Werken en leren voor een baan bij Zorggroep Hof en Hiem.
De komende maanden leren we in dit blad zes verschillende leerlingen
van Hof en Hiem kennen. In de serie ’Nieuwkomers in de thuiszorg’
vertellen leerlingen over hun ervaringen met de nieuwe opleiding van
Hof en Hiem Thuiszorg.
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SAMEN WERKEN
AAN ZORGINNOVATIE
Binnen de ouderenzorg wordt de laatste jaren veel aandacht
besteed aan zorginnovatie. Het toepassen van vernieuwende
technologieën helpt mee om nu en in de toekomst de beste zorg
te kunnen bieden. Het is even wennen. Maar voor leerlingen van
de opleiding verzorgende IG hoort dit er gewoon bij. Zoals voor
leerling Maite Zeldenrust, zij volgt sinds september de opleiding
bij Hof en Hiem Thuiszorg.
“Het eerste schooljaar zit erop en ik
heb veel geleerd”, vertelt Maite. “Op
het ROC worden gastlessen gegeven,
onder meer door collega’s van Hof en
Hiem. Dit wordt gedaan om de opleiding
zo goed mogelijk aan te laten sluiten
op de praktijk. Eén van die gastlessen
met het thema zorginnovatie, werd
verzorgd door verpleegkundige Sonja
Swart (werkzaam bij Hof en Hiem). Zij
heeft verteld over zorginnovatie en hoe
er bij de teams gewerkt wordt met de
beschikbare technologieën.”
Eén daarvan is de Compaan. Dit is een
tablet die extra gebruiksvriendelijk
is door de makkelijke bediening.
Deze tablets zijn geïntroduceerd in
de coronaperiode bij cliënten van de
thuiszorg. Cliënten kunnen de Compaan
gebruiken om berichten te sturen en
te videobellen. Daarnaast kan deze
tablet gebruikt worden voor spelletjes,
het lezen van nieuws of bijvoorbeeld
om online bingo te spelen met andere
cliënten. Voor het op afstand bieden
van zorg werkt het ook heel goed.
Cliënten kunnen door middel van
videobellen met een medewerker van
de thuiszorg bijvoorbeeld met elkaar
medicatie bespreken.
Maite merkt ook dat het gebruik van
een Compaan in de thuiszorg voordelen
biedt.“Eén van mijn cliënten heeft
diabetes. Voorheen gingen we er
meerdere keren per dag langs om de

Maite Zeldenrust:

“Met videobellen
kunnen we ook op
afstand goed contact
houden met de cliënt”
suiker te meten. Nu kunnen we ook
videobellen waardoor we op afstand
kunnen zien hoe het met iemand gaat.
En kan de cliënt vrijer omgaan met het
eigen levensritme, want wachten is
op deze manier niet meer nodig.” De
Compaan helpt tevens bij het duurzaam
kunnen plannen van de zorg. Ook in de
ouderenzorg is het personeelstekort
merkbaar; zo blijft het mogelijk cliënten
goede zorg te kunnen blijven bieden.
Maite: “Naast de Compaan zijn er
natuurlijk veel meer technologiën. De
opleiding heeft een keuzedeel die dat
onderwerp heeft. Hierover kunnen we
nog meer leren. Maar voor nu ga ik
eerst deze zomer
zelfstandig op route,
dat is ook al een leuke
nieuwe stap. In het
najaar ga ik naar een
ander team om nieuwe
ervaringen op te doen.
Ik heb er zin in!”

www.hofenhiem.nl

