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De hbo-v's bestaan inmiddels meer dan dertig jaar en de smalle inservice-opleidingen ziin aI biina tien iaar ter ziele.

Breed opleiden, we hebben ervoor gekozen, maar lfikt het ook? De auteur van dit artikel, Mathilde Bos, docent Verpleeg-

kunde aan de hbo-v in Utrecht stelt dat het ons niet lukt om breed opgeleide verpleegkundigen af te

Ieveren. De GGZ is niet in beeld bíi studenten en het lukt ons als opleíders niet om die in beeld te

bréngen. Er is een algehele tendens richting versmalling. De auteur stelt dat dit een onwenselijke situatie is. Ze brengt

de oorzaken en gevolgen van deze versmalling in kaart en draagt mogelijke oplossingen aan.

Deze student verwoordt heel goed hoe-

ver de psychiatrie van haar afstaat op het

moment dat ze er als derdejaars moet

gaan stagelopen. Als opleiding zijn we

er blijkbaar niet in geslaagd om haar

een goed beeld te geven. Ze heeft al twee
jaar'breed' onderwijs gevolgd en daarin

ook een blok'Psychiatrie' gehaQ waarin

theorie over psychiatrische ziekten, me-

thodiek van het verpleegkundig proces

en ook agogiek een plaats hebben gehad.

Het is niet binnen gekomen, ze baseert

zich op wat ze in de media gezien heeft

en haar eigen fantasieën hierbij.

Ook de begeleiders op de stageplaatsen

merken dat er bij aanvang van de stage

veelal geen aansluiting is tussen de leer-

plaats en de student. Een praktijkoplei-

der binnen de GGZ merkte op dat stu-

denten de eerste weken rondlopen als
'Alice in Wonderland'. Als ze hun plek

eenmaal gevonden hebben en een béétje

snappen wat er op de afdeling gebeurt,

pas dan kan het leren beginnen. De stage

is dan vaak al halverwege, en soms zelfs

al voorbij.

Huidige situatie

Smal beroepsbeeld

Het beroepsbeeld van beginnende ver-

pleegkunde studenten wordt gedomi-

neerd door de AGZ. Binnen dat veld

gaat de voorkeur van veel studenten

uit naar de kinderafdeling of de spoed-

eisende hulp. De ambulance en de IC

worden ookveelvuldig genoemd als aan-

trekkelijke werkplek voor de toekomst,

zeker door mannelijke studenten. Begtn-

nende studenten kunnen over genoemde

werkplekken met een zeker verlangen

pÍaten, ze stellen zich er van alles bij

voor, en zien zichzelf er aI rondlopen.

Daar halen ze hun motivatie voor de

opleiding vandaan! In het beeld, dat het

overgïote deel van de studenten van het

verpleegkundig beroep heeft, en waar ze
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met zoveel verlangen naar wordt uitge-

zien, komt de psychiatrie niet voor. We
praten hier over het beroepsbeeld bij
aanvang van de opleiding. Hoe ontwik-

kelt dat beroepsbeeld zich binnen een

ïlïï:1,ï:ï*,loo, deed een kwarita-
tief onderzoek naar motieven van stu-

denten hbo-verpleegkunde met betrek-

king tot hun differentiatiekeuze binnen

de Hogeschool van Amhem en Nijme-
gen (HAN). Hii concludeert dat tweede-

iaars studenten hun differentiatiekeuze

;;ï:ri#rïrft;'r.:',.ïr
tende werkveld. Hii stelt dat er voor de
opleiding een rol is weggelegd om de

beeldvorming ten aanzien van minder

ï:i#ï::.ïï:ïïff""ïi."ïL::
ren. Van Woerden heeft de keuzes van

de tweedeiaars studenten uit het jaar

2000 als uitgangspunt genomen. In dat

iaar koos 88o/o van de studenten vooÍ

een differentiatie binnen de AGZ. Van

dit hoge percentage wilden de meeste

studenten differentiëren in de kind-,

kraam- en ieugdzorg. De percentages

in de jaren daaraan voorafgaand gaven

een soortgelijk beeld binnen de HAN.

tk heb sterk de indruk dat het beroeps-

beeld en de differentiatievoorkeur bin-

nen de andere voltiidopleidingen voor

irerpleegkunde - hbo en mbo - in grote

liinen hetzelfde is. Het beroepsbeeld

dat studenten hebben voordat ze aan

de 'brede' opleiding beginnerr is uiterst

smal. en dat verandert vaak niet voor

de differentiatiekeuze. De differentia-

tiekeuze wordt bepaald door dit smalle

beroepsbeeld, en die keuze is weer be-
palend voor de toekomstige werkplek:

700lo vindt werk binnen de gekozen

patiëntcategorie, aldus van Woerden.

Hieruit kun ie concluderen dat het be-
roepsbeeld bij aanvang van de oplei-
ding smal is en gedurende de opleiding

smal blijft.

Ik denk dat we als opleiders onvoldoen-

de beseffen hoe smal het beroepsbeeld
van onze studenten eigenlijk is. Wíi
kunnen wel vinden dat het begeleiden
van een patiënt in de psychiatrie ook
izerplegen is, studenten zien dat níet.
Zolang een student geen plaatjes in het

Á
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hoofd heeft die de betrokkenheid prik-

kelen en zich dus niets bij het veld voor

kan stellen, zal ons inhoudelijk onder-

wijsaanbod met betrekking tot deze pa-

= .. MAAR KUN

fE MET DtE MENSEN

PRATEN DAN?

tiëntcategorie over hun hoofden heen

schieten. Zodra de psychiatriestage er

aan komt gaan veel studenten toch een

beeld zoeken waar ze iets bij voelen. De

media bieden dat: een - irreëel - beeld

van de psychiatrie dat veelal angst en af-

weer oproept zoals bii Sanne Steur.

Een kleine greep uit de vele illustratieve

uitspraken die studenten over het be-
roep doen en waaruit blijkt hoe smal

het beroepsbeeld eigenlijk is:

Dan ziin we dus al ruim twee jaar breed
aan het opleiden en de student heeft
geen idee van de inhoud van het be-
roep. De vraag 'wat is er verpleegkun-

dig aan het werken in de psychiatrie' en
'wat is er zo aantrektelijk aan' en'wat is

er te leren', wordt bliikbaar niet bewedi-
gend beantwoord. In het beroepsbeeld
van veel studenten staat het medisch-

technisch handelen centraal, dát is ver-
plegen denken ze.

Wat is er verpleegkíndig aan?

Studenten hebben geen beeld bij de psy-

chiatrie ên ze zien niet wat er verpleeg-

kundig is aan het werken in de psychi-

atrie. Het lukt ons als opleiders niet om

onze studenten duidelijk te maken dat

begeleiden een verpleegkundige inter-

ventie is. Eén van de oorzaken daarvan

is het beroepsbeeld van de student, dat

zit in de weg, maar is dit wel de enige

ooruaak? Hoe leggen we studenten goed

uit dat verplegen in de psychiatrie in

wezen niet verschilt van verplegen in

het algemeen ziekenhuis?

Vrij vertaald is de omschrijving van

verplegen, gebaseerd op het beroeps-
profiel: 'helpen bij de gevolgen die een
ziekte of stoornis heeft voor het dage-
lijks leven van een patiënt. Met als doel

kwaliteit van leven.' Helena van Dam,

columniste in Verpleegkunde Nieuws

en Aids-patiënt verwoordde het heel

treffend: 'De dokter zorgt dat je langer

te leven hebt, de verpleegkundige zorgt

dat dit leven ook nog de moeite waard

is.' Verpleegkundigen houden zich dus

niet zozeer bezig met de ziekte maar wel

met de gevólgen daarvan. In alle velden

van de gezondheidszorg. Of het nu gaat

om de gevolgen van een z\raÍe depres-

sie of de gevolgen van Íeuma. Beide zijn

verpleegkundig terrein. Dat moet de

inhoud van onze boodschap ziin. Als

docent zullen we dat voortdurend uit

moeten dragen in woord en daad.

IIet belang van breed opleiden

Verplegen in de psychiatrie verschilt

in wezen niet van verplegen in de al-
gemene gezondheidszorg, maar onze

studenten herkennen het beroep niet

in de GGZ. Wat is daar zo erg aan?

Waarom willen we zo nodig breed op-

leiden? Die waag is heel legitiem, het

breed opleiden wordt door de huidige
praktijk steeds meer ter discussie. ge-

steld. De inservice-opleidíngen zijn
weliswaar opgedoekt, (er moest ten-
slotte breed worden opgeleid!) maar de
duale opleidingen liiken toch verdacht

veel op het oude inservice-onderwijs.

Differentiaties worden steeds vroeger

in de opleiding gekozen, met als argu-
ment dat de student en praktijk dit wil-
len én omdat eerder kiezen maakt dat
je beter tot verdieping komt, omdat het
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aandachtsgebied smal is. Er zijn kortom

sterke krachten richting versmalling.

Waren we misschien te ver doorgescho-

ten met onze visie over breed opleiden

en corrigeren we onszelf nu? Als dat zo

is, dan kunnen we wellicht de hele GGZ

schrappen uit het basispakket en alleen

aanbieden aan de liefhebbers die daar

toch willen gaan werken.

Mijn mening is dat we ons als verpleeg-

kundig opleiders met hand en tand

moeten verzetten tegen de versmallen-

de trend, en wel hierom:

Het eerste argument om breed op te

willen leiden is de holistische mensvi-

sie. De brede opleidingen zijn ontstaan

omdat we het erover eens waÍen dat de

mens meer is dan een lichaam waar iets

aan mankeert. En dat de verpleegkun-

dige iets anders is dan het hulpje van de

dokter. Het holistisch mensbeeld is een

belangrijke motivatiebron geweest bii

het opzetten van de hbo-v's en mbo-v's.

In de democratiseringsgolf van de 1'aren
zeventig waren gïoepen vernieuwende

verpleegkundigen het erover eens dat

het anders en beter moest in de zorg.

Het mensbeeld als'sociopsychosoma-

tische eenheid' stond niet toe dat er

binnen het algemeen ziekenhuis alleen

voor het lichaam werd gezorgd. Héél de

mens moest centraal staan. Beleidsno-

ta's, instellingsvisies en beroepscodes

zijn sindsdien gebaseerd op dit uit-

gangspunt. De'behoeftegestuurde zorg'

die op dit moment binnen elke instel-

ling - in elk geval op papier - wordt na-

gestreefd, kan natuurlijk niet neergezet

worden wanneer we verplegen vooral

zien als het uitvoeren van technische

handelingen. Blijkbaar hoort bij goede

zorg ook een stuk begeleiding van de

patiënt en diens sociale omgeving, af-

gestemd op de individuele vraag en

behoefte. Tenminste, dat is wa! we be-

weren. Maar waar leer je dat? In de psy-

chiatrie! Het belangriikste instrument

om de verschraling/versmalling van de

verpleegkundige zoÍg tegen te gaan, is

het leren verlenen van verpleegkundige

zorg in de psychiatrie. Op een plaats

waar je je niet kunt verschuilen achter

technische handelingen, kun je leren

hoe je de zorg rond het psychisch en

sociaal welbevinden voÍn kunt geven.

Ook al blijft de student bij zijn keus

voor de AGZ, ze is als het goed is, ook

binnen dat veld wel bekwaam om men-

sen professioneel te begeleiden. Het feit

dat verpleegkundigen in staat moeten

zijn om voor héél de mens zorg te dra-

gen is het belangrijkste argument om

breed op te leiden. Zoals iemand bin-

nen de AGZ zorg moet kunnen dragen

voor het psychisch en sociaal welbe-

vinden van de patiënten, zo zaI ook de

verpleegkundige binnen de psychiatrie

oog moeten hebben voor de somatiek.

Iedereen binnen de GGZ heeft meege-

maakt dat belangrijke somatische diag-

noses, als bijvoorbeeld een ontregelde

diabetes of een intoxicatie, veel later

= Zonerru vooR
HEEL DE MENS KAN

ALLEEN ALS JE BREED

BENT OPGELEID.

dan nodig worden opgemerkt. Die ho-

listische mensvisie is zo gek nog niet,

maar wordt onvoldoende waargemaakt

vanwege gebrek aan deskundigheid.

Zorgenvoor heel de mens kan alleen als
je breed bent opgeleid.

Er is nog een tweede argument om

niet mee te gaan met de oprukkende

versmalling van de verpleegkundige

opleiding. Dat argument komt voort
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uit de toenemende'transmuralisering'.

Dezelfde patiënt duikt steeds op een

andere plaats op. Zo komt iemand met

;:ï:ï,ÏïJJ"i:ïffiï,:"i:ï,ïÏ:
lupr, 

woont hij met wat begeleiding

van de thuiszorg zelfstandig. Bij ver-

slaving maakt hij gebruik van de ver-

slavingspoli en hij verschijnt met een

kaakabces op de afdeling KNO. Patiën-

ten zijn veel mobieler dan woeger. Het

is noodzakelijk dat de verpleegkundige

in de psychiatrie het kaakabces onder-

kent en dat de verpleegkundige op de

KNO-afdeling ziet dat de patiënt psy-

chotisch is en het verwarde gedrag ook

kan hanteren.

Ns derde argument zou je verwach-

ten dat er tekorten dreigen binnen de

:J';"3,":"ï;:iï#Lí""ï:,ï:i:l
veel instellingen kans om voldoende

personeel aan te trekken. Soms komt

het personeel vanuit de sociaal-agogr-

sche hoek, soms zijn het ziekenverzor-

r
N U M M E R T - D E c E M s r n 2 0 0 4

genden die een aanvullende opleiding

kriigen aangeboden, maar veelal zijn

het duale studenten op mbo-niveau.

Van breed verpleegkundig opleiden is

naar mijn visie dan geen sprake meer,

omdat de duale opleidingen het breed

opleiden niet waarmaken.

'Leer ze verlangen naar de zee'.

Breed opleiden is dus noodzaak. Als we

ons beperken tot de verpleegkundige

opleidingen die ook werkelijk breed be-

doeld zIin, de volfljdopleidingen, dan

zien we dat we ook daarbinnen het

breed opleiden niet waarmaken. Zoals

ik al eerder beschreef, komt dit omdat

studenten/leerlingen de aangeboden stof

metbetrekking tot de GGZ niet opnemen

doordat de stof niet aansluit bij het be-

roepsbeeld dat ze hebben. Als we het

belangrijk vinden om wél breed op te

leiden dan moeten we voorwerk doen,

zodat studenten de aangeboden stof

en stage-ervaringen ergens aan kunnen

ophangen. Ze hebben een beeld nodig

waar ze naar verlangen, zoals ze dat ook

hebben van de kinderafdeling of de am-

bulance.

Wat de aankomend verpleegkundigen

nodig hebben voordat ze iets inhoude-

lijks kunnen opnemen, ziin: beelden,

verhalen en ontmoetingen uit de psy-

chiatrie. Het belangrijkste selectiecri-

terium van deze beelden, verhalen en

ontmoetingen is: het moet hen raken.

Als studenten emotioneel niet betrok-

ken zijn geraakt, dan zal de theorie, het

vaardigheidsonderwijs, ja zelfs de stáge

geen aangrijpingspunt vinden. Het

worden geen leerervaringen. Het suc-

ces van deze beelden, verhalen en ont-

moetingen staat of valt overigens met

de docent die deze aanbiedt. De docent

zal het veld moeten kennen en dat van-

uit eigen ervaring aan moeten bieden.

Een rolmodel is altijd van belang, maar

hierbij zéker.

Beelden kunnen we studenten bieden

door veel videomateriaal te tonen. Of

door films en theaterstukken te bezoe-

ken die zich afspelen in de psychiatrie,

liefst met veel identificatiemogelijkàe-

den. Een tweede middel is het vertel-

len van verhalen. Ikzelf ben begonnen

om in elke psychiatrieles minstens

één verhaal uit de praktijk te vertellen

waarbij ik ook een patiënt naspeel, een

doorslaand succes. De verhalen heb ik

opgeschreven en voor studenten geko-

pieerd, ze verslonden ze. Uiteindelijk

heb ik deze praktijkverhalen aangevuld

met wat interviews en gebundeld uit-

gegeven (R. Vink; 'Over de Lijn'). Het

verschil met andere psychiatrieboeken

is, dat het om waargebeurde verhálen

gaat van een verpleegkundige in ont-

moeting met haar patiënten. Geen

Ieerboek met vakjargon, maar wél met

een emotionele impact. Een derde mo-

gelijkheid om het verlangen aan te wak-

keren, zijn ontmoetingen. Ik merk dat

ontmoetingen, zeker met patiënten/

ervaringsdeskundigen een diepe in-

druk maken en heel veel in gang zet-

ten. Afgelopen schooljaar is er een col-

lege gegeven aan eerstejaars studenten,

door twee ervaringsdeskundigen: een

meisje dat automutileerde en een man

die drie suïcidepogingen achter de rug

had. Maanden na dit college vroeg ik

een aantal eersteiaars studenten naar

hun belangrijkste leerervaringen van

È.
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het hele afgelopen jaar. Dit college werd

het vaakst door hen genoemd, zoveel

indruk had het gemaakt. Vanuit die in-

drukwekkende ontmoetingen ontstond

de bereidheid, zelfs het verlangen, om

meer van de psychiatrie te willen weten

en hun eigen positie hierin te bepalen.

Ze waren eraan toe om te gaan leren.

Generieke methodiek

Dan hebben we de studenten goed

voorbereid, zodat ze de emotionele

bereidheid hebben om leerervaringen

met betrekking tot de psychiatrie op te

nemen. Ze hebben een beeld van het

veld, een beeld dat hen raakt. Maar wat

bieden we hen dan aan als onderwiis-

inhoud?

Mijn ervaring is, dat het model van

Gordon heel goed werkt. De elf gezond-

heidspaffonen zijn een prima checklist,

niet meer en niet minder. Het hoort bii

je verpleegkundige deskundigheid dat

mensen met een depressie mogeliik een

slaapprobleem hebben, iemand met een

borderline-stoomis mogeliik problemen

zal kennen met stÍessverwerking en

rollen/relaties en iemand die psycho-

tisch is een waamemingspatroon heeft

dat waarschijnlijk verstoord is. Het han-

teren van het model is binnen alle vel-

den identiek. Wanneer iemand na een

CVA wordt opgenomen in het zieken-

huis, dan zijn er waarschijnlijk proble-

men met het actMteitenpatroon (o.a.

ADL), zelfbelevingspatÍoon (angst, moe-

deloosheid), en rol/relaties (b.v. door niet

meer naar huis te kunnen), enzovoort.

Door zowel in theorie als tiidens de

stages in verschillende velden dezelfde

methodiek te gebruiken, wordt voor stu-

denten helder dat het in wezen niet uit-

maakt binnen welke setting je de patiënt

verpleegt. Zo leert een student breed te

kiiken en te handelen. De methodiek

biedt een generieke verpleegkundige taal

voor alle velden.

Ik denk overigens dat verpleegplannen

alleen maar nuttig z:jn, wanneer ze sa-

men met de patiënt en in diens eigen

woorden zijn opgesteld. Dus niet 'inef-

fectieve coping' maar 'mevrouw heeft

moeite om voor zichzelÍ op te komen'.

Als mevrouw dat tenminste zelf zo for-

muleert. Een verpleegplan zet iemand

alleen maar in beweging als het van

hem- of haarzelf is, dat geldt voor alle

velden, maar is goed te oefenen binnen

de psychiatrie. Wanneer studenten kun-

nen leren om met de patiënt - al onder-

handelend -samen een helder verpleeg-

plan op te stellen, en op grond daarvan

hun observaties en interventies uit te

voeÍen, dan ziet de student ineens wat ze

aan het dóen is tijdens het koffredrinken

in de huiskamer van een psychiatrisch

ziekenhuis. De wandeling krijgt dan ook

een professionele invulling, net zoals de

maaltild. En daar moeten we heen. Als

onze verpleegkundestudenten hebben

geleerd om begeleidende activiteiten in

een professioneel kader te plaatsen (het

verpleegplan), dan zullen ze dit binnen

het ziekenhuis ook kunnen met betrek-

king tot de begeleiding. Dan is het voor

iedereen helder dat een gesprek voeren

over de angst om niet meer naar huis te

kunnen, net zo goed een verpleegkun-

dige interventie is als het ovezetten van

het infuus. En dan zal ook binnen het

algemeen ziekenhuis dat gesprek over

de toekomst in het verpleegplan opge-

nomen worden, met de vïouw die niet

meer naaÍ haar eigen huis terug kan.

Ikzelf werk naast mijn baan als do-

cent, als verpleegkundig oproepkracht

in de psychiatrie. Binnen dat werk en

in de rol als stagedocent kom ik in

verschillende psychiatrische instel-

lingen. Het valt me daarbij op dat de

verpleegkundige beroepsgroep zich in

de meeste instellingen uiterst mager

profileert. Dat uit zich onder yneer in

de matige verpleegplannen en in het feit

dat het verpleegplan zelden richtingge-

vend is bii behandelplanbesprekingen/

multidisciplinair overleg. De psychia-

trische diagnose lijkt het behandelend

team meer bezig te houden dan de

verpleegkundige diagnosen. Dat is niet

goed voor de verpleegkundige zorg.

Natuurlijk moet er gekeken worden of

iemand wel of niet een bipolaire stoor-

nis heeft, maar de patiënt is primair op-

genomen omdat de gevólgen van zijn

ziekte zijn leven te zeer ontregelden.

De reden van opname is dus altijd ver-

pleegkundig, dat moeten we ons goed

realiseren. Wat is er gebeurd waardoor

een opname.noodzakeliik werd?

Sliep of at iemand niet meer? Was hij
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gevaarlijk voor zichzelf of anderen? Was

hii niet meer in staat zijn pillen te ne-

men? Waren er grote problemen bij het

omgaan met stress of emoties waardoor

de situatie onhoudbaar werd? Zet deze

problematiek met je patiënt op een rii

(verpleegkundige diagnosen), formuleer

er haalbare doelen bii en benoem wat je

kunt doen om de patiënt te helpen deze

doelen te bereiken (verpleegkundige in-

terventies). Als dat lukt, dan kan hij of

zij weer naar huis, en eventueel polikli-

nisch door de psychiater verder gediag-

nosticeerd en behandeld worden. Het

leerrendement in de psychiatriestage

kan natuurlijk alleen optimaal ziin als

de verpleegkundige professie zichzelf

ook serieus neemt.

JezelÍ als instrument

Binnen de psychiatriestage leren veel

studenten wat het betekent om zichzelf

als persoon te beschouwen en te han-

teren binnen een beroepssituatie. Veel

studenten geven aan dat ze in hun stage

psychiatrie juist als persoon veel geleerd

hebben.

Deze student verwoordt dat ze in h.aar

psychiatriestage geleerd heeft te reflec-

teren. Precies wat we zo gÍaag willen,

zeker op hbo-niveau. Dit leerrendement

sluit naadloos aan bii het huidige com-

petentiegerichte leren zoals biivoor-

beeld Onstenk dat omschrijft (O&G,

funi 2003). Hij stelt dat kennis, attitude

en vaardigheden geïntegreerd moeten

zijn tot persoonlijke en professionele

competenties waarbij leercompetenties
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en beroepscompetenties beide belangijk

zijn. De confrontatie met eigen waarden

en noÍmen moet daarin een plek heb-

ben, ook tiidens de stage, stelt hij. Bin-

nen deze visie op competentiegericht Ie-

ren is het ouderwetse 'jezelf hanteren als

instrument'weer terug. Dat kun je naar

mijn mening het makkeliikst in de psy-

chiatrie oefenen, want daar kun ie er niet

onderuit.Je zult de ontrnoeting aan moe-

ten gaan met je patiënten, anders kun je

niets voor hen betekenen. En fe zult de

ontrnoeting aan moeten gaan met je col-

lega's, anders kun je niets van hen leren.

Reflectie staat daarin centraal. Met name

voor de 'doeners' onder de sfudenten kan

dit erg wennen ziin, en juist daarom, zo

noodzakelijk. Wanneer de student dit re-

flecterend leren eenmaal onder de knie

heeft dan heeft ze iets geleerdvoor het le-

ven. Daarbij is hetvermogen om te reflec-

teren binnen elk veld bruikbaar.

Tijdens de opleidin& maar ook daama, is

reflecteren het aangewezen instrument

om te blijven leren en de psychiatrie is

bij uitstek het veld waar dit te leren is.

Als opleiders zullen we studenten bij

de transfer behulpzaam moeten zijn,

anders stopt de ontwikkeling wanneer

er weer een wit uniform wordt aange-

trokken en trekt de student/verpleeg-

kundige zich weer terug achter de muur

die bestaat uit kennis en handelen, de

smalle beroepsinvulling. Professioneel

begeleiden en reflectie blijven dan iets
'voor in de psychiatrie'.

In dit proces is het van het gootste be-

lang dat de docent zelf ook laat zien wat

het betekent om 'jezelf als instrument' in

te zetten. Natuurlijk bij het vertellen van

de verhalen over de praktii( maar ook als

docent naar de student. We zullen de stu-

dent vanuit een holistische visie moeten

benaderen, anders blijft die mensvisie in

de lucht hangen. Daarbij zullen we re-

flectie en ontrnoeting zichtbaar moeten

maken in het onderwijs en in ons eigen

fucntioneren. Wat wij niet doen naar

onze student kunnen we ook niet ver-

wachten van de student naar de patiënt.

Transfer

Complexiteit, verantwoordelijkheid en

transfer. Dat zijn de basiskenmerken
yan de hbo-verpleegkundige (Gekwa-
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lificeerd voor de Toekomst, 1995). Ik

denk dat we onze studenten op alle

opleidingsniveaus overschatten, als het

gaat om hun vermogen tot transfer. Als

ze ver in de opleiding nog niet zien wat

er verpleegkundig is aan het werken in

de psychiaffie, dan weet je dat je hen

al veel eerder bij de hand had moeten

nemen. Zeker nu de differentiatiefase

in steeds meer opleidingen al vanaf het

derde jaar ingaat is het gevaar levens-

groot dat er geen transfer plaatsvindt

naar het niet-gekozen veld. Omdat de

meeste studenten voor de AGZ kiezen,

zullen deze verpleegkundigen dus niet

leren wat verplegen is in de GGZ en

zodoende niet leren hoe ze patiënten

professioneel kunnen begeleiden en

onvoldoende leren reflecteren. Zoals ik

al eerder stelde, zullen studenten er bin-

nen de AGZ vaakniet toe komen om het

begeleiden methodisch vorÍn te geven,

waardoor de verleende zoÍgzich beperkt

tot het somatisch gebied, precies zoals

we het vanuit onze holistische mensvi-

sie níet willen. Op de opleiding zaI de

transfer voortdurend aandacht moeten

krijgen in alle fasen, ook in de differen-

tiatiefase. We zullen voortdurend helder

moeten maken datverplegen in de GGZ

en AGZ in wezen niet verschílt, door in

verpleegplannen van de AGZ heldere

begeleidingsaspecten op te nemen en in

de verpleegplannen van de GGZ ook de

somatiek te bewaken. Bij deze transfer

hebben wij als opleiders een cruciale ro1.

We zullen niet alleen moeten zéggen dat

we vanpit een holistisch mensbeeld het

beroepvormwillen geven, we zullen het

voortdurend moeten laten zien.

Conclusies en aanbevelingen

Breed opleiden is en blijft noodzakelij(

ook al neigt de huidige praktifk naar ver-

smalling. Wanneer we de zorg zowel in de

AGZ als in de GGZ vanuit een holistische

mensvisie vorm willen geven, moeten

beide velden voldoende aandacht krijgen

in de verpleegkundige opleidingen. Om

leerervaringen vanuit de GGZ op te kun-

nen nemen, komt er een stap vóór het

inhoudelijk onderwijsaanbod. Studenten

hebben in de meeste gevallen geen idee

wat de GGZ inhoudt en brengen ditveld

niet in verband met verpleegkunde. Ze

kunnen pas gaan leren wanneer ze wél

een beeld hebben bij dit veld, een beeld

dat hen raakt. De opleidingen zullen zich

in moeten zetten om dit beeld aan te bie-

den. Films/video's/theater, maar ook ver-

halen en ontrnoetingen nin hiervoor de

aangewezen middelen. De aanbieder van

deze beelden zal een gedreven docent

moeten zijn die weet waar hij over praat:

een goed rolnrodel is onontbeerliik.

De aandacht voor de GGZ is voor veel
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studenten tevens noodzakelijk om te le-

ren reflecteren en Actlzelf bevrrust als in-

strument te leren irzetten in het contact

met hun patiënten.

Als opleiders mogen we niet denken dat

de transfer van het ene veld naar het

andere vanzelf gaat. Juist bij de huidige

trend richting versmalling zullen we

alert moeten blijven op de noodzake-

lijke transfer. Een generiek model voor

de methodiek is daarbij een handig in-

strument. Bevlogen docenten moeten

in staat zijn voortdurend van verhaal

naar methodiek te schakelen en terug,

en zodoende het'verlangen naar de zee'

aan te wakkeren. Het zijn de docénten

die helder moeten maken dat de zee zo

verschillend kan lijken, maar in wezen

steeds dezelfde is.
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