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Onlangs liep ik mee op een verpleegafdeling in het 
Gelreziekenhuis in Zutphen. Ik voelde me welkom en 
iedereen stond open voor vragen, dus ik kwam er vol 
inspiratie vandaan. Mijn enthousiaste begeleider Betty 
slaagde erin me - op haar vrije dag nog wel - een goed 
beeld te geven van de gang van zaken op en rond haar 
afdeling. Ik weet het: zo’n snuff eldag met een boventallige begeleider is 
een luxe. Maar het zou potentiële zij-intromers zo het laatste zetje kunnen 
geven voor een carrièreswitch. Het is dat ik al een leuke baan heb…

Dorien

Toen ik deze zomer begon als freelance-redacteur op 
de redactie van Nursing, viel ik gelijk met mijn neus 
in de boter. Umc-medewerkers, waaronder verpleeg-
kundigen, voerden stiptheidsacties voor een betere 
cao. Me daarin verdiepen was voor mij een goede 
manier om kennis te maken met de doelgroep van 

Nursing. Wat vinden verpleegkundigen belangrijk? En waarover zijn 
ze zo boos dat ze noodgedwongen hun werk neerleggen? Hopelijk 
vinden umc en medewerkers elkaar in de nabije toekomst.

Koen




