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24. Een mix van jong en oud werkt het beste

Voor en door jullie: een magazine met een doorsnede van mooie voorbeelden 
van het verpleegkundige domein in Amphia: zichtbare excellente zorg, de 
verpleegkundige professie in de praktijk en collega’s vol beroepstrots. Allemaal 
met een en hetzelfde doel: het beste voor de patiënt en zijn omgeving!  Bedankt 
dat jullie er zijn ieder uur van de dag. 

Cécile en Ellen
Verpleegkundige Regieraad

BEDANKT! WAAROM?!

BEDANKT
-   voor jullie inzet, 
-   voor jullie aanwezigheid tijdens de 

TOPzorglezingen, 
-   voor jullie feedback, 
-   voor jullie deelname aan de dag van het 

verpleegkundig onderzoek en voor het invullen 
van de Excellente Zorg meting.

-   voor het te woord staan van familie, voor net dat 
extra steuntje, 

-    voor iedereen die investeert in de toekomst, 
-   gespecialiseerde verpleegkundigen klinisch en 

poliklinisch, 
-   alle verpleegkundigen & verpleegkundig 

specialisten in Amphia, jullie zijn een 
beroepsgroep om trots op te zijn. 

Op de Dag van de Verpleging is dat toch wel het minste wat we kunnen doen! 

WAARDERING
-   voor de bijdrage die jullie altijd weer leveren aan 

de behandeling en zorg voor onze patiënten; 
zonder verpleegkundigen kan het ziekenhuis niet 
bestaan! 

-   voor alle verpleegkundigen die zich inzetten voor 
het verpleegkundig beleid, 

-   voor een ieder van jullie die voor de patiënt 
opkomt, 

-   voor  de verpleegkundig teamleiders; voor jullie 
inzet voor verpleegkundig leiderschap,

-   voor het veiliger maken van de patiëntenzorg, 
-   voor jullie allemaal,
-   voor jullie klinische blik en het uitvoeren van de 

vele voorbehouden handelingen.

INHOUDSOPGAVE
Geslaagd experiment met 
functieprofielen op unit 26

Lief en Leed

Samenwerken: onvermijdbaar, 
onmisbaar en ontzettend zinvol

Onze zorgverlening van 2016 in 
cijfers

Verpleegkundig specialisten 
spreken meerdere talen

Verpleegkundige Regieraad 
(VRR): fris en vol vuur!

8    

13

14  
 

18 
   

20   

26  
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COLOFON
Dit is een uitgave van de Verpleegkundige Regieraad 
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BEROEPSTROTS

EEN VAK OM TROTS 
OP TE ZIJN!
“De patiënt was meer dood dan levend.  
Ik trok hem er doorheen. Daarna snel 
weer verder met de was-ronde.” Een zin 
uit het dagelijks leven van een verpleeg-
kundige. Het is niet eenvoudig om een 
dag uit het werk te beschrijven. Kon dat 
maar. Want de buitenwereld heeft vaak 
geen idee, zo blijkt uit verschillende  
gesprekken. 

Wees trots op je beroep. Dat is een van de speerpun-
ten van de Verpleegkundige Regieraad. Voorzitter 
Cécile Vilrokx: “Jullie hebben een hele belangrijke rol 
in het ziekenhuis en zijn met ongeveer 1400 ver-
pleegkundigen de grootste beroepsgroep.” Dit ma-
gazine ging op onderzoek uit. Leeft dit besef op de 
afdeling? Hoe trots is de verpleegkundige eigenlijk 
op zijn of haar vak? En waarom doe je wat je doet? 
Word je geboren met een verpleegkundig gen? Zit 
het dus ‘gewoon’ in je of word je onderweg ergens 
gegrepen? En waarom dan? Een indruk van gesprek-
ken met verpleegkundigen op de Pasteurlaan, Unit 
11/21 Dagbehandeling en Unit 15/16 Kraamafdeling 
en Unit 26 Zwangeren en Gynaecologie, locatie 
Langendijk. 

“ALS KINDEREN NIET EENS MEER NAAR HUIS 
WILLEN AAN HET EINDE VAN DE DAG. DAAR 
DOE IK HET VOOR.”

Jose Bakker,  
verpleegkundige  PL11/21 Dagbehandeling/Kinderunit
Of verpleegkundigen  belangrijk zijn? Aan ons  
ontkomen ze hier niet hoor”, grijnst Jose. “Op de 
Pasteurlaan is alles kleinschalig. De lijnen zijn kort 
en we werken veel  1 op 1 met andere beroeps- 
groepen in het ziekenhuis.”  Jose houdt van het  
werken met kinderen. “Ijsontbijt, pirouetjes draaien 
met het bed, cadeautjes uit de schatkist, dapper-
heidsdiploma’s, we maken ze helemaal gek hier. Een 
ziekenhuisopname wordt zo een feestje in plaats 
van een trauma!“ 

“Verpleegkundigen nemen nog te 
vaak een ondergeschikte rol aan. De 
arts kan niet zonder ons.” 

   Karin Grijsbach, verpleegkundige Unit PL11/21  
Dagbehandeling

“JE KRIJGT TE MAKEN MET ALLERLEI 
SOORTEN MENSEN, OOK MET PSYCHISCHE 
PROBLEMATIEK.”

Claudia Verdaasdonk,  
verpleegkundige Unit 26 LD Gynaecologie
“Dank je wel, ik zie je graag morgen weer”. In die  
opmerking ligt voor Claudia een belangrijke motiva-
tie voor haar werk. Ze hecht veel waarde aan het 
psychosociale gedeelte. Ofwel: luisteren naar en 
praten met de patiënt. Op haar afdeling zijn groten-
deels vrouwen van ongeveer 14 tot 80 jaar, vaak in 
een kwetsbare situatie. Een goede verpleegkundige 
heeft volgens haar inlevingsvermogen en denkt niet 
in hokjes. “We krijgen met allerlei soorten mensen 
te maken.  Soms hebben patiënten bijvoorbeeld ook 
psychische problemen. Ook daar moet je als ver-
pleegkundige mee om weten te gaan.” 

Jose Bakker   lees verder  > 
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Sylvia Daems, verpleegkundige Unit 26 LD
Eerst schoenen uit graag. Sylvia maakt het mee in haar 
werk. Met de zogeheten Thuismonitoring (TM) voor 
zwangere vrouwen komt ze bij allerlei verschillende men-
sen aan huis, ook andere culturen met andere gebruiken. 
“Het project bestaat dit jaar 10 jaar”, vertelt ze trots. 
Thuismonitoring wordt ingezet bij zwangere vrouwen die 
bijvoorbeeld last hebben van een milde hoge bloeddruk 
of een baby met een niet al te grote groeivertraging. De 
ziekenhuiszorg wordt letterlijk verplaatst. “We doen pre-
cies hetzelfde maar dan aan huis”, vertelt Sylvia. Dagelijks 
worden de patiënten door een team TM-collega’s be-
zocht. “Ik vind de afwisseling met het werken in het zie-
kenhuis heel prettig.  Even weg van alles. Je ziet de patiënt 
in zijn eigen huis en daarmee krijg je ook kostbare infor-
matie.”

“IK HOU VAN HET TECHNISCHE GEDEELTE VAN 
HET VAK, VAN HEFTIGE SITUATIES WAARIN 
JE MOET WETEN HOE TE HANDELEN.”

Amanda Loock,  verpleegkundige Unit 15/16 LD
Amanda heeft pas haar 12,5 jaar als verpleegkundige 
gevierd. Ze doet haar werk nog steeds met veel 
overtuiging en staat zeker niet stil. Ze wil verder, 
meer leren. Ze is er van overtuigd dat het vak in je 
zit. “Anders houd je het zorgen voor en de zwaarte 
niet vol. Kraamafdeling, oh leuk baby’tjes, reageren 
mensen vaak. Maar wij maken veel meer mee. 
Kinderreanimaties bijvoorbeeld. Het klinkt natuur-
lijk raar en voor de ouders is het verschrikkelijk, maar 
dat vind ik wel heel interessant”, reageert ze bijna 
verontschuldigend. “Ook overlijden er vrouwen op 
onze afdeling en krijg je te maken met schrijnende 
situaties.” Ze vertelt over een vrouw die een twee-
ling zou krijgen, waarvan een kindje zou komen te 
overlijden. “Dat gebeurde niet en ik heb haar nog 
een week mogen verzorgen. Uiteindelijk is het  
kindje na vier maanden toch overleden. Het was ook 
zeker dat dit ging gebeuren. Ook dat hoort bij ons 
werk.”

“JE KUNT ECHT IETS BETEKENEN VOOR 
IEMAND. ALS VERPLEEGKUNDIGE WERK JE 
INTIEM MET EEN PATIËNT.”

Aranka Aflofs,  verpleegkundige Unit 15/16 LD
Aranka is net anderhalve maand in functie als  
verpleegkundige. Maar terug op het oude nest. 
Hiervoor werkte ze 15 jaar als kraamverzorgende 
op deze afdeling. “Eindelijk”, zucht ze glimlachend, 
“nu kan ik het zelf doen.” Ze doelt op katheters in-
brengen, infusen plaatsen, meer klinisch redeneren. 
“Ook fijner voor de patiënt. Het werk is intiem en 
het is niet fijn als je dan een collega moet roepen 
voor bepaalde dingen.” Een aanvullende opleiding 
obstetrie (zwangerschap en alles daarom heen) 
wacht haar nog. Daarmee mag ze ook op de  
verloskamers werken, meer medicijnen bereiden en 
meer eindverantwoordelijkheid dragen. Ze houdt 
van de combinatie tussen de technische kanten van 
het vak en het contact met patiënten. “Natuurlijk 
leef je ook mee met mensen. Je blijft professioneel 
maar in bijzondere situaties bellen we na een paar 
weken echt wel even na hoe het nu gaat met  
iemand.”

“ALS VERPLEEGKUNDIGE HEB JE KENNIS OVER DINGEN 
DIE ANDEREN NIET WETEN. DAT VIND IK LEUK.”

Eline Ferket, stagiare PL 11/21 Dagbehandeling
Ik werk sinds zes weken op deze afdeling, als onderdeel van mijn 
tweede jaar hbo-V. Ik ben voor verpleegkundige gaan studeren 
onder andere omdat ik het menselijk lichaam heel interessant 
vind. Biologie vond ik altijd al leuk. Als verpleegkundige leer je van 
alles, bijvoorbeeld over reanimatie. Die kennis heeft niet  
iedereen. Als ik anderen vertel over wat ik doe, ben ik daar ook 
echt trots op.

“IK BEN TROTS OP DE SAAMHORIGHEID IN ONS TEAM. WE 
STAAN ALTIJD VOOR ELKAAR KLAAR.”

Birgit Mulder, leidinggevendeUnit PL11/21 Dagbehandeling
Ik zie het als mijn belangrijkste  taak om de positiviteit te 
behouden onder de medewerkers. Er gebeurt veel in korte tijd. Ik 
ben trots op mijn team, merendeel  50-plussers die bewust voor 
deze afdeling kiezen. De taakvolwassenheid bij de  
medewerkers is erg groot . Ik ben ook trots op de reactie van veel 
patiënten. Ze vragen vaak of ze een volgende keer weer   
hier opgenomen kunnen worden vanwege onze betrokkenheid 
en bejegening.

Amanda Loock en Aranka Aflofs

Birgit Mulder en Eline Ferket

“SOMS STAAN DE SCHALEN MET 
KOEKJES OP TAFEL EN KUN JE 
KIEZEN UIT IK-WEET-NIET-
HOEVEEL THEETJES.”

Sylvia Daems
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PROFESSIE, VERPLEEGKUNDIGE MAKEN HET VERSCHIL

“Wij waren in het begin bang dat we alleen nog maar 
simpel werk mochten doen, zoals po rondes en patiën-
ten wassen”, verwoordt  Sandy van Trier de angst van 
haar en haar collega-mbo’ers. Samen met Inge Snijder 
en hbo’ers Yolanda Marijnissen, Doris Arons en Manon 
van Meer vertelt ze over haar ervaringen met de 
(proef)invoering van functieprofielen. Het gesprek 
vindt, bij gebrek aan vrije ruimte, plaats op de kamer 
van leidinggevende Hanneke Loonen. Zij werkt onder-
tussen gewoon door. De ruimte is klein en je zit dicht 
op elkaar, maar dat lijkt niemand te deren. “Onze ma-
nier van omgaan met elkaar is heel open”, bevestigt 
Manon. “De laatste tijd verandert er veel. We maken er 
met z’n allen het beste van. Soms even mopperen en 
schoppen en uiteindelijk doen we het gewoon. Veran-
deringen maken ons sterker.”

LOGISCH VERSCHIL
‘Meer werken naar hoe je opgeleid bent’. Zo zou je 
de kern van de nieuwe functieprofielen kunnen om-
schrijven (zie kader). De aanzet komt van de lande-
lijke vereniging V&VN:  in 2020 moet het 
onderscheid tussen mbo- en hbo-verpleegkundi-
gen, in werkzaamheden en in loon, een feit zijn. 
“Een logisch verschil”, vinden de vijf verpleegkundi-
gen van Unit 26. “Buiten het ziekenhuis vinden 
mensen het ook vaak heel gek dat dit bij ons niet 
bestaat. “ Na een jaar experimenteren komen de 
vernieuwingen bij hun afdeling er vooral op neer 
dat hbo-ers een andere, meer sturende rol krijgen. 
Belangrijke elementen daarvan zijn werken op basis 

van EBP (Evendince Base Practice) en verder kunnen 
kijken dan de eigen afdeling. Het verschil voor de 
mbo’s op Unit 26 zit eigenlijk alleen in de toevoe-
ging van het klinisch kunnen redenen.

OOG OP TOEKOMST
“Eigenlijk wist ik tot vorig jaar niet eens wie van mijn 
collega’s mbo of hbo had gedaan”, stelt Inge vast. 
Leidinggevende Hanneke van Loonen kijkt even op 
van haar computer en glimlacht. Ze is trots op haar 
medewerkers. Ze is er van overtuigd dat de invoe-
ring van functieprofielen nodig is om in te kunnen 
spelen op de toekomst, op de steeds ouder worden-
de en complexere patiënt. “Ik hoop dat functiepro-
fielen zo snel mogelijk in het hele ziekenhuis worden 
ingevoerd. Het levert structuur op en daarmee ze-
kerheid en rust. Iedereen weet wie je waarvoor aan 
moet spreken en kent zijn verantwoordelijkheden.  
Dat geeft veel minder gesteggel.“ Bij de invoering 
had ze constant een belangrijk doel voor ogen:   
iedereen moet zich gewaardeerd blijven voelen. 

Hbo’ers moeten aan de bak. Dat is een van de belangrijkste conclusies van Unit 26 
(MDL), na ongeveer een jaar pionieren met functieprofielen. Het hele team werkte 
mee aan de invulling. In het begin voorzichtig en afwachtend, later enthousiast en 
overtuigd. De nieuwe aanpak levert eigenlijk vooral voordelen op. 

GESLAAGD EXPERIMENT 
MET FUNCTIEPROFIELEN 
OP UNIT 26

“Hbo’ers moeten aan 
de bak, voor mbo’ers 
verandert er niet zo 
veel”

BEWIJS GELEVERD
Het team trok al vrij snel in het proces de conclusie 
dat iedereen alle zorg moet kunnen leveren. “De 
verandering zit dus niet aan het bed”, vertelt Doris. 
“Mbo’ers blijven visite lopen, contact houden met 
verschillende disciplines en werken met zowel laag 
als hoog complexe patiënten.  Op onze afdeling 
kunnen patiënten heel snel van laag naar hoog com-
plex gaan. Het zou niet werken als iemand anders 
dan ineens de zorg over moet nemen. Een (com-
plexiteits)meting bevestigde dat.” 
“Gelukkig”, vinden Inge en Sandy. Ze vinden het 
werken met hoog complexe patiënten veel te inte-
ressant. De toegevoegde vaardigheid voor mbo’ers, 
klinisch redeneren, schrikt hen ook niet af. Integen-
deel. “Zelf nadenken maakt het werk alleen maar 
leuker.” 

EIGEN KWALITEITEN
Voorbeelden van de nieuwe, meer sturende rol van 
hbo-ers zijn de invoering van een hbo’er als dag- 
oudste en als vaste coördinator van de werk- 
groepen. In de toekomst is de verandering ook te 
zien in het salaris. “Niet meer dan normaal”, vindt 
Yolanda. “Het is een financiële erkenning, net zoals 
in andere branches.” Alle vijf zijn het er over eens 
dat dit niets te maken heeft met hoe je met elkaar 
omgaat. “Niemand voelt zich bij ons boven of onder 
de ander staan bij ons. Een hbo-er krijgt nou een-
maal andere dingen in zijn opleiding dan een mbo-
er.” Leidinggevende Hanneke benadrukt ook dat in 

de huidige situatie een mbo- of hbo-diploma niet 
alles zegt. “Sommige medewerkers functioneren al 
op hbo-niveau of doen taken waar ze door ervaring 
enorm goed in zijn geworden. Daar moet je ook oog 
voor hebben.” 

GEEF HET TIJD
In de toekomst is het wel de bedoeling om mede-
werkers aan te nemen als mbo’er of hbo’er. In dien-
sten wordt dan ook rekening gehouden met de 
verhouding. “Het is de bedoeling dat de toekomsti-
ge generatie mbo’ers terug kan vallen op de 
hbo’ers.“ De eerstvolgende stap voor unit 26 is 
meer werken volgens Evidence Based Practice. De 
verpleegkundigen krijgen daarvoor een speciale 
training. Het werken met functieprofielen is voor 
het team allang geen proef meer. De vijf dames con-
cluderen eensgezind dat de invoering hen structuur 
en duidelijkheid brengt. “En die rust straalt ook 
weer door op de patiënt.” Hun advies voor andere 
afdelingen?  Geef het de tijd:  langzaam invoeren en 
elkaar helpen. En kijk wat het beste past op jouw af-
deling, bij jouw soort patiënt. 

De (toekomstige) zorg vraagt om een juiste verde-
ling van de verschillende opleidingsniveaus van het 
verpleegkundig domein. Landelijk zijn nieuwe be-
roepsprofielen opgesteld met bijpassende oplei-
dingsprofielen. Dit betekent: een duidelijk  
onderscheid tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen. 
Ook in Amphia gaan we werken met nieuwe functie-
profielen. 

In de huidige situatie hebben  mbo- en hbo- ver-
pleegkundigen dezelfde taken en verantwoordelijk-
heden.  Deze ontwikkeling brengt dan ook veel 
organisatorische en beroepsinhoudelijke verande-

ringen met zich mee. De VRR houdt de regie op deze 
veranderingen, onder andere door borging in het 
programma “Verpleegkundigen maken het verschil”.

DE KERNGEDACHTE
De praktijk is hierbij de belangrijkste sleutel; ver-
pleegkundigen kunnen het beste zelf hun vak beoor-
delen en ontwikkelen. Dit gebeurt in een zogeheten 
profielteam. Uit literatuur is wel al bekend dat het in-
zetten van meer hbo-ers de veiligheid van de zieken-
huiszorg vergroot. We weten daarom bij voorbaat 
dat er onbalans aanwezig is en zetten hier verbeter-
maatregelingen op in, zoals opleidingen en scholing .

NIEUWE FUNCTIEPROFIELEN ONDERDEEL VAN PROGRAMMA 
‘VERPLEEGKUNDIGEN MAKEN HET VERSCHIL’
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De functie van Annemarie is nog redelijk nieuw in het 
ziekenhuis. Ze is een soort van pionier en dat past haar 
goed. Ze heeft 25 jaar als IC-verpleegkundige gewerkt 
in binnen- en buitenland (Perth, Australië) en begon 
’40+ kids’ nog aan een studie aan de universiteit.  
“Studeren is zo leuk”, glimlacht ze. In haar functie wil 
ze graag een inspiratiebron zijn en een aanspreekpunt. 
“Iedereen moet jou weten te vinden”, benadrukt  
Malou. “Onderzoek wordt alleen maar belangrijker in 
de toekomst. De uitdaging ligt op werkvloer. ”

GROOTSTE GROEP
Een groot project waar Annemarie op dit moment 
aan werkt is Excellente zorg (zie kader). Ze verwacht 
hierdoor veel inzicht te krijgen in de werkomgeving 
van verpleegkundigen en wat ze nodig hebben om 
hun werk nog beter uit te kunnen voeren. Zowel 
Annemarie als Malou zeggen het telkens vol vuur: 
“zij staan het dichtst bij de patiënt en zien en horen 
wat er speelt, weten waar de problemen liggen.” 
Malou: “Verpleegkundigen zijn de grootste be-
roepsgroep in het ziekenhuis en een belangrijke 
schakel voor de patiënt. Zij zien wat nodig is en waar 
de zorg verbeterd kan worden. Daarom is het be-
langrijk om voor jezelf op te komen. Pak dat leider-
schap, voor de patiënt en jezelf.”

Elke dag hetzelfde riedeltje. Malou Verhoeven, leidinggevende Chirurgie was het beu. “Ik wilde meer bete-
kenen, weten waarom ik doe wat ik doe. En of dat (nog) de beste manier is”. In de opleiding Verplegings- 
wetenschappen vond ze wat ze zocht. Samen met Annemarie de Vos, lid van de VRR en verpleegkundig  
onderzoeker gaat ze graag op de bres voor het belang van onderzoek in het verpleegkundige vak. 

VERPLEEGKUNDIG 
ONDERZOEK WORDT 
ALLEEN MAAR 
BELANGRIJKER

MEELOPEN
Ook Annemarie hoopt dat verpleegkundigen zich 
meer laten zien. In haar functie benut ze de  
wetenschap om verpleegkundige handelingen te 
onderbouwen. Werkt de overdracht volgens de 
SBARR-methode overal wel goed? Hoe verlopen 
pijninterventies op Geriatrie?  Wat werkt het beste 
en is daar bewijs voor. Annemarie houdt van  
kennis en statistieken, maar ze doet het voor  
mensen. “ Ik wil mensen graag helpen en mogelijk-
heden bieden. Of zoals je dat in het Engels zo mooi 
zegt enabelen. Ik ga ook meelopen op afdelingen 
om te kijken hoe het in de praktijk werkt. Zo leuk. 
Verpleegkundige ben je voor altijd.”

NIEUWE INZICHTEN
Annemarie vertelt tot slot over een lezing afgelopen 
week. “Over mondzorg en nieuwe inzichten. Geen 
bijzonder sexy onderwerp, maar wel belangrijk. Uit 
onderzoek blijkt dat je een kunstgebit ’s nachts  
beter niet in water maar droog bewaart. Daarmee 
voorkomt je bacteriegroei en dus de kans op ont-
stekingen.” Malou reageert verrast: “O, dat wist ik 
ook niet.” Ze lacht: “Kijk, dat is nou het belang van 
onderzoek.”

IDEALE WERKOMGEVING, EXCELLENTE ZORG

DOE MIJ MAAR EXCELLENT!
“Wij zijn er van overtuigd dat alle verpleegkundigen in Amphia staan voor 
Excellente Zorg en hun uiterste best doen dit in de praktijk te leveren. 
Vanuit wetenschappelijke inzichten zijn er acht elementen belangrijk in de 
werkomgeving. Als je als ziekenhuis aan deze acht elementen voldoet, le-
veren en ervaren verpleegkundigen Excellente zorg. Dit draagt vervolgens 
bij aan het verhogen van de kwaliteit van zorg en de patiënttevredenheid.” 

Excellente zorg richt zich op het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid 
van zorg, in een werkomgeving waarin verpleegkundigen in hun kracht 
staan en vol overgave hun professie uitoefenen. Het is echt voor en door 
de beroepsgroep én het is volledig wetenschappelijk onderbouwd.  

Van november 2016 tot 1 januari 2017 heeft onderzoek naar de acht ele-
menten in Amphia plaatsgevonden. Nu kunnen we gericht aan de slag met 
de resultaten. ‘Doe mij maar excellent!’.   lees verder  > 

VERPLEEGKUNDIGEN,   
LAAT JE ZIEN!
Annemarie de Vos,  verpleegkundig 
onderzoeker 
Malou Verhoeven , meewerkend teamleiding- 
gevende Chirurgie en bezig met een master 
verplegingswetenschappen
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EXCELLENTE ZORG VOLGENS  
ONZE VERPLEEGKUNDIGEN
Hieronder een aantal reacties van verpleegkundigen van verschillende afdelingen.  
Daarnaast zijn reacties toegevoegd die ingevuld zijn bij het onlangs gehouden 
onderzoek Excellente Zorg.

1   WERKEN MET  
VAKBEKWAME COLLEGA’S
-  Een basis voor vertrouwen in een goede samenwerking.

-  Dit betekent voor mij elkaar ondersteunen, ‘bedside  

teaching’ geven en kennis aan elkaar overdragen.

-  Ik ben trots op de kennis en kunde van mijn collega’s.

-  …geeft mij een gelukkig gevoel.

-  Dit betekent voor mij hoogwaardige zorg kunnen bieden 

aan de ons toevertrouwde patiënten. 

3 AUTONOMIE  (ZELFSTANDIGHEID  
EN ONAFHANKELIJKHEID)
-  Autonomie betekent voor mij: de verpleegkundige regie 

in het zorgtraject. 

-  Autonomie kenmerkt de flex-verpleegkundige. Je bent 

een soort ondernemer. Je stelt je flexibel op. Binnen elk 

team leer je weer nieuwe dingen, verbreed je je vakkennis 

en groei je elke dag! Dit (of deze professionaliteit) kan je 

ook weer overdragen aan andere collega’s. 

6 OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN
-  Als het gaat over opleidingsmogelijkheden dan ben ik 

trots op alle collega’s die de stap naar de HBO-V durven te 

maken. 

-  Je kunnen blijven ontwikkelen is voor mij een belangrijke 

voorwaarde, anders groei ik niet!

-  Ik ben er trots op dat mijn ziekenhuis en mijn afdeling al-

lerlei opleidingen faciliteert voor mij, zodat ik als zorgver-

lener en persoonlijk kan blijven verbeteren

-  Ik draag hier zelf aan bij doordat ik collega’s informeer 

over de opleidingsmogelijkheden en motiveer om deel te 

nemen.

8 PATIËNTGERICHTE ZORGCULTUUR
-  Een patiëntgerichte zorgcultuur ontstaat daar waar alle 

zorgprofessionals met elkaar meedenken en elkaar aanvul-

len. De patiënt zien (en zijn netwerk) en niet alleen de  

cijfertjes, dat kenmerkt voor mij een patiëntgerichte - 

zorgcultuur. 

-  Dit is belangrijk voor mijn team omdat ieder mens uniek is 

en persoonlijke aandacht en zorg moet krijgen. 

-  Bij ons kun je zorg leveren zoals het bedoeld is. Ik ben erg 

tevreden over mijn werk direct naar de patiënt toe. 

2 GOEDE RELATIES MET DE ARTSEN
-  Een goede relatie tussen arts en verpleegkundige kan 

mensenlevens redden! 

-  Daar valt of staat goede patiëntenzorg mee

-  Dit is voor mijn team belangrijk, omdat we elkaar daarmee 

stimuleren de beste zorg te verlenen en elkaar behoeden 

voor eventuele vergissingen in ons beleid of handelen. We 

zijn tenslotte allemaal gewoon mensen.

-  Elke schakel is even belangrijk en draagt bij aan de patiën-

tenzorg. Wij hebben een zeer goede verhouding met de 

artsen; nieuwe collega’s moeten daar vaak aan wennen. 

4 SUPPORT VAN DE DIRECT  
LEIDINGGEVENDE
-  Dit is belangrijk voor mijn team omdat goed voorbeeld 

doet goed volgen. 

-  Gezien worden door je direct leidinggevende, af en toe 

een compliment van je direct leidinggevende doet  

wonderen! 

5 ZEGGENSCHAP OVER  
DE BEROEPSUITOEFENING
-  Ik ben er trots op als ik daaraan mag deelnemen!

-  Meedenken en meebeslissen zodat dit vak in de toekomst 

blijft behouden en onze professie meer aandacht krijgt.

-  Doordat ik mijn mening niet onder stoelen of banken 

steek en direct ben. Gelukkig wordt dit op de afdeling  

geaccepteerd en gewaardeerd. Wanneer je mensen 

monddood maakt, worden deze mensen minder gelukkig 

en gemotiveerd en gaat ons vak er op achteruit.

7 VOLDOENDE PERSONEEL
-  De kwaliteit van het personeel is van groot belang, kwanti-

teit is niet altijd zaligmakend. 

-  Dat ik er op mijn afdeling van op aan kan dat we echt  

goede zorg verlenen.

Verpleegkundigen werken op de meest onmogelijke dagen en tijden, zijn aanwezig bij cruciale  
momenten in een mensenleven: leven en dood.  Ze staan voor moeilijke situaties, maar ook  
ontroerende en grappige!  Het verpleegkundig vak:  soms een lach, soms een traan…

LIEF&LEED 

Patiënt plast in urinaal: oh oh, 
ooooohh, wanneer stopt hij?

Pfff, deze patiënt is echt te zwaar.  
Wat is de SNAQ-score?

Auto-ongeval: moeder met drie 
kinderen opgenomen op de afdeling. 
Jeetje, het komt zo wel heel dichtbij.

Weet je, voor de eerste keer iemand 
spuiten, dat is toch anders dan die 
sinaasappel.

De afdeling ligt vol, toch een opname.. 
Zal ik stapelbedden maken?

Jaarwisseling: Jip&Janneke 
champagne in de nachtdienst, proost!

Net een reanimatie achter de rug, de 
bel gaat bij andere patiënt. Hij vraagt 
om een appelsap. Tja, gezicht in de 
plooi en door.

Ik begin mijn dienst en zie een moeder 
zitten; baby op schoot en Maxi-Cosi in 
de aanslag. Klaar voor vertrek naar 
huis. Geluksmomentje!

Spoedeisende Hulp Amphia
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VERPLEEGKUNDIG VAK BINNEN MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING

De waarde van samenwerken en samenwerkingsverbanden, met elkaar 
maar ook met andere beroepsgroepen en andere disciplines, komt  
eigenlijk terug in alle interviews in het magazine. Je hebt elkaar nodig. 
Voor de best mogelijke zorg. Voor de patiënt. De verpleegkundige is  
daarbij een spin het web. Een paar sprekende voorbeelden.  

SAMENWERKEN: 
ONVERMIJDBAAR, 
ONMISBAAR EN 
ONTZETTEND ZINVOL

NEUROLOGIE
Tijdens de patiëntenbespreking Neurologie bespre-
ken verschillende disciplines drie maal per week 
kort en krachtig de patiënten, ieder vanuit zijn of 
haar eigen invalshoek. Barbara van der Gaag (ver-
pleegkundige, vervangt haar teamleidinggevende) 
leidt het overleg vandaag. Normaal gesproken zijn 
hierbij aanwezig: zaalarts of de neuroloog, ver-
pleegkundige, ontslagcoördinator, fysiotherapeut, 
ergotherapeut, logopediste  en revalidatiearts. “Een 
waardevolle samenwerking”, constateert Barbara. 
“Je hoort inzichten van anderen en de lijnen zijn 
heel kort. Dat scheelt veel tijd en vermindert de 
kans op miscommunicatie enorm. De verpleegkun-
dige is hierbij een soort spin in het web. Hij/zij weet 
het beste hoe iemand dagelijks functioneert en wat 
het beste is voor de patiënt. Is ontslag al een optie 
of niet? Hoe gaat het met voeding en met bewe-
gen? Is de familie betrokken? De inbreng tijdens de 
bespreking is op basis van gelijkwaardigheid.” 

ONCOLOGIE
‘Mijn maat’, wijst Claudia van Zelm, oncologie- 
verpleegkundige op de patiënt die zojuist binnen-
komt bij het Dagcentrum Oncologie. De oudere man 
begroet haar hartelijk. “Lang niet gezien, ik was al 
bang dat je weg was.” Claudia neemt de tijd voor een 
praatje. “Ons werk draait niet om chemo. Dat moet 
toch wel gebeuren. Het gaat om warmte, om aanvoe-
len wat iemand nodig heeft. Ondanks de dagelijkse 
hectiek van ons werk. Want het is druk, dat zie je  
meteen.” De samenwerking met andere disciplines is 
daarin heel belangrijk. Claudia: “De lijnen tussen de 
oncoloog en de verpleegkundig specialist en bijvoor-
beeld de maatschappelijk werker of diëtist zijn heel 
kort. Als verpleegkundigen hebben we veel  
vrijheid, verworven door ervaring. Als we aan de bel 
trekken, is de nood ook echt aan de man. Dan word je 
ook serieus genomen. Dat werkt. Het belangrijkste in 
samenwerking? De overdracht, goede onderlinge 
communicatie.“ 

‘Heeft patiënte nog veel hulp nodig bij 
dagelijkse handelingen?’

‘Ik denk dat ze vooral nog onzeker is.’
‘Mogelijk kan  de fysio haar daarbij  
helpen?’

‘Hoe is haar thuissituatie?’

Team Neurologie
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DE PATIENT; DAAR DOEN WIJ HET VOOR

O ngeveer een jaar geleden begon ze met het 
vernieuwende project ‘familieparticipatie’. 
Naasten – familie maar ook vrienden en 

kennissen – nemen deel aan de verzorging van pati-
enten met dementie en delier. Zij hoeven zich niet 
te houden aan de vaste bezoektijden. Sterker nog: 
ze zijn van harte welkom op alle momenten dat de 
patiënt het moeilijk heeft, zoals na de OK of in de 
avond of nacht. Ook gewenst: afleiding en gezel-
schap door een hapje mee te eten of beweging door 
het maken van een wandelingetje. Sinds de zomer 
van 2016 is het allemaal ‘gewoon’ onderdeel van de 
manier van werken op de Unit 53, afdeling Orthope-
die. Iedereen is enthousiast. 

ONDERZOEK
“Ik vind de kwaliteit van zorg heel belangrijk en daar 
denk ik graag in mee”, begint Monique bij het begin. 
Ze las over de voordelen van familieparticipatie en 
was meteen om. “Een bekend gezicht geeft de  
patiënt vertrouwen en een veilig gevoel. Van ons in 
wit pak moeten ze vaak al zoveel. Familie kent de pa-
tiënt bovendien als geen ander. Daar kunnen wij 

BLIK OP DE TOEKOMST: 
FAMILIEPARTICIPATIE OP 
AFDELING ORTHOPEDIE
“Meneer Janssen was verward. Hij trok de infuuslijn 
uit en wilde steeds weer uit bed. Het kostte ons heel 
veel tijd om hem telkens gerust te stellen en weer in 
bed te krijgen. Met hulp van zijn familie kwam er 
rust en tevredenheid. Het idee is eigenlijk zo een-
voudig”, vertelt initiatiefneemster Monique Sweep, 
verpleegkundige Unit 53. 

veel aan hebben in ons werk. Uit onderzoek blijkt 
dat het betrekken van familie in de zorg nog veel 
meer oplevert, zoals minder en korter durende ver-
wardheid en minder functieverlies na de opname. 
Voor ons als verpleegkundige levert het tijd op 
waarin je andere dingen kunt doen. En tevreden fa-
milies. Het biedt iedereen voordeel. “

BIJSTELLEN
Haar voormalig leidinggevende vond haar plan in 
eerste instantie ‘onzin’. ‘Je naaste helpen, dat doe je 
toch gewoon’. Monique: “Ja, jij doet dat, zei ik tegen 
haar.”  Ze zette toch door en al snel was ook haar lei-
dinggevende super enthousiast. “Alle collega’s zijn 
ook positief. We blijven continu samen bijstellen. 
Een voorbeeld: om de familie tegemoet te komen, 
bieden we ze bij een verblijf langer dan vier uur een 
uitrijkaartje aan. Daar werd misbruik van gemaakt. 
Nu schrijven we de aankomsttijd op het kaartje en 
weten we precies hoe lang ze zijn geweest.” Ze  
benadrukt dat ook niet van iedereen verwacht 
wordt of kan worden om je naaste te helpen.  
“Sommige mensen kunnen dat bijvoorbeeld niet 

“Wij zijn wel in voor 
een nieuwtje”

“VERPLEEGKUNDIGEN 
HEBBEN EEN CRUCIALE ROL”

Jan Akkermans, lid van het Dagelijks Bestuur van de 
Cliëntenraad, is erg enthousiast over het project 
familieparticipatie. “Sterker nog: wij denken dat naas-
ten de zorg van de toekomst veiligstellen. We hebben 
dit ook nagevraagd onder onze achterban, bestaande 
uit 350 deelnemers: 75% is positief over ondersteu-
ning van familie in de ziekenhuiszorg. Ik verwacht in 
de toekomst ook steeds meer een verplaatsing van de 
zorg buiten de ziekenhuismuren. ICT en multimedia 
maken dat mogelijk. Ik vind het fantastisch als ver-
pleegkundigen daar op in spelen en initiatief nemen 
zoals Monique Sweep met haar project. Ik heb veel 
respect voor het vak. Hun rol is cruciaal.  
Verpleegkundigen zijn 24 uur per dag de ogen en 
oren van de dokter. Zij signaleren en voelen aan als 
het niet goed gaat met een patiënt. Daar mogen ze 
best wat trotser op zijn. Laat je zien en horen in een 
overleg. Toon je professionaliteit. Durf te gaan staan 
voor je vak, in het belang van de patiënt.”     

aan of hebben een drukke baan. Maar: hier bijvoor-
beeld je boterhammetje op komen eten tijdens de 
lunch is ook een optie.”

VERGRIJZING
Monique vertelt dat op dit moment een Turkse 
kleinzoon bij zijn oma slaapt. “Ook handig in de 
communicatie.” Ze is er van overtuigd dat familie-
participatie voor de toekomst alleen maar meer  
nodig gaat zijn. “De vergrijzing zet steeds verder 
door. In de thuiszorg is het ook al heel gebruikelijk. 
Nu de ziekenhuizen nog.” Ze snapt dat collega’s in 
eerste instantie misschien wat minder enthousiast 
zijn. “De hele dag een familielid op de afdeling. Toch 
is dat bij ons geen enkel probleem gebleken. Het is 
wel belangrijk dat je regels stelt. En natuurlijk moet 
je ook investeren, even tijd maken voor uitleg aan 
de familie of een vraag. Ik snap dat niet iedereen 
daar op zit te wachten. Je moet al zoveel. Maar uit-
eindelijk krijg je er kostbare tijd voor terug.  
Probeer het uit, zou ik zeggen. Wij zijn altijd wel in 
voor een nieuwtje. Soms moet je het gewoon 
doen!”

Monique Sweep
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PERSONEEL & EDUCATIE

ONZE ZORGVERLENING VAN 2016 IN CIJFERS

AANTAL FTE VERPLEEGKUNDIGEN
aantal verpleegkundigen omgerekend naar  
fulltime arbeidsplaatsen 

844

20-29

30-39

40-49

50-59

60-64

203

194

222

232

33

OPLEIDINGSNIVEAU

30% hbo

44% inservice 

26% mbo

GESLACHT

12% man

88% vrouw

E-LEARNINGMODULES GEMAAKT 

DOOR VERPLEEGKUNDIGEN

Rekenen met zorg 733

Bedrijfshulpverlening 132

Module VMS-thema’s 8841

Awareness medische apparatuur 1060

IN OPLEDING, SCHOOLJAAR 2016-2017 

MBO-BOL  36

HBO-duaal 19 

MBO-BBL  30

HBO-V Deeltijd  57

HBO voltijd 153

295

TOPZORGLEZINGEN

LIGDAGEN

FEITJES UIT HET VAK
-  Aantal bloedtransfusie: 10.873

-  Aantal bloedtransfusies thuis: 326

-  Aantal ontslagen: 37.372

-  Aantal paracetamol 500 mg tabletten: 667.000

-  Aantal pantoprazol 40 mg tabletten: 109.000

-  Aantal infusen amoxicilline/clavulaanzuur 

1000/200 mg: 36.324

-  Aantal cytostaticatoedieningen: 18.877

IN EN UITSTROOM

Uitstroom 79 Instroom 117 

<  >

BEZOEKERS IN 2016

1.666
JUBILEUM

5E EDITIE
IN 2017

GEMIDDELDE LIGDUUR

5,4 DAG
AANTAL LIGDAGEN

202.075

1918



VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTEN, MASTER IN ZORG

“En daarmee de kwaliteit van de zorg”, benadrukt 
Pamela Hurkmans, verpleegkundig specialist MDL. 
“Dat is onze drive. We zijn constant bezig met ont-
wikkelen en vooruitkijken. We werken aan protocol-
len, zorgprocessen en speciale projecten. Dat doen 
we in redelijke vrijheid. We kijken wat opvalt, waar 
behoefte aan is.”  Pamela en haar collega Silvia Luij-
ten draaien ook zelfstandig spreekuur op de polikli-
niek. “Wij gaan een zelfstandige behandelrelatie 
aan met de patiënt.” Daarnaast hebben ze als ver-
pleegkundig specialist ook een coachende taak. 
“We zijn in een paar woorden: een laagdrempelig 
aanspreekpunt voor patiënten, een vraagbaak voor 
verpleegkundigen en een ondersteuning voor het 
management. We ontlasten de arts zodat deze toe-
komt aan andere, meestal meer complexe, werk-
zaamheden.”

HET BEWIJS
Henk van Aert, verpleegkundig specialist hart- 
chirurgie, vormde samen met collega Jan Janse de  
eerste lichting verpleegkundig specialisten in 
Amphia (2001). “We zijn nu met zessen op de afde-
ling en niet meer weg te denken. In het begin kwa-
men wij ter ondersteuning van de arts-assistenten. 
Nu werken er op onze afdeling geen arts-assisten-
ten meer. Wij hebben hun werkzaamheden overge-

VERPLEEGKUNDIG 
SPECIALISTEN SPREKEN 
MEERDERE TALEN
Ze waren allemaal eerst verpleegkundigen. Ze voeren taken uit die voorheen  
alleen een arts deed. Vaag? Nee hoor. Verpleegkundig specialisten Henk van 
Aert, Pamela Hurkmans en Silvia Luijten, weten inmiddels heel goed waar en 
waarvoor ze staan. En dat is vooral: midden tussen alle beroepsgroepen in. “Met 
respect voor iedereen. Door gelijkwaardige, goede relaties versterk je elkaar.” 

nomen. Wel met de bredere invulling die past bij 
ons beroep (zie kader).” Henk beaamt dat er in die 
begintijd ook weerstand was. “Door de focus steeds 
te richten op de inhoud en de kwaliteit van onze ta-
ken hebben we bewezen dat we het kunnen en dat 
het werkt in de praktijk. We spreken meerdere ta-
len. Ik versta ook de taal van de dokter. In de basis 
zijn we verpleegkundige. Dat zal ik ook altijd blijven, 
daar moet je het van hebben.”

CURE EN CARE
“Het hangt van het specialisme af hoe je werkzaam-
heden er precies uit zien”, vervolgt Pamela. “Dat is 
bij ons weer anders dan bij Henk. Natuurlijk werken 

we wel vanuit de dezelfde CanMeds-rollen (compe-
tenties), zoals het slaan van een brug tussen ver-
pleegkundigen en artsen en het integreren van wat 
ze noemen ‘cure en care’ (medische en verpleeg-
kundige zorg).  Verpleegkundig leiderschap is daar-
bij een belangrijk woord.” Silvia is nog niet zo lang 
geleden afgestudeerd en startte als verpleegkundig 
specialist toen de functie al goed haar plek had ge-
vonden binnen de organisatie. “Ons aantal zal in de 
toekomst alleen maar toenemen”, denkt ze. “De ver-
grijzing; de steeds ouder wordende complexere pa-
tiënt, vraagt om verpleegkundig specialisten. Zij 
kunnen discipline overstijgend denken en handelen, 
in zorg en in communicatie.” 

SAMEN
Henk benadrukt nogmaals dat gelijkwaardige rela-
ties de sleutel tot succes zijn. “Iedereen is specialist 
op zijn eigen gebied. Je hebt elkaar nodig.” Als voor-
beeld vertelt hij over de wijze van visitelopen op zijn 
afdeling. “Dat doe ik, samen met een verpleegkun-

dige, onder supervisie van een cardiochirurg. Waar 
voorheen de verpleegkundige ergens achterin 
stond, presenteert hij of zij nu als eerste de patiënt 
aan het bed. Zij horen en zien het meeste van de pa-
tiënt. Als verpleegkundig specialist behoud ik de re-
gie en kan ik de verpleegkundige  zo nodig coachen. 
Een ander voorbeeld: het terugleggen van  de inten-
sieve verzorging van minder diepe infectiewonden, 
bij de verpleegkundige. Juist dit soort dingen houdt 
hun werk ook leuk en interessant.    lees verder  >  

Corien Dekkers,
verpleegkundig specialist Dermatologie
“Als verpleegkundig specialist onderzoek en  
behandel ik patiënten met ulcus cruris op de  
polikliniek en volg op afstand het genezings- 
proces door nauw contact te onderhouden met 
de wondverpleegkundige bij de thuiszorg”. 

Sandra Marijnes, 
verpleegkundig specialist Neurologie
“Als verpleegkundig specialist ben ik een gezond-
heids- en deskundigheidsbevorderaar. Mijn kennis 
en visie op gezondheid en zorg pas ik niet alleen 
toe binnen de persoonsgerichte behandeling van 
mijn patiënt, maar deel deze ook graag met ande-
re professionals ter bevordering van de kwaliteit 
van zorg. Daar haal ik mijn energie uit”.

Silvia Luijten en Pamela Hurkmans

“Iedereen is specialist 
op zijn eigen gebied”
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In Amphia werken in totaal 38 gediplomeerde en BIG geregistreerde 
verpleegkundig specialisten, verspreid over verschillende specialisaties. 
Samen vormen zij: De Verpleegkundig Specialisten Raad.

In Nederland is de verpleegkundig specialist (VS) een relatief nieuwe beroepsgroep.  
Verpleegkundigen specialisten zijn in principe HBO-opgeleide BIG-geregistreerde  
verpleegkundigen (Bachelor of Nursing) die tevens een tweejarige, en in sommige gevallen 
driejarige, NVAO-geaccrediteerde masterstudie, de Master Advanced Nursing Practice 
(MANP) hebben voltooid. Na voltooiing van deze studie, wordt sinds 1 januari 2014 de graad 
Master of Science verleend. Voorheen was dit de graad Master Advanced Nursing Practice. 

EEN VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST:
-   Geeft zelfstandig vorm aan het zorgproces van de patiënt door het aangaan van  

eenbehandelrelatie. 
-   Biedt naast complexe evidence-based verpleegkundig specialistische zorg,  

geprotocolleerde geneeskundige zorg.
-   Beschikt waar nodig over de bevoegdheid tot het zelfstandig indiceren en uitvoeren van 

voorbehouden handelingen, zoals medicijnen voorschrijven.
-   Verwijst waar nodig de patiënt door, andere hulpverleners kunnen ook rechtstreeks door-

verwijzen naar de verpleegkundig specialist.
-   Verzorgt lessen, geeft werkbegeleiding bij opleidingen, supervisie aan bed, deskundig-

heidsbevordering (zowel voor de verpleegkundige en medische beroepsgroep  
als ook voor andere disciplines).

-   Participeert in wetenschappelijk onderzoek of doet dit zelfstandig, signaleert innovaties, 
vervult de rol van projectleider bij innovaties, verbetert of initieert  zorgpaden en projecten.

-   Ontwikkelt en verbetert multidisciplinaire, intra- en transmurale behandel- en zorgproto-
collen, procedures en richtlijnen en is een belangrijke schakel in de verbetering van de 
kwaliteit van evidence based zorg en patiëntentevredenheid zowel binnen instellingen als 
in landelijke en internationale verbanden.

Andersom gebeurt ook. Zo bleek bij ontslagge-
sprekken dat meer kennis over medische achter-
gronden van de behandeling noodzakelijk was. 
Deze taak ligt nu weer terug bij de  verpleegkundig 
specialist.” 

Daphne Wielders en Chantal van Hoof 
verpleegkundig specialisten Vaatchirurgie
“Excellente zorg betekent voor ons aandacht voor 
de (oudere) patiënt, zowel binnen diagnose, be-
handeling, follow up en  onderzoek, waarbij  we de 
thuissituatie, secundaire preventie en kwaliteit 
van leven hoog in het vaandel hebben staan”.

Petra Heijnen, 
verpleegkundig specialist Cardiologie hartfalen
“Als verpleegkundig specialist Cardiologie streef ik 
ernaar om persoonlijke en kwalitatief hoogstaan-
de zorg te verlenen waarbij ik zowel de verpleeg-
kundige als medische aspecten integreer in een 
juiste, op de Richtlijn Cardiologie afgestemde, be-
handeling”. 

ERKEND EN ONMISBAAR
“Ons beroep heeft een prachtige ontwikkeling doorgemaakt; van 
pionieren tot een erkende, inmiddels onmisbare functie”, conclu-
deert Henk. “Het is belangrijk dat je wel altijd bewust blijft van 
de grenzen van het vak. We zijn geen dokters. Anderzijds biedt 
ons vak ongekende mogelijkheden die ook het ziekenhuis steeds 
beter ziet en benut. Onze inbreng bij beleid en innovatie van 
werkprocessen neemt toe. De verpleegkundig specialist is in 
staat bruggen te slaan en verbindingen te leggen tussen de me-
disch specialisten en organisatie.” De drie zijn trots op hun be-
langrijke rol binnen het zorgproces en de organisatie, verwoordt 
Pamela het gedeelde gevoel. Silvia besluit: “Deze leuke en afwis-
selende functie gaat mij in de toekomst vast nóg meer uitdagen. 
Dan kan ik mijn beroep verder ontplooien. We staan niet stil!” 

Martijn van Geldorp, Henk van Aert en Sietske Kornet

Ira van Geest 
verpleegkundig specialist Neonatologie
“Als verpleegkundig specialist Neonatologie ben ik 
makkelijk benaderbaar voor patiënten, verpleeg-
kundigen en kinderartsen, zodat  het beloop van 
opname naar ontslag en de periode erna soepeler 
verloopt”.

22



AI, PAPIERWERK
Adje vertelt verder over vroeger tijden. Over hoe 
toen op de dialyse-afdeling ongeveer negen tot 
dertien patiënten lagen. “Nu zijn het er 58. Natuur-
lijk is er wel meer personeel maar dan nog.” De 
techniek is natuurlijk ook enorm veranderd. En ja, 
de bureaucratie is helaas toegenomen. Zelfs Gert-
Jan zag in nog geen jaar tijd het papierwerk oplo-
pen. Salima: “Ook patiënten valt het op hoeveel 
administratie wij doen.” Ze benadrukt ook de ver-
anderde patiënt;  mensen worden ouder en krijgen 
meer ziektes tegelijkertijd. Adje knikt: “Vorige 
week overleed een mevrouw van 94 die tot dan toe 
nog dialyse kreeg. Mensen werden op die leeftijd 
vroeger niet eens bij ons aangemeld.”

MOEDER SPREEKT
Gert-Jan constateert: “Verpleegkundigen werken 
hard. Het vak is nu eenmaal druk.” Salima is het met 
hem eens. Ze zijn tevreden. Ook Adje vindt haar werk 
in de afgelopen jaren interessanter geworden. En de 
toekomst? Adje grijnst: “Mijn opvolging is geregeld.” 
Voor Gert-Jan en Salima zijn er veel keuzes. Ze kunnen 
in principe overal werken en makkelijker van functie 
wisselen. In tegenstelling tot vroeger. Salima heeft 
wel iets met oncologie en Gert-Jan neigt naar de SEH 
of de IC. Adje adviseert bij het afscheid moederlijk: 
“Haal eruit wat er in zit. Ontwikkel jezelf. Er is zoveel 
mogelijk!”  

Gert-Jan Smeekens (28), trainee,   
Adje den Ham-Delhij (58), dialyse- 
verpleegkundige MG06/PL61,  
Salima Mouamil (25), trainee

“Haal eruit wat er in 
zit. Ontwikkel jezelf. 
Er is zoveel mogelijk!” 

“Niemand wil patiënt zijn. Je wilt bena-
derd worden als mens”, zegt Gert-Jan 
stellig.  Hij werkt sinds een jaar in 

Amphia en volgt net als Salima een traineeship 
hbo-V.  Om de vier tot zes maanden wisselen ze van 
afdeling. “Je leert heel veel en het houdt je blik 
breed”, vertelt Salima enthousiast. “Bovendien krijg 
je zo de kans om te kijken wat je leuk vindt.” Adje is 
‘bijna jaloers’. “Dat bestond vroeger niet.  Met de 
inservice opleiding van toen was je allemaal mbo-
er. Meer was er niet.” Gert-Jan reageert meteen: 
“Maar jij hebt wel vijftien keer zoveel ervaring.  
Daar heb ik automatisch respect voor.”

IN DE MIX
Beide trainee-verpleegkundigen werken graag sa-
men met oudere collega’s. “Met alleen jonkies op 
de afdeling mis je ervaring. Er zijn zoveel dingen die 
je niet leert op school of uit de boeken. Elke dag 
kom je wel zaken tegen die niet beschreven staan 
in een protocol of waar geen duidelijke afspraken 
over zijn. Dan is je enige houvast de ervaring van 
een oudere collega. Ook vind ik het als beginnend 
verpleegkundige soms lastig om gehoor te geven 
aan mijn ‘niet pluis’ gevoel. Het zijn de ervaren ver-
pleegkundigen die je kunnen leren hier mee om te 
gaan. De drempel om een arts te bellen kan voor 
ons soms hoog zijn, zeker als je enkel een ‘niet 
pluis’ gevoel hebt. Als een ervaren collega jou dan 
sterkt in je vermoedens of gevoel, bel je veel zelf-
verzekerder die arts op.” Adje: “Jullie jongeren zijn 
weer veel beter met computers.” De drie zijn het 
roerend over eens: een mix van jong en oud werkt 
het beste. 

CONTACT!
Als Adje verder wil vertellen – ze is een goede prater 
– springt Salima ineens op. Ze ziet in haar ooghoek 
een patiënt voorbij wandelen. Zijn infuuslijn staat te 
strak.  Tja, je bent verpleegkundige of je bent het 
niet. Het vak zit dan ook bij alle drie in het hart. 
Gert-Jan: “Ik ben er trots op dat ik verpleegkundige 
ben. Je bent echt iets. Zo voel ik dat.” Naast interesse 
in het medische gedeelte; het menselijk lichaam, 
maakt hij graag een praatje met de patiënt. Dat con-
tact is voor Salima en Adje ook een heel belangrijke 
motivatie. “Soms hoor je van iemand terug wat je 
toevoegt”, vertelt Adje. Ze herinnert zich een 42-ja-
rige vader en succesvol ondernemer met ernstige 
nierproblemen. “Zijn leven stond ineens stil, maar 
door een niertransplantatie kwam hij er weer bo-
venop. Jaren later kwam ik hem nog eens tegen. Hij 
zei toen:  ‘Jullie verpleegkundigen beseffen niet wat 
je kunt bijdragen aan iemands leven.” 

OP EIGEN WIJZE
Passie voor het vak is dus van alle tijden, maar hoe 
zit het de manier van werken? Is er veel veranderd? 
Adje glimacht. Ze heeft net het boek van de vrouw 
met de lantaarn (Florence Nigthingale) op haar 
nachtkasje liggen. “Ze hadden niets toen, maar zij 
was eigenwijs en tegendraads. Ze vocht voor wat ze 
wilde”. Of eigenwijsheid hoort bij een verpleegkun-
dige? Ja en nee, denkt Salima. “Je moet ook goed 
kunnen luisteren en je kunt de regie niet altijd in  
eigen hand nemen. Integendeel zelfs. Soms moet je 
dingen gewoon aanvaarden en de positieve kanten 
van een besluit zien. Je houdt altijd wel een gedeel-
telijke regie, bijvoorbeeld over hoe je dingen aan-
pakt en hoe je je werkzaamheden indeelt.”

“Jullie hadden mijn kinderen kunnen zijn”, grapt Adje tegen Gert-Jan en Salima. De 
toon is gezet. Een leuk en boeiend gesprek volgt over eigenwijze verpleegkundigen, 
het vak vroeger en nu en natuurlijk datgene waar het allemaal om draait: de patiënt. 
Of nee…de mens!

EEN MIX VAN JONG EN 
OUD WERKT HET BESTE

IN GESPREK MET TWEE GENERATIES
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VOOR EN DOOR VERPLEEGKUNDIGEN

VERPLEEGKUNDIGE REGIERAAD: 
FRIS EN VOL VUUR!

De Verpleegkundige Regieraad (VRR) is twee jaar jong en toch al aardig volwassen. En wat betref opzet uniek 
in Nederland. Met aan het roer een trots bestuursduo Cécile Vilrokx en Ellen Verheesen en vier andere sterke 
en gedreven leden is al heel wat bereikt: een stevige positie van het verpleegkundige vak in Amphia. Het uit-
gangspunt: de professional in de lead. Voor een betere kwaliteit van de zorg. Voor de patiënt. 

JANNEKE SEGERS

meewerkend teamleidinggevende  
Kinderafdeling
Janneke is benieuwd hoe de zie kenhuis-
organisatie werkt, specifieke beleids zaken 
die van belang zijn voor verpleegkundigen 
hebben altijd haar interesse. Hoe kunnen zij 
hun werk prettiger en professioneler uit-
voeren. Kennis van zaken vindt ze daarbij 
heel belangrijk. En zin in je vak. Specifieke 
vragen die haar bezighouden: Hoe kunnen 
we meer uniform werken? Wat is nodig om 
de onderlinge communicatie te verbeteren? 
Haar missie: “Met plezier naar je werk en dat 
ook uitstralen aan het bed”.

CÉCILE VILROKX

voorzitter VRR en 
manager Verpleegkundige Regie
Als voorzitter van de VRR is Cécile fulltime 
bezig met de positie en inhoud van het ver-
pleegkundige vak. Ze is de verbindende fac-
tor tussen alles en iedereen daar omheen. 
Kernwoorden zijn samenwerken en proactief. 
Niet adviseren aan de zijlijn, maar midden 
tussen en samen met de verpleegkundigen, 
het vak centraal. Verpleegkundigen die laten 
zien wat ze waard zijn  en zich daar hard voor 
(durven) maken. Haar missie; samen op weg 
naar Excellente zorg! 

ELLEN VERHEESEN

vicevoorzitter VRR,  
verpleegkundig specialist Neurologie
Als vicevoorzitter van de VRR en voorzitter 
van de Verpleegkundig Specialisten Raad 
staat Ellen voor: het maken van beleid van-
uit de inhoud; vanuit de kennis en ervaring 
van de professionals, vanzelfsprekend on-
dersteund door wetenschap.  Ze vindt sa-
menwerking hierbij belangrijk; over eigen 
domeinen heen, is programmaleider van de 
herijking van het verpleegkundig domein en 
houdt zich bezig met het vormgeven van 
verpleegkundig leiderschap. Haar missie: 
‘Bevorderen van professionele inbreng en 
resultaten uit elke laag van de organisatie.’

ANNEMARIE DE VOS

verpleegkundig onderzoeker
De VRR ziet wetenschappelijk onderzoek als 
de basis voor goede verpleegkundige zorg, 
vandaar de versterking van het team met 
Annemarie als verpleegkundig onderzoeker. 
Ze gelooft in de sterke kansen van Amphia 
en wil graag een inspiratiebron zijn, een 
aanspreekpunt en bron van kennis. Laat 
haar maar vertellen over statistieken en cij-
fers.  Haar missie: verpleegkundig onder-
zoek en evidence based practice uitvoeren 
en ondersteunen.

SILVIE BROCK 

oncologie-hematologie verpleegkundige
Silvie werkt graag mee aan het hoog houden 
van de kwaliteit van het vak en vindt het ook 
heel belangrijk dat collega’s met plezier naar 
het werk gaan. Dat deze twee sterk samen 
hangen staat voor haar als een paal boven 
water.  De hamvraag in de projecten waar ze 
mee bezig is: Waar lopen verpleegkundigen 
tegenaan in de dagelijkse praktijk en hoe 
kunnen we dat oplossen. Haar missie: ‘Kwa-
liteit als (vanzelfsprekend) doel voor iedere 
verpleegkundige’.

LINDA KOOLEN

oncologieverpleegkundige
Als VRR-lid wil Linda de stem zijn voor de 
beroepsgroep in Amphia en meebeslissen in 
beleidszaken. Ze staat voor werkbaarheid in 
de praktijk. Aan de andere kant vindt ze het 
ook belangrijk om verpleegkundigen uit te 
leggen waarom bepaalde beslissingen wor-
den genomen. Op dit moment is ze onder 
andere bezig met de begeleiding van Pro-
fielteams en deelname aan de projectgroep 
nieuwbouw namens de beroepsgroep. Haar 
missie: ‘Verpleegkundigen in hun kracht 
zetten’.

2726



DAG VAN DE VERPLEGING 2017
Jullie verstaan je vak,
spreken de taal van het hart,
houden het hoofd koel en
steken de handen uit de mouwen.

Respect!


