
aanduiding van het exacte handelen en laat dit de wijkverpleegkundige veel eigen vrijheid in 
de uitvoering van de zorg en wordt hiermee een beroep gedaan op de eigen deskundigheid 
van de wijkverpleegkundige. Indien de verwijzing afkomstig is van de (transmuraal) 
verpleegkundig specialist (en dit is in toenemende mate het geval), dan is de overdracht over 
het algemeen gedetailleerd uitgewerkt en biedt deze weinig ruimte voor eigen invulling. 
 
 
6.6 Wijziging van taken en perspectieven en consequenties voor de 

beroepsontwikkeling 
De wijkverpleegkundigen ouderenzorg en de huisartsen geven aan dat de 
wijkverpleegkundige vroeger veel dichter bij de huisarts stond in de zogenaamde home-
teams. Nu staat de wijkverpleegkundige op grotere afstand van de huisarts en is de 
wijkverpleegkundige tot een algemene functie in een grote organisatie geworden. 
Uit de interviews komt naar voren dat als in het werkgebied van de wijkverpleegkundige, 
zowel bij de diabeteszorg als bij de complexe zorg voor ouderen, een praktijkondersteuner 
werkzaam is met als achtergrond praktijkassistent er nauwelijks sprake zal zijn van een 
gewijzigd takenpakket, in tegenstelling tot de situatie van een praktijkondersteuner met 
(wijk)verpleegkundige achtergrond. 
Voor de individuele wijkverpleegkundige is er, volgens de geïnterviewde 
wijkverpleegkundigen een carrièrepad te volgen van wijkziekenverzorgende, algemeen 
wijkverpleegkundige, gedifferentieerd wijkverpleegkundige, praktijkondersteuner en 
verpleegkundig specialist. Door de komst van de praktijkondersteuner en de transmuraal 
verpleegkundig specialist wordt de zorg voor een bepaald ziektebeeld op een hoger niveau 
getild. De wijkverpleging zal volgens de wijkverpleegkundigen en de manager wijkverpleging 
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in deze ontwikkeling mee moeten gaan door meer differentiatie en specialisatie en het 
ontwikkelen en aantrekken van hogere deskundigheid.  
 
Met betrekking tot de complexe zorg voor ouderen wordt opgemerkt dat hier nog een 
ontwikkeling en differentiatie van het beroep wijkverpleegkundige ouderenzorg dient plaats te 
vinden, met name op het gebied van anamnese, dementie en medicatiegebruik. Op dit 
moment is in de complexe zorg voor ouderen nog nauwelijks sprake van protocollering.  
 
       
6.7 Rol van de wijkverpleegkundige in het Quattro-model 
De rol van de wijkverpleegkundige in het Quattro-model is volgens de geïnterviewde partijen 
in diverse opzichten een verrijking van de zorg: de wijkverpleegkundige biedt (samen met de 
andere disciplines in het Quattro-model) meer volwaardige zorg, omdat zij ook 
thuissituatiespecifieke zorg levert en hier een signaleringsfunctie heeft; de 
wijkverpleegkundige is een stabiele factor in de zorg voor de cliënt; de wijkverpleegkundige 
is multi-inzetbaar, zij kan zowel ziektespecifieke als algemene zorg verlenen in de 
thuissituatie. 
De transmuraal verpleegkundig specialist en de praktijkondersteuner gaan steeds meer 
taken van de medisch specialist en de huisarts overnemen. Wil de wijkverpleegkundige een 
vastere positie binnen het Quattro-model verwerven, dan zal ook zij zich verder moeten 
specialiseren, c.q. differentiëren. Dit staat haaks op de mening van de huisartsen die een 
meer generalistische rol toebedeeld zien aan de wijkverpleegkundige in de zorg. 
 
Naast de wijkverpleegkundige lijken ook andere (nieuwe) zorgverleners een positie te 
hebben binnen het Quattro-model. In de interviews zijn vele andere disciplines die niet direct 
onder het Quattro-model vallen ter sprake geweest, terwijl allen een belangrijke rol in de 
zorgverlening voor de chronisch zieke cliënt hebben. Hierbij zijn genoemd de rol van de 
apotheker (instructie taken m.b.t. medicijngebruik), de praktijkgebonden wijkverpleegkundige 
en nieuwe beroepen als de nurse practitioner en de physician assistant. Het is momenteel 
onduidelijk welke rol zij in de zorg voor de diabetes patiënt en de complexe zorg voor 
ouderen (gaan) spelen in vergelijking tot de in het Quattro-model opgenomen disciplines. 
Met name in de complexe zorg voor ouderen worden een groot aantal kerndisciplines 
genoemd worden welke buiten de vier zorgverleners uit het Quattro-model vallen.  
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7 Conclusies en discussie 
 
Recentelijk is een model ontwikkeld waarin het management van de zorgverlening voor 
chronisch zieken op basis van samenwerking door vier partijen (huisarts, 
praktijkondersteuner, verpleegkundig specialist en medisch specialist) zal plaatsvinden. Dit 
model is het Quattro-model. Door de komst van nieuwe functies, zoals de 
praktijkondersteuner en de verpleegkundig specialist, is de functie van de 
wijkverpleegkundige aan verandering onderhevig. Deze nieuwe functies begeven zich op het 
werkgebied van de wijkverpleegkundige. 
De vraagstelling die in dit onderzoek centraal stond, luidt: 
Wat is de positie van de wijkverpleegkundige in termen van functieprofiel en 
beroepsontwikkeling in verhouding tot de vier disciplines binnen het Quattro-model (en dit 
met name in verhouding tot de praktijkondersteuner en de verpleegkundig specialist), op het 
gebied van zowel de diabeteszorg als de complexe zorg voor ouderen? 
De vraagstelling is beantwoord met behulp van literatuurstudie en interviews met 
betrokkenen in het veld. 
 
 
Uit het onderzoek hebben wij de volgende conclusies getrokken: 
 
• De inhoudelijke en getalsmatige toegenomen zorgvraag bij met name chronisch zieken 

en de verzwakte samenwerking van wijkverpleegkundige en huisarts heeft mede geleid 
tot het ontstaan van nieuwe functies als de praktijkondersteuner in de huisartspraktijk en 
de transmuraal verpleegkundig specialist. 

 
• In het takenpakket van de wijkverpleegkundige en de praktijkondersteuner en de 

transmuraal verpleegkundig specialist bestaat overlap. De overlap in taken van 
wijkverpleegkundige en praktijkondersteuner is afhankelijk van de achtergrond van de 
praktijkondersteuner (doktersassistente of verpleegkundige). Per situatie zal de overlap 
verschillen en daardoor in meer of mindere mate aanwezig zijn. 

 
• Voorwaarde voor een duidelijke afbakening van taken is protocollering van de zorg. Bij 

diabetes is sprake van protocollering van de zorg en lijkt de taakverdeling, ondanks een 
zekere overlap in taken, meer ingevuld.In de complexe zorg voor ouderen is nauwelijks 
sprake van protocollering en is de taakverdeling tussen de verschillende disciplines niet 
duidelijk.  

 
• Ook na alle veranderingen in de thuiszorgorganisatie en in het takenpakket van de 

wijkverpleegkundige blijven een aantal taken met name weggelegd voor de 
wijkverpleegkundige. Dit betreft de signalerings- en nazorgfunctie bij chronisch zieken en 
de contacten met cliënten in de thuisomgeving waarbij de vertrouwensrelatie met de 
cliënt hierdoor makkelijk wordt opgebouwd. De overgang van tweede naar eerste lijn en 
andersom is taakgebied van de wijkverpleegkundige. In de zorgketen en het disease 
management is de wijkverpleegkundige een continue factor in de zorg en is zij daardoor 
in staat de communicatie met alle disciplines rondom de cliënt te coördineren. 

 
• Als reactie op de komst van de praktijkondersteuner in de huisarts praktijk en de 

transmuraal verpleegkundig specialist, wordt vanuit de thuiszorg het praktijkgebonden 
werken door de wijkverpleegkundige opnieuw geïntroduceerd (in de functies 
praktijkgebonden of huisartsgerelateerde wijkverpleegkundige of in gedeeltelijke 
detachering van de wijkverpleegkundige als praktijkondersteuner).  
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• De komst van nieuwe functies als de verpleegkundig specialist en de 
praktijkondersteuner heeft zijn weerslag op het takenpakket van de wijkverpleegkundige. 
Waar de wijkverpleegkundige van oudsher allround inzetbaar was, gaat zij nu mee in de 
op gang zijnde specialisatie (gedifferentieerd wijkverpleegkundige) en kan zij zich 
ontwikkelen tot praktijkondersteuner of verpleegkundig specialist. Deze ontwikkeling tot 
verdergaande specialisatie wordt door de thuiszorg als wenselijk en noodzakelijk gezien 
om adequaat te kunnen omgaan met zorgvragen en verwijzingen van verpleegkundig 
specialist en medisch specialist. 
Huisartsen zien naast deze profilering van de wijkverpleegkundige met name ook de 
meerwaarde van generalistische aspecten van het wijkverpleegkundig beroep en hebben 
behoefte aan de vroegere korte communicatielijnen.  

 
• De ontwikkelingen in de zorg voor chronisch zieken brengen voor de wijkverpleegkundige 

ook een aantal nieuwe mogelijkheden. De wijkverpleegkundige krijgt een nadrukkelijker 
liaison functie voor de afstemming tussen thuiszorg, huisarts en ziekenhuis. In disease 
management programma’s en ketenzorg heeft de wijkverpleegkundige een toenemende 
rol in ziekte specifieke educatie of in het zelf (als transmuraal verpleegkundig specialist) 
behandelen van de cliënt. Door de toenemende mogelijkheden tot thuiszorgtechnologie 
kan de wijkverpleegkundige meer gespecialiseerde en complexere zorg in de 
thuissituatie gaat verlenen, waarbij de wijkverpleegkundige gebruik kan maken van 
consultatie door de (transmuraal) verpleegkundig specialist. 

 
• De positionering van de wijkverpleegkundige in het Quattro-model kan in diverse 

opzichten een verrijking van de zorg zijn, omdat de wijkverpleegkundige specifieke zorg 
verleent in de thuissituatie, een signaleringsfunctie kan vervullen, een stabiele en 
continue factor in de zorg is en zowel ziektespecifieke als algemene zorg kan verlenen. 

 
 
Samenwerking, afstemming en protocollering van de verpleegkundige disciplines in het 
Quattro-model scheppen nieuwe mogelijkheden in de zorg. Het gezamenlijk consult, zoals dit 
momenteel tussen huisarts en specialist op diverse plaatsen wordt gerealiseerd, is ook 
toepasbaar voor generalistisch en specialistisch werkende verpleegkundigen. De 
verpleegkundig specialist kan een consulterende rol vervullen naar wijkverpleegkundigen en 
praktijkondersteuners.  
 
De veranderingen in de zorg hebben wel gevolgen voor het wijkverpleegkundige beroep. 
Moet de wijkverpleegkundige zich profileren als generalistisch beroep of als specialistisch 
beroep? Generalisatie van de wijkverpleegkundige is de wens van huisartsen. Het ‘vroegere’ 
generalistische samenwerkingsverband huisarts – wijkverpleegkundige werd als waardevol 
ervaren. De wijkverpleegkundige was voor de huisarts makkelijk aanspreekbaar (korte 
communicatielijnen) en breed inzetbaar, hetgeen nu met name in de groeiende ouderenzorg 
van belang is. Specialisatie kan verminderde samenwerking tot gevolg hebben. Specialisatie 
betekent ook verdergaande professionalisering van het wijkverpleegkundig beroep. De 
doorgroei naar functies als (transmuraal) verpleegkundig specialist of praktijkondersteuner 
zijn hier voorbeeld van. Door het ontstaan van dergelijke functies ontstaat voor de 
wijkverpleegkundige de noodzaak tot verdere deskundigheidsbevordering.  
 
Van belang is de vraag is of de komst van de functies van verpleegkundig specialist en 
praktijkondersteuner een kans of een bedreiging vormen voor de wijkverpleegkundige.  
Enerzijds bieden de nieuwe functies nieuwe perspectieven. De wijkverpleegkundige heeft 
met de komst van de praktijkondersteuner en verpleegkundig specialist een aantal nieuwe 
beroepsperspectieven gekregen. Horizontale en verticale substitutie van zorg maken dat 
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steeds complexere zorg in de thuissituatie van de cliënt moet worden verleend. Nieuwe 
zorgvormen vragen een nieuwe rol van de wijkverpleegkundige in bijvoorbeeld de 
toenemende thuiszorg technologie. 
Anderzijds worden taken van de wijkverpleegkundige overgenomen door de nieuwe 
zorgverleners en worden hiaten, welke in de loop van de jaren in de zorg zijn ontstaan (denk 
aan de lange communicatielijnen met de huisarts), opgevuld door de nieuwe 
beroepsbeoefenaren. Pas recentelijk wordt door thuiszorgorganisaties ingespeeld op de door 
de huisartsen onwenselijk bevonden lange communicatielijnen in de zorg. 
Thuiszorgorganisaties zetten praktijkgebonden wijkverpleegkundigen in (bij 
gezondheidscentra, maar ook bij solo huisartspraktijken), welke direct contacten 
onderhouden met het RIO, en wijkverpleegkundigen worden (part time) gedetacheerd als 
praktijkondersteuner naar de huisartspraktijk. 
 
Waar het Quattro-model de onderlinge relaties tussen de vier hierin genoemde centrale 
zorgverleners goed kan beschrijven in termen van horizontale en verticale substitutie, gaat 
het vooralsnog voorbij aan de positie van andere zorgverleners eveneens een rol spelen in 
en van belang zijn in de samenwerkingsverbanden. Het Quattro-model is een conceptueel 
model dat meerdere dimensies kent. Voor de rol van de wijkverpleegkundige in het model is 
in deze rapportage een beschrijving gegeven. Voor andere (nieuwe) disciplines dienen de 
taken en rollen nader vormgegeven te worden. De herschikking van taken van de medische 
naar de verpleegkundige discipline en van de tweede naar de eerste lijn vormt, ongeacht het 
aantal ‘deelnemers’ in het model, het uitgangspunt. 
 
In de veranderende inrichting van het zorgstelsel zien we een herschikking van taken van 
arts naar verpleegkundige. Op de as cure – care is een verschuiving van de verpleegkundige 
beroepsuitoefening richting cure zichtbaar (figuur 3, as cure - care). 
 
Figuur 3. As cure – care 
 
 

Cure   Care 
 
 

 
preventie diagnostiek behandeling zorg nazorg reïntegratie 

(fasen van het zorgcontinuüm) 
     
    Medisch domein   Verpleegkundig domein 
 
   Verschuiving van taken van verpleegkundigen van care naar cure  
 
 
 
In het takenpakket van de wijkverpleegkundige en de praktijkondersteuner en de transmuraal 
verpleegkundig specialist lijkt overlap te zijn, terwijl juist een continuüm in de zorg door de 
drie verpleegkundige disciplines, mogelijk en wenselijk is. Overlap in takenpakket is deels 
functioneel en kennis van elkanders gebied is nodig om binnen het zorgcontinuüm naar 
elkaar te kunnen verwijzen. Het onderscheid in taken van wijkverpleegkundige, 
praktijkondersteuner en (transmuraal) verpleegkundig specialist wordt mede bepaald door de 
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plaats op de as cure - care, de complexiteit van de zorg die men verleent en de mate waarop 
men uitvoerend dan wel beleidsmatig bezig is. 
Een overlap in de aanwezigheid in de verschillende fasen van het zorgcontinuüm (zie figuur 
3) wil niet zeggen dat men dezelfde taken verricht. Een verschil in deskundigheidsniveau of 
complexiteit van de zorgverlening kan een functionele overlap in zorgfase inhouden. 
 
Taakherschikking heeft indirect invloed op de positie bepaling van de wijkverpleegkundige. 
De herschikking van taken van arts naar verpleegkundige impliceert ook een verschuiving 
binnen de verpleegkundige as. De taakherschikking heeft invloed op de wetgeving, 
(verpleegkundige) opleidingen en deskundigheidsniveaus en de geldstromen in de zorg. 
(RVZ, 2002). De informatie voorziening naar de cliënt zal moeten worden aangepast, zodat 
de cliënt weet bij wie hij waarvoor moet zijn alsook wie waarvoor aansprakelijk is. 
 
Binnen de vraaggestuurde zorg dient het perspectief van de cliënt uitgangspunt te zijn. Voor 
adequate vraaggerichte zorg is een afstemming tussen zorgverleners weliswaar nodig. 
Echter, het zou niet uit moeten maken wie welke zorg voor zijn rekening neemt, als het maar 
(goed) gebeurt. Het kan regio afhankelijk zijn wie welke zorg invult. Voor een optimale 
zorgverlening dient de toewijzing van taken gebaseerd te zijn op de complexiteit van de 
taken en de mogelijkheden van de zorgverleners en niet op de bestaande historisch 
bepaalde rollen van de zorgverleners. 
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8 Aanbevelingen 
 
 
De wijkverpleegkundige discipline dient zich duidelijker te profileren. Dit kan zij op een aantal 
manieren vorm geven: 
 
- Vanuit haar generalistische benadering, continuïteit in zorgverlening, 

signaleringsmogelijkheden, vertrouwensrelatie met de cliënt en brede inzetbaarheid dient 
de wijkverpleegkundige discipline meer haar specificiteit nader te profileren. De rol van 
de wijkverpleegkundige zal namelijk, gezien het toenemend aantal chronisch zieken en 
ouderen, alleen maar toenemen. De wijkverpleegkundige lijkt, gezien bovengenoemde 
kwaliteiten, de aangewezen discipline om de zorg te coördineren. 

 
- Daarnaast dient de wijkverpleegkundige zich op een beperkt aantal gebieden te 

specialiseren om adequaat in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de zorg. Hierbij 
kan zij gebruik maken van de consultatiefunctie van de (transmuraal) verpleegkundig 
specialist. 

 
- De beroepsorganisaties van wijkverpleegkundigen moeten participeren in de ontwikkeling 

van landelijke protocollen en samenwerkingsafspraken. Daartoe moeten zijn in overleg 
met organisaties als de LHV, LVG, NVDA, LEVV, AVVV en opleidingsinstituten. De 
protocollen en samenwerkingsafspraken moeten met name op het gebied van de 
ouderenzorg ontwikkeld worden en moeten ruimte bevatten voor locale invulling. Voor de 
samenwerkingsafspraken met alle betrokken zorgverleners kan het Quattro-model als 
kader fungeren. 

 
- Korte lijnen naar de huisarts moeten worden hersteld. De huisarts moet direct de 

wijkverpleegkundige kunnen inschakelen voor zorgverlening. Vanuit de thuiszorg 
gedetacheerde praktijkondersteuners, praktijkgebonden wijkverpleegkundigen en liaison 
verpleegkundigen dienen ruime mogelijkheden te krijgen. Hiermee kan de 
wijkverpleegkundige discipline zijn positie in de eerste lijn en tussen de eerste en tweede 
lijn behouden en versterken. De samenwerking tussen wijkverpleegkundige en 
praktijkondersteuner kan op basis van complementariteit worden ingevuld. Men dient 
ervoor te waken dat er geen domeinstrijd ontstaat en de functionaliteit van de 
zorgverlening voorop blijft staan. 

 
- De doorstroom naar hogere functies voor wijkverpleegkundigen, als wijkverpleegkundige 

met aandachtsgebied, praktijkondersteuner of (transmuraal) verpleegkundig specialist, 
moet gepromoot worden. Carrière mogelijkheden maken het beroep van 
wijkverpleegkundige (meer) aantrekkelijk, ook voor de meer ervaren 
(wijk)verpleegkundige. 

 
- De opleidingen voor verpleegkundigen in het algemeen en wijkverpleegkundigen in het 

bijzonder, dienen te worden aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen als 
taakherschikking, specialisatie en vraaggerichte zorg. 

 
- De wijkverpleegkundige discipline dient gebruik te maken van de verschuiving van zorg 

richting de thuissituatie van de cliënt. Deze verschuiving lever nieuwe mogelijkheden in 
de beroepsuitoefening voor wijkverpleegkundigen. 
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Bijlage I 
Lijst met relevante zoektermen voor de literatuurstudie 
 
Bronnen: 
Nederlandse centrale catalogus (NCC) 
wijkverpleegkundige en diabetes; wijkverpleegkundige en huisarts; wijkverpleegkundige en functie; 
wijkverpleegkundige; wijkverpleegkundigen; wijkverpleging; wijkverpleging en ouderen; wijkverpleging 
en chronisch zieken; wijkverpleging en ouderenzorg; thuiszorg en diabetes; thuiszorg en ouderen; 
ouderen en wijkverpleging; huisartsen en verpleegkundigen; praktijkverpleegkundige; 
praktijkverpleegkundigen; praktijkondersteuning; specialistisch verpleegkundige; specialistisch 
verpleegkundigen; verpleegkundig specialist; praktijkondersteuning en huisarts; huisarts en internist; 
huisarts en geriatrie; wijkverpleging en samenwerking; interdisciplinaire samenwerking en ouderen; 
community nurse; district nurse; health visitor; nurse practitioner; practice nurse; practice nurse AND 
elderly; practice nurse AND geriatric; practice nurse AND aged; specialist nurse; nurse specialist; 
health nurse AND practice nurse; Integrated care; shared care.  
 
Landelijk centrum verpleging en verzorging (LCVV) 
Wijkverpleegkundigen; verpleegkundigen; diabetes verpleegkundige; geriatrisch verpleegkundigen; 
gespecialiseerde verpleegkundigen; praktijkverpleegkundigen; thuisverpleegkundigen; 
transferverpleegkundigen; verpleegkundige adviesraden. 
 
PUBMED 
community nurse or community nurses AND Netherlands or Dutch or United Kingdom or England or 
Norwegian or Sweden or Denmark; community nurse or community nurses AND diabetic or diabetes; 
community nurse or community nurses AND Netherlands or Dutch or United Kingdom or England or 
Norwegian or Sweden or Denmark; health visitor or health visitors AND Netherlands or Dutch; diabetic 
nurse or diabetic nurses AND Netherlands or Dutch; community nurse or community nurses and old; 
community nurse or community nurses and Netherlands or Dutch and geriatric; community nurse or 
community nurses and England or GB and geriatric; health visitor or health visitors and GB or England 
and diabetes; health visitor or health visitors and Netherlands or Dutch or GB or England and diabetes 
or geriatric; district nurse and England or GB; district nurse and diabetic; district nurse and geriatric; 
district nurse and Netherlands or Dutch; district nurse and Netherlands or Dutch and geriatric; nurse 
practitioner and Netherlands or Dutch; nurse practitioner and England or GB and diabetic; nurse 
practitioner and England or GB and geriatric; practice nurse and England or GB and diabetic; practice 
nurse and England or GB and geriatric; practice nurse and Netherlands or Dutch and diabetic or 
geriatric; diabetic nurse and England or GB or Netherlands or Dutch; specialised nurse and 
Netherlands or Dutch or England or GB and diabetic; specialist nurse and England or GB and 
geriatric; general practitioner and internist; general practitioner and geriatrician; community 
(health)care and Netherlands or Dutch and diabetic or geriatric; community (health)care and England 
or GB and diabetic or geriatric; interdisciplinary teamwork(ing); multidisciplinary teamwork(ing); team 
primary care and the Netherlands or Dutch or England or GB; integrated care and the Netherlands or 
Dutch; integrated care and the Netherlands or Dutch or England or GB; integrated care and the 
Netherlands or Dutch or England or GB and geriatric; community nurse or community nurse and 
Sweden or Finland or Norwegian; health visitor and Sweden or Finland or Norwegian; district nurse 
and Sweden or Finland or Norwegian; nurse practitioner and Sweden or Finland or Norwegian; 
practice nurse and Sweden and diabetic; practice nurse and Sweden or Finland or Norwegian and 
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geriatrics; practice assistant; diabetic nurse and Sweden; specialised nurse and Sweden; specialist 
nurse and Sweden or Finland or Norwegian; nurse specialist; general practitioner and internist; 
general practitioner and general specialist and Sweden or Finland or Norwegian; family doctor and 
general specialist and Sweden or Finland or Norwegian; general practitioner and geriatric and Sweden 
or Finland or Norwegian; family doctor and geriatric and Sweden or Finland or Norwegian; community 
health care and Sweden or Finland or Norwegian; interdisciplinary work and Sweden or Finland or 
Norwegian; team primary care and Sweden or Finland or Norwegian; integrated care and Sweden or 
Finland or Norwegian;  
 
Online contents 
wijkverpleegkundige en praktijkverpleegkundige; wijkverpleegkundige en ouderen. 
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Bijlage II 
Geïnterviewde personen 
 
Naam Functie 
Regionaal  
Dr. N. Schaper Internist, azM, Maastricht 
Dr. H. Fiolet Directeur BZe VII Transmurale Zorg, diabetes 

zorg en complexe zorg voor ouderen, azM. 
Geriater, azM, Maastricht 

Dr. G. Beusmans Huisarts, Maastricht 
Mw. E. Knapen Verpleegkundig specialist Diabetes, Groene 

Kruis zorg, Maastricht 
Dhr. M. Reuverkamp Verpleegkundig specialist Ouderenzorg, Groene 

Kruis zorg, Maastricht 
Drs. P. Dols Manager Verplegen en Verzorgen, Groene Kruis 

zorg, Maastricht 
Dhr. M. Bruysten Diabetesverpleegkundige, azM, Maastricht 
Drs H. Habets Verpleegkundig specialist ouderenzorg, 

Maasland ziekenhuis, Sittard 
Dhr. M. Pelkmans Gedifferentieerd wijkverpleegkundige 

ouderenzorg, Groene Kruis zorg, Maastricht 
Dhr. L. Schurer Gedifferentieerd wijkverpleegkundige 

ouderenzorg, Groene Kruis zorg, Maastricht 
Mw. P. Curvers Gedifferentieerd wijkverpleegkundige diabetes, 

Groene Kruis zorg, Maastricht 
Mw. S. Lahaye Gedifferentieerd wijkverpleegkundige diabetes, 

Groene Kruis zorg, Maastricht 
Dhr. R. van den Heuvel Gedifferentieerd wijkverpleegkundige diabetes, 

azM; praktijkondersteuner, Maastricht 
Mw. D. Beckers Praktijkondersteuner, Schinveld 
  
Landelijk  
Dhr. G van de Goor Coördinator Praktijkondersteuning, LHV 
Drs. N. Klomp Oud-lid NHG bestuur, huisarts 
Mw. drs. M. van Eijken AIO, St. Radboud, Nijmegen  
Mw. E. Denis Oud voorzitter Eerste Associatie Diabetes 

Verpleegkundigen 
Mw. L. van Amsterdam Landelijke vereniging gezondheidscentra 
Dhr. Camps Diabetes vereniging, voorzitter lokale afdeling 

(regio Heuvelland) 
Dhr. M. Vrolijk Sectie praktijkondersteuning LVW, 

praktijkondersteuner  
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Bijlage III 
Uitnodigingsbrief voor deelname aan de interviews 
 
 
 

Betreft: onderzoek azM 
 
 
 
Geachte     , 
 
In het kader van een lopend onderzoek naar de positie van de wijkverpleegkundige binnen 
een samenwerkingsmodel tussen zorgverleners vragen wij graag uw medewerking. 
 
Met het oog op de toename van het aantal chronisch zieken, hun zorgbehoeften en het 
tekort aan artsen worden nieuwe zorgmodellen ontwikkeld. Binnen deze modellen nemen 
verpleegkundigen een centrale rol in: zorg wordt verschoven van ziekenhuis naar 
huisartspraktijk alsook van medisch specialist of huisarts naar verpleegkundige. Echter, met 
de aanwezigheid van verpleegkundig specialisten, praktijkverpleegkundigen en 
wijkverpleegkundigen rijst de vraag welke functies deze dienen te vervullen. 
 
Bovenstaande probleemschets staat centraal in het in februari 2002 in opdracht van de 
Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (STOOM) gestarte 
onderzoek. Uitvoerder van het onderzoek is de afdeling Transmurale Zorg van het 
academisch Ziekenhuis Maastricht.  
 
Een bestudering van de literatuur is verricht en nu wordt begonnen met het interviewen van 
betrokkenen uit het veld en de beroepsgroepen. Ook u willen we graag interviewen.  
Centraal thema van het interview is de positie van de wijkverpleegkundige (in termen 
van functieprofiel en beroepsontwikkeling) in verhouding tot de 
praktijkverpleegkundige en de verpleegkundig specialist. 
 
Binnenkort zal door mevrouw Bessems-Beks (onderzoeksassistent) of ondergetekende 
telefonisch contact met u worden opgenomen om te vernemen of u bereid bent deel te 
nemen aan het interview. 
 
 
Met dank voor uw aandacht en vriendelijke groeten, 
 
 
 
Mw. Dr. C. van Gool, onderzoeker 
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Bijlage IV  Interviewschema 
 
Opbouw interview 
Doel van het gesprek aangeven. 
Vragen naar curriculum tot huidige functie  
 
Vraagstructuur 
Huidige taakverdelingen  
Lokaal 
• Afhankelijk van functie geïnterviewde vragen naar eigen functie/ inhoud van zorg voor 

diabetes en complexe zorg voor ouderen. Idem voor andere partijen. 
• In hoeverre is er momenteel samenwerking (formeel en informeel) met desbetreffende 

disciplines (algemeen en voor diabetes zorg/ complexe zorg voor de ouderen)? 
Eventueel doorvragen naar grenzen, overlap, knelpunten, verbeteringen, protocollen 

• In hoeverre wordt de patiëntenzorg verdeeld tussen geïnterviewde en andere disciplines? 
(per aandachtsgebied) 

• Veranderingen 
Lokaal en landelijk 
• In hoeverre denkt men dat door de komst van de praktijkondersteuner en/of de 

verpleegkundig specialist de zorg voor de patiënt is veranderd? 
• Is men van mening dat de komst van de praktijkondersteuner en/of de verpleegkundig 

specialist de taken van de wijkverpleegkundige heeft veranderd? Zo ja, hoe? 
• Wat zijn de verschillen in de rolverdeling van de wijkverpleegkundige tussen die op het 

gebied van de diabeteszorg en die op het gebied van de complexe zorg voor ouderen? 
 
Gewenste situatie 
Lokaal en landelijk 
• Welke rol/ taken/ activiteiten ziet men weggelegd voor eigen discipline (algemeen en voor 

diabetes zorg/ complexe zorg voor de ouderen)?  
• Welke rol/ taken/ activiteiten ziet men weggelegd voor andere disciplines (algemeen en 

voor diabetes zorg/ complexe zorg voor de ouderen)? 
• Levert de samenwerking met de verschillende zorgverleners (zoals omschreven in het 

Quattro-model) de wijkverpleegkundige mogelijkheden op in de zin van wijziging van de 
taken en/ of perspectieven en wat zijn de consequenties voor de beroepsontwikkeling? 
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Bijlage V Analyse-schema voor interviews 
 
Thema’s / codes ten behoeve van analyse interviews Quatro: 
 
1 Verhouding taken wijkverpleegkundige - praktijkondersteuners 
2 Verhouding taken wijkverpleegkundige - gespecialiseerd verpleegkundigen 
3 Verhouding taken wijkverpleegkundige - medisch specialisten 
4 Verhouding taken wijkverpleegkundige - huisartsen 
5 Samenwerkingsmodellen 
6 Samenwerkingrelaties 
7 Wijziging van taken / perspectieven 
8 Taakafbakening (grenzen en overlap) 
9 Verschillen diabetes - complexe zorg voor ouderen 
10 Positie van de wijkverpleegkundige in het Quattro-model 
11 Behoefte aan een rol voor de wijkverpleegkundige in het Quattro-model 
12 Profilering van de wijkverpleegkundige discipline 
13 Beroepsontwikkeling van de wijkverpleegkundige 
14 Functie van de wijkverpleegkundige binnen de diabeteszorg en de complexe zorg voor 

ouderen 
15 Overig 
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