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Wijkziekenverzorgende Anita: 
‘Het is zulk dankbaar werk!’
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Anita Bakker (26) straalt als ze het over haar 
werk als wijkziekenverzorgende heeft. Samen 
met haar collega’s biedt ze hulp aan cliënten 
in haar werkgebied (Witmarsum e.o.). “Het is  
mooi om bij mensen, jong en oud, thuis te mo-
gen komen om voor ze te zorgen”, aldus Anita. 

De thuiszorg brengt je overal 
Anita koos in de eerste instantie voor de kappers-
opleiding, maar ze kwam er tijdens de werkzaam-
heden achter dat haar hart meer ligt bij de zorg. 
Om deze reden is ze destijds geswitcht naar de 
opleiding Verzorgende IG. Dit is een goede zet 
geweest. “Ik haal veel voldoening uit mijn baan. 
Ik word er blij van wanneer ik een lach op het 
gezicht zie verschijnen van de mensen die ik ver-
zorg”, legt de jonge wijkziekenverzorgende uit. Na 
haar studie heeft Anita veel ervaring opgedaan 
door te werken in verschillende zorginstellingen. 
“Werken bij de thuiszorg leek me ook leuk. Op 
deze manier kom je overal: van boerderijen in 
kleine dorpen tot huizen in de stad.” Om deze 
reden heeft ze gesolliciteerd bij de thuiszorg. 

Geen dag is hetzelfde 
Inmiddels is Anita ongeveer een jaar met veel 
plezier aan de slag voor Thuiszorg Zuidwest Fries-
land. Hoe een werkdag van haar eruit ziet? “Geen 
dag is hetzelfde, iedere keer rijd ik een andere 
route. Dat vind ik juist het leuke eraan”, vertelt 
ze enthousiast. De werkzaamheden van een wijk-
ziekenverzorgende zijn ook heel afwisselend: van 
kousen aantrekken tot medicijnen klaarleggen. 
Daarnaast komt er ook een stukje begeleiding bij 
kijken. “Ik vind het belangrijk om ook een praatje 
met cliënten te maken wanneer hier behoefte 
aan is.” Haar missie is om tevreden de deur uit te 
lopen. “Dit alles maakt mijn baan uniek en bijzon-
der!”, besluit Anita tevreden. 


