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ABSTRACT 

 

 

Studenten verpleging van de Hogeschool Francisco Ferrer brengen een 

getuigenis van een problematisch zorgvoorval waarmee ze tijdens een 

stage in de thuiszorg werden geconfronteerd. 

Voor hen een kans om met dergelijke situaties vertrouwd te raken en het 

bijbehorende ethische dilemma te analyseren. 

 

 

Dit videofragment, uit het leven gegrepen, toont hoe ze in hun 

toekomstige situatie van verpleegkundige meer dan eens zullen moeten 

omgaan met intrafamiliale conflicten en de lijdensweg van zowel de 

zorgbehoevende als de familie en naasten die de zorg op zich hebben 

genomen.  

 

 

Tijdens deze presentatie krijgen we de kans om ons in te leven in de 

dagelijkse realiteit van onze stagiairs: we lopen met hen mee, krijgen 

voeling met hun onbehagen en de vragen die hen bezighouden in 

situaties die vaak mijlenver af staan van hun professioneel ideaalbeeld.  

 

 

We maken ook kennis met hun ervaringen als ‘groentje‘ in het vak, samen 

met hun oplossingen. Daardoor krijgen we een frisse kijk op complexe 

zorgsituaties die te vaak gebagatelliseerd worden als gevolg van het 

helse werktempo en de miskenning van de beschikbare structuren en 

alternatieven. Uiteraard mogen we het rendabiliteitsprincipe van 

zorgverenigingen en -instellingen hierin niet verloochenen. 

 

 


