Persbericht

Odisee-studente voert gesprekken met patiënten

THUISVERPLEEGKUNDIGEN HEBBEN TE WEINIG TIJD
VOOR DIABETICI
Diabetespatiënten vinden dat thuisverpleegkundigen vaak te weinig tijd voor hen hebben. Dat blijkt
uit een studie van Odisee-studente Inge De Pourcq. Hoofdoorzaak is de vergrijzing, waardoor meer
mensen thuiszorg nodig hebben. Toch zijn de patiënten over het algemeen tevreden over de zorg.
Hoge werkdruk
Inge De Pourcq, studente Verpleegkunde aan Odisee Campus Waas, voerde voor haar bachelorproef
verschillende dieptegesprekken met patiënten van een vzw uit de thuiszorg. Daaruit kwamen vooral
twee aandachtspunten naar voren. Ten eerste willen diabetespatiënten vaker een voetcontrole krijgen.
Suikerziekte verhoogt immers het risico op beschadiging aan de voetzenuw, wat kan leiden tot ernstige
verwondingen aan de voet. Daarnaast zijn veel patiënten van mening dat de thuiszorg te vlug gebeurt en
de verpleegkundigen te weinig tijd hebben. Dat euvel kan weliswaar op begrip rekenen. ‘Door de
vergrijzing hebben steeds meer mensen thuisverpleging nodig’, zegt Inge. ‘Maar ook bij jongere
personen stijgt het aantal patiënten met chronische ziekten. Daardoor ligt de werkdruk hoger en is er
minder tijd om een kwalitatieve zorg te verlenen. Onder die omstandigheden proberen
verpleegkundigen hun werk toch zo goed mogelijk uit te voeren.’
Dieptegesprekken
Voorafgaand aan de gesprekken kregen de patiënten een vragenlijst, zodat ze het interview konden
voorbereiden en Inge een vergelijkende studie kon maken. ‘In het eerste deel van de gesprekken ging ik
na hoe de patiënten hun ziekte beleven en welke invloed die heeft op hun gezin en sociaal leven. In de
tweede helft van het gesprek peilde ik naar hun ervaringen met thuisverpleging. Welke zorg krijgen ze?
Hoe verloopt die behandeling? Zijn ze tevreden?’ Inge liep tijdens haar opleiding Verpleegkunde zelf ook
stage in de thuiszorg. ‘Ik wilde dus heel graag weten hoe patiënten thuisverpleging ervaren.’
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