
 

 
 



Inhoud 

•  Buurtzorg in het algemeen 
•  Buurtzorg team Anna Paulowna e.o 



Geschiedenis van Buurtzorg 

•  Van toen (2006) naar nu 
•  Jos de Blok is WV en econoom 
•  Uitgegroeid in 10 jaar tijd naar 1000 

team 



Wat is Buurtzorg? 

Persoonlijke verzorging en verpleging aan 
huis 
Zelfsturende teams; geen overhead met als 
gevolg korte lijnen, hoger geschoolde 
medewerkers, handen aan het bed 
Vernieuwend en voorbeeldfunctie voor 
buitenland en thuiszorgteams binnen NL 
 
 
 



Hoe Buurtzorg werkt 

 
•  Individuele zorg en cliëntgericht, met 

wensen en behoeften als uitgangspunt. 
•  Eenvoudig en Overzichtelijk 
•  Kleine teams, persoonlijke aandacht 
•  Van intake tot uit zorg; wij doen alles! 



Wat Buurtzorg onderscheid 

•  Geen commerciële 
organisatie, geen 
zorgpas 

•  Eerst buurten, dan 
zorgen 

•  Gemotiveerde 
professionals 

•  Korte lijnen met 
andere disciplines 

•  Van intake tot uit zorg; 
wij doen alles! 

 



Een dagje mee de wijk in! 



Persoonlijke 
aandacht



Zorg nodig en nu? 

•  Aanvragen vanuit 
huisarts, ziekenhuis 

•  Bel ons 06-13351968  
•  Afspraak bij U thuis 
•  Regelen van 

hulpmiddelen 
•  Geen zorgpas nodig 
•  Financiering/ plaatsing 

op wachtlijst 
 



CLIËNT 

4. Formeel zorgnetwerk 

2. Informeel cliëntnetwerk 

3. Buurtzorgteam 

1. Zelfredzaamheid cliënt 

Schillenmodel	Buurtzorg	

Buurtzorg	werkt	van	binnen	
naar	buiten:	empowerend	en	
adap5ef,	netwerkvormend,	
ondersteunend,	aanvullend	
en	vervangend.	



Zorgartikelen 



Zorg  

•  Wondverzorging 
•  Hulp na 

heupoperatie of 
staaroperatie 

•  Sondevoeding 
•  Terminale zorg 
•  Zorg bij dementie 



Een handreiking waarnodig 



Internationale prijs 

 
•  2014 ontvangt Jos  de Albert Medal in 

Londen voor Buurtzorg en 
menselijkheid boven bureaucratie. 
Verspreiding concept wereldwijd. 

•  Buurtzorg is het levende bewijs van 
het uitstekend functioneren van een 
eenvoudige niet hiërarchische 
structuur 

 





Buurtzorg Anna Paulowna 

•  Opgericht in oktober 2016 
•  3 medewerkers   
•  Specialistische kennis 
•  Locatie (tijdelijk) Bollenoord 



Werkwijze naar clienten 

•  Client staat centraal 
•  Zelfredzaamheid 
•  Korte lijnen naar huisartsen/

specialisten/ fysio-, ergotherapeute 
dieetiste etc 

•  Dag en nacht bereikbaar voor 
clienten en familie 



Werkgebied 

•  Anna Paulowna 
•  Breezand 
•  Callantsoog 
•  Groote Keeten 
•  Van Ewijcksluis 
•  Oudesluis 
•  Wieringerwaard 
•  ‘t Zand 





Het adres voor goede zorg 

Zijn er nog vragen? 


