'De afwisseling maakt het werk
leuk'

Voor het eerst maakte hbo-verpleegkundige niveau 5 in de wijkverpleging Marleen
Trompert kennis met de wijkverpleging tijdens haar opleiding tot hbo-verpleegkundige.
Het leveren van de zorg in de thuissituatie geeft haar veel voldoening. Ze werkt alweer
een aantal jaar in de thuiszorg in Nieuwegein. 'Mensen zijn in de meeste gevallen het
liefste in hun vertrouwde omgeving ‘thuis’. Als je daar dan als zorgverlener binnen mag
komen en wat in kan betekenen, zodat mensen zo lang mogelijk thuis in hun
vertrouwde omgeving kunnen blijven, vind ik dat erg dankbaar werk.’

Mooi werk
‘Ik werk bijna drie jaar in de wijkverpleging voor Rivas in een gevarieerd team met jonge en
oudere collega’s. De cliëntenzorg die we verlenen is heel divers. We zijn erg gericht op het verder
kijken dan ‘alleen’ de cliënt met zijn of haar zorgvraag en we zijn scherp op waarom we de dingen
doen zoals we ze doen. We werken in de verschillende medische centra in Houten als
zorgregisseurs. Op deze wijze hebben we korte lijntjes met de verschillende disciplines die in het
medische centrum werken.’

Afwisseling
‘Wat ik leuk vind aan mijn werk is de afwisseling. Je krijgt te maken met verschillende
doelgroepen: jong en oud, ziek en minder ziek, en allen met verschillende zorgvragen. Om dit
allemaal goed te coördineren als zorgregisseur is erg uitdagend en leuk om te doen. Zo heb ik
contact met veel verschillende mensen en verschillende disciplines.’

Bijzonder contact
‘Het één op één werken met cliënten is bijzonder. Ik ervaar dat mensen zich kwetsbaar durven op
te stellen in hun vertrouwde omgeving en soms mooie maar ook verdrietige verhalen delen. De
meeste cliënten zijn erg dankbaar voor de hulp die je ze als zorgverlener biedt en dat je dit samen
afstemt met de cliënt en eventuele familie en vrijwilligers.’

Interesse?
Is jouw interesse gewekt of wil je een dienst met Marleen Trompert meelopen? Neem dan contact
op met: recruitment@rivas.nl

