
Elke dag uitgedaagd 
in de ouderenzorg

“Mensen aandacht 
geven, dat is heel 

belangrijk”



WERK & MEANDER

Werken in de ouderenzorg en thuiszorg is veel 
uitdagender dan menigeen denkt, weten Jade 
van Hek en Kelly Knubben van Meander. Ze 
vertellen hier waarom.

Eerlijk is eerlijk, voordat Jade van Hek overstapte naar 
de ouderenzorg had ze daar zelf ook geen goed beeld 
van. “Maar als mensen nu zeggen ‘dan ben je de hele 
dag billen aan het wassen’, zeg ik: dat doe je thuis toch 
ook niet.” Werken in de ouderenzorg is zo veel meer 
dan dat, weet de 29-jarige Jade van Hek nu. Achteraf 
heeft ze spijt dat ze na school voor het kappersvak koos 
en niet meteen de zorg in is gegaan. “Ik ben overge-
stapt toen mijn stiefvader in het verpleeghuis terecht 
kwam; ik vond dat de zorg beter kon.” Als zij-instromer 
klom ze op van zorghulp tot verzorgende IG. De opleiding 
tot verpleegkundige staat nog op haar verlanglijstje. 

Maar eerst wil ze de opleiding tot ambassadeur van de 
beroepsvereniging V&VN (Verzorgenden & Verpleeg-
kundigen) afronden: een rol waarin ze zal uitdragen 
wat haar werk inhoudt. Voor haar is dat op dit mo-
ment het werk op een afdeling van Verpleeghuis De 
Dormig in Landgraaf, voor mensen met lichamelijke 
klachten. Werk dat steeds complexer wordt, omdat 
mensen vaak meerdere aandoeningen hebben. Zo 
komen suikerziekte en blaasproblemen bijvoorbeeld 
veel voor. “Daar moet je goed op kunnen anticiperen. 
Wij brengen katheters in, doen blaasspoelingen, delen 
medicatie uit en geven spuiten. Als ik dat tegen men-
sen vertel, is de reactie: ‘oh, dat wist ik helemaal niet’.” 
Natuurlijk, het lichamelijk verzorgen van mensen hoort 
er ook bij. “Ik vind het belangrijk om er op die momenten 
echt voor mensen te zijn. Aandacht is heel belangrijk 
en in de toekomst zal daar in de zorg nog meer de > 
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Jade van Hek, verzorgende IG samen met mevrouw Klomp.



Ook werken bij Meander? Kijk op www.meandergroep.com/Meander Werk
Volg Meander Werk op Facebook en Instagram.

nadruk op liggen.” Als ambassadeur in opleiding 
schreef ze een verbeterplan voor de zorg, waarin ze 
pleit voor meer handen aan het bed en meer aandacht 
voor voeding. Op haar eigen afdeling is het plan in 
vruchtbare aarde gevallen. “Goed eten is belangrijk 
voor mensen, want dan zitten zij psychisch en fysiek 
beter in hun vel. Voeding is verder cruciaal in de be-
handeling van bepaalde aandoeningen, zoals doorlig-
wonden.” Jade van Hek is blij dat haar manager het 
plan omarmt, al verbaast het haar niet. 

 

Nog geen twee maanden is Kelly Knubben (30) in dienst 
bij Meander Thuiszorg. “Maar voor mijn gevoel werk ik 
hier al veel langer. De thuiszorg is het echt voor mij, 
zeker bij Meander. Want hier krijg je meer tijd om te 
onderzoeken wat mensen echt nodig hebben.” Kelly 
Knubben volgt de opleiding tot hbo-verpleegkundige 
aan Zuyd Hogeschool. Ze gaat één dag in de week naar 
school en draait de rest van de week mee in het thuis-
zorgteam Brunssum. Na de hbo-opleiding social work 
werkte ze zes jaar als woonbegeleider in de gehandi-
captenzorg. Ze besloot te switchen, omdat de kans op 
een vaste baan in de zorg haar groter leek. “Wat daar-
naast meespeelde, zijn mijn eigen ervaringen als tiener 

met de zorg. Op mijn vijftiende bleek dat ik botkanker 
had in een arm, ben ik geopereerd en kreeg ik bijna 
een jaar chemo. In het ziekenhuis werd in die tijd heel 
goed voor mij gezorgd. Ik denk dat ik daarom toch de 
verpleging in wilde.” Aanvankelijk koos ze ook voor 
een opleidingsplaats in het ziekenhuis. “Maar door 
de hoge werkdruk had ik te weinig tijd voor de mens 
achter die patiënt. Het ziekenhuis streeft daar wel 
naar, maar in de praktijk is het vaak lastig.” Tijdens 
een kennismakingsdag met Meander, georganiseerd 
vanuit de school (de Werken in de Wijk-tour), sloeg de 
twijfel toe. Uiteindelijk besloot ze naar de thuiszorg over 
te stappen. Dat werk, benadrukt ze, is beslist niet minder 
uitdagend. “Mensen denken dat je in de thuiszorg alleen 
bij ouderen komt, maar er zijn ook jongere mensen die 
bijvoorbeeld wondzorg nodig hebben. Of die vanwege 
een ziekte regelmatig een spuit krijgen. 
Dat zijn handelingen die bij mijn werk horen, zoals het 
begeleiden van iemand met douchen er ook bij hoort. 
Wijkverpleegkundigen beoordelen bovendien welke 
zorg nodig is, met als uitgangspunt: wat heeft iemand 
echt nodig? Verder maken we als team een eigen plan-
ning en zijn we verantwoordelijk voor het hele proces 
van zorg.” Wat haar werk het meest uitdagend maakt? 
“Dat je leert vertrouwen op jezelf. Natuurlijk heb je in 
de thuiszorg collega’s die je kunt raadplegen, maar in 
het ziekenhuis zijn die letterlijk een stuk dichterbij. In 
de thuiszorg neem je vaker je eigen beslissingen. Je 
gaat uit van je eigen kennis en kunde. Ons salaris is 
overigens vergelijkbaar met dat van verpleegkundigen 
in het ziekenhuis. Maar wat ik zelf belangrijker vind, is 
dat je hart hebt  voor de zorg. Je moet het echt leuk 
vinden. En ja, dat geldt beslist voor mij.” •
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“Meander is een organisatie die 
continu blijft werken aan het ver-
beteren van de kwaliteit van zorg. 
Ik werk nu negen jaar in de zorg 
en vind het heerlijk, ik haal hier 

mijn energie uit.”



Kelly Knubben, hbo-verpleegkundige

“In de thuiszorg 
leer je vertrouwen 

op jezelf”


