Joris Borgs, verpleegkundige geriatrie

Durven gaan voor je dromen!
Joris volgde een opleiding zorgkundige met specialisatiejaar geriatrie en combineerde dit met
avondschool informatica. Eigenlijk was hij op zoek naar een ICT-job toen hij gecontacteerd werd
voor een vacature als logistiek medewerker in ons ziekenhuis. Hij besloot het toch een kans te geven
en startte zo - na een bijscholing van een paar weken - in 2003 als logistiek medewerker in het
operatiekwartier. In mei 2015 keerde hij terug naar zijn eerste werkplek, dit maal als verpleegkundige!”
“Na drie jaar als logistieker in het operatiekwartier
kreeg ik terug meer zin om met patiënten te werken.
Ik heb mijn hart gevolgd en besloot om me bij te
scholen tot gebrevetteerde verpleegkundige. Het
eerste jaar nam ik loopbaanonderbreking en de volgende twee jaren kon ik de opleiding voortzetten via
het Project 600*. Met mijn diploma op zak kon ik
aan de slag op de afdeling abdominale heelkunde
waar ik 5 jaar met heel veel plezier en voldoening
gewerkt heb. In 2013 werd onze dienst echter
omgevormd tot een afdeling voor kortverblijf
(open van maandagmorgen tot zaterdagmiddag) met slechts de helft van het aantal bedden. Dit
betekende ook dat zowat de helft van ons team noodgedwongen elders aan de slag moest. Zo
kwam ik terecht op geriatrie.”
“Uiteraard was het niet prettig om uit je vaste routine gerukt te worden en – onvrijwillig - opnieuw
te moeten starten in een heel nieuw team en met patiënten met een totaal ander ziektebeeld. Op
vraag van de directie heb ik het echter een kans gegeven. Na een half jaar kon dan eventueel over een
mutatie gepraat worden. Na de eerste teleurstelling ben ik er dan ook 100 % voor gegaan en ik moet
zeggen dat de hoofdverpleegkundige en de collega’s van geriatrie me ontzettend goed opgevangen en
begeleid hebben. Ik zal ze ook weer missen als ik binnenkort naar het operatiekwartier ‘verhuis’.”
“Ik had mijn draai op geriatrie ondertussen wel gevonden maar toch bleef het mijn ambitie om als
verpleegkundige in het operatiekwartier aan de slag te kunnen. Mijn interesse voor heelkunde is de
afgelopen jaren steeds gegroeid. Dus toen er onlangs opnieuw een vacature was, heb ik mijn kans
gegrepen en … mijn mutatie werd goedgekeurd. Ik apprecieer het enorm dat de directie woord
heeft gehouden en dat mijn flexibiliteit op deze manier wordt beloond. In het operatiekwartier
wacht mij weer een nieuwe uitdaging … Ik heb er alvast heel veel zin in!

*

Project 600 is een opleidingsproject dat aan werknemers uit gezondheidsdiensten de kans biedt om gedurende

max. 3 jaar een opleiding verpleegkunde (A1 of A2) te volgen zonder loonverlies.

