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MIJN LICHTEND VOORBEELD

In deze rubriek vertellen opleiders, verpleegkundigen of
verzorgenden over hun ‘lichtend voorbeeld’, hun bron
van inspiratie. Deze keer is Femmy Lier, gepensioneerd
brandwondenverpleegkundige en opleider, aan het woord.

Wie is je lichtend voorbeeld en waarom?
Je carrière tot nu toe. Hoe kijk je
terug op je carrière als verpleegkundige en opleider?
‘In 1985 ging ik als verpleegkundige in het
brandwondencentrum van het Martini
Ziekenhuis in Groningen werken. Ik
ontdekte al snel dat de multidisciplinaire
brandwondenzorg heel veel uitdagingen
te bieden had. Mijn hele carrière ben ik
verbonden gebleven aan het centrum, als
intensivecareverpleegkundige, als teamleider en als opleider.
Toen ik werd betrokken bij de huisopleiding
voor brandwondenverpleegkunde, was dat
de aanleiding om de opleiding tot leraar
verpleegkunde te gaan volgen. Samen met
collega’s van de brandwondencentra
Beverwijk en Rotterdam hebben we vervolgens een landelijke opleiding voor
verpleegkundigen in de brandwondenzorg
ontwikkeld. Hiervoor ben ik enkele jaren
samen met mijn collega Aagtje cursusleider
geweest. De laatste jaren van mijn carrière
werkte ik daarnaast als opleidingsadviseur
voor de Martini Academie.’

‘Mijn collega Ina is mijn voorbeeld geweest. Tijdens mijn eerste
internationale congres gaf zij een presentatie en daarmee liet
ze zien dat juist ook de verpleegkundige beroepsgroep wat te
vertellen heeft. Later volgde Ina de opleiding tot verpleegkundig
specialist en deed verpleegkundig onderzoek. Ik dacht: wat zij
kan, kan ik ook en volgde de opleiding Master of Education en
deed onderzoek op het gebied van werkplekleren.
Bij het werkplekleren was mijn collega van de Martini Academie,
Ruud mijn voorbeeld. Van hem leerde ik het belang van breinkennis om te begrijpen hoe “leren” werkt. Deze breinkennis heb
ik daarna toegepast bij al mijn opleidingsactiviteiten.
Bovenal inspireerde Aagtje, naaste collega en studiegenoot, mij
om de brandwondenopleiding steeds aan te passen aan de
nieuwste inzichten.

Welke invloed hebben zij op jouw carrière en
werk gehad?
‘Ina heeft mij geleerd dat je als verpleegkundige een belangrijke
schakel bent binnen een multidisciplinair team. Dat je met
jouw kennis en ervaring collega’s kunt voorthelpen en dat je
daarbij niet te bescheiden moet zijn! Ruud heeft mij geleerd
hoe je dat op een breinvriendelijke manier doet en wat daarvan
het effect is qua leerrendement en leerplezier. Samen met en
dankzij Aagtje heb ik zoveel zelfvertrouwen opgebouwd dat ik
net als Pippi Langkous durf te zeggen: “Ik heb het nog nooit
gedaan dus ik denk dat ik het wel kan”.’

Welke ene vraag zou je willen stellen
als je hen nu tegen zou komen?
‘Ik zou Ina willen vragen hoe ze aankijkt tegen de
huidige rol en positie van de inmiddels drie verpleegkundig specialisten binnen de brandwondenzorg. Ik zou Ruud willen vragen hoe het gaat
met zijn missie om het breinvriendelijke werkplekleren binnen het gehele Martini Ziekenhuis
vorm te geven. Aagtje spreek ik nog regelmatig,
ik volg haar en haar werkzaamheden op de voet.’

OPROEP

Voor wie zou jij een lichtend voorbeeld
willen zijn en welke boodschap wil je ze
meegeven?
‘Ik hoop dat ik een voorbeeld ben geweest voor verpleegkundigen binnen de brandwondenzorg. Durf voor jouw
vak te gaan staan, deel je kennis, doe dat breinvriendelijk
en blijf vooral ook jezelf een leven lang ontwikkelen,
daar ben je echt nooit te oud voor.’

Heeft u ook een lichtend voorbeeld en wilt
u daarover vertellen? Mail dan naar
redactie@onderwijsengezondheidszorg.nl.
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