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Madeleine Willemsen
Verpleegkundige/Coördinator
Eetstoornissen Ursula High Cure

Madeleine Willemsen is 25 jaar verpleegkundige bij GGZ
Rivierduinen, waarvan 24 jaar als verpleegkundige en
coördinator bij Eetstoornissen Ursula van GGZ Rivierduinen.
Een jubileum om trots op te zijn én een mooie aanleiding
voor een interview waarin Madeleine meer vertelt over haar
loopbaan bij Eetstoornissen Ursula.
Waarom ben je verpleegkundige geworden?
Ik wilde als klein meisje altijd al ‘zuster’ worden. Hierdoor ben ik
doelgericht te werk gegaan en ben ik na de HAVO gestart met de
opleiding HBO-Verpleegkunde. Op mijn 21e had ik mijn diploma op
zak. Na een jaar gewerkt te hebben bij mijn laatste stageplek, ben ik bij
GGZ Rivierduinen begonnen als verpleegkundige bij Eetstoornissen
Ursula.
Wat motiveert jou om elke dag weer te werken bij Eetstoornissen
Ursula?
Het blijft mij boeien om te werken met deze doelgroep. Het is mooi om
te zien en te ontdekken wie er achter de eetstoornis zit. De cliënten die
nu opgenomen zijn op de afdeling High Cure hebben een zeer ernstige
eetstoornis in combinatie met psychiatrische ziektebeelden en/ of
somatische ziekten. Dit zijn complexe stoornissen die mij uitdagen als
verpleegkundige.
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Het werken bij Eetstoornissen Ursula is leuk, omdat we in een team
werken. Je werkt samen met collega- verpleegkundigen en SPH-ers.
Daarnaast werken wij ook met (klinisch) psychologen, psychiaters,
artsen, diëtisten, psychomotore therapeuten, beeldend therapeuten,
systeemtherapeuten en ervaringsdeskundigen. Het is hard werken,
maar we hebben ook veel lol met elkaar.
Hoe ziet een gemiddelde werkdag voor jou eruit?
De dagen vliegen voorbij als ik aan het werk ben. Als verpleegkundige
op deze afdeling ben ik het meeste bezig met het begeleiden, steunen
en coachen van cliënten. Dit doen we voor, tijdens en na de
eetmomenten. Daarnaast voer ik ook individuele gesprekken met
cliënten of samen met collega’s. Ook voer ik regelmatig
verpleegtechnische handelingen uit zoals somatische controles,
sondevoeding en wondverzorging.
We sluiten de dag af met het schrijven van rapportage en een
overdracht aan de avonddienst om zo de 24 uurs zorg te waarborgen.
In mijn rol als coördinator werk ik mee op de afdeling, maar ben ik ook
aanwezig bij allerlei overleggen om te zorgen dat het verpleegkundige
proces draaiende blijft.
Ik probeer de lijntjes kort te houden met zowel het management als
met het multidisciplinaire team.
Wat kun je als verpleegkundige betekenen voor cliënten én GGZ
Rivierduinen?
Als verpleegkundige kun je veel bijdragen aan het welzijn van de cliënt
en werken aan kwaliteit van leven. Je levert een bijdrage aan een stukje
herstel in het proces van de cliënt. Je maakt onderdeel uit van het
gehele zorgtraject, want wanneer cliënten de afdeling verlaten, zijn ze
nog niet genezen.
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Cliënten worden soms doorverwezen naar een vervolgbehandeling
binnen Eetstoornissen Ursula.
Maar ze kunnen ook een ander behandeling krijgen binnen GGZ
Rivierduinen of in de regio waar ze wonen. Dit laatste is mogelijk omdat
Eetstoornissen Ursula landelijk werkt. We zien cliënten dan ook uit het
hele land.
Wat is het leukste compliment die je van een cliënt hebt gekregen?
Vaak krijg ik terug van een cliënt, dat ik bij het opnamegesprek een
serieuze, strenge houding heb en dan bij het afscheid hoor ik
regelmatig, dat ik best meeviel en dat we veel gelachen hebben. Het
welkom heten van cliënten is belangrijk en dat doe ik dan ook serieus,
maar gaande de behandeling kan het ook wat luchtiger zijn en gooi ik
er humor in. Dit wordt vaak gewaardeerd en dat is leuk om terug te
krijgen van cliënten.
Ten slotte, wat kun je als verpleegkundige verwachten bij GGZ
Rivierduinen?
Als verpleegkundige krijg je de mogelijkheid om jezelf verder te
ontwikkelen. Je leert veel tijdens training on the job en je kunt diverse
cursussen volgen. Je kunt zowel horizontaal als verticaal doorstromen
binnen de andere divisies van GGZ Rivierduinen.
Je komt te werken in een multidisciplinair team zodat ieders expertise
optimaal gebruikt wordt. Deskundigheid is de basis van ons team met
daarbij een grote dosis collegialiteit.
Madeleine verwelkomt graag nieuwe collega-verpleegkundigen bij
Eetstoornissen Ursula! Ben jij ook benieuwd naar wat GGZ Rivierduinen
jou te bieden heeft?
Je leest hier meer informatie over de vacature verpleegkundige en
wellicht werk je binnenkort samen met Madeleine.
Vragen en/of informatie?
Danitscha Mahadew, a.i. recruiter staat je graag te woord. Zij is te
bereiken via 06-40987708 of stuur een e-mail naar
d.mahadew@rivierduinen.nl
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