Warm welkom

Marieke Schuurmans
is hoogleraar
Verplegingswetenschap
en opleidingsdirecteur
Professionals in de Zorg
in het UMC Utrecht.

10

NUMMER 1 - 2021

‘Ze is wel een BMH’er hè…’ In de druk
van de coronapandemie zijn in hoog
tempo mensen geworven om de
verpleegkundigen op de intensive
care te ondersteunen, waaronder
een groep enthousiaste studenten
van de bacheloropleiding Medisch
Hulpverlener. Helaas krijgen ze niet
allemaal een warm welkom in de
praktijk. Waarom niet? Was er sprake
van de aanname dat ze niets zouden
kunnen? Stress, rolonduidelijkheid,
niet meegenomen zijn in besluiten,
overvallen worden door de komst
van hulptroepen, overbelasting door
het steeds weer nieuwe mensen
inwerken? Ik weet het niet.
De opmerking ‘ze is wel een BMH’er
hè…’ blijft mij bij hangen en roept
herinneringen op aan mijn eerste
stage in het ziekenhuis. Meer dan
dertig jaar geleden. Ik kwam in de
teamkamer en kreeg ook niet bepaald
een warm welkom. Ik had geen idee
wat er vooraf gebeurd was en nam
aan dat de reactie niet met mij
persoonlijk te maken had. Gelukkig
maar, anders was ik nooit zo enthousiast aan de stage begonnen. Ik had
er zin in. Aan het eind van de dag zag
ik dat op het dienstrooster in de
koffiekamer achter mijn naam stond
geschreven VERPLEGINGSWETENSCHAPPER!!! Voor de goede orde, dat
was ik inderdaad, maar ik kwam stage
lopen in het kader van de verkorte
opleiding tot verpleegkundige die ik
ná mijn studie verplegingswetenschap
was gaan volgen. Later hoorde ik dat
de hoofdverpleegkundige, diezelfde
die mij na nog geen maand stage
een baan aanbood, geprobeerd had
mijn stage tegen te houden. Een
verplegingswetenschapper, die
hoeven we niet op de afdeling.
Waarom niet? Geen idee.
Als het gaat over leren, lijkt ook nu
nog, decennia later, een mismatch
tussen theorie en praktijk ons parten
te spelen. Hoe graag we op papier
ook nieuwe, aankomende professionals in de zorg ontvangen, de
ervaringen van stagiaires geven soms
een heel ander beeld. Dat dit geen
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uniek Nederlands vraagstuk is, werd
me de afgelopen week ook weer
duidelijk. Een van mijn promovendi
presenteerde haar eerste resultaten
uit de literatuurstudie over ‘facilitators
and barriers in continues professional
development over a nursing career’.
Voor de studie waren onderzoeken
die gingen over studenten geëxcludeerd, het ging primair over het leren
en ontwikkelen van gediplomeerde
verpleegkundigen. Uit de studies
kwamen bevindingen als ‘limited
knowledge and skills are seen as
weakness’, ‘no scientific culture’,
‘culture of imitation’, ‘workplace
incivility’ en ‘eating our young’.
Waarom zo negatief over leren en
ontwikkelen? En wat is de impact

‘Behoud van toekomstige collega’s in de
zorg begint met een
warm welkom’
daarvan op studenten en stagiaires?
Ik kan me moeilijk voorstellen dat
niet heel veel professionals het leuk
zouden vinden om iets nieuws te
leren of om een ander iets te leren.
Mensen onderscheiden zich van
dieren door het vermogen om ideeën
uit te wisselen en door te geven,
collectief leren maakt ons mens.
Wat kan een negatieve houding ten
opzichte van leren en lerenden verklaren? Werkdruk, lage waardering,
geen zeggenschap? Ik weet het niet.
Wat ik wel weet: behoud van toekomstige collega’s in de zorg begint met
een warm welkom. En daar hoort
nieuwsgierigheid naar de ander bij.
Besef dat je een rolmodel bent.
Geef je passie voor de zorg door
en begin met een warm welkom.
Puzzelend over dit vraagstuk fiets
ik langs een gebouw met de tekst
‘A lack of passion can do more
harm than simple inexperience!’
(Marcel Minnaert, 1893).
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