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Samenvatting 

Achtergrond 

Kwetsbaarheid omvat verschillende domeinen en kan veranderen in de tijd. Het definiëren van kwetsbaarheid is 

extra complex door de verschillende cliëntgroepen waar men binnen de wijkverpleging mee te maken heeft, 

waarvan ouderen en chronisch zieken het grootste deel vertegenwoordigen. Kwetsbaarheid wordt volgens het 

Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) gedefinieerd als: een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, 

psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten 

(functiebeperkingen, opname, overlijden). Deze definitie wordt door meerdere organisaties gehanteerd, zoals het 

RIVM. 

 

Vanwege de complexiteit van het thema en het ontbreken verpleegkundige richtlijnen heeft de stuurgroep 

Kwaliteitskader wijkverpleging besloten dat gestart wordt met het uitvoeren van een knelpuntenanalyse, alvorens 

een besluit te nemen over de te ontwikkelen indicatorensets. Pallas-P95 is ingehuurd om deze knelpuntenanalyse 

uit te voeren.  

 

De knelpuntenanalyse resulteert in een onderbouwd advies voor de stuurgroep Kwaliteitskader wijkverpleging 

met daarin eventuele vervolgstappen ten aanzien van het thema kwetsbaarheid: 

1. Wat is het overall advies met betrekking tot het thema kwetsbaarheid? Verder gaan op het brede thema, 

kiezen voor subthema’s of stoppen met dit thema? 

2. Indien er gekozen wordt om verder te gaan met het thema kwetsbaarheid: wat is er dan nodig om 

indicatoren te formuleren op dit thema? 

 

Methode 

Deze knelpuntenanalyse bestond uit twee fases. De eerste fase bestond uit oriënterend literatuuronderzoek 

waarbij gezocht is naar sleutelpublicaties en verschillende interviews met betrokkenen bij het onderwerp 

kwetsbaarheid. Door middel van deze fase hebben de onderzoekers van Pallas-P95 zich goed georiënteerd op 

het onderwerp kwetsbaarheid. De tweede fase bestond uit een vragenlijstonderzoek en twee 

discussiebijeenkomsten. Tijdens het vragenlijstonderzoek zijn professionals uit het werkveld benaderd om deel te 

nemen aan de vragenlijst. Het doel van de vragenlijst was om knelpunten te inventariseren en mogelijke 

oplossingen voor deze knelpunten te verzamelen. Vervolgens zijn de gevonden knelpunten en oplossingen 

verder uitgediept tijdens de twee online discussiebijeenkomsten. Ook werden het opzetten van een 

kwaliteitsstandaard en de mogelijkheden tot het ontwikkelen van indicatoren op het gebied van kwetsbaarheid 

uitvoerig besproken.  

 

De resultaten van de knelpuntenanalyse vormden input voor het advies dat Pallas-P95 heeft opgesteld.  

 

Advies 

Pallas-P95 adviseert aan de stuurgroep Kwaliteitskader wijkverpleging: 

• Ga geen uitkomstindicatoren ontwikkelen voor het brede thema kwetsbaarheid. 

• Onderzoek of het haalbaar is om uitkomstindicatoren te ontwikkelen op de subthema’s, bijvoorbeeld: 

risico op vallen, ondervoeding, incontinentie, draagkracht, depressie, en eenzaamheid. Voor een deel 

van deze subthema’s zijn richtlijnen ontwikkeld of in ontwikkeling. 

• Let op dat uitkomstindicatoren voor een los subthema geen directe vervangers zijn van het brede thema 

kwetsbaarheid. Niet iedere cliënt die valt is kwetsbaar, en niet alle kwetsbare cliënten hebben een risico 

op vallen. Er wordt dan dus een indicator ontwikkeld gericht op vallen en niet op kwetsbaarheid. Wel 

kunnen deze indicatoren van belang zijn bij kwetsbare cliënten. 

• Ga aan de slag met de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard kwetsbaarheid specifiek voor de 

wijkverpleging en maak hierbij gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden vanwege het ontbreken 

van wetenschappelijke evidentie. Wanneer een kwaliteitsstandaard is ontwikkeld, kan dit als basis 

dienen bij de ontwikkeling van een procesindicator. 

 

De belangrijkste argumenten om geen uitkomstindicatoren voor het brede thema kwetsbaarheid te ontwikkelen 

zijn: 

• Er is momenteel geen eenduidige definitie van kwetsbaarheid van cliënten in de wijkverpleging.  

• Er ontbreekt een kwaliteitsstandaard met kwaliteitscriteria die goede zorg voor kwetsbare cliënten 

onderscheidt van minder goede zorg.  
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• Kwetsbaarheid is een te breed thema om uitkomstindicatoren op te ontwikkelen. Kwetsbaarheid is in 

veel gevallen een opeenstapeling van oorzaken en problemen, waar bij elke cliënt andere oorzaken en 

problemen een rol kunnen spelen. Binnen de wijkverpleging heb je te maken met verschillende 

levensfases (kinderen, (jong)volwassenen en ouderen). Kwetsbaarheid omvat verschillende domeinen 

(fysiek, cognitief, sociaal en psychisch). De invloed van de wijkverpleging op al deze domeinen is 

beperkt.  

 

Kwaliteitstandaard 

De volgende onderwerpen moeten volgens Pallas-P95 tenminste aan bod komen in een kwaliteitsstandaard voor 

de wijkverpleging over het brede thema kwetsbaarheid:  

• De definitie van kwetsbaarheid 

• Gevalideerde screeningsinstrumenten 

• Handvatten voor gesprekken met kwetsbare cliënten  

• Samenwerkingsadviezen 

 

Daarbij moet rekening worden gehouden met de verschillende levensfases van een kwetsbare cliënt (kinderen, 

(jong)volwassen en ouderen). Uitgangsvragen zullen met een werkgroep gespecifieerd moeten worden. 

 

Er is weinig wetenschappelijke literatuur op het thema beschikbaar, daarom adviseert Pallas-P95 om kwalitatieve 

onderzoeksmethodes te gebruiken om in een kwaliteitsstandaard een beschrijving te kunnen geven van goede 

zorg en aanbevelingen die daarbij horen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een Delphi-studie waarin 

in samenspraak met professionals uit de wijk een definitie wordt opgesteld. Daarnaast kan gebruikgemaakt 

worden van een inventarisatie van best-practices op het gebied van goede samenwerking rondom kwetsbaarheid. 

 

Wanneer er een kwaliteitsstandaard ontwikkeld is, zouden er mogelijk procesindicatoren voor het thema 

kwetsbaarheid ontwikkeld kunnen worden om te beoordelen of de kwaliteitsstandaard in de praktijk wordt 

toegepast.  
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1 Inleiding 

1.1. Achtergrond 
1.1.1. Wat is wijkverpleging 

Wijkverpleging is verpleging en verzorging in de eigen omgeving. Wijkverpleging kan tijdelijk nodig zijn maar ook 

voor een langere periode, vanwege ziekte of een lichamelijke beperking. Niet alleen ouderen maken gebruik van 

wijkverpleging. Ook mensen van middelbare leeftijd en kinderen kunnen wijkverpleging nodig hebben. Het doel 

van wijkverpleging is de kwaliteit van leven thuis te verbeteren, ondanks ziekte, behandeling of beperking. Binnen 

de wijkverpleging wordt gezondheid als een positieve, dynamische conditie gezien die rust op fysieke, 

functionele, psychische, sociale en spirituele pijlers1-3. 

 

Voorbeelden van wijkverpleging zijn: het verzorgen van een wond na een operatie, hulp bij het aan- en uitkleden, 

en stomazorg. Daarnaast bestaat wijkverpleging ook uit coördineren van zorg, het signaleren van mogelijke 

problemen, het begeleiden van cliënten en preventieve zorg om aandoeningen, beperkingen of verslechtering van 

de gezondheid te voorkomen3. 

 

Het Zorginstituut Nederland maakt onderscheid tussen wijkverpleging (18 jaar en ouder) en kindzorg (0-18 jaar).  

Kindzorg vindt, net zoals wijkverpleging, plaats in de eigen omgeving en focust zich op zorg voor het zieke kind 

en het gezin. Naast verpleging en verzorging, zoals katheteriseren en zorg rondom voedingssondes, ligt de focus 

ook op het zelf aanleren van de verpleegkundige handelingen en het opstellen van een stappenplan om het 

kinderdagverblijf of school te betrekken bij de zorg van het kind4.  

 

Naast het samenwerken met andere niveaus binnen de wijkverpleging (helpenden, verzorgenden (IG), mbo-

verpleegkundigen, hbo-(wijk)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten) werkt de wijkverpleging onder 

andere ook samen met huisartsen, praktijkondersteuners, paramedici, apothekers en Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo)-voorzieningen zoals wijkteams en de huishoudelijke hulp. 

 

1.1.2. Wat is kwetsbaarheid 

Kwetsbaarheid omvat verschillende domeinen en kan veranderen in de tijd. Het definiëren van kwetsbaarheid is 

extra complex door de verschillende cliëntgroepen waar men binnen de wijkverpleging mee te maken heeft, 

waarvan ouderen en chronisch zieken het grootste deel vertegenwoordigen5. 

 

Kwetsbaarheid wordt volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) gedefinieerd als: een proces van het 

opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op 

negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, overlijden)6 7,8. Deze definitie wordt door 

meerdere organisaties gehanteerd, zoals het RIVM8.  

Een andere definitie die gebruikt wordt is Kwetsbare cliënten zijn mensen waarvan de draagkracht beperkt is. De 

belasting van een nieuwe ziekte of de behandeling ervan kunnen deze patiënten minder goed of helemaal niet 

dragen9. 

 

1.1.3. Wat is een indicator 

Het voormalige Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg (CBO) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) 

definieerden indicatoren als: Indicatoren zijn meetbare elementen van de zorgverlening die een aanwijzing geven 

over de mate van kwaliteit van de geleverde zorg10. Een indicator heeft een signaalfunctie: het is geen directe 

maat voor kwaliteit maar wijst op een bepaald aspect van presteren en kan aanleiding zijn tot nader onderzoek. 

Indicatoren zijn van groot belang voor kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. Het daadwerkelijk meten van 

aspecten die samenhangen met de kwaliteit van zorg en op grond van die meting het eventueel invoeren van 

verbeteringen, is de basis voor goede en veilige zorg. Een bruikbare indeling van indicatoren is die in structuur-, 

proces- en uitkomstindicatoren (zie Bijlage I – Uitleg indicatoren, voor een uitgebreide uitleg). 

  



 

Advies: kwetsbaarheid in de wijkverpleging - Pallas 2022  |  7 

1.2. Doel knelpuntenanalyse 
V&VN heeft namens de stuurgroep Kwaliteitskader wijkverpleging Pallas-P95 gevraagd om een onderzoek uit te 

voeren om inzicht te krijgen in het thema kwetsbaarheid en de knelpunten die worden ervaren door 

verpleegkundigen en verzorgenden enerzijds en door cliënten anderzijds. Door middel van een 

knelpuntenanalyse werden de volgende aspecten onderzocht: 

• De (verpleegkundige) onderwerpen die van invloed zijn op de mate van kwetsbaarheid van cliënten die 

in zorg zijn bij de wijkverpleging (zowel kinderen als volwassenen). 

• De uitkomsten van zorg waarop verpleegkundigen en verzorgenden invloed kunnen uitoefenen om de 

kwetsbaarheid te voorkomen, te verminderen en/of de risico’s die samenhangen met kwetsbaarheid te 

verminderen. 

• De knelpunten die verpleegkundigen en verzorgenden ervaren bij de zorg aan kwetsbare cliënten.  

• Wenselijkheid en effectiviteit van het ontwikkelen van een indicatorenset voor kwetsbaarheid om de 

kwaliteit van de wijkverpleging te meten.  

 

De knelpuntenanalyse resulteert in een onderbouwd advies voor de stuurgroep Kwaliteitskader wijkverpleging 

met daarin eventuele vervolgstappen ten aanzien van het thema kwetsbaarheid: 

1. Wat is het overall advies met betrekking tot het thema kwetsbaarheid? Verder gaan op het brede thema, 

kiezen voor subthema’s of stoppen met dit thema? 

2. Indien er gekozen wordt om verder te gaan met het thema kwetsbaarheid: wat is er dan nodig om 

indicatoren te formuleren op dit thema? 

1.3. Onderzoeksvragen 
De algemene doelstelling van de knelpuntenanalyse is vertaald in de volgende meer specifieke 

onderzoeksvragen: 

1. Welke zorginhoudelijke en organisatorische knelpunten spelen een belangrijke rol in de zorg en 

ondersteuning door de wijkverpleging aan cliënten waarbij sprake is van kwetsbaarheid (of een groot 

risico daarop)? 

2. Welke factoren spelen een rol bij de aard en ernst van de ervaren knelpunten en/of kennishiaten? Hierbij 

valt te denken aan de verschillende domeinen waarop kwetsbaarheid zich afspeelt (fysiek, cognitief, 

sociaal en psychisch)1. 

3. Wat hebben verpleegkundigen en verzorgenden nodig om de ervaren knelpunten op te lossen? In het 

bijzonder: draagt een kwaliteitsstandaard voor kwetsbaarheid naar verwachting bij aan het reduceren 

van de knelpunten of zijn er andere, meer passende oplossingen?  

4. Helpt het formuleren van indicatoren op het thema kwetsbaarheid bij het behalen van de doelstellingen 

van het Kwaliteitskader wijkverpleging (leren & verbeteren, cliëntinformatie en informatie voor de 

zorginkoop)? 

5. Is het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard voor dit brede thema een haalbaar traject? En zo ja, 

welke uitgangsvragen moeten daarin dan beantwoord worden? 

6. In hoeverre zijn er al kwaliteitsstandaarden op onderliggende thema’s/domeinen beschikbaar, die 

gezamenlijk het thema kwetsbaarheid beslaan. Denk bij het fysieke domein bijvoorbeeld aan vallen en 

ADL. Is de uitwerking van het thema kwetsbaarheid op deze subthema’s een mogelijk alternatief? Wat 

zijn hiervan de voordelen en nadelen? 

 

Met behulp van verschillende onderzoeksmethodieken is geprobeerd antwoorden te vinden op bovenstaande 

vragen. Een uitgebreide beschrijving van de uitvoering van het onderzoek en de daarbij gebruikte methodieken is 

te vinden in bijlages van dit rapport.  

1.4. Leeswijzer 
 

In hoofdstuk twee worden de resultaten besproken die gevonden zijn tijdens de oriënterende fase. In hoofdstuk 3 

wordt vervolgens aandacht besteed aan de resultaten van het vragenlijstonderzoek en is een samenvatting 

gegeven van de discussiebijeenkomsten. Hoofdstuk 2 en 3 geven alleen de resultaten weer. In hoofdstuk 4 

worden de verschillende onderzoeksvragen beantwoord, hierin zijn de resultaten van hoofdstuk 2 en 3 gebruikt. 

In hoofdstuk 5 wordt het advies gepresenteerd en overwegingen bij dit onderzoek. In de verschillende bijlages 

 
1 Deze onderzoeksvraag is tijdens het schrijven van dit advies, na goedkeuring van de projectgroep, aangepast vanwege een 
foutieve omschrijving van de verschillende domeinen. 
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worden de methodes van de verschillende fases belicht, de uitgebreide resultaten van de vragenlijst en de 

vragenlijst zelf. 

 

In dit rapport wordt er gesproken over wijkverpleging. Hiermee worden alle niveaus binnen de wijkverpleging 

bedoeld. Ook de (kinder-)thuiszorg wordt gedekt met de term wijkverpleging. Daarnaast wordt gesproken over 

‘deelnemers’ binnen dit onderzoek. Hierin is geen onderscheid gemaakt in de verschillende fases van dit 

onderzoek (respondenten van de vragenlijst worden ook deelnemers genoemd).  
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2 Resultaten oriënterende fase: deskresearch en 

interviews betrokkenen 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de oriënterende fase beschreven. Hierin is geen interpretatie gedaan, 

worden geen conclusies getrokken en geen adviezen gegeven. De interpretatie en conclusie vindt plaats in 

hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de adviezen gegeven.  

2.1. Methode 
In de oriënterende fase van het onderzoek is literatuurverkenning uitgevoerd naar bestaande rapporten en 

wetenschappelijke publicaties over kwetsbaarheid. Het doel van het literatuuronderzoek was niet om een 

uitputtend overzicht te geven van alle publicaties over kwetsbaarheid maar om sleutelpublicaties op te sporen en 

een beschrijving te geven van het fenomeen kwetsbaarheid, waarbij aandacht is voor de achterliggende 

knelpunten. Daarnaast zijn vijf interviews gevoerd met zeven betrokkenen bij het thema kwetsbaarheid 

(patiëntvertegenwoordigers, onderzoekers, verzorgende IG en Kinderverpleegkundige). 

2.2. Resultaten 
Definitie kwetsbaarheid 

Allereerst is er tijdens de oriënterende fase onderzocht wat kwetsbaarheid is en hoe het gedefinieerd wordt. 

Hieruit blijkt dat kwetsbaarheid niet altijd op dezelfde manier gedefinieerd wordt door verschillende professionals 

en in de literatuur. De belangrijkste definities verschillen voornamelijk in focus: draagkracht, opeenstapeling of 

regie: 

- Kwetsbare cliënten zijn mensen waarvan de draagkracht beperkt is. De belasting van een nieuwe ziekte 

of de behandeling ervan kunnen deze cliënten minder goed of helemaal niet dragen9.  

- Kwetsbaarheid is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten 

in het functioneren van een persoon dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten 

(functiebeperkingen, opname, overlijden)6.  

- Kwetsbare mensen hebben weinig of verminderde regie over het eigen leven en zijn niet of niet geheel 

zelfstandig (naar het RIVM). 

  

Deze definities richten zich voornamelijk op ouderen en niet op andere doelgroepen van de wijkverpleging. Uit 

interviews komt naar voren dat cliënten zich niet altijd kunnen vinden in de term en definitie van kwetsbaarheid. 

Meerdere geïnterviewden gaven aan dat cliënten moeite hebben met praten over kwetsbaarheid; 

zelfredzaamheid is voor cliënten belangrijker en geeft een minder afhankelijk gevoel. In Figuur 1 zijn veel 

voorkomende begrippen die bij de term kwetsbaarheid genoemd zijn schematisch weergegeven.  

 
 

Figuur 1: Woordwolk definitie kwetsbaarheid. Woorden die vaak genoemd worden in stukken of 
beschrijvingen over kwetsbaarheid. 
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Doelgroepen 

De focus van gevonden documenten lag veelal op kwetsbaarheid bij ouderen (frailty). Ook met andere termen 

zoals ‘vulnerability’ werd in rapporten en wetenschappelijke artikelen geen informatie gevonden over andere 

doelgroepen. Uit de interviews kwam naar voren dat kwetsbaarheid in alle leeftijden voorkomt, echter werden 

ouderen meestal als voorbeeld genoemd. Een ander voorbeeld dat genoemd werd, was iemand die zich niet kan 

uiten. Daarnaast werd er ook gesproken over de disbalans tussen draagkracht en draaglast die er is bij iemand 

die kwetsbaar is en werd aangegeven dat kwetsbaarheid niet leeftijdsgebonden is. Uit de oriënterende fase kwam 

wel een aantal risicogroepen naar voren zoals alleenstaanden en laagopgeleiden. Echter een publicatie van het 

RIVM geeft aan dat er weinig inzicht is in risicofactoren van kwetsbaarheid waardoor de kwetsbaarheid pas laat 

ontdekt wordt2,8,9,11.  

 

Herkennen/diagnostiek kwetsbaarheid  

Verschillende screeningsinstrumenten zijn gevonden bij de oriënterende fase van dit onderzoek, zoals de 

Groningen Frailty Indicator (GFI) en Tilburg Frailty Indicator (TFI)12. Deze instrumenten zijn alleen getest en 

toegepast bij ouderen. Daarnaast is er geen gouden standaard voor het screenen van kwetsbaarheid (frailty), wat 

het lastig maakt om de screeningsinstrumenten te testen op betrouwbaarheid13. Ook in huidige richtlijnen waarin 

kwetsbaarheid beschreven staat, worden deze instrumenten afgeraden vanwege gebrek aan wetenschappelijke 

evidentie14-16. Door zorgprofessionals werd vooral benadrukt dat kwetsbaarheid te maken heeft met een ‘niet-

pluis’ gevoel. Daarnaast werd aangeven dat alle aspecten van kwetsbaarheid verweven zitten in het zorgdossier 

maar dat het momenteel niet als los onderdeel omschreven wordt. Ook werd benadrukt dat je op basis van 

ervaring steeds beter de signalen van beginnende kwetsbaarheid gaat herkennen. Dit maakt het voor starters in 

de zorg lastiger om kwetsbaarheid direct te herkennen. Een ander aspect dat door meerdere personen benadrukt 

werd, is dat het lastig is om kwetsbaarheid te herkennen bij mensen die nu nog geen wijkverpleging krijgen, maar 

hier mogelijk wel baat bij hebben. Het ‘achter de voordeur’ kijken werd meerdere malen genoemd. Hierbij werd 

als knelpunt aangeven dat de wijkverpleging niet altijd tijd heeft om op pad te gaan in de wijk om te werken aan 

preventie. 

 

Rol van de wijkverpleging 

Uit de oriënterende fase blijkt dat de wijkverpleging een belangrijke rol heeft bij het thema kwetsbaarheid. Bij het 

signaleren, zoals hierboven al beschreven, maar ook bij het verminderen van iemand zijn kwetsbaarheid. Daarbij 

werd benadrukt dat samenwerking met andere professionals in de zorgorganisatie, maar ook tussen 

verschillende organisaties, erg belangrijk is en dat dit soms nog niet optimaal is13,17,18.  
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3 Resultaten verdiepende fase: vragenlijstonderzoek en 

discussiebijeenkomst 

De verdiepende fase bestond uit twee onderdelen. Als eerste is er een vragenlijst verspreid onder de 

wijkverpleging. Het doel van deze vragenlijst was om de knelpunten uit de oriënterende fase verder uit te diepen 

en nieuwe knelpunten en factoren die hierbij een rol spelen te inventariseren. Daarnaast had de vragenlijst als 

doel om oplossingen te formuleren voor de gevonden knelpunten (bijvoorbeeld: indicatorenset of een 

kwaliteitsstandaard). 

 

Vervolgens vonden er twee discussiebijeenkomsten plaats, één met zorgprofessionals uit de wijkverpleging en 

één met een combinatie van professionals, cliëntvertegenwoordigers en betrokkenen bij het Kwaliteitskader 

Wijkverpleging. Het doel van de bijeenkomsten was het prioriteren van de knelpunten en gevonden oplossingen, 

en deze verder uit te diepen. Hierbij werd ook gekeken naar haalbaarheid van de gevonden oplossingen. 

Daarnaast werd ook aandacht besteed aan de haalbaarheid van een kwaliteitsstandaard over kwetsbaarheid. 

Ook werd de haalbaarheid besproken van een indicatorenset om de zorg rondom kwetsbaarheid te kunnen 

monitoren, evalueren en verbeteren. 

 

Zoals eerder beschreven worden in dit hoofdstuk alleen de resultaten beschreven. De interpretatie van deze 

resultaten vindt plaats in hoofdstuk 4. 

3.1. Vragenlijstonderzoek 
Via nieuwsbrieven, sociale media, en via contact met deelnemers van de oriënterende fase werd een vragenlijst 

verspreid (zie Bijlage III – Werkwijze voor uitgebreide beschrijving methodiek). Hieronder zijn de resultaten 

samengevat. Deelnemers konden op elk gewenst moment stoppen met de vragenlijst, hierdoor heeft elke vraag 

een ander aantal gegeven antwoorden. Per vraag wordt met (n=xx) aangegeven hoeveel deelnemers de vraag 

hebben beantwoord. Hiervoor is gekozen om de leesbaarheid van de tekst te vergroten. In Bijlage V: Resultaten 

vragenlijst, staan de resultaten (percentages én absolute aantallen) per vraag, opgesplitst per beroepsgroep. 

 

De vragenlijst werd door 196 zorgprofessionals uit de wijkverpleging ingevuld, waarvan 83 deze volledig ingevuld 

hebben. Tabel 1 geeft een aantal karakteristieken weer van de deelnemers die deze vragen hebben ingevuld 

(n=170). Meer dan de helft van de deelnemers werkt als wijkverpleegkundige. De vragenlijst is niet ingevuld door 

helpenden en verpleegkundig specialisten. In Bijlage V: Resultaten vragenlijst zijn de resultaten per vraag 

weergegeven. Ook staan hier de gestratificeerde resultaten per niveau, hierin is onderscheid gemaakt tussen 

mbo-, hbo-verpleegkundigen (wijkverpleegkundigen vallen hieronder), kinderverpleegkundigen, gespecialiseerd 

(niveau onbekend) en beleidsmedewerkers (directie/managers).  

 

Tabel 1: Karakteristieken deelnemers vragenlijst 

Karakteristieken (n=170)* Percentage (n) 

Huidige functie in de wijkverpleging ** 
Helpende 
Verzorgende 
Verzorgende IG 
Mbo-verpleegkundige 
Hbo-verpleegkundige 
Wijkverpleegkundige 
Kinderverpleegkundige 
Verpleegkundig specialist 
Gespecialiseerd verpleegkundige (niveau niet gespecificeerd) 
Directie/management 

 
0% (n=0) 
1,2% (n=2) 
19,4% (n=33) 
11,8% (n=20) 
15,9% (n=27) 
52,9% (n=90) 
5,3% (n=9) 
0% (n=0) 
1,8% (n=3) 
1,2% (n=2) 

Aantal jaren werkervaring (gemiddelde) 15 jaar 

Werkgebied wijkteam*** 
Provincie Drenthe 
Provincie Flevoland 
Provincie Friesland 
Provincie Gelderland 
Provincie Groningen 
Provincie Noord-Brabant 
Provincie Noord-Holland 

 
5,3% (n=9) 
3,5% (n=6) 
5,9% (n=10) 
18,2% (n=31) 
5,3% (n=9) 
10,6% (n=18) 
21,2% (n=36) 
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Karakteristieken (n=170)* Percentage (n) 

Provincie Overijssel 
Provincie Utrecht 
Provincie Zeeland 
Provincie Zuid-Holland 

10,6% (n=18) 
1,8% (n=3) 
3,5% (n=6) 
21,2% (n=36) 

* Van de 196 deelnemers hadden 170 de karakteristieken volledig ingevuld. 

**Voor 16 deelnemers geldt dat ze meerdere functies hebben binnen de wijkverpleging. 

*** Voor twaalf deelnemers geldt dat het werkgebied van hun wijkteam meerdere provincies omvat. 

 

Definitie kwetsbaarheid 

142 deelnemers beantwoordden de vraag of kwetsbaarbaarheid een belangrijk onderwerp binnen de 

wijkverpleging is. Al deze deelnemers gaven aan dat dit het geval is. 

 

Verschillende definities van kwetsbaarheid werden voorgelegd aan de deelnemers (n=142)2: 

• Kwetsbare cliënten zijn mensen waarvan de draagkracht beperkt is. De belasting van een nieuwe ziekte 

of de behandeling ervan kunnen deze patiënten minder goed of helemaal niet dragen (IGJ): 9,2%  

• Kwetsbaarheid is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten 

in het functioneren van een persoon dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten 

(functiebeperkingen, opname, overlijden) (SCP): 78,9%  

• Kwetsbare mensen hebben weinig of verminderde regie over het eigen leven en zijn niet of niet geheel 

zelfstandig (RIVM): 7,7% 

• Geen van bovenstaande definities sluiten aan bij mijn werkpraktijk: 4,3%  

 

De overgrote meerderheid van de deelnemers (78,9%) koos voor de definitie tweede definitie (afkomstig van het 

SCP). Echter had 19,0% van de deelnemers wel aanvullingen op deze definitie, zoals het toevoegen van eigen 

regie en het sociale netwerk. Vier procent van de deelnemers gaf aan dat ze geen van de voorgestelde definities 

vinden aansluiten bij de werkpraktijk, zij gaven bijvoorbeeld aan: 

“Iedereen is kwetsbaar…” 

“Een cliënt is kwetsbaar als de client meer kans heeft op gezondheidsachteruitgang…” 

 

Meer dan 90 procent (n=124) van de deelnemers kon (gezondheids)risico’s als gevolg van kwetsbaarheid 

benoemen zoals: eenzaamheid, afhankelijkheid, verminderde zelfredzaamheid en vermindering van de ervaren 

kwaliteit van leven. 

 

Herkennen van kwetsbaarheid 

Ongeveer de helft van de 119 deelnemers die deze vraag beantwoord hadden (45,4%), gaf aan dat er een 

hulpmiddel beschikbaar is voor het herkennen van kwetsbaarheid, 29,4% gaf aan dat ze niet weten of er een 

hulpmiddel is en 25,2% gaf aan dat er geen hulpmiddel beschikbaar is. Echter werden vervolgens ook door die 

laatste groep wel hulpmiddelen genoemd wanneer er gevraagd werd om te specificeren hoe ze kwetsbaarheid 

dan herkennen. De volgende hulpmiddelen werden vaker genoemd: 

- Screeningsinstrumenten kwetsbaarheid (GFI, TFI, easycare Tweetraps Ouderen Screening (TOS)) 

- Screeningsinstrumenten overige (Zelfredzaamheidmeter, Short Nutritional assessment Questionnaire 

(SNAQ), Mini-Mental State Examination (MSSE)) 

- Vragen uit zorgregistratiesystemen  

- Rapportages 

- Observeren  

- Niet-pluis gevoel 

 

Wanneer gekeken wordt naar verschillende opleidingsniveaus, wist bijna de helft van de mbo-niveau 

verpleegkundigen niet of er een hulpmiddel beschikbaar is (48,4%), terwijl 29,4% van de hbo-niveau 

verpleegkundigen dit niet wist. Geen enkele kinderverpleegkundige gaf aan dat ze niet wisten of er hulpmiddelen 

beschikbaar zijn voor het herkennen van kwetsbaarheid. 

 

Ondanks dat meer dan de helft aangaf geen hulpmiddel te gebruiken om kwetsbaarheid te signaleren, gaf de 

ruime meerderheid (86,8%) aan dat het voor hen wel mogelijk is om kwetsbaarheid te herkennen (n=91). 

 
2 Om te voorkomen dat de deelnemers beïnvloed zouden worden, zijn in de vragenlijst de namen van de 

organisaties (IGJ, SCP en RIVM) niet genoemd. De derde definitie is opgesteld naar aanleiding van een 
document van het RIVM.  
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Daarnaast werd door 67,5% aangegeven dat ze het een probleem vinden dat niet iedereen in de wijkverpleging 

dezelfde werkwijze gebruikt om kwetsbaarheid te herkennen (n=117). Redenen hiervoor waren: 

• Samenwerking verloopt moeizaam zonder eenduidige definitie: “Iedereen dan iets anders als 

kwetsbaarheid bedoelt. “ 

• Verwachtingen zijn verschillend: “Dit niet meehelpt om de juiste zorg in te kunnen zetten en verschillende 

verwachtingen geeft.” 

• Kwetsbaarheid wordt nu gemist: “Dit leidt tot een variatie in de indicatiestelling en dus op variatie in 

geboden hulp.” 

• Cliënten hebben het recht op dezelfde zorg: “De invulling van de zorg daarmee flink kan verschillen. 

Iedereen zou recht moeten hebben op een redelijk gelijkwaardige beoordeling”.  

• Geen onderbouwing/subjectief: “Het soms lastig is te verantwoorden waarom iemand kwetsbaar is en dus 

ondersteuning nodig heeft.” 

• Eenduidigheid mist in definitie, screening en/of behandeling: “Er verschillende ideeën zijn over wat 

kwetsbaarheid is.” 

 

Redenen waarom deelnemers het niet eens waren zijn (32,5%): 

• Werkwijze is niet belangrijk 

“Het doel is om kwetsbaarheid te herkennen en dan maakt het mij niet uit op welke manier dat gedaan 

wordt. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.” 

 

•  Verschilt per cliënt 

“Iedere situatie en persoon is anders. Daarom vind ik het belangrijk om ieder individu afzonderlijk te 

beoordelen/screenen.” 

 

Op basis van de gevonden knelpunten in de oriënterende fase zijn verschillende stellingen voorgelegd om te 

peilen of de gevonden knelpunten ook als knelpunten worden ervaren in het werkveld (n=90). 

Kennis over het herkennen van kwetsbaarheid lijkt geen knelpunt te zijn volgens de deelnemers. Meer dan 80,0% 

gaf aan dat ze genoeg kennis hebben om kwetsbaarheid te signaleren. Het hebben van te weinig tijd om te 

screenen op kwetsbaarheid lijkt een knelpunt te zijn: 45,0% gaf aan niet genoeg tijd te hebben. In de open vragen 

werd regelmatig tijdgebrek om te screenen als knelpunt aangehaald en gaf de meerderheid van de mbo-niveau 

deelnemers aan dat ze te weinig tijd hebben om te screenen op kwetsbaarheid (58,8%). Deelnemers van hbo-

niveau en kinderverpleegkundigen gaven aan genoeg tijd te hebben om te screenen op ondervoeding, 

respectievelijk 56.2% en 66.7%. Bijna elke zorgprofessional uit de wijk vindt dat de wijkverpleging een rol heeft in 

het herkennen van kwetsbaarheid (97,7%). Volgens 57,3% van de deelnemers kan je kwetsbaarheid herkennen 

zonder samenwerking met andere betrokken professionals, terwijl in de open vragen regelmatig een slechte 

samenwerking als knelpunt werd aangehaald bij het herkennen van kwetsbaarheid. Helaas werd deze slechte 

samenwerking niet verder gespecifieerd in de antwoorden. De helft van de deelnemers gaf aan dat de 

wijkverpleging wel de regie heeft wat betreft het signaleren/herkennen van kwetsbaarheid (57,3%). 

 

Op basis van de gevonden oplossingen voor knelpunten in de oriënterende fase zijn verschillende stellingen 

voorgelegd om te peilen of de omschreven oplossingen ook gezien worden als oplossingen in het werkveld 

(n=83). Volgens de meerderheid (65,0%) zou een eenduidige definitie helpen bij het signaleren van 

kwetsbaarheid. Ook een gesprekskaart en samenvattingskaart over het signaleren van kwetsbaarheid zou 

volgens de overgrote meerderheid (86,8%/98,2%) helpen bij het herkennen van kwetsbaarheid. 

 

Voorkomen van kwetsbaarheid 

Naast hulpmiddelen voor het herkennen van kwetsbaarheid, werd ook gevraagd of deelnemers hulpmiddelen 

hebben om de juiste interventie in te zetten om kwetsbaarheid te voorkomen (n=115). Meer een derde gaf aan 

niet te weten of er hulpmiddelen zijn (35,7%) of gaven aan dat die er niet zijn (34,8%). De volgende hulpmiddelen 

werden genoemd om kwetsbaarheid te voorkomen: 

• Een goede samenwerking tussen zorgprofessionals 

• Protocollen, checklists en werkinstructies 

• Bestaande richtlijnen. Helaas werden deze richtlijnen niet gespecifieerd in de antwoorden van de 

deelnemers. 

• Gesprekken met collega’s en/of cliënten 

• Het goed observeren en rapporteren over factoren gerelateerd aan kwetsbaarheid 
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Daarnaast gaf de meerderheid (56,0%) aan dat het niet mogelijk is om kwetsbaarheid te voorkomen, onder 

andere omdat er geen tijd is voor preventie, de wijkverpleging op een later moment pas ingeschakeld wordt en 

doordat de cliënt en/of familie het probleem niet erkent en geen hulp wil (n=91). Deelnemers die aangaven dat het 

wel mogelijk is om kwetsbaarheid te voorkomen (44,0%), gaven de volgende hulpmiddelen aan: het inzetten van 

interventies op preventie bij risicogroepen en het geven van voorlichting over kwetsbaarheid aan cliënten. Deze 

interventies werden niet gespecifieerd. Echter geeft een klein deel van de deelnemers aan dat het niet altijd in de 

handen ligt van de wijkverpleging: 

“Niet altijd. We geven voorlichting en adviezen. Het is aan de cliënt en zijn of haar netwerk of hier dan 

ook iets mee gedaan wordt” 

 

Op basis van de gevonden knelpunten in de oriënterende fase zijn verschillende stellingen voorgelegd om te 

peilen of de omschreven knelpunten ook als knelpunten worden ervaren in het werkveld (n=87). Een kleine 

meerderheid gaf aan dat ze kwetsbaarheid niet kunnen voorkomen. Als we dan verderop in de vragenlijst 

doorvragen over de factoren die een mogelijke rol spelen bij het voorkomen van kwetsbaarheid, blijken tijd en 

kennis niet de grootste factoren te zijn. Kennis over het voorkomen van kwetsbaarheid lijkt geen knelpunt te zijn 

volgens de deelnemers, ongeveer 60,0% geeft aan dat ze genoeg kennis hebben om kwetsbaarheid te 

voorkomen. Ook op de stelling dat ze te weinig tijd hebben om kwetsbaarheid te voorkomen, wordt door meer 

dan de helft aangegeven dat ze wel genoeg tijd hebben om kwetsbaarheid te voorkomen (56,3%). Bijna elke 

deelnemer vindt dat de wijkverpleging een rol heeft in het voorkomen van kwetsbaarheid (95,4%). Kwetsbaarheid 

voorkomen kan volgens driekwart van de deelnemers niet zonder samenwerking met andere zorgprofessionals. 

In tegenstelling tot het herkennen van kwetsbaarheid, geeft ongeveer de helft aan dat de regie niet bij de 

wijkverpleging ligt (48,3%). Daarnaast geeft de meerderheid aan dat kwetsbaarheid wel herkend wordt maar dat 

het lastig is om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van kwetsbaarheid door schotten in de financiering 

(60,9%).  

 

Op basis van de gevonden oplossingen voor knelpunten in de oriënterende fase zijn verschillende stellingen 

voorgelegd om te peilen of de omschreven oplossingen ook gezien worden als oplossingen in het werkveld 

(n=83). Een overzicht met interventies (90,3%), een gesprekskaart (84,4%) en samenvattingskaart (86,7%) over 

kwetsbaarheid zou volgens de deelnemers helpen bij het voorkomen van kwetsbaarheid. 

 

Voorkomen van verdere gezondheidsrisico’s als gevolg van kwetsbaarheid 

Van de 91 deelnemers gaf bijna 60,0% aan dat het mogelijk is om verdere gezondheidsrisico’s als gevolg van 

kwetsbaarheid te voorkomen. Volgens 34,2% van de 85 deelnemers zijn er hulpmiddelen aanwezig op de 

werkvloer om de juiste interventie in te zetten om verdere gezondheidsrisico’s als gevolg van kwetsbaarheid te 

voorkomen, terwijl 35,1% aangaf dat het niet aanwezig is of dat ze het niet weten (30,6%). 

De volgende manieren werden genoemd om gezondheidsrisico’s door kwetsbaarheid te voorkomen: 

• Handboek en werkinstructies 

• Zorgregistratiesystemen 

• Samenwerking met collega’s, huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH), netwerk van cliënt 

• Klinisch redeneren  

 

Ondanks dat meer dan de helft aangaf dat er geen hulpmiddelen aanwezig zijn om verdere gezondheidsrisico’s te 

voorkomen of niet te weten of deze er wel zijn, gaf de meerderheid van de deelnemers (57,1%) aan dat het wel 

mogelijk is om deze gezondheidsrisico’s te voorkomen door de inzet van interventies en samenwerking met 

verschillende zorgprofessionals (n=85). Deelnemers die aangaven dat het niet mogelijk is om verdere 

gezondheidsrisico’s te voorkomen, gaven dezelfde redenen als bij het voorkomen van kwetsbaarheid: geen tijd 

voor preventie, en wijkverpleging pas laat betrokken waardoor preventie niet meer mogelijk is. Daarnaast werd 

ook aangeven dat het ligt aan de instelling van de cliënt en/of betrokken familie3.  

 

Op basis van de gevonden knelpunten in de oriënterende fase zijn verschillende stellingen aan de deelnemers 

voorgelegd om te peilen of de omschreven knelpunten ook als knelpunten worden ervaren in het werkveld (n=85). 

Kennis over het voorkomen van verdere gezondheidsrisico’s als gevolg van kwetsbaarheid lijkt geen knelpunt te 

zijn volgens de zorgprofessionals, ongeveer 70,0% geeft aan dat ze genoeg kennis hebben om 

gezondheidsrisico’s als gevolg van kwetsbaarheid te voorkomen. Ook op de stelling dat ze te weinig tijd hebben 

 
3 Een aantal deelnemers gaf aan dat ze het idee hadden dat ze continu dezelfde vragen aan het beantwoorden waren. Mogelijk 

is het verschil tussen het herkennen van kwetsbaarheid, voorkomen van kwetsbaarheid en voorkomen van verdere 
gezondheidsrisico’s door kwetsbaarheid niet duidelijk genoeg geweest. 



 

Advies: kwetsbaarheid in de wijkverpleging - Pallas 2022  |  15 

om kwetsbaarheid te voorkomen werd door de helft aangegeven dat ze wel genoeg tijd hebben om verdere 

gezondheidsrisico’s te voorkomen (55,3%). Ook vond bijna elke deelnemers dat de wijkverpleging een rol heeft in 

het voorkomen van verdere gezondheidsrisico’s (96,5%). Gezondheidsrisico’s als gevolg van kwetsbaarheid 

kunnen niet voorkomen worden zonder goede samenwerking met andere betrokken professionals (70,5%). In 

tegenstelling tot het herkennen van kwetsbaarheid, geeft de meerderheid aan dat de regie niet bij de 

wijkverpleging ligt wat betreft het voorkomen van verdere gezondheidsrisico’s (52,9,0%). Daarnaast geeft de 

meerderheid aan dat kwetsbaarheid wel herkend wordt maar dat het lastig is om een bijdrage te leveren aan het 

voorkomen van kwetsbaarheid door schotten in de financiering (64,7%). 

 

Op basis van de gevonden oplossingen voor knelpunten in de oriënterende fase zijn verschillende stellingen 

voorgelegd om te peilen of de omschreven oplossingen ook gezien worden als oplossingen in het werkveld 

(n=83). Een overzicht met interventies (89,2%), een gesprekskaart (86.8%) en samenvattingskaart (88,0%) over 

kwetsbaarheid zou helpen bij het voorkomen van verdere gezondheidsrisico’s als gevolg van kwetsbaarheid.  

 

Overige onderwerpen 

Naast stellingen over de drie thema’s, zijn er ook stellingen voorgelegd over kwetsbaarheid in het algemeen. Het 

ontbreken van aandacht voor kwetsbaarheid in de beroepsopleiding werd door 56,7% als knelpunt gezien (n=90). 

Daarnaast vond de overgrote meerderheid van de deelnemers dat kwetsbaarheid belangrijk is voor de gehele 

samenwerking en niet alleen voor de wijkverpleging (81,1%).  

 

Daarnaast werden ook nog andere knelpunten en factoren benoemd in de open vragen: 

• Gebrek aan kennis over wetten en regelgeving met betrekking tot preventie van kwetsbaarheid 

• Mensen die zorg weigeren 

• Culturele verschillen tussen cliënten 

• Geen herkenning/inzicht van cliënten en/of familie over kwetsbaarheid 

• Te weinig aandacht voor preventie 

• Te weinig kennis over de geestelijke gezondheidszorg 

 

Oplossingen 

Gezien de overlap in antwoorden tussen benoemde knelpunten worden hieronder de genoemde oplossingen 

opgesomd. Deze oplossingen zijn niet gericht op één knelpunt maar vormen een oplossing voor verschillende 

knelpunten. 

• Bijscholing van de wijkverpleging op thema kwetsbaarheid 

• Samenwerkingsafspraken tussen de verschillende betrokken disciplines (taakverdelingen etc.) 

• Financiering voor preventie van (gezondheidsrisico’s als gevolg van) kwetsbaarheid 

• Meer bekendheid over kwetsbaarheid creëren onder patiëntengroep/samenleving 

• Eenduidige definitie 

• Eenduidigheid in screeningsinstrument 

• Richtlijn over kwetsbaarheid 

 

Verder is gevraagd of het werkveld open staat voor indicatorenset om de zorg rondom kwetsbaarheid te kunnen 

monitoren, evalueren en verbeteren door middel van de volgende stellingen (n=83): Als de uitkomsten van mijn 

gegeven zorg gemeten worden, kan ik die uitkomsten gebruiken om mijn werk voor kwetsbare cliënten te 

verbeteren & het zou mij helpen om mijn werk voor kwetsbare cliënten te verbeteren als de uitkomsten van mijn 

gegeven zorg vergeleken kunnen worden met de uitkomsten van zorg van andere collega’s. Met beide stellingen 

was de meerderheid het eens (91,3%/ 84,4%).  
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3.2. Discussiebijeenkomsten 
 

Om de resultaten van de voorgaande fases aan te vullen en om verdere input te krijgen voor mogelijke 

oplossingsrichtingen om de knelpunten aan te pakken, werden twee online discussiebijeenkomsten 

georganiseerd. De eerste discussiebijeenkomst werd gehouden met zorgprofessionals uit het werkveld 

(verzorgenden, wijkverpleegkundigen en kinderverpleegkundigen). De tweede discussiebijeenkomst werd 

gehouden met professionals uit het werkveld, cliëntvertegenwoordigers en betrokkenen bij het Kwaliteitskader 

wijkverpleging.  

 

Hieronder volgen samenvattingen van de twee discussiebijeenkomsten. Hierin worden voornamelijk de hoofd-

resultaten benoemd en worden er geen interpretaties gedaan. In Bijlage VI: Resultaten discussiebijeenkomsten 

staan de resultaten van het whiteboard.  

 

Resultaten discussiebijeenkomst 1 (zorgprofessionals) 

De volgende beroepsgroepen vanuit verschillende provincies waren vertegenwoordigd: wijkverpleegkundigen 

(n=5), verzorgenden IG (n=1) en kinderverpleegkundige (n=1). Zie Tabel 4 in Bijlage III – Werkwijze verdiepende 

fase voor de topic lijst van de eerste discussiebijeenkomst. 

 

Kenmerken van kwetsbaarheid 

Als kenmerken van kwetsbaarheid werden voornamelijk de opeenstapeling van problematiek binnen 

verschillende domeinen en de disbalans tussen draagkracht en draaglast die daardoor kan ontstaan benoemd. 

Ook werd aangegeven dat de wijkverpleging dagelijks met kwetsbaarheid bezig is, omdat mensen die 

wijkverpleging ontvangen altijd op een bepaalde manier kwetsbaar zijn. Daarnaast werd het ‘onderbuikgevoel’ 

van de wijkverpleging, het beperkte inzicht van de cliënt in zijn/haar ziektebeeld en risico op het omvallen van het 

hele systeem binnen een gezin bij ziekte of verandering van ziekte als kenmerken van kwetsbaarheid gezien.  

 

Knelpunten 

Kennishiaten 

De meeste deelnemers herkenden de kennishiaten uit de oriënterende fase en het vragenlijstonderzoek. 

Voornamelijk dat er gebrek is aan kennis over kwetsbaarheid en dat kennis afhankelijk is van werkervaring omdat 

het een beperkt onderdeel in het beroepsonderwijs is, werd als zeer relevant benoemd. Ook werd benadrukt dat 

de kennis over de mogelijkheden binnen de wetgeving een rol speelt en dat kennis over ander doelgroepen dan 

ouderen beperkt aanwezig is. Daarnaast werd ook het gebrek aan wetenschappelijke evidentie benoemd als 

kennishiaat. 

 

Zorginhoudelijk 

De deelnemers herkenden zich het meest in het feit dat er te weinig aandacht voor preventie van kwetsbaarheid 

is, mede doordat er te weinig tijd is vanwege te weinig capaciteit. Hierbij werd benadrukt dat in de toekomst 

steeds meer mensen zorg nodig zullen hebben en er hierdoor nog minder aandacht kan zijn voor preventie. 

Echter na doorvragen blijkt dat de deelnemers denken dat je kwetsbaarheid niet kunt voorkomen: 

  “Iedereen die wijkverpleging ontvangt is kwetsbaar…” 

  “Accepteren dat kwetsbaarheid er is en proberen de gevolgen te beperken” 

 

Ook het knelpunt met betrekking tot de samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals, zoals huisartsen 

en casemanagers, werd als zeer belangrijk ervaren. Factoren die deze samenwerking belemmeren zijn het 

verschil in gehanteerde definities, manieren van herkennen en de vervolgstappen.  

 

Het in beeld brengen van risicogroepen/doelgroepen werd ook gezien als zorginhoudelijk knelpunt:  

 “Ik heb zelf geen inzicht in deze groepen en deze mensen zijn ook niet inzichtelijk bij de huisartsen”. 

 

Andere genoemde belangrijke factoren binnen dit thema waren te weinig aandacht voor positieve gezondheid, 

eigen regie van de cliënt en de verwachtingen die een cliënt heeft.  

 

Organisatorische knelpunten 

De deelnemers gaven aan dat de benoemde knelpunten veelal samenhangen met de knelpunten benoemd in de 

pijler ‘zorginhoudelijk”. Wederom werd geen tijd en te weinig capaciteit genoemd. Daarnaast werd verwezen naar 

de kennis van startende wijkverpleegkundigen, die komen vaak niet toe om aan het thema kwetsbaarheid te 

werken. Ook blijkt dat de deelnemers het vermoeden hebben dat er tijdens het opstellen van het zorgplan geen 
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aandacht besteed wordt aan kwetsbaarheid. Voornamelijk het fysieke domein wordt belicht maar de andere 

domeinen worden vergeten. Het voldoende tijd nemen voor zorgvuldige inventarisatie zou hierbij helpen. Ook 

werd nogmaals het knelpunt gebrek aan kennis over de mogelijkheden binnen de wetgeving aangehaald. Ditmaal 

werd ook de kennis binnen de organisatie zelf benoemd als knelpunt: de managers zijn niet op de hoogte van 

mogelijkheden binnen de wetgeving met betrekking tot preventie van kwetsbaarheid. Hierdoor zijn managers 

terughoudend om nieuwe initiatieven gericht op preventie te stimuleren en ondersteunen als het gaat over nieuwe 

initiatieven. 

 

Overige factoren 

Alle genoemde factoren in deze pijler werden door verschillende deelnemers als belangrijk gezien. Voornamelijk 

werd gesproken over de cliënt, die zich niet herkent in kwetsbaarheid. Cliënten beseffen niet dat ze kwetsbaar 

zijn of een verhoogd risico hebben om kwetsbaar te raken. Meer aandacht over het thema kwetsbaarheid binnen 

de samenleving zou een oplossing kunnen zijn volgens één van de deelnemers. Hierbij moet niet alleen aandacht 

zijn wat kwetsbaarheid is, maar ook welke gevolgen kwetsbaarheid heeft.  

 

Oplossingen 

Vervolgens is gevraagd aan de deelnemers hoe deze knelpunten opgelost kunnen worden. Voornamelijk de 

integrale aanpak vanuit de publieke gezondheid en eerstelijnszorg werd gezien als oplossing voor de knelpunten. 

Hiermee wordt bedoeld dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden met alle betrokken partijen binnen 

een wijk of regio, zoals welzijnsorganisaties, organisaties voor mantelzorgers en psychiatrie. Binnen de kindzorg 

werd ook nog aangegeven dat de samenwerking met jeugdgezondheidszorg ook beter belicht moet worden om 

kwetsbaarheid te voorkomen. Om te zorgen dat de integrale aanpak goed tot zijn recht komt, werd aangeven dat 

er duidelijke afspraken over de definitie kwetsbaarheid gemaakt moeten worden en dat een eenduidig 

screeningsinstrument de samenwerking eenvoudiger zou maken. 

 

Kwaliteitsstandaard 

In tegenstelling tot de resultaten van de vragenlijst blijkt dat de deelnemers van de bijeenkomst een 

kwaliteitsstandaard/richtlijn niet als oplossing zien voor de gevonden knelpunten. Redenen hiervoor zijn: 

• “Er zijn teveel richtlijnen… Ik gebruik ze niet… patiëntgroep is te divers 

• “Sluiten meestal niet aan op de doelgroep.” 

• Onderwerp kwetsbaarheid is te breed” 

 

Verschillende deelnemers gaven aan dat ze wel behoefte hebben aan praktische tips over het handelen bij een 

cliënt die kwetsbaar is. De volgende suggesties werden gedaan: een gesprekstool over kwetsbaarheid, 

beslisbomen over wat te doen als een cliëntkwetsbaar is en een overzicht van interventies die ingezet kunnen 

worden om een cliënt minder kwetsbaar te maken. Hierbij gaven de deelnemers wel aan dat de wens van de 

cliënt in acht genomen moet worden en dat je niet altijd iets moet doen met kwetsbaarheid.  

 

Nogmaals werd aangeven door verschillende deelnemers dat er aandacht moet zijn voor de kennishiaten. Hierbij 

moet niet alleen de focus liggen op toekomstige zorgprofessionals, maar ook op het huidige personeel, door 

middel van bijscholing of het verdelen van taakhouderschap: geef een aantal collega’s de taak om kwetsbaarheid 

verder uit te diepen om vervolgens de kennis te delen. 

 

Indicatoren 

Als laatste onderwerp van de discussiebijeenkomst zijn indicatoren besproken om de zorg rondom kwetsbaarheid 

te kunnen monitoren, evalueren en verbeteren. De deelnemers wisten niet goed wat ze met dit onderwerp 

moeten. Als eerste was het niet duidelijk wat een indicator precies is en wat de functie van een indicator is. 

Daarnaast vroegen de deelnemers zich af of je wel moet willen dat alles gemeten wordt en of het voor de cliënt 

wel relevant is. Daarnaast vroegen zij zich af wat je dan wil meten en hoe je dit moet doen omdat het om zo’n 

diverse patiëntengroep gaat. Het splitsen van kinderen en volwassenen werd hierbij als oplossing genoemd. 

Echter gaven de deelnemers aan dat ze het dan nog onmogelijk vinden om indicatoren voor kwetsbaarheid op te 

stellen omdat het te breed is. Vervolgens werd gevraagd welke uitkomsten voor hen belangrijk zijn. Hieruit bleek 

dat ze niet bezig zijn met verschillende thema’s binnen de zorg, zoals kwetsbaarheid, maar dat zij het 

allerbelangrijkste vinden dat ze waardering krijgen van de cliënt, dat ze voldoende tijd en aandacht hebben voor 

zelfredzaamheid en eigen regie en dat ze zien dat voorgestelde interventies werken. Hierbij werd ook aangeven 

dat ze het belangrijk vinden dat cliënten de juiste zorg ontvangen en dat ze naar de juiste zorg doorverwezen 

worden als dit nodig is. Daarnaast vindt de wijkverpleging dat kwaliteit van leven een belangrijke uitkomst van de 
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gegeven zorg is. De kwaliteit van leven4 en de Patient Reported Experience Measures (PREM)-indicatoren 

worden hierbij als meest belangrijk gezien. 

 

Discussiebijeenkomst 2 (combinatie van professionals, cliëntvertegenwoordigers en betrokken bij het 

Kwaliteitskader wijkverpleging) 

De volgende beroepsgroepen waren vertegenwoordigd: wijkverpleegkundigen (n=3), dementieverpleegkundige 

(n=1), kinderverpleegkundige (n=1), cliëntvertegenwoordigers (n=3), lector (n=1) en werkgroepleden 

Kwaliteitskader (n=4). 

 

Kenmerken van kwetsbaarheid 

Tijdens de tweede bijeenkomst werden dezelfde kenmerken van kwetsbaarheid genoemd als in de eerste 

bijeenkomst. Voornamelijk de opeenstapeling van problematiek binnen verschillende domeinen en de disbalans 

tussen draagkracht en draaglast die daardoor kan ontstaan werden benoemd als kenmerken van kwetsbaarheid. 

Ook werd aangegeven dat de wijkverpleging dagelijks met kwetsbaarheid bezig is en dat mensen die 

wijkverpleging ontvangen altijd op een bepaalde manier kwetsbaar zijn. En dat het van belang is dat 

verpleegkundigen en verzorgende kunnen anticiperen op de potentiële gevolgen van kwetsbaarheid wanneer het 

risico hiervan inzichtelijk is 

 

Knelpunten 

Kennishiaten 

Tijdens de eerste bijeenkomst werd kennis over mogelijkheden binnen de wetgeving als een van de belangrijkste 

knelpunten gezien. Verschillenden deelnemers uit de tweede bijeenkomst gaven juist aan dat het geen inzicht in 

risicofactoren en groepen juist nog belangrijker is. Daarnaast werd als factor aangegeven dat er weinig 

wetenschappelijk bewijs is over kwetsbaarheid. Als er wetenschappelijk bewijs is, dan zou dit volgens de 

deelnemers niet altijd bekend zijn bij zorgprofessionals en wordt het niet gebruikt. Dat kennis afhankelijk is van 

ervaring werd door een aantal deelnemers ontkracht. Sommige pas afgestudeerden verpleegkundigen hebben 

juist veel kennis over bepaalde onderwerpen omdat ze daar tijdens de opleiding veel over hebben geleerd. Het 

knelpunt “awareness” werd door een aantal deelnemers ook benoemd als hoge prioriteit omdat deze ook weer 

samenhangt met het ontbreken van kennis. 

 

Samenwerken met andere partijen in de wijk, onder andere voor vroegsignalering, werd als zeer belangrijk 

gevonden door verschillende deelnemers. Er ontbreekt kennis hoe deze samenwerking goed tot stand kan komen 

en hoe deze samenwerking goed gebruikt kan worden binnen het thema kwetsbaarheid. Volgens verschillende 

deelnemers bestaan er lokale initiatieven waar samenwerking veel aandacht krijgt, maar niet in alle wijken is 

samenwerking al goed georganiseerd. Er is onvoldoende samenhang tussen verschillende domeinen en ook een 

landelijke samenhang ontbreekt. Soms komt dit niet doordat er geen standaard is maar ook omdat mensen 

afwijken van bepaalde afspraken. Daarnaast werd ook genoemd dat er kennisgebrek is over innovatieve 

oplossingen die bij kwetsbaarheid ingezet kunnen worden. 

 

Zorginhoudelijk 

Bij het knelpunt Te weinig aandacht voor preventie werden verschillende achterliggende factoren genoemd: het 

bekostigen van deze zorg is soms lastig, zorgprofessionals weten niet hoe ze aan preventie kunnen werken of 

hoe ze er tijd voor kunnen maken. 

 

Bijna elke deelnemer was het eens dat samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals en disciplines 

(domeinoverstijgend) beter kan. Hierbij werd benoemd dat het betrekken van het hele netwerk van een cliënt 

belangrijk is (de driehoek: familie, cliënt, professionals); de samenwerking tussen professionals, familie en de 

cliënt kan beter. Daarnaast worden ook andere disciplines genoemd die bij deze samenwerking betrokken 

moeten zijn: brandweer, politie, buurtwinkels, etc. Een voorbeeld van integraal samenwerken bij vroegsignalering 

van kwetsbaarheid werd genoemd door één van de deelnemers: de VKO: Richtlijn Vroeg signalering Kwetsbare 

Ouderen en Opvolging (https://www.westwest.nl/Documenten/20201231%20VKO%20richtlijn%202020.pdf).  

 

Meer aandacht voor positieve gezondheid (niet alleen fysiek) werd door de deelnemers ook als belangrijk 

aandachtspunt genoemd. Volgens een aantal deelnemers zijn de domeinen van positieve gezondheid de kern 

van je beroep: het is het uitgangspunt van het zorgplan. Daarnaast moet er aandacht zijn voor algemene 

gezondheidsbevordering om gevolgen van kwetsbaarheid te voorkomen. Vanuit het cliëntperspectief werd hierbij 

 
4 Op dit moment is een indicator PROM-kwaliteit van leven in ontwikkeling door het Kwaliteitskader Wijkverpleging. 
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aangevuld dat kwaliteit van leven centraal moet staan, omdat dit voor de cliënt het meest relevant is. Dit zou dan 

ook het speerpunt moeten zijn voor interventies van verpleegkundigen en verzorgenden om kwetsbaarheid te 

voorkomen, te verminderen en/of de risico’s die samenhangen met kwetsbaarheid te verminderen. 

 

Organisatorische knelpunten 

Het registreren van kwetsbaarheid zou volgens een deelnemer al onderdeel van het huidige werk moeten zijn. De 

punten die genoemd zijn als knelpunten lijken volgens de deelnemers bijna excuses om onderdelen van het werk 

van de wijkverpleging niet te doen.  

 

Ook hier werd meerdere malen de samenwerking tussen verschillende domeinen als knelpunt genoemd. 

Communicatie tussen professionals is lastig omdat zij niet gezamenlijk in één dossier werken. Ook door de 

schotten in de financiering is het lastig om echt goed samen te werken. Meer aandacht over het thema 

kwetsbaarheid zou een oplossing kunnen zijn volgens één van de deelnemers. 

 

Oplossingen 

Tijdens het bespreken van de verschillende oplossingen kwam naar voren dat het ingewikkeld is om goede 

oplossingen te vinden die voor alle patiëntengroepen (kinderen, volwassenen, ouderen) relevant zijn. 

 

Regelmatig evalueren en inventariseren werd gezien als belangrijke werkwijze om goed op te hoogte te blijven 

van de situatie van de cliënt waardoor verergering in kwetsbaarheid of gevolgen die ontstaan door de 

kwetsbaarheid sneller worden opgemerkt en aangepakt kunnen worden. Het is moeilijk om te zeggen met welke 

regelmaat dit zou moeten gebeuren. Dit zou een verpleegkundige moeten kunnen aanvoelen. Ook werd 

benadrukt dat alle betrokken partijen (ook domeinen buiten de wijkverpleging) hierbij betrokken moeten worden. 

 

De integrale aanpak werd door bijna alle deelnemers heel belangrijk gevonden en is een voorwaarde voor goede 

zorg rondom kwetsbare cliënten. Een complicatie bij goede samenwerking is het ontbreken van een duidelijke 

omschrijving van kwetsbaarheid, waardoor het niet altijd duidelijk is of iedereen dezelfde doelgroep voor ogen 

heeft. Een kwaliteitsstandaard zou kunnen helpen met het creëren van meer eenduidigheid. 

 

Sommige deelnemers gaven aan dat ze bang zijn voor hoge registratielast als een screeningsinstrument verplicht 

wordt. Daarentegen geven voorstanders van screeningsinstrumenten aan dat een screeningsinstrument hulp 

biedt en een aantal zaken al geregistreerd zouden moeten worden en daarom geen extra registratielast 

opleveren. 

 

Kwaliteitsstandaard 

Tijdens de bijeenkomst was veel discussie of een kwaliteitsstandaard wel/niet het juiste middel is voor de 

knelpunten die eerder zijn besproken. Wel bleek dat de meeste deelnemers behoefte hebben aan een eenduidige 

definitie. Voor veel processen (vroegsignaleren, samenwerken) zou het helpen om een goede definitie te hebben 

die gedragen wordt door verschillende partijen, zodat iedereen hetzelfde bedoelt met kwetsbaarheid en daardoor 

dezelfde cliënten kwetsbaar noemt. Echter werd wel benadrukt dat hierbij wederom rekening gehouden moet 

worden met de verschillende doelgroepen. Kan één definitie alle kwetsbare groepen omvatten (bijvoorbeeld 

kinderen, ouderen met dementie etc.)? Daarnaast zou volgens één deelnemer zorg altijd maatwerk moeten zijn. 

Om dit maatwerk te vatten in een generieke kwaliteitsstandaard zal een uitdaging zijn.  

 

Een aantal deelnemers gaf aan dat een overzicht van effectieve interventies relevant kan zijn: welke interventies 

kan ik inzetten om iemand die kwetsbaar is te helpen? In de wetenschappelijke literatuur ontbreekt voldoende 

bewijs over welke interventies het meest effectief zijn. Om toch meer zicht te hebben op interventies zou er 

gekeken kunnen worden naar best practices in het land. Er zijn lokale initiatieven die als voorbeeld kunnen 

dienen voor andere organisaties.  

 

Naast het ontwikkelen van nieuwe documenten, zoals een handreiking of richtlijn, werd ook als optie 

aangedragen om te kijken naar bestaande (lokale) handleidingen/protocollen over kwetsbaarheid. De deelnemers 

vroegen zich af waarom deze niet landelijk toegepast worden.  

 

Vanuit de kindzorg werd de Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK) aangehaald als mogelijk voorbeeld dat 

gebruikt kan worden bij het thema kwetsbaarheid. In deze handreiking wordt aandacht geschonken aan het 

indicatieproces binnen de leefdomeinen en tools die hierbij gebruikt kunnen worden.  
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Ook werd besproken dat de oplossing niet per se een in beton gegoten richtlijn/kwaliteitsstandaard hoeft te zijn 

waar niet vanaf geweken kan worden. Het doel van een kwaliteitsstandaard op dit thema kan ook zijn om meer 

“awareness” te creëren en een richting te geven aan de zorg voor kwetsbare cliënten. Als optie werd ook 

aangegeven dat er vooral ook gekeken moet worden naar best practices, en welke organisaties, regio’s, 

professionals al ervaring hebben met het opzetten van adviezen rondom kwetsbaarheid. 

Er is geen eenduidige conclusie getrokken of een kwaliteitsstandaard nu wel of niet wenselijk is. 

 

Indicatoren 

Tijdens deze bijeenkomst vonden deelnemers het lastig wat een indicator precies is en wat de functie van 

indicator is. Daarnaast kwam wederom naar voren dat deelnemers het lastig vinden om elementen te noemen die 

gebruikt kunnen worden om kwetsbaarheid te meten. De volgende elementen werden genoemd: 

• Draagkracht, veerkracht 

• Valrisico  

• Ondervoeding 

• Incontinentie 

• Depressie 

 

Daarnaast werden ook risicofactoren genoemd van kwetsbaarheid, zoals lage sociaaleconomische status (SES) 

en hoge leeftijd. Deze factoren, en de genoemde elementen hierboven zouden een wetenschappelijke relatie 

hebben met kwetsbaarheid en zouden handvatten kunnen bieden bij het opstellen van indicatoren om 

kwetsbaarheid of de gevolgen daarvan te verkleinen of te voorkomen. Ook de cliëntervaringen (gemeten via de 

PREM-indicator) en kwaliteit van leven werden aangedragen als elementen die meegenomen kunnen worden bij 

kwetsbaarheid. 

 

Een mogelijke indicator die specifiek werd voorgesteld door een van de deelnemers was: is er een 

screeningsinstrument voor kwetsbaarheid gebruikt? Een complicatie is wel dat er meerdere tools beschikbaar zijn 

om kwetsbaarheid te meten en dat deze niet altijd evidence-based zijn. 

 

Het nut van een indicator werd ook besproken. Deelnemers gaven aan dat een indicator betrekking moet hebben 

op het primaire proces van de zorg. Ook moet de verzorgenden/verpleegkundigen invloed hebben op een 

onderdeel in de zorg die gemeten wordt met de indicator. Zij vragen zich af of dit kan met een indicator over 

kwetsbaarheid. 

 

Wederom werd ook de diversiteit in cliëntgroepen aangedragen als aandachtspunt.  
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4 Resultaten knelpuntenanalyse 

Op basis van de resultaten van de verschillende fases wordt in dit hoofdstuk antwoord gegeven op de 

verschillende onderzoeksvragen. Doordat er samenhang is tussen een deel van de vragen zijn ze samen 

beantwoord. De gevonden knelpunten worden beschreven in de antwoorden op onderzoeksvragen 1 en 2. De 

bevindingen met betrekking tot een kwaliteitsstandaard staan beschreven in de antwoorden op onderzoeksvragen 

3, 5 en 6. Vraag 4 heeft betrekking tot het formuleren van indicatoren. 

 

Onderzoeksvraag 1: Welke zorginhoudelijke en organisatorische knelpunten spelen een 

belangrijke rol in de zorg en ondersteuning door de wijkverpleging aan cliënten waarbij sprake 

is van kwetsbaarheid (of een groot risico daarop)?  

 

Onderzoeksvraag 2: Welke factoren spelen een rol bij de aard en ernst van de ervaren 

knelpunten en/of kennishiaten? Hierbij valt te denken aan de verschillende domeinen waarop 

kwetsbaarheid zich afspeelt (fysiek, cognitief, sociaal en psychisch). 

 

Tijdens de verschillende fases van dit onderzoek is een groot aantal knelpunten gevonden. De meeste 

knelpunten staan met elkaar in relatie en kunnen hierdoor niet als losstaande knelpunten gezien kunnen worden. 

Daarnaast is het mogelijk dat de genoemde knelpunten niet specifiek zijn voor kwetsbaarheid maar ook voor 

wijkverpleging in het algemeen. Onder de tabel worden de knelpunten verder toegelicht. Hieronder zijn de 

knelpunten schematisch weergegeven: 

 

Tabel 2: Gevonden knelpunten 

 
 
 
 
Hoogste 
prioriteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minder 
prioriteit 

Kennishiaten Zorginhoudelijke knelpunten Organisatorische knelpunten 

Te weinig inzicht in risicofactoren en groepen  Samenwerking tussen zorgprofessionals en 
andere betrokken disciplines is niet optimaal, 
door onder andere communicatieproblemen  

Er is te weinig tijd/capaciteit om op 
kwetsbaarheid te focussen 

De kennis over verschillende doelgroepen is 
laag 

Er is te weinig aandacht voor preventie van 
kwetsbaarheid 

Binnen de organisatie is er te weinig kennis 
over de mogelijkheden van de financiering 
van preventie van kwetsbaarheid en de 
gezondheidsrisico’s 

Te weinig kennis over de mogelijkheden van 
de financiering van preventie van 
kwetsbaarheid en de gezondheidsrisico’s  

Er is te weinig aandacht voor de vier 
verschillende domeinen (de focus ligt nu 
voornamelijk op het fysieke domein).  

De schotten in financiering maakt het lastig 
om goed te kunnen samenwerken met 
verschillende disciplines 
 

Kwetsbaarheid komt te weinig aanbod in het 
beroepsonderwijs  

Er is te weinig aandacht voor de eigen regie 
en kwaliteit van leven van de cliënt met 
betrekking tot kwetsbaarheid 

Er is te weinig aandacht voor kwetsbaarheid 
tijdens het opstellen van zorgplannen 

Kennis over kwetsbaarheid is afhankelijk van 
ervaring 

Het is lastig om invloed uit te oefenen op 
kwetsbaarheid. Het is niet duidelijk welke 
interventies daarbij helpen.   

Startende verpleegkundigen komen er vaak 
niet aan toe om kwetsbaarheid te signaleren  

Geen eenduidige definitie Het goed in beeld brengen van de 
doelgroepen is lastig 

Angst voor te hoge registratielast wanneer 
een screeningsinstrument voor 
kwetsbaarheid verplicht wordt 

Er ontbreekt kennis over hoe een 
samenwerking tussen betrokken partijen 
goed tot stand kan komen en hoe deze 
samenwerking goed gebruikt kan worden in 
het thema kwetsbaarheid 

Er is geen goede overdracht over het 
onderwerp kwetsbaarheid 

Systemen van verschillende organisaties 
sluiten niet op elkaar aan 

Gebrek aan wetenschappelijke evidentie  Er wordt te weinig tijd genomen voor een 
zorgvuldige inventarisatie 

Wetenschappelijke evidentie is niet bekend 
bij de beroepsgroep 

  

De prioriteit in deze tabel is gebaseerd op het aantal keren dat deze knelpunten werden genoemd en de ranking besproken 

tijdens de discussiebijeenkomsten. 
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Kennishiaten 

Verschillende kennishiaten zijn gesignaleerd tijdens deze knelpuntenanalyse. Veel van deze hiaten hangen met 

elkaar samen. Uit de verschillende fases blijkt dat het werkveld niet genoeg inzicht heeft in risicofactoren en 

risicogroepen bij kwetsbaarheid, ondanks dat hierover wel wetenschappelijke evidentie is. Veel aandacht gaat er 

naar kwetsbare ouderen. Er is weinig evidentie voor andere doelgroepen van de wijkverpleging.  

Ook blijkt dat het niet bij iedereen duidelijk is wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot preventie van 

kwetsbaarheid binnen de financiering. Volgens verschillende deelnemers zijn er wel degelijk mogelijkheden maar 

weten niet alle collega’s goed hoe ze dit moeten aanpakken. Vooral bij jonge collega’s lijkt dit het geval te zijn. 

Ook lijkt er kennis te ontbreken over hoe een samenwerking tussen betrokken partijen goed tot stand kan komen 

en hoe deze samenwerking goed gebruikt kan worden binnen het thema kwetsbaarheid. Het ontbreken van een 

eenduidige definitie van kwetsbaarheid wordt ook als reden aangedragen waardoor de samenwerking tussen 

zorgprofessionals, maar ook met andere disciplines, niet altijd goed verloopt.  

 

Zorginhoudelijke en organisatorische knelpunten 

Verschillende zorginhoudelijke en organisatorische knelpunten zijn gesignaleerd tijdens deze knelpuntenanalyse. 

Deze knelpunten lijken samen te hangen met elkaar, maar ook met eerdergenoemde kennishiaten. 

 

Zoals hierboven aangeven, blijkt de samenwerking tussen verschillende niveaus binnen de wijkverpleging én 

andere betrokken disciplines niet altijd optimaal, waardoor het lastig is om te werken aan betere ondersteuning 

voor kwetsbare cliënten. Verschillende factoren werden aangedragen die invloed hierop hadden. De 

communicatie over kwetsbaarheid wordt als knelpunt gezien en hierbij speelt het ontbreken van één duidelijke 

definitie een grote rol. Hierbij wordt niet alleen de communicatie tussen professionals benoemd maar ook 

communicatie en samenwerking met de cliënt en andere betrokkenen (familie, mantelzorgers, kennissen). 

Daarnaast komt naar voren dat deelnemers zich zorgen maken dat mogelijke casussen gemist worden omdat 

mensen niet altijd op dezelfde manier kwetsbaarheid herkennen. Ook werd aangegeven dat er verschillende 

aanpakken zijn voor kwetsbare cliënten en deze verschillen bemoeilijken de samenwerking. Bijvoorbeeld: de ene 

professional vindt dat het niet nodig is om specifiek interventies in te zetten op kwetsbaarheid, waar de ander dit 

juist wel belangrijk vindt. De focus van de behandeling ligt anders. Ook tijdens de overdracht naar 

samenwerkingspartners wordt te weinig aandacht besteed aan het thema kwetsbaarheid. Het zou voor de 

samenwerking beter zijn als verschillende beroepsgroepen samen in één elektronisch dossier kunnen werken en 

daarbij dezelfde definitie van kwetsbaarheid hanteren. Ook de schotten in financiering maakt het samenwerken 

tussen verschillende disciplines lastiger.  

 

Een ander knelpunt is dat er binnen de wijkverpleging te weinig aandacht voor de preventie van kwetsbaarheid is. 

De volgende onderliggende factoren werden hierbij benoemd: het bekostigen van deze zorg kan lastig zijn en 

zorgprofessionals weten niet hoe ze aan preventie van kwetsbaarheid kunnen werken of hoe ze er tijd voor 

kunnen maken. Tegelijkertijd blijkt dat er geen consensus over de mate waarin kwetsbaarheid kan worden 

voorkomen door de wijkverpleging: is elke cliënt die wijkverpleging ontvangt niet op een bepaalde manier al 

kwetsbaar?  

 

Een aantal knelpunten geldt niet alleen voor het thema kwetsbaarheid maar voor de gehele wijkverpleging: 

• Te weinig tijd/capaciteit om het werk goed uit te voeren. 

• Startende zorgprofessionalszijn voornamelijk bezig met de zorgtaken en komen door de tijdsdruk niet 

altijd toe aan andere elementen van de zorg die belangrijk zijn (zoals het signaleren van kwetsbaarheid). 

• Er is in de zorg vooral aandacht voor het fysieke domein. Er wordt verwacht dat andere domeinen, zoals 

psychische en sociale kwetsbaarheid, de komende jaren meer aandacht van zorgprofessionals gaan 

vragen. Ook de eigen regie en het versterken en behouden van zelfredzaamheid van de cliënt verdient 

meer aandacht. 

 

Overige factoren 

Verder werd nog een aantal andere factoren genoemd die invloed hebben op kwetsbaarheid in de wijkverpleging. 

Allereerst hoort het thema kwetsbaarheid belangrijk te zijn voor iedere burger. Dit is echter nu niet het geval. De 

COVID-19 pandemie heeft laten zien dat ook gezonde mensen plotseling kwetsbaar kunnen worden doordat ze 

long-COVID ontwikkelen. Daarbij werd aangegeven dat cliënten zich niet altijd herkennen in kwetsbaarheid. Veel 

cliënten kijken liever naar eigen regie en zelfredzaamheid: wat kan ik nog wel? Ook werden zorgweigeraars 

benoemd als factor: deze zijn niet goed te bereiken omdat ze vaak niet goed zichtbaar zijn in de wijk. Daarnaast 

werden persoonlijke verschillen tussen zorgprofessionals benoemd: de een voert echt alleen de zorgtaken uit, 

waarbij de ander een stap verder maakt om kwetsbaarheid te verkleinen. Zorgprofessionals in de wijk komen in 
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hun werk bij veel soorten cliënten binnen. Hoe er over kwetsbaarheid en de zorg rondom kwetsbare cliënten 

wordt gedacht kan per persoon erg verschillen. Culturele achtergrond, bijvoorbeeld bij migranten, kan dit sterk 

beïnvloeden. 

 

Onderzoeksvraag 3: Wat hebben verpleegkundigen en verzorgenden nodig om de ervaren 

knelpunten op te lossen? In het bijzonder: draagt een kwaliteitsstandaard voor kwetsbaarheid 

naar verwachting bij aan het reduceren van de knelpunten of zijn er andere, meer passende 

oplossingen? 

 

Onderzoeksvraag 5: Is het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard voor dit brede thema een 

haalbaar traject? En zo ja, welke uitgangsvragen moeten daarin dan beantwoord worden? 

 

Oplossingsrichtingen 

Deelnemers gaven aan dat ze in hun werk behoefte hebben aan een eenduidige definitie van kwetsbaarheid. Een 

definitie die verder strekt dan kwetsbaarheid bij ouderen, maar ook toepasbaar is bij kinderen en 

(jong)volwassenen. Daarnaast zouden veel deelnemers meer praktische handvatten willen hebben om hun werk 

uit te voeren. Een screeningsinstrument voor kwetsbaarheid kan helpen kwetsbare cliënten op te sporen, maar 

helpt ook in gesprekken met de cliënt en de mantelzorgers. Met een screeningsinstrument kan een ‘niet pluis’-

gevoel concreet worden gemaakt. Welke interventies de wijkverpleging kan inzetten om nadelige gevolgen van 

kwetsbaarheid te voorkomen, is niet duidelijk. Een overzicht met evidence/practice-based interventies, in te zetten 

bij cliënten met kwetsbaarheid om nadelige gevolgen van kwetsbaarheid te verminderen zou een 

oplossingsrichting kunnen zijn. Bij het kiezen van een interventies zou het behouden of verbeteren van de 

kwaliteit van leven van de cliënt centraal moeten staan. Dit omdat kwaliteit van leven voor de cliënt het meest 

relevant is. Echter werden geen voorbeelden van interventies gevonden die effect hebben op kwetsbaarheid, 

interventies op subthema’s werden wel genoemd. Een eenduidig informatie-uitwisselingssysteem zou bijdragen 

om de samenwerking tussen de verschillende disciplines te verbeteren. 

 

Als algemene oplossing voor de kennishiaten, wordt een bijscholing over het thema kwetsbaarheid aangeraden 

door verschillende deelnemers. Tijdens deze bijscholing moet aandacht komen voor het herkennen van 

kwetsbaarheid binnen verschillende doelgroepen, interventies die in te zetten zijn bij verschillende doelgroepen 

en moet benadrukt worden dat hierbij niet alleen gedacht moet worden aan het fysieke domein. Daarnaast zou er 

ook aandacht moeten zijn voor de mogelijkheden binnen de wetgeving met betrekking tot preventie van 

kwetsbaarheid. In het beroepsonderwijs zou ook aandacht moeten zijn voor deze onderwerpen volgens de 

deelnemers. Echter wordt wel benadrukt dat de bijscholing voor zorgprofessionals net zo belangrijk is omdat hier 

nog veel gewonnen kan worden. Het bespreken van casussen gerelateerd aan kwetsbaarheid tijdens intervisies 

worden ook als oplossing gezien om de kennis van werkende professionals te verbeteren. 

 

Naast oplossingen gericht op de wijkverpleging, zijn er ook nog andere oplossingen aangedragen door 

deelnemers van deze knelpuntenanalyse. Zo zou er meer bekendheid gecreëerd moeten worden in de 

samenleving, door middel van bijvoorbeeld een landelijke campagne zoals die voor eenzaamheid is opgezet. 

Daarnaast zou de wijkverpleging zich meer zichtbaar en herkenbaar moeten maken in de wijk. Ook wordt er 

aangegeven dat er budget vrijgemaakt moet worden om meer tijd te kunnen investeren in de preventie van 

kwetsbaarheid. 

 

Wel of niet een kwaliteitsstandaard 

Hoewel er veel discussie was over het wel of niet ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard, zijn bovengenoemde 

onderwerpen wel onderwerpen die zouden passen in een kwaliteitsstandaard. Er is behoefte aan een eenduidige 

definitie van kwetsbaarheid, hulp met het kiezen van screeningsinstrumenten, handvatten voor gesprekken met 

cliënten en mogelijke interventies, en samenwerkingsadviezen. In een kwaliteitsstandaard dient rekening te 

worden gehouden met de verschillende cliëntgroepen (kinderen, (jong)volwassenen, en ouderen). Daarnaast kan 

een richtlijn zorgen voor meer “awareness” over kwetsbaarheid onder de wijkverpleging en een richting geven 

aan de zorg voor kwetsbare cliënten. Wanneer een richtlijn goed geïmplementeerd wordt, draagt het bij aan het 

oplossen van de genoemde kennishiaten uit dit onderzoek.  

 

Tijdens de oriënterende fase is opgevallen dat wetenschappelijke literatuur vaak gebaseerd is op studies bij 

kwetsbare ouderen. Daarnaast zijn er weinig publicaties gericht op wijkverpleging. Het opstellen van een 

kwaliteitsstandaard aan de hand van wetenschappelijke literatuur zal daarom een uitdaging zijn en veel 

uitgangsvragen van de kwaliteitsstandaard zullen niet vanuit de literatuur te beantwoorden zijn. Een eenduidige 
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definitie kan een uitgangsvraag in de kwaliteitsstandaard zijn. Om te komen tot een eenduidige definitie zou 

gebruikgemaakt kunnen worden van de Delphi-methodiek waarbij met een groep deskundigen in verschillende 

rondes tot een consensus wordt gekomen.  

 

In het werkveld zijn reeds verschillende initiatieven en projecten die aandacht besteden aan het thema 

kwetsbaarheid. Door verschillende deelnemers werd aangedragen dat een overzicht met deze initiatieven en 

opgedane ervaringen uit deze initiatieven kan helpen om andere organisaties te stimuleren om zelf ook een 

initiatief te starten of het initiatief over te nemen. Deze best practices zouden op een systematische manier 

verzameld en beoordeeld kunnen worden, zodat zij als voorbeeld kunnen dienen voor anderen.  

 

Onderzoeksvraag 6: In hoeverre zijn er al kwaliteitsstandaarden op onderliggende 

thema’s/domeinen beschikbaar, die gezamenlijk het thema kwetsbaarheid beslaan. Denk bij het 

fysieke domein bijvoorbeeld aan vallen en ADL. Is de uitwerking van het thema kwetsbaarheid 

op deze subthema’s een mogelijk alternatief? Wat zijn hiervan de voordelen en nadelen? 

 

Er werden verschillen elementen genoemd die bij kwetsbare cliënten een rol kunnen spelen, zoals valrisico, 

ondervoeding, incontinentie en depressie. Voor deze onderwerpen zijn al kwaliteitstandaarden en/of richtlijnen 

ontwikkeld of in ontwikkeling. Zo bestaat een multidisciplinaire richtlijn ‘Preventie van valincidenten bij ouderen’19. 

Ook zijn er voor oudere cliënten meerdere richtlijnen te vinden op specifieke problematiek die aansluiting hebben 

bij kwetsbaarheid, zoals delier, polyfarmacie, duizeligheid. Deze kwaliteitsstandaarden kunnen gebruikt worden 

voor de ontwikkeling van indicatoren gericht op deze subthema’s. Het kan zijn dat ontwikkelde 

kwaliteitsstandaarden niet specifiek genoeg zijn voor de wijkverpleging. Uit een eerdere inventarisatie bleek 

namelijk dat er weinig aandacht besteed wordt aan wijkverpleging in huidige kwaliteitsstandaarden20.  

 

Pallas-P95 concludeert dat een kwaliteitsstandaard voor het brede thema kwetsbaarheid gewenst is. Zoals 

hierboven in antwoorden vraag 3 en 5 beschreven, kan een kwaliteitsstandaard ontwikkeld worden voor het brede 

thema kwetsbaarheid. Deze kwaliteitsstandaard kan echter niet gebruikt worden voor het ontwikkelen van 

uitkomstindicatoren omdat de oorzaken van kwetsbaarheid te complex zijn en verpleegkundige interventies 

specifiek gericht op kwetsbaarheid ontbreken.  

 

De kwaliteitsstandaarden van subthema’s kunnen gebruikt worden om specifieke onderdelen van de zorg voor 

kwetsbare cliënten meetbaar en vergelijkbaar te maken in uitkomstindicatoren. Deze subthema’s zijn geen directe 

vervangers van het begrip kwetsbaarheid. Niet alle kwetsbare cliënten hebben een risico op vallen en niet iedere 

cliënt die valt is kwetsbaar. 

 

Onderzoeksvraag 4: Helpt het formuleren van indicatoren op het thema kwetsbaarheid bij het 

behalen van de doelstellingen van het Kwaliteitskader wijkverpleging (leren & verbeteren, 

clientinformatie en informatie voor de zorginkoop)? 

 

Het werkveld lijkt behoefte te hebben aan een manier om het werk voor de kwetsbare cliënt te kunnen vergelijken 

met andere collega’s of organisaties. In het vragenlijstonderzoek gaf een duidelijke meerderheid van de 

deelnemers aan er positief tegenover te staan om kwaliteit van geleverde zorg te meten, zodat de zorg 

vergeleken kan worden om ervan te leren en te verbeteren. Dit sluit aan op een van de doelstellingen van het 

Kwaliteitskader wijkverpleging. Tijdens de discussiebijeenkomsten was het echter lastig om duidelijke meetbare 

aspecten te vinden in de zorg voor kwetsbare cliënten. Sommige deelnemers opperden dat iedereen die 

wijkverpleging ontvangt in enige matige kwetsbaar is. Andere deelnemers vinden de populatie zo divers, 

waardoor er veel maatwerk wordt geleverd, dat onderling vergelijken van geleverde zorg te complex wordt. De 

deelnemers geven aan dat een indicator invloed moet hebben op het primaire proces van de zorg, op een 

onderdeel van de zorg waar de zorgprofessional invloed op hebben. Deelnemers vragen zich af of indicatoren 

gericht op kwetsbaarheid nut hebben.  

Daarnaast werd tijdens de bijeenkomsten aangegeven dat het voor de wijkverpleging vooral van belang is dat 

cliënten tevreden zijn met de geleverde zorg en ondersteuning. De wijkverpleging vindt het daarnaast belangrijk 

dat wordt ingestoken op zelfredzaamheid en eigen regie. Deze thema’s worden deels al gemeten in de PREM 

indicatorenset voor de wijkverpleging. Een deel van de deelnemers vindt het daarom niet nodig om ook 

indicatoren op te stellen voor kwetsbaarheid.  

 

Het ontwikkelen van een uitkomstindicator op het brede thema van kwetsbaarheid is nu niet mogelijk door de 

complexiteit en het gebrek aan verpleegkundige interventies specifiek gericht op kwetsbaarheid. Wanneer er een 
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kwaliteitsstandaard op het brede thema kwetsbaarheid ontwikkeld is, kan mogelijk een procesindicator ontwikkeld 

worden om te kijken of de kwaliteitsstandaard wordt toegepast in de praktijk. Zie hoofdstuk 5 voor het advies 

rondom het ontwikkelen van indicatoren voor kwetsbaarheid. 
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5 Beschouwing en advies 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 

• Wat is het overall advies met betrekking tot het thema kwetsbaarheid? Verder gaan op het brede thema, 

kiezen voor subthema’s of stoppen met dit thema? 

• Indien er gekozen wordt om verder te gaan met het thema kwetsbaarheid: wat is er dan nodig om 

indicatoren te formuleren op dit thema? 

 

Daarnaast worden aanvullende adviezen gegeven op basis van de knelpuntenanalyse. Ook worden 

overwegingen en beperkingen van dit onderzoek besproken. In het advies wordt telkens onderscheid gemaakt 

tussen het brede thema kwetsbaarheid of losse subthema’s, en mogelijke indicatoren of een kwaliteitsstandaard.  

5.1. Advies  
Indicatoren 

Pallas-95 adviseert om te niet te starten met het ontwikkelen van een indicator op het brede thema 

kwetsbaarheid. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn: 

Er is momenteel geen eenduidige definitie van kwetsbaarheid en er is nog geen kwaliteitsstandaard over 

kwetsbaarheid. Pallas-P95 concludeert dat de wijkverpleging een beperkte rol heeft bij het voorkomen van 

kwetsbaarheid. Daarentegen speelt de wijkverpleging een belangrijke rol bij het signaleren van de kwetsbare 

cliënt en nadelige gevolgen van kwetsbaarheid te voorkomen. Pallas-P95 constateert dat kwetsbaarheid een te 

breed thema is om uitkomstindicatoren op te ontwikkelen. Kwetsbaarheid is in veel gevallen een opeenstapeling 

van oorzaken en problemen, waar bij elke cliënt andere oorzaken en problemen een rol kunnen spelen. Binnen 

de wijkverpleging heb je te maken met verschillende levensfases en bij kwetsbaarheid heb je te maken met 

verschillende domeinen (fysiek, cognitief, sociaal en psychisch). Welk domein de grootste rol speelt is per cliënt 

verschillend. Daarnaast zijn de nadelige gevolgen van kwetsbaarheid ook niet voor elke cliënt gelijk. Per cliënt is 

dus maatwerk nodig.  

 

Pallas-P95 verwacht dat het niet mogelijk is uitkomstindicatoren op het brede thema kwetsbaarheid te 

ontwikkelen, vanwege de complexiteit en het gebrek aan verpleegkundige interventies specifiek gericht op 

kwetsbaarheid. Voor verschillende subthema’s die relevant zijn bij kwetsbaarheid verwacht Pallas-P95 dat het wel 

mogelijk is om uitkomstindicatoren te ontwikkelen omdat deze subthema’s meer concreet en meetbaar zijn. Op 

basis van de knelpuntenanalyse, adviseert Pallas-P95 om voor de volgende subthema’s verder te onderzoeken of 

het haalbaar is om indicatoren te ontwikkelen: risico op vallen, ondervoeding, incontinentie, draagkracht, 

depressie, en eenzaamheid. Voor een deel van deze thema’s zijn richtlijnen ontwikkeld of in ontwikkeling, 

waardoor ook de ontwikkeling van indicatoren mogelijk is. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze subthema’s 

geen directe vervangers zijn van het begrip kwetsbaarheid. Niet iedere cliënt die valt is kwetsbaar, en niet alle 

kwetsbare cliënten hebben een risico op vallen.  

 

Kwaliteitsstandaard 

‘Niet starten’ met het ontwikkelen van uitkomstindicatoren voor het brede thema kwetsbaarheid binnen het 

Kwaliteitskader wijkverpleging betekent niet dat het onderwerp kwetsbaarheid niet verder uitgewerkt moet 

worden. Uit de knelpuntenanalyse blijkt dat kwetsbaarheid als zeer belangrijk wordt gezien binnen de 

wijkverpleging. Daarnaast zijn er veel kennishiaten, zorginhoudelijke en organisatorische knelpunten met 

betrekking tot het thema kwetsbaarheid. Pallas-P95 adviseert om deze knelpunten te adresseren in een 

kwaliteitsstandaard (zie ook hoofdstuk 4). Wanneer er een kwaliteitsstandaard ontwikkeld is, zouden er mogelijk 

procesindicatoren voor het thema kwetsbaarheid ontwikkeld kunnen worden om te beoordelen of de 

kwaliteitsstandaard in de praktijk wordt toegepast. 

 

De volgende onderwerpen moeten volgens Pallas-P95 tenminste aan bod komen: de definitie van kwetsbaarheid, 

gevalideerde screeningsinstrumenten, handvatten voor gesprekken met kwetsbare cliënten en 

samenwerkingsadviezen. Daarbij moet rekening gehouden worden met de verschillende levensfases van een 

kwetsbare cliënt (kinderen, (jong)volwassen en ouderen). Uitgangsvragen zullen met een werkgroep 

gespecifieerd moeten worden. 

 

In het geval van kwetsbaarheid is weinig wetenschappelijke literatuur beschikbaar over de onderwerpen 

hierboven, waardoor het opstellen van een evidence-based richtlijn gebaseerd op literatuur niet mogelijk is. 

Daarom adviseert Pallas-P95 om kwalitatieve onderzoeksmethodes te gebruiken om in een kwaliteitsstandaard 
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een beschrijving te kunnen geven van goede zorg en aanbevelingen die daarbij horen. Hierbij kan onder andere 

gedacht worden aan een Delphi-studie waarin in samenspraak met professionals uit de wijk een definitie wordt 

opgesteld. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van een inventarisatie van best-practices op het gebied van 

goede samenwerking rondom kwetsbaarheid. 

 

5.2. Aanvullende adviezen 
Onderzoekers van een eerdere inventarisatie adviseren om geen aparte richtlijnen te schrijven voor de 

wijkverpleging maar sectoroverstijgende kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen met daarin modules voor de 

wijkverpleging20. Pallas-P95 twijfelt of het mogelijk is om een sectoroverstijgende kwaliteitsstandaard te 

ontwikkelen voor het thema kwetsbaarheid omdat de aanpak en werkwijze bij kwetsbare cliënten voor de 

wijkverpleging waarschijnlijk anders is dan in het ziekenhuis of instellingen. In een kwaliteitsstandaard specifiek 

voor de wijkverpleging kan dieper worden ingegaan op de knelpunten die in de wijkverpleging worden ervaren en 

daar oplossingen voor bieden. 

 

Over het algemeen blijkt dat verpleegkundig onderzoek te weinig wordt uitgevoerd. Pallas-P95 adviseert om de 

relevantie van verpleegkundig onderzoek te benadrukken en dit te stimuleren binnen de doelgroep van het 

Kwaliteitskader wijkverpleging. Zonder goed verpleegkundig onderzoek blijft het gissen welke interventies er wel 

of niet werken binnen de wijkverpleging.  

 

Om meer awareness te creëren over het onderwerp kwetsbaarheid én verpleegkundig onderzoek zou daarom 

ook overwogen kunnen worden om deze knelpuntenanalyse te verwerken in een publicatie die gelezen kan 

worden door een brede doelgroep, bijvoorbeeld door te publiceren in het vakblad nursing. Daarnaast adviseert 

Pallas-P95 om door te gaan met onderzoek naar kwetsbaarheid, om meer “bewustwording” te creëren onder de 

doelgroep van het Kwaliteitskader wijkverpleging.  

 

Tijdens het onderzoek heeft Pallas-P95 ervaren dat het begrip indicator voor veel deelnemers niet duidelijk is. 

Daarom adviseert Pallas-P95 dat er meer aandacht besteedt moet worden aan het nut van indicatoren en wat 

een indicator precies inhoudt.  

5.3. Overwegingen bij dit onderzoek 
Dit onderzoek was geen onderzoek naar alle mogelijke knelpunten ten aanzien van kwetsbaarheid die in de 

wijkverpleging worden ervaren. In dit onderzoek gaat het om de grootste knelpunten en de kansen die er zijn voor 

een kwaliteitstandaard en indicatorenset om die knelpunten te verminderen of te verhelpen. Ondanks dat niet alle 

deelnemers de vragenlijst volledig ingevuld hebben en er een beperkt aantal professionals is betrokken bij de 

twee discussiebijeenkomsten, is Pallas-95 van mening dat de belangrijkste knelpunten opgehaald zijn, doordat 

veel knelpunten werden herhaald in verschillende fases van dit onderzoek. Ook wat er werd gezegd over 

mogelijke oplossingen bleef vergelijkbaar.  

 

Afwijking van oorspronkelijke onderzoeksplan 

Tijdens de oriënterende fase zijn verschillende professionals geïnterviewd. Oorspronkelijk zouden er 3 à 4 

interviews plaatsvinden met cliëntvertegenwoordiger(s) en zorgprofessionals voor een beter inzicht in het 

onderwerp. Er hebben 5 interviews met in totaal 7 deelnemers plaatsgevonden. Wegens tijdsgebrek lukte het niet 

om een interview met een wijkverpleegkundige in te plannen. Pallas-P95 is overtuigd dat ondanks het missen van 

een oriënterend interview met de wijkverpleegkundige, deze beroepsgroep goed vertegenwoordigd is in het 

onderzoek. Meer dan de helft van de deelnemers van het vragenlijstonderzoek bestond namelijk uit 

wijkverpleegkundigen. Helpenden en verpleegkundig specialisten zijn niet betrokken geweest bij de verschillende 

fases van het onderzoek en hierdoor niet vertegenwoordigd. Ook verzorgenden, mbo-verpleegkundigen en 

kinderverpleegkundigen zijn onvoldoende vertegenwoordigd. Helaas is dat ook in veel andere onderzoeken het 

geval. Daarom adviseert Pallas-P95 om bij vervolgtrajecten extra aandacht te hebben voor deze beroepsgroepen. 

Dit is belangrijk om draagvlak te creëren bij een vervolgtraject waar mogelijk ook producten (zoals een 

kwaliteitsstandaard) gemaakt worden en om te zorgen dat mogelijke eindproducten beter aansluiten op alle 

doelgroepen werkzaam in de wijkverpleging. 

 

Tijdens het onderzoek is besloten om de cliënt te laten vertegenwoordigen door leden van de Patiëntenfederatie 

Nederland, Alzheimer Nederland en Kind & Ziekenhuis. In de oriënterende fase kwam naar voren dat de 

doelgroep kwetsbare cliënten zeer divers is en een knelpuntenanalyse een onderwerp is waar individuele cliënten 
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niet dagelijks mee bezig zijn. De verwachting bestond dat hun ervaringen te specifiek zouden zijn en daardoor 

minder te generaliseren. In overleg met de projectleiders werd besloten dat het onderwerp voor cliënten te 

abstract is en de inbreng van cliënten waarschijnlijk waardevoller is in een eventuele vervolgfase als er concrete 

onderwerpen worden besproken. Pallas-P95 adviseert bij een volgend onderzoek individuele cliënten 

wijkverpleging te betrekken bij het onderzoek. Mogelijk kunnen zij een ander licht laten schijnen over wat de cliënt 

belangrijk vindt binnen de wijkverpleging en wat voor hen kwetsbaarheid is. 

 

In het plan van aanpak werd één discussiebijeenkomst beschreven. Zoals eerder aangeven zijn er twee 

onlinebijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst bestond uit zorgprofessionals uit de wijk die verder 

niet betrokken zijn bij het Kwaliteitskader wijkverpleging. Terwijl de tweede bijeenkomst bestond uit een 

combinatie van professionals, cliëntvertegenwoordigers en betrokken bij het Kwaliteitskader wijkverpleging.  

Er is gekozen voor onlinebijeenkomsten om mensen uit allerlei verschillenden regio’s de kans te geven om deel 

te nemen. Daarnaast kost het reizen naar locatie veel tijd en die tijd kon nu bespaard worden. Gezien de hoge 

werkdruk binnen de wijkverpleging was dit volgens Pallas-P95 de juiste keuze. Het is niet te zeggen of een 

fysieke bijeenkomst meer of minder had opgeleverd. De opkomst was misschien lager geweest en de deelname 

beperkt tot het midden van het land. Een voordeel van een fysieke bijeenkomst is dat mensen elkaar op een 

informele manier in pauzes kunnen spreken en kunnen netwerken en ervaringen delen. Een fysieke bijeenkomst 

had waarschijnlijk een andere discussievorm gehad waarbij er meer mogelijkheden tot doorvragen was geweest. 

 

Beperkingen van het onderzoek 

Tijdens het onderzoek zijn verschillende partijen die betrokken zijn geweest bij het voortraject van kwetsbaarheid, 

ook betrokken geweest bij dit onderzoek. Ondanks de voorkennis van deze partijen, is Pallas-P95 van mening dat 

zij een onafhankelijk advies heeft kunnen uitbrengen zonder enige invloed van belanghebbenden.  

 

De oriënterende fase was voornamelijk opgezet zodat de onderzoekers van Pallas-P95 zich goed konden 

oriënteren op het onderwerp kwetsbaarheid en om sleutelpublicaties te vinden. Er is geen volledig systematisch 

literatuuronderzoek uitgevoerd. Dit zou een stap zijn die past bij het opstellen van een kwaliteitsstandaard. 

Hierdoor kan het zijn dat relevante publicaties niet gevonden zijn. Daarnaast had Pallas-P95 geen toegang tot 

CINAHL, een database dat zich voornamelijk richt op onderzoek op het gebied van verpleging, gezondheidszorg 

en paramedische zorg.  

  

Ondanks dat de vragenlijst getest is onder verschillende zorgprofessionals, bleek tijdens het analyseren dat het 

voor sommige deelnemers toch lastig was om het verschil tussen vragen te begrijpen. De opsplitsing van de 

verschillende thema’s (herkennen, voorkomen van kwetsbaarheid en voorkomen van verdere gezondheidsrisico’s 

als gevolg van kwetsbaarheid) zorgde soms voor verwarring. Daarnaast lijkt de vragenlijst te lang te zijn geweest: 

slechts 42,3% van de deelnemers heeft de vragenlijst volledig ingevuld. In een vervolg zou het sturen van 

verschillende korte vragenlijsten mogelijk een oplossing kunnen zijn.  
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Bijlage I – Uitleg indicatoren 

Hieronder wordt verder uitgelegd wat voorn soort indicatoren er zijn en de relatie met een 

richtlijn/kwaliteitsstandaard. Dit komt uit het rapport van het CBO: Beersen, N., Kallewaard, M., van Croonenborg, 

J. J., van Everdingen, J. J. E., & van Barneveld, T. A. (2007). Handleiding indicatorontwikkeling. Utrecht: CBO. 

 

Indicatoren zijn meetbare elementen die een aanwijzing geven over de kwaliteit van een bepaald aspect van de 

zorgverlening. Indicatoren hebben vooral een signalerende functie.  

Er wordt onderscheid gemaakt in structuur-, proces- en uitkomstindicatoren:  

- Structuurindicatoren geven informatie over de organisatie van een zorgsysteem of over de 

omstandigheden die nodig zijn om de gewenste zorg te leveren. Een concreet voorbeeld: ‘Percentage 

diabetesteams met een podotherapeut’ of ‘aanwezigheid van een stroke unit’.  
- Procesindicatoren geven informatie over de kwaliteit van het zorgproces. Het gaat om het bepalen van 

het percentage gevallen waarbij een bepaalde procedure is gevolgd. Om te kijken of een richtlijn in de 

praktijk wordt toegepast worden vaak procesindicatoren gebruikt. Een concreet voorbeeld: ‘het 

percentage mensen met diabetes dat jaarlijks een oogheelkundig onderzoek krijgt’.  
- Uitkomstindicatoren richten zich op de uitkomsten (producten/effecten) van zorg. Een concreet 

voorbeeld: ‘het percentage mensen met diabetes dat retinopathie heeft’. Uitkomsten van de zorg hangen 

af van het proces maar ook van de wensen van de patiënt en van het beschikbare budget en zijn soms 

maar gedeeltelijk te beïnvloeden. 
 

Het doel van indicatoren is vooral het bewaken en verbeteren van de zorgprocessen. Daarnaast zijn ze bedoeld 

voor het afleggen van verantwoording over de kwaliteit van zorg aan bijvoorbeeld overheidsinstellingen, 

zorgverzekeraars of patiënten. 

 

Richtlijnen en indicatoren zijn met elkaar verbonden. Een gefundeerde uitspraak over kwaliteit van een bepaald 

zorgproces is pas mogelijk als op een valide wijze (aan de hand van indicatoren) kan worden gemeten of wordt 

voldaan aan de kwaliteitscriteria zoals beschreven in een (multidisciplinaire) evidence-based richtlijn die door de 

wetenschappelijke verenigingen is geautoriseerd. Idealiter worden indicatoren gebaseerd op een richtlijn. Een 

goede evidence-based richtlijn is niet altijd beschikbaar. In die gevallen worden indicatoren gebaseerd op het best 

beschikbare bewijs dat over de kwaliteit van zorg voorhanden is. Indicatoren kunnen startpunt vormen voor een 

nog te formuleren richtlijn. Daarnaast kunnen de gegevens die met een meting zijn verzameld een aanzet geven 

tot het aanpassen of actualiseren van de richtlijn. 
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Bijlage II – Werkwijze Oriënterende fase 

Deskresearch 
De deskresearch bestond uit verschillende onderdelen: 

1) Literatuur verkenning in Pubmed 

2) Grijze literatuur 

3) Richtlijnen 

 

Daarnaast zijn verschillende documenten bekeken die zijn aangedragen door de V&VN. 

 

Literatuur verkenning 

Gezocht werd in de database van Pubmed (01-01-2012-17-01-2021:442 hits). De volgende search is gebruikt: 

Tabel 3: Zoekstrategie 

 

#1 kwetsbare patiënten 
((vulnerabl*[tw] OR “complex care”[tiab]) AND (patient[tiab] OR patients[tiab])) OR 
"Vulnerable Populations"[Mesh] 

#2 (Kwetsbare) ouderen 
"frail elderly"[MeSH] OR ((frail*[tiab] OR “at risk”[tiab] OR “high risk”[tiab] OR “low 
functioning”[tiab] OR “functional decline”[tiab] OR patient[tiab] and patients[tiab]) AND 
(age[tiab] OR aged[tiab] OR aging[tiab] OR elder*[tiab] OR old*[tiab] OR 
geriatric*[tiab])) 

#1 OR #2 

#3 thuiszorg, zorg in de wijk 
“home care services”[MeSH] OR “community health services”[MeSH] OR “ambulatory 
care”[MeSH] OR community health centre[MeSH] OR home[tiab] OR homes[tiab] OR 
community health service*[tiab] OR communit*[tiab] OR outpatient*[tiab] OR 
ambulatory[tiab] OR Neighborhood[tiab] 

(#1 OR #2) AND #3 

#4 Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden 
“nurses”[MeSH] OR “nursing”[MeSH] OR "nurse practitioners"[MeSH] OR "family 
nurse practitioners"[MeSH] OR "nurse clinicians"[MeSH] OR "nurse 
specialists"[MeSH] OR "nurses, public health"[MeSH] OR "Geriatric Nursing"[Mesh] 
OR "Home Health Nursing"[Mesh] OR nursing[subheading] OR nurse[tiab] OR 
nurses[tiab] OR nursing[tiab] OR nurse[ad] OR nursing[ad] OR “health care 
assistants”[tiab] OR “health care assistant”[tiab] OR caregivers[MeSH] OR 
caregiver*[tiab] OR carer*[tiab] OR “Home care workers”[tiab] OR “home health 
aides”[tiab] OR caretaker*[tiab] 

(#1 OR #2) AND #3 AND #4 

#5 reviews 
review[pt] OR review[tiab] OR “meta-analysis”[pt] OR “meta-analysis”[tiab] OR “meta 
analysis” [tiab] OR “metaanalysis”[tiab] OR “quantitative review”[tiab] OR “quantitative 
overview”[tiab] OR “systematic review”[tiab] OR “systematic overview”[tiab] OR 
“methodologic review”[tiab] OR “methodologic overview”[tiab] 

(#1 OR #2) AND #3 AND #4 AND #5 

Afgelopen 10 jaar 

Engels, Nederlands 

 

Grijze literatuur 

Via google is gezocht naar Nederlandse rapportages met de termen ‘wijkverpleegkundige’ (en variaties hiervan) 

en kwetsbaarheid. 

 

Richtlijndatabase en kennisbanken 

Op de volgende websites is gezocht naar relevante richtlijnen en publicaties van proefschriften over het thema 

kwetsbaarheid: 

- NHG richtlijnen 

- Hbo-kennisbank 
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- Narcis 

Oriënterende interviews 
Tijdens de oriënterende interviews zijn verschillende doelgroepen geïnterviewd: 

- Patiëntvertegenwoordigers 

- Onderzoekers 

- Verzorgende IG 

- Kinderverpleegkundige. 

 

Het interview vond individueel of in duo’s plaats, afhankelijk van de beschikbaarheid van de deelnemers. Het 

interview duurde maximaal 60 minuten. Na afloop van het interview werd een samenvatting geschreven, die 

vervolgens in atlas.ti geanalyseerd werd. Hierbij is gebruik gemaakt van open coderen. 

 

 De volgende topiclijst werd gebruikt: 
1. Kennismaken en achtergrond kort toelichten (5 min) 

a. Toelichting uitnodiging  

b. Goedkeuring vragen voor opname. Opname is alleen voor onze eigen gebruik zodat we straks 

makkelijker een samenvatting van dit gesprek kunnen maken. Daarna wordt de opname 

verwijderd. De opname wordt niet gedeeld met andere mensen.  

c. Uitnodiging helder? 

d. Doel gesprek helder? 

 
2. Tijdens de deskresearch zagen wij veel verschillende definities/omschrijvingen van de term 

kwetsbaarheid. Wij willen daarom het met u hebben over het begrip kwetsbaarheid. (15 min) 

a. Bent u bekend met het begrip kwetsbaarheid/ wat is voor u kwetsbaarheid? 

i. Wanneer is iemand kwetsbaar en kunt u dit begrip vertalen? 

ii. Hoe herkent u iemand die kwetsbaar is?  

b. Aan welke doelgroepen moet u denken bij de term kwetsbaarheid/ welke doelgroepen zijn volgens 

u kwetsbaar? 

i. Denkt u aan alle domeinen: fysiek, functioneel, sociaal en geestelijk? 

c. Heeft u het idee dat het begrip kwetsbaarheid verschillend geïnterpreteerd kan worden? 

i. Ervaart u dit als probleem? 

ii. Denkt u dat cliënten/patiënten anders naar kwetsbaarheid kijken dan professionals, 

zoals verpleegkundigen of verzorgenden? 

3. Ons project gaat heel specifiek over kwetsbaarheid bij cliënten die wijkverpleging ontvangen of daarvoor 

in aanmerkingen zou kunnen komen. We zouden het daarom graag wat meer willen hebben over welke 

rol de wijkverpleging kan spelen voor deze groep cliënten. (15 min) 

a. Vindt u dat kwetsbaarheid een belangrijk onderwerp is in de wijkverpleging? Waarom? 

b. Welke rol ziet u voor de wijkverpleging om kwetsbaarheid bij cliënten ter verkleinen of te 

voorkomen? 

i. Denkt u dat de wijkverpleging goed in staat is om kwetsbaarheid te signaleren? 

ii. Welke specifieke dingen kan de wijkverpleging doen om kwetsbaarheid te verkleinen 

of te voorkomen? 

c. Wat ontbreekt er nog om kwetsbare cliënten thuis zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen? 

(denk aan financiering, samenwerking, regie, kennis) 

 

4. Heeft u nog vragen of opmerkingen? (5 min) 

a. Onderwerpen of aandachtspunten die we niet besproken hebben, maar meegenomen moeten 

worden in de inventarisatie van knelpunten? 

b. [alleen voor cliëntvertegenwoordigers]: In dit onderzoek willen we ook graag een aantal cliënten 

spreken over hun eigen situatie. Wat denkt u dat de beste manier is om deze cliënten te 

betrekken? Hoe komen we in contact met kwetsbare mensen die thuiswonen? Onze intentie is om 

ze digitaal of telefonisch te interviewen zodat we niet het risico lopen mensen te besmetten met 

het coronavirus. 

c.  Wat is in uw ogen het belangrijkste wat we vanochtend/vanmiddag hebben gesproken? 

 

 



 

Advies: kwetsbaarheid in de wijkverpleging - Pallas 2022  |  33 

Bijlage III – Werkwijze verdiepende fase 

Vragenlijst onder zorgprofessionals 
De resultaten van de vragenlijst zijn op verschillende manieren samengevat. Gesloten vragen werden in Microsoft 

Excel geanalyseerd. Open vragen werden geclusterd en geanalyseerd in Atlas.ti doormiddel van open coderen. 

 

Op basis van de resultaten van de oriënterende fase werden zowel open als gesloten vragen voor de vragenlijst 

geformuleerd. Het online programma Survey Monkey werd gebruikt om de vragenlijst te ontwerpen en uit te 

zetten.  

 

De vragenlijst is vervolgens getest onder een testpanel van 4 zorgprofessionals om de leesbaarheid van de 

vragenlijst te testen.  

 

Met behulp van Survey Monkey werd een weblink gecreëerd die zorgprofessionals werkzaam in de wijkverpleging 

direct naar de vragenlijst leidde. Deze werd verspreid via de nieuwsbrieven van relevante afdelingen binnen de 

V&VN, sociale media, via de deelnemers van de oriënterende fase en via het netwerk van deze deelnemers en 

de onderzoekers betrokken bij het onderzoek.  

 

De vragenlijst bestond uit open- en gesloten vragen in combinatie met verschillende stellingen. De vragenlijst was 

werden ingedeeld op drie thema’s: 

- Het herkennen van kwetsbaarheid 

- Het voorkomen van kwetsbaarheid 

- Het voorkomen van verdere gezondheidsrisico’s als gevolg van kwetsbaarheid 

Binnen deze thema’s kwamen de volgende onderwerpen ter sprake: hulpmiddelen die gebruikt worden bij 

kwetsbaarheid, knelpunten en oplossingen 

 

De vragenlijst stond 6 weken open in de maanden maart en april. Tijdens de analyse werden alle vragenlijsten 

meegenomen, ongeacht of ze volledig ingevuld werden. De resultaten van de vragenlijst zijn op verschillende 

manieren samengevat. Gesloten vragen werden in Microsoft Excel geanalyseerd (percentages). Open vragen 

werden geclusterd en geanalyseerd in Atlas.ti.  

 

Discussiebijeenkomsten onder zorgprofessionals en betrokkenen bij de 

werkgroep 
Om de resultaten van de voorgaande fases aan te vullen en om verdere input te krijgen voor mogelijke 

oplossingsrichtingen om de knelpunten aan te pakken, werden twee online discussiebijeenkomsten 

georganiseerd. Tijdens deze digitale bijeenkomsten is gebruik gemaakt van Microsoft Teams en het whiteboard 

programma van Lucidsparc. Het whiteboard bestond uit verschillende secties: 

1) Introductie slide waarbij mensen een sticky note konden toevoegen wat kwetsbaarheid voor hen is  

2) Knelpunten-slide: Hierin stonden de gevonden knelpunten uit de oriënterende fase en het 

vragenlijstonderzoek. Daarnaast was er ruimte om nieuwe knelpunten op te schrijven.  

3) Oplossingen-slide: Hierin stonden de gevonden oplossingen uit de vorige fases. Daarnaast was er 

ruimte om nieuwe oplossingen te noteren. 

4) Conclusies-slide: Deze slide werd alleen gebruikt tijdens de tweede bijeenkomst. Hier stonden de 

belangrijkste resultaten van de eerste bijeenkomst beschreven. 

 

Discussiebijeenkomst 1 (zorgprofessionals) 

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn zorgprofessionals uit het werkveld uitgenodigd die tijdens het invullen van de 

vragenlijst aangaven dat ze interesse hebben in een bijeenkomst over kwetsbaarheid. Tijdens deze bijeenkomst 

is er verder ingegaan op het onderwerp kwetsbaarheid, zijn knelpunten verder uitgediept en geprioriteerd. 

Vervolgens is er gezocht naar oplossingen voor de knelpunten. Daar is ook de haalbaarheid van een 

kwaliteitsstandaard besproken en is gekeken naar de wensen van de wijkverpleging ten aanzien van indicatoren. 

Deze bijeenkomst duurde 2 uur. De volgende beroepsgroepen vanuit verschillende provincies waren 

vertegenwoordigd: wijkverpleegkundige (n=5), verzorgende IG (n=1) en kind verpleegkundige(n=1). Zie Tabel 4 

voor de topic lijst van de eerste discussiebijeenkomst. 
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Discussiebijeenkomst 2 (inhoudelijke werkgroep) 

Tijdens de tweede bijeenkomst zijn deelnemers vanuit de inhoudelijke werkgroep uitgenodigd om de resultaten 

gevonden tijdens de verschillende fases te bediscussiëren en verder uit te werken. Daarnaast is hierbij aandacht 

geweest voor het cliëntenperspectief. Deze bijeenkomst duurde twee uur. De volgende beroepsgroepen waren 

vertegenwoordigd: wijkverpleegkundigen (n=3), dementieverpleegkundige (n=1), kinderverpleegkundige (n=1), 

cliëntvertegenwoordigers (n=3), lector (n=1) en werkgroep leden Kwaliteitskader (n=4). Zie Tabel 5 voor de topic 

lijst van de tweede bijeenkomst. Na de bijeenkomst is een samenvatting opgestuurd waar de deelnemers op 

konden reageren.  

 

Tabel 4: Discussiebijeenkomst 1: werkveld 

Onderwerp Tijdsindicatie Toelichting 

Introductie + voorstellen 15 minuten Voorstelrondje 
Brainstorm over betekenis 
kwetsbaarheid 

Knelpunten en factoren 20 minuten Brainstorm over knelpunten 
Prioriteren knelpunten 

Oplossingen 20 minuten Brainstorm over oplossingen voor 
gevonden knelpunten 

Pauze 5 minuten  

Oplossing- kwaliteitsstandaard 30 minuten Discussie over kwaliteitstandaard als 
oplossing: 

- Haalbaarheid  
- Welke thema’s 
- Voor- nadelen  

Oplossing- indicatoren 30 minuten Discussie over indicatoren: 
- Onderwerpen 

Afsluiting 5 minuten  

 

 

Tabel 5: Discussiebijeenkomst 2: werkgroep 

Onderwerp Tijdsindicatie Toelichting 

Introductie + voorstellen 25 minuten Achtergrondinformatie onderzoek 
Voorstelrondje 
Brainstorm over betekenis 
kwetsbaarheid 

Knelpunten en factoren 15 minuten Bespreken knelpunten 

Oplossingen 15 minuten Bespreken gevonden oplossingen 

Pauze 5 minuten  

Oplossing- kwaliteitsstandaard 30 minuten Discussie over kwaliteitstandaard als 
oplossing: 

- Haalbaarheid  
- Welke thema’s 
- Voor- nadelen  

Oplossing- indicatoren 25 minuten Discussie over indicatoren: 
- Onderwerpen 

Afsluiting 5 minuten  
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Bijlage IV: Vragenlijst 
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Bijlage V: Resultaten vragenlijst 

Hieronder worden de resultaten per vraag uit de vragenlijst gepresenteerd. Hierbij is de totale groep ook 

uitgesplitst in de verschillende opleidingsniveaus. 

 

Tabel 6: Karakteristieken van de deelnemers (n=170) 

Karakteristieken Percentage (n) 

Huidige functie in de wijkverpleging * 
Helpende 
Verzorgende 
Verzorgende IG 
mbo verpleegkundige 
hbo verpleegkundige 
Wijkverpleegkundige 
Kinderverpleegkundige 
Verpleegkundig specialist 
Gespecialiseerd verpleegkundige (niveau niet 
gespecificeerd) 
Directie/management 

 
0% (n=0) 
1,2% (n=2) 
19,4% (n=33) 
11,8% (n=20) 
15,9% (n=27) 
52,9% (n=90) 
5,3% (n=9) 
0% (n=0) 
1,8% (n=3) 
1,2% (n=2) 

Aantal jaren werkervaring (gemiddelde) 15 jaar 

Werkgebied wijkteam** 
Provincie Drenthe 
Provincie Flevoland 
Provincie Friesland 
Provincie Gelderland 
Provincie Groningen 
Provincie Noord-Brabant 
Provincie Noord-Holland 
Provincie Overijssel 
Provincie Utrecht 
Provincie Zeeland 
Provincie Zuid-Holland 

 
5,3% (n=9) 
3,5% (n=6) 
5,9% (n=10) 
18,2% (n=31) 
5,3% (n=9) 
10,6% (n=18) 
21,2% (n=36) 
10,6% (n=18) 
1,8% (n=3) 
3,5% (n=6) 
21,2% (n=36) 

*Voor 16 zorgprofessionals geldt dat ze meerdere functies hebben binnen de wijkverpleging. 

** Voor twaalf zorgprofessionals geldt dat het werkgebied van hun wijkteam meerdere provincies omvat. 

 

 

Tabel 7: Gemiddeld aantal jaren werkervaring 

 Jaren werkervaring (gemiddelde) 

Totale groep (n=170) 15  

Mbo-niveau(n=54) 17,1 

Hbo-niveau* (n=104) 13.7 

Gespecialiseerd verpleegkundige** (n=3) 28 

Kinderverpleegkundige*** (n=9) 7,6 

Andere categorie**** (n=2) 18 

* 1 wijkverpleegkundige gaf aan ook als mbo-verpleegkundige te werken; ** Gespecialiseerd 

verpleegkundige waarbij niveau niet gespecificeerd was; *** Twee kinderverpleegkundigen gaven aan 

ook als wijkverpleegkundige te werken; **** directie/management functie. 
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Tabel 8: Definitie van kwetsbaarheid 

 Geen van 
bovenstaande 
definities 
sluiten aan bij 
mijn 
werkpraktijk. 

Kwetsbaarheid is een 
proces van het 
opeenstapelen van 
lichamelijke, 
psychische en/of 
sociale tekorten in het 
functioneren van een 
persoon dat de kans 
vergroot op negatieve 
gezondheidsuitkomsten 
(functiebeperkingen, 
opname, overlijden). 

Kwetsbare 
cliënten zijn 
mensen 
waarvan de 
draagkracht 
beperkt is. 
De 
belasting 
van een 
nieuwe 
ziekte of de 
behandeling 
ervan 
kunnen 
deze 
patiënten 
minder 
goed of 
helemaal 
niet dragen. 

Kwetsbare 
mensen 
hebben 
weinig of 
verminderde 
regie over 
het eigen 
leven en zijn 
niet of niet 
geheel 
zelfstandig. 

Totale groep (n=142) 4.3% (n=13) 78.9% (n=112) 9.1% (n=13) 7.7% (n=11) 

Mbo-niveau (n=38) 2.6% (n=1) 73.7%(n=28) 13.2% (n=5) 10.5% (n=4) 

Hbo-niveau* (n=94) 3.2% (n=3) 84.0%(n=79) 7.4% (n=7) 5.3% (n=5) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige** (n=2) 

 50.0% (n=1) 50.0% (n=1)  

Kinderverpleegkundige*** 
(n=9) 

33.3% (n=3) 55.6% (n=5) - 11.1% (n=1) 

Andere categorie**** 
(n=2)  

 50.0% (n=1)  50.0% (n=1) 

* 1 wijkverpleegkundige gaf aan ook als mbo-verpleegkundige te werken; ** Gespecialiseerd 
verpleegkundige waarbij niveau niet gespecificeerd was; *** Twee kinderverpleegkundigen gaven aan 
ook als wijkverpleegkundige te werken; **** directie/management functie.  

 

 

Tabel 9: De gezondheidsrisico's 

 De volgende 
gezondheidsrisico’s  

Ik weet geen 
gezondheidsris
ico’s  

Totale groep (n=124) 93.5% (n=116) 6.5% (n=8) 

Mbo-niveau (n=33) 97.0% (n=32) 3.0% (n=1) 

Hbo- niveau* (n=84)  91.7% (n=77) 8.3% (n=7) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige** (n=1) 

100% (n=1)  

Kinderverpleegkundige*** 
(n=6) 

100% (n=6)  

Andere categorie**** (n=2) 100% (n=2)  

* 1 wijkverpleegkundige gaf aan ook als mbo-verpleegkundige te werken; ** Gespecialiseerd 

verpleegkundige waarbij niveau niet gespecificeerd was; ***1 kinderverpleegkundige gaf aan ook als 

wijkverpleegkundige te werken; **** directie/management functie. 
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Tabel 10: Is er in jouw werkomgeving/team een hulpmiddel beschikbaar voor het herkennen 
van kwetsbaarheid? Zoals een protocol, een checklist, screeningsinstrument, informatiekaart 
of een werkinstructie? 

 Ja, namelijk  Nee, niet aanwezig Weet ik niet 

Totale groep (n=119) 45.4% (n=54) 25.2% (n=30) 29.4% (n=35) 

Mbo-niveau (n=31) 22.6% (n=7) 29.0% (n=9) 48.4% (n=15) 

Hbo-niveau* (n=81) 54.3% (n=44) 22.2% (n=18) 23.5% (n=19) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige** (n=1) 

  100% (n=1) 

Kinderverpleegkundige*** 
(n=6) 

66.7% (n=4) 33.3%(n=2)  

Andere categorie****(n=2) 50.0% (n=1) 50.0% (n=1)  

* 1 wijkverpleegkundige gaf aan ook als mbo-verpleegkundige te werken; ** Gespecialiseerd 

verpleegkundige waarbij niveau niet gespecificeerd was; ***1 kinderverpleegkundige gaf aan ook als 

wijkverpleegkundige te werken; **** directie/management functie. 

 

 

 

 

Tabel 11: Ervaar je het als een probleem dat niet iedereen in de wijkverpleging/kinderthuiszorg 
dezelfde werkwijze gebruikt bij het herkennen van kwetsbaarheid? 

 Ja, omdat  Nee, omdat 

Totale groep (n=117) 67.5% (n=79) 32.5% (n=39) 

Mbo-niveau (n=30) 66.7% (n=20) 33.3% (n=10) 

Hbo-niveau* (n=80) 68.8% (n=55) 31.2% (n=25) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige** (n=1) 

 100.0% (n=1) 

Kinderverpleegkundige*** 
(n=6) 

66.7% (n=4) 33.3% (n=2) 

Andere categorie**** 
(n=2) 

50.0% (n=1) 50.0% (n=1) 

* 1 wijkverpleegkundige gaf aan ook als mbo-verpleegkundige te werken; ** Gespecialiseerd 

verpleegkundige waarbij niveau niet gespecificeerd was; ***1 kinderverpleegkundige gaf aan ook als 

wijkverpleegkundige te werken; **** directie/management functie. 

 

 

 

Tabel 12: Heb jij de beschikking over hulpmiddelen om de juiste interventies in te zetten bij het 
voorkomen kwetsbaarheid? Zoals een protocol, een checklist, informatiekaart of een 
werkinstructie? 

 Ja, namelijk  Nee, niet aanwezig Weet ik niet 

Totale groep (n=115) 29.6% (n=34) 34.8% (n=40) 35.7% (n=41) 

Mbo-niveau (n=28) 21.4% (n=6) 32.1% (n=9) 46.4% (n=13) 

Hbo-niveau* (n=80)  35.0% (n=28) 31.3%(n=25) 33.7% (n=27) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige** (n=1) 

 100.0% (n=1)  

Kinderverpleegkundige*** 
(n=6) 

33.3% (n=2) 50.0%(n=3) 16.7% (n=1) 

Andere categorie**** 
(n=2) 

   

* 1 wijkverpleegkundige gaf aan ook als mbo-verpleegkundige te werken; ** Gespecialiseerd 

verpleegkundige waarbij niveau niet gespecificeerd was; ***1 kinderverpleegkundige gaf aan ook als 

wijkverpleegkundige te werken; *** directie/management functie. 

 



 

Advies: kwetsbaarheid in de wijkverpleging - Pallas 2022  |  67 

Tabel 13: Heb jij de beschikking over hulpmiddelen om de juiste interventies in te zetten bij het 
voorkomen van verdere gezondheidsrisico’s als gevolg van kwetsbaarheid? Zoals een 
protocol, een checklist, informatiekaart of een werkinstructie? 

 Ja, namelijk  Nee, niet aanwezig Weet ik niet 

Totale groep (n=111) 34.2% (n=38) 35.1% (n=39) 30.6% (n=34) 

Mbo-niveau (n=27) 25.9% (n=7) 33.3% (n=9) 40.7% (n=11) 

Hbo-niveau* (n=77) 40.2% (n=31) 32.5% (n=25) 27.3% (n=21) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige** (n=1) 

  100.0% (n=1) 

Kinderverpleegkundige*** 
(n=6) 

33.3% (n=2) 50.0% (n=3) 16.7%(n=1) 

Andere categorie**** 
(n=2) 

 100.0% (n=2)  

* 1 wijkverpleegkundige gaf aan ook als mbo-verpleegkundige te werken; ** Gespecialiseerd 

verpleegkundige waarbij niveau niet gespecificeerd was; ***1 kinderverpleegkundige gaf aan ook als 

wijkverpleegkundige te werken; **** directie/management functie. 

 

 

 

Tabel 14: Het is voor mij niet mogelijk om kwetsbaarheid te herkennen bij cliënten/kinderen 

 Eens, omdat  Oneens, omdat 

Totale groep (n=91) 13.2% (n=12) 86.9% (n=79) 

Mbo-niveau (n=18) 5.5% (n=1) 94.4%(n=17) 

Hbo-niveau* (n=65) 15.4%(n=10) 84.6% (n=55) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige** (n=1) 

 100.0% (n=1) 

Kinderverpleegkundige*** 
(n=6) 

33.3%(n=1) 66.7%(n=5) 

Andere categorie**** 
(n=2) 

 100.0% 

* 1 wijkverpleegkundige gaf aan ook als mbo-verpleegkundige te werken; ** Gespecialiseerd 

verpleegkundige waarbij niveau niet gespecificeerd was; ***1 kinderverpleegkundige gaf aan ook als 

wijkverpleegkundige te werken; **** directie/management functie. 

 

 

 

Tabel 15: Het is voor mij niet mogelijk om kwetsbaarheid te voorkomen bij cliënten/kinderen. 

 Eens, omdat  Oneens, omdat 

Totale groep (n=91) 56.0% (n=51) 44.0% (n=40) 

Mbo-niveau (n=18) 66.7%(n=12) 33.3% (n=6) 

Hbo-niveau (n=65) * 50.7%(n=33) 49.3% (n=32) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige** (n=1) 

100.0% (n=1)  

Kinderverpleegkundige*** 
(n=6) 

66.7% (n=4) 33.3% (n=2) 

Andere categorie**** 
(n=2) 

50.0% (n=1) 50.0% (n=1) 

* 1 wijkverpleegkundige gaf aan ook als mbo-verpleegkundige te werken; ** Gespecialiseerd 

verpleegkundige waarbij niveau niet gespecificeerd was; ***1 kinderverpleegkundige gaf aan ook als 

wijkverpleegkundige te werken; **** directie/management functie. 
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Tabel 16: Het is voor mij niet mogelijk om de gezondheidsrisico’s als gevolg van 
kwetsbaarheid te voorkomen bij cliënten/kinderen. 

 Eens, omdat  Oneens, omdat 

Totale groep (n=91) 45.9% (n=39) 57.1% (n=52) 

Mbo-niveau (n=18) 63.7% (n=12) 33.3% (n=6) 

Hbo-niveau* (n=65) 36.9% (n=24) 63.1% (n=41) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige** (n=1) 

100.0% (n=1)  

Kinderverpleegkundige*** 
(n=6) 

50.0% (n=3) 50.0% (n=3) 

Andere categorie**** 
(n=2) 

 100% (n=2) 

* 1 wijkverpleegkundige gaf aan ook als mbo-verpleegkundige te werken; ** Gespecialiseerd 

verpleegkundige waarbij niveau niet gespecificeerd was; ***1 kinderverpleegkundige gaf aan ook als 

wijkverpleegkundige te werken; **** directie/management functie. 

 

 

Tabel 17: Stellingen kwetsbaarheid in het algemeen 

 1 (zéér 
oneens) 

2 
(oneens) 

3 (eens) 4 
(volledig 
eens) 

Niet te 
beantwoorden 

Tijdens mijn werkzaamheden ben ik voornamelijk bezig met de zorgtaken en ben ik minder 
bezig met het signaleren van kwetsbaarheid. 

Totale groep (n=90) 37.7% 
(n=34) 

35.6% 
(n=32) 

23.3% 
(n=21) 

2.2% 
(n=2) 

1.1% (n=1) 

Mbo-niveau (n=17) 35.3% (n=6)  41.2% 
(n=7) 

17.6% 
(n=3) 

5.9% 
(n=1) 

 

Hbo-niveau (n=65) 36.9% 
(n=24) 

36.4% 
(n=23) 

26.2% 
(n=17) 

1.5% 
(n=1) 

 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

100.0% 
(n=1) 

    

Kinderverpleegkundige** 
(n=6) 

50.0% (n=3) 16.7% 
(n=1) 

33.3% 
(n=2) 

  

Andere categorie*** 
(n=2) 

  50.0% 
(n=1) 

  50.0% (n=1) 

Ik ben me niet bewust van de gevolgen van kwetsbaarheid op de algehele gezondheid van 
een cliënt/kind. 

Totale groep (n=90) 64.4% 
(n=58) 

20.0% 
(n=18) 

10.0% 
(n=9) 

3.3% 
(n=9) 

2.2% (n=2) 

Mbo-niveau (n=17) 58.8% 
(n=10) 

29.4% 
(n=5) 

11.8% 
(n=2) 

  

Hbo-niveau (n=65) 66.2% 
(n=43) 

20.0% 
(n=13) 

7.7% 
(n=5) 

4.6% 
(n=3) 

1.5% (n=1) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

 100.0% 
(n=1) 

   

Kinderverpleegkundige** 
(n=6) 

66.7% (n=4)  33.3% 
(n=2) 

  

Andere categorie*** 
(n=2) 

50.0% (n=1)    50.0% (n=1) 

Er is te weinig aandacht voor kwetsbaarheid in het (beroeps)onderwijs. 

Totale groep (n=90) 4.4% (n=4) 20.0% 
(n=18) 

25.6% 
(n=23) 

31.1% 
(n=28) 

18.9% (n=17) 

Mbo-niveau (n=17)  17.6% 
(n=3) 

23.5% 
(n=4) 

41.2% 
(n=7) 

17.6% (n=3) 

Hbo-niveau (n=65) 6.2% (n=4) 21.5% 
(n=14) 

26.1% 
(n=17) 

27.9% 
(n=18) 

18.5% (n=12) 
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 1 (zéér 
oneens) 

2 
(oneens) 

3 (eens) 4 
(volledig 
eens) 

Niet te 
beantwoorden 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

 100.0% 
(n=1) 

   

Kinderverpleegkundige** 
(n=6) 

  50.0% 
(n=3) 

33.3% 
(n=2) 

16.7% (n=1) 

Andere categorie*** 
(n=2) 

   50.0% 
(n=1) 

50.0% (n=1) 

Ik vind het lastig om met de cliënt/kind of met hun ouders/mantelzorgers over kwetsbaarheid 
te praten. 

Totale groep (n=90) 46.7% 
(n=42) 

33.3% 
(n=30) 

11.1% 
(n=10) 

6.7% 
(n=6) 

2.2% (n=2) 

Mbo-niveau (n=17) 41.2% (n=7) 41.2% 
(n=7)  

11.8% 
(n=2) 

5.9% 
(n=1) 

 

Hbo-niveau (n=65) 49.2%(n=32) 32.3% 
(n=21) 

10.8% 
(n=7) 

6.2% 
(n=3) 

1.5% (n=1) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

 100.0% 
(n=1) 

   

Kinderverpleegkundige** 
(n=6) 

66.7% (n=4) 16.7% 
(n=1) 

 16.7% 
(n=1) 

 

Andere categorie*** 
(n=2) 

  50.0% 
(n=1) 

 50.0% (n=1) 

Cliënten, ouders van kinderen en mantelzorgers herkennen zich niet in het begrip 
kwetsbaarheid. 

Totale groep (n=90) 8.9% (n=8) 38.9% 
(n=35) 

36.7% 
(n=33) 

12.2% 
(n=11) 

3.3% (n=3) 

Mbo-niveau (n=17) 11.8% (n=2) 52.9% 
(n=9) 

29.4% 
(n=5) 

5.9% 
(n=1) 

 

Hbo-niveau (n=65) 9.2% (n=6) 36.9% 
(n=24) 

36.9% 
(n=24) 

15.4% 
(n=10) 

1.5% (n=1) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

   100.0% 
(n=1) 

 

Kinderverpleegkundige** 
(n=6) 

 50.0% 
(n=3) 

33.3% 
(n=2) 

 16.7% (n=1) 

Andere categorie*** 
(n=2) 

  50.0% 
(n=1) 

 50.0% (n=1) 

Het onderwerp kwetsbaarheid is belangrijk voor de hele samenleving en niet zozeer alleen 
voor de wijkverpleging/kinderthuiszorg. 

Totale groep (n=90) 7.8% (n=7) 4.4% (n=4) 16.7% 
(n=15) 

64.4% 
(n=58) 

6.7% (n=6) 

Mbo-niveau (n=17) 11.8% (n=2) 5.9% (n=1) 11.8% 
(n=2) 

70.6% 
(n=12) 

 

Hbo-niveau (n=65) 4.6% (n=3) 4.6% (n=3) 20.0% 
(n=14) 

63.1% 
(n=41) 

7.7% (n=4) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

100.0% 
(n=1) 

    

Kinderverpleegkundige** 
(n=6) 

16.7%(n=1)   66.7% 
(n=5) 

16.7% (n=1) 

Andere categorie*** 
(n=2) 

   100.0% 
(n=2) 

 

* Gespecialiseerd verpleegkundige waarbij niveau niet gespecificeerd was; **1 kinderverpleegkundige 

gaf aan ook als wijkverpleegkundige te werken; *** directie/management functie. 

  



 

Advies: kwetsbaarheid in de wijkverpleging - Pallas 2022  |  70 

Tabel 18: herkennen/signaleren van kwetsbaarheid 

 1 (zéér 
oneens) 

2 
(oneens) 

3 (eens) 4 
(volledig 
eens) 

Niet te 
beantwoorden 

Ik heb niet genoeg kennis om kwetsbaarheid te signaleren bij cliënten/kinderen. 

Totale groep (n=89) 42.7% 
(n=38) 

40.4% 
(n=36) 

15.7% 
(n=14) 

 1.1% (n=1) 

Mbo-niveau (n=17) 29.4% 
(n=5) 

52.9% 
(n=9) 

17.6% (n=3)   

Hbo-niveau (n=64)  46.9% 
(n=30) 

39.1% 
(n=25) 

14.1% (n=9)   

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

 100.0% 
(n=1) 

   

Kinderverpleegkundige** 
(n=6) 

50.0% 
(n=3) 

16.7% 
(n=1) 

33.3% (n=2)   

Andere categorie*** 
(n=2) 

 50.0% 
(n=1) 

  50.0% (n=1) 

Ik heb te weinig tijd bij de cliënt/kind om kwetsbaarheid vast te leggen doormiddel van een 
screeningsinstrument. 

Totale groep (n=89) 21.3% 
(n=19) 

30.3% 
(n=27) 

28.1% 
(n=25) 

16.9% 
(n=15) 

3.4% (n=3) 

Mbo-niveau (n=17) 23.5% 
(n=3) 

11.8% 
(n=2) 

23.5% (n=4) 35.3% 
(n=6) 

5.8% (n=1) 

Hbo-niveau (n=64)  23.4% 
(n=15) 

32.8% 
(n=21) 

29.7% 
(n=19) 

12.5% 
(n=8) 

1.6% (n=1) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

 100.0% 
(n=1) 

   

Kinderverpleegkundige** 
(n=6) 

 66.7% 
(n=4) 

16.7% (n=1) 16.7% 
(n=1) 

 

Andere categorie*** 
(n=2) 

  50.0% (n=1)  50.0% (n=1) 

Ik vind dat de wijkverpleging/kinderthuiszorg geen rol heeft in het herkennen van 
kwetsbaarheid. 

Totale groep (n=89) 91.0% 
(n=81) 

6.7% 
(n=6) 

1.1% (n=1) 1.1% 
(n=1) 

 

Mbo-niveau (n=17) 88.2% 
(n=15) 

11.8% 
(n=2) 

   

Hbo-niveau (n=64)  92.2% 
(n=59) 

4.7% 
(n=3) 

1.6% (n=1) 1.6% 
(n=1) 

 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

100.0% 
(n=1) 

    

Kinderverpleegkundige** 
(n=6) 

86.3% 
(n=5) 

16.7% 
(n=1) 

   

Andere categorie*** 
(n=2) 

100.0% 
(n=2) 

    

Kwetsbaarheid kun je niet herkennen zonder samenwerking met andere betrokken 
zorgprofessionals. 

Totale groep (n=89) 16.9% 
(n=15) 

40.4% 
(n=36) 

22.5% 
(n=20) 

18.0% 
(n=16) 

2.2% (n=2) 

Mbo-niveau (n=17) 11.8% 
(n=2) 

52.9% 
(n=9) 

23.5% (n=3) 5.9% 
(n=1) 

5.9 (n=1) 

Hbo-niveau (n=64)  17.2% 
(n=11) 

39.1% 
(n=25) 

21.8% 
(n=14) 

20.3% 
(n=13) 

1.6%(n=1) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

 100.0% 
(n=1) 

   

Kinderverpleegkundige** 
(n=6) 

16.7%(n=1) 16.7% 
(n=1) 

33.3% (n=2) 33.3% 
(n=2) 
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 1 (zéér 
oneens) 

2 
(oneens) 

3 (eens) 4 
(volledig 
eens) 

Niet te 
beantwoorden 

Andere categorie*** 
(n=2) 

50.0% 
(n=1) 

  50.0% 
(n=1) 

 

Ik vind dat de wijkverpleging/kinderthuiszorg de regie heeft als het gaat om de signaleren 
van kwetsbaarheid bij een cliënt/kind. 

Totale groep (n=89) 11.2% 
(n=10) 

27.0% 
(n=24) 

39.3% 
(n=35) 

18.0% 
(n=16) 

4.5% (n=4) 

Mbo-niveau (n=17) 11.8% 
(n=2) 

23.5% 
(n=4) 

29.4% (n=5) 23.5% 
(n=4) 

11.8% (n=2) 

Hbo-niveau (n=64)  10.9% 
(n=7) 

29.7% 
(n=19) 

40.6% 
(n=26) 

15.6% 
(n=10) 

3.1%(n=2) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

  100.0% 
(n=1) 

  

Kinderverpleegkundige** 
(n=6) 

16.7% 
(n=1) 

16.7% 
(n=1) 

33.3% (n=2) 33.3% 
(n=2) 

 

Andere categorie*** 
(n=2) 

  100.0%(n=2)   

* Gespecialiseerd verpleegkundige waarbij niveau niet gespecificeerd was; **1 kinderverpleegkundige 

gaf aan ook als wijkverpleegkundige te werken; *** directie/management functie. 

 

 

Tabel 19: Voorkomen van kwetsbaarheid 

 1 (zéér 
oneens) 

2 (oneens) 3 (eens) 4 
(volledig 
eens) 

Niet te 
beantwoorden 

Ik heb niet genoeg kennis over interventies om kwetsbaarheid te voorkomen bij mijn 
cliënten/kinderen. 

Totale groep (n=87) 20.7% 
(n=18) 

42.5% 
(n=37) 

26.4% 
(n=23) 

8.0% (n=7) 2.3% (n=2) 

Mbo-niveau (n=16) 25.0% 
(n=4) 

37.5% (n=6) 25.0% (n=4) 12.5% 
(n=2) 

 

Hbo-niveau (n=64)  21.9% 
(n=14) 

43.8% 
(n=28) 

28.1% 
(n=18) 

6.3% (n=3)  

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

 100.0% 
(n=1) 

   

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

 60.0% (n=3)  20.0% 
(n=1) 

20.0% (n=1) 

Andere categorie***(n=2)   50.0% (n=1)  50.0% (n=1) 

Ik heb te weinig tijd bij de cliënt/kind om kwetsbaarheid te voorkomen. 

Totale groep (n=87) 12.6% 
(n=11) 

43.7% 
(n=38) 

29.9% 
(n=26) 

10.3% 
(n=9) 

3.4% (n=3) 

Mbo-niveau (n=16) 12.5% 
(n=2) 

31.2% (n=5) 37.5% (n=6) 18.8% 
(n=3) 

 

Hbo-niveau (n=64)  14.1% 
(n=9) 

46.9% 
(n=30) 

29.7% 
(n=19) 

7.8% (n=5) 7.8% (n=1) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

 100.0% 
(n=1) 

   

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

 40.0%(n=2) 20.0% (n=1) 20.0% 
(n=1) 

20.0% (n=1) 

Andere categorie***(n=2)   50.0% (n=1)  50.0% (n=1) 

Ik vind dat de wijkverpleging/kinderthuiszorg geen rol heeft in het voorkomen van 
kwetsbaarheid. 

Totale groep (n=87) 73.6% 
(n=64) 

21.8%(n=19) 3.4%(n=3)  1.1% (n=1) 

Mbo-niveau (n=16) 68.8% 
(n=11) 

25.0% (n=4) 6.3% (n=1)   
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 1 (zéér 
oneens) 

2 (oneens) 3 (eens) 4 
(volledig 
eens) 

Niet te 
beantwoorden 

Hbo-niveau (n=64)  76.6% 
(n=49) 

20.3% 
(n=13) 

3.1% (n=2)   

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

 100.0% 
(n=1) 

   

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

60.0% 
(n=3) 

20.0% (n=1)   20.0% (n=1) 

Andere categorie***(n=2) 100.0% 
(n=2) 

    

Kwetsbaarheid kun je niet voorkomen zonder samenwerking met andere betrokken 
zorgprofessionals. 

Totale groep (n=87) 5.7% 
(n=5) 

18.4% 
(n=16) 

31.0% 
(n=27) 

42.5% 
(n=37) 

2.3% (n=2) 

Mbo-niveau (n=16) 6.3% 
(n=1) 

25.0% (n=4) 43.8% (n=7) 18.8% 
(n=3) 

6.3% (n=1) 

Hbo-niveau (n=64)  6.3% 
(n=4) 

18.8% 
(n=12) 

29.7% 
(n=19 

45.3% 
(n=29) 

 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

   100.0% 
(n=1) 

 

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

  20.0%(n=1) 60.0% 
(n=3) 

20.0% (n=1) 

Andere categorie***(n=2)    100.0% 
(n=2) 

 

Ik vind dat de wijkverpleging/kinderthuiszorg de regie heeft als het gaat om het voorkomen 
van kwetsbaarheid bij een cliënt/kind. 

Totale groep (n=87) 11.5% 
(n=10) 

36.8% (=32) 36.8% 
(n=32) 

14.9% 
(n=13) 

 

Mbo-niveau (n=16) 18.8% 
(n=3) 

50.0% (n=8) 18.8% (n=3) 12.5% 
(n=2) 

 

Hbo-niveau (n=64)  7.8% 
(n=4) 

37.5% 
(n=24) 

40.6% 
(n=26) 

14.1 (n=9)  

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

  100.0% 
(n=1) 

  

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

40.0% 
(n=2) 

 20.0% (n=1) 40.0% 
(n=2) 

 

Andere categorie***(n=2)   100.0% 
(n=2) 

  

Kwetsbaarheid wordt wel herkend, maar door de schotten in de financiering van de zorg is 
het lastig om als wijkverpleging/kinderthuiszorg een bijdrage te leveren aan het voorkomen 
van kwetsbaarheid. 

Totale groep (n=87) 9.2% 
(n=8) 

24.1% 
(n=21) 

27.6% 
(n=24) 

33.3% 
(n=29) 

5.7% (n=5) 

Mbo-niveau (n=16) 6.3% 
(n=1) 

25.0% (n=4) 31.3% (n=5) 25.0% 
(n=4) 

12.5% (n=2) 

Hbo-niveau (n=64)  7.8% 
(n=5) 

26.6% 
(n=17) 

28.1% 
(n=18) 

34.4% 
(n=22) 

3.1% (n=2) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

    100.0% (n=1) 

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

40.0% 
(n=2) 

20.0% (n=1)  40.0% 
(n=2) 

 

Andere categorie***(n=2)   50.0% (n=1) 50.0% 
(n=1) 

 

* Gespecialiseerd verpleegkundige waarbij niveau niet gespecificeerd was; **1 kinderverpleegkundige 

gaf aan ook als wijkverpleegkundige te werken; *** directie/management functie. 
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Tabel 20: Voorkomen van verdere gezondheidsrisico’s als gevolg van kwetsbaarheid 

 1 (zéér 
oneens) 

2 (oneens) 3 (eens) 4 (volledig 
eens) 

Niet te 
beantwoorden 

Ik heb niet genoeg kennis over interventies bij kwetsbare cliënten/kinderen om verdere 
gezondheidsrisico’s als gevolg van kwetsbaarheid te voorkomen. 

Totale groep (n=85) 29.4% 
(n=25) 

41.2% 
(n=35) 

23.5% 
(n=20) 

4.7% (n=4) 1.1% (n=1) 

Mbo-niveau (n=15) 33.3% 
(n=5) 

46.7% 
(n=7) 

20.0% (n=3)   

Hbo-niveau (n=63) 28.6% 
(n=18) 

41.3% 
(n=26) 

25.4% 
(n=16) 

4.8% (n=3)  

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

 100.0% 
(n=1) 

   

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

40.0% 
(n=2) 

40.0% 
(n=2) 

 20.0% 
(n=1) 

 

Andere categorie***(n=2)   50.0% (n=1)  50.0% (n=1) 

Ik heb te weinig tijd bij de cliënt/kind om verdere gezondheidsrisico’s als gevolg van 
kwetsbaarheid te voorkomen. 

Totale groep (n=85) 23.5% 
(n=20) 

31.8% 
(n=27) 

31.8% 
(n=27) 

11.8% 
(n=10) 

1.1% (n=1) 

Mbo-niveau (n=15) 13.3% 
(n=2) 

40.0% 
(n=6) 

33.3% (n=5) 13.3% 
(n=2) 

 

Hbo-niveau (n=63) 19.3% 
(n=16) 

22.9% 
(n=19) 

33.3% 
(n=21) 

11.1% 
(n=7) 

 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

 100.0% 
(n=1) 

   

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

40.0% 
(n=2) 

40.0% 
(n=2) 

 20.0% 
(n=1) 

 

Andere categorie***(n=2)   50.0% (n=1)  50.0% (n=1) 

Ik vind dat de wijkverpleging/kinderthuiszorg geen rol heeft in het voorkomen van verdere 
gezondheidsrisico’s als gevolg van kwetsbaarheid. 

Totale groep (n=85) 70.6% 
(n=60) 

25.9% 
(n=22) 

2.3% (n=2) 1.1% (n=1)  

Mbo-niveau (n=15) 53.3% 
(n=8) 

40.0% 
(n=6) 

 6.7% (n=1)  

Hbo-niveau (n=63) 73.0% 
(n=46) 

25.4% 
(n=16) 

1.2% (n=1)   

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

100.0% 
(n=1) 

    

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

80.0% 
(n=4) 

- 20.0% (n=1)   

Andere categorie***(n=2) 100.0% 
(n=2) 

    

Gezondheidsrisico’s als gevolg van kwetsbaarheid kun je niet voorkomen zonder 
samenwerking met andere betrokken professionals 

Totale groep (n=85) 8.2% 
(n=7) 

20.0% 
(n=17) 

37.6% 
(n=32) 

32.9% 
(n=28) 

1.1% (n=1) 

Mbo-niveau (n=15) 6.7% 
(n=1) 

33.3% 
(n=5) 

26.7% (n=4) 26.7% 
(n=4) 

6.7% (n=1) 

Hbo-niveau (n=63) 7.9% 
(n=4) 

19.0% 
(n=12) 

39.7% 
(n=25) 

33.3% 
(n=21) 

 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

   100.0% 
(n=1) 

 

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

40.0% 
(n=2) 

 40.0% (n=2) 20.0% 
(n=1) 

 

Andere categorie***(n=2)   50.0% (n=1) 50.0% 
(n=1) 
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 1 (zéér 
oneens) 

2 (oneens) 3 (eens) 4 (volledig 
eens) 

Niet te 
beantwoorden 

Ik vind dat de wijkverpleging/kinderthuiszorg de regie heeft als het gaat om het voorkomen 
van gezondheidsrisico’s als gevolg van kwetsbaarheid. 

Totale groep (n=85) 9.4% 
(n=8) 

36.5% 
(n=31) 

32.9% 
(n=28) 

20.0% 
(n=17) 

1.1% 

Mbo-niveau (n=15) 6.7% 
(n=1) 

46.7% 
(n=7) 

33.3% (n=5) 6.7% (n=1) 6.7% (n=1) 

Hbo-niveau (n=63) 7.9% 
(n=5) 

38.1% 
(n=24) 

31.7% 
(n=20) 

22.2 % 
(n=14) 

 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

  100.0% 
(n=1) 

  

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

40.0% 
(n=2) 

 20.0% (n=1) 40.0% 
(n=2) 

 

Andere categorie***(n=2)   100.0% 
(n=2) 

  

Kwetsbaarheid wordt wel herkend, maar door de schotten in de financiering van de zorg is 
het lastig om als wijkverpleging/kinderthuiszorg een bijdrage te leveren aan het voorkomen 
van verdere gezondheidsrisico’s als gevolg van kwetsbaarheid. 

Totale groep (n=85) 4.7% 
(n=4) 

25.9% 
(n=22) 

27.1% 
(n=23) 

37.6% 4.7% (n=4) 

Mbo-niveau (n=15)  33.3% 
(n=3) 

26.7% (n=4) 26.7% 
(n=4) 

13.3% (n=2) 

Hbo-niveau (n=63) 4.8% 
(n=3) 

25.4% 
(n=16) 

28.6%(n=18) 38.1%  
(n=32) 

3.2% (n=2) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

   100.0% 
(n=1) 

 

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

20.0% 
(n=1) 

40.0% 
(n=2) 

 40.0% 
(n=2) 

 

Andere categorie***(n=2)   50.0% (n=1) 50.0% 
(n=1) 

 

* Gespecialiseerd verpleegkundige waarbij niveau niet gespecificeerd was; **1 kinderverpleegkundige 

gaf aan ook als wijkverpleegkundige te werken; *** directie/management functie. 

 

Tabel 21: Ervaar je andere problemen rondom kwetsbaarheid in de zorg? 

 Ja, namelijk  Nee 

Totale groep (n=85) 48.2% (n=41) 51.8% (n=44) 

Mbo-niveau (n=15) 53.3% (n=8) 46.7% (n=7) 

Hbo-niveau (n=63) 46.0% (n=29) 54.0% (n=34) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

100.0% (n=1)  

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

60.0% (n=3) 40.0% (n=2) 

Andere categorie***(n=2) 50.0% (n=1) 50.0% (n=1) 

* Gespecialiseerd verpleegkundige waarbij niveau niet gespecificeerd was; **1 kinderverpleegkundige 

gaf aan ook als wijkverpleegkundige te werken; *** directie/management functie. 
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Tabel 22: Geef antwoord op de volgende stellingen over mogelijke oplossingen bij het 
herkennen/signaleren van kwetsbaarheid 

 1 (zéér 
oneens) 

2 (oneens) 3 (eens) 4 (volledig 
eens) 

Niet te 
beantwoorden 

Een eenduidige definitie kan mij helpen bij het signaleren van kwetsbaarheid bij 
cliënten/kinderen. 

Totale groep (n=83) 7.2% 
(n=6) 

27.7% 
(n=23) 

28.9% 
(n=24) 

36.1% 
(n=30) 

 

Mbo-niveau (n=13) 7.7% 
(n=1) 

7.7% (n=1) 15.4%  (n=1) 69.2% 
(n=9) 

 

Hbo-niveau (n=63) 6.3% 
(n=4) 

30.2% 
(n=19) 

33.3%(n=21) 30.2% 
(n=19) 

 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

   100.0% 
(n=1) 

 

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

20.0% 
(n=1) 

20.0% 
(n=1) 

40.0% (n=2) 20.0% (n=1)  

Andere categorie*** 
(n=2) 

 100.0% 
(n=2) 

   

Een gesprekskaart over kwetsbaarheid kan mij helpen bij het signaleren van kwetsbaarheid. 

Totale groep (n=83) 3.6% 
(n=3) 

7.2% (n=6) 42.2% 
(n=35) 

44.6% 
(n=37) 

2.4% (n=2) 

Mbo-niveau (n=13)   23.1% (n=3) 69.2% 
(n=9) 

7.7% (n=1) 

Hbo-niveau (n=63) 3.2% 
(n=2) 

6.3% (n=4) 47.6% 
(n=30) 

41.3% 
(n=26) 

1.6% (n=1) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

   100.0% 
(n=1) 

 

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

20.0% 
(n=1) 

20.0% 
(n=1) 

60.0% (n=3)   

Andere categorie*** 
(n=2) 

 50.0% 
(n=1) 

 50.0% 
(n=1) 

 

Een samenvattingskaart over kwetsbaarheid kan mij helpen bij het signaleren van 
kwetsbaarheid. 

Totale groep (n=83) 2.4% 
(n=2) 

4.8% (n=4) 38.6% 
(n=32) 

50.6% 
(n=42) 

3.6% (n=3) 

Mbo-niveau (n=13)   23.1% (n=3) 69.2%(n=9) 7.7% (n=1) 

Hbo-niveau (n=63) 1.6% 
(n=1) 

4.8% (n=3) 44.4% 
(n=28) 

46.0% 
(n=29) 

3.2% (n=2) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

   100.0% 
(n=1) 

 

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

20.0% 
(n=1) 

 40.0% (n=2) 40.0% 
(n=2) 

 

Andere categorie*** 
(n=2) 

 50.0% 
(n=1) 

 50.0% 
(n=1) 

 

* Gespecialiseerd verpleegkundige waarbij niveau niet gespecificeerd was; **1 kinderverpleegkundige 

gaf aan ook als wijkverpleegkundige te werken; *** directie/management functie. 
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Tabel 23: Geef antwoord op de volgende stellingen over mogelijke oplossingen bij het 
voorkomen van kwetsbaarheid 

 1 (zéér 
oneens) 

2 (oneens) 3 (eens) 4 (volledig 
eens) 

Niet te 
beantwoorden 

Een overzicht met interventies die ik in kan zetten om bij cliënten/kinderen kwetsbaarheid te 
voorkomen, kan mij helpen. 

Totale groep (n=83) 4.8% 
(n=4) 

3.6% (n=3) 34.9% 
(n=29) 

55.4% 
(n=46) 

1.2% (n=1) 

Mbo-niveau (n=13)   23.1% 
(n=3) 

69.2% 
(n=9) 

7.7% (n=1) 

Hbo-niveau (n=63) 47.6% 
(n=3) 

3.1% (n=2) 38.1% 
(n=24) 

54.0% 
(n=34) 

 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

   100.0% 
(n=1) 

 

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

20.0% 
(n=1) 

 40.0% 
(n=2) 

40.0% 
(n=2) 

 

Andere categorie*** 
(n=2) 

 50.0% 
(n=1) 

 50.0% 
(n=1) 

 

Een gesprekskaart over kwetsbaarheid kan mij helpen bij het voorkomen van kwetsbaarheid. 

Totale groep (n=83) 7.2% 
(n=6) 

7.2% (n=6) 42.2% 
(n=35) 

42.2% 
(n=35) 

1.2% (n=1) 

Mbo-niveau (n=13) - - 30.8% 
(n=4) 

61.5% 
(n=8) 

7.7% (n=1) 

Hbo-niveau (n=63) 6.3% 
(n=4) 

7.9% (n=5) 44.4% 
(n=28) 

41.3% 
(n=26) 

- 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

  100.0% 
(n=1) 

  

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

40.0% 
(n=2) 

 60.0% 
(n=3) 

  

Andere categorie*** 
(n=2) 

 50.0% 
(n=1) 

 50.0% 
(n=1) 

 

Een samenvattingskaart over kwetsbaarheid kan mij helpen bij het voorkomen van 
kwetsbaarheid. 

Totale groep (n=83) 2.4% 
(n=2) 

8.4% (n=7) 37.3% 
(n=31) 

49.4% 
(n=41) 

2.4% (n=1) 

Mbo-niveau (n=13)   38.5% 
(n=5) 

53.8% 
(n=7) 

7.7% (n=1) 

Hbo-niveau (n=63) 1.6% 
(n=1) 

9.5% (n=6) 38.1% 
(n=24) 

49.2% 
(n=31) 

1.6% (n=1) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

  100.0% 
(n=1) 

  

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

20.0% 
(n=1) 

 60.0% 
(n=3) 

20.0% 
(n=1) 

 

Andere categorie*** 
(n=2) 

 50.0% 
(n=1) 

 50.0% 
(n=1) 

 

* Gespecialiseerd verpleegkundige waarbij niveau niet gespecificeerd was; **1 kinderverpleegkundige 

gaf aan ook als wijkverpleegkundige te werken; *** directie/management functie. 
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Tabel 24: Zijn er andere oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van 
kwetsbaarheid? 

 Ja, namelijk  Nee 

Totale groep (n=82)* 52.4% (n=43) 47.6% (n=39) 

Mbo-niveau (n=12) 58.3% (n=7) 47.7% (n=4) 

Hbo-niveau (n=63) 49.2% (n=31) 50.8% (n=32) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige** (n=1) 

100.0% (n=1)  

Kinderverpleegkundige*** 
(n=5) 

60.0% (n=3) 40.0% (n=2) 

Andere categorie**** 
(n=2) 

50.0% (n=1) 50.0% (n=1) 

* Een respondent heeft deze vraag over geslagen; ** Gespecialiseerd verpleegkundige waarbij niveau 

niet gespecificeerd was; ***1 kinderverpleegkundige gaf aan ook als wijkverpleegkundige te werken; 

**** directie/management functie. 

 

 

Tabel 25: Geef antwoord op de volgende stellingen over mogelijke oplossingen bij het 
voorkomen van gezondheidsrisico's als gevolg van kwetsbaarheid. 

 1 (zéér 
oneens) 

2 (oneens) 3 (eens) 4 (volledig 
eens) 

Niet te 
beantwoorden 

Een overzicht met interventies die ik in kan zetten bij kwetsbare cliënten/kinderen om 
verdere gezondheidsrisico’s tegen te gaan, kan mij helpen. 

Totale groep (n=83) 2.4% 
(n=2) 

6.0% (n=5) 39.8% 
(n=33) 

49.4% 
(n=41) 

2.4% (n=2) 

Mbo-niveau (n=13)   38.5% 
(n=5) 

53.8% 
(n=7) 

7.7% (n=1) 

Hbo-niveau (n=63) 3.2% 
(n=2) 

4.8% (n=3) 38.1% 
(n=24) 

52.4% 
(n=33) 

1.6% (n=1) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

   100.0% 
(n=1) 

 

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

 20.0% (n=1) 60.0% 
(n=3) 

20.0% 
(n=1) 

 

Andere categorie*** 
(n=2) 

 50.0% 
(n=1) 

50.0% 
(n=1) 

  

Een gesprekskaart over kwetsbaarheid kan mij helpen bij het verminderen van 
gezondheidsrisico’s als gevolg van kwetsbaarheid. 

Totale groep (n=83) 2.4% 
(n=2) 

8.4% (n=7) 41.0% 
(n=34) 

45.8% 
(n=38) 

2.4% (n=2) 

Mbo-niveau (n=13)   38.5% 
(n=5) 

53.8% 
(n=7) 

7.7% (n=1) 

Hbo-niveau (n=63) 3.2% 
(n=2) 

7.9% (n=6) 42.9% 
(n=27) 

44.4% 
(n=28) 

1.6% (n=1) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

   100.0% 
(n=1) 

 

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

 20.0% (n=1) 60.0% 
(n=3) 

20.0% 
(n=1) 

 

Andere categorie*** 
(n=2) 

 50.0% 
(n=1) 

 50.0% 
(n=1) 

 

Een samenvattingskaart over kwetsbaarheid kan mij helpen bij het verminderen van 
gezondheidsrisico’s van kwetsbaarheid. 

Totale groep (n=83) 2.4% 
(n=2) 

6.0% (n=5) 38.6% 
(n=32) 

49.4% 
(n=41) 

3.6% (n=3) 

Mbo-niveau (n=13)   38.5% 
(n=5) 

53.8% 
(n=7) 

7.7% (n=1) 

Hbo-niveau (n=63) 3.2% 
(n=2) 

4.8% (n=3) 39.7% 
(n=25) 

49.2% 
(n=31) 

3.2% (n=2) 
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 1 (zéér 
oneens) 

2 (oneens) 3 (eens) 4 (volledig 
eens) 

Niet te 
beantwoorden 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

   100.0% 
(n=1) 

 

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

 20.0% (n=1) 40.0% 
(n=2) 

40.0% 
(n=2) 

 

Andere categorie*** 
(n=2) 

 50.0% 
(n=1) 

 50.0% 
(n=1) 

 

* Gespecialiseerd verpleegkundige waarbij niveau niet gespecificeerd was; **1 kinderverpleegkundige 

gaf aan ook als wijkverpleegkundige te werken; *** directie/management functie. 

 

 

Tabel 26: Zijn er andere oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van 
gezondheidsrisico's als gevolg van kwetsbaarheid? 

 Ja, namelijk  Nee 

Totale groep (n=80)* 47.5% (n=38) 52.5% (n=42) 

Mbo-niveau (n=12) 58.3% (n=7) 41.9% (n=5) 

Hbo-niveau (n=62) 41.9% (n=26) 58.3% (n=36) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige** (n=1) 

100.0% (n=1)  

Kinderverpleegkundige*** 
(n=4) 

50.0% (n=2) 50.0% (n=2) 

Andere categorie**** 
(n=2) 

100.0% (n=2)  

* Drie deelnemers hebben deze vraag overgeslagen; ** Gespecialiseerd verpleegkundige waarbij 

niveau niet gespecificeerd was; ***1 kinderverpleegkundige gaf aan ook als wijkverpleegkundige te 

werken; **** directie/management functie 

 

Tabel 27: Geef antwoord op de volgende stellingen over mogelijke oplossingen bij problemen 
binnen kwetsbaarheid in de zorg. 

 1 (zéér 
oneens) 

2 (oneens) 3 (eens) 4 (volledig 
eens) 

Niet te 
beantwoorden 

Als de uitkomsten van mijn gegeven zorg gemeten worden, kan ik die uitkomsten gebruiken 
om mijn werk voor kwetsbare cliënten te verbeteren. 

Totale groep (n=83) 2.4% 
(n=2) 

16.9% 
(n=14) 

39.8% 
(n=33) 

38.6% 
(n=32) 

2.4% (n=2) 

Mbo-niveau (n=13) - 7.7% (n=1) 38.5% 
(n=5) 

46.2% 
(n=6) 

7.7% (n=1) 

Hbo-niveau (n=63) 1.6% 
(n=1) 

17.5% 
(n=11) 

42.9% 
(n=27) 

36.5% 
(n=23) 

1.6% (n=1) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

 100.0% 
(n=1) 

   

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

20.0% 
(n=1) 

 20.0% 
(n=1) 

60.0% 
(n=3) 

 

Andere categorie*** 
(n=2) 

 50.0% (n=1)  50.0% 
(n=1) 

 

Het zou mij helpen om mijn werk voor kwetsbare cliënten te verbeteren als de uitkomsten 
van mijn gegeven zorg vergeleken kunnen worden met de uitkomsten van zorg van andere 
collega’s. 

Totale groep (n=83) 2.4% 
(n=2) 

20.1% 
(n=20) 

33.7% 
(n=28) 

37.3% 
(n=31) 

2.4% (n=2) 

Mbo-niveau (n=13)  7.7% (n=1) 38.5% 
(n=5) 

46.2% 
(n=6) 

7.7% (n=1) 

Hbo-niveau (n=63) 1.6% 
(n=1) 

25.4% 
(n=16) 

34.9% 
(n=22) 

36.5% 
(n=23) 

1.6% (n=1) 

Gespecialiseerd 
verpleegkundige* (n=1) 

 100.0% 
(n=1) 
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 1 (zéér 
oneens) 

2 (oneens) 3 (eens) 4 (volledig 
eens) 

Niet te 
beantwoorden 

Kinderverpleegkundige** 
(n=5) 

20.0% 
(n=1) 

20.0% (n=1) 20.0% 
(n=1) 

40.0% 
(n=2) 

 

Andere categorie*** 
(n=2) 

 50.0% (n=1)  50.0% 
(n=1) 

 

* Gespecialiseerd verpleegkundige waarbij niveau niet gespecificeerd was; **1 kinderverpleegkundige 

gaf aan ook als wijkverpleegkundige te werken; *** directie/management functie. 
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Bijlage VI: Resultaten discussiebijeenkomsten 
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