Charlotte de Wergifosse, verpleegkundige nierdialyse

Ik voelde me heel erg welkom!
Charlotte (27 jaar) startte in januari 2015 in het dialysecentrum. Voordien werkte ze 2 jaar als
nachtverpleegkundige maar dit bleek toch niet echt haar ding. Aangespoord door familie en vrienden
besloot ze te solliciteren voor een job op de nierdialyse van het - voor haar toen nog onbekende Sint-Trudo Ziekenhuis. Tijdens een stage in het dialysecentrum van het Jessa Ziekenhuis maakte
ze kennis met het werk en dat beviel haar zo goed dat ze er zelfs haar eindwerk rond maakte.
“Ik koos voor het Sint-Trudo Ziekenhuis
omwille van de kleinschaligheid en de toegankelijkheid van het ziekenhuis. Hierdoor
is een persoonlijker contact mogelijk zowel
met patiënten als met collega’s. Het was
wel een beetje een stap in het onbekende
maar de positieve reacties over het ziekenhuis van vrienden en kennissen hebben
me over de streep getrokken. En ik heb er
nog geen seconde spijt van gehad!”
“Tijdens de eerste 3 dagen op mijn nieuwe
werkplek kreeg ik van een medewerker
van het competence center een grondige
introductie rond verschillende onderwerpen
(missie en visie, structuur van de organisatie, manier van werken op de afdeling, verpleegplannen en
klinische paden, patiëntveiligheid enz.). In het skills lab werden een aantal basistechnieken opgefrist
en getest. Ik vond deze introductiedagen enorm interessant: ik kreeg snel een duidelijk beeld van
het ziekenhuis en vertrok goed onderbouwd en met een vol rugzakje naar mijn afdeling”.
“Op de afdeling werd ik met open armen ontvangen door collega’s en artsen. Iedereen was op de
hoogte van mijn komst en ik voelde me heel erg welkom. De eerste dag mocht ik meelopen met
een ervaren collega om wat te ‘acclimatiseren’ en de sfeer op te snuiven. De tweede dag had ik
een kennismakingsgesprek met Tina, onze hoofdverpleegkundige. We overliepen mijn POP
(persoonlijk opleidingsplan) waarin duidelijk is aangegeven wat je tegen een bepaalde tijd moet
kennen (theorie) en kunnen (praktijk). Ook dit vond ik enorm positief: het geeft houvast en je
weet meteen waar je aan toe bent. Tijdens vaste feedbackmomenten (na 1, 3 en 5 maanden)
overloopt de hoofdverpleegkundige met jou je vorderingen. Je wordt dus van heel nabij opgevolgd
en kunt dus snel bijsturen, indien nodig.”

