Op vrijdag 23 mei 2008 was de landelijke netwerkdag
van de praktijkverpleegkundigen in het verpleeghuis.
In Utrecht, gastvrij ontvangen door onze collega’s van AxionContinu brachten
we een hele prettige, maar ook zeker leerzame dag met elkaar door.
Rond 9.00 uur kwamen de eerste verpleegkundigen uit alle hoeken van het land
binnendruppelen en begroeten mensen elkaar enthousiast.
Rond 10.00 uur werd de dag ingeleid door Diederika Telgenhof, zij lichtte het
programma toe en gaf aan dat in november het eerste lustrum gevierd kan
worden, het netwerk bestaat nl. 5 jaar! De datum wordt 28 november 2008,
gepland in onderling overleg op dat moment.
De ochtend werd verder grotendeels en met gedrevenheid ingevuld door
Ferdinand Nauta, die ons een helder verhaal voorschotelde over de ZZP’s. Hij
gaf ons een goed inzicht in de kosten van de zorg en hoe deze tot nu en na 1-12009 vergoed gaan worden. Wat kan dit betekenen voor de
praktijkverpleegkundige?
Hoe verhoudt dit zich tot kleinschalige zorg en kwaliteit. Wat moet je niet doen,
en wat vooral wel? Ferdinand begeleidt vanuit zijn eigen bureau instellingen in
dit proces. We vergaten bijna koffie te drinken terwijl we naar hem luisterden en
prangende vragen stelden.
Gea de Klerck gaf nog voor de lunch in het kort aan waar de vakgroep
ouderenzorg, een onderdeel van de vereniging van praktijkverpleegkundigen en
praktijkondersteuners van de VenVN mee aan de gang is gegaan. Deze vakgroep
bestaat uit enkele leden van het netwerk en komt per jaar vier maal bij elkaar.
Tweemaal bij Diederika in Leeuwarden (!) en men ziet elkaar op de
netwerkdagen. Deze vakgroep is nog zeer jong en heeft besproken waar men in
de eerste periode mee aan de gang gaat: ontwikkelen van visie op ouderenzorg,
ervaringsdeskundigheid bundelen en toegankelijk maken via het internet en
criteria ontwikkelen waar scholing op getoetst kan worden.
Na de lunch, buiten in de zon en netwerkend doorgebracht, gaf Marc Baur een
presentatie van zijn adviesnota over de ontwikkeling van een pijnprotocol.
De beweegredenen om pijn methodisch te registreren, te bestrijden en het effect
te vervolgen binnen het verpleeghuis bij alle clienten werden in zijn verhaal
duidelijk. Met name zijn keuze van PMI’s (pijn meet instrumenten) was zeer
interessant.
We sloten de dag af met een kringgesprek, waarbij iedereen de kans kreeg te
melden wat hij of zij kwam brengen en/of halen. Dit werd een uitwisseling van
succesverhalen, vastloopmomenten, pijnpunten en een groot gevoel van
saamhorigheid. Een mooi besluit van een vermoeiende maar heel leerzame dag,
die ik niet had willen missen!
Brigitte Sweep.

