Ruimte
voor Resultaat
Ellen Moolenaar is wijkverpleegkundige in Heerlen, waar in 2015 het
project Ruimte voor Resultaat startte. Hierbij stellen wijkverpleegkundigen
zelf vast welke (thuis)zorg iemand nodig heeft. “We kunnen nu veel meer
kijken naar de oorzaak van een klacht. Mensen krijgen daardoor de zorg
die zij echt nodig hebben en winnen hun zelfstandigheid sneller terug.”

Zelfstandigheid is wat
de meeste mensen
het liefste willen
CZ en Ruimte voor Resultaat
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