Lezers reageren
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Opinie

‘Direct aan de zorgvrager tijd besteden
is leuker dan administratie voeren’
Vanaf januari 2018 gaan verschillende beroepsgroepen samen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders
vaststellen welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dit te realiseren. Een van
de eerste maatregelen is het schrappen van de 5-minutenregistratie voor de wijkverpleegkundigen, met onder andere als
argument het verhogen van het werkplezier. Wij wilden graag uw reactie weten op de volgende stelling:
Regels moeten geschrapt worden om de inhoud ervan, en niet met als argument ‘verhogen van het werkplezier’.
We ontvingen reacties via Twitter en LinkedIn: het schrappen van regels moet wel een doel dienen, maar eigenlijk is iedereen het erover eens dat werkplezier een groot goed is.

Belang van de zorgvrager

Geen regels om regels

‘Het argument “werkplezier” kan
natuurlijk niet als geïsoleerd argument
aan de voorkant gebracht worden.
Dan zouden veiligheid/tevredenheid
en de wens van de zorgvrager in het
geding kunnen komen. Maar... als
het schrappen van onnodige administratie, onnodige afvinklijstjes en
overdreven handelingen in het kader
van “kwaliteitszorg” ervoor zorgt dat
verzorgenden en verpleegkundigen hun
eigenlijke werk kunnen doen, dan verhoogt dat automatisch het werkplezier.
Tijd besteden direct aan de zorgvrager
is leuker dan administratie voeren.
Neemt niet weg dat er ook regels zijn
die niet geschrapt kunnen worden en
er ook administratie gevoerd moet
worden, werkelijk ten behoeve van de
zorgvrager. Dat heet dan gewoon “je
werk”... Werkplezier zou dus meer als
uitkomst van het schrappen verwoord
mogen worden. Welzijn en wens van de
zorgvrager meer als argument.’

‘Regels die niets regelen moeten worden geschrapt, en aangezien juist deze
regels het werkplezier vaak verpesten,
verhoogt het schrappen van deze
regels het werkplezier. Ik ben alleen
bang dat dit weer eens een typisch
staaltje Nederlands bureaucratisch
polderen wordt. Zo is jaren geleden een
werkgroep opgericht om regelgeving te
verminderen. Deze werkgroep heeft er
negen maanden over gedaan om regels
op te stellen waaraan regels moeten
voldoen om geen regels te zijn. Aansluitend is weer maanden gewerkt aan de
regels waaraan een regel moet voldoen
om wel een regel te kunnen zijn.’

Marscha Ensermo, docent verpleegkunde
bij Hogeschool Utrecht

Aandacht voor de cliënt
‘Lijkt me duidelijk, regelarme zorg
verhoogt ook de aandacht die er voor
de cliënt moet zijn.’
Marie-Louise Hessels, extern vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Integriteit.
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Nieuwe stelling
Er is veel aandacht voor blended leren.
Studenten moeten tijd- en plaatsonafhankelijk inhoud tot zich kunnen nemen
en in de face-to-facebijeenkomsten hun
vragen stellen en tot verdere verdieping van de materie komen. Antoinette
Akkerman, trainingsacteur, benadrukt
het belang voor studenten om te kunnen
oefenen, te stuntelen en uit te proberen.
‘Het is belangrijk dat jonge mensen leren
zelfvertrouwen te krijgen, dat ze zich
bewust zijn van hoe ze overkomen en
zichzelf kunnen zijn.’
De stelling waarop u kunt reageren:

Ad de Beer, pienoveter, tegenspreker en
wakkerschudder

Goed voor iedereen
‘Schrappen van regels moet als klanten
daar beter van worden. En daar worden
professionals weer blijer van #passie.’

‘De face-tot-facebijeenkomsten bij blended leren moeten
een contact met een trainingsacteur bevatten.’

Jacqueline Santbergen @SantbergenSjak

Aandacht voor nut van regels
‘Eens. Het verhogen van werkplezier
kan daarvan een gevolg zijn. Echter gaat
het in eerste instantie om het bepalen
van nut/noodzaak van regels en of deze
überhaupt bijdragen aan “de bedoeling”
van het werk.’
Jeremy Husmann, marketing- en projectcoördinator bij Van den Broek en
partners

Wilt u hierop reageren?
Laat ons weten wat u van de stelling
vindt. Stuur uw bijdrage van maximaal
250 woorden uiterlijk 30 juli 2018 naar
redactie@onderwijsengezondheidszorg.nl. De redactie behoudt zich het
recht voor bijdragen in te korten of te
weigeren.
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