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de glossy voor verpleegkundigen en verzorgenden
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 VOORWOORD

Door haar werd ik 
verpleegkundige
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Onlangs kwam ik op een andere manier in 

aanraking met deze gepassioneerde doelgroep. 

Ineens is daar het moment dat ík die verpleeg-

kundige en verzorgende nodig heb, omdat mijn 

moeder steeds meer afhankelijk is van zorg. 

Door haar werd ik die verpleegkundige en door 

haar werd dit mijn leven. Maar op zo’n moment 

wil je er even niet zijn als verpleegkundige en 

ervaar je van de andere kant hoe belangrijk het 

werk van deze professionals is. Natuurlijk wist 

ik dit wel maar toch, nu is het anders. En ook nu 

zit het weer in die kleine dingen. De aandacht 

die er is voor je eigen moeder, de hulp nu het 

echt niet meer gaat. Professioneel maar met 

een menselijke maat, met oog voor de patiënt 

die alle zelfstandigheid uit handen moet geven. 

Op zulke momenten kijk je vanaf de zijlijn toe 

hoe je eigen moeder toch de regie probeert te 

behouden en zie ik met trots hoe de zorgprofes-

sional haar rol zoekt en de patiënt, mijn moeder, 

centraal stelt. Dit blijft mensenwerk van het 

hoogste niveau. Wat een prachtig vak.  

 

Michel van Erp 

Hoofdredacteur 

michel@floormagazine.nl

 

 

Heb je leuke ideeën voor de volgende editie  

van FLOOR of heb je zelf een mooi verhaal? 

Laat het dan vooral weten. 

In de voorbereidingen voor deze wintereditie 

van FLOOR kwamen weer veel mooie verhalen 

voorbij. Verhalen vol passie. Regelmatig moest ik 

daarbij denken aan mijn eigen eerste stappen in 

de zorg. Voor mij was het zeker niet zo dat ik al 

van jongs af aan een droom had. Of misschien 

ook wel, maar dat was dan niet het werken in 

de zorg. Eigenlijk kwam de zorg plotseling op 

mijn pad. Mijn moeder werkte in het Sint Joseph 

Ziekenhuis in Eindhoven en ik stond voor de 

keuze om een vervolgopleiding te kiezen. Ik 

had genoeg van de schoolbanken en wilde een 

opleiding waarbij ik het leren en werken kon 

combineren. Toen kwam mijn moeder met de 

suggestie voor de opleiding verpleegkunde. Niet 

meteen overtuigd solliciteerde ik toch maar. 

Ik werd aangenomen en kon starten met de 

inservice opleiding tot verpleegkundige. Vanaf 

dat moment heeft de zorg mij niet meer losgela-

ten. Na de eerste dag was ik verkocht. 

Als verpleegkundige mocht ik ervaring opdoen 

op veel verschillende afdelingen in ziekenhuizen 

in Eindhoven en Helmond. Nu werk ik bij NU’91, 

de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen 

en verzorgenden. Nog iedere dag werk ik met 

veel plezier voor het mooiste vak dat er is. Voor 

verpleegkundigen en verzorgenden in alle velden 

van de zorg. Op het moment dat ik zelf nog aan 

het bed stond, was mij al duidelijk wat de rol 

van de verpleegkundigen en verzorgden kon zijn 

voor een patiënt. Heel vaak zat het in de kleine 

dingen: een luisterend oor, het er gewoon voor 

iemand zijn en hulp bieden als het zelf even niet 

meer gaat. Het zijn ook deze verhalen die mij 

nog altijd raken als ik met verpleegkundigen en 

verzorgenden spreek. Of zoals nu als de artike-

len voor FLOOR bij mij binnenkomen. Mensen 

die het verschil maken en die er vol passie zijn 

voor de ander. 

mailto:michel@floormagazine.nl
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XENIA, hospice voor 
jongeren
In het centrum van Leiden ligt Xenia. In 
dit hospice voor jongeren staat een 
ding voorop: het leven. FLOOR mocht 
een dagje meelopen op deze 
bijzondere plek

zorg in het buitenland
20 Oranjestad Aruba
 Artsen die de salsa met je willen dan-

sen en zingende verpleegkundigen 
in de ziekenhuisgangen. Het komt 
allemaal voor als je als verpleegkun-
dige op Aruba werkt. 

42 Gent, België
 Aan de rand van Gent staat verpleeg-

huis De Zonnebloem. De zorg- en 
verpleegkundigen die hier werken, 
verlenen de meest liefdevolle zorg. 

 

COLOFON

Hoofdredactie: Michel van Erp | Redactie: Iris van de Laar, Femke van der Palen, Marloes te Pas 
Eindredactie: Frans van de Laar, Iris van de Laar | Ontwerp en vormgeving: Ron Rutten - LOGO grafisch ontwerp, Oss  
Druk: Q-Promotions, Tilburg | Advertenties: Marcus Meeuwissen - De Media Collega's

Met dank aan: De Sonnaville Stichting en alle adverteerders in deze uitgave van FLOOR.

Redactieadres: FLOOR - Nevelgaarde 54, 3436 ZZ Nieuwegein - redactie@floormagazine.nl 

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door NU’91, DE BOND voor de mensen in de zorg.  
© 2019 – FLOOR

WIJ maakten deze  
FLOOR voor jou Met  
passie en plezier! 

“FLOOR: een tijdschrift vol toffe, 
interessante en ontroerende 

verhalen. Vanaf dag één ben ik fan. 
Ik ben onwijs trots op deze glossy.”

Marloes te Pas  
redacteur

“In deze wintereditie 
staat zowel de zorg 

in het buitenland als 
de cultuurspecifieke 

zorg binnen Nederland 
centraal. Vol enthousiasme en 

passie wordt door verpleegkundigen en 
verzorgenden over hun vak gesproken. 

FLOOR heeft de eer om deze mooie, 
authentieke verhalen met jullie te 

mogen delen.” 

Iris van de Laar 

redacteur & eindredactie

“Met FLOOR kwam 
een wens uit. 
Mooie verhalen van 
verpleegkundigen en 
verzorgenden bundelen in een 
glossy. Verhalen met een lach 
en een traan, die herkenning 
brengen en die inspireren. Wat 
is het toch een mooi vak en dat 
mag iedereen weten.”

Michel van Erp 

hoofdredacteur

“Fotograferen voor FLOOR is 
telkens een nieuwe uitdaging. 
Wat mij diep raakte, was onze 
reportage bij Xenia in Leiden. 
De positiviteit die daar heerst, 
ondanks de onzekere toekomst, 
is heel bijzonder.”

Ton de Bruin 

fotograaf

“Het was wederom erg  
leuk om mee te mogen 
werken en een steentje  

bij te dragen aan deze 
editie van FLOOR.”

Marcus Meeuwissen 

advertentieacquisiteur

“Voor FLOOR maakte 
ik onder andere een 

reportage bij Raffy en 
Lâle. Zo mooi als je de 

tevredenheid van oudere 
mensen in hun eigen 

omgeving vast mag leggen.”

Astrid Bron 

fotograaf

“Het is iedere uitgave van 
FLOOR weer een feest om 

de mooie verhalen over 
gepassioneerde zorg in 

beeld te mogen brengen.”

Ron Rutten 

grafisch vormgever

“Deze editie sprak ik met 
verpleegkundigen in het buitenland. 
Het is zo bijzonder om te zien dat 
zij ondanks een geheel andere 
cultuur worstelen met dezelfde 
dilemma’s. Dat zorgt voor nog meer 
verbinding onder verpleegkundigen 
en verzorgenden wereldwijd.”  

Femke van der Palen 

redacteur

Op de cover: Mohannad Alomary en Huda Alhindi van het Jordan Hospital. floormagazine.nl

mailto:redactie@floormagazine.nl
http://floormagazine.nl/


   | 5

INHOUDSOPGAVE

36

57

72

nicolette van dam 
in guatemala
De helft van de kinderen in Guatemala 
is chronisch ondervoed. De gevolgen 
zijn vaak niet terug te draaien. Nicolette 
van Dam vertelt hoe de zorg daar is 
geregeld en waar verpleegkundigen 
tegenaan lopen.

zorg in het buitenland – 
jordanie
In dit land in het Midden-Oosten waan 
je je in een totaal andere wereld. Toch 
blijkt opvallend genoeg dat de 
zorgprofessionals in het Jordan 
Hospital veelal worstelen met dezelfde 
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hart voor de Moluks-Indische en Turkse 
cultuur. De diepgewortelde historie en 
rijke tradities vormen hier de basis in de 
zorgverlening voor de ouderen. Om de 
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verleden.  
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de totale beleving klopt.
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 De mens zien achter de verslaving, 

dat is wat verpleegkundige Korine 
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TRAUMAHELIKOPTER
‘WE BRENGEN HET ZiEKENHUIS NAAR  
DE PLEK VAN HET ONGEVAL’
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‘Wij brengen  

het ziekenhuis  
naar de plek van  

het ongeval’
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Als er een traumahelikopter over 

vliegt, weet je dat het goed mis is. 

Verpleegkundige Leo Monster en zijn 

collega’s van het Amsterdam UMC locatie 

VUmc zijn altijd in opperste staat van 

paraatheid. Ze reageren snel en alert, 

maar blijven rustig. “De slachtoffers 

verkeren in levensgevaar, dus we moeten 

vlug zijn. Als de meldkamer ons oproept, 

proberen we binnen twee minuten in 

de lucht te zitten.” Wat gebeurt er nu 

precies in de tijd tussen het opstijgen 

en het landen? En wat is de rol van een 

verpleegkundige tijdens deze vlucht en op 

de plek van een ongeval? FLOOR sprak 

met Leo over zijn ervaringen. 

tekst Iris van de Laar | foto's Ton de Bruin    

REPORTAGE
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Om te zien waar het allemaal gebeurt, moeten 

we naar het hoogste punt van het Amsterdam 

UMC klimmen. Via een soort brandtrap worden 

we omhoog geleid naar het dak van het gebouw. 

Oftewel het grote, ronde platform waar de stoere 

Airbus H135 klaar staat voor extreme noodge-

vallen. De neongele traumahelikopter tekent fel 

af tegen de donkere lucht die boven Amsterdam 

hangt. Ondanks dat de Nederlandse hoofdstad 

altijd een drukte van jewelste is en het zieken-

huis wordt omringd door allerlei gebouwen, kijk 

je vanaf het platform zo over hartje Amsterdam. 

Uiteraard ook belangrijk, want de Airbus moet 

snel kunnen opstijgen en naar de plek van 

bestemming. En dat 24 uur per dag, zeven 

dagen in de week. Het Mobiel Medisch Team 

(MMT) moet te allen tijde inzetbaar zijn. Het 

MMT beschikt over de traumahelikopter maar 

ook over ambulancevoertuigen. Op basis van 

de melding bepaalt de meldkamer vanuit welke 

regio de traumaheli wordt ingezet. Nederland telt 

namelijk vier helikopterstandplaatsen: Amster-

dam, Rotterdam, Eelde en Volkel. Elke basis 

heeft een eigen specialistisch team. Het team 

in Amsterdam bestaat uit piloten, helicopter 

landing officers, die tevens ambulancechauf-

feurs zijn, verpleegkundigen en gespecialiseerde 

artsen, zoals traumachirurgen of anesthesiolo-

gen. Dit team staat dag en nacht klaar. Het MMT 

in Amsterdam werkt in twee shifts, maar altijd 

twaalf uur en drie kwartier. 

OPLEIDING EN ERVARING

Dat je niet zomaar bij de traumahelikopter te-

rechtkomt, wordt al snel duidelijk. Als verpleeg-

kundige op de heli heb je een specialisatie op 

de SEH of op de ambulance nodig.  Leo is van 

oorsprong verpleegkundige en koos vervolgens 
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voor de spoedeisende hulp. “Je hebt minimaal 

drie jaar ervaring nodig voordat je in aanmerking 

komt voor het werken op de traumahelikopter. 

Je start met een assessment en een medische 

keuring. Dit assessment heeft niets te maken 

met het medische deel van een verpleegkundige, 

maar dit is puur gericht op het vlieggedeelte. 

Tijdens het assessment moet duidelijk worden 

dat jij als verpleegkundige ook vliegtechnische 

taken kunt uitvoeren. Ben jij opleidbaar en 

vooral: kun jij dit jezelf snel eigen maken?”, 

vertelt Leo. De piloten ondergaan een zwaardere 

medische keuring dan de verpleegkundigen. 

“Logisch”, vindt hij. “Zij besturen de heli. Theo-

retisch gezien vlieg ik niet zelf. Dat ik die keuring 

toch moet afleggen is om het volgende: op de 

werkvloer ben je puur medisch, maar in de lucht 

ben je bezig met vliegtechnische taken. Je kijkt 

sowieso mee naar buiten, je bent een extra paar 

ogen. Je helpt bij het nalopen van checklisten 

en noodprocedures. Daarnaast doen wij ook het 

navigatiedeel. Als verpleegkundige neem je dus 

altijd plaats naast de piloot.” Op de vraag of je 

dan ook stressbestendig moet zijn, reageert Leo 

volmondig ‘ ja’. “Tijdens het assessment wordt 

daar dus ook echt naar gekeken. Ben je alert? 

Hoe reageer je op bepaalde situaties? Het gaat 

er niet om of jij een goede verpleegkundige bent 

of dat jij mooie zorg levert en goed klinisch kunt 

redeneren, maar ben jij stressbestendig. Kun je 

snel schakelen tussen dingen. Kun je hoofd- 

van bijzaken onderscheiden. Ik vind het voordeel 

ook wel dat ik een dubbelrol heb. Je houdt je 

vaardigheden gemakkelijker op peil en het is 

gewoon leuker. In het ziekenhuis werk ik met een 

groot team, maar met de traumahelikopter werk 

ik in een klein gespecialiseerd team buiten het 

ziekenhuis. Daarnaast werk je ook samen met 

politie, brandweer en verloskundigen. Het is heel 

anders werken. Het geeft mij echt het beste uit 

twee werelden. Het is heel veelzijdig. Dat maakt 

voor mij deze functie heel erg aantrekkelijk.”   →

‘Werken op de SEH én 
vliegen met de traumaheli  
is voor mij het beste  
uit twee werelden’
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ALS DE PIEPER GAAT

“Op het moment dat de pieper gaat, zijn er drie 

mensen die meegaan naar de helikopter: de 

piloot, de arts en de verpleegkundige. De piloot 

vertrekt naar de helikopter en start op. De arts 

heeft contact met de meldkamer van de ambu-

lance. Hij of zij krijgt te horen wat er aan de hand 

is en waar we naar toe gaan. Ik doe ondertussen 

de planning en de navigatie. Dit alles gebeurt in 

ongeveer twee minuten tijd.” Dat kan alleen als 

je ‘s morgens de dienst start met vluchtvoorbe-

reidingen. De helikopter en de materialen, maar 

ook de NOTAMS (staat voor Notice to Airmen. 

Dat zijn berichten over het luchtruim die relevant 

zijn voor piloten), moeten gecontroleerd worden. 

Het kan zijn dat ze in Alkmaar een show hebben 

met luchtballonnen of dat het het broedseizoen 

van ganzen is. Maar er moet ook rekening 

gehouden worden met militaire oefeningen. 

Dat betekent dat er vaak meer vliegtuigen in de 

lucht zijn. Misschien wordt er ergens een bom 

tot ontploffing gebracht of is er vuurwerk, een 

lasershow of iets met drones. En dan heb je na-

tuurlijk nog Schiphol waar wij vanaf hier rekening 

mee moeten houden. Gedurende de dag houd 

ik, samen met de piloot, bij wat het weer doet. 

Dus als de pieper gaat, hebben we eigenlijk van 

te voren al veel dingen op een rijtje. Ik voer het 

adres in op het navigatiesysteem en daaruit krijg 

ik een tijd, een koers en een afstand. Afhankelijk 

dus van wat er in het luchtruim gaande is. Het 

komt wel eens voor dat je de lucht in gaat en 

nog niet weet wat er aan de hand is. Soms zijn 

de vluchten zo kort dat je op dat moment alleen 

bezig bent met de juiste route en het vinden 

van een geschikte landingsplek. Zit je wel wat 

langer in de lucht, dan kan de arts jou bijpraten. 

Een arts heeft ook continu het contact met de 

meldkamer dus hij of zij heeft de informatie. Je 

moet echt goed kunnen samenwerken en ook 

nog eens in een kleine ruimte. Op de eerste 

hulp is dat anders. Daar sta ik vaak alleen. Dan 

komt de patiënt binnen en ga ik zelf triëren. Dan 

bedenk ik wat er wel of niet aan de hand is en 

wie ik daarbij nodig heb. In een situatie met de 

traumahelikopter word je veel meer aangestuurd 

vanuit de arts”, vertelt Leo.     →   
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TRAUMAHELIKOPTER VERSUS AMBULANCE

Op het moment van landen is de ambulance 

vaak al ter plaatse. Leo: “De ambulancezorg in 

Nederland is erg goed geregeld en de hulpverle-

ners zijn onwijs goed getraind en gekwalificeerd. 

Heel veel handelingen kunnen zij ook gewoon 

zelf. Maar soms moet de traumahelikopter 

worden ingezet om zo snel mogelijk een arts 

op de plek van het ongeval te krijgen. Wij zijn er 

om de zorg te verlenen die de ambulancezorg 

overstijgt. De arts kan een bepaalde behande-

ling starten of uitvoeren die een ambulance-

verpleegkundige niet mag doen. Op die manier 

brengen wij een stukje ziekenhuis naar de 

patiënt toe. Wij kunnen bijvoorbeeld intuberen. 

Dat kan een ambulancemedewerker natuurlijk 

ook, maar zij mogen dat niet met verslappende 

medicatie doen en wij wel. Stel: iemand heeft 

een hersenbloeding en ademt niet meer goed, 

maar hij heeft nog wel zijn slikreflex, dan kan 

een ambulancemedewerker niet intuberen 

want dan gaat de patiënt mogelijk overgeven. 

Wij geven dan medicatie om de spierspanning 

weg te halen en op dat moment kunnen wij 

iemand wel intuberen. Een ander voorbeeld: als 

iemand gereanimeerd moet worden, dan zijn 

alle reflexen al weg, dus dan kan de ambulance 

dat zelf. Maar wij kunnen bijvoorbeeld weer een 

thoraxdrain inbrengen, waardoor je een long 

die ingeklapt is of in de verdrukking zit door 

heel veel bloed, weer de ruimte geeft om te 

ontplooien. Hierdoor kan iemand beter ademen. 

Wij kunnen bijvoorbeeld ook wat meer doen qua 

pijnstilling. En als dat nodig is ook de thorax van 

iemand openmaken, om een verwonding aan 

het hart te behandelen. Dit heeft natuurlijk te 

maken met opleiding en verantwoordelijkheid. 

Een arts mag dit soort dingen wel, maar ik weer 

niet. Daarnaast heeft het ook te maken met het 

materiaal dat wij hebben en een ambulance niet. 

Maar in de ambulance ligt ook weer genoeg, wat 

wij niet hebben. Wel met een kleine kantteke-

ning: soms komen wij als eerste ter plaatse. Er 

kan dus overlap zijn, omdat wij wel zorg moeten 

leveren zoals een ambulance die ook levert. 
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Een ander idee dat er bestaat is dat men denkt 

dat wij vaak patiënten vervoeren, maar in de re-

gio Amsterdam is dat niet zo. In de regio Gronin-

gen is dit eerder het geval omdat de afstanden 

groter zijn. Wij proberen vooral de arts en het 

ziekenhuis ter plaatse te krijgen. Vervolgens gaat 

de arts met de ambulance en de patiënt mee 

naar het ziekenhuis en wij vliegen er achteraan 

om de arts weer op te halen. Het voordeel is dat 

je in een ambulance iemand reanimerend kunt 

vervoeren. Dat gaat in een helikopter niet. Voor 

helikoptervervoer moet iemand stabiel zijn. Dus 

het kan zo zijn dat je met de heli sneller in het 

ziekenhuis bent, maar dat je ervoor kiest om met 

de ambulance te gaan omdat je dan veel meer 

kan.”

KWESTIE VAN LEVEN OF DOOD

Als je op de traumahelikopter werkt, krijg je vaak 

te maken met kwesties van leven of dood. Op 

het moment dat de helikopter gaat landen, zie 

je van bovenaf al de chaos en wat er staat te 

gebeuren. Het beeld bestaat dat iedereen uit 

de helikopter springt en het op een rennen zet 

naar de plek van het ongeval. Leo lacht: “Soms 

ren je wel een klein stukje, maar binnen enkele 

minuten stap je de chaos binnen en gaat er een 

bepaalde knop om. Het is dan zaak om rustig 

en alert aan te komen bij de patiënt. Als je dan 

buiten adem aankomt, is dat niet heel handig. 

Dus deze situaties zie je meer op televisie dan 

in de werkelijkheid. Ik denk ook dat dit werk niet 

voor iedereen is weggelegd. Je kunt veel leren, 

maar een deel is ook wel persoonlijkheid. Ik 

merk wel dat ik het zelf heel prettig vind om alles 

na te bespreken. Dat geeft het voor mij een plek. 

Dat maakt ook dat ik het beter kan handelen. 

Als we een hele heftige inzet hebben gehad, dan 

wordt dit altijd besproken. Alleen al omdat daar 

aandacht voor is, maakt het dat je daardoor 

vaak wel verder kunt. De ondersteuning doen 

we dan voornamelijk zelf. Wat een situatie voor 

mij ook gemakkelijker maakt, is dat je zo min 

mogelijk van de patiënt weet. Je kunt dan veel 

zakelijker blijven. Maar het wordt moeilijker als 

je op een gegeven moment dingen van iemand 

gaat weten. Kortom: als het persoonlijk wordt, 

is het lastiger. Ik heb eens meegemaakt dat een 

kinderreanimatie goed verliep. Ik had geen last 

van de situatie. Dat heeft natuurlijk wel impact, 

maar ik kan dan ook bedenken: we hebben er 

alles aan gedaan en het kindje is levend in het 

ziekenhuis aangekomen. Daar houdt het voor 

mij op. Maar het werd pas echt moeilijk toen ik 

op een gegeven moment de verloskundige sprak 

die erbij was. En dat ik hoorde dat het kindje 

is overleden, welke naam het heeft gekregen 

en dat de verloskundige nog de nazorg heeft 

gedaan voor het gezin én dat ze ook bij de be-

grafenis is geweest. Juist dat maakt het moeilijk. 

Daar probeer ik mezelf tegen te beschermen, 

want als ik zo bij elke inzet alles te horen krijg, 

wordt het zwaar. Ik denk ook dat ik voor de 

meesten van ons spreek dat ongevallen met 

kinderen het moeilijkst zijn. Maar je haalt ook 

wel echt voldoening uit het feit dat je iemand 

levend in het ziekenhuis krijgt, ondanks dat veel 

patiënten niet aanspreekbaar zijn. Dat je in een 

acuut moment echt wel iets voor iemand kan 

betekenen. Maar vaak loopt het niet goed af. Het 

is letterlijk een strijd tussen leven en dood. Maar 

ook als iemand overlijdt, kun je er voor ze zijn 

geweest. Omdat wij er waren, heeft hij of zij geen 

pijn meer gehad. Ook dat is heel belangrijk.”

‘Binnen enkele minuten stap je  
de chaos binnen en gaat er  

een bepaalde knop om’
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De geur van koffie dringt je neus binnen zodra je een stap over de 

drempel van Brownies&downieS in Tiel zet. Het geluid van de mel-

kopschuimer wordt overstemd door het zachte geroezemoes van de 

gasten aan de tafeltjes. Er heerst al vroeg een gezellige bedrijvigheid. 

Vol liefde en passie wordt deze zaak gerund door Fred en Frency van 

Dijk. Met allebei een achtergrond in de zorg, weten zij als geen ander 

hoe ze jongeren met een verstandelijke beperking volwaardig deel 

kunnen laten nemen aan de maatschappij.

REPORTAGE

tekst Femke van der Palen | foto's Ton de Bruin 

met goed gezelschap

“Fred, mijn ogen zijn weer goedgekeurd door de 

dokter. Ik mag weer overal naar kijken”, vertelt 

een vrolijke jongen achter de kassa. Zijn naam 

is Robbin en hij heeft het syndroom van Down. 

Hij komt helemaal tot zijn recht als gastheer. 

Binnen enkele seconden weet hij bij iedere gast 

een lach op het gezicht te toveren. Ondertussen 

is hij bezig om een cappuccino te maken. Hierbij 

wordt hij geholpen door Chantalle die hem af 

en toe tips geeft. Ook zij werkt enkele dagen 

per week in Brownies&downieS. In totaal zijn er 

acht jongeren met een verstandelijke beperking 

in dienst. Zij worden aangestuurd door Fred, 

Frency en een vaste kok. Op zaterdag is er nog 

een extra weekendhulp in dienst. Frency: “Op 

het moment dat iemand hier begint, laten we 

eigenlijk heel veel gebeuren. Dan kijken we van-

zelf waar iemand goed past. We werken met een 

planbord met daarop een indeling van iedere 

dag. Hierop mag iedereen zelf invullen waar ze 

het liefste willen staan. Vaak is het zo dat daar 

waar de interesse ligt, dit vaak ook hetgeen is 

waar ze goed in zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld 

twee jongens die heel graag willen koken.” Fred 

vult aan: “Van die jongens weten we dat ze de 

capaciteiten hebben om het te doen. Maar niet 

iedereen heeft dezelfde capaciteiten. Dan is in 

de bediening of achter de bar een betere plek. Je 

kiest een plek die het beste bij iemand past.”  →
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GROEI EN SAMENWERKING

Dat er goed wordt gekeken hoe de jongeren het 

beste tot hun recht komen, is tekenend voor de 

manier waarop Fred en Frency met hun team 

omgaan. Fred: “We hebben een ontzettend 

hechte club en ze werken allemaal veel dagen. 

Omdat we allebei uit de zorg komen, weten 

we dat als het té groot wordt het niet goed is. 

Dat knusse, het met elkaar samenwerken, dat 

vinden wij heel leuk.” Frency: “Op die manier kun 

je ook doelen met ze uitstippelen. We zitten elke 

week even apart met iedereen om te evalueren. 

Wat ging er goed en wat gaat minder. Dan kijken 

we samen hoe we dingen kunnen bijstellen.” 

Fred: “We zien iedereen groeien. Ze leren om 

samen te werken, dat is erg mooi om te zien. 

Overigens moeten ze het wel pikken van elkaar. 

Daar kijken we heel bewust naar. Als iemand 

hier wil komen werken, is het niet zo van: kom 

maar. We gaan echt kijken wie hier past. Het 

moet niet ten koste gaan van de anderen. We 

hebben in het verleden allebei op de werkvloer 

meegemaakt dat je flinke conflicten kunt 

hebben. Op een woongroep kan dat gebeuren, 

maar in een horecazaak kun je dat echt niet 

hebben. Ik heb ook veel met jongeren met 

gedragsproblematiek gewerkt. Die kun je in een 

zaak als deze niet hebben. Deze samenwerking 

is echt van groot belang.” 
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KNUFFELGEHALTE

“Fred, wil jij nog wat drinken? En wil jij iets?” 

Tijdens het gesprek wordt er goed voor iedereen 

gezorgd door Dennis. Hij is een groot autolief-

hebber. Al snel volgt dan ook de vraag: “Wat 

voor auto heb jij?” Nadat de diverse automerken 

zijn besproken, vertrekt hij glimlachend weer 

richting de keuken. Frency: “Het mooie aan deze 

groep vind ik dat het zo puur en oprecht is. Ze 

hebben een hoog knuffelgehalte. Toch kan dit 

ook minder leuk uitpakken. Daarom hebben we 

‘We hebben  
een ontzettend  

hechte club’

samen regels opgesteld en besproken. Als een 

gast bijvoorbeeld vraagt: ‘Wil jij mijn brownie of 

een stukje pannenkoek?’ Wat doe je dan? Soms 

kunnen gasten ook heel knuffelig zijn. Dan denk 

ik: zouden ze dat in een andere lunchroom ook 

doen?” Fred: “De regels die we hebben bedacht, 

zijn er ook voor hun eigen bescherming. Mensen 

hoeven hier niet te komen om aapjes te kijken. 

Onze jongeren zijn hier om te werken en ze zijn 

super trots. Het gaat juist om die vriendelijkheid 

en een stukje om de beleving. Je ziet weleens 

mensen in de horeca werken waarvan je denkt: 

als je het niet leuk vindt, doe het dan gewoon 

niet. We zijn bezig om het mensen naar de zin te 

maken. Gastvrijheid is belangrijk, maar ook het 

culinaire stukje speelt natuurlijk een rol. Dat wat 

op het bord ligt ziet er fantastisch uit, maar is 

ook super lekker. Het is niet alleen maar leuk en 

gezellig, qua eten durf ik het met elke tent in Tiel 

aan. We zitten op hoog niveau.”  →
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ONDERNEMEN MET ZORGHART

Ondanks het feit dat de twee genoeg ervaring 

hebben in de zorg, is het opstarten van een 

lunchroom toch wel degelijk iets heel anders. 

Gaandeweg hebben Fred en Frency hierin een 

weg gevonden. Fred: “Van mensen in de zorg 

zijn we gegroeid tot zorgondernemers, maar 

nooit ten koste van. Ondernemen is prima, maar 

het team staat op de eerste plaats. Dan kun je 

denken aan marges enzo, maar het draait om 

onze jongeren. Daarin is het zorghart veel beter 

en flinker ontwikkeld. Het is mooi om die dingen 

te combineren, maar wij zetten hen wel altijd op 

de eerste plek. Natuurlijk hebben we aanloop-

problemen gehad. Vooral omdat we uit de zorg 

komen. In de zorg hoefde je nooit na te denken 

over de procenten en de cijfers, maar dit is geen 

liefdadigheidsinstelling. Als wij niet rond kunnen 

komen, is het klaar. Toen wij viereneenhalf jaar 

geleden begonnen, waren wij de zestiende ves-

tiging die openging. Inmiddels bestaan er meer 

dan vijftig Brownies&downieS. Met het groeien 

van de formule is ook de professionaliteit aan 

de achterkant gegroeid. Je zaak kan heel leuk 

zijn, maar de cijfers moet wel kloppen.” Frency 

vult aan: “Je weet niet waar je aan begint, maar 

je hebt een blindelings vertrouwen in elkaar. 

We zijn al lang bij elkaar en kennen elkaar heel 

goed. We weten precies wat we aan elkaar 

hebben en zitten op een lijn. Ik zit vooral op het 

stukje zorg. Fred gaat over het zakelijke stuk, 

daar ben ik echt een softie in.” Fred: “Omdat 

we elkaar zo goed kennen, kunnen we dingen 

gemakkelijker uit handen geven. De zorgplannen 

die Frency maakt, daar kijk ik een keer overheen. 

Daar hoef ik eigenlijk nooit iets in aan te passen. 

Andersom geldt dat voor de cijfers. Dat regel ik 

nu en daarin vertrouw je elkaar.” Frency: “Het 

ging eigenlijk altijd vanzelf. Bij ons ontkom je 

tenslotte ook niet aan de regels.” Fred: “Er zijn 

nog altijd mensen die personen met een beper-

king een beetje eng vinden. Die kunnen wij niet 

overtuigen. Dat is verspilde moeite. Soms lees ik 

op Facebook van die vervelende of kortzichtige 

reacties. Dan jeukt het om te reageren, maar dat 

vind ik zonde van de tijd. Hoe kortzichtig kun je 

zijn? Gelukkig denkt het merendeel hier anders 

over.”  

Frency en Fred van Dijk, eigenaren  

van Brownies&downieS in Tiel.
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MUZIEK

De passie die Fred heeft voor muziek, speelt 

ook een rol in Brownies&downieS. Fred: “Elk 

nummer dat je hier hoort, is persoonlijk door 

mij goedgekeurd. Er wordt hier geen nummer 

gedraaid dat ik niet kan uitstaan. Omdat Spotify 

niet mag, moesten we een keuze maken uit 

verschillende opties. Je hebt een gratis variant 

met rechtenvrije muziek of een voorgeprogram-

meerde lijst die volgens de aanbieder prima is 

voor Brownies&downieS. Dat wilde ik niet. Stel 

je voor, komt ineens Céline Dion voorbij. Dat 

kan toch niet? Daarom heb ik voor de andere 

variant gekozen, waardoor ik een eigen playlist 

heb samengesteld. Daar ben ik best lang 

mee bezig geweest, maar ik vind dat met mijn 

muziekachtergrond belangrijk. Overal waar ik 

kom, hoor ik muziek. Als-ie niet klopt, hoor ik 

het. Maar als het wel klopt, hoor ik dat ook en 

word ik vrolijk. De liefde voor muziek draag ik 

ook over in mijn werk. Muziek kan bovendien 

een belangrijk middel zijn in de zorg. Kijk maar 

eens hoe ouderen met dementie reageren op 

muziek van vroeger. Muziek is zoiets universeels 

en moois. De jongens in de spoelkeuken hebben 

een eigen afspeellijst. Als Frits en Luuk daar 

staan, kom ik heel graag daar even kijken. Zij 

luisteren naar AC/DC, Rammstein en de Red 

Hot Chilli Peppers. Dat is toch fantastisch? De 

spoelkeuken is niet de meest leuke plek, maar 

door hun eigen muziek is het prima om daar te 

staan. Ook dat is de kracht van muziek.”

Fred: “Mensen vragen me weleens: is zo’n soort 

lunchroom nou niet moeilijk? Dan antwoord ik 

dat de lunch verzorgen met mensen zonder een 

beperking me juist heel saai lijkt. Ik zou het ook 

niet willen. Ik vind een lunchzaak hebben heel 

erg leuk, maar wel doordat ‘onze jongens’ eraan 

meewerken. Dat maakt elke dag anders. Je weet 

nooit precies hoe een dag gaat verlopen.” Fren-

cy: “We bieden een plek met mogelijkheden en 

het is fijn om de jongeren deze plek te kunnen 

geven. Ze voelen zich gezien en gewaardeerd, 

een volwaardig mens. Je mag hier zijn wie je 

bent. Ze doen het echt ontzettend goed. Ja, daar 

zijn wij trots op.”

Frency en Fred van Dijk, eigenaren  

van Brownies&downieS in Tiel.

Fred en de BZB
Fred van Dijk is de leadzanger van BZB (voorheen 

Band Zonder Banaan). Deze band, opgericht in 

1992, is gestart met leden die allemaal een ach-

tergrond hadden in de zorg. BZB speelde onder 

andere op festivals als Zwarte Cross, Pinkpop, 

Lowlands en Paaspop. Dit jaar heeft de band te 

kennen gegeven dat ze het vanaf 2020 rustiger 

aan willen gaan en daarom minder gaan touren. 

Dit omdat Fred graag meer tijd wil vrijmaken voor 

Brownies&downieS en zijn gezin. “Toen ik aangaf te 

willen stoppen met touren, heb ik aangegeven dat 

ze gerust op zoek mochten gaan naar een andere 

zanger. Maar na 26 jaar met dezelfde zanger voelde 

dat voor de rest niet goed. Gelukkig maar, want zo 

kan ik nog steeds af en toe optreden.”
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‘Je mag hier zijn 
wie je bent’



‘Wat in Nederland  
wordt gezien als 

 
is hier normaal’

ORANJESTAD, ARUBA
Aruba is een land binnen het Koninkrijk der Neder-

landen en behoort tot de ABC-eilanden van de Kleine 

Antillen. Aruba is ongeveer even groot als het Neder-

landse waddeneiland Texel. 

Taal: Nederlands & Papiaments

Hoofdstad: Oranjestad

Oppervlakte:  180 km2

Munteenheid:  Arubaanse florin

Werken als verpleegkundige op Aruba
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Na elke vroege dienst cocktails drinken op het strand. Vrijwel  

dagelijks zon, een prima temperatuurtje en bovenal niet de gejaagde 

mentaliteit waar Nederland om bekend staat. Allemaal ingrediënten 

die zorgen voor een ultiem vakantiegevoel op Aruba. Maar naast 

vakantie vieren, kun je er ook aan de slag als verpleegkundige.  

Daphne Cornelissen (23) vertrok samen met haar vriend én hond 

voor een jaar naar het eiland. Ze werkt daar in het Dr. Horacio  

E. Oduber Hospital, het enige ziekenhuis van Aruba.

tekst Femke van der Palen | foto's Moments by Quinty



22  |  

De hele dag door klinkt overal waar je komt 

vrolijke muziek waardoor je spontaan zin krijgt 

om te dansen. Zelfs in het ziekenhuis. Er staan 

palmbomen zo ver als je kunt kijken en door de 

zon en het heerlijke weer hangt er een ontspan-

nen sfeer. De mensen zijn vrolijk en roepen 

je vriendelijk na. Een klein windje zorgt voor 

de nodige verkoeling. Zodra je diep inademt, 

ruik je de zilte zeelucht. En dat dag in, dag uit. 

Dan moet je toch constant dat vakantiegevoel 

hebben? “Het voelt inderdaad nog steeds heel 

dubbel en onwerkelijk”, vertelt Daphne. “Ener-

zijds heb ik het gevoel dat ik hier op vakantie 

ben. Iedere dag als ik na mijn vroege dienst naar 

huis ga, is het nog ontzettend mooi weer. Vaak 

ga je dan nog lekker naar het strand om daar 

cocktails te drinken. Anderzijds voel ik toch ook 

wel dat ik hier woon en werk. Dat ik echt een van 

de mensen hier ben.” 

VOLLE WERKWEEK

Toen Daphne’s vriend Tim de kans kreeg om 

voor zijn werk naar het buitenland te gaan, leek 

haar dat ook wel een leuke uitdaging. “Een tijdje 

wonen en werken in het buitenland vond ik altijd 

al een gaaf idee, maar ik zou het nooit in mijn 

eentje durven. Dus toen dit op ons pad kwam, 

hebben we gezocht naar de mogelijkheden. Wat 

was voor mij mogelijk? Omdat er meer collega’s 

van Tim met hun vriendinnen hier zijn, voel je 

je niet zo alleen. Er is direct een vriendinnen-

groepje ontstaan. In Nederland had ik al met 

behulp van een detacheringsbureau een baan 

geregeld en zij hebben me ook geholpen met de 

werkvergunning. Zo kon ik vrijwel direct aan de 

slag.” Vanaf het eerste moment voelt Daphne 

zich welkom in het team. Gelukkig maar, want ze 

moet toch veertig uur met haar nieuwe collega’s 

doorbrengen. “Waar je in Nederland vaak zelf 

‘Je wordt hier bijna raar aangekeken  
als je wel hard op en neer rent’
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mag aangeven hoeveel uren je wil werken, is 

dat hier niet. Iedereen werkt hier veertig uur 

per week. Ongeacht het feit dat je bijvoorbeeld 

stagiaire of net moeder bent of juist bijna met 

pensioen gaat. Bovendien heb je maar recht op 

een vrij weekend in de maand. Dat is natuurlijk 

wel even anders dan in Nederland. Vanaf het 

eerste moment voelde ik me heel welkom. Je 

krijgt een dag om in te werken, daarna draai je 

eigenlijk al volledig mee en ben je echt onder-

deel van het team. Al vinden ze het wel jammer 

dat ze weten dat je weer gaat. Er komen hier 

namelijk vrij vaak verpleegkundigen die maar 

een paar maanden of een jaar in het ziekenhuis 

werken.” 

Het feit dat Daphne direct werd opgenomen 

door het team, komt volgens haar mede door 

de gastvrijheid en de relaxte mentaliteit van de 

Arubaanse verpleegkundigen. “Er heerst een 

heel gemoedelijke sfeer. Ze vinden het fijn dat je 

kennis meeneemt en daar vragen ze ook naar. 

Er wordt meer gekeken naar wat je wel hebt 

kunnen doen in een dienst in plaats van wat 

er niet is gelukt. In Nederland heerst toch meer 

de verwachting dat je nog wel iets extra’s had 

kunnen doen. Iedereen is altijd heel gezellig en 

collegiaal naar elkaar toe. Nu scheelt het wel dat 

ik zelf in die flow mee ga. Dat lukt mij wel aardig, 

hoewel ik ook collega’s heb gezien die daar meer 

moeite mee hebben. Toch ontdekken zij ook vrij 

snel dat dingen hier nu eenmaal op een bepaal-

de manier gaan.” 

DANSEN DOOR DE ZIEKENHUISGANGEN

Die ontspannen mentaliteit zorgt er voor dat 

Daphne een ander soort werkdruk ervaart 

dan in Nederland. “Die is hier ook echt wel 

hoog en op sommige dagen kom je gewoon 

niet aan je pauze toe omdat het zo druk is. 

Maar de mensen helpen elkaar veel sneller. 

Als er een nieuwe opname komt, beginnen ze 

al meteen met mappen klaarmaken en alles 

voor te bereiden. Het is echt de sfeer die veel 

bijdraagt. De muziek staat hier de hele dag aan 

en soms staat er gewoon iemand op de gang te 

dansen of te zingen. Daar kijkt niemand van op. 

Iedereen is blij en als er iets tegenzit, maken ze 

daar toch weer iets positiefs van. Dan moet je 

je niet vervelend gaan voelen, wat in Nederland 

wel heel erg is. Door die relaxte sfeer ga je met 

een goed gevoel naar huis. Ondanks dat je heel 

hard hebt gewerkt.” Toch kan dit zo af en toe ook 

beetje leiden tot frustraties. “Soms denk ik wel: 

werk een beetje door, we hadden al drie dingen 

meer kunnen doen in die tijd. Je merkt vrij snel 

dat je dat moet loslaten. De eerste maand had 

ik daar wel echt moeite mee. Dat ik dacht: kom 

eens op man. Het lijkt wel of ik de enige ben 

die hier bezig is. Maar al vrij snel weet je dat het 

leven hier gewoon zo is. Artsen doen ook alles 

op hun eigen tempo. Waardoor je zelf anders 

gaat denken. ‘De rest doet het straks, dan doe 

ik dat ook. Eerst even koffie.’ Je wordt hier bijna 

gek aangekeken als je zelf wel hard op en neer 

rent. Dat vraagt wel enige aanpassing van je.”  → 

Daphne tussen haar collega's van het Dr. Horacio E. Oduber Hospital.
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VERSCHILLEN

Naast die mentaliteit, ziet Daphne nog meer 

verschillen. “Het ziekenhuis ziet er anders uit, het is 

ouder. Je hebt hier veelal kamers waar ze nog met 

zes personen liggen. Er zijn maar drie eenpersoons-

kamers. Er is een oud gedeelte waar bedden staan 

die je nog met je voeten omhoog moet pompen. 

Bovendien zijn ze in Nederland al veel verder op 

het gebied van ergonomisch werken. Ze doen het 

wel, maar er wordt veel minder op gelet. Op een van 

mijn eerste dagen zag ik een collega een patiënt 

zo uit bed tillen en in de stoel zetten. Zonder tillift! 

Die hebben ze overigens wel, maar deze is al kapot 

vanaf de eerste dag dat ik er ben. Meer dingen 

gebeuren nog op een – voor ons – ouderwetse 

manier. Op Aruba zijn ze nog niet zo ver met de digi-

talisering. Het is er wel al een beetje, maar nog niet 

zoals ze zouden willen. Medicatie gaat bijvoorbeeld 

nog via formulieren en als er iets wijzigt, schrijft de 

arts dit dus via een papieren formulier voor. Alles 

bij elkaar kost deze manier van werken veel meer 

tijd dan wanneer het digitaal gaat. En waar we in 

Nederland veel doen met protocollen en richtlijnen, 

worden die hier maar weinig gebruikt. Overigens 

gebruiken wij in Nederland dezelfde protocollen. 

Iedereen weet wat hij geleerd heeft in de opleiding 

en daar handelen ze naar. Als er dan een keer iets 

in een protocol verandert, weten de meesten dat 

niet. Gelukkig is onze manager ook Nederlands. Zij 

zit er wel heel erg bovenop en houdt het goed bij. 

Maar als zij dan een week vrij is, wordt er een week 

niet naar gekeken. De Nederlandse verpleegkun-

digen die hier werken, zijn eigenlijk de enigen die 

steeds de protocollen gebruiken.”

SALSA MET DE ARTSEN

Het zijn overigens niet alleen de praktische ver-

schillen die Daphne ziet. De werkhouding van de 

verpleegkundigen is ook anders dan ze gewend is. 

“Als een arts je vraagt om iets te doen, dan doet 

een Arubaanse verpleegkundige dat. Er wordt niet 

teveel nagedacht over het waarom. Ze voeren het uit 

en dan is het klaar. Nederlandse verpleegkundigen 

denken daar veel verder over na. ‘Als ik dit doe, 

kan ik dat verwachten.’ Of: ‘De arts gaat dit met die 

redenen doen.’ De Arubaan voert het gewoon uit 

en gaat dan relaxed zitten om te wachten wat er 

komt. Hier wordt minder van je verwacht als ver-

pleegkundige zijnde. Daardoor is de kennis enzo 

wat minder. Ik weet niet precies waar het aan ligt. 

Mogelijk aan het feit dat de opleidingen minder 

zijn? Ik hoor best vaak dat een zaalarts tegen 

mij zegt: ‘Jij bent een goede, tegen jou kan ik dat 

wel vertellen.’ Dat doen ze tegen de Arubaanse 

verpleegkundigen die hier werken niet zo snel. 

Heel eerlijk: volgens mij vinden zij dat zelf niet 

zo erg. Ze vinden het wel prima wat ze doen. In 

Nederland werkte ik op de afdeling cardiologie, 

maar hier zit daar ook long en nefrologie bij.

Vooral nefrologie vind ik lastig, maar het is niet 

zo dat ik hier veel kan vragen. Of dat ze me heel 

veel kunnen uitleggen. Simpelweg omdat zij het 

ook niet weten. Daarvoor moet je echt bij de 

artsen zijn of het zelf uitzoeken. Het zou fijn zijn 

als je deze kennis bij je naaste collega’s kunt 

halen.” Overigens was het contact met de artsen 

in het begin heel wat anders dan hoe Daphne 

gewend is om er mee om te gaan. “Ja, ik ben 

natuurlijk wel een blond meisje met blauwe ogen 

haha. Ik merk wel dat mannen me aan zitten 

te staren. Wat je in Nederland flirten noemt, is 

hier heel normaal. Artsen slaan bijvoorbeeld 

een arm om je heen en zeggen dat ze de salsa 

met je willen dansen. De eerste dagen dacht ik: 

is dit normaal? Toen heb ik het toch maar even 

nagevraagd bij mijn collega’s en zij verzekerden 

me dat dit heel gebruikelijk is hier. Dit is de 

cultuur, maar ze bedoelen er niet zoveel mee. In 

het begin vond ik dat vervelend, maar nu ik weet 

dat het de cultuur is, vind ik het niet meer zo erg. 

Al vindt mijn vriend het wel nog vervelend.” 

Ondanks alle verschillen, heeft Daphne het ont-

zettend naar haar zin. Waar ze zich in begin nog 

afvroeg of een jaar niet te lang was, merkt ze nu 

dat de tijd voorbij vliegt. Er zijn enkele dingen die 

ze mee naar huis neemt. “Het relaxte werken en 

de gemoedelijke sfeer. Dat werkt zoveel fijner. 

Je doet wat je kunt en meer kun je niet doen. 

Ik hoop oprecht dat ik dit kan vasthouden als 

ik weer in Nederland ben. Daar kunnen wij nog 

ontzettend veel van leren.” 

‘Artsen vragen gerust of ik  
de salsa met ze wil dansen’
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Wie denkt aan een hospice, denkt vrijwel direct aan de dood.  

Deze twee woorden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als dat 

hospice er speciaal een voor jongeren blijkt te zijn, zorgt dat helemaal 

voor kippenvel. Want jongeren die komen te overlijden, dat is natuur-

lijk niet zoals het ‘hoort’ te gaan. Hoe is het om in zo’n bijzondere 

omgeving te mogen werken? Emotioneel loodzwaar of is er ook 

genoeg ruimte voor luchtigheid? In jongerenhospice Xenia staat een 

ding in ieder geval voorop: het leven. Nadenken over het naderende 

eind komt later wel. Ook als blijkt dat er geen later meer is.  

  tekst Femke van der Palen | foto's Ton de Bruin 

Wanneer

het leven 
meer leeft  

dan de dood

REPORTAGE

 →
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Op een bijzondere plek, middenin het centrum 

van Leiden, is Xenia gevestigd. Omringd door 

prachtige, statige gebouwen staat een wit ge-

bouw. Een grote boom vormt een centraal punt. 

Als je vanuit de binnenplaats door een poortje 

wandelt, kom je uit bij een doorgaande winkel-

straat. Een kroeg en studentenhuis zijn aan de 

binnenplaats gevestigd. Waar een gemiddeld 

hospice vaak is gevestigd in een afgelegen en 

rustige omgeving, is deze centrale ligging juist 

een bewuste keuze van directeur en oprichter 

Jacqueline Bouts. 

“In Oxford is het allereerste hospice voor 

jongeren in de wereld opgezet. Toen ik daar op 

bezoek was, zeiden ze: ‘Zorg dat je een locatie 

hebt ín de stad.’ Zij zaten zelf naast een pub 

die rolstoeltoegankelijk was gemaakt. Leiden is 

natuurlijk een studentenstad met veel jongeren. 

Door een locatie in de stad maken deze jonge-

ren nog deel uit van de samenleving. Bovendien 

komt er heel veel bezoek voor ze. Een partner, de 

kinderen of ouders. Zij maken ook gebruik van 

de stad. Als ze even weg willen, een boodschap 

moeten halen of ergens een hapje gaan eten. 

Dat is hier allemaal gewoon om de hoek.” 

Jacqueline werkte zelf jaren als verpleegkundige 

met ernstig zieke jongeren. In dat werk onder-

vond zij dat er voor jongeren in de leeftijdscate-

gorie van 16 tot 35 jaar geen hospice of logeer-

opvang in Nederland bestond. Daarnaast is er 

nog een persoonlijke reden die meespeelde. Op 

jonge leeftijd overleed haar eigen zus. “Daar heb 

ik geen fijne herinneringen aan. Pas later merkte 

ik dat zij eigenlijk de inspiratie is geweest om dit 

huis op te richten. Mijn zus lag in het ziekenhuis 

in Rotterdam. Zelf studeerde ik in Amsterdam. 

Op die afdeling was geen aandacht voor de 

familie. De palliatieve zorg stond destijds nog 

in de kinderschoenen. Als ik dan ‘s avonds laat 

bij haar op bezoek was geweest en weer alleen 

terug moest in de trein, dan voelde ik me heel 

eenzaam in het verdriet dat ik had. Daar was 

toen gewoon geen aandacht voor.” Vastberaden 

om goede opvang voor deze groep jongeren 

én hun naasten te regelen, richtte zij begin 

2009 Xenia op. Het eerste en enige hospice in 

Nederland voor jongeren.  
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THUISGEVOEL

Dat haar missie: een warme opvang bieden voor 

zowel de jongeren als hun naasten is geslaagd, 

voel je direct bij binnenkomst. Het is nog vroeg 

als de deuren van Xenia opengaan en in het 

huis heerst nog een serene rust. De huiskamer 

geeft meteen een welkom gevoel. Dankzij een 

kleurrijke wand, een open leefkeuken en de 

mooie schilderijen aan de muur ervaar je direct 

het knusse gevoel. Een gevoel van thuis. Heel 

even vergeet je wat Xenia eigenlijk is. Er is 

ruimte voor zes gasten – zoals de jongeren die 

hier verblijven worden genoemd – en vandaag 

zijn vier kamers bezet. In twee daarvan verblij-

ven Martijn (30) en Frank (36). Zij lijden aan een 

progressieve spierziekte. Naast terminale zorg, 

biedt Xenia namelijk ook overbruggings- en 

respijtzorg. Bovendien zijn er plannen voor 

uitbreiding van de stichting. In de toekomst wil 

Jacqueline aan de binnenplaats ook een huis 

bouwen voor jongeren zoals Frank en Martijn 

die lijden aan progressieve spierziektes. De 

ontwikkelingen hiervan zijn in volle gang en 

dat betekent dat zij mogelijk op den duur nog 

daarheen gaan verhuizen. 

Waar het in reguliere hospices gebruikelijk is dat 

iemand daar maximaal drie maanden verblijft, 

is dat bij Xenia ruimer geregeld. Soms verblijven 

jongeren er een half jaar, soms maar heel kort. 

“Zeker onder de jongeren met spierziektes zijn 

er de afgelopen jaren een paar logeergasten 

geweest die ons toch wel hebben verrast met 

hun overlijden. Het kan ineens heel snel gaan. 

Dan zie je iemand zitten en denk je: het valt wel 

mee. En dan ineens is het gedaan. Dan word je 

als verpleegkundige ook verrast. Met spierziek-

tes zijn vaak het hart of de longen aangetast. Zo 

lijkt er niets aan de hand en zo kan bijvoorbeeld 

een longontsteking dus al fataal zijn. Soms 

wordt een terminale verklaring afgegeven die 

dan later wordt ingetrokken omdat die persoon 

weer opkrabbelt. Dat maakt het af en toe lastig 

in te schatten.”  →
Het hospice bevindt zich in het centrum van Leiden  

waardoor de jongeren die in het hospice verblijven nog  

deel uit maken van de samenleving.
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HET LEVEN VIEREN

Hoewel de dood hier dus eigenlijk altijd op 

de loer lijkt te liggen, is dat gedurende de dag 

helemaal niet zo goed merkbaar. Sterker nog: er 

wordt gepraat over dingen waar iedere jongere 

zich mee bezighoudt zoals WhatsApp, social 

media, voetbal of een evenement in de stad. Het 

lijkt wel of het leven hier extra wordt geleefd. 

Iets wat verpleegkundige Marianne kan beves-

tigen. Sinds mei is zij werkzaam binnen Xenia. 

“Natuurlijk, zodra je het woord hospice hoort 

denk je meteen aan de dood. Voor heel veel 

mensen is de dood zwart, maar hier is dat niet 

zo. De dood is er wel, maar het leven leeft hier 

eigenlijk veel meer. Dat vind ik mooi. Er is ruimte 

voor mensen die er over willen praten, maar 

daarnaast is er ook ruimte om te leven. Want zo 

is het: de dood hoort bij het leven en het leven 

hoort bij de dood. Voor mensen die daar niets 

mee te maken hebben, is dat heel raar. Maar 

door mijn werk realiseer ik me steeds beter dat 

de dood en het leven onafscheidelijk van elkaar 

zijn en dat wordt hier ook zo neergezet.” 

Voordat Marianne hier kwam werken, was ze 

werkzaam in de thuiszorg. Daar zorgde ze veelal 

voor ouderen. Binnen de ouderenzorg lijkt 

iemands overlijden toch wat vanzelfsprekender 

te zijn. “Sinds ik hier werk, ben ik daar toch 

wel anders over gaan denken. Kijk, oudere 

mensen gaan dood. Dat wordt vaak gezien als 

onderdeel van het leven. Maar jongere mensen 

gaan ook dood en ook dat hoort bij het leven. 

Het is voor mij niet vanzelfsprekend meer dat 

alleen ouderen doodgaan. Het hoort natuurlijk 

niet zo te zijn, maar sommige jongeren hebben 

niet lang te leven. Daar kun je heel somber en 

ernstig over doen, maar je kunt het maar beter 

gewoon omdraaien. En het leven vieren ook al is 

het kort. Haal er dan nog uit wat er in zit, ook al 

is het heel klein en ook al is dat in een hospice.” 



   | 31

KLEIN GELUKSMOMENTJE

Dat er veel aandacht wordt besteed aan die 

kleine geluksmomentjes, blijkt wel als Cindy (21) 

zin heeft om een sigaret te roken. Zij is vanoch-

tend teruggekomen vanuit het ziekenhuis na een 

chemokuur. Haar moeder is bij haar. Na even 

gerust te hebben op haar kamer, heeft ze dus nu 

behoefte aan wat nicotine. Met bed en al wordt 

zij door de schuifdeur naar buiten gereden om 

een sigaretje te roken onder de boom. Marianne 

komt bij haar zitten en samen hebben ze een 

onderonsje waar ze om moeten lachen. 

Hoewel er wordt gelachen, is het toch een 

indrukwekkend gezicht. Een bleek meisje met 

een vrijwel kaal hoofd, liggend in een groot bed. 

Je kunt haast niet om haar ziekte heen. Toch is 

ze zelf erg nuchter: “In mijn nek zit een tumor zo 

groot als een honkbal. Ik heb mijn vierde chemo 

achter de rug en heb er nog tien te gaan. Ik weet 

alleen totaal niet of het effect heeft. Volgende 

week krijg ik dat te horen in het ziekenhuis. Maar 

nu vecht ik waarvoor ik kan. Als ik hier ben, lukt 

het om de ziekte even te vergeten. Ik kom tot 

rust. Hier hoeft niet constant van alles. Helaas 

ben ik niet de eerste in ons gezin met de ziekte: 

mijn opa, tante en vader zijn er allemaal aan 

overleden. Bij mijn vriend zit het in zijn hersenen. 

We hebben veel steun aan elkaar. Als ik me 

te slecht voel, kan mijn moeder bij me blijven 

slapen. Fijn dat dit zo kan.” Na nog geen tien 

minuten is Cindy zo vermoeid dat ze graag weer 

terug wil naar haar kamer.  →

‘Deze jongeren  
willen niet zielig  
gevonden worden’
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Twee deuren verderop is Clim (29) samen met 

zijn moeder zijn bed aan het opmaken. Hij heeft 

een hersentumor. Zijn vader zal zo zijn moeder 

afwisselen, omdat zij moet gaan werken. Zo is er 

altijd iemand bij hem. Dat familie dag en nacht 

welkom is in Xenia, is voor Jacqueline een zeer 

belangrijk aspect. “We zorgen niet alleen voor 

de gasten maar ook voor de naasten. Het is zo 

belangrijk om daar aandacht aan te besteden. 

Je bent vaak net zoveel tijd kwijt met de gast als 

met de familie. Dat hoort erbij. We nemen niet 

alleen de gast op, maar in feite ook de naasten. 

Soms zien we ook een jonge partner of de kin-

deren. We willen dat zij zich ook welkom voelen 

en zorgen voor begeleiding in de vorm van 

psychologen of geestelijk verzorgers. Je houdt in 

de gaten of zij ook de goede zorg krijgen. Je kind 

overleven is een ontroostbaar groot verdriet, dat 

kun je niet wegpoetsen. Daar moet je heel veel 

aandacht voor hebben.”  

‘Je kind overleven zorgt  
voor ontroostbaar groot verdriet’



   | 33

GEZELLIGHEID

In de huiskamer is een zorgvrijwilliger bezig met 

te bedenken wat er die avond wordt gegeten. 

Naast de vaste verzorgenden en verpleegkun-

digen, zijn er dagelijks veel zorgvrijwilligers die 

komen helpen. Bijvoorbeeld met het koken. Er 

wordt onderling gelachen en eigenlijk hangt 

er ondanks de heftigheid van het onderwerp 

gedurende de dag steeds een goede sfeer. 

Marianne: “Het is heel vaak gewoon gezellig hier. 

In de zomer rijden we bijvoorbeeld alle bedden 

naar buiten om met zijn allen te barbecueën. 

Het is niet alleen maar ziekte en de dood. 

Bovendien leer ik er als mens heel veel van. 

Dat het leven soms heel hard is, maar deze 

jongeren willen juist niet zielig gevonden worden. 

Ze staan eigenlijk nog volop in het leven. Ik 

word hier elke keer met mijn neus op de feiten 

gedrukt want het kan zomaar ineens anders zijn. 

Natuurlijk raakt het me af en toe wel, ik ben niet 

van steen. Maar ik ben er voor hen dus ik moet 

de laatste tijd dat zij hier zijn zo comfortabel, 

aangenaam en plezierig mogelijk maken. Dat ik 

er voor hen ben, zodat het laatste stukje goed 

geregeld is en iemand waardig kan sterven. Dat 

houd ik voor ogen en dat maakt het voor mij 

heel waardevol.” 

Kort na het maken van deze reportage is  

Clim in het bijzijn van zijn familie overleden.
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De zon gaat onder achter de rij met huizen waar ik voorbij fiets. De lucht kleurt 

langzaam roze. De temperatuur zakt en ik ril omdat mijn dunne jas te weinig warm-

te biedt. Terwijl ik doortrap, neem ik in gedachten mijn werkdag nog even door. 

In de verte komt iemand me tegemoet gefietst. De persoon draagt een voor mij be-

kend donkerblauw fleece vest. Voorop staat een kleurig logo van de thuiszorgorga-

nisatie waar ik enkele jaren heb gewerkt. Ze is blond, diep in gedachten verzonken 

en ik schat haar net twintig. In een flits zie ik mezelf terug in haar. Jong, net gediplo-

meerd maar heel eerlijk: ook nog maar een meisje en ontzettend onzeker over mijn 

rol als beginnend beroepsbeoefenaar.

Als ik mezelf vergelijk met toen, merk ik pas hoeveel ik de afgelopen jaren ben ge-

groeid als verpleegkundige. Hoe ik van dat onzekere meisje veranderde in een ver-

pleegkundige die staat voor haar vak. Je leert het pas echt goed als je bent gediplo-

meerd en door heel veel meters te maken in de praktijk. Maar ook tijdens de stages 

merk je al snel genoeg wat dit vak inhoudt. Tegenwoordig lijk ik in de waan van de 

dag soms te vergeten hoe spannend ik die stages vond. Leerzaam, indrukwekkend 

maar ook met momenten doodeng. Regelmatig zie ik diezelfde onzekerheid terug 

bij de leerlingen en stagiaires op mijn werk.

Het is voor iedere begeleider goed om nooit te vergeten dat je zelf ook eens daar 

stond. Dat al die eerste indrukken spannend of indrukwekkend zijn. De allereer-

ste keer iemand wassen bijvoorbeeld. Tja, dat is toch vrij naakt allemaal en ook 

wel wat ongemakkelijk. Niet alleen omdat die persoon geen kleding draagt, maar 

vooral omdat hij is overgeleverd aan jouw zorg. Hoe vanzelfsprekend zoiets nu is, 

hoe hoog was destijds de drempel om dit uit te voeren. Of later in het proces voor 

de eerste keer een verantwoordelijke dienst draaien. Waar ik dit nu alleen maar als 

heel prettig kan ervaren (dat krijg je als je een controlfreak bent), waren dit ooit de 

meest zenuwslopende diensten. Op die momenten was ik me zo ontzettend be-

wust van mijn rol en mijn verantwoordelijkheden. Het heeft me lang gekost voor ik 

tijdens zo’n dienst ook ontspannen mijn werk kon doen. 

In alle sectoren zie ik gebeuren dat we soms te weinig tijd hebben voor een goede 

begeleiding van onze toekomstige collega’s. Dat ze soms te snel worden ingezet als 

een extra ‘poppetje’ waardoor het leerproces in het gedrang komt. Daar maak ik me 

zelf af en toe ook schuldig aan, omdat je – terwijl je jezelf nog zo voorneemt om het 

niet te doen – snel vergeet hoe moeilijk of spannend die eerste momenten kunnen 

zijn. 

Daarom voor iedere student die dit leest: deze is voor jou. Het zal gedurende je op-

leiding en in de praktijk niet altijd makkelijk zijn. Soms ga je je afvragen of dit het nu 

is. Of je dit wel kunt en of dat dit nu de baan is die je tot je pensioen mag uitvoeren. 

En soms lijkt het of jouw collega misschien geen angsten kent of heeft gehad. Weet 

dan dat wij ooit allemaal in jouw schoenen hebben gestaan. En dat er een moment 

komt dat je – bijvoorbeeld over tien jaar – op de fiets zit, terugkijkt en je meer dan 

ooit realiseert: het was het allemaal waard. 

Collega’s van de toekomst

Femke van der Palen (33) is 

verpleegkundige en journalist. 

Beide functies combineert zij 

door te schrijven over de zorg. 

Eerlijk, ontwapenend en het 

liefst met een beetje humor.

femkevanderpalen.nl

COLUMN
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Uren lopen door de brandende zon om kinderen  
te helpen in de meest afgelegen gebieden

‘Die vicieuze cirkel  
moet worden  
doorbroken’
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Dat Nicolette van Dam (35) een groot zorghart heeft, mag duidelijk 

zijn. Naast haar inzamelingsacties voor het Prinses Máxima 

kinderziekenhuis, het Sophia en Emma Kinderziekenhuis reisde de 

ambassadeur van UNICEF in oktober af naar Guatemala. In dit land 

is de helft van alle kinderen jonger dan vijf jaar chronisch ondervoed. 

Dat de gevolgen voor deze jonge kinderen vaak niet terug te draaien 

zijn, maakt het nog schrijnender. Hoe is de zorg in Guatemala 

geregeld en waar lopen verpleegkundigen tegenaan? FLOOR sprak 

met Nicolette over wat zij, samen met UNICEF, heeft kunnen 

betekenen voor de verpleegkundigen en de kinderen. 

 

tekst Iris van de Laar | foto's UNICEF/Justin Nan

REPORTAGE
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“Het lot van kinderen raakt mij. Zij moeten zich 

nog vormen in het leven en dat moeten ze 

kunnen doen in goede gezondheid en in vrijheid. 

Als ik hieraan ook maar het kleinste steentje kan 

bijdragen, op welke manier dan ook, dan doe ik 

dat met heel mijn hart en met alle liefde”, zegt 

Nicolette. Toen UNICEF haar dan ook vroeg om 

naar Guatemala af te reizen, wist ze meteen 

wat ze moest doen. “Ik dacht wow! Guatemala. 

Het is een van mijn dromen om naar dit land te 

gaan, maar ik had totaal geen idee wat ik moest 

verwachten. En het bleek ook echt anders te 

zijn dan ik had verwacht. Natuurlijk wist ik dat 

veel jonge kinderen kampen met chronische 

ondervoeding en een ernstige groei- en ontwik-

kelingsachterstand. Maar dat de helft van alle 

kinderen in Guatemala chronisch ondervoed is, 

is schrikbarend. Het lastige is dat je niet precies 

weet waarom de kinderen zo ondervoed zijn en 

ook de cultuur was mij op dat moment vreemd. 

Daarom ben ik zo blij dat we met de mensen van 

UNICEF en de verpleegkundigen uit Guatemala 

het veld in gingen. Pas dan begrijp je echt wat er 

gebeurt en vooral wat er moet gebeuren”, vertelt 

Nicolette.

Biografie
Naam: Nicolette van Dam

Geboortedatum: 14 augustus 1984

Beroep: presentatrice, actrice en ondernemer

Woonplaats: Amsterdam

Getrouwd met: Bas Smit

Kinderen: twee dochters

Huisdier: hondje Lucky Smit

Naast het ambassadeurschap voor UNICEF en voor 

de Nationale Postcodeloterij heeft Nicolette samen 

met haar man Bas Smit meerdere inzamelingsacties 

opgezet voor verschillende kinderziekenhuizen. Een 

uit de hand gelopen grap met het hoofd van Bas op 

een t-shirt, bracht maar liefst € 200.000 op. Dit be-

drag ging volledig naar het Prinses Máxima Centrum 

kinderoncologie. Met de aanschaf van de Amster-

dam Bracelet steun je het Emma Kinderziekenhuis 

en van de opbrengst van de Rotterdam Bracelet gaat 

een gedeelte naar het Sophia Kinderziekenhuis. Ook 

met de zelf ontworpen collectie REHAB-sneakers 

wordt geld ingezameld voor verschillende ziekenhui-

zen. 

Als ondernemer participeert Nicolette in diverse 

bedrijven en is ze dagelijks te vinden in Brasserie van 

Dam, dat ze samen met haar broer runt. Daarnaast 

ontwerpt Nicolette haar eigen kindercollecties en 

heeft ze onlangs haar ‘Mini & Me partycollectie’ 

gelanceerd voor Shoeby. 
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OORZAKEN VAN ERNSTIGE ONDERVOEDING

Ondervoede kinderen zijn in Guatemala eerder 

regel dan uitzondering. Door ondervoeding 

ontstaan ernstige groei- en ontwikkelingsachter-

standen. De weerstand wordt laag en daardoor 

zijn deze kinderen ook nog vaak ziek. “In Guate-

mala komen kinderen dikwijls uit grote gezinnen 

en leven ze in armoede. Ze hebben geen 

stromend water, kennen een slechte hygiëne en 

hebben weinig tot geen inkomen”, zegt Nicolette. 

Maar ook de politiek speelt hier een rol in. Veel 

grond is uitgeput en daardoor kunnen er weinig 

gewassen worden geteeld. De vruchtbare grond 

die er is, wordt gebruikt voor de export van 

onder andere koffie en bananen. Kortom: export 

komt op de eerste plaats en dan pas de lokale 

bevolking. Nicolette: “Niet alleen dat, maar ook 

grote onwetendheid van de ouders zorgt ervoor 

dat de gezondheid van kinderen onder grote 

druk komt te staan. Generatie op generatie 

worden bepaalde – niet zo’n gezonde – culturele 

gewoontes simpelweg doorgegeven. Uiteraard 

met de beste intenties. Elke moeder is een 

moeder. Het maakt niet uit waar je leeft of waar 

je vandaan komt. Elke moeder wil het beste voor 

haar kinderen en dat zie je ook in Guatemala. 

Maar ze weten vaak niet wat goed of slecht is. 

Zij doen wat hen geleerd is. Als mijn moeder niet 

wist wat goed of slecht was, of mij niet vertelde 

wat ik moest doen, dan wist ik ook niet hoe alles 

werkte. Vooral het veranderen van deze mindset 

is echt een uitdaging.”

HET ZIEKENHUIS IN GUATEMALA

Tijdens de reis gaat Nicolette het veld in en ziet 

ze wat ondervoeding voor gevolgen heeft bij kin-

deren. Samen met UNICEF bezoekt ze het lokale 

ziekenhuis waar ondervoede kinderen worden 

behandeld. “Daar wordt duidelijk dat kinderen 

wel genoeg voeding binnen krijgen, maar veel 

te eenzijdig. Kleine aanpassingen kunnen al 

een grote impact hebben. Het is bijvoorbeeld 

belangrijk, juist in een land als Guatemala, om 

duidelijk te maken dat een kind gebaat is bij 

borstvoeding. Als je dan ziet dat een jongetje 

van net acht maanden koffie te drinken krijgt, 

weet je toch gewoon niet wat je moet zeggen? Je 

voelt je zo machteloos, maar zij weten niet beter. 

Dat kindje is voldaan van zijn flesje koffie, maar 

heeft daardoor ook geen honger meer”, zegt 

Nicolette. In het ziekenhuis vertellen ze haar 

ook dat de moeders vaak niet weten waar de 

juiste voedingsstoffen in zitten. In Guatemala 

worden bijvoorbeeld veel bonen gegeten. Alleen 

wat de moeders doen is de kinderen het vocht, 

waarin de bonen worden gekookt, te eten geven. 

Nicolette: “De proteïne zit juist ín de bonen. Het 

ergste is dat het gewoon zwart water is met 

niks erin. Juist die vicieuze cirkel moet worden 

doorbroken.” → 
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RESPECT VOOR DE VERPLEEGKUNDIGEN

Naast de verschillende kookworkshops speciaal 

voor moeders, de bezoeken aan het ziekenhuis 

en de verschillende gezinnen ging Nicolette 

op pad met lokale hulpverleners in de meest 

afgelegen gebieden. Ze vertelt over de moeilijke 

omstandigheden van deze verpleegkundigen en 

het respect dat ze voor hen heeft. “Een huis-

bezoek in Guatemala gaat heel anders dan wij 

gewend zijn. Soms lopen verpleegkundigen uren 

door de brandende zon om bij het desbetreffen-

de huis te komen. Eenmaal daar blijkt het kindje 

niet thuis te zijn. Moeder is even met zoon of 

dochter naar de rivier gelopen. Hoe lang ze 

wegblijven? Geen idee! Daar sta je dan. Vervol-

gens kun je de hele weg weer terug wandelen, 

zonder dat je ook maar iets hebt kunnen doen. 

En dat soms wel meerdere keren per week”, 

vertelt Nicolette. 

Verpleegkundige UNICEF
“Mijn droom is dat kinderen in Guatemala op een 

gezonde manier en vooral gelukkige manier mogen 

opgroeien. Kinderen hebben een goede start nodig 

waardoor ze een fijne toekomst tegemoet gaan. Het 

probleem is dat ze in Guatemala niet overal toegang 

hebben tot de juiste voedingsupplementen. Je ziet 

dat kinderen daardoor heel erg klein zijn voor hun 

leeftijd. Ze moeten echt overleven in plaats van dat 

ze gewoon kind kunnen zijn. Door slechte – of soms 

geen – voeding stoppen ze met groeien. Het is niet 

alleen lichamelijk dat de groei achterblijft, maar ook 

de hersenen ontwikkelen op deze manier niet goed. 

Daardoor ontstaan er problemen als de kinderen 

naar school gaan, omdat zij niet zo goed kunnen 

leren als een ‘normaal’ kind van hun leeftijd.     

Ik denk dat ikzelf vroeger heel veel geluk heb gehad. 

Ik kreeg wel de juiste kansen. Juist daarom werk ik 

nu om te geven. Ik wil deze kinderen iets kunnen 

bieden in het leven. Ik ben hier groot geworden. Het 

is mijn land. Dus het voelt ook alsof het een beetje 

mijn kinderen zijn. Ik vind ook echt dat ik dit werk 

moet blijven doen. Ik hou van hetgeen dat ik doe. 

Misschien is het heel weinig wat ik kan doen, maar 

ik doe in ieder geval iets en ik doe mijn best! En ik zal 

mijn best blijven doen, totdat ik dood ben.”

‘Elke moeder wil  
het beste voor haar kind.

Maar wat doe je als je niet weet 
waar je moet beginnen?’



GENT, BELGIË
België, officieel het Koninkrijk België, is een West- 

Europees land dat ligt aan de Noordzee en grenst aan 

Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk. 

Taal: Nederlands, Frans en Duits

Hoofdstad: Brussel

Oppervlakte:  30.688 km2

Munteenheid:  Euro

Werken als verpleegkundige IN BELGIË
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voor Belgische  
ouderen

Voor wie op zoek is naar een vakantiegevoel niet te ver van 

huis, is een bezoekje aan België ideaal. Amper over de grens 

vallen de verschillen met Nederland direct op. Te beginnen met 

het hobbelige wegdek. Op slechts een steenworp afstand van 

die grens ligt Gent. Een stad die bruist dankzij haar vele mo-

numentale panden, de populaire Sint-Michielsbrug die over de 

rivier Leie ligt en de drukbezette terrasjes. Hoe zit het eigenlijk 

met de zorg? Zijn er nog meer verschillen te vinden of hebben 

we juist veel overeenkomsten met onze zuiderburen?

tekst Femke van der Palen | foto's James Arthur
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Net buiten het drukke centrum van Gent ligt 

WZC De Zonnebloem. In dit woonzorgcentrum 

zijn 130 plekken beschikbaar voor de langdurige 

opname van ouderen. Daarnaast zijn er vijf 

plaatsen voor kortverblijf. Op de buitenkant 

van het gebouw hangt een grote poster waarop 

enkele ouderen staan afgebeeld. Te zien is hoe 

zij kinderen spuitbussen aanreiken die bezig 

zijn om de tekst Nooit te oud om jong te zijn op 

een muur te spuiten. Deze link tussen ouderen 

en kinderen zie je op diverse punten terug 

in het verpleeghuis. Meteen bij binnenkomst 

staat namelijk een grote, glazen stellingkast 

met knutselwerken opgesteld. Op enkele foto’s 

zie je ouderen en kinderen samenwerken aan 

deze projecten. In dezelfde hal wacht Ineke 

van Rossem (62) ons op. Zij is achtendertig 

uur per week in dit verpleeghuis werkzaam als 

zorgkundige. Meteen hebben we al de eerste 

verschillen te pakken. In België werken ze 

namelijk met zorgkundigen en verpleegkundigen, 

het begrip verzorgende IG bestaat hier niet. 

“Doorgaans heb je gedurende de dienst één 

verantwoordelijke en bestaat de rest van de 

bezetting uit zorgkundigen. De verpleegkundige 

helpt bijvoorbeeld wel mee met het wassen van 

de bewoners, maar richt zich daarnaast meer op 

de verpleegtechnische aspecten zoals wond-

zorg, de medicatie uitzetten of bloedsuikers 

meten. De zorgkundige verleent voornamelijk de 

basiszorg, helpt bij het eten en het van en naar 

bed brengen van de bewoner. Overigens gaat dit 

iets veranderen. De huidige zorgkundigen krijgen 

120 uur extra scholing, waardoor zij nog meer 

handelingen mogen uitvoeren ter ondersteuning 

van de verpleegkundige. Bijvoorbeeld subcutaan 

injecteren, controles doen of bloedsuikers 

prikken. Naast de zorg- en verpleegkundigen, 

starten er iedere dag twee ergotherapeuten mee 

op. Deze zorgt voor de mensen die wel nog zelf 

de adl kunnen verrichten, maar die hierbij onder-

steuning nodig hebben.” Daarnaast bestaat een 

fulltime contract in België uit 37,5 uur in plaats 

van zesendertig en die uren worden precies 

geklokt. “Mijn late dienst vandaag begint om zes 

minuten voor twee.”  
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LIEFDEVOLLE ZORG

Als Ineke netjes op tijd is ingeklokt, is het eerst 

tijd voor de overdracht. In het kantoor zitten 

enkele zorg- en verpleegkundigen aan tafel, 

gehuld in verschillend gekleurde outfits. “Die 

mochten we zelf kiezen”, legt Ineke uit. “Iedereen 

die hier in dienst is, draagt eenzelfde soort pak. 

Een blouse of een polo in verschillende kleuren 

met een soort jeans. Het maak dus niet uit of 

je verpleegkundige, ergotherapeut of logistiek 

medewerker bent.” Op de tafel staat een vaste 

computer en daarnaast liggen enkele tablets op 

tafel. “We hebben nog wel de papieren dossiers 

in de kast staan, maar het merendeel gaat 

digitaal. Het idee was om met de tablets op 

de kamers te rapporteren, maar dit blijkt in de 

praktijk totaal niet praktisch te zijn.” 

De avondploeg bestaat uit twee zorgkundigen 

en een verpleegkundige die deze avond haar 

eerste verantwoordelijke dienst heeft. Samen 

zijn zij verantwoordelijk voor de vijfenveertig 

bewoners die op de tweede verdieping van De 

Zonnebloem wonen. Na de overdracht gaan ze 

dan ook meteen aan de slag. Er komen diverse 

bellen door op de dects, enkele bewoners 

worden al naar bed gebracht omdat langer op 

blijven zitten te vermoeiend is en enkele andere 

bewoners worden geholpen met de toiletgang. 

De werkdruk is hoog, maar toch blijven ze 

positief en geduldig naar de bewoners. “Het zijn 

allemaal brave kinderen,” zegt bewoonster Griet-

je, doelende op de zorgverleners. Ineke lacht en 

Grietje lacht met haar mee. Ze vertelt volop over 

vroeger. Dat ze uit een groot gezin komt en over 

hoe haar vader dit in goede banen probeerde 

te leiden. Het lijkt of ze weer terug is in haar 

jeugd. Ineke neemt de tijd om haar verhaal aan 

te horen, ook al wachten er nog vierenveertig 

andere ouderen op haar hulp. Het is goed te 

zien dat zij dit werk vol liefde en toewijding 

doet. “Je werkt met mensen, voor mensen en 

ik doe dat graag in teamverband. Er ontstaan 

zelfs vriendschappen door. De meeste ouderen 

zijn erg dankbaar. Ik werk ontzettend graag met 

mensen met dementie. Zij zitten eigenlijk vast in 

twee werelden en de wereld die wij niet kennen, 

boeit mij enorm. Ik zou graag willen weten wat 

zich daarin afspeelt. Wij staan nog wel met een 

been in de realiteit en zij eigenlijk niet meer. 

Die communicatie met die mensen vind ik 

enorm boeiend. Daarnaast vind ik het fijn om 

met ouderen om te gaan. Zij hebben vaak veel 

gevoel voor humor. De technische kant van de 

zorg neem ik maar voor lief. Voor mij persoonlijk 

draait het vooral om het contact met de mensen.” 

 →

‘Ouderen  
hebben vaak 

veel gevoel  
voor humor’
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WARM CONTACT

Dat dit contact voor Ineke zo waardevol is, 

blijkt even later op de gang. Op zijn gemak 

komt een oude man op zijn pantoffels in haar 

richting geschuifeld. Zijn te wijde ribbroek heeft 

hij hoog opgetrokken en wordt strak bijeen 

gehouden door zijn riem. Op zijn hoofd staat 

een petje en zijn ogen beginnen te stralen 

zodra hij haar ziet. Hij zegt iets in het Vlaams 

dat haast onverstaanbaar is, maar Ineke kijkt 

hem recht aan, glimlacht en lijkt exact te weten 

wat hij bedoelt. Hij lacht terug en schuifelt op 

zijn gemak naar de woonkamer, waar een groot 

deel van de bewoners aan verschillende tafels 

zit. Tegen een van de muren staat een televisie 

aan met een Amerikaanse serie waar niemand 

echt aandacht voor lijkt te hebben. Een groot 

deel van de bewoners zit in een rolstoel. “De 

zorgprofielen worden zwaarder. Daarom komen 

er steeds meer mensen in een rolstoel terecht. 

De huiskamer is daar nu nog niet helemaal 

goed op ingericht met al die tafels.” Een bekend 

probleem: de zorgzwaarte die toeneemt. Toch 

lijkt het niet in de aard van Ineke te zitten om 

hierover te klagen. “Natuurlijk is de zorg fysiek 

zwaar. Ik merk echt wel dat het vermoeiender 

voor mij wordt. Maar we mogen niet klagen, 

want qua hulpmiddelen zijn we met zes tilliften 

op deze afdeling ruim voorzien. Het zware zit ‘m 

daarnaast voor mij deels in de onregelmatigheid. 

Wij werken met een roulement van twaalf weken. 

Dit zijn standaard roosters. Bijvoorbeeld drie 

late diensten, drie vroege diensten, drie nacht-

diensten. Met vrije dagen tussendoor. Iedereen 

draait alle diensten. We werken eigenlijk maar 

weinig met parttimers. Op een gegeven moment 

merkte ik dat die nachtdiensten mij begonnen 

op te breken. Het was voor mij heel lastig om 

weer om te schakelen. Met behulp van een dok-

tersverklaring is toen afgesproken dat ik geen 

nachtdiensten meer hoef te draaien, maar in 

principe draai je die gewoon tot aan je pensioen.” 

HET OVERGANGSTEAM

Het werken met deze doelgroep, betekent ook 

dat je mensen ondersteunt in de laatste levens-

fase. Een aspect van haar werk dat Ineke erg 

bijzonder vindt en beschouwt als een belangrijk 

onderdeel van haar baan. “Dat is het mooie aan 

dit vak. Dat je mensen nog kunt bijstaan in hun 

laatste levensfase en dat je nog kunt proberen 

om het voor die mensen zo aangenaam en goed 

mogelijk te maken. Als je ze dan achteruit ziet 

gaan, hoop je dat het niet te lang meer duurt. 

Als je iemand steun kunt geven door middel van 

een klein gebaar zodat die persoon voelt dat hij 

niet alleen is, dan haal ik daar veel voldoening 

uit. Ik zeg altijd dat ik van het ‘overgangsteam’ 

ben. Als iemand geboren wordt, staan er een 

hoop verpleegkundigen, verzorgenden of 

familieleden klaar om de baby te ontvangen. En 

wij staan hier klaar om mensen te begeleiden 

naar het einde toe.” 

Het is warm in de gangen van het verpleeghuis, 

maar dit lijkt de bewoners niet te deren. Als 

Ineke iemand in bed heeft gelegd, wil ze er 

naast het dekbed van het verpleeghuis graag 

nog een extra dekentje erbij. De vrouw spreekt 

alleen Frans, maar begrijpt wel de Nederlandse 

taal. Dankbaar kijkt ze naar Ineke als deze haar 

toedekt. “Au revoir.” Inmiddels wordt het donker 

en langzaamaan worden meer mensen naar bed 

geholpen. “Even uw slaapkleedje pakken.” Het 

zal nog wel enkele uren duren voor de rust in het 

verpleeghuis is teruggekeerd, maar Ineke lijkt 

het niet te deren. “Voor ik met deze opleiding 

begon, heb ik een bachelor in de marketing en 

PR behaald. Ik mocht lange tijd niet hiermee 

beginnen, omdat zorgkundige ‘maar’ beroepsni-

veau is. Weet je, het kan mij helemaal niets 

schelen dat ze iets over het niveau zeggen. Als 

je met die beroep kunt zorgen voor anderen, is 

dat toch het mooiste dat je kunt doen?” 

‘Wij staan klaar om mensen  
naar het einde toe te begeleiden’
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Deze reportage  

werd gemaakt met  

medewerking van   

Theater Markant, Uden 

en Van Tilburg Mode, 

Nistelrode 
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Van wit  
uniform  

naar...

METAMORFOSE

tekst Iris van de Laar | foto’s Astrid Bron

…glamoureuze make-up, hippe schoenen en een rek vol stijlvolle jurkjes 

en andere jaloersmakende outfits. Voor één dag gaven verzorgenden 

Elise en Petra de regie rondom hun uiterlijk helemaal uit handen. Hoe dit 

kwam? Zij hadden zich opgegeven via een oproep van FLOOR op social 

media. Waar ze normaal gesproken voor anderen zorgen, werden ze zelf 

in de watten gelegd. Dat gebeurde op een wel heel bijzondere locatie: 

theater Markant in Uden. Hier begon de dag met gebak, cappuccino's 

en thee. En hoe bijzonder is het dat zowel de visagiste, styliste én de 

fotograaf een achtergrond hebben in de zorg? Ziehier het resultaat!

→
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Elise Duinkerken
Leeftijd: 35

Functie in de zorg: Verzorgende IG in de gehandicaptenzorg

Hobby’s: Ik geniet van mijn gezin, mijn kat (Sphynx),  

mijn vrienden, de zon en lekker eten 

“Op het werk draag ik voornamelijk een spijkerbroek en een 

wat ouder shirt. Tijdens de verzorging in de ochtend draag 

ik een jasje over mijn kleren, dus dan zie je dat toch niet. In 

de middag, tijdens de dagbesteding, heb ik weer mijn eigen 

kleding aan. Al moet ik zeggen dat het verschil met een 

werkdag of een vrije dag niet heel erg groot is. Ook dan 

draag ik het liefst een spijkerbroek met een shirtje erop. 

Tijdens een feestje ga ik wel voor make-up, maar mijn haar 

heb ik eigenlijk altijd vast. Net zo makkelijk.

Zo’n dag als vandaag geeft veel nieuwe inzichten in 

hoe ik mezelf beter kan kleden. Ik zie nu wel waar mijn 

‘fashionblunders’ liggen. Linda heeft me daarin echt goede 

tips meegegeven die ik ook zeker ga gebruiken. Ik weet nu 

gewoon beter hoe ik mijn sterke punten moet accentueren. 

Bijvoorbeeld door mijn taille meer te laten zien. Dit kan 

door middel van een riempje of een wat kortere trui te 

dragen. En bij vollere benen moet je bijvoorbeeld kiezen 

voor een matte panty. Voorheen was ik hier niet zo mee 

bezig, ook omdat ik niet goed wist hoe. Als het paste en 

het fijn zat dan vond ik het al snel goed. Het bruine jurkje 

met het patroontje zou ik zelf echt nooit kiezen door de 

pasvorm. Ik dacht dat het heel oubollig zou zijn. Maar 

het was echt superleuk. Iemand moet gewoon tegen mij 

zeggen: ‘pas dit even’. Je grijpt anders toch al snel naar het 

bekende. Ik ging ook altijd naar dezelfde winkels. Dat wil ik 

nu wel echt veranderen”.

‘Ik zie nu wel waar mijn 

fashionblunders liggen’
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“Ik werk nu drie jaar als zelfstandige en heb 

daarvoor dertien jaar in de jeugdhulpverlening 

gewerkt. Het werken in de zorg en het vak 

uitoefenen als visagiste was haast niet te 

combineren. Daarnaast heb ik ook nog een 

gezin en ik wilde dit gewoon heel erg graag laten 

slagen. Dit alles vraagt zoveel van je dat ik me 

nu volledig hierop richt. 

Men denkt vaak dat het beroep als visagiste 

heel oppervlakkig is, maar het is veel meer dan 

dat. Je laat mensen elke keer weer een nieuwe 

versie van zichzelf zien. Ze gaan weer stralen en 

worden hier blij van. Even naar de mooie kanten 

van jezelf kijken. Ik zie mijn werkervaring in de 

zorg ook echt als hulpmiddel en toevoeging voor 

het werk dat ik nu doe. Zeker omdat ik nu veel 

met kindmodellen werk. Door je achtergrond 

weet je beter hoe een kind denkt. En daarbij 

zijn ze zo heerlijk direct en eerlijk. Ik zal dan ook 

nooit helemaal loskomen van het hulpverlenen. 

Daarnaast vind ik het geweldig om deze twee 

beroepen te combineren. Een tijd geleden heb ik 

meegewerkt aan een project voor zieke kinderen, 

door zieke kinderen. Een prachtig initiatief om 

geld in te zamelen door middel van een fotoka-

lender.

Op zo’n dag als vandaag word je weer herinnerd 

aan hoe mooi het zorgvak kan zijn. Alles waar 

we het over hebben gehad met de kandidaten 

is zo herkenbaar. Ook de mindere dingen die je 

bespreekt over de zorg. Het leuke aan deze dag 

vind ik dan ook dat je iemand weer even kunt 

laten stralen, zichzelf laten zijn. Je verliest toch 

een deel van je identiteit als je rondloopt in een 

uniform.” →

‘Ik zie nu wel waar mijn 

fashionblunders liggen’

‘Je laat mensen elke keer weer 

een nieuwe versie van zichzelf zien’

sandra bierens - visagie
Leeftijd: 36

Functie in de zorg: dertien jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt

Hobby’s: Ik ben echt elke dag opnieuw mijn hobby aan het uitvoeren
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petra geraats
Leeftijd: 47

Functie in de zorg: Zij-instromer verzorgende IG

Hobby’s: reizen, uit eten, sporten

 

“Op dit moment werk ik vierentwintig uur als verzorgende 

IG. Daarnaast ga ik een dag per week naar school. Een 

halve dag per week werk ik nog bij Home Instead als 

caregiver. Voorheen werkte ik als intercedent en dan zag 

ik er altijd heel erg netjes uit. Ik was jaloers op vriendinnen 

die lekker een spijkerbroek en een t-shirt naar het werk 

aandeden. Dat leek me zo handig: niet nadenken over wat 

je aan moet trekken. Maar nu ik zelf in de zorg werk, mis 

ik dat eigenlijk heel erg. Het liefst zou ik gewoon af en 

toe een jurkje aan willen doen of net wat meer make-up 

willen dragen naar het werk. Dat is nu zo anders. Je bent 

continu in je werkuniform en te veel make-up vind ik ook 

niet gepast. Het is lekker makkelijk, maar soms mis ik 

het wel om me op te tutten. Ik koop graag kleding, maar 

eigenlijk draag je deze alleen op vrije dagen of als je naar 

een feestje gaat. Ik heb heel veel jurkjes en vind het super 

leuk om uit te gaan met vriendinnen. Dan vind ik het ook 

wel echt heerlijk om mezelf op te tutten voor zo’n avond. 

Daarom vond ik deze make-over zo leuk. Ik vond het totaal 

niet spannend en kan die zorg goed uit handen geven. Ik 

zeg ook gewoon eerlijk wat ik mooi vind en wat niet. De 

kleding die ik aanheb, vind ik echt geweldig. Het komt ook 

overeen met wat ik zelf zou kopen. Vooral die kleuren, dat 

herfstachtige vind ik mooi. Een gele trui bijvoorbeeld zou ik 

zelf nooit kopen, terwijl Linda wel aangeeft dat deze kleur 

goed bij mij past. Dat had ik nooit verwacht gezien mijn 

haarkleur. Een bloemenjurk met stoere boots vind ik ook 

echt prachtig. Het liefst kies ik toch wat neutralere kleuren, 

maar een gekleurd detail vind ik wel leuk. Het was echt een 

ontzettend leuke dag!” 

‘Ik was jaloers op vriendinnen die 

in een spijkerbroek naar het werk gingen’
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“Naast het werk als styliste ben ik ook werkzaam in de 

zorg. De combinatie van deze twee vakken vind ik echt 

geweldig. Een van de twee moeten opgeven, kan én wil ik 

niet. Zowel in dit vak maar ook als verpleegkundige kun 

je echt iets betekenen voor een ander. En precies dat, 

daar doe ik het voor. Door het werk in de zorg word ik toch 

steeds weer even met beide benen op de grond gezet. Wat 

deze beroepen met elkaar gemeen hebben? Dat je ervoor 

kunt zorgen dat de mensen weer stralen. Dat kan door 

het leveren van goede zorg en aandacht maar ook door 

iemand te leren om zich op een goede manier te kleden. Ik 

doe bijvoorbeeld ook kleur- en stijlanalyses. Daarmee kun 

je mensen echt helpen. Natuurlijk is het niet hetzelfde als 

in de zorg, maar je creëert door middel van zo’n make-over 

meer zelfvertrouwen bij iemand.  

Als styliste merk je heel goed wanneer iemand 

het spannend vindt. In het begin zijn ze vaak 

gesloten en wat onzeker, maar naarmate de dag 

vordert ontspannen ze zich. Dat was tijdens 

deze make-over niet anders. In het begin waren 

de dames wat stil, maar ze ontspanden snel. Al 

snel gaat het dan over de zorg. Leuk om ook 

eens een heel ander vak uit te oefenen, maar 

toch omringd te zijn door zorgprofessionals”.

‘Ik was jaloers op vriendinnen die 

in een spijkerbroek naar het werk gingen’

linda van nunen - styling
Naam: Linda van Nunen

Leeftijd: 33

Functie in de zorg: Verpleegkundige afdeling oncologie

Hobby’s: styling, mode, sporten, leuke dingen doen met vriendinnen

‘Het is mooi dat je door bepaalde kleding 

iemand kunt laten stralen’
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https://pluslid.nu91.nl/lid-via-floor
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https://pluslid.nu91.nl/lid-via-floor


56  |  



   | 57

Bij binnenkomst waan je je meteen in de 

Moluks-Indische sferen. Bij de ingang staat 

een originele Betjak, die wij kennen als de 

fietstaxi. Maar ook muziekinstrumenten zoals 

de angklung, gemaakt van bamboe, staan hier 

opgesteld. Overal zie je de kleur bruin, wajang-

poppen, batikdoeken aan de muur en vitrines 

met aandenkens uit het land van herkomst. 

Ook de geur van eten –  al is het pas 9.00 uur 

in de ochtend – dringt meteen je neus binnen. 

De toko is niet te missen. Een kraam boordevol 

authentieke lekkernijen, die dagelijks drukbe-

zocht wordt. “Het is belangrijk dat de ouderen 

herkenning zien”, zegt Crams Nikijuluw. Crams 

is al sinds 1986 verbonden aan het woonzorg-

centrum in Breda en fungeert als intermediair 

tussen Raffy en de Molukse doelgroep. Hij heeft 

geen zorgachtergrond maar spreekt wel de ‘taal’ 

van deze doelgroep. “Wij werken complementair 

aan elkaar, dat is uiterst belangrijk met een 

cultuurspecifieke doelgroep. De medische zorg 

wordt uiteraard verleend door verpleegkundigen, 

verzorgenden en artsen”. Nesli Celik, medisch 

maatschappelijk werker bij Lâle, beaamt dit. 

“Iemand die lijdt aan dementie en daarnaast 

een bepaalde migratieachtergrond heeft, heeft 

behoefte aan cultuurspecifieke zorg. Dit heeft 

alles te maken met vroeger.”  →

Bijzondere zorg:  
met hart voor de Moluks-Indische en Turkse cultuur

REPORTAGE

tekst Iris van de Laar | foto's Astrid Bron

Raffy is een woonzorgcentrum in Breda voor Molukse en Indische 

ouderen. Ook het Turkse Lâle maakt onderdeel uit van deze organi-

satie die zich inzet voor cultuurspecifieke zorg. De diepgewortelde 

historie en rijke tradities vormen de basis in de zorgverlening. Daarin 

zijn spiritualiteit en religie in combinatie met de juiste zorg uiterst be-

langrijk. Maar waarom zijn specifiek deze verpleeghuizen zo belangrijk 

voor ouderen met een migratieachtergrond? En wat zijn de verschillen 

met de reguliere zorg? 

Historie en

vormen de basis
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LAND VAN HERKOMST

Doordat ouderen met dementie teruggaan in 

de tijd, is hetgeen ze zich herinneren dat van 

vroeger. Wil je hun gedrag van nu begrijpen – 

dat vaak als onbegrepen gedrag of als storend 

wordt gezien – dan moet je teruggaan naar het 

verleden. De meeste ouderen van Raffy hebben 

namelijk een behoorlijke rugzak vol trauma’s. 

Crams: “Ouderen die de Japanse bezetting in 

Nederlands-Indië hebben meegemaakt, ervoe-

ren juist de periode na de capitulatie als meest 

bedreigende. Op dat moment was er nog geen 

Nederlands leger dat de orde kon bewaken en 

daardoor werden duizenden mensen tijdens een 

razzia vermoord. Deze Indonesische Onafhan-

kelijkheidsoorlog zorgde ervoor dat zij werden 

verjaagd uit eigen land en in Nederland hun 

leven moesten voortzetten.” Nesli: “Onze Turkse 

ouderen hebben geen oorlogsgerelateerde trau-

ma’s, maar het gaat om hun migratiegeschiede-

nis. Zij waren de eerste generatie gastarbeiders 

en dachten een toekomst in Nederland op te 

bouwen. Het bracht meer moeilijkheden met 

zich mee dan gedacht; ze spraken de taal 

niet, de cultuur was vreemd en ze werden niet 

opgenomen in de Nederlandse samenleving.”       

‘Wil je hun gedrag  
van nu begrijpen  

dan moet je teruggaan  
naar het verleden’

Geschiedenis Raffy en Lâle
Raffy en Lâle maken samen met De Leystroom 

onderdeel uit van Stichting Woonzorgcentrum Raf-

fy-Leystroom. De drie woonzorgcentra zijn gevestigd 

in Breda waar 375 betrokken medewerkers en 225 

enthousiaste vrijwilligers de kwetsbare ouderen in 

een zo vertrouwd mogelijke omgeving ondersteu-

nen bij het ouder worden. Raffy, waarvan de letters 

staan voor de oprichters, is in de jaren ‘50 begonnen 

als opvang voor mensen die vanuit het voormalig 

Nederlands-Indië hier naartoe kwamen. Het is door-

ontwikkeld op de situatie van de kwetsbare ouderen. 

Pas veel later (1986) is het besluit genomen om van 

Raffy een Moluks-Indisch zorghuis te maken. Ze 

namen hun intreden aan de Boschstraat in Breda. In 

2002 werd er een nieuwe locatie gebouwd en stond 

het oude pand leeg. Vrij snel daarna werd duidelijk 

dat Raffy van betekenis kon zijn voor de Turkse 

gemeenschap. De reguliere zorg sluit niet voldoen-

de aan en daarom zijn cultuurspecifieke huizen als 

Raffy en Lâle – wat tulp betekent – van groot belang. 

Zowel Crams als Nesli zijn van mening dat dit in de 

toekomst wellicht gaat veranderen omdat de groep 

ouderen met een migratieachtergrond groter en 

diverser wordt. 
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SCHOLING MEDEWERKERS

Kwaliteitsverpleegkundige Danielle Oomen 

werkt inmiddels zestien jaar bij Raffy en Lâle. 

Naast haar coachende rol op de werkvloer 

houdt zij mede toezicht op de scholingen 

van verpleegkundigen, verzorgenden en de 

vrijwilligers. “We bieden medewerkers naast de 

scholing persoonsgerichte zorg, ook Moluks-In-

dische of Turkse scholing. De kennis die je 

nodig hebt om te zorgen, heb je geleerd tijdens 

de opleiding. Maar je komt hier in een specifiek 

verzorgingshuis te werken, dat vergt extra 

scholingen. Thema’s die aan de orde komen zijn: 

de geschiedenis, de gewoonten en gebruiken, 

communicatie en bejegening, dementie en trau-

ma.” Crams vult aan: “Ouderen met dementie 

vergeten ook vaak de Nederlandse taal. Binnen 

onze organisatie werken medewerkers die een 

andere taal spreken, waaronder Indonesisch 

(red. Bahasa of Maleis). Zo ook onze Maleis 

sprekende collega Ezra.” 

Nesli geeft aan dat de taal bij Turkse mensen 

nog net een tikkeltje belangrijker is. “Als ze al 

Nederlands spraken, was dit vaak gebrekkig. Zij 

vallen sneller terug in hetgeen ze gewend waren. 

Wij vinden het daarom belangrijk dat er ook 

medewerkers zijn die de Turkse taal spreken.” 

Danielle gaat verder: “Wij zijn ons bewust van 

het feit dat we meer vragen van onze mede-

werkers dan in de reguliere zorg. Wat Raffy 

en Lâle typeert, is dat we niet een specifieke 

doelgroep op de gesloten afdeling hebben. Wij 

verzorgen ouderen met dementie, niet aange-

boren hersenletsel maar ook ouderen met een 

verstandelijke beperking op een en dezelfde 

afdeling. In andere verpleeghuizen wordt daar 

onderscheid in gemaakt. Dat gaat hier niet. Maar 

dat betekent wel dat er soms extra scholing 

nodig is voor één bewoner.”   →

Kwaliteitsverpleegkundige Danielle Oomen houdt onder andere toezicht op de scholingen.
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COMMUNICATIE EN BEJEGENING

Elk mens heeft eigen normen en waarden. Dat 

geldt ook voor de medewerkers die bij Raffy en 

Lâle binnenkomen. “Wij vinden het belangrijk 

om andere normen en waarden te begrijpen. 

Met name de eerste generatie bewoners van 

Raffy zijn vanuit vroeger een hiërarchische 

structuur gewend. Deze doelgroep wordt 

steeds kleiner, maar het is wel belangrijk om de 

gedragingen van vroeger te begrijpen. Zo kon het 

bijvoorbeeld voorkomen dat een bewoner die 

op haar schoteltje tikte van ‘vul maar…’, vroeger 

tot de middenklasse behoorde en hulp in de 

huishouding heeft gehad. Iemand die met het 

hoofd gebogen zit en niets zei, heeft mogelijk 

als huishoudelijke hulp gewerkt. Daar hield je 

bijvoorbeeld rekening mee met de tafelschikking, 

omdat niet elke oudere uit de middenklasse 

naast iemand uit de huishouding wilde zitten. 

Dat moet je dan ook niet proberen te corrigeren, 

maar dan moet je weten dat dit te maken heeft 

met het verleden.” Nesli: “Dat is bij Lâle niet an-

ders. Belangrijk is dat we de normen en waarden 

van mensen respecteren en hen ondersteunen 

in de dingen die zij gewend zijn. We bieden een 

veilige haven. Als eerste gastarbeiders hebben 

de Turkse ouderen altijd op hun tenen moeten 

lopen. Hier mogen ze echt een keer gronden en 

zichzelf zijn.”

COMPLEMENTAIRE ZORG

Naast de gewone zorg bieden Raffy en Lâle ook 

complementaire zorg aan. Deze aanvullende 

zorg, heeft als doel het bevorderen van iemands 

welzijn en welbevinden. Crams: “Onder de naam 

Tangan Mas, wat gouden handen betekent, 

streven we dan ook naar zorg van zowel lichaam, 

geest en ziel. Vooral het in balans brengen van 

de energie is belangrijk in onze cultuur. Door 

aan alle drie de aspecten aandacht te geven 

wordt de kwaliteit van leven bevorderd, het zelf-

genezend vermogen gestimuleerd en de fysieke 

conditie vergroot.” Danielle gaat verder: “De 

Moluks-Indische cultuur is een echte ‘aanraak’ 

cultuur. Pitjit is bijvoorbeeld een massagevorm 

uit Indonesië die van generatie op generatie 

wordt doorgegeven. Vaak wordt een massage 

met eucalyptus ingezet bij pijnklachten en 

jeukklachten. Maar ook etherische oliën worden 

regelmatig bij de ouderen op de kamer geplaatst 

om bepaalde onrust te verminderen. Het 

voordeel is dat je dit gemakkelijk kunt inzetten 

en de behandelingen zijn relatief van korte duur. 

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat dit voor onze 

ouderen net zo goed werkt als onrustmedicatie 

en we daardoor dus minder medicatie hoeven in 

te zetten.”  →

Verzorgende IG in opleiding Ezra Maelissa (31): “Ik heb snel een klik met de  

ouderen omdat ik ben opgegroeid met deze cultuur én ook Maleis spreek.”
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DE ROL VAN FAMILIE

Dat familie heel belangrijk is wordt duidelijk als, 

zowel in de Turkse als in de Moluks-Indische 

cultuur, ouderen aangesproken worden met oom 

of tante. Crams: “In eerste instantie spreek je de 

ouderen aan met meneer of mevrouw. Als een 

bewoner het prettig vindt, kan de aanspreektitel 

ook oom of tante zijn. Ondanks dat je geen 

familie van elkaar bent.” Nesli: “In de Turkse ge-

meenschap zeg je niet snel meneer of mevrouw. 

Dat vinden de bewoners ook niet prettig. Het is 

altijd: ‘amca’ of ‘teyze’ (oom of tante).” Crams: 

“In het grotere geheel is familie heel belangrijk. Je 

bent grootgebracht door je ouders en vanuit die 

wederkerigheid voel je je ook verantwoordelijk 

voor je ouders. De zorg wil je niet uit handen 

geven, maar uiteindelijk is professionele hulp 

nodig.” Nesli: “Om de zorg zo lang mogelijk zelf 

te doen, kan ook nadelig zijn voor de ouderen 

én voor de mantelzorger. Familie van Turkse 

mensen gaan daar zo ver in, dat ze uiteindelijk 

zichzelf overbelasten. Daarnaast doen ze 

de ouderen soms – onbewust – tekort. En er 

zijn natuurlijk nevenaspecten die het moeilijk 

maken. Bijvoorbeeld sociale controle en sociale 

druk uit de omgeving; ‘Wat vreselijk dat jij je 

ouders wegbrengt. Ze hebben toch altijd goed 

voor je gezorgd?’. Maar ook de aansluiting bij 

het reguliere zorgaanbod. De familie heeft niet 

altijd de juiste kennis van het ziektebeeld en de 

mogelijkheden. Daarnaast spelen cultuur en het 

geloof een grote rol in het geheel. Maar om dat 

vertrouwen op te bouwen en te behouden, moet 

je begrip tonen. De hele situatie kan erg com-

plex zijn, maar als je de ouderen en hun familie 

de eerste maanden goed begeleidt, dan heb je 

een stevige basis en een fijne samenwerking. Is 

de intentie goed dan vind je elkaar."

‘Belangrijk is dat we de mensen  
in hun normen en waarden laten  

en ondersteunen in de dingen  
die zij gewend zijn’
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64  |  

Luka Doppen (30)

persoonlijk begeleider  
gehandicaptenzorg,  

Estinea, Aalten

@metlukamee_emb

‘Ik wil de  
cliënt die  

geen stem  
heeft een  

stem geven’
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In iedere uitgave van FLOOR praat Femke (verpleegkundige 

en journalist) met drie verpleegkundigen of verzorgenden over 

hun vak. Deze keer is dat met Nico, Luka en Cheyenne. Ze zijn 

alledrie werkzaam in de zorg, maar daarnaast hebben zij nog 

iets gemeen. Ze zetten namelijk social media in om hun vak 

op de kaart te zetten. Met behulp van Instagram geven zij een 

kijkje achter de schermen en nemen zo hun volgers mee in 

hun bijzondere werk. 

tekst Femke van der Palen | foto's Astrid Bron

Vrijwel dagelijks posten Nico, Cheyenne en Luka 

wel iets over hun werk en dan voornamelijk 

op Instagram. Een bijzondere gebeurtenis, een 

grappige anekdote of juist een ontroerend 

verhaal. Maar altijd: positief en voor andere 

zorgprofessionals ontzettend herkenbaar. 

Waarom zijn jullie gestart met jullie account?

Cheyenne: “Ik was altijd al bezig met schrijven. 

Dat wilde ik voortzetten en dat gaat makkelijker 

als dat gaat over iets waar je passie ligt. In mijn 

geval dus de zorg.”

Nico: “Op Facebook ben ik ooit begonnen om 

dingen van de afdeling close-up te fotograferen 

en dan moesten ic-verpleegkundigen raden wat 

het was. Toen kwam Instagram en dacht ik: daar 

kun je veel meer mee. Dan kun je een verhaal 

koppelen aan een foto. De intensive care is voor 

veel mensen een spannende, geïsoleerde wereld 

waar het vaak over de dood gaat. Ik wilde hier 

meer van laten zien. Dat er ook veel plezier en 

humor is. Het transparanter maken.”

Luka: “Bij ons in de organisatie kwam een 

oproepje dat ze vloggers en bloggers zochten 

om nieuwe collega’s aan te trekken. Daarin vond 

ik het zelf belangrijk om de doelgroep waarmee 

ik werk te promoten, omdat ik het gevoel had dat 

daar een heel verkeerd beeld van was.”

Hoe doe je dat dan met de privacy?

Luka: “Gelukkig kan ik hierover goed overleggen 

met de familie of het team. Ik zorg er altijd 

voor dat de privacy gewaarborgd blijft en dat ik 

toestemming heb. Er is heel veel mogelijk. Zo 

deel ik de leuke dingen, maar ook weleens wat er 

misging. Dat moet kunnen, want fouten maken 

betekent dat je je kwetsbaar kunt opstellen. Het 

is mooi om daarvan te leren.”  →

INTERVIEW
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Nico: “Voor mij is het een andere situatie dan 

voor jou Luka. Jij hebt te maken met patiënten 

waar je lang voor zorgt. Bij mij is dat anders. Mijn 

patiënten komen soms wel in beeld, maar zijn 

dan helemaal onherkenbaar gemaakt met een 

filter. Als een soort stripverhaal. De casussen 

probeer ik fictief weer te geven, zodat niet te 

herleiden is om welke patiënt het gaat. Dat doe 

ik wel op een manier dat mensen zich er iets bij 

voor kunnen stellen, maar ik waak ervoor dat de 

patiënt zichzelf erin herkent.”

Cheyenne: “Dat doe ik ook. Ik blog in tegenstel-

ling tot jullie op persoonlijke titel. Hierbij houd 

ik me natuurlijk wel aan de gedragscode van 

de organisatie. Daarnaast zorg ik er altijd voor 

dat iemand anoniem blijft. Meestal post ik iets 

een hele tijd later pas en dan verander ik kleine 

aspecten zodat het niet herkenbaar is. Ik kan 

patiënten niet vragen om toestemming. Zij zijn 

dusdanig ziek dat het de meest misplaatste 

vraag zou zijn die je ze maar kunt stellen.” 

Nu zie je dat er steeds meer zorgverleners net als 

jullie gaan bloggen en vloggen. Hoe komt dit?

Cheyenne: “Voornamelijk de beroepstrots. Je 

werk is meer dan alleen je werk en je inkomsten. 

Het is je passie en daar ben je dag en nacht 

mee bezig. Daar ben ik trots op. Er is veel on-

duidelijk over wat wij doen. Het komt toch vaak 

weer terug op het feit dat we mensen moeten 

wassen. Je moest eens weten hoe breed ons 

takenpakket is.”

Luka: “Ik wil de cliënt die geen stem heeft een 

stem geven en ze op de kaart zetten bij anderen 

of in een positief daglicht zetten. Als stagiaires 

hier beginnen, vraag ik altijd of dit de doelgroep 

is die zij hebben gekozen. Vaak is het antwoord 

nee. Dan vind ik het belangrijk om ze enthousi-

ast te maken. Met dit account wil ik aan nieuwe 

collega’s laten zien hoe leuk het is en dat er 

veel vooroordelen bestaan. Al krijg ik maar één 

nieuwe collega zo enthousiast om hier te komen 

werken. Dan heb ik mijn doel al bereikt.” 

Nico: “In vergelijking met andere functies zoals 

operatieassistenten, hebben we bij ons op de 

intensive care nog niet zo’n last van personeels-

tekort. Maar in verschillende ziekenhuizen is 

dit wel het geval en kunnen geplande operaties 

niet doorgaan. Ik denk wel dat de ziekenhuizen 

aan het ontdekken zijn dat je door social media 

jonge mensen kunt bereiken. Daar moet je het 

van hebben in de toekomst. Op een gegeven 

moment gaan de babyboomers weg en er moet 

nieuw personeel komen en die wil je enthousiast 

maken. Ik kan dagelijks zoveel dingen laten 

zien van mijn werk. Sommige situaties zijn heel 

erg, soms zijn ze juist heel malloot. Ik vertel 

dus alleen wat ik dagelijks doe en dan komen 

die verhalen vanzelf. Ik denk dat als je de juiste 

snaar raakt en het juiste publiek weet te vinden, 

dat het anderen ook kan helpen om te kiezen 

voor dit vak.”

Luka Doppen, Nico Garstman en Cheyenne  

Savage met Femke op de bank.
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Toch is dit een beroepsgroep die erom 

bekendstaat niet snel op de voorgrond te treden. 

Hebben jullie daar ook moeite mee als je iets 

post? 

Luka: “Ik denk dat het heel belangrijk is om jezelf 

te zijn en je dus kwetsbaar op te stellen. Ik zie 

dat bij mijn cliënten, die zijn ook zo puur. Daar 

leer ik van waardoor ik sneller denk: wat maakt 

het uit. Dit ben ik en hier moet je het mee doen.” 

Cheyenne: “Ik had daar meer moeite mee. Op 

het moment dat je ervoor kiest om te gaan 

bloggen of vloggen heerst toch al snel het 

gevoel dat je graag in de spotlights staat. Liever 

was ik helemaal anoniem gebleven, het heeft 

maanden geduurd voor ik een foto van mezelf 

durfde te plaatsen.”

Luka: “Dat anonieme herken ik ook wel. Dan 

denk ik: sta ik weer op die foto. We doen het 

toch echt samen met het team. Ik vind het ook 

belangrijk dat ik dat in de vlogs laat zien. Zorg 

draait vooral om teamwork en je doet het samen 

met zowel de cliënten als het team.” →

Cheyenne Savage   (21)

verpleegkundige Bernhoven 
ziekenhuis, Uden

@dezusterpost 

‘Het heeft  
maanden  

geduurd voor ik  
een foto van  

mezelf durfde  
te posten’
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Nico: “Dat herken ik ook. Dat dat af en toe een 

beetje gaat schuren. Als jij degene bent die dat 

account is begonnen, dan ben jij de spil van 

het account. Jij plaatst de dingen, jij reageert, je 

kunt het een bepaalde kleur of sfeer geven en je 

vertegenwoordigt jezelf. Maar daarnaast vertel 

je ook het verhaal van je organisatie of afdeling. 

Soms zijn er collega’s die het niet begrijpen. Die 

denken: doe normaal.” 

Cheyenne: “Dat bedoel ik met het in de spot-

lights staan. De angst dat anderen zeggen: 

‘Waarom trek je die aandacht naar je toe? Doe 

gewoon je werk.’ Nu klinkt dat negatief, want 

ik heb geen enkele collega die een opmerking 

heeft gemaakt. Dat is echt mijn eigen invulling.”

Nico: “Ik denk juist dat Instagram onder zorg-

verleners helemaal voldoet aan #doeslief. Het is 

positief, mensen worden blij van elkaar, nemen 

elkaar bij de hand, beantwoorden vragen van 

volgers en dat allemaal digitaal. Je hoort vaak 

dat iedereen tegenwoordig teveel in een bubbel 

op social media of in zijn telefoon leeft. Maar 

juist onder zorgverleners ontstaan online zoveel 

leuke contacten.”

Cheyenne: “Inderdaad, eigenlijk krijg ik nooit 

negatieve reacties en we nemen elkaar bij de 

hand. Je ziet het positieve in elkaar.”

Nico: “Er is echt een hele grote groep zorg-

verleners waarvan er steeds meer bloggen of 

vloggen. Je zoekt het herkenbare in elkaars 

vakgebied. Dat maakt de wereld heel klein.”

Nico Garstman  (50)

ic-verpleegkundige Martini  
Ziekenhuis, Groningen

@ic_verpleegkundige_martinizh

‘De intensive  
care is voor  

veel mensen  
een spannende,  

onbekende  
wereld’
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Experts kiezen
TENA ProSkin

Geaccrediteerd door 
het Expertpanel van:

Als zorgexpert hoeven we jou niet te overtuigen van het belang van het 
behouden van een gezonde huid bij incontinentie! TENA heeft recent 
ProSkin geïntroduceerd: vertrouwde absorberende- en huidverzorgings-
producten waarmee je in 3 stappen een gezonde huid waarborgt. 
Meer informatie op www.TENA.nl/professionals

TENA. BETERE ZORG, BETER VOOR IEDEREEN

https://www.tena.nl/professionals/innovation/proskin/?utm_source=floor%20magazine%20dec2019&utm_medium=advertentie&utm_campaign=proskin
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www.nursing.nl/congressen

congressen kalender 2020

In welke thema’s ga jij je verdiepen?

Masterclass 
Vakbekwaam 
indiceren
Tips & tricks voor 
verpleegkundig indiceren

Landgoed Zonheuvel, Doorn

26
JAN

Niet-aangeboren 
hersenletsel  
Hoe kun je meer betekenen 
voor NAH- patiënten en 
cliënten?

ReeHorst, Ede 

28
JAN

Pijn Congres
Signaleren, behandelen en 
voorkomen van pijnproblemen 
bij jouw patiënt

ReeHorst, Ede 

31
JAN

Congres 
Verstandelijk 
Gehandicaptenzorg
Handvatten voor betere 
zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Hotel Veenendaal

6
FEB

Congres Oncologie 
in de Thuiszorg
Patiënten met kanker in de 
wijkzorg, wil jij meer voor ze 
betekenen?

Jaarbeurs, Utrecht

7
FEB

Hét Jaarcongres 
Palliatieve Zorg
De beste kwaliteit van leven 
voor de patiënt en naasten

ReeHorst, Ede 

12
FEB

Complex gedrag in 
de ouderenzorg
Hoe ga je om met 
problematisch gedrag bij 
oudere patiënten?

Hotel Veenendaal

10
MRT

Dag van de 
Medicatieveiligheid
Omdat je elke dag de zorg 
hebt voor het veilig werken 
met medicatie

ReeHorst, Ede 

17
MRT

Hét Dementie 
Congres
Dementie-experts gaan in 
op casussen uit de dagelijkse 
praktijk

ReeHorst, Ede 

19
MRT

Masterclass 
Klinisch Redeneren
Analyseren, verduidelijken 
en benoemen van 
probleemsituaties

Landgoed Zonheuvel

24
MRT

Dag van de 
Revalidatiezorg
Ontdek hoe je nog meer voor 
revalidatie patiënten kunt 
betekenen

ReeHorst, Ede 

De weg naar 
Verpleegkundig 
Leiderschap
Voor verpleegkundigen die 
voorop lopen

ReeHorst, Ede 

2
APR

Ziek van MDL 
problematiek
Essentiële kennis voor de 
dagelijkse praktijk

ReeHorst, Ede 

9
APR

Congres 
Kleinschalig Zorgen
Hoe bied je nog betere zorg 
binnen het kleinschalig wonen?

Ouderenpsychatrie 
in de praktijk
Leer herkennen, signaleren en 
handelen

ReeHorst, Ede ReeHorst, Ede 

21
APR

Topsprekers over 
Kwetsbare Ouderen
De beste sprekers op één 
podium over ouderenzorg

ReeHorst, Ede 

12
MEI

Het Wondzorg 
Congres
Ga aan de slag om jouw 
praktische vaardigheden te 
verbeteren

Het Diabeteszorg 
congres
De ins en outs van 
diabeteszorg in de praktijk

ReeHorst, Ede ReeHorst, Ede 

27 3
MEI JUN

Dag van de 
Wijkverpleging
Werk jij in de wijkzorg? 
Mis deze dag dan niet!

ReeHorst, Ede 

23
JUN

De Zorgprofessional 
centraal
Blijf in balans en vergroot je 
werkplezier

ReeHorst, Ede 

26
JUN

24
MRT

8
APR

https://www.nursing.nl/congressen?utm_source=floor&utm_medium=digital&utm_campaign=advert
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ReeHorst, Ede 

31
JAN

Congres 
Verstandelijk 
Gehandicaptenzorg
Handvatten voor betere 
zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Hotel Veenendaal

6
FEB

Congres Oncologie 
in de Thuiszorg
Patiënten met kanker in de 
wijkzorg, wil jij meer voor ze 
betekenen?

Jaarbeurs, Utrecht

7
FEB

Hét Jaarcongres 
Palliatieve Zorg
De beste kwaliteit van leven 
voor de patiënt en naasten

ReeHorst, Ede 

12
FEB

Complex gedrag in 
de ouderenzorg
Hoe ga je om met 
problematisch gedrag bij 
oudere patiënten?

Hotel Veenendaal

10
MRT

Dag van de 
Medicatieveiligheid
Omdat je elke dag de zorg 
hebt voor het veilig werken 
met medicatie

ReeHorst, Ede 

17
MRT

Hét Dementie 
Congres
Dementie-experts gaan in 
op casussen uit de dagelijkse 
praktijk

ReeHorst, Ede 

19
MRT

Masterclass 
Klinisch Redeneren
Analyseren, verduidelijken 
en benoemen van 
probleemsituaties

Landgoed Zonheuvel

24
MRT

Dag van de 
Revalidatiezorg
Ontdek hoe je nog meer voor 
revalidatie patiënten kunt 
betekenen

ReeHorst, Ede 

De weg naar 
Verpleegkundig 
Leiderschap
Voor verpleegkundigen die 
voorop lopen

ReeHorst, Ede 

2
APR

Ziek van MDL 
problematiek
Essentiële kennis voor de 
dagelijkse praktijk

ReeHorst, Ede 

9
APR

Congres 
Kleinschalig Zorgen
Hoe bied je nog betere zorg 
binnen het kleinschalig wonen?

Ouderenpsychatrie 
in de praktijk
Leer herkennen, signaleren en 
handelen

ReeHorst, Ede ReeHorst, Ede 

21
APR

Topsprekers over 
Kwetsbare Ouderen
De beste sprekers op één 
podium over ouderenzorg

ReeHorst, Ede 

12
MEI

Het Wondzorg 
Congres
Ga aan de slag om jouw 
praktische vaardigheden te 
verbeteren

Het Diabeteszorg 
congres
De ins en outs van 
diabeteszorg in de praktijk

ReeHorst, Ede ReeHorst, Ede 

27 3
MEI JUN

Dag van de 
Wijkverpleging
Werk jij in de wijkzorg? 
Mis deze dag dan niet!

ReeHorst, Ede 

23
JUN

De Zorgprofessional 
centraal
Blijf in balans en vergroot je 
werkplezier

ReeHorst, Ede 

26
JUN

24
MRT

8
APR

Herken jij dat ook? Dat je met sommige mensen direct een bijzondere 

band hebt. Zelf heb ik dat met Toos. Binnenkort wordt ze 96. Ik ont-

moette haar op de gesloten afdeling in het verpleeghuis. Ze heeft een 

speciaal plekje in mijn hart.  

Overdag loopt Toos regelmatig voorbij in de gangen. Wanneer ik in het 

restaurant van het verpleeghuis zit, komt Toos altijd naast me zitten. Sa-

men drinken we dan een kopje koffie en genieten van een plak cake. De 

kosten? Die worden later wel geregeld. In de nacht leer ik Toos op een 

heel andere manier kennen. Ze wil altijd met de deur open slapen, om-

dat ze zichzelf vaak angstig voelt. Dan ligt ze in elkaar gekropen in haar 

bed. 

Tijdens de nachtdienst krijg ik een bel binnen op haar kamer. Voorzichtig 

kijk ik door een kiertje van de deuropening. Direct hoor ik “Dag schat.” Ik 

doe de deur verder open en zeg: “Hee Toos, wat fijn om je weer te zien.” 

Ze zegt: “Oh jongen toch, kom eens dichterbij.” Ik stap dichterbij en ga 

op de rand van haar bed zitten. “Oh jongen, pak me toch even vast.” Ik 

buig naar voren en ze geeft mij een dikke knuffel. “Wat fijn. Dit had ik 

echt even nodig.” 

We kunnen ook heel veel lol hebben samen. Laatst zette ik na de zorg 

haar pruik op en ging op haar bed zitten. Toen ze na een bezoek aan het 

toilet terug in haar kamer kwam en mij zag zitten, schoot ze direct in de 

lach. “Wat ben je toch een deugniet.” Ze kwam dichterbij, nam de pruik 

van mijn hoofd en ze pakte mij terug. Ze trok zachtjes aan mijn krullen 

en zei: “Zijn die echt of zijn die van de kapper?” Samen hadden we een 

moment van plezier. 

Ik stel mezelf vaak de vraag: Wat is de juiste zorg die je op zulke momen-

ten kunt verlenen? En ik hoor mezelf antwoorden dat het gaat om een 

gevoel van vertrouwen, geborgenheid en samenzijn. Daarvoor is tijd no-

dig. Tijd voor aandacht en aandacht voor tijd. 

Soms is alleen ‘er zijn’ de juiste zorg. Dan voel ik mezelf de sTeun en toe-

verlaat van iemand. 

COLUMN

Teun Toebes (20)  is hbo-verpleegkundige 

in opleiding, die zich dagelijks – en op

geheel eigen wijze – vol passie inzet voor 

mensen met dementie én de zorg. In 2019 

won hij de Young Impact Award in de 

categorie Health en de George Maduro Prijs.

s-teun.nl

TOOS

‘Soms is alleen ‘er zijn’  
de juiste zorg’

https://www.nursing.nl/congressen?utm_source=floor&utm_medium=digital&utm_campaign=advert
http://s-teun.nl/


AMMAN, JORDANIË
Jordanië is een land in het Midden-Oosten. Jorda-

nië is gelegen ten oosten van Israël en de Westelijke 

Jordaanoever met als grens de rivier de Jordaan en de 

Dode Zee.

Taal: Arabisch en Engels

Hoofdstad: Amman

Oppervlakte:  89.328 km2

Munteenheid:  Jordaanse dinar
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is het beste  
medicijn

Op slechts 4,5 uur vliegen van Amsterdam ligt Jordanië. Bij aankomst 

waan je je direct in een andere wereld. Verkeersborden met daarop 

Arabische tekens die niet te ontcijferen zijn, staan langs de kant 

van de weg. Het overgrote merendeel van de vrouwen draagt een 

hoofddoek en sommige mannen lopen rond in een thawb (een hemd 

dat reikt tot aan de enkels). De klanken van de ritmische, Arabische 

muziek klinken in de meeste taxi’s. Maar het meest kenmerkende is 

misschien nog wel de gastvrijheid die overal goed voelbaar is. 

tekst Femke van der Palen 

foto's Mohammad Jamil Alkharbatli

Een kijkje in een ziekenhuis in Jordanië 



74  |  

Wie naar Jordanië afreist, heeft vast de bekende 

toeristische trekpleisters op zijn lijstje staan. 

Een bezoek aan dit land in het Midden-Oosten 

is niet compleet als je niet hebt gedobberd op 

de Dode Zee of een bezoekje hebt gebracht 

aan de historische Citadel en wereldwonder 

Petra. Een tour door de Wadi Rum woestijn mag 

eigenlijk ook niet ontbreken en om je helemaal 

onder te dompelen in de Jordaanse cultuur, is 

een overnachting in een bedoeïenenkamp een 

absolute aanrader. Waarschijnlijk zullen maar 

weinig mensen een bezoekje aan een ziekenhuis 

meenemen in hun planning. FLOOR daarente-

gen liep enkele dagen mee met de verpleegkun-

digen van het Jordan Hospital in Amman en zag 

zowel overeenkomsten als verschillen.

GREY’S ANATOMY

Vrij centraal aan de rand van de hoofdstad is 

dit ziekenhuis gevestigd. Wie acute zorg nodig 

heeft, hoeft niet bang te zijn. In de omgeving zijn 

namelijk nog veel meer ziekenhuizen gevestigd. 

Daarin is wel een onderverdeling gemaakt, want 

er zijn drie soorten ziekenhuizen: privé, overheid 

en militair. Het Jordan Hospital behoort tot de 

privéziekenhuizen. Het ziekenhuis valt buiten, 

ondanks de lichtgekleurde bakstenen, direct op. 

Een groot gebouw met daarop in rode letters de 

naam van het ziekenhuis. Enkele witgekleurde 

ambulances staan buiten te wachten. Hierop 

staan de naam en het logo van het ziekenhuis in 

zowel het Engels als het Arabisch. Ieder zieken-

huis in Jordanië heeft zijn eigen soort ambulan-

ce. Ze zijn allemaal wit voor de herkenbaarheid, 

maar daarnaast zie je dus aan de naam terug 

waar ze bij horen. Buiten is het een komen en 

gaan van mensen. Jong en oud, man of vrouw, 

met of zonder nikab, thawb of hoofddoek. 

Bij binnenkomst vallen direct de glanzende, 

marmerlook tegels op. Links en rechts bevinden 

zich balies waar bezoekers zich kunnen melden. 

Even verderop staan bankjes waar men kan 

wachten. Middenin staat een grote wenteltrap 

die door het hele ziekenhuis loopt. Ideaal voor 

het geval je niet op de drukke liften wil wachten.

V.l.n.r. Mohannad Alomary, Huda Alhindi en Sana Alrabaia, 

verpleegkundigen van het Jordan Hospital.
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Naast de bezoekers lopen er ontzettend veel 

verpleegkundigen en artsen rond. Het meren-

deel zou prima passen in een serie als Grey’s 

Anatomy. De verpleegkundigen dragen mooie 

make-up en hippe schoenen waardoor hun 

uniform precies in dat plaatje past. De artsen 

dragen moderne kleding met daaroverheen een 

witte doktersjas. Wederom hebben de vrouwe-

lijke artsen de make-up tot in de details goed 

aangebracht. Hun haren zijn mooi opgestoken 

of hangen los en zijn zorgvuldig gestyled. Onder 

jonge, mannelijke artsen kan menig McDreamy 

worden gecast, want ook zij hebben zorg 

besteed aan hun outfit en hun kapsel. Veel 

artsen en verpleegkundigen dragen sieraden 

zoals horloges of trouwringen. Daar wordt niet 

zo nauw naar gekeken. Een opvallende over-

eenkomst bij allemaal: iedereen loopt met een 

mobiele telefoon in de hand.

TIJDEN VERANDEREN

Op de begane grond worden we opgewacht in 

het kantoor van directeur Nadia Shaheen. Zij 

behaalde in 1969 haar diploma als verpleeg-

kundige. Ze begon op de kraamafdeling en 

groeide uiteindelijk door als directeur van de 

verpleging van het Jordan Hospital. Een plek 

waar ze inmiddels al 23 jaar zit. In haar functie 

is ze verantwoordelijk voor de leidinggevenden 

van alle afdelingen. Die leidinggevenden sturen 

samen de ongeveer vierhonderd verpleegkun-

digen aan die in het ziekenhuis werkzaam zijn. 

Zelf staat Nadia niet meer aan het bed, maar dat 

wil niet zeggen dat ze geen contact meer heeft 

met de patiënten. “We hebben driehonderd 

bedden. Meestal loop ik iedere dag wel een 

rondje over de afdelingen en dan ga ik met 

een of twee patiënten in gesprek. Soms zijn er 

ook casussen waar de leidinggevenden niet 

uitkomen en dan vragen ze om mijn hulp. Als er 

problemen zijn met de familie bijvoorbeeld halen 

ze mij ook erbij. Daarnaast houd ik me bezig 

met kwaliteitsbevordering, het aannemen van 

nieuwe verpleegkundigen en het behouden van 

de huidige en met een goede invulling van de 

studies en stages. Voor mijn gevoel heb ik dus 

nog steeds veel contact met de patiënten en de 

verpleging.” Zelf is ze al vijftig jaar gediplomeerd 

en in die vijftig jaar heeft ze ontzettend veel 

veranderingen meegemaakt. “Vroeger werkten 

we veel relaxter. Niet onder dezelfde werkdruk 

als tegenwoordig. De levensstandaarden zijn 

veranderd en daardoor de patiënten ook. Met 

de komst van het internet weet men meer. 

Vroeger geloofde men wat de verpleegkundige 

zei. Tegenwoordig is alles op te zoeken en zegt 

men gerust: ‘Maar op internet staat dit.’ Hierdoor 

ontstaat discussie en wordt het advies van de 

verpleegkundige in twijfel getrokken. Toen ik 

zelf nog op de kraamafdeling werkte, waren we 

verantwoordelijk voor zestig baby’s. Maar we 

hadden nooit problemen. Dat verliep allemaal 

heel soepel. Nu ben je verantwoordelijk voor de 

baby, de moeder en alles eromheen. Daardoor 

veranderen de problemen. De mentaliteit van 

mensen is veranderd en mede daardoor ook het 

aanzien van de verpleegkundige. Vroeger was er 

gewoon veel meer begrip. Het is tegenwoordig 

niet altijd makkelijk om verpleegkundige te zijn.” 

Toch is de directeur trots op het ziekenhuis en 

vooral op de verpleegkundigen. “Dankzij de 

dertig leidinggevenden wordt mijn werk ook 

gemakkelijker. Zij coördineren alles, hebben 

alles onder controle, leiden de nieuwe leerlingen 

op en zijn ontzettend loyaal. En het allerbe-

langrijkste: ze lachen altijd. Misschien is dat 

wel het meest fantastische medicijn dat je als 

verpleegkundige aan een patiënt kunt geven. 

Ook al voeren zij of de familie een discussie 

met je en ook al hebben ze geen gelijk: met die 

glimlach bereik je meer. Iedereen in dit zieken-

huis – zoals de artsen, gezondheidswerkers en 

de ondersteunende diensten – respecteert de 

verpleegkundigen. Omdat ze weten dat zij een 

onmisbare schakel zijn. Zonder hen kan een 

ziekenhuis niet bestaan.”  →

‘De mentaliteit van mensen is veranderd 
en mede daardoor ook het aanzien  

van de verpleegkundige’
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KOFFIE MET KARDEMOM

Na het gesprek met de directeur is het eerst tijd 

om koffie te drinken met Montaha Almajaly. In 

piepkleine bekertjes wordt de Arabische koffie 

gebracht. Sterk, op smaak gebracht met heel 

veel suiker en kardemom en met op de bodem 

een dikke laag drab. Montaha is het hoofd van 

de intensive care. Ze behaalde 27 jaar geleden 

haar diploma als verpleegkundige en werkt 

sindsdien vol liefde en toewijding in het Jordan 

Hospital. Dat ze alom wordt gerespecteerd 

in het ziekenhuis blijkt tijdens de rondleiding. 

Ze glimlacht naar iedereen, groet artsen en 

verpleegkundigen, omhelst enkele collega’s 

of knoopt een gesprekje met iemand aan. Ze 

lijkt het met iedereen goed te kunnen vinden. 

Waar in Nederland de witte uniformen in 

ziekenhuizen nog goed zichtbaar zijn, is dat hier 

wel anders. Op de kraam- en kinderafdelingen 

dragen de verpleegkundigen pakken bedrukt 

met bloemetjes. Op de overige afdelingen zijn er 

bordeauxrode pakken en op de intensive care 

zijn ze lichtblauw gekleurd. Alle hoofdverpleeg-

kundigen dragen – ongeacht de afdeling – een 

donkerblauw pak met soms daarover nog een 

witte doktersjas. De leerlingen en stagiaires 

dragen een volledig wit uniform. En opvallend 

genoeg hebben de meeste pakken lange 

mouwen. Iets waar je in Nederland niet mee 

wegkomt vanwege de strenge hygiëneregels. Op 

alle afdelingen is de zusterpost achter een grote, 

houten balie weggewerkt. De verpleegkundigen 

hebben zelf met kleurrijke letters en glitters de 

posten gezellig gemaakt. Op de bureaus staan 

computers. Deze worden gebruikt, maar nog niet 

alles is digitaal. Een deel staat op de computers 

en een deel wordt nog verwerkt in de papieren 

dossiers. “We zijn al een poos bezig om hele-

maal digitaal te werken, maar dat duurt gewoon 

heel lang. We zijn blij als we straks volledig over 

zijn, want we denken wel dat dit veel tijd scheelt”, 

vertelt Montaha. 

SPECIALISATIES

Op het gebied van kind- en kraamzorg zijn 

alle afdelingen gespecialiseerd. Ook de in-

tensive care en de hartafdeling zijn apart. Op 

alle overige afdelingen liggen patiënten met 

verschillende ziektebeelden en aandoeningen 

door elkaar. Er zijn dus bijvoorbeeld geen 

aparte long- of mdl-afdelingen zoals wij die in 

Nederland kennen. Daarnaast is er nog iets 

opvallends. Niet alle kamers zijn even luxe. 

“We werken nog met klassen. Hoe meer je dus 

betaalt, hoe luxer de kamers en de voorzienin-

gen zijn. Overigens heeft dit geen invloed op de 

kwaliteit van zorg. Iedere patiënt krijgt dezelfde 

zorg en aandacht van de verpleegkundigen. Dat 

is dus voor alle niveaus gelijk. Deze manier van 

onderverdeling in klassen geldt niet in de andere 

ziekenhuizen. Dat is echt kenmerkend voor de 

privéziekenhuizen.” Op de bovenste verdieping 

is dit verschil het beste zichtbaar in de Royal 

Suites. Dit zijn gewoon volledige appartementen 

met een privékamer en een grote badkamer. 

Daarbij hoort ook nog een woonkamer en een 

extra badkamer voor familie die bij de patiënt 

wil blijven. Een gemiddeld appartement in een 

populaire stad in Nederland is kleiner. Waar op 

de gewone afdelingen alle bedden bezet zijn, 

is hier nog plek genoeg. Zelden zijn dan ook al 

deze kamers bezet.  →

 

De verpleegkundigen op de kraam- en kinderafdeling  

dragen pakken bedrukt met bloemetjes. 
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Tot slot laat Montaha ‘haar’ intensive care zien. 

Waar op de gewone, minst luxe kamers de meu-

bels en het sanitair nogal gedateerd zijn, verrast 

deze afdeling. De wanden hebben een warme, 

blauwe kleur. Er hangt ledverlichting die niet zo 

fel wit schijnt en alles ziet er schoon en modern 

uit. Er staat apparatuur die op een Nederlandse 

ic niet zou misstaan. 

 

“De ic is onlangs nog helemaal opgeknapt. 

De schilderijen met de bloemenvelden op de 

kamers heb ik bedacht. Het leek me fijn voor 

de patiënt die hier verblijft om even weg te 

kunnen dromen. Om je even in te beelden dat 

je tussen die bloemen bent in plaats van in dat 

ziekenhuisbed.” Meteen valt hier nog iets op. Dat 

waar je ook ter wereld komt bepaalde emoties 

universeel zijn. Op de gang staan namelijk 

twee vrouwen ineengedoken en tranen rollen 

over hun wangen. Ze houden elkaar stevig vast 

terwijl ze kijken door het glas van de kamer. In 

hun ogen is de angst te lezen. De angst voor het 

verliezen van een dierbaar persoon. Het maakt 

niet uit waar ter wereld en in welke cultuur je 

terechtkomt, emoties als verdriet en angst, zeker 

als het gaat om dierbaren, zijn overal hetzelfde. 

Een verpleegkundige ontfermt zich over de 

familie. Met een simpel gebaar als het arm op 

de schouder leggen, wordt steun geboden. Het 

geneest de patiënt niet, maar soms is het verle-

nen van troost de beste zorg die op dat moment 

nodig is. Een gebaar dat menig verpleegkundige, 

waar ook ter wereld, zal begrijpen en zal inzetten 

in haar dagelijkse zorgverlening. Omdat zoiets 

simpels soms alles is waar de familie of patiënt 

behoefte aan heeft.  →

Soms is het  
verlenen van 

troost de beste 
zorg die op dat 

moment nodig is 
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BEROEPSTROTS 

Montaha is duidelijk trots. En terecht. Overigens 

is deze beroepstrots door het hele ziekenhuis 

duidelijk voelbaar. Welke verpleegkundigen we 

ook spreken, ze geven allemaal aan trots te zijn 

op het vak en nooit iets anders te willen. On-

danks het feit dat ze geen hoog salaris hebben 

(een verpleegkundige die fulltime werkt, verdient 

rond de achthonderd dollar) er een hoge 

werkdruk is en het werk lichamelijk zwaar is. 

Daar wordt niet over geklaagd. Overigens is voor 

dat laatste onderwerp nog wel een verbeterpunt 

in te voeren: het gebruik van hulpmiddelen zoals 

tilliften. “Er zijn wel tilliften, maar die worden 

gebruikt door de fysio. Zij hebben hier een apar-

te afdeling en zetten deze dan in. Wij maken 

hier zelf geen gebruik van. Alles wordt nog zo of 

samen met een collega gedaan. Dat gaat prima 

hoor, al hebben wel veel verpleegkundigen last 

van hun rug.”

Na heel veel indrukken op te hebben gedaan, is 

het tijd om nog even de dag door te nemen en 

samen wat te drinken. Want er wordt niet alleen 

goed gezorgd voor de patiënten, maar ook voor 

de gasten. Dat is de gastvrijheid die meteen 

voelbaar was. “Would you like some tea or cof-

fee?” Met de gedachte aan de Arabische koffie 

van vanochtend is het antwoord niet geheel 

verrassend. “Tea would be fine, thank you.” 

Hoofd van de intensive care Montaha Almajaly  

(tweede van links) samen met verpleegkundigen  

van het Jordan Hospital bij de Amman Citadel.

https://www.opleidingenlumc.nl/
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ONAFHANKELIJKEnascholing
GEACCREDITEERD studieaanbod

 
  28 januari - Autisme en het jonge kind

Kinderen met autisme hebben 
vaak moeite met het verwerken 
van prikkels. Daarnaast is er 
vaak sprake van bijkomende 
problematiek, zoals problemen 
met slapen of niet willen eten. 
Ligt dit aan het autisme of is er 
meer aan de hand? En weet u 
hoe u autisme herkent bij meisjes?

Leer comorbiditeit bij kinderen 
met autisme herkennen en bied 
passende zorg!

Locatie Hotel Theater Figi, Zeist 
Info medilex.nl/autismekind

Een greep uit ons nascholingsaanbod voor verpleegkundigen: 
 
  4 februari - Doorbreek verslaving!

Zeer ervaren professionals 
bespreken onderwerpen als 
ontwikkelingen en trends, 
professionalisering en verbreding 
van het begrip van herstel, 
effectieve psychologische 
behandeling voor verslaving en 
gesprekstechnieken. 

In de middag volgt u een 
verdiepingssessie over verslaving 
bij 55-plussers, bij de jeugd of in 
de GGZ.

Info medilex.nl/verslaving
Locatie De Eenhoorn, Amersfoort

 
  Gezondheidsrecht voor zorrgprofessionals

Diverse startdata!
Weet u welke regels er gelden? 
Of belangrijker nog: wat ze voor de 
praktijk betekenen én hoe u er het 
beste mee om kunt gaan?

Tijdens deze driedaagse cursus 
wordt alle relevante wetgeving 
besproken, krijgt u tal van 
handvatten en worden veel 
praktijkvoorbeelden met u 
besproken.

Info medilex.nl/gezondheidsrecht
Locatie Slot Zeist

 
  Ouderenpsychiatrie voor verpleegkundigen

3-daagse cursus
Startdatum: 4 maart

Van u als verpleegkundige wordt 
steeds meer kennis over ouderen-
psychiatrie (DSM-5) verwacht. 

U krijgt meer inzicht in de meest 
voorkomende psychiatrische 
aandoeningen. D.m.v. casussen uit 
de praktijk leert u om te gaan met 
onbegrepen gedrag en psychiatrie 
bij uw cliënt. 
Pas deze kennis de volgende dag 
al toe op de werkvloer!

Info medilex.nl/ouderenpsychiatrie
Locatie Slot Zeist

 
  Teamcoaching in de zorg

3-daagse cursus
Startdatum: 7 april
Als teamcoach helpt u het team 
om op een constructieve manier 
het gesprek aan te gaan. Maar hoe 
pakt u dit aan? Welke houding en 
rol zijn gewenst? Hoe maakt u de 
onderlinge patronen van het team 
zichtbaar en hoe gaat u om met 
conflicten tussen collega’s?

Leer hoe u als teamcoach uw 
team motiveert en coacht in hun 
ontwikkeling!

Info medilex.nl/teamcoaching
Locatie La Vie Meeting Center, Utrecht 

 
  14 april - Geweld achter de voordeur

Leer o.a. meer over:
- effectief samenwerken met 
  ketenpartners en het gezin 
- zorgvuldig omgaan met het 
  beroepsgeheim en privacyregels 
- de rechten van uw cliënt 
- signaleren van eergerelateerd 
  geweld, ouderenmishandeling of
  partnergeweld

Bied de beste behandeling 
en zorg aan slachtoffers van 
huiselijk geweld!

Info medilex.nl/huiselijkgeweld
Locatie NH Hotel, Amersfoort

Accreditatie 

5 punten

Accreditatie 

6 punten

Accreditatie 

15 punten

Verdieping in 

de 

ouderen-

psychiatrie

FLOOR_Medilex_adv_210x297_december2019_update.indd   1 21-11-2019   12:57:42

https://bit.ly/32jpGfe
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ER WILLEN 
ZIJN VOOR 
MENSEN

WAAR WERKGELUK

Collega’s hadden gekscherend gezegd: 

“Speel je anders wat voor ons in de 

pauze?”, waarop ik, licht ongemakkelijk, 

had geantwoord: “Is goed hoor”. Vlak 

voor de pauze herinnerde een collega 

me hieraan, en voegde eraan toe “Oh, 

maar dat zou deze patiënt ook heel 

leuk vinden waarschijnlijk.” 

Ik voelde dat ook zo en heb de gitaar 

gepakt, ben de kamer op gegaan en 

speelde een liedje van Coldplay voor 

haar. De impact die dit had, op haar, 

maar ook op de collega’s die binnen-

kwamen en mijzelf, maakte zo’n indruk 

dat ik voelde hoe muziek een heel 

waardevolle rol kan hebben binnen de 

zorg. 

Als zorgverlener voelt het als een eer 

om mensen en hun familie te mogen 

ondersteunen in deze periode, om vrij 

van oordeel en projectie ze de ruim-

te te mogen geven om dit proces te 

doorlopen, ongeacht de uitkomst. Ik 

hoop altijd wel op het allerbeste, maar 

realistisch gezien hebben we dat niet 

in de hand. Dat is voor mensen op de 

intensive care wel duidelijk.

Ik merk bij mezelf dat er een verschui-

ving heeft plaatsgevonden in wat ik 

belangrijk vind en wat mijn motivatie is 

om naar werk te gaan. Ik voel dat ik er 

voor mensen wil zijn, om ze te onder-

steunen in wat er in ze leeft. En ik wil zo 

goed mogelijk een omgeving creëren 

om ze uit een ogenschijnlijk vervelen-

de situatie iets positiefs te kunnen 

laten halen. Ik merk dat dat is wat me 

voldoening geeft en de energie om dit 

werk te doen. Dat is voor mij ook waar 

werkgeluk. 
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Wil je het hele artikel van Alex lezen? 

Ga dan naar www.nursestation.nl.

Een paar jaar geleden werkte ik in het UMC Utrecht. Ik had 

mijn gitaar meegenomen na een optreden de avond ervoor. 

Ik had toen nooit verwacht dat dit zo’n grote impact zou  

hebben op mijn verdere leven.

Steeds vaker nam ik de gitaar spontaan 

mee en speelde voor patiënten. Voor 

het slapen gaan, bij het wakker worden 

en uiteindelijk op elk geschikt moment 

tijdens of na een dienst. Mensen heb-

ben verschillende smaken en tijdens 

verschillende momenten in hun ziek-

zijn is er soms wel en soms juist geen 

behoefte aan. Maar uiteindelijk wijst 

dat zichzelf altijd wel door gewoon 

te vragen of iemand er behoefte aan 

heeft of niet. 

‘Ik voelde  
hoe muziek een 

heel waardevolle 
rol kan hebben 
binnen de zorg’

http://nursestation.nl/
https://nursestation.nl/
https://bit.ly/32jpGfe
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De inhoud van bijna een hele kledingkast 

in haar slaapkamer kleurt zwart. Voor 

Korine zijn dat gewoon haar uniformen. Op 

haar werk draagt ze namelijk altijd iets don-

kers. Als een soort van camouflage, zodat 

ze niet opvalt. Want een nachtwacht moet 

in haar ogen alleen maar de zekerheid op 

de achtergrond zijn. Om de week probeert 

ze dat te zijn voor de bijna zeventig cliënten 

van SolutionS Center in Voorthuizen.

tekst Jos de Blank | foto's Astrid Bron

Niet verstoren. Het zou bijna het waarschuwings-

bord op de toegangsdeuren naar het behandel-

centrum kunnen zijn. Achter deze openslaande 

barrière zijn structuur en duidelijkheid namelijk 

de strikte stelregels. Om die routine niet te 

verbreken, vertelt Korine op de kamer van de 

directeur over haar verleden, achtergronden en 

de overstap naar de verslavingszorg. “De zorg 

heeft van jongs af aan een centrale rol gespeeld 

in mijn leven. Mijn zus koos voor de ouderen-

zorg en zelf ging ik via mdgo naar hbo-v. Daar 

merkte ik al snel dat ik meer geïnteresseerd was 

in de psychische kant van het vak. Zo ben ik dus 

in de psychiatrie terechtgekomen”, vertelt ze.

GEWONE MENSEN

Een collega binnen de psychiatrische instelling 

waar ze toentertijd werkte, tipte haar over de 

vacature bij SolutionS. “Op dat moment wist ik 

niet veel over verslavingszorg, maar ik zag wel 

de raakvlakken”, vertelt ze. “Hier wordt over een 

ziekte gepraat als het om een  verslaving gaat. 

En dat iemand het ‘gen’ heeft. Dat sloot aan 

bij wat ik gewend was. Samen met het gegeven 

dat dit gewone mensen zijn, die je ook op die 

manier benadert. Voor mij is dat een belangrijk 

uitgangspunt in mijn werk. Natuurlijk hebben 

deze cliënten problemen, maar het zijn ook 

gewoon mensen, die je op die manier kunt 

benaderen. Als iemand mij op een ongewenste 

of agressieve manier benadert, dan zeg ik daar 

iets van. En die aanpak heeft tot nu toe steeds 

effect gehad.”

Korines  
nachtleven
in de verslavingszorg

Het uitgangspunt van SolutionS Center is dat ver-

slaving een chronisch progressieve hersenziekte is. 

Centraal in de aanpak staat volledige onthouding, een 

hoge mate van betrokkenheid van de familie en het 

zogenoemde 12 Stappen Minnesota Model. Binnen dit 

model speelt – naast de twaalf stappen naar her-

stel – de onderlinge ondersteuning door herstelde 

lotgenoten een belangrijke rol. Geïntegreerd met het 

stappenplan biedt SolutionS verschillende vormen 

van therapie.  

Meer informatie: www.solutions-center.nl.

REPORTAGE

“Als ik 
onzichtbaar  
ben, doe ik  
het goed”

http://www.solutions-center.nl/
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MOEDER MET THEE EN KOEKJES

Dat ‘tot nu toe’ strekt zich inmiddels uit over 

negen jaar. In 2010 zei ze namelijk ja tegen de 

baan van verpleegkundige bij SolutionS Center 

in Voorthuizen. Waarbij ze de laatste jaren heeft 

gekozen voor een rol als vaste nachtdienst. 

“Dat heeft alles te maken met mijn gezin. Ik wil 

namelijk de moeder zijn die klaar zit met koekjes 

en thee als mijn dochter thuiskomt uit school. 

Met deze werktijden heb ik daar alle gelegenheid 

voor. Zelfs het halen en brengen naar taekwon-

doles en andere activiteiten gaat prima”, legt 

Korine uit. Later in de avond gaat ze standaard 

nog even voor haar daglichtlamp zitten. Dan 

maakt ze zich op om  – in donker ‘uniform’ – op 

weg te gaan naar haar werk. Waar ze om half elf 

aan de overdracht begint.

HEFTIGE EERSTE DAGEN

Toevallig is die overdracht deze avond met 

de collega die altijd vraagt wanneer ze weer 

terugkomt in de middag. Voorlopig nog niet, 

klinkt haar vaste antwoord. Vervolgens wordt er 

ingegaan op wat er allemaal speelt binnen het 

diagnostisch centrum en het behandelcentrum. 

Dat zijn namelijk de twee gedeelten waarin het 

SolutionS Center in Voorthuizen is opgedeeld. 

Cliënten komen, na de intake in Amersfoort, bin-

nen bij het diagnostische deel. “Daar doen we 

onder andere een medisch onderzoek en gaan 

bepaalde cliënten in de detox”, zegt Korine, ter-

wijl ze de deur opent van een kleine kamer met 

tafel, lamp en bed. Hier vinden de heftige eerste 

dagen plaats, waarin de cliënt de verslavende 

stoffen uit zijn of haar systeem probeert te 

krijgen. “Als iemand gestart is met detoxificatie, 

gaat de vaste nachtdienst van het diagnostisch 

centrum ook niet van de afdeling af. Dan ga ik 

vanuit het behandelcentrum hiernaartoe. Want 

het is belangrijk dat we als collega’s contact met 

elkaar hebben. Dat we vragen of we iets voor 

elkaar kunnen betekenen.” →



86  |  

RICHTING BED ‘JAGEN’

Van de detox-kamers gaat Korine verder naar 

de huiskamer aan het einde van de gang in 

het diagnostisch centrum. “Wat een gezellige 

rommel, hè”, merkt ze op als ze alle waterglazen 

op de tafels ziet. Rond elven zal ze terugkomen 

en de cliënten die er nog zitten, naar bed ‘jagen’. 

Ze vervolgt lachend: “In elk geval zeg ik dan 

even dat ze alles netjes moeten opruimen. En 

zet ik strategisch wat ramen open. Want we 

willen dat de cliënten uiterlijk om elf uur naar 

hun eigen kamer gaan. Die controle is eigenlijk 

het eerste werk na de overdracht.” Vanavond 

zal dat contact met de avonddienst een stuk 

intensiever zijn dan op de andere momenten, 

want dit is Korines eerste werknacht na een 

week vrijaf. “Dan heb ik weer heel wat informatie 

op te nemen.”

GEEN AFLEIDING

Het welkomstscherm van een dvd-speler ontlokt 

de opmerking dat dit een van de weinige vormen 

van ‘entertainment’ is. “Geen televisie, geen 

kranten, geen mobieltjes. Voor cliënten worden 

die allemaal verbannen. Omdat ze afleiden 

van het doel waarvoor cliënten hier komen. 

Ze moeten zich helemaal focussen op hun 

verslavingsproblemen. Alleen maar dat. Daarom 

schermen we ze ook zoveel mogelijk af van wat 

er buiten allemaal gebeurt”, benadrukt ze. De tijd 

van zeven uur ‘s ochtends tot tien uur ‘s avonds 

zijn cliënten bezig met counseling en therapie 

gebaseerd op het 12 Stappen Minnesota Model, de 

methode die SolutionS gebruikt om de versla-

ving aan te pakken. “Er zijn continu activiteiten 

waar de cliënten mee bezig zijn. Op dit moment 

is er bijvoorbeeld een groep naar slaapmeditatie. 

Ons alternatief voor slaappillen.”
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VONKEN VAN EEN PEUK

Tijdens de wandeling naar haar kantoor in 

het behandelcentrum komt het gesprek op de 

controlerende taak die ze in de nacht heeft. 

“Twee keer per nacht doe ik een ronde langs 

de kamers. Dan check ik of iedereen wel op 

zijn kamer is, of er overlast is, of dat er wordt 

gerookt op de kamer. Dat soort zaken.” Hierin 

ligt dan meteen de verklaring van de donkere 

werkkleding: het zorgt ervoor dat cliënten ‘s 

nachts niet te veel schrikken als ze een kamer 

binnengaat. De controle gaat door als ze op 

kantoor achter haar bureau gaat zitten. Op 

een scherm naast de computermonitor is een 

mozaïek van camerabeelden te zien. “Die houd 

je vanuit je ooghoek steeds in de gaten. Zo zag 

ik op een gegeven moment de vonken van een 

peuk die vanaf het balkon werd weggeschoten. 

Dan ben je meteen alert. Niet alleen vanwege 

de regels maar ook vanwege het brandgevaar”, 

merkt ze op. “Terwijl ik met mailtjes en andere 

berichten bezig ben, let ik constant op. Verder 

kloppen er cliënten aan met vragen of pro-

blemen. Die probeer je dan te beantwoorden 

of op te lossen.” Ondertussen is ze ook volop 

bezig met de roosters voor het team en met het 

voorbereiden van dossiers voor de volgende dag. 

“Dat administratieve werk met lijstjes en docu-

menten houdt me – samen met de controles 

– behoorlijk aan het werk. Van tijd tot tijd ben ik 

zelfs een soort van huismeester, als er ‘s nachts 

bijvoorbeeld een lekkage is.”

DIABETES EN DELIRIA

Toch is het echte verplegende en verzorgende 

werk niet helemaal verdwenen. “Verschillende 

cliënten hebben te maken met een somatische 

problematiek. Diabetes komt vaak voor en je 

hebt natuurlijk ook te maken met bijvoorbeeld 

deliria. Daar komt die andere vakkennis weer 

bij kijken. Aan het begin van mijn dienst zet ik 

daarvoor de medicijnen uit”, vertelt ze. Binnen-

kort start ze aan een opleiding tot ggz-praktijk-

ondersteuner. “Naast het feit dat die functie me 

aanspreekt, lijkt het me gewoon een slimme 

stap richting de toekomst. Het is verstandig om 

je te blijven ontwikkelen, vind ik.” Niet dat ze 

plannen heeft om met haar werk bij SolutionS te 

stoppen. Daarvoor voelt ze zich nog te goed bij 

de huidige wisselwerking tussen werk en privé.

ONZICHTBAAR ZIJN

Die wissel komt weer als de klok op half acht 

staat. Dan heeft de overdracht tussen nacht- en 

ochtenddienst plaatsgevonden. Even daarvoor 

heeft ze de gezamenlijke ruimten geopend en de 

cliënten gewekt. Die beginnen vanaf kwart voor 

zeven aan een nieuwe gevulde dag van coun-

seling en andere activiteiten. “Voor mij geldt 

dan dat ik echt een goede nacht heb gehad 

als niemand heeft gemerkt dat ik er was. Als ik 

onzichtbaar ben, doe ik mijn werk goed, zal ik 

maar zeggen.”

Als de nacht erop zit, stapt Korine in haar auto 

om aan de rit van twintig minuten naar huis te 

beginnen. Daar kan ze fijn haar dochter naar 

school brengen, om vervolgens naar bed te 

gaan en tot een uur of een te slapen. “Dan ben 

ik er weer helemaal voor haar als ze thuiskomt. 

Dat vind ik op dit moment, zoals ik al zei, het 

belangrijkst.”

‘Voor mij geldt dan dat ik echt  
een goede nacht heb gehad  

als niemand heeft gemerkt dat ik er was’
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notebook
Controles, bijzonderheden, afspraken met andere disciplines: 

er is op een dag genoeg dat je moet onthouden. Wel zo fijn om 

dat in een hip notitieboekje op te kunnen schrijven voor je het 

vergeet. FLOOR ontwierp daarom deze leuke notitieboekjes. Ze 

zijn verkrijgbaar in twee handige formaten: A5 en A6. Ideaal om in 

de zak van je uniform te doen zodat je alles weer moeiteloos kunt 

onthouden. 

TRENDS

Deze notitieboekjes zijn te koop via: 

www.floormagazine.nl

Wil jij ook zo’n handig notitieboekje?

Ga naar www.floormagazine.nl  

om kans te maken op een van de tien 

notitieblokjes. Niets gewonnen?  

Je kunt ze op onze site ook bestellen.

nurse
|nurse| (n.)
patient, kind, caring trained 
professional who focuses 
on the needs of others;  
a superhero

http://www.floormagazine.nl/
http://www.floormagazine.nl/
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Deze sneakers zijn te koop via:

www.beekmanstaffstyling.com 

Wil jij ook zo’n hippe sneakers?

Ga naar www.floormagazine.nl  

om kans te maken op deze sneakers. 

Exclusief voor de lezers van FLOOR.

sneakers
In de zorg maken we nogal wat meters op een dag. Des te 

belangrijker dus dat je stevige schoenen draagt. Wel zo leuk 

dat ze dan ook nog stylish verantwoord zijn, toch? Fashion 

ondernemer Dyanne Beekman bedacht in samenwerking 

met Emma Safety Footwear deze sneakers. De zolen zorgen 

voor extra grip op de werkvloer. De binnenvoering en het 

speciaal ontworpen voetbed zorgen voor een optimale 

vochtabsorptie en een goede balans. Bovendien helemaal 

goed op het gebied van hygiëne want ze kunnen namelijk 

gewoon in de wasmachine.

http://www.beekmanstaffstyling.com/
http://www.floormagazine.nl/
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Iedereen in de zorg weet dat je pas goed voor anderen kunt zorgen, 

als je goed voor jezelf zorgt. Natuurlijk speelt gezonde voeding hierin 

een grote rol, maar zo af en toe hoort een toetje – bomvol suiker –  

er gewoon bij. Of soms heb je gewoon zin in een mierzoet gebakje. 

Tenslotte is er iedere dag wel iets te vieren. Met de 75 recepten uit 

Tasty Taart en Toetjes is er altijd wel een reden om extra goed voor 

jezelf te zorgen. Mocht je dan toch lekker aan het bakken zijn: je 

collega’s offeren zich vast graag op om jouw bakkunsten te proeven.

in de hoofdrol



   | 91

RECEPTEN

Bereiding
1. Verwarm de oven voor tot 200 °C. Vet een souf-

flévorm (inhoud 2,5 l) in met boter, bestrooi 

hem met kristalsuiker en tik de overtollige suiker 

eruit.

2. Meng 50 g kristalsuiker en de bloem in een mid-

delgrote steelpan en roer de eidooiers erdoor 

tot er een dikke pasta ontstaat. Schenk de volle 

melk erbij en roer tot een gladde vloeistof.

3. Verwarm het melkmengsel 4-6 minuten op 

matig vuur en roer geregeld met een houten 

lepel tot de custard bindt en de achterkant van 

de lepel bedekt. Schenk de custard door een 

fijnmazige zeef in een grote kom en duw met 

een rubberen spatel de custard erdoor. Voeg de 

boter en het vanille-extract toe en roer tot de 

boter gesmolten en de custard glad is. Zet de 

custard in de koelkast om af te koelen en laat 

hem in de koelkast staan tot hij koud aanvoelt, 

minstens 30 minuten tot maximaal 1 dag.

4. Klop met een handmixer op matige snelheid 

de eiwitten in een grote kom tot ze schuimig 

worden en er zachte pieken ontstaan. Schenk 

terwijl de mixer blijft draaien de overgebleven 

suiker bij de eiwitten en klop tot er stijve pieken 

ontstaan.

5. Voeg een derde van de stijfgeklopte eiwitten 

bij de gekoelde custard en roer stevig tot er een 

glad mengsel ontstaat. Voeg de overgebleven 

eiwitten en de regenbooghagelslag toe en spa-

tel ze met een grote rubberen spatel voorzichtig 

door de custard tot het beslag glad is. Schenk 

het beslag in de voorbewerkte soufflévorm en 

strijk de bovenkant glad. Zet de soufflévorm 

meteen in de oven en verlaag de oventempera-

tuur tot 190 °C. Bak de soufflé 35-40 minuten 

tot hij gerezen goudbruin is.

6. Zet de soufflé meteen op tafel en bestuif de 

bovenkant met poedersuiker. Strooi extra  

regenbooghagelslag over de soufflé. Serveer de 

soufflé warm, op borden geschept en voorzien 

van klodders slagroom.

sinaasappel-semifreddo 
In plaats van deze mousse met citrus en likeur in te vriezen in een cakeblik of serveerkom, koelen we 

het sinaasappelmengsel in uitgeperste sinaasappelhelften. Zelfs je vrienden zullen de smaak van de 

semifreddo kunnen voorspellen voordat ze hem proeven.

Ingrediënten 
 
6 sinaasappels
225 g mascarpone
160 g poedersuiker
2 el sinaasappellikeur,  
bijvoorbeeld Cointreau  
of Grand Marnier
2 tl vanille-extract
3 eidooiers (L)
165 ml slagroom

ing
red

iËnten voor8
personen
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Bereiding
1. Meng de koekkruimels met de kristalsui-

ker, kaneel, het zout en de gesmolten 

boter in een grote kom en roer tot alle 

kruimels vettig zijn. Schep de kruimels 

in een springvorm (Ø 20 cm), duw ze 

gelijkmatig aan op de bodem en maak 

een opstaand randje van ongeveer 1 cm 

hoog. Zet de bodem 30 minuten in de 

koelkast.

2. Schep het zachte chocolade-ijs in 

een middelgrote kom en roer hier 75 g 

marshmallows, de purechocoladedrup-

pels en de  pecannoten door. Zorg dat ze 

gelijkmatig worden verdeeld. Verdeel het 

ijsmengsel over de taartbodem en dek 

de springvorm af. Laat de ijstaart opstij-

ven in de vriezer en laat hem minimaal 8 

uur tot maximaal 1 nacht staan.

3. Meng in een hittebestendige (maat)

beker de gehakte pure chocolade en de 

room. Smelt de chocolade in de magne-

tron op vol vermogen ongeveer 1 minuut, 

roer halverwege, tot de ganache glad en 

glanzend is. Schenk de ganache over de 

ijstaart en laat de ijstaart 30 minuten in 

de vriezer staan tot de ganache hard is.

4. Strooi de overgebleven 75 g marsh-

mallows over de taart. Bruin de marsh-

mallows desgewenst met een keuken-

brander. Serveer  de rocky road ijstaart 

meteen.

Rocky Road ijstaart
Wij stoppen graag van alles in ijs – brokjes koekdeeg, stukjes cheesecake en hapjes brownie 

– en daarom lopen we helemaal warm voor deze diy rocky road die je maakt door chocola-

de-ijs vol te stoppen met stukjes chocolade, geroosterde pecannoten en natuurlijk, mini-

marshmallows die zacht en chewy blijven. Zelfs als het ijs met een jasje van biscuitjes wordt 

ingevroren. Als aanvulling op de smeuïge kleverigheid bedek je de taart, zodra hij klaar is, met 

nóg meer marshmallows. Zij kunnen worden gebrand om kleverigheid op s’mores- niveau te 

bereiken.

Ingrediënten 
 
85 g digestive biscuits, verkruimeld
2 el kristalsuiker
1 tl kaneel
¼ tl zout
4 el boter, gesmolten en afgekoeld
475 ml chocolade-ijs, zacht
150 g minimarshmallows
175 g purechocoladedruppels
125 g pecannoten, grofgehakt, geroosterd 
225 g pure chocolade, fijngehakt
125 ml slagroom

ing
red

iËnten voor6
MERINGUES



Deze smakelijke recepten  
komen uit het boek: 

Tasty Taart en Toetjes

Uitgeverij: Kosmos Uitgevers

ISBN: 9789021574455

Prijs: € 17,50
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Bereiding
1. Verwarm de oven voor tot 200 °C. Vet een soufflévorm (inhoud 2,5 l) in 

met boter, bestrooi hem met kristalsuiker en tik de overtollige suiker eruit.

2. Meng 50 g kristalsuiker en de bloem in een middelgrote steelpan en roer 

de eidooiers erdoor tot er een dikke pasta ontstaat. Schenk de volle melk 

erbij en roer tot een gladde vloeistof.

3. Verwarm het melkmengsel 4-6 minuten op matig vuur en roer geregeld 

met een houten lepel tot de custard bindt en de achterkant van de lepel 

bedekt. Schenk de custard door een fijnmazige zeef in een grote kom en 

duw met een rubberen spatel de custard erdoor. Voeg de boter en het 

vanille-extract toe en roer tot de boter gesmolten en de custard glad is. 

Zet de custard in de koelkast om af te koelen en laat hem in de koelkast 

staan tot hij koud aanvoelt, minstens 30 minuten tot maximaal 1 dag.

4. Klop met een handmixer op matige snelheid de eiwitten in een grote kom 

tot ze schuimig worden en er zachte pieken ontstaan. Schenk terwijl de 

mixer blijft draaien de overgebleven suiker bij de eiwitten en klop tot er 

stijve pieken ontstaan.

5. Voeg een derde van de stijfgeklopte eiwitten bij de gekoelde custard en 

roer stevig tot er een glad mengsel ontstaat. Voeg de overgebleven eiwit-

ten en de regenbooghagelslag toe en spatel ze met een grote rubberen 

spatel voorzichtig door de custard tot het beslag glad is. Schenk het 

beslag in de voorbewerkte soufflévorm en strijk de bovenkant glad. Zet 

de soufflévorm meteen in de oven en verlaag de oventemperatuur tot 

190 °C. Bak de soufflé 35-40 minuten tot hij gerezen goudbruin is.

6. Zet de soufflé meteen op tafel en bestuif de bovenkant met poedersui-

ker. Strooi extra regenboogshagelslag over de soufflé. Serveer de soufflé 

warm, op borden geschept en voorzien van klodders slagroom.

Confetti verjaardagssoufflé 
Dat je vindt dat je ‘te groot’ bent voor een verjaardagstaart wil niet zeggen 

dat je niet mee kunt doen aan de pret rond een verjaardagstaart (je ben 

toch ook niet te groot om plezier te hebben, of wel?). Gebruik de beste 

onderdelen van een klassieke verjaardagstaart – regenboogspikkels en 

‘imitatie’ vanille-extract (voor het authentieke taart-uit-een-pakje gevoel) 

– en verpak ze in een van de meest spectaculaire zoetigheid die er bestaan: 

een opgeblazen, indrukwekkende soufflé. En aangezien je de stap maakt 

van taart naar soufflé, kun je net zo goed overstappen van melk naar cham-

pagne als je toch bezig bent.

Ingrediënten 
 
60 g boter, plus extra om in te vetten
100 g kristalsuiker, plus extra om te bestrooien 
40 g bloem
9 eieren, gesplitst
375 ml volle melk
2 el vanille-extract, bij voorkeur imitatie
95 g regenbooghagelslag, plus extra ter garnering
poedersuiker, ter garnering
geklopte slagroom, om erbij te serveren

ing
red

iËnten voor8
personen

RECEPTEN
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SLOTCOUPLET
Longarts Sander de Hosson schrijft in zijn boek Slotcouplet over 

palliatieve zorg en de situaties die hij rondom dit onderwerp in zijn 

werk meemaakt. Daarnaast beschrijft hij ook hoe belangrijk de kleine 

gebaren zijn als iemands laatste levensfase nadert. Het is een pleidooi 

voor meer aandacht voor goede palliatieve zorg. Zijn bewondering voor 

de verpleegkundigen waarmee hij werkt, steekt hij niet onder stoelen of 

banken. Het boek is een echte aanrader voor iedere zorgverlener omdat 

we vroeg of laat in ons vak met dit onderwerp te maken krijgen. 

INSTINCT
Instinct is een uitstekende debuutfilm 

van Halina Reijn. Als psychologe 

Nicoline begint aan een nieuwe baan 

bij een tbs-kliniek, ontmoet zij zeden-

delinquent Idris. Al snel wordt duidelijk 

dat er meer speelt tussen deze twee. 

‘Deze twee’ zijn de inmiddels toch wel 

grote én internationale acteurs Carice 

van Houten en Marwan Kenzari. Na 

vijf jaar behandeling staat Idris op het 

punt om met onbegeleid verlof te gaan, 

maar Nicoline vertrouwt hem niet. Een 

film over het contact tussen patiënt en 

behandelaar, schuld en onschuld, goed 

en kwaad. De film draait sinds oktober 

in de veelal kleinere bioscopen van 

Nederland.

De wintermaanden zijn bij uitstek 

de maanden om lekker binnen op 

de bank te hangen. Serietje op 

Netflix erbij of je gewoon helemaal 

verliezen in een boek: heerlijk! Heb je 

even geen zin om in je eigen huis te 

cocoonen? Dan is een bezoekje aan 

een bioscoop ook de moeite waard. 

FLOOR geeft je enkele tips om deze 

maanden door te komen.  

ONTSPANNING

als de bel gaat
In het boek Als de bel gaat van Jeël Cee 

wordt op een hilarische manier ge-

schreven over de ervaringen van zuster 

Jans. Nadat zij als kind herstelde van 

een operatie, ontstond haar grootste 

wens. Ze wilde heel graag op een dag in 

een wit uniform met een kapje op haar 

hoofd mensen genezen en verzorgen. 

Ze maakte de meest uitzonderlijke 

situaties mee. Een mooi en ontroerend 

boek dat een bijzonder kijkje neemt 

achter de schermen. Het laat zien hoe 

dingen in de zorg sinds 1968 zijn veran-

derd of juist hetzelfde zijn gebleven.
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Albeda  
zorgcontract
‘Een leven lang ontwikkelen’

Albeda zorgcontract ondersteunt zorgorganisaties 

evenals de medewerkers in deze sector zoals, 

verzorgenden, verpleegkundigen en zorg 

ondersteunend personeel, bij hun professionalisering. 

Uitgangspunt hierbij is: inspirerend en praktijkgericht 

onderwijs. Om dit waar te maken worden onze 

scholingen verzorgd door inhoudsdeskundigen met 

uitstekende en op innovatie gerichte 

onderwijskundige vaardigheden. 

Een greep uit ons aanbod: 

•  Opleidingen, scholingen en trainingen voor  

 verzorgenden 

•  Trainingen verpleegtechnische vaardigheden 

•  Scholingen voor verpleegkundigen 

•  Verpleegkundige vervolgopleidingen, Care, SEH,  

 Dialyse en Vaattoegang 

•  BIG-herregistratie scholing 

Kijk voor meer informatie op  
albeda.nl/zorgcontract.

Charité
In de Duitse televisieserie Charité word je meegenomen naar 1888. 

Het speelt zich af in het beroemde Berlijnse Charité-ziekenhuis en je 

volgt de belevenissen van de verpleegkundigen en artsen in die tijd. De 

oude kostuums, ziekenhuiszalen en medische instrumenten geven een 

bijzondere inkijk in de medische wereld van toen. Voor wie even flink wil 

bingewatchen: het vervolg heet Charité at war en is ook te zien op Net-

flix. Dit seizoen speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. De geruchten 

gaan dat er een derde serie wordt opgenomen die zich afspeelt rondom 

de bouw van de muur. 

http://www.albeda.nl/zorgcontract
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Hoe leer jij 
graag?
Met ZorgPad Professional 
leer je op jouw manier én 
toegespitst op jouw branche! 

 Bijblijven in je vak
 Meer dan 250 e-learnings
 Geaccrediteerd

Bestel via zorgpadprofessional.noordhoff.nl/floor ›

Heb je een editie van FLOOR gemist?
Je vindt ze ook allemaal online!

floormagazine.nl

https://zorgpadprofessional.noordhoff.nl/catalogus?utm_source=Floor_Magazine&utm_medium=Paid&utm_campaign=Floor&utm_content=112019
http://floormagazine.nl/
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RAM
21 maart t/m 20 april

Hi gevoelige Ram, voor jou gaat dit een 
top jaar worden. Je heb het afgelopen 
jaar hard gewerkt en daar ga je nu 
de vruchten van plukken. Pas op dat 
je door je gevoeligheid je niet teveel 
terugtrekt. Blijf in het hier en nu en 
geniet van alle mensen om je heen. 

STIER
21 april t/m 21 mei

Hi charmante Stier, jij ziet weinig 
beren op de weg en bent erg praktisch 
ingesteld. Dit maakt jou in zowel je 
werk als in je privéleven een stabiele 
factor. Maar houd jij je eigen doel wel 
goed voor ogen? Het is een jaar waarin 
je mag kijken naar jezelf en je eigen 
gevoelens. Durf verder te kijken en je 
hart te volgen.

TWEELINGEN
22 mei t/m 21 juni

Hi lieve Tweelingen, aankomend jaar 
komen er heel veel mooie kansen op je 
pad. Er komen veel positieve ervaringen 
bij en je groeit als mens en collega. 
Vergeet alleen niet de mensen om je 
heen aandacht te geven. Geluk is het 
mooiste als je dit met andere kan delen.

KREEFT
22 juni t/m 21 juli

Hi mooie Kreeft, je bent gek op je 
familie, vrienden en collega’s. Je bent 
altijd in de weer en regelt van alles 
voor iedereen. Dit jaar mag je best een 
stapje terugdoen en meer leuke dingen 
regelen voor jezelf. Begin met die ene 
opleiding of cursus en je zult zien dat 
het je heel goed bevalt. 2020 lacht je 
toe!

LEEUW
22 juli t/m 22 augustus

Hi stoere Leeuw, je gaat je dit jaar 
volledig richten op je werk. Je bent 
doelgericht, effectief en zelfverzekerd. 
Je straalt en je weet veel mensen te 
enthousiasmeren. Maar let je wel op 
jezelf? Boek dit jaar vroegtijdig een 
vakantie en geniet van je welverdiende 
rust.

MAAGD
23 augustus t/m 23 september

Hi eigenzinnige Maagd, jij zit altijd 
bomvol energie. Hierdoor doe je graag 
wat extra’s en dat wordt gezien. Je 
vindt de waardering die je ervoor krijgt 
prettig, maar soms twijfel je aan jezelf. 
Verlies je doel niet uit het oog. Door 
je doelen na te streven, zul je je extra 
happy voelen. Dit jaar gaat jouw jaar 
worden! 

WEEGSCHAAL
24 september t/m 23 oktober

Hi lieve Weegschaal, je bent creatief, 
ondernemend en heel sociaal. Toch 
ben je geneigd – ook dit jaar weer – 
regelmatig op de rem te trappen, omdat 
je bang bent om fouten te maken. 
Probeer het wat meer los te laten en 
geniet! Je zult zien dat je hierdoor een 
fijn jaar tegemoet gaat. 

SCHORPIOEN
24 oktober t/m 22 november

Hi slimme Schorpioen, je bent aardig, 
vlot en enthousiast. Je hebt een sterke 
wil en die heeft je tot op heden heel ver 
gebracht. Maar blijf kritisch naar jezelf, 
want dat zal dit jaar nodig zijn. Zit je nog 
goed bij je huidige werkgever of is het 
tijd voor een nieuwe uitdaging? Pas op 
slimme Schorpioen, zoek de uitdaging 
niet alleen in je werk, maar juist ook op 
andere vlakken. 

BOOGSCHUTTER
23 november t/m 21 december

Hi vrolijke Boogschutter, 2020 wordt 
voor jou een heel actief jaar. Je bent 
een echte optimist, die graag zijn 
eigen gang gaat. Let er echter op dat 
je niet alles doet uit impulsiviteit. Als je 
mensen bij je plannen betrekt, wordt  
het plan leuker in de uitvoering en 
wordt aankomend jaar aangenaam en 
stabiel.

STEENBOK
22 december t/m 20 januari

Hi stoere Steenbok,  2020 staat garant 
voor veel positieve veranderingen en 
rust. Je bent erg geneigd je te focussen 
op je werk en zo kom je soms wat 
zakelijk over. Probeer hier kritisch naar 
te kijken en je te richten op zaken waar 
je blij van wordt. Denk aan je relatie, 
vrienden en familie want zij gaan je dit 
jaar veel brengen.

WATERMAN
21 januari t/m 18 februari

Hi attente Waterman,  je bent flexibel 
en eigenzinnig en hierdoor wordt 
aankomend jaar een grote verrassing.  
Je verlaat de gebaande paden en kiest 
voor jezelf. Ga zo door! Hierdoor leg je 
echter wel veel druk bij jezelf, probeer 
daarom wel met enige regelmaat te 
ontspannen. Al met al wordt het een 
sprankelend jaar. 

VISSEN
19  februari t/m 20 maart

Hi opgewekte Vissen, dit jaar wordt 
een jaar vol kansen. Je blinkt uit op 
creatief gebied en dit wordt gezien en 
gewaardeerd. Je relatie is stabiel en je 
kan daar heel erg van genieten. Je hebt 
de afgelopen jaren al veel veranderd, dit 
jaar ga je daar de vruchten van plukken. 
Aanschouw en geniet. 2020 wordt 
prachtig! 
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Schrijf je in voor de  
FLOOR nieuwsbrief op  
floormagazine.nl

De NSPOH wil een waardevolle bijdrage leveren aan de verbetering van de 
volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en participatie in Nederland. Dit doen 
wij door professionals kwalitatief goed en vraaggestuurd op te leiden voor de 
hedendaagse praktijk van public en occupational health. Wij ontwikkelen en 
organiseren opleidingen, bij- en nascholing, in-company programma’s en symposia 
op academisch en post-hbo niveau.

OPLEIDING VERPLEEGKUNDIGE 
MAATSCHAPPIJ & GEZONDHEID 
- profi el Jeugdgezondheidszorg
- profi el Algemene Gezondheidszorg

Je vak en de omgeving veranderen. 
Jouw rol verandert mee. 
Speel met plezier een actieve rol in de onderbouwing 
en vernieuwing van je verpleegkundig beroep. 
Leer effectief samenwerken met ketenpartners, 
problemen in de gezondheid van cliënten signaleren 
en daarop effectief handelen.

Kies voor de kleinschalige (post-hbo) opleiding 
bij de NSPOH:

• strategisch samenwerken met ketenpartners
• actuele ontwikkelingen en vernieuwingen 

in de inhoud van het vak
• gebruik van evidence, zoals richtlijnen
• kansen voor preventie, bijvoorbeeld door 

social media
• professionele (verpleegkundige) rolontwikkeling

Interesse?
Kijk op www.nspoh.nl of neem contact op met 
onze opleider/adviseur, telefoon 030-8100500,
e-mail info@nspoh.nl.

OPLEIDING FORENSISCHE 
VERPLEEGKUNDE
Geef vorm aan het innovatieve vak 
van forensisch verpleegkundige
Ontwikkel doelgericht de kennis en vaardigheden die 
je als forensisch verpleegkundige nodig hebt bij de 
behandeling van zowel kinderen als volwassenen.

We teach...

Compact en te gebruiken vanuit een klein 
koffertje of op een trolley
Eenvoudige en snelle bediening
Voldoet aan alle moderne eisen
Gemakkelijk te reinigen

MULTI INZETBAAR:
PALM BLADDERSCAN V4.1

De Palm bladderscan is niet alleen voor 
verkoop beschikbaar, maar ook te huur.
Voor specificaties en prijzen, bezoek:
tjepkemamedicalproducts.nl

https://www.nspoh.nl/opleidingen-verpleegkundigen/?utm_source=Floor&utm_medium=Adv&utm_campaign=OplVPK
https://tjepkemamedicalproducts.nl/product/palm-bladderscan
http://floormagazine.nl/
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