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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 Erna Lindeijer, wond
verpleegkundige Thuiszorg De Zellingen, Capelle aan
den IJssel, aan het woord.

Mijn carrière tot nu toe.
In 1984 startte ik in het Eudokia ziekenhuis in
Rotterdam op de afdeling chirurgie/urologie.
Na vier jaar ben ik overgestapt naar de poli.
Vervolgens werkte ik een half jaar via het
uitzendbureau ‘in de wijk.’ Mijn diploma
schoot destijds echter tekort en er was geen
opleidingsplaats. In het Clara ziekenhuis in
Rotterdam heb ik toen de opleiding haemo
dialyseverpleegkundige gedaan. Daar was ik
met name betrokken bij de CAPD, een vorm
van dialyse waarbij de patiënt zelf, via het
buikvlies, een behandeling uitvoert. Superleuk
om deze groep tot zelfstandigheid te mogen
begeleiden. Na tien jaar heb ik nog twee jaar
op de dagverpleging gewerkt, totdat een
vriendin mij attendeerde op de thuiszorg.
Door mijn eerdere ervaring, wist ik dat mijn
hart daar absoluut lag. Daar heb ik twaalf jaar
gewerkt totdat er een vacature kwam als
wondverpleegkundige. Een pioniersfunctie
die me op het lijf geschreven was. Ik werd
aangenomen, deed de opleiding aan de
Erasmus MC Zorgacademie en werk sindsdien
als wondverpleegkundige/wondregisseur voor
het hele werkgebied van de organisatie.
Inmiddels al bijna tien jaar.

Wie zijn mijn lichtende voorbeelden en welke
invloed hebben zij gehad op mijn carrière?
Zuster Henny was een echt hoofd op mijn eerste afdeling en
was de bakermat voor de basis van het verplegen. Iets wat ik nu
vaak mis. Klinisch redeneren werd met de paplepel ingegoten.
Zuster Henny hamerde er vooral op dat je met een ziek mens
te maken had; iemand met een partner, kinderen, een baan,
maar ook een mens met zorgen en verdriet, pijn en angsten.
Dat je dat nooit mocht vergeten, en de patiënt niet als een
nummer mocht zien. Mede door zuster Henny breng ik dat
dagelijks in praktijk en heb ik geleerd vooral lief te zijn tegen
mijn zieke medemens zonder mijn professionaliteit te verlie
zen. In mijn opleiding tot wondverpleegkundige was het mijn
opleider Karin. Als verpleegkundig specialist, leerde zij mij de
kneepjes van het vak en stimuleerde zij mij. Ze was kritisch en
haalde het onderste ‘uit mijn kan’.

Welke vraag zou ik hen
willen stellen?

Voor wie zou ik een lichtend voorbeeld willen zijn?
Voor collega’s in de toekomst. Collega’s die in het vak een echte professie
zien en ook een hart hebben voor de mens achter de patiënt.
Verpleegkunde is een kunde waar je liefde moet hebben voor de mede
mens. Voor collega’s die op een dag zelf meemaken hoe het is om ziek
te zijn en afhankelijk van anderen. Die dan ervaren hoe fijn het is als
er op een begripvolle en empathische manier met je om gegaan wordt.
En natuurlijk voor collega’s die affiniteit hebben met wondzorg. Als
wondverpleegkundige lever je een enorme bijdrage aan een snellere
wondgenezing door de theorie die je leert tijdens de opleiding tot wond
verpleegkundige. Dit is echt een enorm verschil met wat je leert tijdens
de opleiding tot verpleegkundige. Je patiënt zal je dankbaar zijn!

Karin zie en spreek ik nog regel
matig en ik weet dat ik als wond
verpleegkundige geworden ben
wat zij hoopte. Ze stuurt regel
matig patiënten aan mij door
met de boodschap: ‘Bij haar bent
u in goede handen.’ Tof toch! Aan
zuster Henny zou ik vooral willen
vragen of ik geworden ben wat
zij dacht dat ik zou worden als
verpleegkundige, niet zozeer in
specialisatie, maar vooral om de
mens te blijven zien. Helaas kan
ik het haar niet meer vragen,
want ze is overleden.

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