WePe

VAN UITZICHTLOZE SITUATIES NAAR
WERKBARE OPLOSSINGEN
Interventies op maat

Werken in de gezondheidszorg en welzijnssector is en blijft een dagelijkse uitdaging en dit voor
iedereen: verpleegkundigen, kinesisten, psychologen, animatie, sociaal werkers en dit in alle
geledingen en sectoren (ziekenhuizen, thuiszorg en thuisbegeleiding, WZC,…).
De gezondheids- en welzijnswerkers worden regelmatig geconfronteerd met werksituaties waar ze
geen oplossing voor vinden. Ze hebben de indruk vast te lopen en geen kant meer op te kunnen.
De impact hiervan kan belangrijke gevolgen hebben. Verlies van motivatie, hun werkgoesting. Een
impact op de professionele werkrelatie met de collega’s , patiënten of bewoners. En niet te vergeten
heel dikwijls ook invloed op hun privé-leven.
Dus hoog tijd voor interventies (oplossingen) op maat, die hun succes al bewezen hebben..
Hieronder een paar casussen waarmee EPE in samenwerking met de professionelen op de werkvloer
aan de slag is gegaan en deze tot een werkbare oplossingen heeft getransformeerd.
Casus 1:Hoofdverpleegkundige Ann wordt met een medewerker geconfronteerd die gefrustreerd
werd door het feit dat zij een verwachte promotie niet kreeg. Een van de belangrijkste dilemma’s
waarmee de leidinggevende hier wordt geconfronteerd is het feit dat hij verplicht wordt een

medewerker te vertrouwen die duidelijk niet goed meer functioneert en zelfs, in bepaalde gevallen,
niet meer loyaal is naar hem of haar zelf toe of naar de instelling. Onvermijdelijk heeft dit gevolgen
voor de patiënt/bewoner.
Casus 2:
Op een afdeling geriatrie tracht het verpleegkundig team met de beste bedoelingen een patiënt met
MRSA te overtuigen op zijn kamer te blijven. De patiënt is echter met de beste wil van de wereld niet
te overreden met als resultaat een conflict tussen de patiënt en de verpleeg- en zorgkundigen.
Casus 3:
Een sociaal werkster wordt geconfronteerd met een thuissituatie waarin moeder en dochter samen
leefden in uiterst precaire omstandigheden. De moeder werd regelmatig door haar dochter geslagen
zodat er duidelijk sprake was van oudermis (be) handeling, doch de moeder dekte dit steeds toe.
Casus 4:Een zorgcoördinator in een WZC wil het werk en het privé-leven van de medewerkers beter
op elkaar afstemmen. Om te beginnen wil hij de part-timers in de instelling maar één WE op drie
laten werken met de verzekering dat zij niet om de haverklap worden opgebeld om toch te komen
werken bij ziekte van een collega. In de huidige situatie lijkt dit niet te kunnen lukken.
Deze situaties zullen voor de meeste professionelen onder ons meer dan herkenbaar zijn.
De WERKGROEP PRAKTISCHE ETHIEK (kortweg WEPE) van de Vlaamse Verpleegunie biedt daarom
interventies op maat aan. Wij bieden de oplossingen om deze situaties op een efficiënte en
doelmatige wijze aan te pakken. Hiervoor gebruikt zij de Heracleitos-methodiek die haar degelijkheid
ondertussen meer dan bewezen heeft.
Indien je hierover meer uitleg wil, aarzel niet en neem contact op met:
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