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Waarom samenwerken aan gezondheid 
in de wijk?

▪ Huisartsen krijgen steeds meer patiënten op het spreekuur met 
somatische of psychische klachten waarvan de oorzaak buiten het 
medisch domein ligt: maatschappelijke problemen, 
eenzaamheidsklachten, welzijnsproblematiek of een ongezonde 
leefstijl.

▪ Om deze problemen aan te pakken, is samenwerking tussen 
verschillende disciplines in de wijk nodig, zoals:
▪ Andere 1e lijns professionals
▪ Verpleegkundigen
▪ Artsen MG
▪ Gemeente, GGD
▪ Sociaal domein, welzijn
▪ Sport
▪ ……





Kansen voor samenwerken in de wijk: 
project Preventie in de buurt 
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▪ Opdracht VWS: RIVM CGL & NHG

▪ Doel: Stimuleren en ondersteunen van samenwerken 
aan gezondheid in de wijk met speciale aandacht 
voor de relatie huisartsenpraktijk en publieke 
gezondheid 

▪ Samenwerkinngspartners



Projectdoelen Preventie in de 
buurt 2016-2018

• Zorgen dat professionals uit de huisartsenpraktijk en 
publieke gezondheid beschikken over kennis, voorbeelden 
en materialen om vanuit de eigen rol bij te dragen aan wijk-
/populatiegerichte preventie.

• Faciliteren dat professionals uit verschillende domeinen in 
lokale werksessies samen aan de slag gaan met gezondheid 
en leefstijl in de wijk en dat zij deze activiteiten borgen in 
bestaande plannen en overlegstructuren.

• Borgen van in het project opgedane kennis en vaardigheden 
voor populatiegerichte preventie en samenwerken in de 
wijk in de opleidingen van huisartsen en 
praktijkondersteuners.



Lokale samenwerksessies

Aan de slag met tools integraal werken | 22 nov 2018



Resultaten

Welke wijken en hoeveel professionals 

zijn bereikt met de werksessies?



Resultaten

Wat zijn de ervaringen met de werksessie?

▪ Uitstekende sfeer

▪ Hoge betrokkenheid

▪ Interactieve werkvormen

▪ Geaccrediteerd format, flexibel aan 

te passen naar lokale situatie

▪ Plan met samenwerkingsafspraken heeft

meer tijd nodig

Ik vond de 
werkvormen op 

deze avond heel 
zinvol! Het zorgde 
voor goed onderling 

contact.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI_svk0LXdAhUHPFAKHeD0BQMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.loketgezondleven.nl%2Fgezonde-gemeente%2Fthemadossiers%2Fpreventie-zorg-en-welzijn%2Feerstelijnszorg-huisartsenpraktijk-2&psig=AOvVaw2sB7nA4dEDsMrOmX2CMIKM&ust=1536847380944743


Resultaten

Wat zijn de opbrengsten van de werksessie?

▪ Beter zicht op de gezondheidssituatie

▪ Beter zicht op het netwerk

▪ Meer gezamenlijke prioriteiten

▪ In 16 van de 19 wijken afspraken, 

soms geborgd in bestaande structuren

▪ Huisartsen kijken eerder naar 

niet-medische oplossingen

Een goede 
wijksamenwerking 

bespaart de huisarts 
tijd. Je kunt efficiënter 
patiënten helpen of 

doorverwijzen.



Resultaten

Wat zijn de opbrengsten van de werksessie na een half jaar?

▪ Opbrengsten zijn nog steeds zichtbaar

▪ Belangrijkste knelpunt is het 

verschil in taal, tempo 

en cultuur

▪ Rol GGD verschilt per regio

▪ Financiering belangrijkste

randvoorwaarde voor

duurzame samenwerking



Casus / opdracht

▪ U werkt in een volkswijk in een voormalig mijnbouw gebied. In de wijk 
wonen veel ouderen.

▪ Er wonen alleenstaande vrouwen waarvan de partner overleden is maar 
ook echtparen waarbij de ene partner zorgt voor de andere partner.

▪ Hun kinderen zijn veelal weggetrokken uit dit gebied en werken in de 
randstad.

▪ Veel inwoners uit de wijk gaan regelmatig naar de huisarts met klachten als 
vergeetachtigheid, eenzaamheid, diabetes en overgewicht.

▪ Er wonen gelukkig ook veel ouderen in de wijk die zich inzetten als 
vrijwilliger. Er is sprake van een sterke sociale cohesie in de wijk.

▪ Maak samen een plan hoe u inwoners in deze wijk, door middel van 
samenwerking met andere professionals in de wijk, het beste in staat kunt 
stellen om zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis te kunnen blijven 
wonen.
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Kennis, voorbeelden en praktische tools



Borgen in opleiding en nascholing
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Vervolg lokale werksessies; 2 varianten
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▪ Doe-het-zelf Toolkit om zelf een werksessie 
‘Samenwerken in de Wijk’ te organiseren (zelf 
accreditatie); via RIVM

▪ Werksessie incl. coach via NHG-Scholing (incl. 
accreditatie): 
https://www.nhg.org/scholing/samenwerking-aan-
preventie-de-wijk

https://www.nhg.org/scholing/samenwerking-aan-preventie-de-wijk


Kansen voor samenwerken in de wijk:
lessen uit Preventie in de buurt
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1. Samenwerken begint bij ontmoeting
2. Neem de tijd om elkaar te leren kennen
3. Zorg voor een lokale kartrekker

4. Betrek de huisarts vanaf het begin via de eigen kanalen
5. Betrek inwoners bij de werksessies
6. Bedenk wat je als GGD kunt betekenen en treed daar 

proactief mee naar buiten

Lees meer in het e-magazine https://magazines.rivm.nl/gezond-
leven/2018/11/samenwerken-aan-gezondheid-de-wijk-loont

https://magazines.rivm.nl/gezond-leven/2018/11/samenwerken-aan-gezondheid-de-wijk-loont


Bedankt! Vragen?


