'Bij Rivas wijkverpleging is
heel veel mogelijk'

Gerdien van Oostenbrugge is verzorgende IG en is al 13 jaar het gezicht van Rivas
wijkverpleging in de wijk in Vianen en omstreken. 'Het mooie is dat er heel veel
mogelijk is bij Rivas wijkverpleging: we bieden basiszorg, specialistische
verpleegkundige zorg en zorg in de laatste levensfase', vertelt Gerdien. 'Of een
professionele zorgverlener van de wijkverpleging nu een keer per dag, vijf keer in de
week of drie keer per dag moet komen maakt niet uit. Bij Rivas kan het met de juiste
indicatie van de cliënt snel en goed worden geregeld.'
Gerdien van Oostenbrugge zou niet anders willen dan zorgen voor cliënten in de wijkverpleging. 'Ik
vind dat ik mooi werk doe in de thuiszorg, omdat ik weet dat ik mede het verschil maak in het
leven van cliënten. Voor mij voelt mijn baan helemaal niet als werk. Met cliënten ontstaat niet
zelden een bijzondere band. Wie hulpbehoevend is maar nog te gezond voor een verpleeghuis
moet tegenwoordig met een eigen vangnet van familieleden en naasten het zelfstandig redden.
Soms is professionele zorg of ondersteuning nodig en die komen mijn collega's en ik bieden.'
Het werk vindt Gerdien interessant omdat geen dag hetzelfde is. 'Aan het begin van de dag krijg je
een lijst met de diverse cliënten aan wie je die dag de zorg verleent. Dat varieert van oudere tot
jongere cliënten tot mensen met een aandoening zoals COPD, diabetes maar ook kanker of
cliënten die op sterven liggen.'
Rivas wijkverpleging biedt we een breed palet aan zorg, wat betekent dat cliënten in de
wijkverpleging voor alle zorg bij Rivas terechtkunnen. 'Een grote diversiteit aan cliënten,
zorgvragen, ziektebeelden en zorginterventies maken het werk interessant en dat je kunt blijven
doorgroeien en doorleren', vertelt Gerdien.
Rivas maakt deel uit van een ketenzorgorganisatie met niet alleen thuiszorg, maar ziekenhuiszorg
en bijvoorbeeld woonzorg. 'Dat is precies wat ons onderscheidt: als we signaleren dat er meer zorg
nodig is, kunnen we dit snel realiseren voor de cliënt. Maar ook als thuiswonen voor een cliënt niet
meer kan, is het mogelijk voor ons om de vervolgzorg te regelen die nodig is.'

