Netwerkdag praktijkverpleegkundigen
(in de verpleeghuisartsenpraktijk).
28-11-08
Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het netwerk kwamen we samen in
Utrecht bij een vestiging van Axioncontinu. Daar werden we nu al voor de derde
maal gastvrij ontvangen!
Omdat er in het zuiden wat snelwegen verstopt zaten, waren er verschillende
personen aan de late kant binnen, waaronder ondergetekende. Maar dat mocht
de pret niet drukken en ook al miste ik net het hartelijke welkom van Diederika,
de presentatie door Dhr. J.F.Hoek, verpleeghuisarts, over Gerimedica was een
herkenbare binnenkomer. Gerimedica is een BV van de VU met enkele grote
zorgorganisaties, ze leveren medische zorg op vooruitstrevende wijze. Dhr. Hoek
schetste de historie van de arts in het verpleeghuis van de zeventiger jaren van
de vorige eeuw tot heden. En het antwoord van Gerimedica op de
decentralisering, de veranderende vraag en de veranderde rol van de
verpleeghuisarts door de jaren heen. U kunt de presentatie op de site vinden.
Door een haperende communicatie en de afwezigheid van de spreker van de
vakcommissie ouderen was er weinig melden. Er is overigens wel het nodige
bereikt. De aanwezige commissieleden staken hiervoor de hand in eigen boezem
en beloofden voor de volgende keer beterschap. Wel ontstond er een spontane
discussie over de positie van de praktijkverpleegkundige en de overeenkomsten
en verschillen met de POH, Nurse Practioner en dergelijke.
Tijdens de lunch werd er actief genetwerkt. Het valt me op dat er elke keer weer
nieuwe gezichten bijkomen. Er waren nu toch wel zo’n 50 personen aanwezig.
Na de lunch, goed verzorgd, volgde een presentatie van Mw. C.Zalsman,
ziekenhuishygieniste over uitbraak epidemiologie en handhygiëne. Natuurlijk een
presentatie met een hoog “o ja” gehalte, maar desondanks zeer actueel. We
krijgen meerdere keren per jaar te maken met uitbraken van Norovirus en
gevallen van MRSA en Mw. Zalsman gaf goede tips en sites om informatie te
halen. Er was ook gelegenheid om gewassen handen te onderwerpen aan een
testje om te zien wat er desondanks nog op “leeft”. Ook deze presentatie komt
op de website.
Een grote kring vormde zich voor het rondje waarin iedereen zich even
voorstelde en aangaf wat hij/zij wilde delen met de groep of welke vraag hij/zij
had. Samengevat: wat men kwam brengen wordt aan de webmaster gestuurd,
die het op de website plaatst. De vragen kunnen bij “oproepjes” op de website
geplaatst worden. Kennis en kunde stuiterde door de zaal.
Helaas werd er ook gedeeld dat hier en daar de praktijkverpleegkundige wordt
“wegbezuinigd”, met dank aan de overheid en de invoering van de ZZP’s.
Tot slot werden de aanwezigen bedankt voor hun komst en de organisatoren
voor hun werk, met een speciale vermelding voor Diederika, welke deze hele vijf
jaar een drijvende kracht was en héél véél werk telkens verzette.
Na een hapje en een drankje toog een ieder tevreden huiswaarts en voor mij
gold dat de terugreis zeer vlot verliep, voor de verandering eens zonder file of
vertraging. En dat op vrijdagmiddag!
Brigitte Sweep

