Kwaliteit
Dit zou het thema kunnen zijn van de bijdragen in dit nummer. In deze tijd zien we een verandering in vaardigheden in zorg en welzijn als gevolg van wijzigingen en kanteling in de WMO.
In ‘Andere zorg, nieuwe competenties’ wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de zorg en wat
die betekenen voor de competenties van beroepsbeoefenaars in de sector. Om de invoering van de
nieuwe WMO tot een succes te maken is aanpassing van competenties en bijstelling van kwalificatiedossiers noodzakelijk. In ‘Zorg ook voor mantelzorger’ gaat de auteur in op de groei van
de vraag naar mantelzorgers met daarbij specifiek aandacht voor mantelzorgers in de palliatieve
zorg. Het blijkt dat in de laatste fase van een terminale patiënt de mantelzorgers over te weinig
kennis en deskundigheid beschikken om daarin behulpzaam te zijn. In de richtlijn ‘mantelzorgers
in de palliatieve fase: een vertaling van de richtlijn’ probeert men daar iets aan te doen. Femke
van den Berg gaat in haar bijdrage in op huiselijk geweld en kindermishandeling. Een scholing
van V&VN helpt verpleegkundigen en verzorgenden om alert te blijven op mogelijke vormen van kindermishandeling. Een beschrijving van het Pilotprogramma van de Academie voor Gezondheid van De Haagse Hogeschool laat zien hoe kwaliteit internationaal
verbeterd kan worden. Wanneer mensen uit verschillende landen en met verschillende achtergronden samenwerken aan een echte
praktijkopdracht kunnen ze niet alleen veel van zichzelf leren, maar ook de beroepspraktijk een stapje verder helpen. Het waarborgen van kwaliteit is belangrijk. Een verslag van een symposium op 3 april jl. gaat in op het Kwaliteitsregister V&V. In de ‘Functie
van onderzoek in het mbo’ wordt aan de hand van twee casebeschrijvingen de functie van onderzoek in het middelbaar beroepsonderwijs besproken. De twee casussen laten zien hoe onderzoek in het ROC van Twente wordt toegepast om veranderprocessen te ondersteunen en docenten te professionaliseren.
En dan nog even dit. Dit is mijn laatste bijdrage als redacteur van dit blad. Meer dan 16 jaar heb ik een bijdrage mogen leveren aan
Onderwijs en gezondheidszorg. Met veel plezier heb ik dat gedaan samen met andere enthousiaste redactieleden. Het is dan ook
niet zonder enige weemoed dat ik afscheid neem van het redacteurschap. Ik wens u allen veel succes in uw werk ten behoeve van
verpleging en verzorging. De sector is het waard dat u daarin werkzaam bent. Het ga u allen goed.
Jan Mistrate Haarhuis
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