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VERPLEEGKUNDIGEN IN OORLOGSGEBIEDEN
ZO KOMT EEN NIEUWE CAO TOT STAND
NIEUWE WET- EN REGELGEVING

BERT
IN DE ZORG

Bert Parmentier (34)
Verpleegkundige bij Ontzorgt
Uitzendburo
“Zorgen voor de ander is me met de
paplepel ingegoten. Mijn moeder
was ook verpleegkundige. Ik werk
graag in een sociale sector en help
graag mensen waar ik kan. Dat
zit in mijn bloed. Als het niet in je
zit, gaat het er niet uitkomen. Je
moet dit werk doen met hart en
ziel. Voor mij zijn een glimlach
of een andere, eenvoudige vorm
van dankbaarheid al genoeg. Nu
werk ik sinds een tijdje via een
uitzendbureau en kom ik op veel
verschillende plekken. Die variatie
heb ik nodig. Als ik het gevoel heb
dat ik vastroest of geen uitdaging
meer heb, gaat mijn motivatie
achteruit. Die diversiteit houdt mij
scherp.”
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De spil van de gezondheidszorg
Nadat we vorig jaar veel cao-onrust hebben gehad, zijn we dit jaar in
relatieve rust gestart. De cao’s zijn dan weliswaar afgesloten, toch is
er nog veel werk aan de winkel. Met alleen nieuwe cao-afspraken komen we er niet. Daarmee is de werkdruk niet ineens weg en hebben
we ook niet meteen voldoende collega’s. Er is heel wat meer nodig
om ervoor te zorgen dat zorgverleners hun werk kunnen uitvoeren.
Dit thema moet hoog op de agenda blijven staan. Dat is niet alleen zo
in Nederland. Wereldwijd is dit een groot en belangrijk thema.
Het is dan ook niet voor niets dat de World Health Organization
(WHO) 2020 heeft uitgeroepen tot het Jaar van de verpleegkundige
en verloskundige. Verpleegkundigen vormen, samen met verzorgenden en aanverwante zorgprofessionals, de spil van de gezondheidszorg. Bewustwording daarvan is nodig om ervoor te zorgen dat er
werk wordt gemaakt van de problemen waar deze beroepsgroep tegenaan loopt. Ieder land heeft zijn eigen specifieke problemen als het
om dit onderwerp gaat. Toch zijn er ook overkoepelende problemen
die spelen in de hele wereld. Wereldwijd zijn er negen miljoen meer
verpleegkundigen en verloskundigen nodig om de gezondheidszorg
in 2030 op het juiste niveau te krijgen. Dit is een gigantische klus die
niet alleen bij de beroepsgroep neergelegd kan worden. NU’91 voerde eerder actie met de tekst ‘Wacht Nederland met actie tot er geen
verpleegkundigen en verzorgenden meer zijn?’ Wat het antwoord
hierop moet zijn, lijkt mij meer dan duidelijk. Er is geen tijd om nog
langer te wachten.
Overal ter wereld zijn verpleegkundigen en verzorgenden 24 uur per
dag in de weer om de gezondheidszorg draaiende te houden. Meer
dan eens is dit zichtbaar in de strijd tegen het coronavirus. Op veel
plaatsen wordt in deze strijd bijna het onmogelijke gevraagd van
onze collega’s. Toch staan zij daar, vanuit hun professie. Zoals ook
onze collega’s in Nederland er altijd weer staan als dat nodig is.
Michel van Erp
Hoofdredacteur
m.vanerp@nu91.nl
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‘Ik heb soms
het idee dat we
meer een doelwit
worden en dat
het respect
minder is’

INTERVIEW

Verpleegkundigen in oorlogsgebieden

Door Femke van der Palen
Fotografie Artsen Zonder Grenzen | Ton de Bruin (portret)

Als je als verpleegkundige werkzaam bent in een
conflictgebied, weet je dat de omstandigheden
anders zijn dan in Nederland. Je ervaart zelf
van dichtbij wat voor verwoestende effecten
een oorlog kan veroorzaken. In internationale
verdragen staat beschreven dat een medische
voorziening nooit mag worden aangevallen.
Ook niet ten tijde van oorlog. Toch lijkt het erop
dat sommige landen zich niets meer van die
verdragen aantrekken. De gedachte lijkt simpel:
schakel de medische voorzieningen uit en leg zo
een stad of dorp volledig plat.
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Al sinds 1992 is Jena Fernhout (57) als verpleegkundige werkzaam bij Artsen zonder Grenzen. Sindsdien
heeft zij in verschillende conflictgebieden gewerkt,
waaronder in Liberië, Sierra Leone, Zuid-Soedan,
Rwanda, Burundi, Afghanistan en Oeganda. Een
baan waarin ze ontzettend veel heeft gezien en meegemaakt. “De meeste verhalen zitten in mij. Ze zijn te
heftig om na te vertellen. Het is zo erg wat mensen elkaar kunnen aandoen.” Toch blijft de verpleegkundige er nuchter onder. “Wat ik heb meegemaakt, valt in
het niet met de mensen die daar wonen. Dat houd ik
mezelf iedere keer weer voor. Zij hebben geen keuze
en kunnen daar niet weg. Ze leven echt in die oorlog,
dag in, dag uit. Het moet onvoorstelbaar zijn om
dagelijks zoveel angst te ervaren. Angst voor jezelf, je
gezin en voor je leven.”
➽
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‘Je komt in een totaal
andere wereld terecht’

Andere wereld
“Mijn eerste reis ging naar Bangladesh. Daar hielp ik
de vluchtelingen. Hoewel ik toen zelf niet direct in het
oorlogsgebied zat, zag ik wel de ellende die het met
zich meebracht. Hoe vreselijk het is als je niet meer
in je eigen land kunt blijven wonen. Dat uitzichtloze,
daar ben ik erg van geschrokken. Na deze reis ging
ik naar Somalië, wel middenin een oorlogsgebied. In
Kenia stapte ik in een vliegtuig, achterin de laadruimte. Ik was helemaal alleen en boven Somalië viel het
vliegtuig plotseling lijnrecht naar beneden. Niemand
had mij verteld dat ze dit bewust deden om de bommen te ontwijken. Eenmaal veilig aan de grond werd
ik opgehaald door een auto. De eerste keer dat je door
zo’n stad rijdt, is een heftige ervaring. Overal kogelgaten, een stad die volkomen plat is gebombardeerd
en al die mannen met geweren. Je komt in een totaal
andere wereld terecht.”
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Jongleren met handgranaten
Dat je als hulpverlener een doelwit kunt zijn, heeft
Jena zelf destijds ook al eens ervaren. “Al eerder was
ons kamp overvallen. Later werden wij zelf gegijzeld.
Alles werd gestolen en vervolgens werden wij in een
kamertje opgesloten. Toen dacht ik echt dat mijn
laatste uur was geslagen. De gijzelaars zaten vrolijk
te jongleren met handgranaten. Af en toen haalden
ze iemand uit de groep en die werd dan vervolgens
weer terug naar ons gebracht. Een hele vervelende
ervaring. Toen realiseerde ik me hoe afhankelijk
je bent van andere mensen als het gaat om je eigen
leven. Mensen met wapens kunnen eigenlijk alles met
je doen en je hebt maar te luisteren.” Toch weerhield
dit Jena er niet van om door te gaan met haar werk.
“Na vijf maanden moesten we het land verlaten. Het
werd te gevaarlijk. Dat vond ik echt heel verdrietig. Je
bouwt een band op met de mensen daar. Zo was er
geen verpleegkundig personeel meer, waardoor wij
enkele inwoners verwijderen hebben getraind om de
meest voorkomende ziektes en wonden te herkennen
en te behandelen. Dat zijn intensieve tijden geweest
en het was heel moeilijk om die mensen achter te
laten. Natuurlijk was ik tijdens de overval wel bang,
maar niet zo erg dat ik eraan dacht om te stoppen met
dit werk. Het was voor mij eerder een drijfveer om
toch door te gaan.”
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Niet meer slapen
Ondanks die drijfveer heeft de verpleegkundige het
met tijden niet makkelijk gehad. De oorlog komt ook
voor haar dichtbij. “In Sierra Leone ben ik – met tussenpozen – vier jaar geweest. Die tijd heb ik wel als
heftig ervaren. De eerste keer dat ik daar was, wist
ik niet wat ik zag. Daar werd ik wel bang. Je wist wat
er kon gebeuren, je zag het zo voor je ogen. Mensen
kwamen binnen met afgehakte ledematen. Je hoorde
wat de rebellen met inwoners deden als ze een dorpje
binnenkwamen. Die verhalen waren zo gruwelijk,
niet meer te bevatten. Dan realiseerde ik me pas echt:
ik zit ook in zo’n gebied. Iedere nacht kon het stadje
worden aangevallen. Slapen deed ik niet. Mijn rugzak
en schoenen stonden altijd zo klaar dat je snel weg
kon rennen. Je ging nooit zomaar slapen, alles werd
zo opgeborgen en de auto zo klaargezet met het idee
snel weg te kunnen. Op een avond kwam de hoofdchauffeur bij ons in huis en zei: ‘Jena, ik zie dat je niet
goed slaapt. We hebben met het team besloten dat er
altijd iemand van ons blijft overnachten.’ Dat gaf rust
en daar was ik erg blij mee. Uiteindelijk werd de stad
overvallen. Gelukkig gebeurde dit overdag en konden
we op tijd wegkomen. Ik vond het zo erg dat alles
teniet werd gedaan. Het ziekenhuis was helemaal
verwoest.”

Stella Salden
voorzitter NU’91
“Verpleegkundigen moeten te allen tijde en
onder alle omstandigheden hun werkzaamheden op een veilige manier kunnen uitvoeren.
Internationale verdragen zijn hierin meer dan
duidelijk. Helaas worden deze afspraken in
conflictgebieden overal ter wereld geschonden.
Dit mag niet onopgemerkt blijven en dit moet
hoog op de politieke en maatschappelijke
agenda staan. Aanvallen op verpleegkundigen
en andere zorgverleners zijn ontoelaatbaar.
NU’91 heeft zich de afgelopen jaren al eerder
duidelijk uitgesproken over dit onderwerp en
zal dat blijven doen zolang dit nodig is.”
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Verloren onschuld
Toch heeft Jena naar eigen zeggen ontzettend veel
geluk gehad, want ook zij kent de verhalen van collega’s die zijn aangevallen. “In 2004 zijn vijf mensen
van Artsen zonder Grenzen vermoord in Afghanistan.
Vanuit Kabul waren zij onderweg naar een dorpje.
Het gebeurde drie jaar nadat ik daar had gewerkt.
De auto waarin zij reden, werd onder vuur genomen.
Voor mij was het de eerste keer dat er eigen hulpverleners werden doodgeschoten sinds ik er werkte. Op
zo’n moment verlies je het onbevangene. Voorheen
dacht ik nog vaak dat het wel goed zou komen. Die
gedachte is op zo’n moment weg, omdat je ziet dat je
ineens zelf een doelwit kunt zijn. Vier jaar later verloren we drie collega’s ten gevolge van een bermbom.
In de jaren negentig vonden er ook overvallen plaats,
maar leek er toch meer respect te zijn voor het feit
dat wij werkten in oorlogsgebieden. Nu heb ik soms
het idee dat we meer een doelwit worden en dat het
respect minder is.”
Geschonden verdragen
Karline Kleijer, hoofd Emergency Desk Artsen zonder
Grenzen, erkent dat de verdragen worden geschonden
en ziet ook dat het respect voor hulpverleners minder
wordt. “In recente oorlogen in Afghanistan, Syrië en
Jemen lijkt de internationale afspraak dat ziekenhuizen, zieken en gewonden geen doelwit mogen zijn niet
langer gerespecteerd te worden. Dat is niet geheel
nieuw. Strijdende partijen en groeperingen hebben
vaker deze wetten geschonden. Wat wel nieuw is,
is dat het gedaan wordt door overheden die deze
verdragen hebben ondertekend. Zoals de USA en de
Saudische, Russische en Syrische overheid. Dit komt
volgens mij deels door het feit dat de internationale
samenwerkingen en verdragen onder druk staan.
Men lijkt zich minder aan te trekken van de kritiek
van andere landen en steeds egoïstischer en nationalistischer te worden. Daarnaast lijkt de druk van de
mensen die stemmen over wat hun overheden doen
in andere landen of gebieden minder groot. Ik denk
zelf dat mensen enigszins afgestompt raken. We zien
een hoop geweld op internet en in films en lijken ons
tegelijkertijd minder goed in te kunnen leven in andere mensen door de grootsheid van die problemen.
Uiteindelijk is de politiek degene die beslissingen
neemt over het handelen van de overheid en de druk
die ze op andere landen uitoefenen. De stemmers
zullen moeten laten zien dat ze niet alleen stemmen
voor hun eigen belang, maar ook voor een veilige en
rechtvaardige wereld.”
➽
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DOCUMENTAIRE FOR SAMA
De indrukwekkende documentaire For Sama vertelt het
verhaal van Waad al-Kateab, filmmaker en burgerjournalist. Ze woont in Aleppo als ze verliefd wordt op een jonge
arts. Ze trouwen en temidden van de bombardementen
krijgen ze een baby: Sama. Waad filmt alle dagelijkse gebeurtenissen in het oorlogsgebied. Al deze beelden samen
voor een brief voor haar dochter. Het laat liefde, leven
maar ook oorlogsgeweld zien. Geweld dat nog steeds
dagelijks plaatsvindt. Haar man werkt in een door hem
opgezet noodhospitaal dat wordt gebombardeerd. Naast
het feit dat Waad wil laten zien wat voor effecten de oorlog
in Syrië heeft, wil ze nog een statement maken. Met de
actie ‘Stop bombing hospitals’ wil ze aandacht voor het
feit dat medische posten steeds vaker doelwit zijn in een
oorlog. Met de actie wil ze dit probleem blootleggen. For
Sama won op het filmfestival in Cannes de prijs voor Beste Documentaire en op het International Documentary
Film Festival Amsterdam (IDFA) de publieksprijs.
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Dansen met moeder en kind
Ondanks het feit dat Jena veel heftige gebeurtenissen heeft meegemaakt, herinnert ze zich ook de vele
mooie momenten. “Ik heb geluk gehad dat ik er in de
afgelopen jaren ongeschonden ben uitgekomen. Het
is altijd nog goed gekomen. Natuurlijk heb ik erge
dingen gezien en gehoord, maar dat maakt ook dat je
ook erg dankbaar kunt zijn. Daarnaast heb ik tijdens
mijn projecten in het buitenland ook veel mooie dingen mogen ervaren. In Liberië en Sierra Leone heb
je van die voedingscentra. Moet je je voorstellen: een
soort industriehal met daarin honderden kinderen
die ondervoed zijn. In beide landen kwam ik echt
binnen in een hongersnood. In het begin waren ze
nog erg apathisch en de moeders ook. Na twee tot
drie weken komen ze een beetje bij, geweldig. Het is
mijn hobby om met ze te zingen of een soort polonaise te doen. Ik heb zelfs ooit een kleine trekorgeltje
gekocht zodat ik met de kinderen kon spelen terwijl
de moeders op de emmers trommelden. Als ik er dan
een ochtend niet was, kwamen ze mij halen. Gespeeld
moest er worden. In Afghanistan kon ik in het ziekenhuis niet zo uitbundig zingen, dat kwam door de
andere cultuur. Toch ging ik dan bij de moeders zitten, maakte grapjes met ze of nam kindje op de arm.
In oorlogsgebieden zijn mensen soms heel erg murw,
maar toch behouden ze nog heel vaak hun kracht en
de humor. Dat vind ik verbazingwekkend. En er is
ook echt wel ruimte voor gezelligheid. Je eet ’s avonds
samen met het team en doet daarna spelletjes. Dat
gebeurt ook. De dankbaarheid van de mensen is bovendien enorm, net als het respect dat je van ze krijgt
en de hulp om dingen samen te doen.”
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MARLOES

COLUMN

Lieve lezers,
Marloes te Pas
studeerde Arbeidsrecht
en werkt bij NU’91 als
belangenbehartiger.
m.tepas@nu91.nl

Nog heel even wachten en de winter is alweer voorbij. Zelf ben ik gek
op dit seizoen en houd ik van de gezelligheid die ermee gepaard gaat,
maar ik weet dat ik een uitzondering ben. Als je jezelf nog even kunt
terugtrekken met een kop thee of koﬃe, lees dan dit verhaal. Het is
wederom een interessante casus.

J

ay is begin veertig en werkt in een
instelling in de gehandicaptenzorg in het zuiden van het land.
Hij wilde altijd al werken in de zorg. Door
zijn kennis en ervaring, is geen klusje hem
te veel en een collega helpt hij maar al te
graag uit de brand. Niet vreemd dus dat
Jay erg geliefd is, zowel onder de bewoners
als collega’s.
Veranderingen horen er volgens Jay bij,
maar de laatste jaren merkt hij dat de
agressiviteit op de afdelingen toeneemt.
Er zijn al meerdere incidenten geweest,
waar ook Jay bij betrokken was. Herhaaldelijk geeft hij aan wat in zijn ogen beter
kan – en moet. Desalniettemin wil hij
er zijn voor zijn collega’s en bewoners en
meldt hij zich niet ziek.
Tot er half maart 2019 opnieuw een
hevige incident voorvalt en Jay op dat
moment alleen in de nacht werkt. Een
bewoner wordt dusdanig boos dat hij
met verschillende voorwerpen begint
te gooien. Jay probeert de achterwacht
te bereiken, maar krijgt geen gehoor.
Jay weet uiteindelijk de bewoner te
bedaren, maar schrikt van de ravage
die is aangericht. Deze ervaring is de
druppel die de emmer deed overlopen
en Jay meldt zich ziek.

Jay heeft in eerste instantie rust nodig en
neemt na ruim een half jaar contact op
met NU’91. Hij merkt dat hij de situatie
niet goed kan overzien en argwanend is
richting zijn teamleider. In een voorgesprek bespreek ik wat Jay van mij nodig
heeft en daarbij geef ik aan welke rol ik
in dit geheel kan spelen. Duidelijkheid
van tevoren is belangrijk. Na enige tijd
start Jay weer met het doen van klusjes
op de werkvloer en dit gaat voorspoedig.
Jay merkt echter dat terug naar de groep
– voor nu – nog een stap te ver is. De
bedrijfsarts en Jay verwachten beiden dat
dit wel mogelijk is in de toekomst. Echter
is de toekomst altijd onzeker, waardoor
er alvast wordt gestart om te kijken naar
een passende functie extern. Beiden doen
hierin hun uiterste best. Elke zes weken
hebben we een evaluatiegesprek, waarbij
ik Jay ondersteun. Toch is de uitkomst
dat er – door Jay’s beperkingen – intern geen passende baan is waardoor Jay
genoodzaakt is om afscheid te nemen. Een
pijnlijk proces, met af en toe boosheid,
verdriet en onbegrip. Jay vindt gelukkig
op korte termijn een nieuwe baan in de
zorg. Een lichtere groep, waar hij zich
prettiger voelt.
Eind goed, al goed. Jay heeft gelukkig op
tijd om hulp gevraagd. Zit je in eenzelfde
situatie en heb je vragen? Bel dan met het
Serviceloket!

Lieve groet,
Marloes te Pas
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JURIDISCH

NIEUWE WET- EN
REGELGEVING

PER 1 JANUARI 2020

Je ontkomt er ook in de zorg niet aan: wet- en regelgeving. Per 1 januari is
er het een en ander veranderd. Zo zijn er enkele nieuwe wetten bijgekomen.
Daarnaast zijn sommige bestaande wetten en regels veranderd.
HET BLAD zet de belangrijkste punten voor je op een rij.

De Wet zorg en dwang (Wzd)
Per 1 januari is de BOPZ omgezet in de Wet zorg en dwang (Wzd).
Waar deze wet voorheen gold voor iedereen met een psychogeriatrische aandoening, verstandelijke beperking of psychische
aandoening, is deze nu uitgesplitst in de Wet zorg en dwang en
de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvzggz). Met
de Wzd worden alleen de rechten geregeld bij onvrijwillige zorg
of onvrijwillige opname van patiënten met een verstandelijke
beperking of psychogeriatrische aandoening. Het uitgangspunt
van deze wet is: ‘Nee, tenzij...’ Alleen als er sprake is van (vermoedelijk) ernstig nadeel voor de patiënt of zijn omgeving, mag
onvrijwillige zorg worden toegepast. Deze wet geldt niet alleen
voor de zorginstellingen, maar ook voor kleinschalige woonvormen, logeeropvang of de thuissituatie. Met deze wet wordt
geregeld hoe – door middel van een stappenplan – onvrijwillige
zorg ingezet wordt, in welke situatie dit aan de orde is, hoe het
geëvalueerd moet worden en hoe je de opname van een patiënt
regelt. 2020 is nog een overgangsjaar. Dat wil zeggen dat de wet
wel al per 1 januari in werking is getreden, maar dat dit jaar
nog wordt gebruikt om de wet in het veld zo goed mogelijk in te
voeren.
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REACTIE VAN NU’91
De overgang van Bopz naar Wzd vraagt nogal
wat van zorgverleners. Een veelgehoord geluid
is dat er – in tijden van weinig tijd en hoge
werkdruk – door de komst van deze wet
nog meer administratieve lasten bij komen.
Terwijl er juist hard is gewerkt om deze
administratie lasten naar beneden te brengen.
Bovendien vindt NU’91 het ongekend dat deze
wet in werking treedt, terwijl er niet goed is
uitgezocht hoe het in de praktijk zal gaan uitpakken. Er is onvoldoende onderzoek gedaan
naar hoe zorginstellingen de wet moeten gaan
uitvoeren of daar voldoende gekwalificeerd
personeel voor is. Daarnaast lijkt het alsof er
veel meer kosten gemaakt gaan worden. Het
ministerie heeft zelf gezegd dat nog niet duidelijk is hoe hoog de kosten gaan zijn. NU’91
zal daarom komende tijd bij haar leden gaan
inventariseren waar zij in de praktijk nog
meer tegenaan lopen.
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GEWIJZIGD

Wet langdurige zorg
In de Wet langdurige zorg (Wlz) is de intensieve zorg geregeld voor
kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychiatrische aandoening. Of iemand in aanmerking komt voor de Wlz,
wordt vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Sinds
januari 2020 is er het een en ander in deze wet veranderd.

Wet verplichte ggz
In de Wet verplichte ggz (Wvggz) worden
de rechten geregeld van patiënten die te
maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychiatrische aandoening die leidt
tot gedrag dat ernstig nadeel veroorzaakt
voor zichzelf of voor anderen. Bijvoorbeeld door zichzelf of anderen in levensgevaar te brengen of omdat het gedrag zorgt
voor agressie bij anderen. De rechter
kan, als er geen vrijwillige zorg mogelijk
is, verplichte zorg opleggen. Dit met als
doel om ernstig nadeel weg te nemen. De
gedwongen zorg hoeft niet alleen in een
kliniek of instelling plaats te vinden, maar
kan ook thuis worden geleverd. Het regelt
de procedures voor professionals, de
bescherming van rechten van cliënten die
te maken hebben met verplichte ggz en de
inspraak van familie.

REACTIE VAN NU’91
De Wvggz doet veel stof opwaaien.
Psychiaters verzetten zich publiekelijk tegen de wet vanwege de
onhaalbare uitvoering. Ook vanuit
onze klankbordgroep GGZ komen
geluiden dat de wet de komende
tijd tot grote problemen en zelfs
risicovolle situaties gaat leiden.
NU’91 inventariseert deze knelpunten bij haar leden en brengt
in kaart waar de zorgverleners
tegenaan lopen.
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l De financiering van hulpmiddelen voor cliënten in een Wlz-instelling is
veranderd met als doel dit eenvoudiger te maken. Mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel of scootmobiel) worden voortaan voor iedereen
in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast worden hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen voor algemeen gebruik vanaf nu uit de
Wlz betaald. Denk bijvoorbeeld aan een tillift. Voorheen kwam dit vanuit
de Wmo of de Zorgverzekeringswet (Zvw).
l Voorheen kon iemand met een Wlz-indicatie terecht in een verpleeghuis,
ggz-instelling of instelling voor mensen met een handicap. Daar is nu iets
aan toegevoegd: deeltijdverblijf. Dat wil zeggen dat iemand die onder de
Wlz valt, deels thuis en deels in een instelling kan wonen.

GEWIJZIGD

Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (Wgbo)
In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
staan alle rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. Het ligt
aan de basis van alle zorgverlening. Als verzorgende of verpleegkundige krijg je hier dus dagelijks (onbewust) mee te maken. De wet gaat
in zodra er een behandelingsovereenkomst is tussen de cliënt en de
zorgverlener. Op een paar punten is de Wgbo gewijzigd:
l De periode die was ingesteld voor het bewaren van medische dossiers
wordt verruimd. Voorheen moest je deze vijftien jaar bewaren. Per 2020
is de bewaartermijn opgehoogd naar twintig jaar. Dit gaat in vanaf de
laatste aanpassing in het dossier.
l Sinds dit jaar hebben nabestaanden – onder bepaalde omstandigheden –
recht op inzage van het dossier van een overleden patiënt.
l Als zorgprofessional heb je een informatieplicht. Dit wil zeggen dat je je
cliënt bijvoorbeeld informeert over zijn of haar ziekte, de voorgestelde
behandeling of de voorgeschreven medicatie. Die informatieplicht is verder
uitgebreid. Zo moet je op tijd overleggen met de cliënt en moet je hem stimuleren om vragen te stellen zodat je samen beslissingen neemt. Daarnaast
moet je de cliënt informeren over de mogelijkheid om van een behandeling
af te zien, de uitvoeringstermijn van de behandeling en hoe lang die naar
verwachting duurt. Bovendien moet je informatie verstrekken over alternatieve behandelingen en onderzoeken van andere hulpverleners.
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Leden NU’91 stemmen
in met nieuwe
cao-ziekenhuizen
De leden van NU’91 hebben zich uitgesproken over
het onderhandelaarsresultaat dat er lag rondom de
cao-ziekenhuizen. Zij hadden tot 13 januari 2020
de tijd om hun stem uit te brengen over dit onderhandelaarsresultaat. 70% van de leden die hun stem
heeft uitgebracht, heeft uiteindelijk vóór dit resultaat
gestemd. Hiermee stemmen de leden van NU’91 in
met het onderhandelaarsresultaat. In dit onderhandelaarsresultaat zijn onder andere de volgende zaken
binnengehaald:
l Een cao met een looptijd van 27 maanden (1 april
2019 tot 1 juli 2021);
l Een eenmalige uitkering van 1200 euro bij een
voltijds dienstverband, deeltijd naar rato;
l Loonsverhoging van 5% per 1 januari 2020 [1];
l Loonsverhoging van 3% per 1 januari 2021 [2];
l Verhoging van de ort naar ip-28;
l Vergoeding van een verschoven dienst van 24 uur
naar 72 uur;
l Behoud van loondoorbetaling bij ziekte in het
eerste jaar van ziekte op 100%;
l Behoud van het promotieartikel in de cao;
l Behoud van IZZ-werkgeversbijdrage voor diegenen
die al deelnamen op 1 december 2019.
Het hele onderhandelaarsresultaat kun je downloaden op onze website nu91.nl.
[1]

Daarbij geldt dat de salarissen tot en met ip-37
worden verhoogd met 5%. De salarissen boven
ip-37 worden verhoogd met 4% plus 37 euro per
maand (1% van het bruto maandbedrag behorende
bij ip-37).

[2]

Daarbij geldt dat de salarissen tot en met ip-37
worden verhoogd met 3%. De salarissen boven
ip-37 worden verhoogd met 116 euro bruto per
maand. (3% van het bruto maandbedrag behorende bij ip-37).
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Start overleg cao-kraamzorg
In januari zijn de gesprekken gestart om te komen tot een nieuwe
cao-kraamzorg. Dit gebeurde na een enigszins valse start in
oktober van vorig jaar. Hierbij gaven de werkgevers aan dat zij
onvoldoende ruimte zagen om te komen tot een nieuwe cao die
recht doet aan de inspanningen van werknemers in de sector.
Inmiddels hebben werkgeversorganisaties aangegeven dat zij die
ruimte wel zien.
Onder grote druk van de tariefstellingen die de kosten van de
kraamzorg onvoldoende dekken, is het gesprek met B0-geboortezorg aangegaan. Naast die onvoldoende dekkende
tarieven – waarvan wij van mening zijn dat hier vooral een rol
voor werkgevers ligt – hebben wij de afgelopen periode van leden
meerdere signalen gekregen van waar zij in de praktijk tegenaan
lopen. NU’91 vindt het van belang dat kraamverzorgenden op een
gezonde en veilige wijze het werk kunnen uitvoeren. Daarnaast
moet het werk gewaardeerd worden. Om aan deze voorwaarden
te voldoen, heeft NU’91 een opzet gemaakt die aan de leden is
voorgelegd. In dit voorstel zijn de volgende punten benoemd:
l Een looptijd van 12 maanden;
l Een loonsverhoging voor werknemers in de kraamzorg die
ervoor zorgt dat er gelijke tred wordt gehouden met de overige
zorgsectoren;
l De eindejaarsuitkering in de looptijd verhogen met 1,5%.
Dat betekent van 6,2% naar 7,7%;
l Een hogere vergoeding voor de wachtdienst;
l Afspraken over de bereikbaarheid van werknemers tijdens
vrije dagen;
l Onderzoeken welke ruimte het pensioenakkoord voor de
sector kraamzorg biedt en afspraken maken hoe deze ruimte
wordt benut;
l Concrete afspraken maken over de juiste wijze van naleving
van reeds gemaakte cao-afspraken op organisatieniveau;
l Afspraken maken om te komen tot een model-arbeidsovereenkomst voor de kraamzorg.
Het volledige voorstel vind je op onze site. Heb je nog vragen of
opmerkingen hierover, neem dan contact met ons via:
jouwcao@nu91.nl o.v.v. cao-kraamzorg.
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STELLA
Geen beroepsdifferentiatie voor
verpleegkundigen
Op 14 januari is er een overleg geweest
tussen werkgevers, werknemers en het
VWS. In dit overleg is verder gesproken
over de beroeps- en functiedifferentiatie
van verpleegkundigen. Op vijf punten zijn
de partijen tot overeenstemming gekomen.
Deze worden de komende tijd verder
uitgewerkt.
De onderwerpen waarover de partijen het
met elkaar eens zijn:
l Er komt geen beroepsdifferentiatie. Er
blijft één naam voor het beroep en dat
is verpleegkundige. Dus geen regieverpleegkundige, basisverpleegkundige of
dergelijke termen;
l Wel is er afgesproken verder aan de
slag te gaan met functiedifferentiatie.
Die wordt gebaseerd op een mix van
opleiding, kennis, ervaring en eerder
verworven competenties op basis van
draagvlak samen met het veld;
l Daarnaast komt er een nieuw profiel
voor alle verpleegkundigen;
l Er moet meer aandacht zijn voor
kwaliteit van de opleidingen en de
aansluiting met de praktijk;
l Uitwerking van de functiedifferentiatie
gebeurt in de praktijk en op lokaal niveau. Verpleegkundigen worden hierbij
betrokken om hier samen invulling aan
te geven.
Aandachtspunt blijft het creëren van
draagvlak vanuit de lijn VAR en OR
richting de eigen organisatie. Dit behoeft
aandacht en wordt door NU’91 meegenomen in de uitwerking. Aansluitend heeft
NU’91 nog een belangrijke vereiste om
verder te komen met de functiedifferentiatie: het instellen van een echt onafhankelijk kwaliteitsregister. NU’91 wil hiermee
de kwaliteit van zorgprofessionals beter
kunnen waarborgen.
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In de afgelopen maanden is er veel gebeurd in de zorg. Als beroepsorganisatie hebben we zelf ook niet stilgezeten. Zo hebben wij onlangs
onze intrek genomen in een nieuw kantoorpand. Van Utrecht verhuisden we naar een pand in Nieuwegein met uitzicht op groen en
water. Dat werkt wel zo inspirerend bij het uitwerken van de plannen
die we hebben.
2020 is een bijzonder jaar voor onze beroepsgroep. Naast het feit dat
de World Health Organization (WHO) 2020 heeft uitgeroepen tot
het Jaar van de verpleegkundige en verloskundige, is het op 12 mei
alweer 200 jaar geleden dat Florence Nightingale werd geboren. Zij
zette het beroep op de kaart en was de grondlegger van de moderne
verpleegkunde. Als geen ander wist zij vrouwen te verbinden om samen dit vak vorm te geven. Dat verbinden sluit goed aan bij ons doel
van dit jaar.
Voor NU’91 is 2020 namelijk vooral het Jaar van de verbinding.
Verbinding met onze leden is een belangrijke voorwaarde om op een
doeltreffende manier jullie belangen te kunnen behartigen in een
werkveld dat enorm onder druk staat.
In ons jaarplan voor 2020 hebben wij vier pijlers die wij centraal
zetten. Als eerste is dit de herpositionering van het verpleegkundig
beroep, als tweede werkdruk, tekorten en imago en de derde pijler is
agressie en veiligheid. Tot slot staat het onderwerp NU’91 als vereniging 3.0 centraal. Met deze pijlers gaan we – samen met jullie – onze
rol als belangenbehartiger versterken. Daarom zullen we jullie regelmatig om feedback vragen.
Ons nieuwe kantoor in Nieuwegein is opgezet als ontmoetingsplek,
die uitnodigt tot verbinding. Met ons en met elkaar, want samen staan
we sterk. Bel ons, mail ons of kom eens kijken op onze werkplek. Wij
horen graag jullie verhaal of de ideeën die je hebt over het vak.
Stella Salden
Voorzitter NU’91
s.salden@nu91.nl
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Feestelijke opening
nieuw kantoor NU’91
Na jarenlang een vaste basis te hebben gehad in Utrecht, is NU’91 begin dit
jaar verhuisd naar een fris, nieuw kantoor in Nieuwegein. Dit kantoor is
direct aan de A2 gevestigd. Na de nodige verhuisperikelen werd het kantoor
eind januari in het bijzijn van actieve leden geopend. Nadat Stella Salden,
voorzitter van NU’91, de aanwezigen had toegesproken en de officiële
openingshandelingen had verricht, werd het glas geheven op NU’91 en al haar
leden. Leden vinden op dit kantoor een ontmoetingsplek. Daarnaast is dit de
plek van waaruit leden ook nu weer mogen rekenen op (juridische) ondersteuning als dit nodig is.

Enquête vertrek
verpleegkundigen
en verzorgenden
Deze week ontvangen leden per mail
de nieuwsbrief van NU’91. Hierin staat
een link naar de enquête ‘Vertrek uit de
Zorg’. Het aantal verpleegkundigen en
verzorgenden dat ontslag neemt en tevens
de zorgsector verlaat, is maatschappelijk
zorgwekkend. NU’91 peilt tussen 6 en
16 maart onder haar leden of zij vertrekplannen hebben en wat de beweegredenen
hiervoor zijn. Van degenen die niet
overwegen te vertrekken, zijn we juist benieuwd naar wat hen voor de zorg behoudt.

Het Nachtcongres in Zwolle
Speciaal voor alle verzorgenden en verpleegkundigen wordt in de
nacht van 18 op 19 juni Het Nachtcongres georganiseerd. Waar
overdag honderdduizenden verzorgenden en verpleegkundigen aan
het werk zijn, zijn er dat in de nacht maar een paar duizend. Speciaal
voor die zorgprofessionals wordt dit congres georganiseerd. Tijdens
deze nacht worden de volgende onderwerpen besproken:
l
l
l
l
l
l

Hoe ga je om met mensen met dementie?
Hoe handel je als palliatieve sedatie noodzakelijk is?
Wat doe je als er agressie ontstaat tijdens de nachtdienst?
Hoe ga je het gesprek aan met iemand die niet meer wil leven?
Waarom is het zo belangrijk te weten of iemand op natuurlijke
of niet-natuurlijke wijze is overleden?
Hoe zorg je voor een goede nachtrust bij mensen met een
verstandelijke beperking?
Welke complementaire interventies kun je inzetten bij pijn?
Hoe kom je vitaal de nacht door?
Hoe pas je de powernap toe tijdens een drukke dienst?
Hoe zorg je ervoor regelmatig te eten bij een onregelmatig bestaan?

Leerlingen, stagiaires en cursisten die lid
zijn, kunnen de peiling ook invullen. Met
de uitkomsten van de enquête kunnen
we zinvolle gegevens verzamelen voor
gesprekken met werkgevers. De peiling
kan anoniem worden ingevuld.

l
l
l
l

Heb je de nieuwsbrief met de link niet
ontvangen? Log dan in op nu91.nl om de
enquête in te vullen.

Het Nachtcongres duurt van 21.30 tot 6.00 uur. Voor meer info en
aanmelding, kijk je op congressenmetzorg.nl
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Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan leuke activiteiten.
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COVID-19

NU’91 betuigt haar steun aan
de zorgverleners in China.
Doe jij ook mee? Check dan
onze Facebookpagina:
facebook.com/NU91Zorg
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Als er een onderwerp is dat de laatste tijd het nieuws bepaalt, is het wel COVID-19.
Oftewel het coronavirus. Er heerst nog veel onzekerheid over het virus, maar toch wordt
nu van zorgverleners in China nog meer verwacht dan normaal. Tijdens hun twaalf uur
durende diensten zijn ze continu gekleed in beschermende kleding met bijpassende
mondkapjes. Dat dit verre van comfortabel is, blijkt wel uit de vele foto’s die worden
gepost. Na die twaalf uur is er amper tijd om te rusten voor zij weer beginnen aan een
nieuwe dienst. Ondanks de onzekerheid, de extra diensten die worden gedraaid en de
vele zieken, blijft er een ding centraal: de professionaliteit en de betrokkenheid waarmee verpleegkundigen hun werk iedere dienst uitvoeren. Dag in, dag uit, en dat onder
heftige omstandigheden.
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ACHTERGROND

Voor er een definitief akkoord ligt over een cao, is er al heel veel
gebeurd. Knelpunten en wensen worden geïnventariseerd, er zijn
– soms verhitte – gesprekken gevoerd die tot diep in de nacht
kunnen duren en er wordt heel veel met de achterban overlegd.
Als Cao-onderhandelaar van NU’91 neem ik jullie mee in het
proces van hoe een cao uiteindelijk tot stand komt.

Door Abhilash Sewgobind

Allereerst is er een ‘wensenlijstje’ nodig. Dat komt
tot stand door je achterban, ongeacht om welke cao
het gaat. Je probeert te achterhalen wat zij in een
cao willen zien. Dat doe je door leden te bevragen.
Je verstuurt enquêtes, gaat de vloer op en praat met
mensen. Daarnaast hebben we als NU’91 een eigen
visie op arbeidsvoorwaarden in de zorg. Die resultaten en onze visie brengen wij bij elkaar en die vormen
samen de belangrijkste speerpunten. Dat voorstel
wordt vastgelegd in een brief. Met die brief kloppen
we aan bij de werkgevers en dan gaan we in gesprek. Dat is het startpunt van de onderhandelingen.
Overigens weet je als onderhandelaar gedurende de
looptijd van de cao al wat er speelt en wat er tijdens
de volgende cao-onderhandelingen moet veranderen.
Het belangrijkste blijft de input van de leden, want
tenslotte sluiten wij die cao af voor hen. Uiteindelijk
zijn het de leden die bepalen of ze het goed vinden of
niet. Als je geen lid bent, heb je hier geen stem in. We
luisteren wel naar niet-leden, maar alleen als je lid
bent mag je ook daadwerkelijk iets zeggen over een
voorstel.

Met elkaar aan tafel
Zodra het onderhandelen begint, ga je letterlijk met
elkaar aan tafel. Hierbij zijn werkgevers en de andere
bonden betrokken. Grotendeels bestaat het voorstel
uit dezelfde wensen, omdat je in de sectoren dezelfde
problematiek ziet. Zo’n twintig procent bestaat uit
eigen speerpunten van de vakbonden. Wij hebben
bijvoorbeeld meer vakinhoudelijke kennis en nemen
dit mee in de gesprekken. Met elkaar ga je bespreken
waar ruimte voor onderhandeling zit. Vaak speelt
geld hierbij een rol, maar daar draait het niet alleen
om. Loon is een belangrijk onderdeel, maar ook
andere componenten van de cao-afspraken zijn van
belang. Doen mensen nog met plezier hun werk?
Hebben zij genoeg middelen om dat werk te doen en
zijn ze hierover tevreden? Dat soort vragen zijn ook
van belang. We kijken goed of het vak voor verpleegkundigen en verzorgenden nog up-to-date is en wat
onze bijdrage kan zijn om het werk aantrekkelijk
te maken en te houden voor onze leden en voor de
nieuwe aanwas.

Het belangrijkste blijft de input van de leden,
want tenslotte sluiten wij die cao af voor hen
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Zoektocht
Niet alleen de bonden geven aan wat zij belangrijk
vinden, de werkgever zal ook vertellen wat wel of niet
mogelijk is. Dat is een zoektocht die je samen onderneemt en die verschillend kan uitpakken. Soms hoef
je maar vijf keer bij elkaar te komen voor je een nieuwe cao hebt. Het kan echter ook leiden tot het traject
dat we vorig jaar bij de ziekenhuizen hebben gezien.
Je bent steeds met elkaar aan het bekijken in welke
punten nog beweging zit. Wat willen we echt bereiken
voor onze leden? En welke punten laten we varen,
nemen we in een volgende ronde mee of gieten we in
een andere vorm? Je kunt bijvoorbeeld besluiten om
er een studie-afspraak van te maken. Gedurende de
looptijd van een cao ga je dan onderzoeken wat in
zo’n afspraak haalbaar is. Bij de volgende onderhandelingen probeer je dit alsnog binnen te halen.
Contacten buitenwereld
Gedurende de onderhandelingen, heb je altijd contact
met meerdere mensen. Zo is er altijd contact met
de interne communicatieafdeling van NU’91. Daarnaast zijn de managers betrokken en als het echt tot
crisissituaties leidt, ook de voorzitter. Bovendien
spelen de leden hierin wederom een belangrijke rol.
Soms worden er namelijk dingen op tafel gegooid die
je graag wil checken bij je leden. Klopt het wel wat er
wordt gezegd? Gebeurt dit in de praktijk echt zo? Tot
slot heb je vaak nog een lijntje uitstaan naar de pers.
Vaak weten zij dat je aan tafel zit en willen zij graag
snel een reactie hebben over de uitslag. Dat is van
belang voor de profilering en je boodschap.
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Loon is een belangrijk onderdeel
maar ook andere componenten van
de cao-afspraken zijn van belang

Nachtelijke onderhandelingen
Onderhandelingen vinden vaak ’s nachts plaats.
Simpelweg omdat de verschillende agenda’s niet met
elkaar matchen door de dag heen. Met een beetje
geluk begin je om 15.00 uur, maar gedurende een
cao-onderhandeling wordt er heel vaak geschorst.
Dat schorsen doe je omdat er bepaalde onderwerpen
op tafel liggen, waar je het met vakbonden over wil
hebben. Je trekt je terug uit de onderhandeling en
gaat erover discussiëren. Je gaat checken of het klopt
wat er wordt gezegd, bijvoorbeeld dus bij je leden,
maar ook bij een jurist of een andere specialist. Daar
gaat veel tijd in zitten, want schorsen duurt vaak langer dan een uur. Als je dat dan heb besproken, neem
je opnieuw een standpunt in, ga je weer met elkaar
aan tafel en begin je opnieuw. Het schorsen kan door
zowel de bonden als de werkgevers worden gedaan.
Sommige punten kun je meteen met elkaar afvinken.
Mocht de onderhandelaar rond 22.00 uur merken
dat er een deal gemaakt gaat worden, dan stop je er
ook niet mee. Dan wil je doorgaan. Hierdoor kan het
soms 5 uur in de ochtend worden tot je een deal hebt.

➽
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Als het echt maandenlang duurt,
moet je overgaan tot acties

Geen akkoord
Het kan ook voorkomen dat er geen akkoord is. Als
je merkt dat je steeds nee als antwoord krijgt – op
verschillende punten – dan is het de eerste stap om
intern en met je leden in gesprek te gaan. Om het
eisenpakket te bekijken en wat je daarmee gaat doen.
Gaan we bijstellen? Worden de punten in een andere
vorm gegoten? Of is dit wat het is en moet het zo gaan
worden? Vaak gebeurt dat laatste en ga je weer terug
naar de werkgever. Soms is die tijd die daar overheen
is gegaan al voldoende voor een werkgever geweest.
Vaak gaat het echter niet lukken. Als het echt maandenlang duurt, moet je overgaan tot acties. Dat is
bijvoorbeeld gebeurd bij de cao voor de ziekenhuizen.
Op een gegeven moment praat je niet meer elkaar.
Dan kun je met elkaar aan tafel gaan maar dan schiet
het niet op. Je moet dan een andere manier gaan
bedenken om werkgevers in beweging te krijgen. Met
je leden bedenk je wat de volgende stap is. Vaak begin
je met het voeren van kleinschalige en ludieke acties.
Als dit niet werkt, ga je grotere acties voeren. Bijvoorbeeld door het draaien van zondagsdiensten. Dat
raakt dan een ziekenhuis waardoor zo’n bestuurder
hopelijk merkt dat het menens is.

Abhilash Sewgobind
Cao-onderhandelaar van NU’91

Juridisch goed vastgelegd
Overigens gaat er een juridisch traject aan vooraf
voor je begint met het voeren van actie. Er moet
namelijk altijd een eindbod zijn. Dit kan van zowel
de werkgevers als de bonden komen. Pas als er niet
binnen een bepaalde termijn op dit eindbod wordt
gereageerd, kan er juridisch gezien actie worden ondernomen. Liever kom je niet in zo’n situatie terecht,
want dat is natuurlijk niet je doel. Contact met je
leden is ook hierin weer het allerbelangrijkste, omdat
je tijdens die onderhandelingen voortdurend moet
schakelen. Je neemt de leden daarin mee. Dat kan
overigens nog wel eens lastig zijn. Je hebt namelijk
formele en informele onderhandelingsgesprekken.
Het verschil is dat een informeel gesprek eigenlijk
nooit heeft plaatsgevonden. Soms is het handig om er
even vrij met elkaar over te kunnen spreken. Dat je
aangeeft waarom iets echt belangrijk is voor je leden.
Dit kan soms zelfs de oplossing zijn om te komen
tot cao. Het probleem is dat je dit niet met je leden
kunt overleggen, want uit zo’n overleg mag namelijk
niets naar buiten. Als er een formele onderhandeling
plaatsvindt, is de buitenwereld daarvan op de hoogte.
Bij informele gesprekken is dat dus niet zo, waardoor
leden soms opmerken dat ze lange tijd niets meer
hebben gehoord over het verloop van de onderhandelingen.
Tijd voor een akkoord
Op het moment dat er dan eindelijk een voorstel op
tafel ligt, gaat dit voor goedkeuring weer terug naar
de leden. Zij kunnen hier uiteindelijk over stemmen.
Dit is de laatste stap op weg naar een nieuwe cao.
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HISTORIE

DE TROTS VAN ELKE VERPLEEGKUNDIGE
Het opspelden van het verpleegkundig speldje was voor velen het hoogtepunt van de
diplomering. Vanaf de introductie van het speldje in 1883 werd dit herkenningsteken
jarenlang met trots gedragen. Het eerste insigne was een wit ivoren kruis.
Verpleegkundigen droegen het speldje toentertijd duidelijk zichtbaar onder de kin. Was het
kruisje zwart, dan was je werkzaam in de psychiatrie. Om fraude te voorkomen werd in
1921 de draagplicht ingevoerd. Droeg je het speldje niet bij het uitoefenen van het
verpleegkundig beroep, dan was je zelfs strafbaar. Bijna 100 jaar later bleven de speldjes
steeds vaker — tot spijt van menig verpleegkundigen — in de kast liggen. In 1977 komt dan
ook een einde aan de draagplicht.
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FEMKE

COLUMN

SOMS HUILT DE
VERPLEEGKUNDIGE OOK

H

aar hoofd valt weg in het grote,
witte kussen. Ze is in een diepe
slaap gevallen. Haar gezicht is
ontspannen. Alsof het accepteert dat het
bijna klaar is. Het lichaam moegestreden,
de geest die steeds verder wegzakt in een
moeras van onsamenhangende gedachtes.
Ze geeft zich eraan over.

Geraakt worden
hoort bij de
menselijkheid
van ons vak

Ik zit op een krukje naast haar bed en
kijk naar de rimpels op haar gezicht.
Het is een moment van ons samen. Even
daarvoor had ze mij nog gewenkt, naar
me gelachen, me geknuffeld en een kus op
mijn wang gegeven. Praten ging niet meer,
het was meer brabbelen dat ze deed. Mijn
naam wist ze niet, maar daar in dat moment, in die omhelzing, zei ze zoveel meer
dan misschien met woorden mogelijk was.
Nu ligt ze stil op haar zij. De ademhaling
is nauwelijks hoorbaar, tot ze dan ineens
weer een flinke teug inademt. Haar hand
ligt in mijn hand en met haar laatste
beetje kracht houdt ze die vast. Af en toe
knijpt ze er zachtjes in. Ondanks een lijf
dat langzaam opgeeft, is er nog de ziel die
het laatste stukje leven niet zomaar los wil
laten. Zo zit ik een tijdje bij haar. Ondanks
de stilte en serene rust gebeurt er ontzettend veel. Een leven is bezig om zich te
voltooien.

Femke van der Palen is
verpleegkundige en journalist.
Beide functies combineert zij
door te schrijven over de zorg.
Eerlijk, ontwapenend en het
liefst met een beetje humor.

Eerder die dag is het slechtnieuwsgesprek
geweest met de arts en mantelzorger.
Uitzaaiingen, niets meer aan te doen en
waardig sterven, zijn termen die tijdens

het gesprek vielen. Hoe verdrietig ook,
we zijn het er allemaal over eens: ze hoeft
niet te lijden. Palliatieve sedatie wordt
ingezet om een akelige dood voor te zijn.
Een beleid waardoor ze rustig inslaapt om
uiteindelijk niet meer wakker te worden.
Het is een gesprek dat ik in mijn loopbaan
als verpleegkundige vaker heb bijgewoond. Het zijn gesprekken die nog altijd
raken, omdat je het liefst zo lang mogelijk
alle zorg wil geven die mogelijk is. Omdat
je iemand graag hier wil houden. Tot het
rekken niet meer langer mogelijk is en tot
leven lijden wordt. Want iemand waar je
intensief voor zorgt zien lijden, raakt je
ook als doorgewinterde professional nog
steeds.
Na anderhalf jaar voor haar te mogen
zorgen, kan ik zeker zeggen dat het goed
is dat ze gaat. Dat haar leven voltooid
is. Haar eerder zo te zien strijden deed
pijn. Zo is het goed, maar jezelf honderd
procent afsluiten voor gevoelens gaat niet.
Dat hoeft ook niet en maakt je niet direct
minder professioneel. Mijn ogen worden
troebel van de tranen. Ik probeer om ze
tegen te houden, maar dan accepteer ik
dat dit net zo goed onderdeel is van mijn
professionele houding. Soms ben ik blij
dat iets me nog zo raakt, omdat afgestompt zijn een groot schrikbeeld van me
is. Geraakt worden hoort bij de menselijkheid van ons vak. Want soms, soms huilen
verpleegkundigen ook.
Femke

f.vanderpalen@nu91.nl
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