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Wit goud 

verpleegkundigen 

zijn gewild 

Verpleegkundigen zijn heel gegeerd. Voor ze het weten, worden studenten 
al van de schoolbanken geplukt. Op latere leeftijd kunnen ook ex-verpleeg- 
kundigen hun zorgcarrière een nieuw elan geven. Çava? sprak met ver- 
pleegkundigen jong en oud hun knelpuntberoep. Personeelsverantwoor- 
delijken van ziekenhuizen vertellen over hoe ze verpleegkundigen lokken 
én houden. Een ding mag duidelijk zijn: verpleegkundigen zijn momenteel 
het witte goud op de arbeidsmarkt. 

Samen uit 
neurochirurgie, een van de zwaardere specialismen, 
draagt sannes voorkeur weg. een neurochirurgische 
operatie vraagt veel concentratie en een goede sa- 
menwerking. tijdens sommige ingrepen wordt de ver- 
doofde patiënt zelfs gewekt en daarna weer onder nar- 
cose gebracht. Bij het ontwaken is het belangrijk dat 
de patiënt rustig blijft. en dat kan door hem te laten 
voelen dat hij in een vertrouwde omgeving is en dat hij 
bijvoorbeeld de verpleegkundige herkent. 

“ik werk het liefst tijdens de late shifts”, aldus sanne. 
“dan kan ik veel zelfstandiger werken. je krijgt de kans 
om je eigen plan te trekken. als er dan een spoedge- 
val binnenkomt, dan geeft me dat een echte adrena- 
linekick. je bent dan zo gefocust en vraagt je altijd af: 
hoe kan ik deze persoon zo goed mogelijk helpen?” 
de goede sfeer binnen haar team bestempelt sanne 
als heel belangrijk. “ik ben het jonge kuiken van het 
team”, lacht ze. “Maar ik heb veel jonge collega’s met 
wie het zo goed klikt dat we ook wel eens samen uit- 
gaan.” Over de toekomst maakt de verpleegster zich 
niet al te veel zorgen. “ik heb de luxe om de toekomst 
op mij te laten afkomen. Hoe het verder moet, dat zie 
ik wel als ik een gezin heb.” 

tekst: jan verstraete, fOtO’s: peter de sCHrijver, MiCHiel de Cleene 

verpleegkundige sanne De wever (21) is verbaasd 
over hoe snel het allemaal gaat voor haar. sinds sep- 
tember werkt ze in het operatiekwartier van het sint- 
lucas ziekenhuis. de keuze om verpleegkundige te 
worden? die zit in de genen. sanne de Wever: “Mijn 
beide ouders zijn verpleegkundigen. ze hebben me 
altijd meegegeven dat het een mooi beroep is, om- 
dat je mensen kunt helpen. Maar het kan ook wel 
lastig zijn. zeker als je kinderen hebt, is het niet altijd 
evident om nachtdiensten te combineren met het 
gezinsleven. Maar hey, mijn ouders hebben het altijd 
klaargespeeld en ik heb helemaal nog geen gezin, dus 
dat zijn zorgen voor later.” 

1/6 
Opvallend: 1 op de 6 eerstejaars 
is iemand die op latere leeftijd 
met de studies begint. Die ‘late 
roepingen’ nemen bijna de hele 
groeiknik van de laatste jaren 
voor hun rekening. Veelal zijn 
het mensen die van de VDAB 
toelating krijgen om de op- 
leiding te volgen en intussen 
hun werkloosheidsuitkering te 
behouden. 

 “Mijn beide ouders 
zijn verpleegkundigen. 
Ze hebben me altijd 
meegegeven dat het 
een mooi beroep is” 

    100% 
Suriny rijstolie 

   de beste, gera neerd 
zonder chemische middelen 
  Bekroond met ster door 
       vakjury ITQI 

  Ideaal voor 
LDL-cholesterol 
verlagend diëet 

Elke dag anders 
voor sanne verliep het solliciteren van een leien 
dakje. tijdens het laatste jaar van haar studies 
stuurde ze enkele sollicitatiebrieven. in elk zieken- 
huis dat ze aangeschreven had, kon ze aan de slag 
in het operatiekwartier. sanne de Wever: “ik koos 
ervoor omdat ik technisch aangelegd ben. Werken 
in het operatiekwartier vind ik extra stimulerend: 
wat je daar moet kunnen, leer je niet op school. je 
kunt het enkel leren in de praktijk. Mijn werk biedt 
heel veel afwisseling. Omdat we werken met clus- 
ters van verschillende specialiteiten, kan ik elke 
dag ergens anders staan.” 

10.000 
Recordcijfers in de opleiding zijn 
welkom, want er zouden in de 
toekomst tienduizenden nieuwe 
zorgverleners nodig zijn, onder 
andere door de vergrijzing. Maar 
in 2014 en 2015 gaan ook heel 
veel verpleegkundigen met 
pensioen. 
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heimwee 
naar huis 

katarzyna (26) is Poolse 
en studeerde in 2007 af. 
Ze werkt nu als verpleeg- 
kundige voor het Wit-Gele 
Kruis. “Ik werkte 4 jaar als 
verpleegster orthopedagogie 
in een Pools ziekenhuis. Ik 
wou altijd naar het buiten- 
land gaan voor een job in de 
verpleegkunde die financi- 
eel interessant was. Na een 
zoektocht op het internet 
kwam België uit de bus. 
Bleek dat ik er probleem- 
loos aan de slag kon. Ik 
studeerde 3 maanden Ne- 
derlands in Polen en daarna 
ook nog 3 maanden aan het 
talencentrum van de Univer- 
siteit Gent. Ik werk hier nu 
negen maanden. Het werk 
in de thuiszorg valt goed 
mee en ik krijg veel steun 
van mijn collega’s. Ik mis 
wel mijn familie en vrienden 
in Polen heel erg.” 

5 tips 
voor de 
patiënt 

1. 

2. 

het ziekenhuis 
als maGneet 

paul van aken, direc- 
teur patiëntenzorg van 
het universitair zieken- 
huis antwerpen (uza) is 
geen voorstander van het 
rekruteren van buiten- 
landse verpleegkundigen. 
“alle europese landen 
kampen met een tekort 
aan verpleegkundigen. 
daarom sta ik weigerach- 
tig tegenover het idee om 
verpleegkundigen weg 
te halen uit pakweg roe- 

menië. daar moet het 
plaatselijke tekort dan 
aangevuld worden door 
krachten uit Moldavië … 
Op die manier creëer je 
een vicieuze cirkel.” 

betekent dat we als een 
magneet mensen aan- 
trekken en ervoor zorgen 
dat ze ook bij ons blijven 
‘plakken’.” 

pleegkundigen veel auto- 
nomie op de werkvloer.” 

tevreden medewerkers 
doen hun werk beter en 
maken tevreden patiën- 
ten. dat vertaalt zich ook 
onder andere in lagere 
sterftecijfers en minder 
doorligwonden bij patiën- 
ten. “tevreden verpleeg- 
kundigen trekken ook 
goede nieuwe verpleeg- 
kundigen aan. de ver- 
pleegkundigen aan het 
bed beschouw ik als onze 
belangrijkste ambassa- 
deurs om te rekruteren.” 

       praat niet met 
       een verpleegkun- 
dige als ze je medicatie 
klaarmaakt. hoe meer 
je praat, hoe groter de 
kans op vergissingen. 
       hou je adem niet 
       in als je iets pijn- 
lijks verwacht, zoals 
het verwijderen van 
hechtingen. dat maakt 
het alleen maar pijnlij- 
ker. het is beter om in 
plaats van je adem in 
te houden enkele keren 
diep adem te halen. 
       als je een dierbare 
       bezoekt die op 
sterven ligt, probeer 
tegen die persoon aan 
te liggen. vaak voelen 
die mensen zich heel 
eenzaam en willen ze 
gewoon aangeraakt 
worden. patiënten 
getuigen: ‘Met kanker 
kan ik leven, maar ik 
ga dood aan het gebrek 
aan affectie.” 
       probeer geen af- 
       spraakje te maken 
met je verpleegkundige. 
want echt waar: ze ken- 
nen je intussen al veel 
beter dan ze eigenlijk 
willen. 
       je positieve inge- 
       steldheid maakt 
het verschil. verpleeg- 
kundige hebben al veel 
patiënten gezien die 
zichzelf gezond dach- 
ten. 

Onmiddelijk werk 
je bent 55 en zoekt ander werk. niet evi- 
dent, behalve als je verpleger bent. Hugo 
kan erover meespreken. “ik ging op twee 
plaatsen solliciteren en had meteen prijs. 
ik had pas mijn contract getekend bij het 
woonzorgcentrum Moervaertheim in 
Wachtebeke of er hing al een medewerker 
van een ander zorgcentrum 
aan de lijn. Ook daar kon ik 
beginnen.” 

vind opleiding bijvoorbeeld heel belangrijk. 
er is de voorbije jaren immers zoveel veran- 
derd in de zorg! sommige nieuwe ontwikke- 
lingen op het vlak van drugsproblematiek wil 
ik dringend bijbenen. dat ik er 23 jaar uit ben 
geweest, heeft ook voordelen. zo heb ik de 
burn-out waar veel van mijn collega’s mee 
kampen, kunnen vermijden.” 

3. 

4. 

Kan ik het nog? 
Hugo studeerde in illo tem- 
pore af als psychiatrisch 
verpleger, een job die hij elf 
jaar deed. daarna was hij 
actief als zelfstandige in bil- 
jart- en snookerbenodigdhe- 
den. toen de crisis toesloeg, 
koos Hugo voor meer ze- 
kerheid. “ik wist dat er een 
enorme vraag bestond naar 
verplegend personeel. tege- 
lijkertijd was ik ook heel onzeker. zou ik het 
wel nog kunnen?” Bovendien stelde Hugo 
strikte voorwaarden: hij wou naast zijn 
werk als verpleger ook zijn zaak bestieren. 
leeftijd noch voorwaarden bleken een pro- 
bleem. na vijf maanden veranderde Hugo 
zelfs van job. nu doet hij deeltijds de nacht 
in de sleutel in Wondelgem, een crisisinter- 
ventiecentrum voor drugsverslaafden. “in 
de sleutel spreekt men niet van patiënten 
maar van cliënten. dat vind ik een heel po- 
sitieve evolutie, die getuigt van respect voor 
de mensen die aan ons toevertrouwd wor- 
den. anderzijds vraagt mijn huidige job soci- 
aal wel een hele aanpassing. na mijn nacht- 
dienst doet mijn vrouw er ’s morgens alles 
aan om zo stil mogelijk te zijn in huis. ze 
waakt er ook over dat er niemand aanbelt.” 

     “Ik ben wel 
    tevreden met 
mijn werk, omdat 
ik merk dat mijn 
 werkgever veel 
   inspanningen 
   levert om mij 
     tegemoet te 
        komen” 

Hugo begint ’s avonds om 
half tien aan zijn werkdag. 
“een van mijn belangrijk- 
ste taken is erover waken 
dat de cliënten, dat zijn 
er meestal een twintigtal, 
structuur en tijdsgebruik 
respecteren. Het is belang- 
rijk dat ik mijn mensen aan 
die afspraken hou. daarbij 
speelt mijn leeftijd in mijn 
voordeel, want mensen die 
kampen met een versla- 
vingsprobleem kunnen heel 
manipulatief zijn.” 

Sociale aanpassing 
Hugo doet 7 nachten op 5 weken. dat zijn 
2 keer 2 opeenvolgende nachten en een 
weekend van 3 nachten. telkens zitten er 10 
dagen rustpauze tussen die blokken. “toch 
moet ik toegeven dat ik het fysiek wel voel. 
sociaal vraagt mijn werk eveneens een hele 
aanpassing, vooral voor mijn vrouw. als ik 
weer op ritme ben, kan ik me wel volop ge- 
ven voor mijn zaak.” 

Magneet 
vanuit die filosofie zet het 
uza in op het zoveel mo- 
gelijk behouden van zijn 
verpleegkundigen. daar- 
bij is samenwerking met 
het eigen team en met de 
leidinggevende cruciaal. 
paul van aken: “we stre- 
ven naar het concept van 
het Magnet-hospital, wat 

het uza zorgt dat zijn 
verpleegkundigen groei- 
kansen hebben en zich 
goed voelen binnen de 
organisatie, eerder dan 
bijvoorbeeld in te zet- 
ten op salarisvoor- 
waarden. “samenwer- 
king met de artsen blijkt 
mee doorslaggevend 
voor verpleegkundigen. 
daarnaast krijgen de ver- 

5. 

De werkgever spant zich in 
“ik ben wel tevreden met mijn werk, omdat 
ik merk dat mijn werkgever veel inspannin- 
gen levert om mij tegemoet te komen. ik 

Builen en blutsen 
dat hij in een knelpuntberoep werkt, voelt 
Hugo wel. “toen ik in het rvt ging werken, 
vertelde ik dat augustus een heel drukke 
maand was voor mij als zelfstandige. Men 
heeft me die maand wat gespaard. ik kon 
de verloren werktijd later op het jaar goed- 
maken. anderzijds moet je ook niet profite- 
ren van de schaarste op de arbeidsmarkt. Op 
mijn leeftijd heb ik bijvoorbeeld recht op ar- 
beidsduurverkorting. als ik daar gebruik van 
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zou maken, stuur ik wel het hele ploegen- 
systeem in de sleutel in de war. daarom 
heb ik in overleg met mijn werkgever een 
andere regeling getroffen.” 

Buitenlandse verpleegkundigen 
Het gentse az sint-lucas mikt eveneens 
op mensen met een late roeping. “dank- 
zij het switch project kunnen mensen die 
vroeger bakker waren of in de staalindus- 
trie werkten na een ontslag, studeren voor 
verpleegkundige terwijl ze deeltijds wer- 
ken”, zegt christine van der Hooger- 
straete, directeur personeel en organisatie. 
“de levenservaring en motivatie van deze 
mensen schatten we echt in als een meer- 
waarde.” intussen heeft een vijftigjarige ex- 
staalarbeider een nieuwe roeping gevon- 
den in het az. 

van buitenlandse verpleegkundigen. “Maar 
wel vanuit landen waar er een overaanbod 
aan verpleegkundigen bestaat”, verduide- 
lijkt Christine van der Hoogerstraete met- 
een. “deze zomer starten er 5 poolse en 5 
filipijnse verpleegsters. We kozen bewust 
voor deze oplossing omdat de vacatures 
voor verpleegkundigen geriatrie en inwen- 
dige heelkunde niet ingevuld geraken.” 

een GetuiGenis 
ving. We helpen hen bij de inschrijving in 
de gemeente of bij het openen van een 
bankrekening.” 

Wegwijs 
Het ziekenhuis telt al Marokkaanse, turkse 
en Bulgaarse krachten. die ervaring leert 
dat integratie een belangrijk aandachts- 
punt is. eva decraene, HrM-medewerker: 
“de 10 verpleegsters krijgen een intensief 
nederlands taalbad in het thuisland. de 
nieuwe werkkrachten zullen ook intensief 
gecoacht worden. Maar voor ons gaat in- 
tegratie veel verder dan integratie in het 
team of in het ziekenhuis. Onze buitenland- 
se verpleegkundigen worden ook geholpen 
om zich thuis te voelen in onze samenle- 

“Ooit verzorgde ik een kind dat al 
                                Taken afbakenenmeer dan een week in coma lag. 
                                inDe kans dat hij eruit zou ontwa- het az sint-lucas opteert men 

ook om 
                                de taken van verpleegkundigen beter af te 
ken verkleinde. Ergens had ik bakenen en ondersteunende taken te laten 
gelezen dat de reukzin het langstuitvoeren door logistieke medewerkers. 
intact bleef. Daarom raadde ikkwestie van de werkdruk bij verpleeg- 
de moeder van het patiëntje aankundigen terug te schroeven. Ook de 
om een pamper te besprenkelenwerksfeer wordt zoveel mogelijk geop- 
                                timaliseerd. “vaak verlaten mensen eenmet haar parfum en die 
pamper 
                                organisatie omwille van hun baas. diebij de neus van het kind te 
hou- 
                                uitstroom willen we vermijden door onzeden. Misschien maakte de 
geur 
iets los bij het kind? Drie uur leidinggevenden op te leiden in het com- 
                                municeren, evalueren en opvolgen van 
later ontwaakte het patiëntje uitmedewerkers”, besluit Christine van der 
zijn coma. Waarschijnlijk was datHoogerstraete. “We besteden ook veel 
toeval, maar toch beschouw ikaandacht aan de werkomgeving. studen- 
dit als een van mijn mooiste mo- die bij ons stage lopen voelen dat enten 
menten als verpleegster.”kiezen door een positieve stage-ervaring 
                                voor ons.”(Laurence) toch volstaat die aanpak niet om het tekort 

in te vullen. daarom maakt men in sint- 
lucas ziekenhuis werk van het rekruteren 

Christine Van der Hoogerstraete, directeur personeel en organisatie, AZ Sint-Lucas Gent 

VEILIG SPORTEN 
Bewegen en sporten geeft plezier en helpt om fit en gezond 
te blijven. Het Bauerfeind Sport gamma helpt blessures te 
voorkomen en verhoogt het comfort. Met de nodige ondersteuning 
wordt bewegen prettig en verantwoord. 

Na een sportieve inspanning 
herstel je sneller dankzij de 
VenoTrain® sport. 
• comfortabel om dragen 
• ondersteuning prestaties 
• vergroot uithoudingsvermogen 

Ontlast en bescherm 
je voeten op de juiste 
plaats met de 
TRIactive® sportzolen. 

 De correcte maat, de juiste 
  uitvoering en het correct 
gebruik van een sportbandage 
  is van zeer groot belang. 
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-15% 
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   hardheidszones 
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• glijvaste onderkant 
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   afdeklaag 
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