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Weg van 
de wijk 
Jonas Litjens (31) vindt dat de wijk meer 
moet gaan leven onder verpleegkundigen. 
"De verpleegkundigen die nu van schoo 
tbomen, moeten de zorg in de wijk op een 
loger niveau brengen." 

k ben een creatief mens, dus ui 
eerste instantie wüde ik een 
creatief vak Idezen. Zingen, 
fotograferen, theater mtdcen... 
Tegelijk ben ik ook een zorgzaam 
mens. Ik vind het fijn wanneer de 
mensen om me heen het naai' lum 
zin hebben, hi de zorg zit nul 
eigenbelang. Je gaat niet in de 

zorg werken voor de waardering, want die laijg je 
weinig vtui cfiëiiten. Uiteindelijk heb ik voor de 
verpleegkimde gekozen, omdat ik iets wezenlijks 
wilde betekenen voor mensen op een kwetsbaar 
moment üi luui leven. 
Ik ben begonnen in de huishouding en ̂ ^erzorging, 
bij Gordaaii Thuiszorg. Een bijbaan in mijn 
studententijd. Op de opleiding zelf richtte ik me 
op het ziekenhuis, zoals iedereen eigenlijk. Maar 
toen ik stages ging lopen, merkte ik datje nergens 
met cliënten zo'n band opbouwt tüs in de wijk. Na 
mijn opleiding kreeg ik in de wijk een baan aange
boden. Ik dacht: ik kijk gewoon hoelang ik het 
leuk vind. Nu kan ik me niet voorstellen dat ik 
ooit nog ül een ziekenhuis ga werken." 

Wondzorg 
Je kimt als verpleegkimdige in de wijkje creativi
teit ontzettend goed kwijt, vindt Jonas. "Je werkt 
heel zelfstandig en.je bent w i j om m te zetten wat 
j i j denkt dat nodig is. Leldcer op de fiets van het 
ene adi-es naar het andere. En geen dag is 
hetzelfde. Het is uitdagend werk waarbij je veel 
verantwoordelijkheid draagt. Ga ik iemand 
inschakelen? Zal ik het over het weekend heen 

tillen? Je ben continu zelf aan zet." 
Er wordt volgens Jonas veel te negatief gedacht 
over de wijk. "Er zijn nog steeds mensen die 
denken dat ik de hele dag door steunkousen aan 
het aantrekken ben. Terwijl ik als verpleegkundi
ge bijvoorbeeld ook contacten onderhoud met de 
gemeente, met huisartsen en met hogescholen. 
Als wijh'eriileegkuiidige heb je veel meer 
verantwoordelijkliedeii dan alleen de verpleeg-
lauidige handelingen. 
Neem een cliënt die is aangemeld voor wondzorg. 
Wanneer ik bij hem kom, heeft hij vragen over 
zijn medicatie. Inliet ziekenhuis is wat gezegd 
over bloedstolliiigsmiddelen, maai' hij heeft niet 
alles begrepen. Moeten de buren worden 
ingeseind? Is er al nagedacht over valpreventie? 
En over zijn eetpatroon? En hij heeft ook nog een 
verstoorde relatie met zijn zoon, mam- die zoon is 
wel zijn mantelzorger, dus hoe doen we dat? Ik 
maak een afspraalc bij de fysiotherapeut en leg 
contact met de huisarts. En dat gebeurt allemaal 
onder de noemer wondzorg." 
Jonas gelooft in de toekomst van de zorg in de 
wijk. "Er komt steeds meer in de wijk terecht 
waar wij wat mee moeten. De ziekenhuisopnames 
worden korter en al die patiënten moeten thuis 
worden opgevangen." 

Op beleidsniveau 
Sinds september is Jonas V&VN-anibassadem- voor 
de wijkv'erpleegkmicüge. "Ik richt me op scholing. 
De verpleegkundigen die nu van school komen, 
moeten de zorg in de wijk op een ander niveau 
gaan brengen. Samen met docenten en studenten 

Ambassadeurs 
Het scholingstraject 
Ambassadeurs voorde 
Wijkverpleegkundige Is 
afgelopen september 
voor de vierde keer van 
start gegaan. In krap een 
jaar tijd leren vijftien 
wijkverpleegkundigen 
hun beroepsgroep te 
vertegenwoordigen. De 
ambassadeurs worden 
door V&VN en hun eigen 
instellingen onder meer 
ingezet bij presentaties, 
debatten en optredens 
inde media. Jonas 
Litjens, die deel uit
maakt van de vierde 
lichting, geeft bijvoor
beeld gastcolleges aan 
de Hogeschool InhoIIand 
ende Hogeschool van 
Amsterdam. 
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denk ik na over de waag hoe ze dat kmmen doen. 
Tot een paar jaai' geleden hadden we bij Gordaan 
weinig .stagiairs. Maai- de samenwerking tussen 
Gordaan en hilioUaiid en de Hogeschool vmi Amster
dam is inniger geworden en onze begeleiding beter. 
Nu hebben we per wijkteam een of twee stagiaüs. hi 
totaal komt dat neer op ongeveer zeventig stagiairs. 
Steeds meer studenten blijven na lum diplonieiing 
voor Gordaan werken. En dat is goed, want hoe meer 
jonge, innovatieve mensen wij hebben, des te harder 
wij in de wijk laumen werken aan Iwalitatief 
hoogstaande zorg." 
Jonas en zijn coUega-mubassadem- zijn binnen 
Gordaan uitgenodigd om mee te praten over allerlei 
onderwerpen. "Dat is heel fijn", vertelt Jonas. "Ik zet 
me graag m om te zorgen dat mijn collega's hun 
werk goed kunnen doen. Ik wil de verbinding 
nialcen tussen mijn collega's en het mmiage 
ment, dat steeds verder van de pralctijk af 
komt te staan. Er moeten sleutelfigiu-en 
zijn die weten wat er in de teams 
gebeurt en die datu'over op 
beleidsniveau kimnen 
meepraten." 


