Zichtbare Schakels

in uw wijk!
‘Samen met ons grote netwerk
creëren we een compleet zorgen welzijnsaanbod in de wijk.’

Zichtbare Schakels
In november 2010 is het project
‘Verpleegkundige als Schakel in de
wijken in Culemborg’ van start gegaan.
In de wijken Terweijde, Achter de Poort
en Binnenstad (waaronder Nieuwstad)
zijn vier extra wijkverpleegkundigen
aangesteld om als Zichtbare Schakel
aan de slag te gaan. Naast de reguliere
taken van de wijkverpleegkundigen,
zoals signalering, coaching en coördinatie met betrekking tot de zorg, richten
deze wijkverpleegkundigen zich ook op
signalering en ondersteuning ten aanzien
van wonen en welzijn.

Wat betekent Zichtbare Schakel?

Als Zichtbare
Schakel richt de
wijkverpleegkundige
zich ook op de
signalering en
ondersteuning ten
aanzien van wonen
en welzijn.

Zichtbare Schakel staat symbool voor alles
wat de wijkverpleegkundige in de wijk doet.
De wijkverpleegkundigen zijn zichtbaar voor
iedereen in de wijk. Zij zijn op straat, in de
wijkcentra of op andere ontmoetingspunten
aanwezig en maken zich op vele manieren in de
wijk bekend. Zij kennen de andere hulpverleners
in de wijk en werken waar nodig met hen samen.

Zichtbare Schakel voor inwoners

De extra wijkverpleegkundigen die nu als

Als wijkbewoner kunt u terecht bij de Zichtbare

Zichtbare Schakels zijn aangesteld, richten zich

Schakel met uw vragen over gezondheid,

in de drie wijken op wonen, welzijn en zorg.

welzijn en wonen.

Zij werken samen en communiceren met alle

Samen met u kijkt de wijkverpleegkundige wat

betrokken disciplines. De Zichtbare Schakels

er aan de hand is. Zij geven u adviezen met

kunnen wijkbewoners ondersteunen, ook als

betrekking tot uw gezondheid, gezond leven

deze geen indicatie hebben voor zorg. Op deze

en over voorzieningen die u daarbij kunnen

manier is de zorg laagdrempelig.

helpen. Zo nodig verwijst de wijkverpleegkundige u door naar de juiste (zorg)instantie.

Vernieuwd werken

De huisbezoeken zijn voor de inwoners van

De Zichtbare Schakels werken op een nieuwe

de wijken kosteloos. Als er daadwerkelijk zorg

manier, breed kijkend en handelend als spil

wordt ingezet, kan het zijn dat er een eigen

in de wijk. Zij hebben affiniteit met andere

bijdrage verschuldigd is.

culturen en talen. De wijkverpleegkundige is
een zichtbaar en persoonlijk aanspreekpunt

Zichtbare Schakel voor professionals

voor iedereen in de wijk. De wijkverpleegkun-

Als professional kunt u terecht bij de Zichtbare

dige werkt aan een betere afstemming van zorg

Schakels met vragen en signalen over uw

en kwaliteit van leven voor de wijkbewoners.

klanten maar ook met meer algemene signalen
over wijkbewoners over wie u zich zorgen

Informatie

maakt. De Zichtbare Schakel kijkt vervolgens

De Zichtbare Schakels in Culemborg zijn

wat er aan de hand is, organiseert zorg als dat

te bereiken via schakel@stmr.nl of via de

nodig is, begeleidt, ondersteunt en verpleegt

Klantenservice, telefoonnummer: 0900 - 8433

de wijkbewoners in hun eigen thuissituatie.
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