
Netwerk Spijkerbroek 
 
Hagro Twee Poorten heeft in 2014 het initiatief genomen om te komen tot een netwerk in de wijken 
Spijkerkwartier en Broek, samengevat onder de naam ‘Spijkerbroek’. Door de veranderingen op het 
gebied van GGZ (2014), WMO en jeugdzorg (2015) en ouderenzorg (komende jaren), vinden grote 
verschuivingen naar de eerste lijn plaats. De huisartsen in Hagro Twee Poorten hadden daarom 
behoefte om de partners in eerste en nuldelijn in de wijk beter te leren kennen om zo de zorg voor 
de inwoners van ‘Spijkerbroek’ beter op elkaar af te kunnen stemmen.  
 
In de twee wijken waren veel partijen actief die een vorm van zorg of hulp verlenen, zonder het van 
elkaar te weten. Problemen en klachten op het gebied van GGZ, ouderenzorg, jeugdzorg, sociale 
problematiek zijn vaak met elkaar verweven en spelen vaak in hele familie/ gezin en andere sociale 
verbanden. 
 
De Hagro wilde met dit project bereiken dat: 

 er een helder en duidelijk netwerk is op wijkniveau met een prominente plek voor de huisarts  

 dit netwerk de huisarts de mogelijkheid geeft om proactief en verbindend te zijn 

 de huisarts daardoor in staat is duurzaam en context gericht zorg te leveren. 
 
Hiervoor heeft de Hagro de volgende activiteiten uitgevoerd:  

 inventariseren van het reeds bestaande zorgaanbod en netwerken op gebied van GGZ, 
ouderenzorg, jeugdzorg en sociale problematiek in de wijken 

 deze informatie verwerken in een sociale kaart (en deze bijhouden) 

 een netwerkbijeenkomst met betrokken partijen rond het thema ‘Huisvesting en inkomen’; de 
uitgenodigde organisaties hebben aan de hand van een casus hun aanbod gepresenteerd (in 
Pecha Kucha vorm) 

 
Dit alles heeft geleid tot betere contacten met de organisaties in de wijk en het gedeelde besef dat 
iedereen te maken heeft met verschuivingen in de zorg en daarbij behorende onzekerheid. Dit sloot 
vervolgens goed aan op de introductie van de wijkteams van de gemeente. 
 
Het  project is uitgevoerd door drie huisartsen en een psycholoog, in samenspraak met de andere 
huisartsen en POH GGZ uit de Hagro en de wijkverpleegkundigen in de wijk. 
 
 
 
 
Contactpersonen:  
Dorien Cohen Stuart (huisarts) doriencs01@gmail.com  
Jacolien Roos (huisarts) j.roos@huisartsenmusis.nl  
Karen Cnossen (huisarts) kcnossen79@hotmail.com  
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