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Wat: In het boek Wij. 
Verpleegkundigen over hun 
drijfveren vertellen 48 ver-
pleegkundigen van Gelre 
ziekenhuizen (hoofdlocaties 
Apeldoorn en Zutphen) 
over betekenisvolle mo-
menten in de zorg.

Wie: Marjan Comello, 
voorzitter Verpleegkundige 
Adviesraad (VAR) en mede-initiatief-
nemer. 

1 Waarom dit boek? ‘In het 
voorjaar van 2019 ging het in 
een gesprek met meerdere ver-

pleegkundigen over toekomstplannen 
van Gelre. We hadden het over de 
rol van de verpleegkundige, over de 
toegenomen complexiteit, regeldruk, 
registratielast. We voelden allemaal de 
ambitie om de zorg te verbeteren en te 
vernieuwen, en hoe langer we praatten, 
hoe meer het ging over onze trots. We 
besloten te laten zien wat ons vak bete-
kenis geeft. Aan 48 verpleegkundigen 
is gevraagd of zij wilden vertellen welke 
situaties met patiënten in hun geheugen 
gegrift staan. Want juist die momenten 
laten zien wat de waarde is van ver-
pleeg kundigen. Bewust kozen we geen 
verhalen over corona, want dit is toch 
hopelijk een tijdelijke fase, en wij willen 
dat verpleegkundigen ook hierna een 
doorslaggevende stem houden.’ 

2 Welk verhaal blijft jou 
altijd bij? ‘Alien Bijsterbosch 
(52) is sinds 1986 in dienst, ze is 

nu verpleegkundige op de dagbehande-
ling chirurgie en interne geneeskunde 
en nog steeds ontzettend gedreven. Ze 

volgt het ontwikkeltraject 
EBP en Verpleegkundig 
Leiderschap. Ontroerend 
is haar verhaal over een 
patiënt met uitbehan-
delde darmkanker. Deze 
mevrouw kwam voor een 
behandeling om eicellen 
in te vriezen. Alien kreeg 
haar onverwacht in haar 
planning omdat een col-

lega ziek was geworden. Ze had zich nog 
niet kunnen inlezen, toen die mevrouw 
vertelde dat ze 2 weken geleden had 
gehoord dat ze uitgezaaide darmkanker 
had. Alien schrok en benoemde dat 
ook. De patiënt wilde als ze zou over-
leven nog zwanger kunnen raken. Dat 
Alien haar reactie niet verbloemde, had 
volgens die mevrouw die dag het meest 
geholpen.’   

3 Wat brengt dit boek de 
verpleeg kundige zorg?  
‘We hopen dat middelbare scholen 

het boek gaan gebruiken, zodat meer 
jongeren kiezen voor het vak verpleeg-
kunde. Verpleegkundigen van andere 
zorginstellingen hopen we extra energie 
te geven, doordat zij ook gaan naden-
ken over hun mooiste momenten met 
patiënten. Bij Gelre merken we dat het 
bestuur ons heel serieus neemt, mede 
dankzij dit boek, waar bestuurslid 
Elza den Hertog zich sterk voor heeft 
gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld meer uren 
gekregen voor de profi lering van de 
VAR en zeggenschap voor verpleegkun-
digen.’ (JW)

Het boek is te bestellen op gelrezieken-
huizen.nl en kost ¤15. De verhalen zijn 
opgeschreven door Anita Drost van 
Tekstissimo. 

Boek met verhalen 
van verpleegkundigen

Beter slapen 
én presteren

Van powernappen en be-
weging tot wanneer welke 
voeding: het boek Goede 
nacht geeft inzicht in we-
tenschappelijk bewezen 
do’s en don’ts. Nursing 
mag 3 exemplaren weg-
geven. Interesse? Mail met 
‘Winactie Goede nacht’ in 
de onderwerpsregel naar: 
nursing@bsl.nl (en vergeet 
niet je adresgegevens mee 
te sturen).
• Goede nacht 
•  Slaapdeskundigen Irma 

Leijten en Aline Kruijt 
• Uitgeverij Thema 
• ¤�22,95

PODCAST

Coronastrijders
De impact van de corona-
crisis op het ziekenhuisper-
soneel in Noord-Holland 
is het thema van de pod-
castserie Coronastrijders. 
Hoe voelt het voor een 
verpleegkundige als maar 
2 kinderen afscheid mogen 
nemen van een patiënt, en 
er 3 voor de deur staan? Te 
beluisteren via nhnieuws.nl/
coronastrijders en op alle 
reguliere podcastplatforms. 
Gemaakt door Arend de 
Geus, Programmamaker NH 
Media en verslaggever NH 
Radio.

BOEK 3 VRAGEN OVER

volg Nursing op Twitter: @nursing_nl
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NIEUWS OP 
NURSING.NL

‘Ziekenhuismedewerkers 
droegen coronavirus vooral 
onderling over’
Tijdens de eerste coronagolf 
raakten verpleegkundigen 
op cohortafdelingen vooral 
besmet via collega’s en niet 
via patiënten. Onderzoekers 
geven tips om dit te voor-
komen.
15 januari 2021

Dagelijks lage dosis morfi ne 
verbetert kwaliteit van leven 
bij ernstige COPD
Artsen zijn vaak bang dat 
morfi ne een negatief eff ect 
heeft op de ademhaling 
bij mensen met chronische 
longziekten. Die angst is on-
terecht, stellen onderzoekers.
11 januari 2021

Nieuwe richtlijn delier 
 gepubliceerd
De nieuwe richtlijn Delier 
gaat onder andere in op de 
DOSS, risicofactoren en in-
terventies.
4 januari 2021

Gastblog Marjolein: ‘Graag 
niet alleen de ic aan tafel’
Het respect voor ic-ver-
pleegkundigen is volkomen 
terecht, maar ook andere 
collega’s horen in de schijn-
werpers, vindt oncologie-
verpleegkundige Marjolein.
28 december 2020

Blog Kim: ‘Hoe ga je om 
met seksueel getinte 
 opmerkingen?’ 
Een patiënt die zegt dat je er 
lekker uitziet, of dat je ‘daar 
beneden’ extra lang moet 
wassen: zo leert stagiaire 
Kim ermee omgaan.
21 december 2020

Akkoord over aanpak 

 functiedifferentiatie

W erkgevers en 
vakbonden 
zijn het eens 

geworden over functiedif-
ferentiatie in de verpleeg-
kunde. In een gezamenlij-
ke verklaring stellen zij dat 
ervaring en competenties 
voortaan leidend zijn bij 
de ontwikkeling van het 
beroep, en niet de initiële 
opleiding. De verklaring 
is ondertekend door FNV Zorg & Welzijn, NU’91, CNV zorg en welzijn, V&VN, 
ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN. Transparantie, overleg, draagvlak 
en breder kijken dan diploma zijn voor hen voortaan de uitgangspunten bij functie-
diff erentiatie. De vakbonden gaan ondernemingsraden wijzen op de afspraken uit 
de verklaring en werkgevers en ondernemingsraden aanspreken als die niet worden 
nagekomen. Het Actiecomité Wet BIG 2 ondertekende de verklaring niet. De 
verklaring gaat niet ver genoeg, want eenduidige kaders ontbreken, zegt het actie-
comité. ‘Verpleegkundigen weten nog steeds niet waar zij aan toe zijn. Het maakt 
hen afhankelijk van de inzet en het functioneren van OR, VAR en Stafconvent.’

like Nursing op Facebook: VakbladNursing

Kijk voor meer nieuws 

op www.nursing.nl > 

meer nieuws

CIJFERS VACCINATIE EN PRIVACY

AANLEIDING VOOR DE 
POLL: ZORGINSTELLINGEN 
WILLEN VOOR ROOSTEREN 
GRAAG WETEN WIE 
GEVACCINEERD IS 

Bron: Nursing poll: Mag jouw 
werkgever van jou weten of je 
je laat vaccineren tegen corona? 
(21 december 2020)

Mag jouw werkgever 
weten of jij je laat 
vaccineren tegen 
corona? 2.604 

Nursing-lezers 
reageerden op die 

vraag

Van de 55% die zich 
gaat laten vaccineren is 

85% daarover open 
tegen de werkgever

Van de 45% 
deelnemers die zich niet 
laten vaccineren wil 

65% deze keuze niet 
delen met de werkgever
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Doe voor je eerste nachtdienst 
’s avonds een fullcycle powernap 
(anderhalf uur: daarin doorloop je 

alle slaapcycli) of een korte powernap van 
maximaal 25 minuten. Dit is een van de 
onderbouwde adviezen voor goed slapen 
en presteren tijdens onregelmatige dien-
sten, te vinden in het nieuwe boek Goede 
nacht van slaapdeskundigen Aline Kruit 
en Irma Leijten. Nog een tip: sporten na 
een vroege dienst is prima, maar liever 
niet 2 uur of korter voor je naar bed gaat, 
anders ben je te wakker. Een wandeling 
kan altijd. (BK)  

Slaapdeskundigen delen tips bij onregelmatig werk

TALENT

Verpleegkundige in de wijk Mirthe Zock (23) zit in het ConForte 
coronathuiszorgteam, een team van meerdere zorginstellingen in 
Rotterdam. Collega’s noemen haar ‘een strenge stuiterbal.’

‘Verpleegkundigen in de wijk hebben 
heel veel in hun mars’

Belangrijkste gebeurtenis?  
‘26 maart 2020, half 6 ’s avonds kwam 
de oproep. Ik vergeet het nooit, onze 
eerste cliënt met verdenking op covid-19 
en ik erheen. Ik was toen 3 maanden 
afgestudeerd. Wat was het ingewikkeld, 
al die protocollen en wat hebben we veel 
overlegd. De cliënt bleek trouwens niet 
besmet te zijn.’ 

Meest recente succes?
‘Meedraaien in het coronathuiszorgteam, 
als rechterhand van de wijkverpleegkun-
dige. Ik ondersteun bijvoorbeeld bij de 
anamnese. Ook al is indiceren in de prak-
tijk vaak de taak van de wijkverpleegkun-
dige, ook ik mag met trots mijn rol pak-
ken. Ik heb geleerd dat ik er mag staan, 
met al mijn kennis en kunde. Ons doel is 
de samenwerking tussen wijkverpleeg-
kundigen en verpleegkundigen in de wijk 
verder uitbouwen.’ 

Wat doe je het liefst?
‘Ook erg boeiend: het begeleiden van 
een vierdejaars student. We kunnen 
vanwege corona niet meelopen, dus ik 
druk haar op het hart dat ze me altijd 
mag bellen of appen.’

Inspirator?
‘Mijn moeder, ook verpleegkundige, 
waar ik leerzame gesprekken mee heb, 
zoals over hoeveel zelfredzaamheid je 
van cliënten mag verwachten. En al mijn 
collega’s, die me continu vertrouwen 
geven.’

Kan niet zonder?
‘Post-its.’

Als collega’s zeggen typisch Mirthe, 
wat bedoelen ze dan?
‘Gezonde dosis humor, creatief, doorzet-
tingsvermogen en graag mensen nieuwe 
dingen willen leren.’ (JW)
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➤ Ziekenhuismedewerkers droegen het coronavirus vooral onderling over, stellen 
onderzoekers van het Amsterdam UMC ➤  Sommige van hun adviezen om de kans 
op besmetting te verminderen slaan de plank echt mis, vindt Eva, zoals de suggestie 
de pauze uit te stellen bij drukte. ‘Je bent vaak al blij dat je überhaupt pauze kan 
nemen en piekert er niet over om dat uit te stellen. Voor je het weet loopt het weer 
de spuigaten uit qua drukte en moet je verder werken op een lege maag’ ➤  Stevige 
reacties op de verklaring over functiediff erentie (zie bericht op pagina 7). Waarom 
hebben ze 4 jaar op de hbo-v geploeterd, vragen diverse verpleegkundigen zich af, 
en heeft omscholen van mbo naar hbo nog wel zin? Moeten er überhaupt nog wel 2 
verschillende opleidingen blijven? ➤  Priscilla komt met een tegengeluid: ‘Dit betekent 
ontwikkelingsmogelijkheden, gelijke kansen bij gelijke kwaliteiten en sowieso een 
betere kwaliteit van zorg. Aan hbo-verpleegkundigen in hogere functies met weinig 
ervaring heb je ook niks. Het is dus echt niet dat je de hbo-v voor niks hebt gedaan. 
Wel trekt het op een gegeven moment kansen gelijk. Bovendien zal dit meer collega’s 
aantrekken, die hebben we hard nodig ➤  Sabine, als reactie op het afschalen van 
ziekenhuiszorg vanwege de coronacrisis: In de thuiszorg merken we enorme drukte. 
Wij krijgen juist door het afschalen van de zorg meer cliënten in zorg, doordat cliënten 
niet langer in het ziekenhuis kunnen blijven. Soms met grote gevolgen ➤  Marijke: 
In de eerste golf waren er erg weinig aanvragen voor terminale zorg thuis. Door het 
afschalen van zorg toen minder diagnoses. Nu ontploft de aanvraag. Vrijwel allemaal 
over mensen met kanker, slechts 5% is covid-gerelateerd ➤  Jeroen: Wat een ongepaste 
column van Hugo met die oproep om zzp’er te worden. Als meer verpleegkundigen 
gaan zzp’en zijn er nog minder vaste verpleegkundigen op een afdeling. Nog minder 
mensen die de kar trekken. Cursisten begeleiden. Taakgroepen op touw zetten. In 
werkgroepen participeren. Nachtdiensten en feestdagen werken. ➤  

REACTIES

uit de pers, via Twitter, Facebook, mail en Nursing.nl

mail je bijdrage voor deze rubriek naar: nursing@bsl.nl




