Student aan het woord
Wat houdt dit evenement met
vakwedstrijden in?

‘Skills Heroes zijn wedstrijden waar bijna
alle opleidingen in het mbo aan meedoen.
De student kan dan alle skills die bij een
opleiding horen laten zien. Het is de bedoeling dat vooraf goed getraind wordt,
op school of gewoon thuis.’
Kun je je gelijk kwalificeren voor de
landelijke wedstrijd?

Mellani Barentsen is
vierdejaars bol-student
mbo-verpleegkunde aan het
Scalda in Goes.
Zij heeft in maart goud
behaald bij de Nationale Skills
Heroes Vakwedstrijden
(WorldSkills) in Leeuwarden.

‘Bij iedere opleiding is de wedstrijd
anders ingedeeld. Het is eigenlijk de bedoeling dat er bij de kwalificatiewedstrijd
één deelnemer per school is. Bij mij op
school wilden tien studenten meedoen,
dus was er eerst een voorronde op het
Scalda. Die heb ik gewonnen en ik kon
door naar de kwalificatiewedstrijd in
Alkmaar. Daar mochten de acht beste
studenten verpleegkunde door naar de
finale in Leeuwarden.’
Wat ging er goed en minder goed?

‘Er is meer
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de
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goed handelde’
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‘De finale was een geweldige week. Het
was erg gezellig binnen het Scalda-team.
Ik moest tijdens deze dagen steeds op
de wedstrijdvloer blijven met de andere
deelnemers. We hebben er met z’n allen
leuke dagen van gemaakt. Tijdens de
finale moest ik vier casussen en een
handeling volgens protocol uitvoeren en
een presentatie geven.

Ik vond het moeilijk om die leerling op
een goede manier feedback te geven.
Een andere casus was een voorlichtingsgesprek in de thuiszorg over een gezonde
leefstijl. Deze cliënt wilde mijn informatie niet meteen aannemen, dus waren
goede communicatie skills belangrijk.
Bij de laatste casus was het de bedoeling dat ik een cliënt met spasmes en
epilepsie moest katheteriseren. Net
terwijl ik daarmee bezig was kreeg ze
een epileptische aanval. Bij alle casussen
was het observeren en rapporteren een
belangrijk onderdeel.
De presentatie ging supergoed, het
onderwerp was voorlichting geven over
het coronavirus. Ik had de aandacht
van het publiek en kon deze ook goed
vasthouden. Ik ben erachter gekomen
dat ik presenteren erg leuk vind en dat
ik er ook goed in ben. Ook de handeling
volgens protocol (het inbrengen van een
neusmaagsonde) heb ik bijna foutloos
uitgevoerd.’
Wat betekent dit voor de toekomst?

‘Momenteel loop ik nog stage op de
afdeling Heelkunde in het Admiraal de
Ruyter Ziekenhuis in Goes. Ik heb het
hier erg naar mijn zin en zou daar graag
aan de slag gaan na mijn diploma. Ik ben
bezig met solliciteren en ik hoop dat dit
resultaat daarbij positief werkt.’

Twee casussen speelden zich af in het
ziekenhuis. Het ging om een patiënt
die voorbereid werd op een operatie.
Hier was een fout gemaakt: het was de
bedoeling dat ik de fout opmerkte en
vervolgens goed handelde. Het tweede
deel van de casus ging over dat de patiënt
terugkwam van de operatie. Ze kreeg
bloed toegediend via het infuus. Het
bleek het verkeerde bloed te zijn, waardoor ze in shock belandde. Ik moest dit
op tijd opmerken en vervolgens de juiste
stappen uitvoeren en communiceren
met een arts. Tijdens een casus kwam
de vaardigheid ‘leerling begeleiden’
ook aan bod. Hier had ik nog wel wat
leerpunten.
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