
De Zichtbare Schakel is een landelijk project vanuit 
het ministerie van VWS en beoogt een integrale 
aanpak van zorg, welzijn en wonen in wijken.

Voor bewoners
Als bewoner kunt u terecht bij de Zichtbare Schakel 
met vragen over uw gezondheid, welzijn, veiligheid 
en wonen. De wijkverpleegkundige kijkt samen met 
u wat er aan de hand is en regelt in overleg met u 
dat uw gezondheid en welzijn weer op orde komen. 
De wijkverpleegkundige geeft u informatie over 
gezondheid, gezond leven en over voorzieningen 
die u daarbij kunnen helpen. Zo nodig verwijst de 
wijkverpleegkundige u door naar de juiste (zorg)
instantie of regelt deze voor u.

Voor professionals
Als professional kunt u terecht bij de Zichtbare 
Schakel met vragen over uw cliënten en met meer 
algemene signalen over wijkbewoners waar u zich 
zorgen over maakt. De wijkverpleegkundige kijkt wat 
er aan de hand is, organiseert zorg als dat nodig is, 
begeleidt, ondersteunt en verpleegt de wijkbewoners 
in hun eigen thuissituatie. De Zichtbare Schakel is 
een uitbreiding van de wijkverpleegkundige functie 

Wijkverpleegkundigen, de Zichtbare Schakel, 
voor een gezonde buurt

die al bestaat. De vraag voor de Zichtbare Schakel 
kan breder zijn, gericht op wonen, zorg en welzijn 
en gericht op samenwerking en communicatie met 
alle betrokkenen disciplines. De Zichtbare Schakels 
kunnen wijkbewoners ondersteunen, ook als deze geen 
indicatie hebben voor zorg. Op deze manier is de zorg 
laagdrempelig.

Vernieuwend werken
De Zichtbare Schakels werken op een nieuwe 
manier, breed kijkend en handelend, aanvullend op 
de al bestaande verpleegkundige zorg in de wijken. 
Zij proberen het vertrouwen van wijkbewoners te 
winnen en hen te motiveren tot (zelf )zorg, ook als 
bewoners met een andere culturele achtergrond en 
taalachterstand de voorzieningen moeilijk kunnen 
vinden.

Voor de bewoners, de huisartsen en de 
wijkservicepunten is de Zichtbare Schakel het 
zichtbare en persoonlijke aanspreekpunt.
De Zichtbare Schakel werkt aan betere afstemming van 
zorg en kwaliteit van leven voor de bewoner en de wijk.

de Zichtbare Schakel, maart 2012

In de wijk Overvecht kunt u Zichtbare Schakels gaan tegenkomen. Dit zijn wijkverpleegkundigen 
met een verbindende functie. Zij zijn dus niet alleen verpleegkundigen die in de wijk zorg 

verlenen, maar ze zijn ook aanspreekpunt voor bewoners en professionals.
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de Zichtbare Schakels voor de wijk Overvecht

telefoon : 030 - 879 45 95 
e-mail : info@zorgwacht.nl
website : www.zorgwacht.nl

algemene informatie :

openingstijden : maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur


