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De Wijkzuster 
 
Op initiatief van de Kruisvereniging Noord-Brabant is De Wijkzuster terug! 
De Kruisvereniging heeft een lokale afdeling Etten-Leur/Zundert. 

 
Omschrijving 
De wijkzuster biedt informatie en ondersteuning op het gebied van welzijn, comfort, wonen 
en zorg. De klant staat hierin centraal en gaat zijn eigen behoefte of vraag weer sturen. De 
regie ligt dus bij de klant. De lokale Kruisvereniging Etten-Leur/Zundert ziet er als afdeling 
van de Kruisvereniging Noord-Brabant op toe, dat er vraag-gestuurd wordt gewerkt middels 
het keurmerk Vraaggestuurde Wijkzuster.  
 
De wijkzuster helpt de klant middels een of meerdere adviesgesprekken om haar (zorg)vraag 
helder te formuleren. De wijkzuster zoekt samen met de klant naar een geschikte oplossing. 
Dit kan hulp van de thuiszorg zijn, maar de wijkzuster kijkt ook verder. Ze schakelt waar 
nodig bijvoorbeeld ook hulp van buren, familie, vrijwilligers of welzijnswerkers in. Ze is 
zichtbaar in de wijk en kent de verschillende instanties. Ze is de spil in de wijk. 
 
De wijkzuster verleent zelf ondersteuning en zorg, maar coördineert ook de gehele 
ondersteuning en zal bewaken dat alle betrokkenen hun afspraken nakomen. De wijkzuster 
is voor een cliënt dus een vast aanspreekpunt rondom alle ondersteuning en zorg. 
Daarnaast biedt de wijkzuster waar nodig een luisterend oor, zij neemt de tijd voor ieder 
gesprek  
 
De wijkzuster is in dienst bij Surplus, maar heeft een onafhankelijk rol. Zij kan dus ook, op 
verzoek van de klant, andere zorgaanbieders inschakelen. 
 

Voor wie is een adviesgesprek met de wijkzuster bedoeld? 
Een adviesgesprek is bedoeld voor cliënten (en hun mantelzorgers) met bijvoorbeeld de 
(chronische) ziekte: 

• reuma 

• CVA (hersenbloeding) 

• parkinson 

• diabetes 

• multiple sclerose 

• kanker 

• astma/COPD 

• chronisch hartfalen 

• dementie 
 
Voor cliënten (en hun mantelzorgers) met gezondheidsproblemen door: 

• ouder worden 

• incontinentie  

• medicijngebruik 

• verminderde mobiliteit 

• het hebben van een stoma 

• een ziekenhuisopname 

• omgaan met nieuwe leefregels 
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Indicatie nodig? 
Nee, u heeft geen indicatie nodig voor de wijkzuster 
 

Aanvragen? 
Voor het aanvragen van een gesprek met de wijkzuster kunt u 24 uur per dag bellen met 
076-5205635 
 

Eigen bijdrage? 
Nee, er geldt geen eigen bijdrage voor de Wijkzuster. 
 
Meer vragen?  
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket. 
 
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen 
 
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen 
Telefoon:   076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur) 
Email:    elz@etten-leur.nl  
Website:   www.etten-leur.nl  
 
                                    
Locatie Etten-Leur 
Loket: Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak 

binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij 
op afspraak. 

Bezoekadres:    Stadskantoor Etten-Leur 
Roosendaalseweg 4 

    4875 AA Etten-Leur 
 
Locatie Zundert 
Loket:                                    Wij werken op afspraak. 
Bezoekadres:    Gezondheidscentrum De Welborg 
    Welborg 14 
    4881 CZ Zundert 
Websites:  
www.etten-leur.nl 
www.regelhulp.nl  
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit 
www.nationalehulpgids.nl folder ja 
 
 

Leverancier: 
Kruisvereniging Etten-Leur/Zundert 
 
Alle wijkzusters zijn te bereiken via:  
Telefoon: 0165-546613 
Website:  www.dekruisvereniging.nl 
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Contactpersoon: Mariette Koolen 06-39113206 
Wijkzuster Etten-Leur Centrum-West & Oost & Hooghuis 
 
Contactpersoon: Elske van Andel 06-10265134 
Wijkzuster Etten-Leur Grauwe Polder, Banakkers, Hoge Neerstraat &Vossendonk  
 
Contactpersoon: Neeltje Heeren 06-10757104 
Wijkzuster Etten-Leur Noord, de Keen, Attelaken & Schoenmakershoek 
 
Contactpersoon: Joyce de Vos 076-5205635 
Wijkcentrum Etten-Leur De Grient, Sanderbanken & Baai 
 
Contactpersoon: Monique de Regt 06-51009294 
Wijkzuster Rijsbergen 
 
Contactpersoon: Jeske van Zundert 06-83366354 
en                        Lianne Sneep 06-53614176 
Wijkzusters Zundert 
 
Contactpersoon: Kim Jansen 06-20014837 
Wijkzuster Achtmaal, Wernhout, de Berk in Zundert 
 
Folder beschikbaar:  ja 
 


