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Laatste
adventverhaal
Sharon (links) en Marga vinden even stilte.

Werken vanuit het hart in
Rode Kruis Ziekenhuis
Eén woord, één blik. Voor Sharon Prins en Marga Veenstra,
verpleegkundigen bij het Rode
Kruis Ziekenhuis in Beverwijk,
genoeg om te weten wat de ander op dat moment beweegt.
Marga (40 jaar) woont in Krommenie en werkt nu negen jaar op de
Dagbehandeling en Sharon (30
jaar) uit IJmuiden werkt sinds twee
jaar op Endoscopie (darmonderzoek), afdelingen die nauw verbonden zijn met elkaar.
De afdeling Dagbehandeling is
voor opname voor één dag voor
onderzoek, behandeling of ingreep
op het gebied van interne geneeskunde met als hoofddeel endoscopie. Bij het processen op elkaar
afstemmen, patiënten halen en
brengen, de logistiek en het digitaliseren, komen de collega’s elkaar
constant op allerlei manieren tegen. Toch ontstond er pas ’een
eerste klik’ tussen de twee collega’s
tijdens de organisatie van de open
dag van het ziekenhuis in oktober.
Waarop de vriendschap zich verankerde tijdens de stakingsdag in
november. „Sindsdien wordt het
alleen maar meer en leuker”, beamen de collega-vriendinnen.
Als Marga vertelt waarom ze

koos voor dit vak, licht haar vrolijke gezicht extra op. „Ik hou gewoon ontzettend veel van mensen.
Ik wist het al vanaf dat ik heel
klein was: ’als ik iets ga doen als ik
later groot ben, moet het iets met
mensen zijn’. Ik werk nu 22 jaar in
de zorg en heb er nog geen dag
spijt van gehad. Ik hou echt van
mijn werk. Niet alleen in de pieken, maar juist in de dalen hebben
we iets belangrijks te geven.”

Dropdrankjes
Voor Sharon geldt hetzelfde. Ze
lacht „Van jongs af aan vond ik
zorgen leuk. Als mijn oma twee
keer hoestte, kreeg ze al dropdrankjes van me. Altijd heb ik iets
met zorg, met kinderen of met
zieken willen doen.”
Een zoektocht volgde en het
werd endoscopie. „Het echte contact met mensen, dat trekt me.
Soms schuurt het weleens met alle
drukte die we hier hebben. Maar
het zit in de kleine dingen. Net
even die aai, dat je iemand laat
merken dat je hem ziet, of dat je
snapt dat iemand verdriet heeft.”
Marga vult haar aan, „Een warme
kruik bij koude voeten, een kopje
koffie, een glaasje water, een tissue
bij tranen en een arm of schouder.”

Als anderen soms opperen dat
hun bezigheden uit lopende bandwerk bestaan, dan weerleggen ze
dat stellig. „Zo wil ik het niet zien
en dat is het ook niet voor mij. Het
is routinematig, maar iedereen is
anders en heeft een andere begeleiding nodig”, verduidelijkt Sharon.
Marga benadrukt, „Het is echt de
kunst om bij alle verschillende
mensen die je op een dag ziet, ze
zo te benaderen dat je hun spanning of angst weg kunt nemen en
op die manier in een korte tijd een
band op kunt bouwen. Als mensen
soms na drie of vijf jaar bij ons
terug komen zeggen ze vaak, ’hé,
jij was er toen ook voor mij’. Wij
worden na al die jaren nog herkend en dat maakt het voor hen en
voor ons zo waardevol. Je doet het
natuurlijk voor je patiënten, maar
wij halen zo veel waardering en
liefde uit ons werk. Dat is echt de
essentie.”

Staking
De essentie van hun bijzondere
band kwam extra in beeld op de
dag van de staking in november.
Ziekenhuismedewerkers staakten
een dag voor een structurele loonsverhoging en betere afspraken over
werk- en rusttijden. Op deze door-

deweekse dag werd gewerkt alsof
het weekend was. Marga had samen met een andere collega voor
patiënten en verpleegkundigen de
afdeling in een spa getransformeerd. Daarvoor hadden ze roze
sfeerverlichting, gesponsorde wellness-spulletjes en masseurs bij
elkaar gesprokkeld.
Sharon herinnert het zich nog
goed: „Patiënten kwamen daarnaartoe en ook wij werden vertroeteld, het was heerlijk. Een patiënte
wilde graag een massage, maar was
te ziek om van haar kamer af te
komen. Marga en ik zijn samen
naar haar toe gegaan. Eerst deden
we ieder een hand, waarbij we haar
voelden ontspannen. De zorg in
zijn meest ultieme vorm.”
Marga raakt ontroerd. „Ik denk
dat je dit moment bedoelt Sharon.
Jij stond achter haar bij haar rug en
ik bij haar voeten. De patiënte lag
in haar bed ziek te zijn en op dat
moment slaakte ze een diepe zucht
van verlichting. Een kippenvelmoment. We keken elkaar aan en
wisten dat dit is wat we wilden
bereiken die dag. Het was een
intens moment. Zo mooi. We
praatten nog wat met haar, maar
tijdens het opruimen werd ze weer
misselijk en een bakje werd aange-
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reikt om te spugen. Maar die tien
minuten dat we met haar waren,
waren voor ons goud.”
Dit is waar ze het voor doen.
Toch is het soms lastig het goede
vast te houden, zegt Sharon openhartig. „Soms raak ik in alle drukte
het goede gevoel weleens kwijt.
Ook is door alle drukte niet iedereen altijd even vriendelijk. Als ik
dan denk ’wat is dit toch een verdomd lastig vak’ heb ik jou, de
eeuwige optimist, nodig.”
Marga vat de nog prille, maar al
diepe vriendschap samen, „Onze
vriendschapsvonk sprong over in
oktober. Opeens zagen we elkaar.
We zien elkaar naast het werk ook
in werkgroepjes en door al dat
intensieve contact merk je al gaande dat dit een hele fijne vriendschap aan het worden is. Toch, als
ik zo vrij mag zijn?”
Vragend kijkt Marga haar vriendin Sharon aan. „Zeker mag dat”,
is het antwoord. Marga besluit:
„We moeten digitaliseren en efficiënter werken. Maar het zorgen
mag voor ons hier niet ten koste
van gaan. Het gaat om het werken
vanuit het hart.”
Heleen Vink

