Media Studio ontwikkelt voor Mediahuis
Limburg commerciële creatieve concepten.
Samen met Mondriaan belicht Media
Studio ontwikkelingen in de zorgsector,
meer specifiek de arbeidsmarkt en de
zoektocht naar geschikt personeel.

Ze zijn er nog. Die doorgewinterde zorgverleners. Zij die alle
ingrijpende veranderingen
en ontwikkelingen binnen de
zorg voor lief nemen en op
hun manier bijdragen aan het
verbeteren van het welzijn van
de medemens. Zij die leven
voor de successen die ze op
dat gebied boeken. Hoe klein en
bescheiden die soms ook zijn.
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Bij Mondriaan wordt Muriëlle Körvers elke dag opnieuw uitgedaagd om inventief te zijn.

Nooit uitgeleerd
O

“

nlangs nog, was ik getuige
van een cliënt die na jaren
weer herenigd werd met
zijn familie. Door drugsverslaving,
en de problemen waar hij als
gevolg daarvan in terechtgekomen
was, had zijn familie hem de rug
toegekeerd. Tegen alle verwachtingen in, stemde zijn familie in met
een weerzien dat ik samen met
hem had geïnitieerd. Dat was heel
bijzonder. Net zoals cliënten die ik
na heel lange zorg in een kliniek,
mag begeleiden naar zelfstandig
wonen.”. Het is haast niet voor te
stellen wat dat met mensen doet,
als ze niet meer patiënt zijn. In eerste instantie is het vaak doodeng,
maar uiteindelijk zorgt het voor
zelfvertrouwen en het terugkrijgen
van een gevoel van eigenwaarde.
Daaraan mogen bijdragen, dat is zo
mooi, dat went nooit.”

‘Als er één vakgebied
is waarbinnen je
nooit uitgeleerd
bent en er volop
mogelijkheden zijn,
is het wel de zorg.’
Werken in
multidisciplinaire teams

Aan het woord is Muriëlle Körvers
(54). Muriëlle werkt momenteel als
sociaal psychiatrisch verpleegkundige voor Mondriaan en is tegelijkertijd teamleider van een ‘FACT-team’.
Muriëlle: “FACT staat voor Flexible

Assertive Community Treatment.
FACT-teams behandelen en begeleiden mensen die een ernstige
psychiatrische aandoening hebben
in combinatie met problemen op
andere levensterreinen. Denk aan
wonen, werken, sociale contacten
en financiën. De behandeling en
begeleiding vindt plaats in de eigen
omgeving van de cliënt (ambulante
zorg). Een FACT-team is een multidisciplinair team, met daarin o.a.
ook een psychiater, psycholoog, een
maatschappelijk werker, een PIT
verpleegkundige, SPV-er, een verpleegkundig specialist, een ergotherapeut en een ervaringsdeskundige.
Afhankelijk van een situatie worden
de verschillende disciplines al dan
niet ingeschakeld.”

Elke dag een uitdaging

Hoe haar werkdagen eruitzien?
“Die zijn altijd anders. Los van het
feit dat we elke dag starten met een
multidisciplinair overleg waarin
we bijzondere situaties of cliënten
bespreken, loopt het daarna altijd
anders. Omdat het niet één ziektebeeld is waarmee je werkt, is het
heel divers,” Aldus Muriëlle. “Elke
situatie is anders en vraagt om een
andere aanpak. Als je ambulant
werkt, leer je je eigen beslissingen
te nemen. Je moet goed kunnen
signaleren en daarop inspelen.
Zo word je elke dag opnieuw
uitgedaagd om inventief te zijn, te
schakelen en de juiste zorgpartners
erbij te betrekken.”

Van verpleegkundige
naar teamleider

“Het prikkelt je ook om jezelf
verder te ontwikkelen,” vervolgt
Muriëlle. “Als er één vakgebied is

waarbinnen je nooit uitgeleerd
bent en er volop mogelijkheden
zijn, is het wel de zorg.” Ze spreekt
uit eigen ervaring. Zelf begon ze
haar loopbaan 34 jaar geleden,
als B-verpleegkundige bij Mondriaan, destijds nog onder de naam
‘Welterhof’. Ze volgde een ‘inservice
opleiding’ en werkte als ambulant
woonbegeleider. Niet veel later
volgde de SPV-opleiding (tot sociaal
psychiatrisch verpleegkundige).
Zo’n 12 jaar geleden kwamen de
eerste FACT-teams en maakte ze de
overstap naar zo’n team. Muriëlle:
“Ik heb niet stilgezeten en heel veel
bijgeleerd in de tussentijd. Allemaal binnen dezelfde organisatie.
Mondriaan heeft mij als werkgever
daarin altijd gestimuleerd. Als
organisatie bestrijkt Mondriaan
een groot gebied, zowel geografisch
in Limburg alsook het uitgebreide scala aan zorg dat ze bieden,
daardoor zijn er heel veel mogelijkheden en kansen om je breed te
ontwikkelen. Je kunt bij wijze van
spreken een volledige carrièreswitch maken zonder van werkgever
te hoeven wisselen.”

Met de cliënt

Uiteraard zijn alle veranderingen
binnen de zorg Muriëlle niet ontgaan en ondervindt zij dagelijks
wat dit betekent. De werkdruk
die vrij hoog is, meer administratie, alles moeten vastleggen
in behandelplannen. Toch zijn er
gelukkig ook goede ontwikkelingen. Muriëlle: “Vroeger besliste
je als hulpverlener voor de cliënt,
over zijn of haar rug heen, nu doe
je het samen. Dat is echt een groot
verschil die de hulpverlening
absoluut ten goede komt. Boven-

dien worden familie en het sociale
netwerk van iemand veel meer
betrokken bij de situatie en een
behandelplan. Het is niet meer de
hulpverlener die bepaalt.”

Samen doen

Ook de intensieve samenwerking in
multidisciplinaire teams en daarnaast ook met andere zorgverleners zorgt voor positieve werksfeer.
Muriëlle: “Het intensieve contact
met huisarts en ketenpartners
zorgt ervoor dat je het echt samen
doet. Omdat er zoveel mensen
gemobiliseerd zijn rondom een
cliënt, kun je hem op enig moment
loslaten in de wetenschap dat hij of
zij in goede handen is. Daar komt
bij dat we als FACT-team onderling
een heel goede band hebben. We
helpen elkaar in moeilijke situatie
en praten (en lachen!) veel met
elkaar. Zo zorgen we ervoor dat je je
werk niet mee naar huis neemt.”

Nooit uitgeleerd

Stuk voor stuk dingen die ervoor
zorgen dat Muriëlle in de afgelopen
jaren nooit overwoog de zorg te
verlaten. “Het daadwerkelijk iets
doen, iets bijdragen aan herstel en
de levenskwaliteit van je medemens. Het lukt misschien niet altijd
even goed, maar je gaat altijd voor
het best haalbare. En dan het feit
dat ik nog elke dag blijf leren, ook
nu na mijn vijftigste. Van collega’s,
van partners uit de zorg maar ook
van dat wat cliënten mij geven. Al is
het maar hoe je iets negatiefs altijd
kunt ombuigen naar iets positiefs.
Daar doe ik het voor.”
Meer info:
werkenbijmondriaan.eu

