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Voorwoord  

Wij zijn Imani Igwe, Iris van den Heuvel, Mandy de Ronde, Mino Diaby en Sebas Almeida van                           
UHP-projectgroep 13. Wij ziWen in het eerste semester van ons tweede leerjaar en volgen allemaal de 
opleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool RoWerdam.  
Momenteel volgen wij de theorieroute van deze opleiding en hebben wij de opdracht gekregen 
vanuit het KennisCentrum ZorgInnovaMe om onderzoek te doen naar de wijkverpleegkundige. 
Specifiek is er onderzoek gedaan naar de prevenMeve taken van de wijkverpleegkundige op het 
gebied van roken, alcohol en overgewicht.  
Onze kennis over de wijkverpleging was zeer schaars, we hadden er geen affiniteit mee. Het was voor 
ons dan ook een uitdaging om hier onderzoek naar te doen. Wij zijn tot de realisaMe gekomen dat de 
wijkverpleegkundige een veel grotere rol hee] in de zorg en ons beeld hierover is dan ook volledig 
veranderd.  
Wij voeren ons onderzoek uit in de regio RoWerdam met als doelgroep de wijkverpleegkundige. 
Als projectgroep van vijf studenten kunnen wij met een voldaan gevoel terugkijken naar ons project 
en met een trots zijn op het eindresultaat.  
Wij willen graag onze opdrachtgevers en tevens contactpersonen Henk Rosendal en Jet Houwers 
bedanken voor de sturing Mjdens het onderzoek.  
Ook willen wij Rens MarMjn bedanken voor de goede begeleiding en de kriMsche blik Mjdens ons 
project. Als laatst gaat onze dank uit naar alle wijkverpleegkundigen en studenten die onze enquête 
hebben ingevuld. Zonder hen was dit onderzoek niet gelukt. 

RoWerdam, 28 januari 2022 
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Inleiding 
Voor u ligt ons uitgewerkte verslag over de wijkverpleegkundige. Wij richten ons in dit verslag op de 
prevenMeve taken van de wijkverpleegkundige ten opzichte van roken, alcohol en overgewicht in de 
gemeente RoWerdam.  
Wij hebben in kaart gebracht welke prevenMeve taken de wijkverpleegkundigen hebben, welke 
daadwerkelijk worden uitgevoerd. Zo zijn wij tot verbeterpunten of uitwerkingen van wat al goed 
gaat gekomen voor het uitvoeren van de prevenMeve taken.  

Aan het begin van ons onderzoek hebben wij in samenspraak met de opdrachtgever vragen 
opgesteld. De eerste vraag gaat over wie de wijkverpleegkundigen zijn en wat ze doen. De tweede 
vraag gaat over hoe groot het probleem is ten opzichte van roken, alcohol en overgewicht in 
RoWerdam. In het antwoord op de derde vraag gaan wij in op wat wij verstaan onder prevenMe.  
De vierde vraag gaat over de prevenMeve taken die een wijkverpleegkundige hee]. De laatste vraag 
gaat over welke intervenMes er zijn. 

In de methode kunt u lezen op welke wijze wij de vragen hebben beantwoord en hoe wij aan deze 
antwoorden zijn gekomen. Na de beantwoording kunt u lezen welke conclusie wij hebben getrokken 
uit onze resultaten. Als laatst kunt u de discussie lezen, waar wij het één en ander zullen 
verantwoorden.   
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Vraagstelling  
Wanneer er een onderzoek moet worden uitgevoerd, worden er hoofd- en deelvragen opgesteld aan 
de hand van de richMng van het onderzoek. Zo hebben wij ook eerst een hoofdvraag opgesteld die 
wordt gevolgd door zes deelvragen.  
Deze vragen luiden als volgt:  

Hoofdvraag:  
Hoe worden de prevenMeve taken op het gebied van roken, alcohol en overgewicht ingevuld door de 
wijkverpleegkundigen?   

Deelvragen:  
- Wie zijn de wijkverpleegkundigen en wat doen ze? 
- Hoe groot is het probleem ten opzichte van roken, alcohol en overgewicht in RoWerdam?  
- Wat verstaan wij onder prevenMe?  
- Welke prevenMeve taken hebben de wijkverpleegkundigen ten opzichte van roken, alcohol en 

overgewicht?   
- Welke intervenMes zijn er op het gebied van roken, alcohol en overgewicht? 
- Welke verbeterpunten zien wijkverpleegkundigen zelf?  

Samenva:ng  
Wij hebben onderzoek gedaan naar het vakgebied van de wijkverpleegkundigen en welke 
prevenMeve taken een wijkverpleegkundige hee].  
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De hoofdvraag van ons onderzoek is: “hoe worden de prevenMeve taken op het gebied van roken, 
alcohol en overgewicht ingevuld door de wijkverpleegkundigen?”. 

Om tot een antwoord op de hoofdvraag te komen zijn er deelvragen opgesteld. Deze zijn te vinden 
onder het kopje vraagstelling. De deelvragen hebben ons een beter beeld gegeven van de 
prevenMeve taken van een wijkverpleegkundige. Hier zijn wij achter gekomen door middel van een 
literatuurstudie en het opstellen van een enquête. Er is een aparte enquête opgesteld voor 
wijkverpleegkundigen en studenten.  

Het doel van het literatuuronderzoek en de enquête was hetzelfde. Het hee] ons geholpen om een 
duidelijk beeld te krijgen van de prevenMeve taken die horen bij roken, alcohol en overgewicht en hoe 
groot het probleem is van deze drie onderwerpen in de gemeente RoWerdam.  

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus zijn wij vooral samengekomen via Teams. Het is maar 
een aantal keer gelukt om fysiek af te spreken. Onze opdrachtgever van dit project is Henk Rosendal. 
Wij hebben een aantal keer met hem gesproken over de voortgang van het project. De Mps die hij 
hee] meegegeven zijn in het verslag verwerkt.  
De begeleider van ons groepje is Rens MarMjn. Wij kwamen vaker met hem samen via Teams en op 
school om te bespreken wat er nog gedaan moest worden aan ons project. Onze resultaten zijn 
gebaseerd op 2 enquêtes en literatuurstudie.  
Als we kijken naar de enquête die is verstuurd naar de wijkverpleegkundigen dan valt op dat bijna alle 
wijkverpleegkundigen benoemen dat ze prevenMe erg belangrijk vinden, maar de prevenMeve taken 
nauwelijks uitvoeren. Daar zijn een aantal factoren voor te noemen.  
Wijkverpleegkundigen vinden prevenMeve taken op het gebied van roken, alcohol en overgewicht wel 
belangrijk.  
Door de studenten van de minor wordt aangegeven dat er Mjdens de opleiding weinig aandacht is 
voor het vak van de wijkverpleegkundige.  

Onze aanbevelingen zijn dat er meer Mjd moet worden vrij gemaakt voor prevenMe op het gebied van 
roken, alcohol en overgewicht. Ook moet er Mjdens de opleiding tot verpleegkundige meer aandacht 
worden besteed aan het vak van wijkverpleegkundige en wat ze doen op het gebied van prevenMe. 
Uit de enquête is naar voren gekomen dat de richtlijnen voor prevenMe niet duidelijk zijn. 
OrganisaMes zouden goed naar deze richtlijnen kunnen kijken, zodat er meer duidelijkheid komt. 

Interprofessioneel samenwerken  
Het streven bij deze manier van samenwerken is om tot een holisMsche aanpak te komen. De mens 
staat centraal. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan een zorgplan. Deze manier van samenwerken hee] 
verschillende vormen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: hometeam, zorgteam en wijkteam. Elk team 
kent een andere samenstelling. Op verschillende niveaus worden meningen en inzichten 
gecombineerd.  
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Tijdens een teamevaluaMe worden 4 componenten gereflecteerd: invloed op funcMoneren van het 
team, fase van groepsontwikkeling waarin het team zit, communicaMeniveaus en leiderschapssMjlen.  

Goossens hee] een model ontwikkelt waarin 5 communicaMeniveaus voorkomen: inhoudsniveau, 
procedureniveau, interacMeniveau, bestaansniveau en contextniveau. Met het laatste niveau wordt 
bekeken welke invloed de buitenwereld hee] op de communicaMe binnen een team.  
Per niveau zijn er bepaalde vragen. Bij het bestaansniveau kan iemand zich afvragen welke plek die in 
het team hee] (Outer, 2018).  

Bij het vraagstuk dat wij in dit verslag behandelen, staat de wijkverpleegkundige centraal. Deze 
verpleegkundige werkt met verschillende professionals samen. Wanneer een cliënt een vorm van 
demenMe hee], kan het zijn dat ze onder anderen samenwerkt met een demenMeverpleegkundige. 
Bij de zorgt wordt de cliënt en naasten betrokken (Theunissen, 2021).  
Een wijkverpleegkundige hee] contact met een huisarts, belangrijk in de eerstelijnszorg. Vertrouwen 
tussen deze parMjen zorgt voor betere communicaMe. CommunicaMe gebeurt ook richMng cliënt en 
mantelzorgers (Nieuwboer, 2020).  
Een ander voorbeeld van een zorgverlener waar een wijkverpleegkundige mee samenwerkt is de 
diëMst. Deze professional kan cliënten met een ongezonde leefsMjl en overgewicht helpen. Ook kan ze 
worden ingezet om deze problemen te vorkomen. Zo speelt de diëMst een rol in de prevenMe.  

Een laatste voorbeeld van een zorgverlener waarmee wordt samengewerkt is de ergotherapeut. De 
therapeut kan bij mensen thuiskomen en zorg verrichten. Dit wordt overlegd met de andere 
betrokken disciplines. Samen komen ze tot een passend zorgplan.  

Resultaten  
Wie zijn de wijkverpleegkundigen en wat doen ze?                                                                                                  
In het Kwaliteitskader Wijkverpleging wordt de wijkverpleegkundige beschreven als een 
verpleegkundige die zich richt op onder anderen verzorging en gezondheidsbevordering. De 
wijkverpleegkundige werkt samen met andere disciplines die zorg verlenen. Per cliënt wordt naar 
passende zorg gezocht. Het team waarmee de verpleegkundige samenwerkt kan bestaan uit een 
wijkteam, familie van de zorgvrager, vrijwilligers en andere hulpverleners zoals de huisarts. In de 
meeste gevallen zijn er nog meer mensen betrokken. De wijkverpleegkundige richt zich niet alMjd op 
een individu, maar ook op de samenleving als geheel. 
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Door de toenemende aandacht voor prevenMe en gezondheidsbevordering, wordt veel van de 
wijkverpleging verwacht. In de wijkverpleging staat een gelijkwaardige en vertrouwensrelaMe met de 
cliënt centraal. De wijkverpleegkundige ondersteunt de cliënt bij het maken van keuzes. Een 
vertrouwensrelaMe tussen beide essenMeel voor het leveren van deze zorg.  
De verpleegkundigen richten zich op posiMeve gezondheid, de aandacht is hier vooral gericht op het 
versterken van de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven.  

De werkwijze van een wijkverpleegkundige lijkt op een cyclus, omdat de verpleegkundige de cliënt 
volgt, signaleert en op veranderingen anMcipeert. Het op Mjd aanpassen van zorgverlening blij] 
mogelijk.  Het doel van wijkverpleging is de kwaliteit van thuis wonen bevorderen.  
Gezondheid wordt gezien als een posiMeve en dynamische condiMe. Om te bepalen of dat zo is, wordt 
er gekeken of iets funcMoneel is en het fysiek en psychisch mogelijk is voor de cliënt. Er wordt 
rekening gehouden met het sociale netwerk en zingeving van een persoon.  

Een duidelijk kenmerk van de wijkverpleging is de acMeve en gelijkwaardige rol die de cliënt hee] in 
de totstandkoming en instandhouding van de zorg. Een andere belangrijke samenwerkingspartner in 
de zorg is de mantelzorger van de cliënt.   
Verder bestaat het team van de wijkverpleging uit verschillende professionals. Dit hangt af van de 
zorg die iemand nodig hee]. Dit kunnen bijvoorbeeld palliaMef verpleegkundigen zijn wanneer 
iemand in de laatste fase van het leven zit. Deze verpleegkundige bezit een hoop kennis over 
palliaMeve zorg en kan specialisMsche begeleiding bieden. Alle professionals werken volgens het 
beroepsprofiel.  

In een team moet er alMjd iemand de leiding hebben. In het geval van de wijkzorg is dit de 
wijkverpleegkundige. Door middel van een analyse van de wijkverpleegkundige kan er samen met de 
andere professionals en de cliënt een zorgplan worden opgesteld. De verpleegkundige zorgt ervoor 
dat de juiste specialisten worden ingezet.  
De wijkverpleegkundige draagt zorg voor het juist organiseren en indiceren van zorg die nodig is. Een 
wijkverpleegkundige met een bepaalde specialisaMe kan ook indicaMes stellen. Dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren als bekend is dat de cliënt een vorm van demenMe hee] of het gaat kinderen.  

Wij doen vooral onderzoek naar prevenMeve taken, dit is ook een verantwoordelijkheid van de 
wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige kan prevenMeve taken ontwikkelen en uitvoeren. Er 
worden Mjdens dit proces veel overwegingen gemaakt om de juiste zorg voor een cliënt te regelen. 
Het hangt sterk van de cultuur die binnen een organisaMe heerst. Een omgeving waarin een 
wijkverpleegkundige kan blijven leren, zal ervoor zorgen dat de kennis blij] verbeteren. Dit hee] 
goede invloed op een team. Het blijven leren en ontwikkelen is dus een belangrijke taak voor de 
wijkverpleegkundige (Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging, 2018). 

Hoe groot is het probleem ten opzichte van roken, alcohol en overgewicht in Ro=erdam?  
Een groot probleem in Nederland en ook in RoWerdam is roken.  In Nederland sterven gemiddeld 
20.000 mensen aan roken of meeroken per jaar. In RoWerdam ligt dit gemiddelde nog hoger. In de 
wijk Tarwewijk is de gemiddelde levensverwachMng dan ook 7 jaar korter dan die van de gemiddelde 
inwoner. Dit komt omdat ongeveer vij]ig procent van de inwoners in Tarwewijk rookt. In RoWerdam 
rookt gemiddeld 20 procent van alle inwoners. Ook dit percentage ligt hoger dan het gemiddelde van 
Nederland. De wijk waarin het meest wordt gerookt is Nieuw Mathenesse, in de deze wijk rookt 47 
procent van de inwoners. Om dit tegen te gaan hee] de gemeente een aantal rookvrije zones 
ingevoerd.  
Alcoholverbruik in RoWerdam is vergeleken met het landelijk gemiddelde een minder groot 
probleem. In Nederland drinkt 77 procent van de inwoners weleens alcohol, 7 procent drinkt 
overmaMg en 7,7 procent valt onder de categorie zware drinker. In RoWerdam liggen deze cijfers lager. 
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Ongeveer 50 procent van de inwoners drinkt alcohol. Hierbij is 5,4 procent een overmaMge drinker en 
7,2 procent een zware drinker.  

In 2017 is er een schaang gemaakt van hoeveel mensen landelijk zijn gestorven aan de gevolgen van 
alcohol. Hierbij kwam het neer op een schaang van ongeveer 2.000 mensen. Het laatste 
gezondheidsprobleem waar we het over gaan hebben is overgewicht in Nederland hee] gemiddeld 
50 procent overgewicht. Dit gemiddelde ligt iets hoger in de omgeving RoWerdam. In RoWerdam hee] 
gemiddeld 52 procent van de bevolking overgewicht. 16,7 procent lijdt dan ook aan zwaar 
overgewicht (obesitas). Obesitas veroorzaakt meerdere ziektes zoals hart en vaat ziekten.  Hierdoor is 
het lasMg om precies de mortaliteit van deze aandoening vast te stellen.  
In 2020 is gemiddeld 6,9% van de volwassenen van 18 jaar en ouder in Nederland een overmaMge 
drinker. Per gemeente varieert het percentage van 3 tot maar liefst 13%. Je bent een overmaMge 
drinker als je meer dan 14 glazen per week (vrouwen) of 21 glazen per week (mannen) drinkt. Het 
percentage van RoWerdam is 6%. (Cijfers alcohol, z.d.).  
In Nederland drinken 11,6 miljoen mensen alcohol. Er zijn 1.29 miljoen zware drinkers, waarvan ruim 
78.400 mensen aqankelijk zijn van alcohol. Het percentage overmaMge drinkers is gedaald van 9,9% 
in 2014 naar 8,5% in 2019. In 2020 is dit nog verder gedaald naar 6,9%. Zwaar drinken is in dezelfde 
periode licht gedaald van 9,2% in 2014 naar 7,7% in 2020. (Cijfers en feiten alcoholgebruik, z.d.).  

In Nederland waren in 2019 naar schaang ruim 8300 sterfgevallen toe te schrijven aan het gebruik 
van alcohol. Dat blijkt uit een risicoanalyse die is gedaan in het kader van de Global Burden of Disease 
Study 2019. Deze studie is gedaan door het InsMtute for Health Metrics and EvaluaMon (van de 
Universiteit van Washington.  
Het geschaWe aantal van ruim 8.300 sterfgevallen in 2019 mede als gevolg van alcoholgebruik ligt veel 
hoger dan een schaang die recent door het RIVM is gedaan. Het RIVM kwam voor 2017 uit op 
ongeveer 1.900 Nederlandse alcoholdoden van 20 jaar en ouder. (Alcoholgebruik belangrijke 
risicofactor voor ster]e, 2020). 

In 2020 had 50,0% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder te maken met maMg of ernsMg 
overgewicht. Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas (ernsMg 
overgewicht) is dat andersom, er zijn meer vrouwen dan mannen met obesitas. (Overgewicht 
gemeente, wijk en buurt, z.d.). 
Van de Nederlandse bevolking die 18 jaar en ouder is hee] 13,9% obesitas. In RoWerdam hee] 51,3% 
van de inwoners overgewicht en hee] 17,5% van de inwoners ernsMg overgewicht. 
In 1990 had een op de drie volwassen Nederlanders maMg tot zeer ernsMg overgewicht. Sindsdien is 
het aantal Nederlanders met overgewicht snel toegenomen tot de hel] van alle volwassenen in 2020. 
Deze sMjging in overgewicht is significant voor zowel mannen, vrouwen als de totale groep. 
(Overgewicht | Cijfers & Context | Trends | Volksgezondheidenzorg.info, 2021).  
Onlangs opperden de auteurs van een overzichtsarMkel in dit Mjdschri] dat er geen verband zou 
bestaan tussen overgewicht en ster]e. Zij concludeerden: ‘Zelfs in de categorie “maMge 
zwaarlijvigheid” is het moeilijk om bewijs te vinden voor toename van totale ster]e.’ 
(Seidell, 2009).  

Wat verstaan wij onder preven>e?  
“Het doel van prevenMe is te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen 
en te beschermen. Ook hee] prevenMe tot doel ziekten en complicaMes van ziekten te voorkomen of 
in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen” (RIVM, 2021).  
PrevenMe wordt op verschillende manieren gebruikt en kun je indelen in vier ‘groepen’, namelijk: 
prevenMe naar doelgroep, naar fase van de ziekte, naar doel (type maatregel) en naar methode van 
uitvoering. (Volksgezondheidenzorg, 2022).  

PrevenMe richt zich vaak op een specifieke doelgroep van mensen die meer risico lopen om ziek te 
worden, of mensen die extra bescherming nodig hebben. Een doelgroep kan ook bestaan uit mensen 
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die een groep vormen op een heel andere manier, zoals mensen met een lage SES (sociaal 
economische status) of zwangere vrouwen. Ook kan het zijn dat een doelgroep bestaat uit mensen 
met eenzelfde lee]ijdsgroep, zoals jongeren of ouderen. Bij het onderscheiden van de doelgroepen 
kijken ze naar het ziektestadium: van de gezonde bevolking tot de mensen met een ziekte. 
Universele prevenMe richt zich op de gezonde, algemene bevolking. Het doel is om de gezondheid van 
de bevolking op een acMeve manier te bevorderen en te beschermen en de kans op risicofactoren en 
het ontstaan van ziekte te verminderen. Je kunt hierbij denken aan het RijksvaccinaMeprogramma.  

SelecMeve prevenMe richt zich op de bevolkingsgroepen met een verhoogd risico op ziekten. Het 
voorkomt dat mensen die één of meerdere risicofactoren hebben voor een bepaalde aandoening, 
daadwerkelijk ziek worden. Het doel van selecMeve prevenMe is het verbeteren van de gezondheid 
van specifieke risicogroepen, zoals bevolkingsonderzoek of de griepprik bij ouderen.  

Geïndiceerde prevenMe richt zich op individuen met beginnende klachten en voorkomt dat deze 
klachten verergeren tot een aandoening. Deze mensen hebben dus geen gediagnosMseerde ziekte, 
maar wel beginnende symptomen of klachten.  
Het doel is om verdere gezondheidsschade of het daadwerkelijk ontstaan van een ziekte te 
voorkomen, bijvoorbeeld bij benauwdheidsklachten om te stoppen met roken.  

Zorggerelateerde prevenMe richt zich op het ondersteunen van mensen met een ziekte of 
gezondheidsprobleem. Het doel hierbij is om de ziektelast te beperken, de zelfredzaamheid te 
vergroten en de complicaMes te voorkomen. De zorg gerelateerde prevenMe voorkomt dat een 
bestaande aandoening uiteindelijk leidt tot een lagere kwaliteit van leven of ster]e. Denk hierbij aan 
een gecombineerde leefsMjlintervenMe voor een paMënt met obesitas of het stoppen-met-roken-
programma voor een COPD-paMënt (RIVM, 2021).  

“PrevenMe naar fase waarin de ziekte zich bevindt is ingedeeld in primaire, secundaire en terMaire 
prevenMe” (RIVM, 2021). Deze indeling van de ziekte komt vanuit de gezondheidszorg.  

Met primaire prevenMe worden vooral de acMviteiten bedoelt die ervoor zorgen dat gezonde mensen 
een bepaald gezondheidsprobleem, ziekte of ongeval voorkomen. Het hee] als doel om ziekte te 
voorkomen en dit doe je door de oorzaak weg te nemen. Denk hierbij aan campagnes rondom 
stoppen met roken of lesprogramma’s over het belang van een gezond gewicht.  

Secundaire prevenMe richt zich vooral op de mensen met een ziekte in een vroeg stadium, mensen 
die ziek zijn, maar nog geen gediagnosMseerde ziekte hebben. Het is dus een vroege opsporing van 
ziekten of afwijkingen bij personen die een verhoogd risico lopen, een bepaalde geneMsche aanleg 
hebben of al ziek zijn. Het doel is om vroegMjdig de ziekte te behandelen, zodat deze eerder geneest 
of niet verergert. Voorbeelden van vroegMjdige opsporing kan zijn door bevolkingsonderzoeken.  

TerMaire prevenMe richt zich op paMënten, mensen die al ziek zijn. Hier is vooral de bevordering van 
de zelfredzaamheid van belang. Hier is het doel om mensen een helpende hand te bieden om zo 
zorgaqankelijk mogelijk te blijven en het voorkomen van complicaMes. Denk hierbij aan het 
voorkomen van decubitus bij bedlegerigheid. (V&VN, 2019).  

Terugkomend op de wijkverpleegkundige zal deze zich dus vooral bezig houden met de primaire 
prevenMe. 

“De prevenMemaatregelen worden ingedeeld naar het doel (type maatregel): ziekteprevenMe, 
gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming” (RIVM, 2021).  
Met ziekteprevenMe voorkom je specifieke ziekten en signaleer je deze vroegMjdig. Dit doe je 
bijvoorbeeld met vaccinaMes, screening en prevenMeve medicaMe.  
Met gezondheidsbevordering is het doel om een gezonde leefsMjl en een gezonde fysieke en sociale 
omgeving te bevorderen.  
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En bij gezondheidsbescherming bescherm je de bevolking tegen factoren die gezondheidsbedreigend 
zijn. Denk hierbij aan kwaliteit van zwem- en drinkwater of de verkeersveiligheid. 
(Volksgezondheidenzorg, 2022).  

De wijkverpleegkundigen zullen vooral bezig zijn met de gezondheidsbevordering. Op het gebied van 
roken, alcohol en overgewicht is dit erg belangrijk.  

Welke preven>eve taken hebben de wijkverpleegkundigen ten opzichte van roken, alcohol en 
overgewicht?   
Verpleegkundigen houden zich bezig met prevenMe. Het is een belangrijk onderdeel van de zorg. Als 
verpleegkundige ben je bezig met het bevorderen van de gezondheid. Uit een peiling blijkt 96% het 
een kerntaak te vinden. Bijna de hel] zegt er geen Mjd voor te hebben. Belangrijke oorzaken daarvan 
zijn Mjdsdruk en onvoldoende kennis binnen een organisaMe (V&VN, z.d.-a).   

Het aantal mensen in Nederland dat rookt neemt de laatste jaren af. Op dit moment rookt ongeveer 
20% van de mensen die 18 jaar en ouder zijn. In 2014 was dit nog 25,7% (Trimbos insMtuut, z.d.).  
De cijfers in RoWerdam komen overeen met het landelijk gemiddelde. In de gemeente RoWerdam 
rookt 21% van de mensen uit dezelfde lee]ijdsgroep (RIVM, z.d.-c).  
Er zijn veel verschillende taken die verpleegkundigen hebben op het gebied van prevenMe. Er zijn 
meerdere mogelijkheden Mjdens een gesprek. Een verpleegkundige kan mensen adviseren, 
begeleiden en behandelen (V&VN, z.d.-b).  

In Nederland is er een alcoholrichtlijn. Deze houdt in dat je niet of maximaal 1 glas alcohol per dag 
drinkt. In RoWerdam voldoet 50% van de mensen aan deze richtlijn. Van de bevolking die 18 jaar en 
ouder is drinkt 14% teveel. Zij worden gerekend tot zware of overmaMge drinker (RIVM, z.d.-a).  

De verpleegkundige hee] als taak om dit gebruik te verminderen. Een aantal maatschappelijke 
parMjen hee] een akkoord getekend om vroegsignalering van alcoholproblemen een impuls te geven 
(Lemmers et al., 2020).  

De gemeente RoWerdam hee] een prevenMeakkoord op het gebied van overgewicht. Het hee] 3 
hoofdpunten waarop wordt ingezet: het serieus nemen van zelfzorg, gezonde voeding moet net zo 
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gemakkelijk te kopen zijn als ongezonde voeding en inzeWen op wijkprevenMeketen (Gemeente 
RoWerdam, 2019).  
PrevenMe om overgewicht tegen te gaan is belangrijk, een ongezonde leefsMjl en overgewicht kunnen 
in de toekomst grote of zelfs onherstelbare gevolgen hebben (Hossein Abbasi & Aghaamiri, 2020).  

Vooral bij het laatste punt kan de wijkverpleegkundige een rol spelen. Wat een verpleegkundige 
precies kan doen wordt bij de volgende deelvraag besproken.  

Welke interven>es zijn er op het gebied van roken, alcohol en overgewicht? 
Een verpleegkundige voert handelingen uit op basis van kennis en oordeel over een situaMe. Dit 
wordt intervenMe genoemd. Het kan directe en indirecte zorg zijn. Deze zorg kan specifiek op een 
persoon zijn gericht, maar ook op het gezin of een gehele populaMe. 
IntervenMes worden op een bepaalde manier geclassificeerd. Ze worden geclassificeerd volgens de 
Nursing IntervenMons ClassificaMon o]ewel NIC geclassificeerd. De NIC kan voor iedere paMënt 
worden gebruikt.  

In de NIC staan 542 intervenMes gemeld. Er staan ook intervenMes in over onder andere roken en 
alcohol. Deze bestaan uit 7 verschillende domeinen. Er gekeken naar funcMes, gedrag, veiligheid, 
familie, gezondheidszorgstelsel en de samenleving (Berends, 2021).  

Wanner prevenMeve taken niet werken of het is te laat voor prevenMe, dan kan een verpleegkundige 
intervenMes toepassen die in de NIC staan vermeld.  
Hieronder zijn intervenMes op het gebied van roken, overgewicht en alcohol te vinden. Deze 
intervenMes zijn door wijkverpleegkundigen zelf genoemd als antwoord op een van de vragen uit de 
enquête die wij hebben opgesteld of gehaald uit het boek verpleegkundige intervenMes (Bulechek & 
Butcher, 2017).  

Roken 
Het doel van deze intervenMe is een ander helpen stoppen met roken. Bepaalde intervenMes die je 
hierbij toe zou kunnen passen zijn: 

- PaMënt doorverwijzen naar individuele of groepstherapie 
- Als zorgverlener een goed voorbeeld zijn door niet te roken 
- PaMënt helpen een zorgplan op te stellen waarbij de psychosociale aspecten worden 

aangepakt die het rookgedrag beïnvloede. 
- PaMënt verzekeren dat lichamelijke onWrekkingsverschijnselen van nicoMne Mjdelijk zijn 
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Alcohol 
Het doel van deze intervenMe is zorg verlenen aan paMënten die plotseling ophoudt met gebruik van 
alcohol of ermee bezig is. Bepaalde intervenMes die je hierbij zou kunnen toepassen zijn: 

- PaMënt uitleggen dat depressie en oververmoeidheid gebruikelijke verschijnselen zijn bij 
ontwenning 

- Als zorgverlener alert zijn op sMekem alcoholgebruik Mjdens de ontwenning van de 
zorgverlener. 

- Zorgen voor een prikkelarme omgeving 
- Zorgen voor een adequate vocht- en voedselinname 

Overgewicht 
Volgens het boek “verpleegkundige intervenMes” wordt overgewicht niet specifiek genoemd maar 
gewichtsregulering wel. Het doel van deze intervenMe is een persoon helpen een opMmaal 
percentage lichaamsvet en lichaamsgewicht te handhaven/ bereiken. Bepaalde intervenMes die 
hierbij toegepast kunnen worden: 

- Gewoonten, gebruiken, culturele en erfelijke factoren die het gewicht kunnen beïnvloeden 
- Relevante medische aandoeningen bespreken die het gewicht kunnen beïnvloeden 
- Bepaal het ideale lichaamsgewicht voor de zorgvrager 
- Moedig de zorgvrager aan elke dag voldoende water de drinken 

Welke verbeterpunten zien wijkverpleegkundigen zelf?  
Wijkverpleegkundigen hebben veel taken, niet alleen prevenMeve taken. Daardoor blij] gebeurt het 
vaak dat er geen Mjd over is voor prevenMe. Wanneer daar wel Mjd voor is, zijn de verpleegkundigen 
aqankelijk van de cliënt. Deze moet openstaan voor eventuele veranderingen en prevenMeve zorg. 
Verpleegkundigen kunnen Mjdens een gesprek bepalen of mensen openstaan. Dit is belangrijk voor 
het slagen van prevenMeve intervenMes.  

In de enquête is aan verpleegkundigen gevraagd hoeveel Mjd ze per week besteden aan prevenMeve 
taken. In bijna alle antwoorden komt naar voren dat ze er weinig Mjd aan besteden, maar ze er wel 
meer Mjd aan zouden willen besteden. Ook werd er aangegeven dat de aandacht meer gericht moet 
zijn op algemene prevenMe in plaats van specifiek op een cliënt. Dit houdt in dat 
wijkverpleegkundigen zich meer bezig willen houden met prevenMe voor een wijk in zijn geheel. Op 
dit moment zien ze weinig effect van hun prevenMeve taken, omdat ze geen Mjd hebben voor de 
uitvoering ervan.  

Alle wijkverpleegkundigen geven aan dat ze prevenMe belangrijk vinden. Voor cliënten zijn roken, 
alcohol en overgewicht lasMge onderwerpen. Vaak ontbreekt de moMvaMe om er iets aan te doen. 
Wat ook gebeurt is dat een wijkverpleegkundige pas in beeld komt wanneer er al een probleem is 
ontstaan. Het is dan te laat voor prevenMe.  

Verpleegkundigen zouden graag meer Mjd en ruimte willen hebben voor prevenMeve taken. Ze zijn nu 
vooral met acute zorg bezig. Er worden meerdere ideeën genoemd om de zorg te verbeteren. Bij 
collega´s moet het belang van prevenMe bekend zijn. Er moet meer aandacht voor prevenMe in zijn 
geheel komen en een eventueel algemeen prevenMepad zoals hierboven beschreven.  
Voor het laten slagen van deze ideeën vinden wijkverpleegkundigen de samenwerking in de wijk, 
betere uitleg, duidelijke folders en voorlichMng binnen een wijkteam belangrijk.  
Deze hulp willen ze bieden voor de hele wijk en op een laagdrempelig niveau.   
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Conclusie  
De hoofdvraag van dit project is: Hoe worden de prevenMeve taken op het gebied van roken, alcohol 
en overgewicht ingevuld door de wijkverpleegkundigen?   

Voor het beantwoorden van deze vraag hebben wij literatuuronderzoek gedaan en met behulp van 
een enquête prakMjkonderzoek. In de resultaten zijn de uitkomsten van beide onderzoeken te vinden. 
Uit de resultaten kan de conclusie worden getrokken dat wijkverpleegkundigen prevenMe op het 
gebied van roken, alcohol en overgewicht belangrijk vinden. De verpleegkundigen doen vooral aan 
voorlichMng.  
Er zijn echter een aantal beperkende factoren die ervoor zorgen dat wijkverpleegkundigen de 
prevenMeve taken niet kunnen uitvoeren. De beperkende factor die het vaakst wordt genoemd is Mjd. 
Wijkverpleegkundigen hebben naast prevenMeve taken nog veel andere taken. Daardoor blij] er 
weinig Mjd over voor prevenMe.  
Ook wordt er door studenten aangegeven dat er Mjdens de opleiding meer aandacht moet zijn voor 
het werk van een wijkverpleegkundige.   

Wij hebben inzicht gekregen in waar de problemen liggen bij de uitvoering van prevenMeve taken. Als 
afsluiMng van de conclusie willen wij een aantal aanbevelingen doen.  

Er moet meer Mjd vrij worden gemaakt voor prevenMe op het gebied van roken, alcohol en 
overgewicht. Een intervenMe die vaak is genoemd is voorlichMng. Betrek als organisaMe in ieder geval 
de verpleegkundige bij de veranderingen die eventueel moeten worden doorgevoerd.   
Tijdens de opleiding tot verpleegkundige moet er meer aandacht worden besteed aan het vak van 
wijkverpleegkundige en wat ze doen op het gebied van prevenMe. Dit vergroot de kennis van een 
verpleegkundige. Binnen een zorgorganisaMe moet er ruimte zijn voor wijkverpleegkundigen om te 
blijven leren. Dit kan een organisaMe op verschillende manieren vormgeven. Een voorbeeld: 
wijkverpleegkundigen houden elke maand een presenMe over een onderwerp dat te maken hee] met 
prevenMe op het gebied van roken, alcohol en overgewicht.   
Uit de enquête is naar voren gekomen dat de richtlijnen voor prevenMe niet duidelijk zijn. 
OrganisaMes zouden goed naar deze richtlijnen kunnen kijken, zodat er meer duidelijkheid komt.    
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Methode  
Om ervoor te zorgen dat u, als lezer, goed begrijpt hoe wij onderzoek hebben gedaan, schrijven wij 
dit hoofdstuk. Waarom staat de methode nou op deze plek in het verslag?  
Wij willen laten zien dat de “standaard” opbouw van een verslag, niet alMjd de beste opbouw is. Na 
het antwoord geven op onze deelvragen en het geven van onze conclusie vinden wij het belangrijk 
dat u kunt lezen hoe wij aan deze antwoorden zijn gekomen en dit terug kunt redeneren naar de 
resultaten. In de discussie zullen wij ingaan op de resultaten, maar ook op de methode en dat is de 
reden dat u de methode op deze plek in het verslag aantre].   

Projectaanpak 
Voordat wij zijn begonnen met dit onderzoek hebben we een plan van aanpak gemaakt. Hierin staat  
beschreven wat het doel van dit onderzoek is en hoe het aangepakt moet worden. Daarna hebben 
wij gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld (deze vindt u in bijlage 4).  
Oorspronkelijk hoorden wij een prakMjkonderzoek te verrichten maar wegens de coronamaatregelen 
en de drukte in de zorg was het moeilijk om daadwerkelijk het veld in te gaan. Wij hebben enquêtes 
opgesteld, om toch een kijk in de prakMjk te hebben. Mandy en Iris hebben zich hierop gericht en het 
beeld vanuit de prakMjk mogelijk gemaakt. Wij hebben allemaal één deelvraag op ons genomen en 
deze door middel van literatuuronderzoek beantwoord. Mandy hee] zich vooral bezig gehouden met 
de antwoorden uit de enquêtes en hier vanuit de conclusie geschreven.  
Tijdens het doen van dit onderzoek hebben wij ons zoveel mogelijk aan de criteria gehouden en 
meerdere malen contact opgenomen met onze opdrachtgever voor eventuele feedback die hij ons 
kon geven.   

Literatuuronderzoek  
Dit onderzoek is uitgevoerd zodat wij uiteindelijk een zo goed mogelijk antwoord konden geven op de 
probleemstelling die betrekking hee] tot de prevenMeve taken van de wijkverpleegkundigen ten 
opzichte van roken, alcohol en overgewicht en hoe deze verbeterd zou kunnen worden.  
Wij hebben hiervoor onder andere literatuuronderzoek uitgevoerd. Met behulp van  
wetenschappelijk onderbouwde zoekmachines en boeken, zoals: Springerlink, Google Scholar en 
zakboek verpleegkundige intervenMes (NIC) zijn wij op een geheel EBP onderzoek uitgekomen.  
De meest voorkomende zoektermen die wij in deze databanken hebben gebruikt zijn: 
wijkverpleegkundige, prevenMe, taken, roken, overgewicht en alcohol.  
Om onze opMes te verbreden hebben we  ook gebruik gemaakt van engelse  wetenschappelijk 
onderbouwde bronnen dit hee] ervoor gezorgd  dat de informaMe die we verkregen niet beperkt 
bleef. Dit kunt u allemaal terugvinden in ons zoekstrategie formulier (bijlage 1), daarin staat ook 
beschreven welke booleaanse operatoren we hebben gebruikt en onder hoeveel hits we zijn 
gebleven.  
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Daarnaast hebben we als ondersteunende bronnen gebruik gemaakt van onderzoeksinsMtuten zoals 
het RIVM en de Volksgezondheidszorg.  

PrakDjkonderzoek  
Door het uitvoeren van ons literatuuronderzoek hebben wij heel veel informaMe gekregen en dankzij 
deze informaMe was het voor ons makkelijker om ons prakMjkonderzoek op te stellen. Wij hebben 
ervoor gekozen om enquêtes te gebruiken voor ons prakMjkonderzoek, omdat je op een vrij 
makkelijke manier in contact komt met een groot bereik. Het werkt effecMever als je de opvaangen 
en meningen van grotere groepen wilt onderzoeken. Je kan een (online) enquête bijvoorbeeld door 
Mentallen mensen tegelijk laten invullen en het programma analyseert vervolgens automaMsch de 
resultaten voor jou. Het neemt dus een stuk minder Mjd in beslag dan als je die Mentallen mensen 
persoonlijk zou interviewen. De enquête die wij hebben gemaakt is kwalitaMef. Ook is het een 
gestructureerde vorm van dataverzameling. We wisten van te voren precies welke informaMe we 
wilden verzamelen en hierop onze vragen gebaseerd.  
Voor het maken van deze enquêtes hebben wij gebruik gemaakt van het programma “Survio”. Bij het 
opstellen van de enquêtes hebben wij rekening gehouden met de invulMjd. Beide enquêtes bestaan 
uit 10 op vragen waar de ondervraagden vrijuit en volledig anoniem antwoord op konden geven.  

Bij de ene enquête die wij hebben opgesteld zijn de vragen gericht op de studenten van de minor 
wijkverpleegkunde. Wij hebben contact gezocht met de cursushouder van deze minor en hebben op 
deze manier onze enquête kunnen verspreiden onder de studenten van de minor wijkverpleegkunde. 
Met deze enquête wilden wij erachter komen of er bij het opleiden van de verpleegkundige misschien 
al iets mis gaat op het gebied van prevenMe.  
De andere enquête bevaWe vragen die gericht zijn op afgestudeerd wijkverpleegkundigen. Onze 
opdrachtgever hee] ons enorm geholpen bij de verspreiding van deze enquête. Henk Rosendal hee] 
voor ons de link van de enquête gedeeld met organisaMes in RoWerdam die wijkverpleegkundigen in 
dienst hebben. Bij deze enquête was het vooral ons doel om een duidelijk beeld te krijgen vanuit de 
prakMjk en hoe de dagelijkse werkzaamheden van een wijkverpleegkundige eruit zien. De vragen 
waren vooral gericht op de prevenMeve taken. De antwoorden die wij uit de enquêtes hebben 
gekregen zijn valide en betrouwbaar.  

Wij blijven het enorm jammer vinden dat wegens de coronamaatregelen het ons niet is gelukt om 
fysiek in contact te komen met zorgorganisaMes in RoWerdam.  
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Discussie  
Wij zijn dit project begonnen met een literatuurstudie. Hierbij hebben wij eerst gezocht naar 
informaMe over de wijkverpleegkundige. Daarna zijn wij specifiek gaan zoeken naar literatuur over 
prevenMeve taken. Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de 
werkzaamheden van een wijkverpleegkundige.  
Na het literatuuronderzoek is er een enquête opgesteld. Er is een enquête opgesteld voor 
wijkverpleegkundigen en voor studenten die de minor over de wijkverpleging. Wij hebben ze een 
aantal weken de Mjd gegeven om de enquête in te vullen. Er is zoveel mogelijk gedaan om mensen te 
bereiken. Wij waren aqankelijk van de respons. De verwachMng was dat meer mensen zouden 
reageren. De meeste wijkverpleegkundigen die hebben gereageerd werken voor dezelfde organisaMe. 
Daarmee loop je risico een eenzijdig beeld te krijgen.  
Bij een aantal vragen kwamen er echter veel verschillende reacMes binnen.  
In de methode staat verder uitgewerkt op welke manier wij onderzoek hebben gedaan.  

De opdrachtgever kan de aanbevelingen overnemen en inpassen op een manier die in de prakMjk 
werkt. Belangrijk is wel dat wijkverpleegkundigen erbij worden betrokken. Zij moeten de ideeën in de 
prakMjk uitvoeren. 
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Bijlagen  
Bijlage 1: zoekstrategieformulier  

Database Gebruikte 
zoektermen  en 

filters

Aanta
l 

hits

Resultaat

  
  

 ExperMsegebied wijkverpleegkundige 2019  

Google 
Scholar

wijkverpleegkundige
      AND taken AND 
prevenMe   
Sinds 2017  

173 hWps://link.springer.com/arMcle/10.1007/
s41184-020-0814-6   
 

Google 
Scholar

prevenMeakkoord 
AND alcohol AND  
drugs AND 
overgewicht 
Sinds 2017

31 hWps://www.herkenalcoholproblemaMek.nl/wp-
content/uploads/2021/04/AF1757-Rapport-
Knelpuntenanalyse-SVA.pdf 

Google 
Scholar 

wijkverpleegkundige 
AND 
interprofessioneel 
samenwerken  
sinds 2018

133 hWps://www.researchgate.net/profile/ /publicaMon/
344736558_Zijn_wijkverpleegkundigen_klaar_om_sa
men_te_werken/links/5fa12e5e299bf1b53e5cfca6/
Zijn-wijkverpleegkundigen-klaar-om-samen-te-
werken.pdf 

Google 
Scholar 

wijkverpleegkundige 
AND 
interprofessioneel 
samenwerken  
sinds 2018 

133 hWps://repository.han.nl/han/bitstream/handle/
20.500.12470/2048/
VVN+MG+NR2+2021_Leernetwerken.pdf?
sequence=1 

SpringerLi
nk 

 

wijkverpleegkundige
  
AND prevenMe   
Sinds 2017  

80 hWps://link-springer-com.ezproxy.hro.nl/arMcle/
10.1007/s41185-017-0074-7   
Balanceren tussen samenwerken, loslaten en zorg 
verlenen  
  
hWps://link-springer-com.ezproxy.hro.nl/arMcle/
10.1007/s12503-018-0084-8   
Samenwerken aan gezonde leefsMjl   
 NVTG Roken AND stoppen 

AND helpen 
151 hWps://www.ntvg.nl/zoeken/arMkelen?

keys=roken%20and%20stoppen%20and%20helpen 

START nurse AND obese 
AND prevenMon  
bibliotheek 
Hogeschool 
RoWerdam  
laatste 5 jaar  
arMkel 

105 hWps://journals.sagepub.com/doi/pdf/
10.1177/1557988320966519 

Google PrevenMeve taken 
wijkverpleegkundige
 

- hWps://www.venvn.nl/nieuws/gemiste-kans-te-
weinig-Mjd-voor-prevenMe/   
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Google RoWerdam AND 
prevenMe AND 
gezond 

- hWps://roWerdam.notubiz.nl/document/8336381/1  

Google RIVM AND alcohol 
AND gemeente  

- hWps://www.volksgezondheidenzorg.info/
onderwerp/alcoholgebruik/regionaal-internaMonaal/
regionaal#node-alcoholgebruik-volgens-richtlijn-
gemeente  

Google RIVM AND obesitas 
AND gemeente  

- hWps://www.volksgezondheidenzorg.info/
onderwerp/overgewicht/regionaal-internaMonaal/
regionaal#node-obesitas-gemeente 

Google RIVM AND roken 
AND gemeente  

- hWps://www.volksgezondheidenzorg.info/
onderwerp/roken/regionaal-internaMonaal/regionaal 

Google Trimbos AND roken 
AND aantal  

- hWps://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/roken/ 

Google beroepsgroep AND 
verpleegkunde AND 
prevenMe 

- hWps://www.venvn.nl/thema-s/prevenMe/ 

Google beroepsgroep AND 
verpleegkunde AND 
prevenMe AND roken 

- hWps://www.venvn.nl/thema-s/prevenMe/prevenMe-
van-roken-en-stoppen-met-roken/ 

Google Wijkverpleegkundig
e taken 

- hWps://www.zorgvoorbeter.nl/samenwerken-in-de-
wijk/indiceren 

Google Wijkverpleegkundig
e taken 

- hWps://mob.nu/wat-doet-een-wijkverpleegkundige/ 

Google IntervenMes 
wijkverpleegkundige 
alcohol 

- hWps://www.nursing.nl/hoe-ga-je-om-met-een-
alcoholverslaafde-paMant-nurs006384w/ 

Google IntervenMes 
wijkverpleegkundige 
alcohol

- hWps://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/
problemaMsch-alcoholgebruik-en-alcoholverslaving/
behandeling-en-begeleiding

Google Verpleegkundige 
intervenMes 
overgewicht 

- hWps://www.zorginsMtuutnederland.nl

Google Hoeveel mensen 
overgewicht in 
RoWerdam? 

- hWps://www.erasmusmagazine.nl/events/over-
gewicht-in-roWerdam/ 
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Google Alcoholgebruik 
RoWerdam 

- hWps://www.volksgezondheidenzorg.info/
onderwerp/alcoholgebruik/regionaal-internaMonaal/
regionaal 

Google Gemeente 
RoWerdam roken

- hWps://www.roWerdam.nl/wonen-leven/rookvrij/ 

Google Rookverbod AND 
RoWerdam AND 
gevolgen roken 

- hWps://www.rijnmond.nl/nieuws/116993/In-
Tarwewijk-leef-je-zeven-jaar-korter 

Google Gemeente 
RoWerdam roken 
Cijfers 

- hWps://www.volksgezondheidenzorg.info/
onderwerp/roken/regionaal-internaMonaal/
regionaal#node-rokers-ggd-regio 

Google gevolgen roken 
RoWerdam

- hWps://dspace.library.uu.nl/handle/1874/373195 

Google Alcohol verbruik 
gemeente 
RoWerdam

- hWps://www.volksgezondheidenzorg.info/
onderwerp/alcoholgebruik/regionaal-internaMonaal/
regionaal#node-alcoholgebruik-volgens-richtlijn-ggd-
regioGoogle Mortaliteit Roken 

alcohol 
- hWps://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/hoeveel-

mensen-overlijden-er-door-alcohol-tabak-en-drugs/

Google Gemeente 
RoWerdam cijfers 
overgewicht 

- hWps://www.volksgezondheidenzorg.info/
onderwerp/overgewicht/regionaal-internaMonaal/
regionaal#node-overgewicht-ggd-regio

Google kwaliteitsstandaard  
wijkverpleging

- hWps://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/
zorginzicht/kwaliteitsinstrumenten/
Kwaliteitskader+wijkverpleging+%28versie+1%29.pdf 

Google Wat is prevenMe - hWps://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/
weWelijk-en-beleidskader-publieke-gezondheid/wat-
is-prevenMe          RijksinsMtuut voor Volksgezondheid 
en Milieu 

hWps://www.volksgezondheidenzorg.info/
verantwoording/prevenMe- 
volksgezondheidenzorginfo/wat-prevenMe#node-
prevenMe-naar-intervenMemethode  Google PrevenMe AND 

wijkverpleegkundige 
- hWps://www.venvn.nl/thema- s/prevenMe/   
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Bijlage 2: posterpresenta>e  
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Bijlage 3: Tussen>jdse reflec>es en persoonlijke leerdoelen  

Imani Igwe  
1. Hoe is de start en de planning van het project verlopen? 
De start van het project verliep wel oké, want we wisten aan het begin niet precies wat de opdracht 
was. Dit bracht veel onzekerheden met zich mee. Uiteindelijk hebben wij een afspraak gemaakt met 
ons opdrachtgever om elkaar fysiek te ontmoeten. Hierna wisten we iets beter wat we moesten doen 
en hebben we gebaseerd daarop een goede planning kunnen maken. Uiteindelijk hebben we ons niet 
aan de planning kunnen houden waardoor we veel dingen moesten verschuiven. 
Dit had vertraagde resultaten als gevolg. 

2. Hoe verliep de samenwerking binnen de groep, met de opdrachtgever en met de docent? 
Binnen de groep verliep de samenwerking soms erg chaoMsch. Eén van de redenen hiervan was 
voornamelijk omdat we gedeeltelijk in een lockdown zaten waardoor bijna het hele project online 
plaatsvond. Daarnaast kon niet iedereen alMjd aanwezig zijn wegens privé zaken, school, werk, etc. 
Hierdoor miste sommige projectleden vaak een hoop informaMe wat weer voor verwarring en chaos 
zorgde. Om die reden kon ook niet iedereen alMjd bij de online gesprekken met ons opdrachtgever 
aanwezig zijn. De samenwerking betre] de taakverdeling verliep vanaf het begin wel heel goed 
iedereen wist wat hij/zij moest doen en hee] het ook daadwerkelijk gedaan. Wat betre] de 
samenwerking met ons opdrachtgever heb ik alleen maar posiMeve dingen daarover te zeggen.  
Toen we de opdracht oorspronkelijk niet begrepen hee] hij echt zijn Mjd genomen om het duidelijk 
aan ons uit te leggen. De communicaMe tussen ons was ook heel goed het was makkelijk om 
afspraken met hem te maken. De samenwerking met de docent was ook heel fijn, ons docent hee] 
telkens Mjd voor ons gemaakt en snel gereageerd op de vragen die we hadden. Ik moet wel eerlijk 
zeggen dat hij naar mijn gevoel soms streng voor ons was, maar dat hee] ons alleen maar 
gemoMveerd om beter ons best te doen. 

3. Hoe werden besluiten genomen en taken verdeeld? 
We zijn op school samengekomen aan het begin om een duidelijk overzicht te maken van alle taken. 
Vervolgens hebben we iedereen laten kiezen wat volgens hun ze het beste konden doen. Op dat 
gebied ging het wel alMjd soepel. Degene die niet aanwezig waren kregen dan natuurlijk wat over 
was. 

4. Hoe verloopt de communicaDe in de groep? 
De communicaMe in de groep verliep wel goed maar de uitvoering kon beter. Want we reageerden 
gewoon op elkaar in de groepsapp en we wisten allemaal wat we moesten doen. Maar toen het erop 
neer kwam om bijvoorbeeld iets in te leveren voor de deadline die we zelf opgesteld hadden, ging 
het niet alMjd even soepel. Dit komt denk ik voornamelijk omdat de communicaMe grotendeels via 
WhatsApp verliep. Als de lessen op school waren geweest, hadden we er meer uit kunnen halen.  
De communicaMe was dan in posiMeve zin ook anders geweest. 

5. Hoe is de inzet van alle project-groepsleden geweest? 
Ik vond de inzet van de groep wel goed iedereen hee] gewoon gedaan wat hij/zij moest. Wel kan ik 
aanmerken dat de één meer iniMaMef toonde dan de ander. Dit kwam waarschijnlijk doordat iedereen 
een eigen gedachtegang daarin hee] en ook een eigen werkwijze hanteerde die met elkaar kan 
botsen. Uiteindelijk hee] iedereen wel zijn eigen taken gedaan, ondanks dat er soms een deadline 
werd gemist. 
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6. Welke rol vervulde elk projectgroep lid? 
Iedereen in het verslag vervult een bepaalde rol. Zo is er iemand die telkens contact houdt met de 
opdrachtgevers. Er zijn twee groepsleden die spellingsfouten controleren, iemand die de 
bronvermelding controleert. Ook hebben we de literatuuronderzoek onder elkaar verdeeld. Iemand 
anders kijkt naar de lay-out; iedereen doet wel wat. 

7. Waarover zijn jullie tevreden en ontevreden (minimaal 3 punten van beide items)? 
Tevreden: 
- Ondanks alle chaos hebben we toch wel iets kunnen maken waar we trot op kunnenzijn 
- De groepssfeer 
- De taak verdeling 

Ontevreden: 
- Gemiste deadlines 
- Niet iedereen was alMjd aanwezig Mjdens de afgesproken meeMngs 
- We hadden de draad iets sneller moeten oppakken 

8. Een Dp en pluim aan de individuele projectgroep leden. 
- Tip: meer iniMaMef tonen en sneller beginnen 
- Pluim: goede taakverdeling en fijne communicaMe 

9. Vastleggen van verbeterpunten en concrete afspraken. 
- Verbeterpunten: iets sneller iniMaMef tonen en de draad oppakken als groep 
- Concrete afspraken: ieder beter op de hoogte houden en opgestelde deadlines daadwerkelijk 

behalen en het op Mjd aan de groep laten weten wanneer dit niet lukt. 

Persoonlijke reflecDe n.a.v. vastgestelde persoonlijke leerdoelen 
Leerdoel: Aan het einde van dit project wil ik alle deadlines op 6jd hebben gehaald.  
Ik doe dingen haast alMjd last minute en vaak kom ik er ook mee weg. Maar in groepsverband werken 
maakt het iets moeilijker voor mij om dit  te doen, omdat ik ook rekening moet houden met mijn 
klasgenoten en niet alleen met mijzelf. We hebben gedurende het maken van dit onderzoek 
meerdere deadlines opgesteld. Het was een grote uitdaging voor mij om me er ook daadwerkelijk aan 
te houden, omdat ik me ook moest bezig houden met andere vakken en opdrachten die ik daarvoor 
moest maken. Omdat het mij op een gegeven moment teveel werd moest ik wel een planning maken. 
Dit is ook iets waar ik moeite mee heb, want een planning maken is één ding, maar me er ook 
daadwerkelijk aan houden is een heel ander geval. Om goed werk te leveren moest het wel. 
Langzamerhand ben ik me aan mijn zelf opgestelde planningen gaan houden zodat ik zo min mogelijk 
deadlines miste. Het is niet alMjd even goed gelukt maar ik merk in vergelijking met vijf maanden 
geleden veel verschil. UHP maken hee] mij heel erg gemoMveerd om niet meer last minute te 
werken, het hee] mij zoveel stress gescheeld en het werk dat ik uiteindelijk heb geleverd is veel beter 
dan als ik het één dag van tevoren snel in elkaar had geflanst. Ik ben hier heel trots op en zal deze 
ontwikkeling/ groei blijven toepassen. 

Iris van den Heuvel  
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1. Hoe is de start en de planning van het project verlopen? 
Aan het begin van dit project bestond onze groep uit zeven studenten. We hadden er allemaal veel 
vertrouwen in en keken met een posiMeve blik naar dit project. De communicaMe verliep prima en we 
hadden duidelijk één iemand in de groep die werd aangewezen als “de groepsleider”. Dit was fijn en 
gaf extra veel vertrouwen voor het project. Het hee] een aantal weken geduurd voordat we écht 
wisten wat er dit project van ons verwacht werd en daarom verliep de voortgang op het begin erg 
moeizaam. Wel hadden we aan het begin al een heel duidelijk doel gesteld en een plan gemaakt hoe 
we alles dit project gingen aanpakken.  

2. Hoe verliep de samenwerking binnen de groep, met de opdrachtgever en met de docent?  
Na een aantal weken kreeg de persoon die wij, als groep, hebben aangewezen tot “groepsleider” 
vrijstelling voor dit project. Ook was hij de contactpersoon met onze opdrachtgever.                                     
De communicaMe met onze opdrachtgever verliep op dat moment erg moeizaam, omdat wij als groep 
geen iniMaMef toonde. In de laatste weken van het project hebben wij dit contact wel weer proberen 
op te pakken en hebben wij toch twee fijne gesprekken/vergaderingen gehad met onze 
opdrachtgever en hee] hij ons veel Mps gegeven die ons verder hielpen in het project. Door corona 
konden we ook moeilijk naar school, dus was de communicaMe vooral online; via whatsapp of teams. 
Dit maakten de communicaMe met elkaar moeilijker, maar ook de communicaMe met ons 
begeleidend docent. De samenwerking binnen ons groepje liep niet heel soepel. Niet iedereen was 
even gemoMveerd en dit maakt het dan lasMg om samen te werken.   

3. Hoe werden besluiten genomen en taken verdeeld? 
Eén van mijn andere groepsgenoten en ik zijn de taak van “groepsleider” over gaan nemen. Dit 
betekent dat wij vaak keken naar wat er nog gedaan moest worden. Tijdens de vergadering namen 
we vaak met het hele groepje gezamenlijke besluiten en verdeelden we de taken onder elkaar. Als je 
niet aanwezig was bij de vergaderingen dan kreeg je een taak toegewezen.  

4. Hoe verloopt de communicaDe in de groep? 
Binnen de groep verliep de communicaMe niet vanzelf. Eén van mijn groepsgenoten en ik moesten 
veel iniMaMef tonen, want anders was er een lange radiosMlte. Met de coronapandemie en de 
lockdown(s) was het erg moeilijk om met elkaar af te spreken. Met elkaar afspreken en samenkomen 
op school is toch de fijnste manier van communicaMe, maar dit ging haast niet. De communicaMe was 
dus vooral via de groepsapp op Whatsapp en soms via een vergadering op Teams. Door de online 
communicaMe ontstonden vaak misverstanden.   

5. Hoe is de inzet van alle projectgroep leden geweest? 
Ik denk dat niet iedereen met dezelfde inzet aan dit project hee] gewerkt. Dit kan komen doordat 
iedereen een eigen manier van werken hee] of doordat de één minder gemoMveerd is dan de ander. 
Iedereen voerden wel gewoon zijn/haar taken uit, ondanks er soms een zelf-gestelde deadline werd 
gemist.  

6. Welke rol vervulde elk projectgroep lid? 
Mandy en ik hadden de taak als “groepsleider” op ons genomen, dit houdt in dat wij ons bezig 
hielden met wat er gedaan moest worden, wij waren dan ook alMjd aanwezig bij de vergaderingen 
om onze bevindingen te delen met de rest van de groep. Iedereen nam zijn/haar eigen deelvraag en 
een extra onderdeel, zoals bijvoorbeeld het voorwoord of de methode. Op deze manier werden de 
taken verdeeld. Uiteindelijk hee] de één meer gedaan dan de ander, maar dit is denk ik alMjd wel het 
geval in een groepsproject.  

7. Waarover zijn jullie tevreden en ontevreden (minimaal 3 punten van beide items)? 
Tevreden: 
- Ik ben zeer tevreden over de posterpresentaMe.   
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- Leuk onderwerp waar wij, als verpleegkundigen in opleiding, heel veel van hebben geleerd.  
- Fijne opdrachtgever en meedenkend begeleidend docent  

Ontevreden: 
- Niet iedereen toonde veel inzet, waardoor de samenwerking moeizaam verliep.  
- De communicaMe met de opdrachtgever, dit hebben wij als groep niet goed aangepakt.  
- Het niet komen opdagen of te laat komen bij de vergaderingen.  

8. Een Dp en pluim aan de individuele projectgroep leden. 
Een algemene Mp voor alle groepsleden (inclusief mijzelf): kijk vooruit!  
Door vooruit te kijken kun je Mjd inplannen en hiermee zorg je ervoor dat je taken voor de deadlines 
uitvoert. Het is moeilijk om Mjdens drukke studieweken Mjd vrij te maken voor dit project, maar door 
vooruit te kijken kan het helpen om die Mjd wel vrij te maken.  

Een algemene pluim: Iedereen voerden zijn taken op een goede manier uit, waardoor er mooie 
stukken zijn ontstaan.  

9. Vastleggen van verbeterpunten en concrete afspraken. 
In het vervolg is het belangrijk dat we allemaal Mjd vrij maken voor het samenkomen en écht 
proberen om de deadlines te halen. Ook is het belangrijk dat iedereen iniMaMef toont. Als groep 
moeten we proberen om elkaar te moMveren zodat we een mooi eindresultaat kunnen neerzeWen.  

Persoonlijke reflecDe n.a.v. vastgestelde persoonlijke leerdoelen 
Leerdoel: Aan het einde van dit project wil ik niet alle taken op mij hebben genomen. 
Bij voorgaande groepsprojecten, zowel op de middelbare school als in leerjaar 1 van mijn studie, heb 
ik vaak gehad dat ik teveel taken op mij had genomen. Dit kwam mede doordat als iemand het zelf 
deed, ik vaak andermans werk ging controleren en ook dit zorgde weer voor extra werk. Het zorgde 
er vaak voor dat ik deadlines niet haalde en veel stress had in het eindproces van het project. 
Ik vind samenwerken ontzeWend leuk, maar ook heel erg lasMg. 
 
Toen ik aan dit, twee semester lang durende, UHP-project begon was mijn doel dan ook om niet alles 
op mij te nemen en te vertrouwen op andermans kunnen. Aan het begin van dit project ging dit heel 
erg goed, iemand anders had het “leiderschap” op zich genomen en de taken werden netjes en eerlijk 
onder elkaar verdeelt. Toen hij vrijstelling kreeg voor dit vak, viel de groep een beetje uit elkaar en 
heb ik besloten om samen met een andere groepsgenoot deze taak over te nemen. Er werd niet van 
alle groepsleden evenveel inzet getoond en dit zorgde ervoor dat het moeilijk was om aan mijn 
leerdoel te werken, omdat ik vaak het gevoel heb gehad dat als ik de taken niet op mij zou nemen, 
deze niet zouden worden uitgevoerd. Wel heb ik ook gezien dat de taken wel degelijk werden 
uitgevoerd door mijn groepsgenoten, maar ik het dan niet kon laten om de opgestuurde documenten 
te controleren en dit leverde mij weer extra werk op. 
Ik heb voor dit leerdoel gekozen omdat het belangrijk is voor de samenwerking in de groep en voor 
mijn eigen gezondheid, want door teveel stress van zo’n project kan het heel slecht met mij gaan; 
slecht slapen, overgeven en alle andere dingen om mij heen laten vallen. 
 
Als ik terugkijk op dit project en mijzelf de vraag stel: heb ik mijn leerdoel dit project gehaald?           
Dan moet ik eerlijk zijn en is het antwoord: nee, dat denk ik niet. Ik heb er wel ontzeWend veel van 
geleerd en zal het in de toekomst, zowel Mjdens de opleiding als afgestudeerd verpleegkundige, dan 
ook zeker anders doen. 

Mandy de Ronde 
1. Hoe is de start en de planning van het project verlopen? 
De start van het project liep goed. Ik had het idee dat de meeste wel mee wilde werken. Later is dat 
beeld helemaal veranderd.  
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2. Hoe verliep de samenwerking binnen de groep, met de opdrachtgever en met de docent?  
De samenwerking is niet goed verlopen. Afspraken om stukken in te leveren werden niet nagekomen. 
Aan het eind hee] iedereen aangegeven er Mjd voor vrij te kunnen maken. Dat is niet zo geweest.  
Wij hebben de opdrachtgever te weinig erbij betrokken. Er is bijna geen contact geweest.  

3. Hoe werden besluiten genomen en taken verdeeld?  
De besluiten werden Mjdens samenkomsten genomen. De taken hebben wij onderling verdeeld. 
Echter werden ze niet alMjd gemaakt en moesten andere mensen deze alsnog uitvoeren.  

4. Hoe verloopt de communicaDe in de groep?  
Wij hebben vooral gecommuniceerd via WhatsApp. Wanneer er wat werd gestuurd werd er niet alMjd 
gereageerd. Het moest vaak meerdere keren worden gevraagd.  

5. Hoe is de inzet van alle projectgroep leden geweest?  
De inzet was heel wisselend. De een hee] meer gedaan dan de ander. De rest nam ook geen iniMaMef 
om iets te doen.  

6. Welke rol vervulde elk projectgroep lid? 
Een paar groepsleden hadden de leiding en verdeelde de taken. De rest had bijna geen rol. Er moest 
veel moeite worden gedaan om de stukken te ontvangen.  

7. Waarover zijn jullie tevreden en ontevreden (minimaal 3 punten van beide items)?  
Tevreden:  
- Groepsgenoot die de taken wel uitvoerde  
- Poster die bij de presentaMe is gebruikt  
- Antwoorden van wijkverpleegkundigen  

Ontevreden:  
- Samenwerking  
- Projectplanning  
- CommunicaMe met opdrachtgever 

8. Een Dp en pluim aan de individuele projectgroep leden.  
Ik kan echt niet iedereen uit de groep een pluim geven.  
Wel wil ik een pluim geven aan Iris en bedanken voor de fijne samenwerking. Dit hee] er mede voor 
gezorgd dat we tot een verslag zijn gekomen.  

9. Vastleggen van verbeterpunten en concrete afspraken. 
De samenwerking moest veel beter. De taken moeten de volgende keer eerlijker worden verdeeld. 
Mensen moeten deze dan ook echt uitvoeren. Het moet niet terechtkomen bij mensen die al veel 
doen.  
Een verbeterpunt is het halen van deadlines die we als groep hebben gesteld. Stukken werden vaak 
te laat aangeleverd.  

Persoonlijke reflecDe n.a.v. vastgestelde persoonlijke leerdoelen 
Leerdoel: In een groep moet ik 6jdens het project de leiding durven nemen.  
Ik heb een test ingevuld om te kijken welke Belbinrol bij mij past. De meeste punten heb ik gekregen 
voor de rollen zorgdrager en monitor.  
In het begin van het project had een ander groepslid de leiding. Deze kreeg echter Mjdens het project 
vrijstelling voor het vak.  
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Daarna heb ik samen met een groepsgenoot de leiding overgenomen. Dit is het hele project zo 
gebleven. Tijdens het verdelen van de taken heb ik de leiding genomen en gezegd wat er verdeeld 
moest worden.  
Ik heb geprobeerd om iedereen te laten kiezen wat ze wilden doen. Er werd weinig iniMaMef getoond 
en heb samen met de groepsgenoot gewoon gezegd wat iedereen moest doen.  
Het resultaat is dat de taken zijn verdeeld en dat ik de leiding heb durven nemen. Over het algemeen 
ging dat redelijk goed. Ik had op de momenten dat er weinig werd gedaan duidelijker aan moeten 
geven dat er iets gedaan moest worden.  
  

Mino Diaby  
1. Hoe is de start en de planning van het project verlopen? 
In het begin het project hadden wij een vrije snelle start wij hadden dan ook best snel onze manier 
van samenwerken gevonden. Vervolgens verloren wij 2 groepsgenoten waarvan één vrijstelling kreeg 
en één niet meer reageerde en dit hee] onze groep een beetje gedesoriënteerd.  

2. Hoe verliep de samenwerking binnen de groep, met de opdrachtgever en met de docent?  
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De samenwerking onderling binnen de groep ging op sommige momenten niet alMjd even doordat de 
taken niet alMjd even duidelijk waren omdat de samenstelling van de groep was veranderd. Met de 
opdrachtgever en de docent was de communicaMe wel een stuk beter wij hadden zeer frequent 
afspraken over wat de bedoeling van de opdracht was. Hierin werd goed gecommuniceerd en werden 
duidelijke afspraken gemaakt.  

3. Hoe werden besluiten genomen en taken verdeeld? 
Besluiten in de groep werden gezamenlijk gemaakt wij probeerde voor iedereen zo haalbaar mogelijk 
te maken in dit was vaak ook het geval door dat er met iedereen zoveel mogelijk rekening werd 
gehouden.  

4. Hoe verloopt de communicaDe in de groep? 
De communicaMe in de groep verliep voor al online en soms kwamen wij fysiek bij elkaar samen. Dit 
werkte voor ons in de meeste gevallen goed omdat zo iedereen inbreng had bij besluiten die 
moesten worden gemaakt.  

5. Hoe is de inzet van alle projectgroep leden geweest? 
In principe was de inzet binnen de groep goed. Niet iedereen gaf op elk moment even veel inzet, 
maar uiteindelijk kwam iedereen wel zijn afspraken na waardoor er nog steeds gewerkt werd. Wij 
gaven wel Mjdig aan elkaar aan dat we iets minder aan het project konden ziWen op bepaalde 
momenten. 

6. Welke rol vervulde elk projectgroep lid? 
Iris, Imani, Sebas, en ik waren vooral bezig met het literatuuronderzoek en het schri]elijke gedeelte. 
Mandy hee] vooral alles bij elkaar gebracht en ook de conclusie gedaan. De enquête is gezamenlijk in 
de groep gemaakt en vervolgens hebben Iris en Mandy deze afgenomen.  

7. Waarover zijn jullie tevreden en ontevreden (minimaal 3 punten van beide items)? 
Tevreden:  
- Over de samenwerking in de groep 
- Hoe we het verlies van 2 groepsgenoten hebben opgeknapt  
- Over de posterpresentaMe en het behaalde resultaat hiervan  

Ontevreden:  
- We konden niet alMjd samen komen, omdat groepsgenoten het vaak druk hadden.  
- Onduidelijkheid over wat er precies moest gebeuren  
- Ik vond het jammer dat één van onze groepsgenoten niet aanwezig was waardoor het midden 

van het project een vrij moeilijke periode was.  

8. Een Dp en pluim aan de individuele projectgroep leden. 
Als pluim voor Imani heb ik dat zij alMjd gemoMveerd was om aan het project te werken en er alMjd 
Mjd voor probeerde te maken en als Mp heb ik minder snel alle taken op je proberen te nemen.  
Als pluim voor Mandy heb ik dat ze alMjd bereid was om te helpen en als Mp heb ik dat ze zich soms 
iets minder zorgen hoefde te maken over het project.  
Als pluim voor Iris heb ik dat Iris alMjd iedereen bij elkaar probeerde te brengen om aan de opdracht 
te ziWen en als Mp heb ik dat ze soms iets minder rusMger te werk kan gaan qua communicaMe.  
Als pluim voor Sebas heb ik dat hij alMjd rusMg bleef hoe zwaar het ook werd dit was fijn voor de 
groepssfeer en als Mp voor Sebas heb ik dat hij zich soms iets vaker kon laten horen. 
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9. Vastleggen van verbeterpunten en concrete afspraken. 
Verbeterpunten die gemaakt zouden kunnen worden zijn dat we ons meer aan de afspraken zouden 
op het gebied van samen komen. Dit ging meestal goed, maar niet iedereen was er alMjd bij. Er zijn 
maar een paar momenten geweest waar daadwerkelijk het hele groepje van begin tot eind bij was. 
Dit is een punt wat in de toekomst beter zou kunnen, het beter inplannen van de dag zodat iedereen 
er uiteindelijk bij kan zijn. Een goeie afspraak zou kunnen zijn dat we voortaan als het kan een week 
van te voren plannen op welke dagen en Mjden wij zullen samen komen.  

Persoonlijke reflecDe n.a.v. vastgestelde persoonlijke leerdoelen 
Leerdoel: Tijdens dit project wil ik meer betrokken raken bij de keuzes die worden gemaakt  
SituaMe: 
De situaMe aan het begin van het UHP-project was dat ik minder vaak sprak in de groep en in 
voorgaande projecten nauwelijks mezelf liet horen tenzij ik een vraag had over het stukje dat ik zelf 
moest maken. Ik was niet heel erg betrokken bij groepsgesprekken en ook in de onlinecommunicaMe 
zei ik in het verleden niet veel. Mijn leerdoel voor dit project was dan ook om zoveel mogelijk van 
mezelf te laten horen dit project en meer betrokken te zijn bij overleg in de groep 

Taak: 
Mijn taak in de groep was vooral het proberen te zorgen voor zoveel mogelijk ideeën. Ik probeerde 
elke keer dat we moesten brainstormen betrokken erbij betrokken te zijn. Ook probeerde ik zoveel 
mogelijk mijn mening te geven zodat we als groep verder konden komen. 

AcMe: 
Ik heb bij meerdere brainstorm momenten acMef meegedaan en ideeën gebracht. Ook heb ik op 
momenten waarop ik een andere mening had dan de groep gezegd wat ik ervan vond op een 
respectvolle manier. Dit was voor mij een posiMeve ervaring ik kreeg hierdoor meer moMvaMe om aan 
het project te ziWen. Hierdoor ben ik vaker bezig geweest met het project, ook was het voor mij veel 
duidelijker wat ik moest doen dit kwam doordat ik acMever meedacht bij de opdrachten die wij 
moesten maken 

Resultaat: 
Als resultaat van het acMef meedoen heb ik gemerkt dat mijn samenwerking met groepsgenoten veel 
makkelijker ging. Ik kon beter met mijn groepsgenoten communiceren en discussiëren over bepaalde 
onderwerpen. Ik denk dat dit iedereen in de groep hee] geholpen omdat we soms door bepaalde 
vragen die ik stelde verder kwamen in het project. 

Transfer: 
In de toekomst sta ik er zeker voor open om weer op deze manier betrokken te zijn bij de 
groep. Ook denk ik dat mijn groepsgenoten in de toekomst hier zeker baat bij zullen hebben. 

Sebas Almeida  
1. Hoe is de start en de planning van het project verlopen?  
We zijn begonnen met het schrijven van een plan van aanpak, dit verliep goed. Daarna hebben wij 
een gesprek gehad met Henk Rosendal over het project en hoe wij dit het beste konden aanpakken. 
Wij hebben daarna een lange Mjd niet veel gedaan waardoor we veel moesten werken op een 
gegeven moment. 

2. Hoe verliep de samenwerking binnen de groep, met de opdrachtgever en met de docent?  
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De samenwerking verliep niet alMjd goed. We merkten dat door de lockdown het online werken veel 
van ons ongemoMveerd raakten. Met de opdrachtgever hebben we een aantal keren gesproken. Met 
onze begeleider hebben wij ook een aantal keren gesproken. 

3. Hoe werden besluiten genomen en taken verdeeld? 
Dit deden wij in de groepsapp of via teams. Wij gingen dan samen ziWen om te kijken wie wat moest 
doen. 

4. Hoe verloopt de communicaDe in de groep? 
De communicaMe verliep in het begin heel goed. Ik merkte dat doordat we elkaar niet meer op school 
konden zien de communicaMe slechter werd. Vaak werd er laat gereageerd omdat de communicaMe 
via WhatsApp was. 

5. Hoe is de inzet van alle projectgroep leden geweest?  
Twee leden van ons groepje zijn gestopt met het project. Hierdoor moest de rest van het groepje 
meer doen en werden de taken verdeeld over 5 mensen. Iedereen hee] zijn taken gedaan dus alles is 
goed verdeeld. 

6. Welke rol vervulde elk projectgroep lid? 
Iedereen had zijn eigen rol en eigen taken. Die taken werden goed verdeeld. Sommige in het groepje 
namen meer de leiding en sommige werkten harder als de ander, toch hebben wij het allemaal goed 
gedaan. 

7. Waarover zijn jullie tevreden en ontevreden (minimaal 3 punten van beide items)?  
Tevreden:  
- Ik ben erg tevreden over de communicaMe. 
- Ik ben erg tevreden met onze poster. 
- Ik ben erg tevreden met de feedback van onze begeleider. 

Ontevreden:  
- Ik ben niet tevreden met ons uitstelgedrag 
- Ik ben niet tevreden met het online werken 
- Ik ben niet tevreden dat we elkaar zo weinig hebben gezien 

8. Een Dp en pluim aan de individuele projectgroep leden. 
Iris   
Tip: We moeten voortaan eerder beginnen aan een project. 
Pluim: Je nam goed de leiding en je bent een harde werker. 

Mino 
Tip: We moeten voortaan eerder beginnen aan een project. 
Pluim: Je bent erg duidelijk en komt met goeie ideeën. 

Imani 
Tip: We moeten voortaan eerder beginnen aan een project. 
Pluim: Het is erg fijn om met je samen te werken en je komt met goeie ideeën. 

Mandy 
Tip: We moeten voortaan eerder beginnen aan een project. 
Pluim: je houdt alles goed bij en zegt wat er nog gedaan moet worden. 

9. Vastleggen van verbeterpunten en concrete afspraken.  
Het is handig als we voortaan in een project eerder beginnen zodat we beter de Mjd kunnen verdelen. 
Nu zijn de taken goed verdeeld en moeten het goed afmaken. 
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Persoonlijke reflecDe n.a.v. vastgestelde persoonlijke leerdoelen 
Leerdoelen:  

- Aan het einde van het project wil ik beter kunnen samenwerken in een grotere groep. 
- Aan het einde van het project wil ik de taken die ik heb gekregen goed aangepakt hebben. 
- Aan het eind van het project wil ik beter kunnen communiceren in een groep. 

In het begin van dit project is het gelukt om een groot gedeelte van mijn persoonlijke leerdoelen te 
behalen. Uiteindelijk was ik minder gemoMveerd en behaalde ik het beter kunnen communiceren in 
een groep niet. Dit komt door dat ik online werken niet fijn vindt en er erg gedemoMveerd van raakte. 

Bijlage 4: Samenwerkingsovereenkomst  

Bij de állereerste vergadering met UHP-projectgroep 13 leerden wij elkaar kennen. Tijdens het 
voorstellen merkten wij al snel dat er heel veel verschillende kwaliteiten in de groep zaten en dat 
iedereen andere dingen te bieden had.  

Zo neemt Iris graag de leiding en zorgt ze ervoor dat we ons aan de planning houden. Mandy zorgt er 
voor dat er niets ontbreekt aan het document door het telkens te controleren en ons er telkens aan 
te herinneren wat er nog in moet. Imani stelt alle kriMsche vragen, waardoor we uiteindelijk alles 
nogmaals moeten controleren (wat natuurlijk alleen maar goed is). Mino en Sebas zorgen er vooral 
voor dat de structuur van het verslag klopt. Aangezien we nergens kunnen afspreken vanwege corona 
doen we alles via Teams. Dit is een groot nadeel, omdat er online snel misverstanden ontstaan en 
moMvaMe vinden erg moeilijk is als je alles thuis achter de laptop moet doen.  
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De belangrijkste afspraak die wij hebben gemaakt is dat de vrijdagochtend, van 09:00 tot 12:00, 
iedereen Mjd moet hebben voor ons onderzoek. Wij zullen dus sowieso één keer in de week 
samenkomen, het liefst fysiek en als het niet anders kan via Teams. Als iemand van ons om één of 
andere reden ook niet via teams kan afspreken dient diegene zich het aan ons te melden en zich 
alsnog aan de planning te houden en zijn/haar stukje verder uit te werken. Zodra iemand zich niet 
aan de afspraken houdt spreken wij diegene erop aan en als dat niet helpt stappen we naar ons 
begeleidend docent. 

Ondertekend door alle groepsleden.  

 

Imani Igwe 
(0979007)      Iris van den Heuvel (1006958)  Mandy de Ronde (0953545) 
  
 

Mino Diaby (0994381)             Sebas 
Almeida (1009415)   

Bijlage 5: Enquêtevragen  

Vragen die zijn gesteld aan de wijkverpleegkundigen:  

1. Wat zijn uw taken als wijkverpleegkundige? 

2. Welke prevenMeve taken hee] u als wijkverpleegkundige op het gebied van roken? 

3. Welke prevenMeve taken hee] u als wijkverpleegkundige op het gebied van alcohol?  

4. Welke prevenMeve taken hee] u als wijkverpleegkundige op het gebied van overgewicht?  

5. Voert u alle prevenMeve taken ook daadwerkelijk uit? 

6. Hoeveel Mjd besteed u ongeveer als wijkverpleegkundige aan deze prevenMeve taken?  
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7. Hoe belangrijk vindt u de prevenMeve taken in de wijkverpleging?  

8. Wat is het effect van deze prevenMeve taken? 

9. Welke verbeterpunten ziet u als wijkverpleegkundige om de prevenMeve taken uit te breiden/
te verbeteren?  

10. Zijn er nog dingen die u kwijt wilt en die kunnen helpen bij ons onderzoek? 

Vragen die zijn gesteld aan de studenten van de minor:  

1. Welke taken verwacht je als afgestudeerd wijkverpleegkundige uit te voeren? En welke voer 
je nu al uit?  

2. Welke prevenMeve taken verwacht je als afgestudeerd wijkverpleegkundige uit te voeren?  

3. Welke prevenMeve taken voer je nu al uit?  

4. Wat is het effect van deze prevenMeve taken?  

5. Wat krijg je nu aangeleerd over prevenMe in de wijkverpleging?  

6. Vind je dat er Mjdens de opleiding genoeg aandacht besteed wordt aan prevenMe? 

7. Hoe belangrijk vind je prevenMe in de wijkverpleging? 

8. Welke verbeterpunten zie jij als student om de prevenMeve taken uit te breiden/te 
verbeteren?  

9. Waar leer je meer over prevenMe? Tijdens de opleiding of in de prakMjk?  

10. Zijn er nog dingen die je kwijt wil en die kunnen helpen bij ons onderzoek?  

Bijlage 6: Feedback  

De communicaMe tussen de groepen van onze begeleidend docent, Rens MarMjn, verliep niet heel 
soepel. Hierdoor hebben wij geen feedback ontvangen van een andere groep en hebben wij dit op 
een andere manier opgelost. Wij hebben feedback ontvangen van een kennis van Iris. Deze kennis is 
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ook student aan de Hogeschool RoWerdam en doet een andere opleiding. Zijn naam is Neil Overheid 
en zijn studentnummer is 1009030. Doordat hij een totaal ander soort studie volgt, hee] hij met een 
geheel open blik naar ons verslag gekeken.   
Heel het verslag is bekeken en doorgelezen (het beoordelingsformulier is er ook naast gehouden).  

De punten van feedback die Neil Overheid voor ons hee] opgeschreven:  
- Een aantal onderdelen uit het verslag ontbreken nog.  
- Kijk nog eens goed naar de deelvragen, de antwoorden zijn erg kort.  
- Maak meer gebruik van alinea’s, het zijn nu hele lappen tekst en dit maakt het 

onoverzichtelijk en moeilijk om te lezen.  
- Zinsopbouw klopt niet alMjd.  

Wat hebben wij met deze feedback gedaan?  
- Wij hebben de onderdelen die nog gedaan moesten worden verdeeld. Alles wat in het verslag 

moet staat er nu in.  
- Er is naar nog meer bronnen gezocht en antwoorden uit de enquête zijn verwerkt (deze 

waren nog niet allemaal binnen toen de feedback is gegeven).  
- De tekst is in meer alinea’s verdeeld. Het verslag is nu beter te lezen.  
- Aan het eind is er een spellingscontrole uitgevoerd, daarbij is gekeken naar de zinsopbouw. 

Fouten en andere dingen die opvielen zijn eruit gehaald.  
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