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112
MELDKAMER
‘Als ik niets doe,
gaat de ambulance
niet rijden’

INNOVATIES IN DE ZORG
CAO-ACTIES GAAN
ONVERMINDERD DOOR

MILAN
IN DE ZORG

Milan Adang (34)
Ambulant Verpleegkundige
GGZ Oost Brabant,
regio Helmond
“Al van kind af aan wilde ik als
verpleegkundige op de ambulance
gaan werken. Tijdens de opleiding
kwam ik er echter achter dat de
psyche van de mens meer mijn
interesse wekte. Hier ben ik dan
ook uiteindelijk in afgestudeerd.
Het werken in de GGZ is uitdagend
en geeft voldoening. Het is mijns
inziens vaak een onderbelicht
onderwerp tijdens de studie.
Het bedenken van creatieve
interventies zodat iemand met
psychische klachten een zo fijn
mogelijk leven kan hebben en de
dankbaarheid van zowel cliënt als
familie, zijn voor mij de grootste
drijfveren.”
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‘ALS IK NIETS DOE, GAAT DE
AMBULANCE NIET RIJDEN’
Wat doe je als je tijdens het uitvallen van het
landelijke alarmnummer 112, zoals op 24 juni
van dit jaar, alle noodplannen vastlopen?

14 CAO-ACTIES GAAN

ONVERMINDERD DOOR
Van alle kanten onderstreept de samenleving
het belang van de zorg en van de mensen die
erin werken, maar nog altijd is er geen caoakkoord.

16 INNOVATIES IN DE ZORG
In de zorg wordt veel gedaan met innovatieve
oplossingen om het werk eenvoudiger en
efficiënter te maken.
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De witte woede
Agenten verdienen weinig, verpleegkundigen nog minder, het is tijd
voor actie! Deze tekst was in 1988 het begin van De Witte Woede.
Verpleegkundigen en verzorgenden pikten het niet langer. Jarenlange frustratie vond via de actiegroep VVIO (Verpleegkundigen en Verzorgenden In Opstand) een weg naar buiten. Onderwaardering, niet
gehoord worden en hoge werkdruk: de beroepsgroep liet massaal
van zich horen. Niemand kon daar omheen. Als verpleegkundige
sloot ik mij ook hierbij aan. Afwachten was geen optie. De VVIO ging
in 1991 verder als NU’91, waar ik nog steeds met dezelfde passie
werk als waarmee ik me destijds bij de actiegroep heb aangesloten.
De stem van verpleegkundigen en verzorgenden is nog steeds de
belangrijkste drijfveer.
Er is momenteel veel onrust in de zorg. Geen wonder als je ziet dat
bij de cao-academische ziekenhuizen de stem van de verpleging opzij
werd geschoven. En ook andere zorg-cao’s moeten worden bevochten. In deze onrustige tijd moest ook het jarenlange traject rondom
de beroepsprofielen worden afgerond. Tot op het laatste moment is
hard gewerkt om een zo breed mogelijke overgangsregeling te krijgen. Terwijl er slechts een smalle overgangsregeling op tafel lag.
Toch lijkt BIG-2, en de daarmee samenhangende overgangsregeling,
de welbekende druppel. Was er in de voorgaande jaren wel echt naar
de beroepsgroep geluisterd? Een korte tekst was ook nu het begin
van een actiegroep die snel veel aanhang vond. Kort nadat NU’91
samen met deze actiegroep aan tafel zat, kwam er een bericht van
het ministerie. Er zou een pas op de plaats gemaakt worden om te
spreken met de mensen om wie het gaat. Samen met NU’91 wordt
gekeken op welke vragen er antwoorden moeten komen. Het is nog
niet te laat, maar dan moet nu wel alles op tafel komen. Het wordt
tijd dat verpleegkundigen eens echt gehoord worden.
Michel van Erp
Hoofdredacteur
m.vanerp@nu91.nl
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Kinderen
zijn vaak
de beste
melders

REPORTAGE



Een kijkje in de meldkamer

Door Iris van de Laar & Femke van der Palen
Fotografie Ton de Bruin

Op 24 juni van dit jaar was alarmnummer 112 niet bereikbaar door een grote
storing bij KPN. Op dat moment opende de landelijke politie een noodnummer en
werd in diverse regio’s een NL-alert verstuurd met daarin een ander nummer.
Saskia Rijnhout is verpleegkundige op de meldkamer in Tilburg. Ze was op dat
moment niet aan het werk, maar kan zich wel voorstellen dat er die dag sprake van
paniek was. “Er zijn altijd noodplannen voor als er iets gebeurt. Alleen: tijdens deze
uitval liepen alle noodplannen vast. Het probleem lag bij de telefooncentrale en
daar konden wij niets aan doen. Dan krijg je het wel heet hoor.”

‘Meldkamer ambulancedienst. Wat is het adres van
het noodgeval?’ Even daarvoor rinkelde een van de
vele telefoons. Aan het deuntje kon verpleegkundige Saskia precies horen of het spoed was. In de
grote meldkamer waarin zij werkt, zijn de politie,
brandweer en ambulance gevestigd. Elke discipline
bestrijkt een eigen hoek. Op de plek waar de verpleegkundigen van de ambulancedienst zitten, staan
vijf bureaus in een ronde cirkel opgesteld. Op alle
bureaus staan maar liefst acht computerschermen. Zo
ziet iedere verpleegkundige in een oogopslag waar de
ambulances zijn, waar een melding vandaan komt en
welke vragen gesteld moeten worden aan de hand van
een vast protocol.
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‘Kunt u aan uw man vragen of hij kan glimlachen?
Wat zegt u, blijft een mondhoek hangen?’
Saskia: “Het is in Nederland verplicht om als meldkamer een uitvraagprotocol te hebben. Op die manier
leveren we uniformiteit in zorg. Je hebt twee triagesystemen: NTS (Nederlandse Triage Standaard) en
ProQA. Wij werken met ProQA. Dit kan per meldkamer verschillend zijn. De ene helft werkt met NTS,
de andere met ProQA. In feite is het gewoon een
gestructureerde variant van uitvragen. Op basis van
die vragen kom je tot een code. Door die code krijg je
een bepaalde urgentie waardoor iedereen minimaal
➽
dezelfde zorg krijgt. 
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Op de bureaus staan diverse computerschermen
waarop veel informatie voor de verpleegkundigen
zichtbaar is.

Ik mag die zorg wel opwaarderen, maar ik mag niet
afschalen. Dat is om te voorkomen dat een ongeval
onderschat wordt. En om te zorgen dat – ongeacht
waar jij mee belt – ik geen vooroordeel heb op basis
van de manier van melden. In de stad kan iemand
pijn bijvoorbeeld heel anders beleven dan iemand op
het platteland. Helaas bellen sommige mensen heel
snel 112 en anderen weer heel erg laat. Dan is het aan
mij de taak om op basis van het protocol te reageren.
Je moet er dus altijd objectief ingaan, maar dat is
soms lastig. Zo gebeurt het wel eens dat iemand belt
en zegt: ‘Ik heb die en die klachten en ik heb net ook
de huisarts gebeld. Daar kan ik pas over een uur terecht, maar het gaat nu echt niet.’ Dan weet ik dat ze
niet wil wachten en dan denk ik daar dus wel iets van.
Toch begin ik met diegene uit te vragen en de persoon
krijgt de inzet zoals die hoort te zijn. We bieden altijd
hulp, maar in zo’n geval kan ik haar doorverwijzen
naar een huisarts in plaats van een ambulance erheen
te sturen. Dus wij leveren altijd zorg, maar we kijken
aan de hand van die vragen welke zorg gepast is.”
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‘Alles draait om
goede communicatie’
Alles draait om goede communicatie
Alle meldingen die Saskia en haar collega’s krijgen,
worden telefonisch behandeld. Dat betekent dat zij
nooit fysiek contact heeft met haar patiënten. “Zodra
ik een telefoontje krijg, luister ik niet alleen naar de
melder. Je doet ook iets met de omgevingsgeluiden.
Je hoort of iemand buiten langs de snelweg staat of
bijvoorbeeld in een stal tussen de loeiende koeien.
Het kan ook juist te stil zijn op de achtergrond. Of
je hoort iemand op de achtergrond op een bepaalde
manier ademen waarvan je weet dat het niet goed is.
Het is die combinatie van alle geluiden eromheen en
hetgeen de melder vertelt, waardoor ik mijn inschatting maak. Alles draait om goede communicatie.
Communicatief moet je dus heel sterk zijn, wil je
een melder meekrijgen. Een melder is in wezen jouw
ogen, maar ook jouw oren en handen. En jij moet
zorgen dat die melder gaat doen wat jij wil. Dat is een
enorme uitdaging. Je behandelt de patiënt, maar je
hebt geen fysiek contact zoals je in een ziekenhuis
bijvoorbeeld wel hebt.”
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‘Je gebruikt de melder
als jouw ogen’
Opvallend genoeg is er een specifieke groep onder de
melders die de verpleegkundigen van de meldcentrale
het beste van informatie voorzien. “Meestal zijn dat
kinderen die bellen. Dat gebeurt overigens niet vaak.
Zij gaan zonder emotie een gesprek in en vertellen
precies wat ze zien. Vaak hebben ze wel door dat het
iets ernstigs is, maar ze zijn heel objectief. Ze vertellen meteen wat ze zien: ‘Ik zie dat hij blauw is of ik zie
een wond daar.’ Zij kunnen heel plastisch vertellen
wat er aan de hand is, waardoor zij helder kunnen
vertellen wat er is gebeurd.”
Onbekende manier van zorgverlening
Dat deze manier van zorgverlenen anders is, mag
duidelijk zijn. “Maar ook meteen een manier die heel
onbekend is in Nederland. Er is natuurlijk ook maar
een kleine groep die dit vak uitoefent. Je spreekt niet
met een telefoniste zoals vaak wordt gedacht, maar
met ervaren verpleegkundigen. Iedereen kan zich wel
een beeld voorstellen van hoe een ambulance komt
voorrijden, maar niemand heeft een duidelijk beeld
van hoe het hier op de meldkamer werkt. Alleen: als
ik niets doe, gaat de ambulance niet rijden. Dat stukje
bewustwording is er nog niet”, zegt Saskia.
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Daarnaast wordt veelal gedacht dat een meldkamer
alleen paniekmeldingen ontvangt, maar in werkelijkheid is dat maar een heel klein percentage, namelijk
vijf tot tien procent. “Het beeld is dat wij alleen maar
schreeuwende mensen aan de telefoon hebben, maar
dat is niet zo. Gelukkig hebben we ook veel bellers die
pas de telefoon pakken als het écht nodig is. Of soms
pas bellen als het te laat is, helaas. Al spreken we ook
mensen die bellen voor een sneetje in de vinger en
daar moet je ook serieus op reageren.” Al heeft het
ook nadelen volgens Saskia. “Soms komt er iets uit
wat echt niet nodig is, maar je bent afhankelijk van
wat jouw melder zegt. Als de melder zegt: ‘Hij is niet
helemaal wakker’, dan moet ik dat geloven. Terwijl
ik soms wel eens een andere interpretatie heb. Op
dat moment herhaal ik de vraag, maar als ze blijven
ontkennen dan weet ik dat daar een ambulance voor
moet gaan rijden. Tevens is dit meteen mijn stukje
veiligheid, want ik doe geen aannames. Ook al gaat er
tegen mijn gevoel in te snel een ambulance rijden.”
Vanuit de meldkamer komen meerdere geluiden.
Verschillende verpleegkundigen zijn aan het telefoneren. Sommigen zelfs met elkaar. ‘Hij is al overleden?’,
wordt er vanuit de andere kant gevraagd. “Natuurlijk
heb je met veel leed te maken, maar gelukkig ook met
mooie dingen. Op het moment dat er iemand overlijdt, is dat natuurlijk heel triest. Maar als je achteraf
hoort dat de melder zich niet machteloos voelde, dan
hebben wij alles kunnen doen wat in onze macht ligt.
Dan is de afloop heel vervelend, maar kan het voor de
➽
melder heel waardevol zijn.” 
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‘WE WORDEN JUIST ONRUSTIG ALS HET TÉ RUSTIG IS’
Waar de ambulancezorg in Tilburg normaal gesproken negenhonderd tot duizend keer per dag meldingen binnenkrijgt, is het rond het middaguur op 24
juni van dit jaar verdacht stil op de meldkamer. Al
snel wordt duidelijk dat het landelijk noodnummer
112 niet bereikbaar is door een grote storing bij KPN.
Teammanager Yvonne den Ouden probeert vanaf
haar vakantieadres te coördineren en mee te helpen
waar mogelijk. “We werken heel geprotocolleerd
in onze hulpverlening en dat geldt ook tijdens een
technische uitval, maar een storing van deze omvang
hebben we in Nederland nog maar zelden meegemaakt. Ik had daardoor al snel in de gaten dat er iets
aan de hand was en dat er wat moest gebeuren.” Het
was vooral opvallend omdat alle centrales in het hele
land eruit lagen. “Het is wel eens eerder het geval
geweest dat er een meldkamer plat gaat of dat er een
regio uitvalt. Maar dan kun je nog naar de ‘buren’.
Dit was anders. Nu waren politie, brandweer én de
ambulancezorg niet bereikbaar.”
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Als we naar de cijfers kijken dan zien we dat 112
vaker is getroffen door een storing. In 2012 was dat
zelfs meerdere keren het geval. Onder meer door onderhoudswerkzaamheden. In 2015 was het nummer
van de politie niet bereikbaar in het oosten en het
midden van het land. In 2017 was hetzelfde nummer
voor het hele land een deel van de dag niet bereikbaar. Toen ging het om een stroomstoring. “Het is
misschien wel goed – al is goed niet het juiste woord
– dat dit een keer gebeurt. Het zet iedereen wel weer
op scherp. Alle procedures worden weer eens goed
nagelopen en er kunnen verbetertrajecten worden
opgestart, die anders te lang op de plank liggen. Maar
dit maakt wel dat er nu actie wordt ondernomen. En
dat is ook al gebeurd. Er zijn inmiddels al wat kleine
punten aangepast, maar het landelijk onderzoek is
nog gaande”, zegt Yvonne.
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OPINIELEIDERSCHAP

OPINIELEIDERSCHAP VOOR
VERPLEEGKUNDIGEN
“Mijn motivatie om mee te doen met dit programma is dat ik denk dat het
me kan helpen om de verpleegkundige beroepsgroep beter op de kaart te
zetten. Nu wordt vaak over verpleegkundigen geschreven en gesproken
door anderen. Ik zou graag zien dat verpleegkundigen zélf het woord gaan
voeren over hun eigen vakgebied. Om zo anderen duidelijk maken wat een
prachtig beroep verpleegkundige is, waarvoor veel kennis en kunde nodig is.
Ik denk ook dat het belangrijk is om verpleegkundige successen te delen en
daarmee collega’s te inspireren. Een beter beeld en meer zichtbaarheid van
wat verpleegkundigen doen, maakt dat anderen, zoals beleidsmakers, meer
rekening gaan houden met wat verpleegkundigen aangeven. Meer invloed op
onze eigen vakinhoud, werkdruk en ontwikkeling is hard nodig.
Tijdens de derde cursusdag werd ingegaan op opiniërend schrijven. Onder
leiding van Bas Jongenelen kregen we theorie over het schrijven van een
goed opiniestuk. We kregen tips van Catharina van Oostveen, Jacqueline
Dijkstra, Hugo van der Wedden en Margot Hamel over ons zelf geschreven
opiniestuk. Ook de wegen die je moet bewandelen om een opiniestuk gepubliceerd te krijgen, werden behandeld.
Het programma zorgt ervoor dat ik uit mijn comfortzone kom. Hierin word
ik aangemoedigd door de programmaleiders en medecursisten. Ik merk dat
mijn comfortzone groter aan het worden is. Graag wil ik andere verpleegkundigen aanmoedigen om hetzelfde te doen. Er zijn al prachtige voorbeelden van opinieleiderschap, maar ons vak verdient meer!”

Geertruida van Harten
verpleegkundige op de afdeling
Maag- Darm en Leverziekten
van ziekenhuis Rijnstate

Samen met de Hogeschool van Utrecht
heeft NU’91 een opinieleiderschapsprogramma ontwikkeld speciaal voor onze
leden. De verpleegkundige en verzorgende

Wil je meer weten
over het programma?
Mail dan naar
d.feliksdal@nu91.nl

beroepsgroepen worden namelijk nog te
weinig gehoord en gezien in de media. En
dat terwijl verpleegkundigen en verzorgenden een vitale rol vervullen binnen de
gezondheid van onze maatschappij. Met
het NU’91 opinieleiderschapsprogramma
ontwikkelen 21 leden zich gedurende een
half jaar – ieder op eigen wijze – tot opinieleider. Op 2 april ging het programma
van start en het komende half jaar zullen
we op verschillende manieren verslag
uitbrengen van ervaringen en inzichten

Dieke Feliksdal
Beleidsmedewerker bij NU’91
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vanuit het programma.
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NIEUWS

Onderhandelaarsakkoord
cao GGZ
NU’91 heeft samen met FNV, CNV en FBZ een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over
een nieuwe cao GGZ. De cao loopt van 1 juni 2019
tot 1 december 2021. Afgesproken is onder meer dat
het salaris van de werknemers gedurende de looptijd
gemiddeld met 3,3% per jaar wordt verhoogd. Daarnaast zijn diverse afspraken gemaakt over opleiding
en registraties.
Maar liefst 91% van de leden, werkzaam in de GGZ,
heeft ingestemd met het akkoord. NU’91 is blij dat
het akkoord positief is beoordeeld door haar leden.
Per 1 oktober 2019 krijgen werknemers een salarisverhoging van 3%. Daarna wordt het salaris per 1
augustus 2020 nog eens met 3% verhoogd en per 1
juni 2021 met 2,1%. Verder ontvangen werknemers in
november 2021 een eenmalige uitkering van maximaal 500 euro bruto (voor parttimers naar rato van
het dienstverband). Afgezet tegen de looptijd betekent dit opgeteld een gemiddelde salarisverhoging
van 3,3% per jaar. Het salaris van leerlingen wordt
gedurende de looptijd met 8 tot 10% verhoogd. Als
werknemers een tweede opleiding volgen, gaan ze er
niet op achteruit en behouden hun salarisperspectief.
De verdeling van de loonsuppletie in het eerste en
tweede ziektejaar wordt anders verdeeld.
Voor alle werknemers die geen doorbetaalde lestijd
hebben en een verplichte opleiding via e-learning
volgen, is afgesproken om lestijd als werktijd te beschouwen. Daarbij wordt per module bepaald wat de
benodigde en te compenseren lestijd is.
Tot slot wordt voor de 57-plusser een vrijstelling
voor de slaapdienst opgenomen, tenzij de werknemer
geen bezwaar heeft tegen slaapdiensten. Wil je meer
weten? Bekijk dan het onderhandelaarsakkoord op
onze website. Leden krijgen binnenkort een verdere
toelichting over de gemaakte afspraken.
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Wij zijn op zoek
naar jou!
Jij hebt ooit de stap gezet om je aan te melden en je in te schrijven
als lid van NU’91. Ben je klaar voor de volgende stap? Meld je dan
nu aan voor de ledenraad. Op die manier kun jij je betrokkenheid
bij NU’91 verder vormgeven. Je leert hoe NU’91 werkt, je bent
direct op de hoogte van de plannen voor de toekomst en wanneer
je wil, kun je ook nog van alles te weten komen over het lezen van
een begroting en een jaarrekening.t
En, niet onbelangrijk, lid zijn van de ledenraad geeft je ook de mogelijkheid mee te denken en mee te praten over het beleid van jouw
beroepsorganisatie.
Wij verwachten dat je bereid bent om zes keer per jaar te vergaderen en
dat jij je aan de ledenraad wil verbinden voor een zittingstermijn van
vier jaar.
Je ontvangt een financiële vergoeding voor het aanwezig zijn bij de
vergaderingen en voor de gemaakte kilometers.
Wil je meer weten, neem dan contact op met Janny Kuperus. Zij is
bereikbaar via het directiesecretariaat. Wij hopen snel jouw motivatie
en cv te kunnen lezen. Je kunt deze voor 1 oktober aanstaande mailen
naar: directiesecretariaat@nu91.nl.
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STELLA

Congres voor de
cardiovasculaire
zorg
Op 22 november vindt weer het jaarlijkse
congres van de Nederlandse Vereniging
voor Hart- en Vaatverpleegkundigen
(NVHVV) plaats in Ede. Het thema van
CarVasZ 2019 is: ‘Hier klopt iets niet’.
Tijdens dit congres zullen sprekers
vanuit hun deskundigheid en ervaringen
het thema belichten en presenteren in
leerzame en inspirerende voordrachten.
De Keynote speaker is mr. J. A. van Boven.
Zij zal op eigen wijze het thema van de dag
aansnijden. De zorg bevat ontroerende,
waardevolle en enerverende momenten die
menig hart sneller doet kloppen. Tommie
Niessen, verpleegkundige en blogger, zal
tijdens CarVasZ laten zien hoe mooi het
vak is en hoe moeilijk het soms kan zijn.
Heb je een onderzoek of kwaliteitsverbeteringsproject uitgevoerd en wil je de
resultaten delen met collega’s? Dan nodigt
de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek je uit een abstract in te sturen voor
maandag 9 september.
CarVasZ 2019 belooft weer een boeiende
en leerzame dag te worden. Het congres is
bovendien een ideaal moment om collega’s
te ontmoeten, ervaringen te delen en
kennis uit te wisselen over de cardiovasculaire zorg. Wil je meer weten of jezelf
aanmelden? Ga dan naar carvasz.nl voor
meer informatie en inschrijving.
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Tijdens mijn vakantie heb ik altijd het voornemen om veel te gaan
lezen. Ik neem graag alle zakelijke bladen van kantoor mee waar ik
gedurende het jaar vaak niet aan toe kom. Pas dan heb ik alle rust om
interessante artikelen te lezen, om deze vervolgens te kunnen delen
met anderen. Graag deel ik een artikel uit VM (VerenigingsManagement) met jullie. Ik kan mij hier volledig in vinden en ik zou mijn
functie als bestuurder nog meer zo willen invullen.
In het artikel stond dat dit voorjaar voor de derde keer een Nationaal
Voorzittersonderzoek is gehouden. Nog niet zo lang geleden bepaalde
de voorzitter wat de vereniging was en wilde. Hij ging dan wel eens
feedback halen bij zijn leden, met als doel ze bij de groep te houden.
Uit onderzoek blijkt nu dat het beeld helemaal gekanteld is. Voorzitters van verenigingen willen veel meer weten wat er speelt en halen
die informatie bij hun leden.
NU’91 zoekt ook zoveel mogelijk contact met jullie via klankbordgroepen, vragenlijsten en andere bijeenkomsten. Sterk leiderschap
bestaat namelijk niet alleen uit het doorhakken van moeilijke knopen. Het is juist veel meer het snel en gefocust kunnen beslissen
en het besluit evalueren om vervolgens te kunnen reflecteren. En
eventueel als dat nodig is terug te kunnen pakken. Zoals wij op 22
augustus hebben gedaan met het versturen van een vragenlijst over
de wet BIG-2.
Uit ledenonderzoek is gebleken dat er de behoefte is dat NU’91 zich
bezighoudt met inhoud. Dat blijkt ook uit de ontwikkelingen rondom
wet BIG-2. Dit nemen wij in onze koers mee. Hierin nemen wij graag
de coördinerende rol, tussen de verschillende partijen, op ons. Uiteraard blijft dat wat er bij de leden speelt hiervoor de basis.
Ik hoop dat jullie hier allemaal actief aan willen bijdragen. Dan staan
we samen sterk!
Stella Salden
Voorzitter NU’91
s.salden@nu91.nl
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NIEUWS
Wet ambulancezorg
moet kwaliteit borgen
Het werk van de ambulanceverpleegkundige is vaak
van levensbelang. Dat vraagt om zekerheid, kwaliteit
en continue beschikbaarheid. Als patiënt moet je
namelijk te allen tijde kunnen rekenen op een ambulance als dat nodig is. Ambulanceverpleegkundigen
werken samen met huisartsen, spoedeisende hulpafdelingen en andere partners. Die moeten elkaar goed
kunnen vinden en afspraken kunnen maken voor
langere tijd.
Wisseling van aanbieders van ambulancezorg past
daarbij niet. Het is van belang dat de continuïteit en
permanente beschikbaarheid van ambulancezorg
van goede kwaliteit moet blijven. De toekomstige wet
ambulancezorg gaat dat regelen.
Zo zal de ambulancezorg worden aangemerkt als
niet-economische dienst van algemeen belang. De
overheid bepaalt dan de regio-indeling, wijst één
aanbieder aan en bepaalt de budgetten en tarieven.
Daarnaast stelt ze eisen aan bestuur, intern toezicht
en transparantie van de aanbieder en legt de kwaliteitseisen vast. De aanbieder heeft het alleenrecht
op het leveren van de ambulancezorg, maar ook de
plicht om kwalitatief goede en tijdige zorg te leveren.
Verzekeraars blijven, net als nu het geval is, zorg
inkopen bij de aangewezen aanbieder en hebben de
plicht om voldoende zorg in te kopen voor hun verzekerden. Kwaliteitsnormen krijgen een expliciete plek
in de nieuwe wetgeving. De ambulancesector werkt
momenteel aan een kwaliteitskader dat hiervoor de
basis kan vormen.

Ontwikkelingen rondom
Wet BIG-2
Het voorgenomen wetsvoorstel rondom wet BIG-2 – en de
daaraan gekoppelde overgangsregeling – heeft tot veel commotie geleid onder de verpleegkundige beroepsgroep. Veel leden
hebben zich bij NU’91 gemeld met vragen over het wetsvoorstel,
de overgangsregeling en de gevolgen op hun werksituatie van een
eventuele invoering.
NU’91 heeft zich bij het advies over de invoering van deze wet en
de overgangsregeling terdege gerealiseerd dat deze onvoldoende
is uitgewerkt. Begin juni heeft NU’91 daarom kritische vragen
gesteld aan de minister over onder andere:
● de inhoud en kosten van de in de overgangsregeling benoemde
scholing;
● de functiewaardering van huidige verpleegkundige functies;
● de wijze van registratie en herregistratie in het huidige en het
nieuwe register;
● hoe te komen tot voldoende functies op het niveau van
regieverpleegkundige;
● de voorwaarden en garanties die kunnen worden afgegeven
om onrust te voorkomen binnen de beroepsgroep.
Deze zaken zijn onvoldoende geborgd om tot invoering van het
wetsvoorstel over te gaan. Dit wordt ook bevestigd door de vele
reacties en vragen van de leden.
Onafhankelijk procesbegeleider
Op 21 augustus 2019 heeft de minister aangegeven het huidige
wetsvoorstel niet in te dienen, maar een onafhankelijk procesbegeleider, dhr. Alexander Rinnooy Kan, te benoemen. Dit om met
de veldpartijen in gesprek te gaan om te bezien of er een, door de
beroepsgroep gedragen, oplossing mogelijk is. Daarnaast geeft de
minister aan dat het huidige wetsvoorstel integraal kan worden
teruggedraaid. Dit zet voor de beroepsgroep de deur open om te
komen tot een gedragen oplossing om functiedifferentiatie in de
zorg verder vorm en inhoud te geven.
Breed gedragen oplossingen
Voor NU’91 is het zaak om samen met leden te onderzoeken welke voorwaarden noodzakelijk zijn. Daarom is op 22 augustus een
vragenlijst naar alle leden verstuurd. Op die manier wil NU’91,
samen met haar leden, komen tot breed gedragen oplossingen.

Kijk voor de meeste actuele
informatie over wet BIG-2 op
nu91.nl of neem contact met
ons op via 030 296 41 44.
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MARLOES

COLUMN

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

De zomer(vakantie) zit er alweer bijna op en wat is het voorbij gevlogen.
Hopelijk heeft iedereen genoten. Probeer de aankomende tijd nog
even het zomergevoel vast te houden en rustig aan te doen. En heerlijk
ontspannen kan weer perfect met HET BLAD. Ook deze keer heb ik weer
een interessant verhaal voor jullie.

E

veline is een 49-jarige verpleegkundige, werkzaam in het ziekenhuis. Ze werkt al ruim tien jaar bij
deze werkgever en ging tot voor kort met
veel plezier naar haar werk. Op haar werk
kan ze zich richten op de patiënten en de
zorg geven die ze nodig hebben.
De laatste jaren heeft Eveline veel voor
haar kiezen gehad. Zo is ze recent gescheiden van haar partner en belandde ze in de
schuldsanering. Tot op heden ziet Eveline
haar kinderen niet, wat haar heel verdrietig maakt. Daarnaast kreeg ze last van
zowel psychische als lichamelijke klachten
en daardoor was ze genoodzaakt zich ziek
te melden.
De bedrijfsarts raadt Eveline aan om op
een afdeling te werken waar meer structuur wordt geboden en de prikkels minder intens zijn. Dit omdat ze een slecht
gehoor heeft en snel te veel werkzaamheden op zich neemt. De werkgever
en Eveline vinden al snel een geschikte plek voor 18 uur. Het contract van Eveline is echter voor
24 uur. Samen vinden ze nog
een plek waar Eveline voor 8 uur
kan werken. Probleem opgelost,
zou je denken. De bedrijfsarts is
echter van mening dat deze twee
plekken niet tot een duurzame
oplossing lijden en dat er iets
gevonden moet worden voor 24
uur. Een eventuele oplossing is de
uren uit te breiden waar Eveline
nu 18 uur werkt, maar daar is nu
geen formatieruimte.



Werkgever stelt voor een arbeidsdeskundigeonderzoek in te stellen. Diegene kan
geschikte functies aanwijzen, passend bij
de beperkingen van Eveline. De werkgever is hiertoe verplicht gezien de Wet
verbetering poortwachter. Maar Eveline
ervaart dit als extra druk. Ze wil niet de
molen van het UWV in en door de stress
nemen haar beperkingen toe. Ze belt
met NU’91 voor ondersteuning. Na een
prettige kennismaking stel ik voor om de
volgende keer met Eveline mee te gaan en
haar tijdens het gesprek te ondersteunen.
Eveline slaat dit aanbod af. Als ik doorvraag naar de reden, komt naar voren dat
ze bang is dat haar werkgever het vervelend vindt als de vakbond meegaat. Ik geef
mijn zienswijze op haar angst en probeer
deze weg te nemen. Beide partijen hebben
immers één belang en dat is een oplossing
te vinden. Eveline ziet ook de voordelen
ervan in, maar wil er graag nog even over
nadenken. Ik geef haar uiteraard hiervoor
de ruimte en we spreken af dat zij contact
opneemt met mij.
Ik ben benieuwd of Eveline mijn hulp gaat
aanvaarden. Ze ervaart al zoveel stress,
die ik waarschijnlijk deels kan wegnemen.
Maar het is en blijft haar keuze.
Ik houd jullie op de hoogte! Heb je zelf
een hulpvraag of kom je er niet uit met je
werkgever? Trek alsjeblieft aan de bel bij
het Serviceloket. Zij helpen je graag.

Tot de volgende keer!
Marloes te Pas
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CAO-ACTIES

Door Jos de Blank

GAAN ONVERMINDERD DOOR
Nog altijd is er geen cao-akkoord. Van alle kanten
onderstreept de samenleving het belang van de zorg
en van de mensen die erin werken. Ook directies van
ziekenhuizen en zorginstellingen laten dit geluid horen.
En toch zetten de werkgevers geen handtekening onder
een cao waarin die belangen worden gewaarborgd.
Daarom is het nog steeds noodzakelijk om aan de bel te
blijven trekken. De cao-acties krijgen een nadrukkelijk
vervolg.
De groeiende bereidheid om actie te voeren, is absoluut een teken aan de wand. “De medewerkers in de
zorg zijn veel liever bezig met hun patiënten en cliënten. Dat doen ze veel en veel liever dan voor zichzelf
in actie komen. Maar nu zie je overduidelijk dat het
voor heel veel mensen de bekende laatste druppel is”,
vertelt Michel van Erp, actiecoordinator van NU’91.
Onbegrijpelijke aarzelingen
Die spreekwoordelijke laatste druppel heeft alles te
maken met de aarzelingen bij de NVZ (Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen) om een handtekening
onder een nieuwe cao te zetten. “Terwijl daarin voor
ons heel wezenlijke punten zijn opgenomen. Zo moet
er op de allereerste plaats een marktconform salaris
komen. Daarnaast dient er echt iets te gebeuren aan
de roosters en planning. Die zorgen op dit moment
voor een onevenredige werkdruk”, vervolgt hij. En hij
benadrukt: “Dit zijn toch heel redelijke eisen, als je
het er met zijn allen over eens bent dat de mensen in
de zorg zo’n belangrijk werk verrichten. Dan geef je
toch die erkenning in de vorm van redelijke arbeidsvoorwaarden?”

Acties gaan door
Toch moesten – en moeten – werkgevers nog nadrukkelijker met de neus op de feiten worden gedrukt. “In
de zomerperiode hebben we dat gedaan door in drie
ziekenhuizen zondagsdiensten te draaien. Verder zijn
er verschillende ludieke acties gevoerd. Bijvoorbeeld
door spandoeken op te hangen, flyers uit te delen of
op andere manieren aandacht te vragen voor onze
eisen”, vertelt Michel. “Die acties krijgen nu een vervolg tot aan het einde van het jaar. In estafettevorm
zullen verschillende ziekenhuizen en instellingen in
heel het land zondagsdiensten gaan draaien. Ook zijn
er werkonderbrekingen waarbij de medewerkers het
werk korte tijd neerleggen.”
Hulp bij het actievoeren
Steeds meer zorgprofessionals besluiten dus om ook
die vuist te maken. “Omdat ze zien dat het de enige
manier is om voor hun belangen op te komen”, stelt
de actiecoordinator van NU’91. Voor wie inderdaad
van zich wil laten horen heeft hij een aantal tips. “Bij
NU’91 zitten mensen klaar om je te begeleiden. Zij
kunnen je ook op het spoor zetten van een eventueel
actiecomité dat al actief is binnen de organisatie. Of
ze helpen bij de opzet van een eigen actiecomité.”
Hierbij wijst hij ook op de speciale website ‘www.
nu91actieboek.nl’ waarop nuttige informatie over het
actievoeren staat vermeld.
Michel besluit: “Het gaat er gewoon om dat we met
z’n allen aangeven hoe belangrijk dit is. Zoals ik al
zei, zijn het wensen en eisen die eigenlijk iedereen
ondersteunt. Patiënten, cliënten en hun familieleden
dragen ons duidelijk een warm hart toe. Ook politici en zelfs de directies van ziekenhuizen verklaren
volmondig hun steun. Alleen kan vooral die laatste
groep dat blijkbaar niet omzetten in daden. Het is tijd
dat ze de daad bij het woord voegen.”

‘Werkgevers moeten
gewoon daad bij woord voegen’
14
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In het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem loopt het project ‘Verpleegkundige van
Morgen’ (VvM). Met dit project worden verpleegkundigen voorbereid op de
complexere zorg van de toekomst en op de functiedifferentiatie.

ERVARINGEN IN

Door Geertruida van Harten

DE ONTWIKKELTUIN
De afdeling Maag- Darm- en Leverziekten (MDL),
waar ik verpleegkundige ben, is samen met een
aantal andere afdelingen een pilot-afdeling (ontwikkeltuin) in dit project. Bij de start was niet iedereen
in ons team enthousiast. De zorgen over de noodzakelijkheid van dit project, de waardering van mbo- en
inserviceverpleegkundigen en de studietijd die het
zou gaan kosten in een periode van grote werkdruk
en flinke wisselingen in de teamsamenstelling,
hadden de overhand. Daarnaast had niemand nog
een duidelijk beeld van wat we ons bij een ontwikkeltuin moesten voorstellen en hoe we moesten werken
met de verschillende verpleegkundige rollen in de
praktijk.
Na bijscholing in methodisch werken, patiëntgericht
samenwerken, evidencebased practice en verpleegkundig leiderschap –de pijlers van het project– zijn
we op de afdeling met de verschillende, verpleegkundige rollen van start gegaan. Een groep van mbo- en
hbo-verpleegkundigen van onze afdeling heeft een
plan van aanpak gemaakt. Er zijn doelen opgesteld
aan de hand van de vier pijlers. We stellen de uitvoering van de verpleegkundige rollen steeds bij door
ervaringen en feedback van collega’s en door uitwisseling van ervaringen met andere afdelingen.

Geertruida van Harten is als
verpleegkundige werkzaam op de
MDL-afdeling van het Rijnstate
Ziekenhuis in Arnhem. Zij is een
van de deelnemers van het opinie
leiderschapsprogramma dat NU’91
heeft ontwikkeld voor haar leden.
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Als team bepalen we zelf hoe we de ontwikkeltuin
vorm willen geven. Onze afdelingshoofden geven
ons het vertrouwen dat wij als verpleegkundigen
zelf de kennis in huis hebben, ondersteund door
management en Leerhuis, om richting te geven aan
deze ontwikkeling. De praktijkervaring van de langer
werkenden, combineren we met de nieuwe kennis
van jong gediplomeerden. Het belangrijkste is dat we
dit proces als team samen doen. We hebben een fijn
team, waarin we elkaar feedback durven te geven in
deze veranderingen. Daardoor inspireren we elkaar
en halen we het beste in elkaar naar boven. Daarbij
houden we ook rekening met al onze zorgen.
We zijn nu een dik jaar verder en zien al positieve
effecten. We hebben als team afgesproken dat we voor
de patiënten verpleegproblemen opstellen in het EPD.
Met behulp van (bewust) klinisch redeneren wordt
er minder zorg gemist, met name op het gebied van
psychosociale zorg. Ook zijn er veel plannen voor
kwaliteitsverbetering op de afdeling. Er is bijvoorbeeld, op initiatief van een aantal verpleegkundigen
van onze afdeling, een beweegproject opgezet om het
herstel van de patiënten te bevorderen. Hiervoor is
samenwerking gezocht met Fysiotherapie en Diëtetiek. Hbo-verpleegkundigen voelen zich eindelijk
meer uitgedaagd en ook mbo-verpleegkundigen geven
positieve effecten aan zoals het vinden van meer
diepgang door casusbesprekingen.
We zijn nog lang niet klaar met de ontwikkeltuin.
Ook de ontwikkelingen rondom wet BIG II zorgen bij
ons voor vragen. Toch kijken we met enthousiasme
uit naar de toekomst op onze afdeling, ons ziekenhuis
en de rest van verpleegkundig Nederland. Wat gaat
het ons brengen? Wij verwachten in ieder geval een
nog betere kwaliteit van zorg, inspelend op alle veranderingen in de toekomst, meer uitdaging en meer
invloed op de eigen werkinhoud en werkdruk.
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In de zorg wordt veel gedaan met
innovatieve oplossingen om het
werk eenvoudiger en efficiënter te
maken. Toch blijkt in de praktijk
dat de innovaties die door
zorgprofessionals ingezet worden
nog vrij summier zijn. Vaak komt
dit omdat zij niet goed op de
hoogte zijn van alle mogelijkheden
op dit gebied. Hier alvast een
overzicht van veelgebruikte
hulpmiddelen. In de volgende
editie van HET BLAD gaan we
hier uitgebreider op in.

Viro ML Alarmhorloge
Het Viro ML Alarmhorloge is een
zeer betrouwbaar GPS horloge met
valalarm en hartslagmonitor. Het
horloge werkt met een simkaart
waardoor het mogelijk is om te bellen.
Onder de SOS-knop kunnen drie
nummers geprogrammeerd worden,
die bij nood achter elkaar worden
gebeld. Via GPS is meteen duidelijk
waar iemand op dat moment is.

Bron: Thuisleefgids.nl

My Sensara Slim Systeem
My Sensara is een systeem dat de gezondheid
monitort. Dit slimme systeem is er om te zorgen
dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven
wonen. Ideaal voor familie of mantelzorgers. Zij
krijgen bericht op hun smartphone wanneer er iets
niet in orde is. Het zelflerende slimme systeem vangt
opvallende sensoren op en weet daardoor wanneer
het dagelijkse patroon afwijkt.

Slimme Pillendoos
De Slimme Pillendoos is verkrijgbaar in verschillende
varianten. Afhankelijk van wat nodig is. Stel bijvoorbeeld een alarmtijd in, die je dagelijks laat herhalen.
Liever een pillendoosje altijd bij je? Kies er een die
je om je nek kunt hangen. Met de Slimme Pillendoos
vergeet je nooit meer je medicatie in te nemen.
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Wolk heupairbag
De Wolk Heupairbag biedt bescherming bij een val.
De airbag is verwerkt in een speciale gordel, die het
juiste comfort biedt. Bij een val vouwt de airbag op
drie plaatsen uit. Op die manier zijn de linker- en de
rechterflank en de rug beschermd tegen letsel. De
Wolk Heupairbag draag je gemakkelijk en onzichtbaar onder de kleding.

GoLiveClip
De GoLiveClip telt stappen, houdt fit én slaat alarm. Daarnaast
komt de GoLiveClip in actie als iemand valt of zelfs maar dreigt
te vallen. Ontdek hoe deze kleine clip het gevoel van veiligheid
vergroot. Deze clip is fijn voor als iemand slecht ter been is,
alleenstaand of bijvoorbeeld al op leeftijd.

Zorgtablet De Compaan
De Compaan is een tablet speciaal ontwikkeld voor mensen
die minder goed met een computer overweg kunnen. Op
deze manier kunnen zij toch gemakkelijk communiceren met
familie en vrienden. Mantelzorgers kunnen met De Compaan
zelfs op afstand zorg verlenen. Communicatie verloopt via het
platform en is overal ter wereld bereikbaar. Zowel via mobiel,
tablet als de computer.

Tinybots
De Tinybot is een sociale zorgrobot die helpt
om mensen met een cognitieve beperking zoals
dementie te activeren. Daarnaast biedt een
Tinybot ondersteuning bij de dagelijkse dingen
zoals het klaarmaken van een ontbijtje en een
kopje koffie. Voor de momenten dat even niemand
beschikbaar is, ondersteunt een Tinybot de
zelfregie.

HET BLAD #4 - 2019
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JURIDISCH
Misschien heb je er al eens over nagedacht: werken in het buitenland. Een
andere cultuur, een andere manier van werken en vaak ook een ander
klimaat. Het kan een leuke en leerzame ervaring zijn. Mogelijk heb je je al
verdiept in het land waar je graag zou willen werken. En waarschijnlijk
spreek je de taal ook al. Maar hoe zit het eigenlijk met je rechten?

WERKEN IN
HET BUITENLAND:

DROOM OF NACHTMERRIE?
Bestaande richtlijn wordt uitgebreid
Dat zal afhangen van de vraag of het land binnen of
buiten de EU ligt en of het om detachering gaat of
niet. Om gedetacheerde werknemers beter te beschermen, wordt de bestaande richtlijn uit 1996 uitgebreid
met voorwaarden voor huisvesting en bepaalde
toeslagen en vergoedingen. Daarnaast wordt de
buitenlandse werkgever na een detacheringsduur van
twaalf maanden (eventueel te verlengen tot achttien
maanden) verplicht om alle arbeidsvoorwaarden en
-omstandigheden te garanderen van de lidstaat waar
de dienst wordt uitgevoerd. Dit met uitzondering van
het ontslagrecht en de aanvullende bedrijfspensioenregelingen.

Verantwoordelijkheid uitzendbureaus
Daarnaast verduidelijkt de richtlijn dat uitzendbureaus verantwoordelijk blijven voor de juiste betaling van de gedetacheerde werknemer, ook als een
werknemer wordt ‘doorgezonden’ naar een andere
opdracht. De rechten van gedetacheerde uitzendkrachten zijn vrijwel geheel gelijkgetrokken met die
van nationale uitzendkrachten. Ga je buiten de EU
werken, dan hangen de richtlijnen af van het land
waar je gaat werken.
Uitzendbureaus online
Mocht je besluiten om werkervaring op te doen in
het buitenland, kijk dan online eens wat rond. Er zijn
diverse (zorggerelateerde) uitzendbureaus die met je
meedenken en je op weg kunnen helpen. Besluit je om
echt te gaan emigreren, word dan lid van de Europese
zusterorganisaties van NU’91. Als je zoekt op EFN of
ICN vind je meer informatie.

Carel van den Bergh
Jurist bij NU’91

Ga je buiten de EU werken,
dan hangen de richtlijnen af
van het land waar je gaat werken
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HISTORIE

15 maart 1989: actievoerders lopen vanaf het Malieveld naar het Binnenhof om daar brieven
van duizenden verpleegkundigen en verzorgenden aan staatssecretaris Dees te overhandigen.
(bron: Nationaal Archief / fotocollectie Anefo)

DE WITTE WOEDE 1988-1991
Onze beroepsgroep staat er niet bekend om dat zij snel actievoert.
Maar als het moet, is er zo een grote groep verenigd die van zich
laat horen. Dat zie je nu in 2019, maar dit gebeurde ook al in
1988. Toen kwamen verzorgenden en verpleegkundigen uit heel
Nederland massaal in opstand tegen de achterliggende lonen, de
lage functiewaardering en de te hoge werkdruk. De actiegroep
droeg de naam Verplegenden en Verzorgenden in Opstand (VVIO),
waaruit later NU’91, DE BOND voor de mensen in de zorg, is
voortgekomen.

HET BLAD #4 - 2019

Het boek De Witte Woede,
over de opstand van de
verpleegkundigen en
verzorgenden in de periode
1988-1991, kost €24,95
en is te bestellen op
wittewoede.nl
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FEMKE

COLUMN

AANDACHT VOOR KWALITEIT

K
Voor echte kwaliteit
van zorg moet je
terug naar de basis

Femke van der Palen
studeerde Verpleegkunde
en Journalistiek. Voor NU’91
schrijft zij over wat haar
opvalt in de zorg.
f.vanderpalen@nu91.nl
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waliteit van zorg. We zijn er
maar druk mee. Veelal wordt het
in een zin genoemd met het meer
en hoger opleiden van personeel. Functies als kwaliteitsverpleegkundigen of
-functionarissen schieten als paddenstoelen uit de grond. Er komen commissies,
nieuwe regels en protocollen en er wordt
extra geld vrijgemaakt om maar aan die
eisen te voldoen. Toch blijft voor mij nog
steeds onduidelijk wat die kwaliteit dan
precies is. Want ondanks het feit dat het
een onderdeel van mijn takenpakket is,
denk ik dat bovengenoemde voorbeelden
niet de enige manieren zijn om kwaliteit
van zorg te kunnen bieden.
Voor echte kwaliteit van zorg moet je
terug naar de basis. Daar waar het in de
zorg om draait: de werkvloer. Jaren geleden werkte ik binnen een instelling waar
ineens alle helpenden voor een keuze
werden gesteld: opleiden of wegwezen.
Landelijk was besloten dat de kwaliteit
van zorg omhoog moest. Dat kon alleen
door het opleidingsniveau omhoog te
schroeven. Het is in mijn ogen de grootste fout ooit die daar en binnen andere
zorginstellingen is gemaakt. Kwaliteit van
zorg zit ’m namelijk niet altijd alleen in
het opleidingsniveau. Het is afhankelijk
van veel meer punten, waarvan ik denk
dat één onderdeel met kop en schouders
er bovenuit steekt: aandacht. Het is niet
voor niets dat die bekende Zweedse woonwinkel als slogan heeft: ‘Aandacht maakt
alles mooier’. Niet dat we nu massaal een
PAX kast in elkaar moeten gaan zetten als
een vorm van teambuilding. Juist vaker
kijken naar de kwaliteit van het huidige
personeel met ieders eigen opleidingsni-

veau in plaats van naar kwaliteit van zorg,
zou al een mooi begin zijn.
Dat merk ik iedere dienst weer. Zo werk ik
regelmatig met een collega die al jaren in
het vak zit. Ze is helpende en als ik vooraf
zie dat ik met haar ben ingepland, weet ik
dat het die dag wel goedkomt. Zij is dan
misschien niet afgestudeerd als verpleegkundige, maar weet heel goed wat de
cliënt nodig heeft. Puur en alleen omdat
zij de tijd neemt voor de mensen, voor
iedereen evenveel aandacht heeft en het
zorgen voor de ander tot een ware kunstvorm heeft verheven. Er wordt door haar
gedanst, gezongen, gelachen, de meest
warme vorm van zorg geleverd en bovenal
krijgt die persoon de aandacht die hij
verdient. Ze heeft niet dat diploma waar
zo veel op wordt gehamerd, maar ze heeft
een bak aan ervaring. Als ik later oud en
hulpbehoevend ben, wil ik door haar worden verzorgd. Dat zegt toch wel genoeg.
Omdat zij in haar functie optimaal tot
haar recht komt, kan ik me focussen op
andere taken die van mij als verpleegkundige worden verwacht. Zoals het controleren van protocollen of het doornemen van
de kwaliteitsregels. We zijn individuen
met allebei een ander diploma, maar als
duo verlenen wij samen de beste zorg. We
delen kennis en wisselen ervaringen uit,
overleggen en zetten altijd de cliënt centraal. Omdat we weten dat juist dat stukje
aandacht – voor de cliënt maar ook voor
elkaar – die veelbesproken kwaliteit van
zorg beter maakt. Daar kan geen enkel
protocol, regeltje of opleiding tegenop.
Femke
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