Het is de kunst om een ‘probleem’ als aanleiding te zien
om tot een ‘vernieuwing’ te komen.
Tekorten verwacht in de zorg; veel minder verpleegkundigen dan verwacht willen zich laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep; we zullen tot ons 67e moeten doorwerken (of vallen verpleegkundigen in de categorie ‘zware beroepen’?); beginnend verpleegkundigen weten en kunnen nog
niet zoveel als verpleegkundigen die al langer werkzaam zijn in de zorg; een toename van het
aantal mensen met een chronische ziekte …… een greep uit het nieuws dat bijna dagelijks op
ons afkomt. Problemen ook?
Een definitie van ‘probleem’ is: een vraagstuk dat vooralsnog onopgelost is. Om van een probleem af te komen en zodoende het doel toch te bereiken zoekt men naar een oplossing of de sleutel (Wikipedia). Natuurlijk valt niet te ontkennen dat het grote en ingewikkelde vraagstukken
zijn waar we nu en de komende jaren mee te maken (zullen) krijgen. Door de bezuinigingen in de zorg zet de overheid de zaak op scherp,
misschien wel er teveel van uitgaande dat werkers in de gezondheidszorg gewend zijn om te zoeken naar oplossingen en over veel creativiteit beschikken. Of dat nu in de directe zorg is of als teamleider, praktijkopleider of docent; veel situaties waarmee zij in aanraking komen laten zich niet vangen in protocollen en richtlijnen. In dit nummer van O&G treft u artikelen aan die een sleutel kunnen zijn naar
een oplossing. De titel van dit redactioneel is ontleend aan een uitspraak van Suzanne Verdonschot, die een onderzoek heeft gedaan met
als titel Learning to innovate. In het artikel over het inspirerend ontwikkelen van onderwijsprogramma’s wordt gesproken van ambassadeurschap; goed voorbeeld doet goed volgen. Door meer samenwerking en wederzijdse beïnvloeding van de opleidingen en de praktijk, is
een van de conclusies die beschreven wordt naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar eisen waaraan een beginnende verpleegkundige zou moeten voldoen. In motiverende gesprekstraining leest u over de effecten die verschillende soorten vragen kunnen hebben,
het kan de leerbereidheid bevorderen. Om nieuwe werkers aan te trekken zal er veel aandacht moeten zijn voor een realistische voorlichting
over het beroep. Door elkaar te informeren ontstaat kennisdeling en kennisspreiding: in de toolkit een mooi voorbeeld van de wijze waarop
farmacologie meer gaat leven voor studenten. En na het lezen van activiteiten van de ZorgToppers gaat u zeker op zoek naar leerlingen of
studenten die u kunt voordragen. Het najaar is nu toch echt begonnen, geen ontkomen meer aan. Onstuimigheid, niet alleen in het weer,
maar ook in ‘zorgland’. Ik hoop dat dit nummer u inspireert en mogelijke sleutels biedt voor oplossingen waar u naar op zoek bent.
Joke van der Meer

NIEUWS
Succesfactoren mentorprojecten goed beïnvloedbaar
Factoren die een mentorproject voor risicojongeren succesvol maken, zijn goed te beïnvloeden. Dat is een conclusie
uit het onderzoek ‘Succesfactoren van coaching en mentoring
van risicojongeren’ van MOVISIE. Een mentorproject is geslaagd als de jongere meer zelfvertrouwen, meer vertrouwen in
de toekomst en betere schoolresultaten heeft. De kans dat een
project slaagt is groter als organisaties die mentorprojecten uitvoeren, meer aandacht besteden
aan de match tussen de mentor
en de jongere. Een goede match
tussen de mentor en de risicojongere is gebaseerd op bijvoorbeeld gemeenschappelijke interesses. Daarnaast kunnen de

organisaties de mentor adviseren
over het gebruik van verschillende mentorstijlen. De mentorstijl
- ondersteunend, actief of toerustend - bepaalt hoe succesvol
een mentor is. Een goede mentor combineert het winnen van
vertrouwen met het vermogen
de jongere nieuwe dingen aan te
leren door bijvoorbeeld samen te
fietsen of te koken.
Bron: MOVISIE

Opleidingsniveau
beïnvloedt gezondheid
ongeboren kind
Laagopgeleide vrouwen hebben
minder kans op een goed verlopende zwangerschap dan hoogopgeleide vrouwen. Dat blijkt
uit het proefschrift ‘Fetal origins of socioeconomic inequalities in early childhood health’,

waarop Lindsay Silva op 2 oktober promoveert aan de Erasmus Universiteit. Laagopgeleide
vrouwen lopen een groter risico
op zwangerschapsvergiftiging,
zwangerschapsobesitas en een
hoge bloeddruk. Dat komt omdat zij tijdens de zwangerschap
vaker roken, meer last hebben
van stress en vaker te zwaar zijn
dan hoogopgeleide vrouwen.
Ook groeien kinderen van een
laagopgeleide moeder trager
in de baarmoeder. In de eerste
twee levensjaren groeien ze juist
sneller dan kinderen van hoogopgeleide moeders. Ook zijn ze
gevoeliger voor infecties van de
bovenste luchtwegen. Om de
oorzaken daarvan te achterhalen, is meer onderzoek nodig.
Bron: Erasmus Universiteit
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