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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 Ineke Postma-de Vries,
docent Verpleegkunde en verpleegkundig specialist
ggz, aan het woord.

Mijn carrière tot nu toe.

Wie is je lichtend
voorbeeld en waarom?

‘In 1988 rondde ik de hbo-v af en ging ik werken als wijkverpleegkundige. Dit
was destijds nog een functie waarbij je als verpleegkundige zowel taken had in
de curatieve (thuis-)zorg als de preventieve zorg (jeugdgezondheidszorg). Ik
ervaarde in die praktijk, dat mijn holistische visie die ik altijd zo “braaf’ op
papier zette tijdens mijn opleiding, zo waar bleek te zijn. Mensen raken uit
balans op het moment dat hen iets overkomt waarop ze geen invloed hebben
of geen grip krijgen. Het maakt niet uit of dit nu lichamelijk, geestelijk, in de
context of een combinatie van factoren is. Mijn natuurlijke reactie en drijfveer
is om mensen te helpen weer grip te krijgen op de situatie en zichzelf. Daarom
sta ik graag dichtbij mensen. Voor mij geen managementfunctie en solistisch
werken, maar juist samen, vanuit de inhoud blijven kijken en handelen.
In de kinder- en jeugdpsychiatrie heb ik veel geleerd over mensen, menselijk
gedrag en over kwaliteit van zorg. Wie bepaalt wat goede kwaliteit van zorg is?
Tijdens mijn opleiding en daarna in de rol van verpleegkundig specialist en als
consulent CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) leerde ik vooral om
met meer afstand naar (zorg)situaties te kijken zonder afstandelijk te zijn. Het
besef dat je als mens zowel privé als op je werk open moet blijven staan voor
andere en nieuwe inzichten om veranderingen te bewerkstelligen is voor mij
steeds belangrijker geworden. In mijn huidige functie als docent komen mijn
opgedane kennis en ervaring samen. Ik vind het inspirerend en leerzaam om
met jonge en soms ook oudere, ambitieuze studenten te mogen werken.’

Welke invloed hebben zij op jouw carrière en werk gehad?
‘Het gedachtegoed van positieve gezondheid heeft betekenis voor het werk van
verpleegkundigen in deze tijd. Er vindt een duidelijke verschuiving plaats van hun
werkzaamheden. Deze zijn nu meeromvattend en interessanter vind ik. Het leven
biedt vele mooie, interessante maar ook moeilijke en pijnlijke uitdagingen. Op
het moment dat je anders leert kijken naar de zaken die jou overkomen kan het
helpend zijn om minder “vast” te zitten om er vervolgens beter mee om te leren
gaan. Mijn streven is om als docent een bijdrage te leveren aan die ontdekkings
reis. Wat maakt iemand veerkrachtig en wat is een betekenisvol leven?’

Welke ene vraag zou je willen stellen als je
hen nu tegen zou komen?
‘Er zijn veel schrijnende (zorg)situaties waaronder die van
mijn moeder. Ik zou graag aan Machteld Huber vragen hoe
zij kijkt naar de zorg voor kwetsbare ouderen in de huidige
tijd en dan met name de zorg aan ouderen met dementie.’

OPROEP
Heb jij ook een lichtend voorbeeld en wil je daarover vertellen?
Mail dan naar redactie@onderwijsengezondheidszorg.nl.

‘Ik kom veel mensen tegen van
wie ik leer maar als ik iemand
moet noemen is dat Machteld
Huber. Zij is de grondlegger van
het gedachtegoed van positieve
gezondheid. Van oorsprong is zij
arts en vanuit eigen ervaring
met ziekte ontdekte zij dat haar
ervaring als patiënt veel verder
strekte dan wat zij als arts had
geleerd. Het accent ligt niet op
de ziekte maar op de mensen
zelf. Wat is hun veerkracht en
wat maakt hun leven betekenis
vol? Ooit ben ik opgeleid om te
kijken naar klachten en gezond
heidsproblemen. Destijds werd
vooral oplossingsgericht gehan
deld en de arts was in de lead. Ik
heb ervaren dat de visie van
Huber zó waar is in alles wat de
huidige maatschappij van ons
als mensen vraagt. Zoveel
mogelijk je eigen regie voeren is
zo belangrijk!’

Voor wie zou jij een lichtend
voorbeeld willen zijn en welke
boodschap wil je ze meegeven?
‘Ik ben ook mantelzorger voor mijn demente
rende moeder waarin ik zowel dochter als pro
fessional ben. Ik hoop dat ik vooral mijn studen
ten kan inspireren door ze verhalen te vertellen
uit mijn praktijk en ervaringen. In gesprek gaan
over moreel-ethische dilemma’s in zorgsituaties
en betekenisvol leven, dat is waardevol.’

OenG

NUMMER 6 - 2022

7

