Ervaringen

‘Toen ik héél klein was wilde ik al zuster worden. En het liefst wilde ik voor baby’s zorgen. Dat was
mijn droom en tijdens mijn studie ben ik die achterna gegaan.’ Is Marieta gaandeweg van
gedachten veranderd? ‘Nee, absoluut niet. Ik heb het allermooiste vak van de wereld’. Marieta
Visser-Dibbits (38) is obstetrieverpleegkundige in het Beatrixziekenhuis.
Begeleiding bij de zwangerschap
Marieta begeleidt zwangere vrouwen in hun zwangerschap. De zorg van Marieta richt zich vooral
in het geboorteproces van het kindje, maar ook daarna, wanneer een gezin naar huis gaat. ‘Ik
vind het belangrijk om met elkaar een mooie bevalling te maken,’ vertelt Marieta. ‘Dat doe je echt
samen, daarom coach ik moeders ook. Ik leer ze over hun pasgeborenen zodat ze een kleine basis
meekrijgen naar huis.’
Vreugde en verdriet
‘Voor mij is de zorg geslaagd als ik de tijd kan nemen voor een patiënt. Je moet veel ballen
hooghouden en het is mooi als patiënten ondanks de drukte hun dankbaarheid uitspreken. Dat ik
écht tot steun ben geweest en zo heb kunnen coachen dat pijnstilling niet eens nodig is geweest.
En uiteindelijk als patiënten met mij delen dat ze ﬁjn op hun bevalling terugkijken’, vertelt Marieta.
‘Toch is verloskunde niet alleen maar rozengeur en maneschijn’, zegt Marieta. ‘We hebben ook te
maken met verdriet. Niet elke zwangerschap gaat goed. Een kindje kan tijdens de zwangerschap
al in de buik overlijden of een afwijking hebben waardoor het niet levensvatbaar is. Voor een
gezinnetje staat hun wereld helemaal op zijn kop. Juist dan wil je door goede begeleiding voor
families iets kunnen betekenen. Ik doe dat met liefde. De tijd die ze hebben met hun kindje is zó
kort. Dat grijpt je soms best aan’.
Babyboom
Marieta is al 16 jaar obstetrieverpleegkundige. Wat Marieta opvalt in die periode? ‘De geboortegolf
van vorig jaar,’ legt Marieta uit. ‘Er zijn heel veel baby’s geboren en het was daardoor extra druk.
En nog steeds zien wij meer geboortes dan gewoonlijk.’ De timing van deze babyboom was goed.

Marieta en haar collega’s namen namelijk in de zomer van 2020 het nieuwe Beatrix geboorte-en
kindcentrum in gebruik. ‘Wij hebben spiksplinternieuwe voorzieningen in de verloskamers zoals
een eigen bad en een douche. Daardoor kunnen wij patiënten comfortabelere zorg bieden. Deze
voorzieningen waren tijdens de babyboom van afgelopen jaar extra prettig, voor ons, maar zeker
ook voor de patiënten.'
Streekziekenhuis
In hetzelfde Beatrix geboorte- en kindcentrum komen alle disciplines rondom de zorg voor moeder
en kind samen. Marieta vertelt: ‘Wij hebben een hecht team waarin iedereen enorm betrokken is
voor het werk. In tijden van moeilijkheden staan wij als een warme kring om iemand heen. Dat zou
ik niet willen missen. Het helpt dat wij ook een streekziekenhuis zijn, dat maakt de lijntjes extra
kort. Ik denk dat we daarom in onze omgang met patiënten uniek zijn. Wij richten ons op de mens
achter de patiënt en zijn minder zakelijk dan in de grotere ziekenhuizen.’
Werken in het Beatrixziekenhuis
Wekt Marieta’s ervaringsverhaal jouw interesse in het Beatrix geboorte- en kindcentrum? Bekijk de
vacature voor obstetrieverpleegkundige in het Beatrixziekenhuis via onderstaande knop.
Bekijk vacature
Naar het overzicht

