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de thu&zorgmedNetkrs
Zaineb: Vmegerwaren thuiszor€mede,
werkers niet per se mensen met een me
dis€he achtergroDd. Het warên ook dames
die t:wamen ramen lapp€n, ofeen praatje
maken. Maar nu zijr het zorgverlen€rs die
I11aar beperkte tijd hebb€n om bij hun cliën-
ten langs te gaan. Hct gaat daD puur om hêt
afpassen van de steunkous, bijvoo$€eld.
Daama moetên ze snel weer weg. Dat, sa-
men met het feit alat er veel parttimels bij
de thuiszory w€rken, zorgt enoor dat de
ouderen geen vàste mêdêwerkerhebben. Ze
L:uDnen geeD band opbouwen. '

Judith: "In ons onderzoek hebben we daar-
om aangeraden om ewoor te zorgen dat er
één keer per week een vaste kncht is. Dan
zien ze toch elke week een bekeDd gezicht
en duraeÍr zê misschien eeder an te geven
dat ze ergens mee zitten. Daar is de thuis-
zorgmedewe*er ook voor bedoeld."

De ouàeren die.í.tllie spt aken, i lm zichze[niet
te dik dt (nk niet te d n. r,e gewn aok.taí àut z(
l,einigtot 11ooit rokcn oJ dnn]/3n. Wot zijn SeAe
den waar zc wel steun inkun']ln gebruíkxí?

Gdater iets gebe renmetde uitkanstun?

Juditk .Ja, geluklig wêI. we horen Íog
wel €en5 verhaleD van klasgenoten waar-
van ondezoeken op de plaDk konen te lig'
gên. Daar hoevcn wij ons g€€D zorgen over
te maken. Ons onderzock wordt door h€t
lectoràat gebruikt als onderdcel van €€n
gmtêr geheel. Zo komt er bijvooÉccld een
onderzoek Daar het beeld van de zorgver'
leners over leefstij lpr€ventiê bij ouderen.
Dat wordt weer naast onze rêslltàtên gezet.
Ons stukje telt sowieso mee voor de mêthc
diek dil: het lectonat wil ontwikkelen voor
de thuiszorS. We hebtren er eveD voor door
moetên bikkelen in de kerstvakanrie. Daar
we zijn hêel têrÍeden over wat wc hebben
gemaakt."
Zaineb: om heel eerlijk te zijn ag ik in het
bcgin wel op tegen het ondêrzoek. Maar ik
wilde hct grag prcbercn, proeven aan iêts
andeN dan een pmLtische stage. Ennaeen
tijdje heegikcrcchtplezierin. Het resul-
taat mag er zijn, vindcn we. ln het lectoraat
is tew.len. dat is ook hccl lcuk."
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