Werkstudent tijdens de COVID-19-pandemie
Tijdens de corona-pandemie zijn op veel plaatsen
studenten ingezet om tekorten in de verpleging tegen
te gaan. Zo ook in Spanje. Bij de European University
of Madrid is een kwalitatief verkennend onderzoek
uitgevoerd naar de gevolgen voor het opleiden van
verpleegkundigen tijdens de pandemie. Doel was de
perspectieven van een groep laatstejaars studenten
verpleegkunde op hun gemengde rol als student en
(beginnend) verpleegkundige te verkennen.
De studie betrof achttien vierdejaars studenten die, tot het
moment van inzetten als ‘volleerd verpleegkundige’, slechts
vijf maanden praktijkervaring hadden opgedaan. Met hen zijn
semigestructureerde diepte-interviews gehouden, via Microsoft
Teams. De geïnterviewde studenten hebben tussen de één en
drie maanden gewerkt in de directe zorg voor COVID-19patiënten. Zeven van de deelnemers werkten op de spoed
eisende hulp, vijf op de IC en zes op de ziekenhuisafdelingen
(interne en chirurgie).
De deelnemers vertelden hoe hun leren werd gekarakteriseerd
als een autonoom en autodidactisch proces; vallen en opstaan,
gebaseerd op verantwoordelijkheid en kritieke gebeurtenissen.
De studenten leerden om hun opleiding af te ronden via
onlinetrainingen, video’s bekijken en het onderzoeken van
artikelen die werden aanbevolen door andere professionals.
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Zij leerden snel door de verantwoordelijkheid van de zorg
voor patiënten en het nemen van beslissingen. Dit dwong hen
meer aandacht te besteden aan hun handelen. De studenten
benadrukten het leren op basis van kritieke gebeurtenissen.
De onderzoekers denken dat deze mix van rollen en compe
tenties en het ontbreken van een duidelijke overgang tussen
student en beginnend beroepsbeoefenaar, kan leiden tot
situaties van rechtsonzekerheid bij hun handelen. De onder
zoekers geloven dat de studenten de moeilijkheden hebben
ervaren van de studentenrol, en daarnaast de fysieke en
psychologische druk van professionals in de frontlinie, zoals
uitputting, frustratie, angst en eenzaamheid. De studie wijst
uit dat de studenten leerden om meer georganiseerd en
effectiever te zijn, om hun vertrouwen en taakvolwassenheid
te krijgen en hun angsten onder ogen te zien.
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