Nieuwsbrief 7, maart 2008

25 en 26 Februari 2008 hebben 2
nefrologen, 1 hoofdverpleegkundige en
een medewerker van Lloyds ons
dialysecentrum bezocht. Zij hebben
gedurende deze dagen ons
kwaliteitssysteem en onze kwaliteit van
zorgverlening beoordeeld.
Vol trots kunnen wij melden dat alles in
dik in orde is bevonden en wij
voorgedragen zullen worden voor
certificatie. Voor ons het bewijs dat wij
goede zorg bieden.

Nieuw personeel
Er is mij gevraagd een stukje te schrijven
over mezelf. Bij deze zal ik mij voorstellen.
Ik heet Gwendolyn Chrispijn en werk
sinds half januari 2008 in het
Flevoziekenhuis.
Hiervoor heb ik in Deventer in het
Deventerziekenhuis 11 jaar gewerkt als
dialyse verpleegkundige. Tot afgelopen
juni 2007 heb ik daar met veel plezier
parttime gewerkt. Mijn echtgenoot kreeg
een baan in Amsterdam aangeboden en is
het gezin met 3 kinderen naar Almere
verhuisd. Het was best spannend om mijn
oude vertrouwde omgeving te verlaten.
Uiteindelijk is het meegevallen en heb ik
een fijne woonomgeving terug gevonden.

Naast mijn werk als
dialyseverpleegkundige heb ik veel
cursisten begeleid die de dialyse
aantekening volgden. Doordat ik het
begeleiden zo leuk vond wilde ik er meer
van weten. Sinds anderhalf jaar volg ik nu
de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en
Welzijn. Ik vind het erg leuk en leer er veel
van. Tijdens het begeleiden van cursisten
deed ik veel dingen gevoelsmatig wat
natuurlijk niet verkeerd hoefde te zijn. Nu
leer ik de theorie achter het begeleiden. Ik
leer om dingen die ik doe theoretisch te
onderbouwen. En ik heb ook heel veel
dingen van mezelf geleerd.
Ik werk nu 2 dagen en ga dan ook 1 dag in
de week naar school in Nijmegen. In Den
Haag loop ik stage op een VMBO school.
Het is wel een enorm verschil om met
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pubers om te gaan en met chronisch
zieken.
Mijn hobby’s zijn koken en tuinieren, al
moet ik zeggen dat ik daar weinig tijd voor
heb. Van in de tuin werken kan ik enorm
genieten. O, ja shoppen vind ik ook erg
leuk maar dat is een dure hobby, waar
mijn man niet zo blij mee is…Grapje.
Het werken hier op de dialyse vind ik leuk.
Er heerst een goede (werk)sfeer, en ik heb
fantastische collega’s. Ik hoop dat het lang
zo mag blijven en dat ik ook zal bijdragen
aan een positieve werkomgeving.
Vragen? Stel ze gerust, ik werk meestal op
de maandag en de dinsdag.

Met ingang van 5 februari zijn wij
ook op de zondag geopend. De start
is rustig. Als u belangstelling heeft om
op zondag te dialyseren, ook eenmalig,
dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Gwendolyn Chrispijn.
Ik ben Geerten Vriens. Ik ben 27 jaar en
nu nog woonachtig in De Meern samen
met mijn vriend. In juni van dit jaar gaan
we trouwen en eind juli begin augustes ga
we verhuizen naar Almere.
Ik heb de opleiding MDGO-vp gedaan en
vervolgens de verkorte HBO-V opleiding.
Daarna heb ik gewerkt in het Rijnland
ziekenhuis in Leiderdorp, op de afdeling
orthopedie/urologie, kinder en op
neurologie/neurochirurgie. De laatste
anderhalf jaar heb ik op de polikliniek
mondziekten en kaakchirurgie gewerkt.
Ik begon steeds meer het verpleegkundig
beroep te missen en het langdurig contact
met de patienten.
Ik vind het een erg leuke uitdaging en heb
erg veel zin om de opleiding tot dialyse
verpleegkundige te volgen. Het bevalt mij
tot nu toe erg goed hier op de afdeling.
Leuke collega’s en een heleboel om te
leren.
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