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 …In Amerika bieden kerken een 
vorm van wijkverpleging aan. Faith 
Community Nursing (FCN) is ook in 
andere Engelstalige landen een 
begrip. Dat kan in Nederland ook.

Verpleegkundigen en verzorgenden 
kiezen voor hun vak omdat ze van 
betekenis willen zijn voor zieke 
medemensen. Zorgverleners kiezen 
niet voor het vak vanwege de regels 
en de protocollen, maar om tijd en 
aandacht te hebben voor patiënten 
en hun goede zorg te verlenen.
Wat dat betreft stellen de actuele 
hervormingen in de gezondheidszorg 
– marktwerking, standaardprocedu-
res, toenemende invloed van de tech-
niek – verpleegkundige zorgverle-
ners voor een uitdaging. Het gevoel 
van tekortschieten, gebrek aan 
aandacht geven en het geregeerd 
worden door de bureaucratie, zijn 
frustraties die naar voren komen. 

pittige tante
Een bemoediging voor die gemoti-
veerde zorgverleners is op zijn plaats 
vandaag, op de Dag van de Verple-
ging. Het is de geboortedag van 
Florence Nightingale. Zij stond aan 
de wieg van de hedendaagse 
verpleging. Het was haar christelijke 
roeping die haar aanzette om de zorg 
en de verpleegopleiding daadwerke-
lijk te veranderen en te verbeteren. 
Ze was geen watje, maar een pittige 
tante, die door haar doorzettingsver-
mogen invloed had op regeringsbe-
leid. Het aantal oorlogsslachtoffers 
op de Krim en sterfgevallen in 
ziekenhuizen ging drastisch omlaag 
door hygiënemaatregelen die zij 
invoerde. 
De verpleegkundige beroepsgroep 
laat zich ook vandaag nog inspireren 
door Florence. In de situatie van 
vandaag vult zij de eigen beroepsrol 
opnieuw in. Dit jaar wordt gestart 
met een nieuw opleidingsprogram-
ma voor de hbo Verpleegkunde 
(‘Bachelor Nursing 2020’). HBO-ver-
pleegkundigen worden opgeleid tot 
‘regieverpleegkundige’. Zij leren hoe 
zij in samenspraak met de patiënt 
passende zorg kunnen realiseren. 
Uitgangspunt is dat de patiënt, voor 
zover mogelijk, de eindverantwoor-
delijkheid heeft over zijn eigen 
situatie. De verpleegkundige zal 
zichzelf meer dan nu de vraag 
stellen: wat kan de patiënt en zijn 
netwerk zelf en welke zorg moet ik 
verlenen of overdragen aan andere 
zorgverleners?

wijkverpleegkundige
Die regiefunctie van de verpleegkun-
dige krijgt ook vorm in de maat-
schappelijke context, in het wijkge-
richt werken. Zoals staatssecretaris 
Martin van Rijn het verwoordde: ‘De 
nieuwe wijkverpleegkundigen zijn 
de oren en ogen in de buurt.’ Daar 
werken zij samen met partijen die 
het sociale kapitaal vormen in een 

wijk: vrijwilligersorganisaties, 
verenigingen, middenstand enzo-
voort.
Ook kerken vormen voor de nieuwe 
wijkverpleegkundige een interes-
sante partij. 
Veel kerken bezinnen zich op hun 
missionaire en diaconale taak in de 
participatiesamenleving. Veelal blijkt 
dat ze daarbij denken aan ‘extern 
diaconaat’, dat niet alleen ten dienste 
staat van de eigen leden, maar van de 
samenleving als geheel. De vraag is 
dan: wat kun je als kerk doen in de 
zorg? Er zijn al veel kerkelijke 
initiatieven op dit gebied; denk aan 
schuldhulpverlening, keukentafelge-
sprekken en ondersteuning van 
mantelzorgers.

leefstijl
Sociale problemen hebben echter 
ook gezondheidseffecten, waarvoor 
geen sociale ondersteuning, maar 
zorgverlening nodig is. Ook kunnen 
verpleegkundigen problemen als ver-

slaving of eenzaamheid helpen voor 
te zijn, door preventie, voorlichting 
en vroege signalering op het gebied 
van gezondheid en leefstijl. Daarin 
kunnen kerken een rol spelen. 

Bovendien kunnen zij aandacht 
geven aan zingeving in ziekte en 
zorg.
Het ledenbestand van kerken bevat 
een groot potentieel aan verpleeg-
kundigen en verzorgenden. Wij 
hebben onlangs in een onderzoek 
aan kerkleden gevraagd of zij als 

vrijwilliger onbetaald zorgtaken 
willen verrichten vanuit de kerk. 
Twee derde gaf aan daar in meer of 
mindere mate toe bereid te zijn.
In Engelssprekende landen is deze 
vorm van verpleegkundige zorg 
vanuit de kerk bekend als Faith 
Community Nursing (FCN). 
FCN kenmerkt zich door een 
benadering van gezondheid waarbin-
nen het lichamelijke, het psychische, 
het sociale en het spirituele bij elkaar 
horen. Er wordt zorg verleend aan 
mensen en groepen zowel binnen de 
eigen geloofsgemeenschap als 
daarbuiten. In de wijk bijvoorbeeld. 
Een geloofsgemeenschap geeft 
hiermee invulling aan haar maat-
schappelijke betrokkenheid. Zij stelt 
een Faith Community Nurse – we 
hebben er nog geen Nederlandse 
naam voor – aan, die werkt als 
vrijwilliger of soms als betaalde 
kracht. Hij of zij kan ook de inzet van 
kerkleden die onbetaald zorg willen 
verlenen, coördineren.

Deze vorm van zorgverlening roept 
ook vragen op. Leidt het niet tot 
verdringing van beroepskrachten? 
Hoe wordt FCN afgestemd met de 
reguliere professionele zorg? En hoe 
is de inzet van vrijwilligers juridisch 
geregeld?

potentieel
Maar om te beginnen is FCN voor 
kerken en professionals interessant. 
Er is in kerken een potentieel aan 
zorgverleners aanwezig dat – mits 
goed gecoördineerd – in de zorg kan 
worden ingezet. 
Voor verpleegkundigen in zorginstel-
lingen en in de wijk betekent dit, dat 
zij vanuit hun regiefunctie contact 
kunnen zoeken met kerken, om na te 
gaan of en hoe kerken zorg kunnen 
verlenen.
Zorgverlening is niet alleen voor 
professionals, maar ook voor de 
samenleving. Daarom is het interes-
sant als Florence Nightingale haar 
licht opsteekt in de kerk. <

Verpleegkundige 
kan helpen bij het 
voorkómen van 
eenzaamheid 
of verslaving.

René van Leeuwen, Bart Cusveller en Jeannette Slendebroek • onderzoekers bij kenniscentrum ‘Bezielde professionaliteit’ van hogeschool Viaa, Zwolle nd.nl/opinie beeld United Methodist Church

Kerk kan wijkzorg aanbieden

De United Methodist Church in Asheville, in de Amerikaanse staat North Carolina, is actief in wijkzorg, onder meer in dit 
wooncentrum voor ouderen. Een vrijwilliger meet bloeddruk tijdens een open maaltijd.


