Wijkverpleegkundige bij ZZG zorggroep? Geen dag is hetzelfde!
Wijkverpleegkundige Marja Lucassen

> ‘O p mijn allereerste dag dacht
ik meteen: dit is het!’
“In mijn vorige baan kon ik niet meer
de zorg leveren die ik wilde leveren,
dus besloot ik een nieuwe stap te
zetten. Omdat ik 62 ben, koos ik voor
iets vertrouwds. Iets waar ik mezelf
verder in kon ontwikkelen, mijn
krachten optimaal kon inzetten. Per
toeval hoorde ik dat ZZG zorggroep
wijkverpleegkundigen zocht, dus
de keuze was snel gemaakt.”
“Op mijn allereerste dag dacht ik
meteen: ‘dit is het!’ Het voelde zo
vertrouwd, mede door de goede
begeleiding van mijn collega’s. Al is
er ook veel veranderd. Vroeger was ik
puur uitvoerend bezig. Nu signaleer
ik, voer motiverende gesprekken,
weet via pijnscores hoe iemand
zich écht voelt, besteed aandacht
aan sociaal-emotionele aspecten.
De zorg is complexer, maar vooral
completer geworden. Via bijvoorbeeld
specialistische ‘high tech’ palliatieve
zorg of pompzorg kunnen we de

kwaliteit van leven van onze cliënten
enorm verbeteren. Dat ik daaraan
mijn steentje mag bijdragen, vind ik
geweldig. Niets is fijner dan iets extra’s
te mogen betekenen voor mensen die
het nodig hebben.”
Marja Lucassen-van Kleef begon haar
carrière als wijkverpleegkundige.
Hierna werkte ze jarenlang als
verpleegkundige in een specialistisch
team en als sociaal verpleegkundige
jeugdgezondheidszorg bij de GGD.
Sinds medio maart 2015 is Marja
actief bij Wijkverpleging Lindenholt
(Nijmegen) van ZZG zorggroep.

Wijkverpleegkundige Mirian Sijbers

> ‘Heerlijk, die switch van
binnen naar buiten’
“Ik werkte ongeveer zes jaar als
verpleegkundige in het ziekenhuis.
Toen was het tijd voor een nieuwe
uitdaging. Ik merkte dat ik meer in
mijn mars had, wilde iets anders
met mijn hbo-achtergrond. Ook
had ik behoefte aan iets meer
regelmaat. Het liefst ging ik doen
wat ik al heel lang wilde: de wijk in.
Werken als wijkverpleegkundige,
bij de mensen thuis.”

en versterk de relatie met partners in de
wijk. Al met al ben ik verantwoordelijk
voor de organisatie en coördinatie van
het totale zorgproces.”
“Ik hou van de veelzijdigheid, de
vrijheid in mijn werk. Ik heb te
maken met de meest uiteenlopende
situaties, onderhoud warme contacten
met cliënten, mantelzorgers en de
verschillende disciplines waarmee
ik nauw samenwerk. De switch van
binnen naar buiten is heerlijk. Ik had
geen betere keuze kunnen maken.”

“Na een bezoek aan een kennismakingsevent van ZZG zorggroep was
ik definitief ‘om’. Ik solliciteerde, ging
op gesprek en kon aan de slag. Sinds
ik hier werk, is geen dag hetzelfde. Zo
ben ik een deel van de week verzorgend
en verplegend bezig. Dan bezoek ik
cliënten thuis, help met persoonlijke
verzorging en verpleegtechnische
handelingen. De andere momenten
richt ik me op de overige rollen en
taken van het vak. Zo stel ik indicaties
tijdens huisbezoeken, monitor cliënten

Ook werken bij een vooruitstrevende organisatie in een dynamisch beroep, waarbij jij je kunt blijven ontwikkelen?
Loop gerust een dag mee of solliciteer direct via www.werkenbijzzgzorggroep.nl/vacatures-wijkverpleegkundige

Mirian Sijbers (30) werkte na haar
opleiding mbo-verzorgende 3 in een
verpleeghuis, haalde via een duaal
(ziekenhuis)traject haar diploma
verpleegkundige niveau 4 en voltooide
in 2010 de hbo-v opleiding. Sinds maart
2015 is Mirian wijkverpleegkundige
in team Groesbeek-Noord van ZZG
zorggroep.

