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Geachte heer Klein, 
 
U heeft in Den Haag een gouden team onafhankelijke wijkverpleegkundigen. Deze 
wijkverpleegkundigen werken indicatievrij en hebben een wijkgerichte aanpak, gericht op 
preventie, vroegsignalering en gezondheidsbevordering. Ze zijn zichtbaar in hún wijk, gaan het 
gesprek aan en ondersteunen hún, veelal kwetsbare, cliënten in een breed scala aan 
problemen. Door een goede samenwerking met partners kunnen ze veel zorg voorkomen. De 
wijkverpleegkundigen zijn gids, kaart en kompas voor velen, in één persoon. Zo houden ze de 
zorg betaalbaar en op lange termijn gezond. Een aanpak die niet alleen in Den Haag werkt, 
maar ook als voorbeeld dient voor andere gemeenten. 
 
Dit gouden team werkt onder de vlag van Plicare.  
 
Plicare stopt zijn diensten in Den Haag per 1 april 2018. Dit omdat de inzet van de 
onafhankelijke wijkverpleegkundige in de Haagse regio niet meer apart gefinancierd wordt 
door zorgverzekeraars. Het wijkgerichte werken valt in deze regio voortaan binnen het totale 
budget wijkverpleging en is bij meerdere aanbieders ingekocht door de zorgverzekeraars. De 
aanbieders die samen de Coöperatieve Vereniging Plicare U.A. kunnen de diensten niet meer 
gezamenlijk opbrengen. Als klap op de vuurpijl trok ook de gemeente zijn financiering terug. 
De wijkverpleegkundigen van Plicare nemen noodgedwongen afscheid van hun cliënten.  
 
Dit is een groot drama voor werknemers en cliënten. Wanneer deze wijkverpleegkundigen uit 
de wijk verdwijnen gaat er een hoeveelheid kennis en een netwerk van onschatbare waarde 
verloren. Maar evenzogoed verwachten wij dat door het wegvallen van deze schakelfunctie de 
druk op eerstelijnspartijen en organisaties voor wijkverpleging in de regio toeneemt. Bovendien 
moeten deze organisaties de oorspronkelijke werkwijze van Plicare nu zelf verder vorm geven. 
 
Wij, huisartsen, cliënten en zorgaanbieders en andere eerstelijns professionals, vinden dit 
onacceptabel. Dat hebben de Eerstelijns Zorggroep Haaglanden en de Huisartsen Kring 
Haaglanden u ook laten weten op 20 februari jl. De mensgerichte wijkaanpak van Plicare is 
een voorbeeld en dé toekomst van de wijkverpleging. Zonder Plicare zullen we niet alleen 
negatieve effecten zien het gebied van gezondheid en ziekte, maar ook in participatie, 
armoede, onderdak en veiligheid.  Juist de kwetsbaarste groepen in de samenleving, die waar 
de wijkverpleegkundige nu achter de voordeur komt, zullen het hardst worden getroffen. 
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De gemeente Den Haag zou de voorbeeldfunctie van Plicare moeten ondersteunen. 
Bovendien weet u dat met het omvallen van Plicare problemen ontstaan, die vervolgens ad 
hoc en versplinterd moeten worden opgelost. Het is niet uitgesloten dat de gemeente alsnog 
met financiering over de brug moeten komen om de effecten van het wegvallen van Plicare op 
te vangen.  
 
Graag gaan wij in gesprek met u voor een duurzame oplossing voor cliënten en medewerkers. 
Zodat deze wijkverpleegkundigen hun werk aan kwetsbare cliënten kunnen voortzetten, maar 
ook zodat Plicare op de langere termijn zijn ambassadeursfunctie kan blijven vervullen.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Saskia Anders, huisarts, Zuiderpark huisartsen 
A. Anema, huisarts, De Doc Huisartsen 
Iris von Asmuth, huisarts, Von Asmuth Huisartsen  
J. Bachet, huisarts, Zuiderpark huisartsen 
E. Bolsius, huisarts, Gezondheidspunt Laakkwartier 
J. Bonda, huisarts, Huisartsenpraktijk Bonda 
A.P.M.T. Bruijs, huisarts, Huisartsenpraktijk Bruijs 
E.J. v. Daatselaar en collega’s, Fysiofit Den Haag 
B. de Doelder, huisarts, Huisartsenpraktijk Hoekstra en de Doelder 
M. Fortunati, Fysiotherapie, Fysiotherapiepraktijk BBP 
M. Franken, huisarts i.o. De Doc Huisartsen 
Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, de belangenbehartiger voor senioren 
T. Haanstra, huisarts, Doc Haanstra 
J. Hofmans, huisarts, Huisartsenpraktijk Hofmans 
L. Hordijk, Dietiste, Dietistenpraktijk Hordijk & Hessing 
R. Hussein, huisarts i.o., De Doc huisartsen 
D. v.d. Kwaak, Gezondheidscentrum Jan Hendrik 
W. Jabroer, huisarts, Gezondheidspunt Laakkwartier 
D. James, ouderrenconsulent Zebra Welzijn 
J. v. Kesteren, praktijkmanager De Doc huisartsen 
N. Kos, Huisarts, Zuiderpark huisartsen 
W. Legemaat, huisarts, De Doc Huisartsen 
F. v.d. Loo, directeur- bestuurder Gezondheidscentrum de Rubenshoek 
P. Oerlemans –Egberts, huisarts, De Doc Huisartsen 
A. Rensing, huisarts, Huisartsenpraktijk Rensing 
J. Roordink, fysiotherapeut, Fysiotherapiepraktijk BBP 
R. M. van Roosmalen, huisartsenpraktijk Van Roosmalen 
M. Schingenga, Huisarts i.o., Gezondheidspunt Laakkwartier 
E. v.d. Schoor, huisarts, Gezondheidspunt Laakkwartier 
A. Soep, Huisarts in opleiding 
P. Stad, huisarts, Gezondheidscentrum Jan Hendrik  
N. Stevens, huisarts, De Doc Huisartsen 
R. Teeuwisse, bewonersconsulent Staedion 
R. Tinselboer, POH GGZ, De Doc Huisartsen 
G. Velema, huisarts, Huisartsenpraktijk Mozaïek 
P. Vervoort en collega’s , fysiotherapeuten, Fysiotherapie Hollandsspoor 
V. v.d Voorst, huisarts, Huisartsenpraktijk Rensing 
H. Vos, huisarts, V&V huisartsen 
H. Vrolijk, Huisarts, De Doc huisartsen 
C.H. Wai, huisarts, Huisartspraktijk C.H. Wai 
J. Wuister, Huisartsenpraktijk De Blauwe Tulp 


