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Gesprekken
Een tweede belangrijk onderdeel van de les is het uitvoeren van de thuis

bestudeerde en geleerde gesprekken uit de tekst. Wellicht is het raadzaam de

cursisten eerst in groepjes van 2 of 3 tijdens de les de gesprekken te laten

oefenen, daarbij rond te lopen en zonodig te helpen, en hen daarna de

gesprekken voor de gehele groep te laten naspelen. Let u hierbij op een goede

uitspraak en besteedt u ook aandacht aan de intonatie. Het is belangrijk dit

onderdeel stelselmatig aan de orde te stellen, en steeds aan te dringen op een

gedegen voorbereiding, alleen of in groepjes. Eventuele tussenuren kunt u

nuttig gebruiken door de cursisten groepsgewijs variaties op de gesprekken te

laten instuderen, waarbij zij dus elementen uit hun eigen praktijk kunnen

invoegen. 

Presentaties
In veel gevallen zijn de cursisten tijdens deze cursus al geheel of gedeeltelijk

werkzaam in een verpleeg- of verzorgingstehuis in Nederland. In dat geval

kunnen al de nodige praktijkervaringen uitgewisseld en besproken worden.

Een huiswerkopdracht kan dan ook heel goed luiden: geef een korte

presentatie (niet meer dan 5 minuten) over een patiënt of bewoner uit de

zorginstelling waar je werkt. De cursist kan daarbij gebruik maken van het

schema dat achter in het boek is opgenomen. Het is de bedoeling dat deze

presentatie goed wordt voorbereid. Er mag beslist niet van papier opgelezen

worden, slechts enkele notities kunnen als geheugensteuntje op dit schema

worden genoteerd. 

Schrijfoefeningen
Als schrijfoefening ten slotte kunnen de in het boek opgenomen

schrijfopdrachten worden gemaakt, maar ook kan een rapportage of

overdrachtsrapport worden geschreven volgens de regels die in de

verschillende instellingen gelden.
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Annemiek woont in Delft. Zij woont in het centrum, vlak bij het station.
Zij werkt in verpleegtehuis Het Zonnetje in Rotterdam. Annemiek is
verpleegkundige.
Ze gaat meestal met de trein naar haar werk. Maar het is niet altijd

mogelijk om met de trein te reizen. Ze heeft niet altijd dezelfde werktijden.
Een verpleegkundige heeft immers wisselende diensten. Soms werkt ze 
’s morgens, soms werkt ze ’s middags. Maar zij moet soms ook ’s avonds of
’s nachts werken. Zelfs in het weekend heeft zij niet altijd vrij. Als ze 
’s nachts moet werken, gaat ze met haar auto naar haar werk. Het is dan
niet zo druk op de weg, dus er zijn geen vervelende files. Als Annemiek op
haar werk komt, praat ze eerst even met haar collega’s. Ze informeert naar
de verschillende patiënten. Ze wil graag weten of alles goed gaat. Zijn er
nog speciale dingen gebeurd? Zijn er nieuwe patiënten binnengekomen?
In het verpleeghuis waar Annemiek werkt is een routine. Dat is in veel

banen zo. Bepaalde taken moeten nu eenmaal elke dag gedaan worden. Als
Annemiek dagdienst heeft, begint ze om 8 uur. Eerst bespreekt ze de zaken
van ‘de overdracht’ met haar collega’s van de dagdienst. Daarna gaan zij
naar de kamers van de patiënten. Ze wekken de mensen en helpen ze met
wassen en aankleden. 
Als alle patiënten gewassen zijn, brengen de verpleegkundigen het

ontbijt rond. Sommige patiënten kunnen niet zelfstandig eten. Die worden
geholpen. Annemiek smeert dan de boterhammen en belegt de boterhammen
met kaas of smeert er jam of honing op. Ze snijdt de boterham in kleine
stukjes en laat de patiënten dan eten. Ook schenkt ze koffie of thee voor ze
in. Na het ontbijt wordt alles weer opgehaald. Als ze hiermee klaar zijn,
hebben de verpleegkundigen een korte pauze. Dan kunnen ze zelf even
een kopje koffie of thee drinken.
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Les 1  Een dagprogramma
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Het begin van de dag
Annemiek: Hoi Peter. Alles goed? Wat een weer!

Peter: Goeiemorgen Annemiek. Wat ben je nat geworden! 
Regent het zo hard?

Annemiek: Ja, behoorlijk. Heb je dat niet gemerkt dan?
Peter: Nee, als je binnen bent, merk je dat eigenlijk niet.

Annemiek: Ja, dat is waar. Je bent dan zo druk bezig met alles. 
Ik ga even koffie halen. Wil jij ook koffie?

Peter: Nee, ik drink liever thee, dat weet je toch? O, daar komen 
Carla en Wilma ook al. Dan kunnen we gelijk de overdracht 
doen.

Koffie
Peter: Goeiemorgen Carla! Goeiemorgen Wilma. Ook zo nat 

geworden? Annemiek is koffie en thee aan het halen.
Carla: Goeiemorgen!
Wilma: Hoi! Lekker eerst even koffie drinken. Dan kan ik weer even

warm worden.
Carla: Er komt ook thee, hè Peter?
Peter: Ja, dat klopt. Annemiek komt zo met een kan koffie en een 

kan thee. Nou, zullen we dan maar meteen beginnen met de 
overdracht? Ik mag zo weer naar huis! Mijn dienst zit erop.

De overdracht
Annemiek: Is er nog iets bijzonders gebeurd?

Peter: Nee, niet echt. Er is een nieuwe bewoner gekomen, 
mevrouw Diekstra. Ze ligt op kamer 2.50. Ze heeft vorige 
maand haar heup gebroken. Ze komt hier revalideren.

Wilma: Hoe oud is ze?
Peter: Ze is 85. Ze is heel dankbaar als je iets voor haar doet. 

Maar ze is wel erg bang dat ze weer valt. 
Carla: We zullen haar dan maar even extra in de gaten houden. 

En we moeten zorgen dat ze zich hier gauw thuis voelt.
Annemiek: Ja, we moeten ons straks maar even aan haar voorstellen.

Peter: Verder zijn er eigenlijk geen bijzonderheden. Ik ga er zo 
vandoor. Prettige dienst jullie! Tot de volgende keer!

16
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przedstawić si
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Annemiek: Oké, dag Peter. Prettige dag verder! 
Wilma: Dag Peter. Tot ziens!
Carla: Slaap lekker straks, Peter!
Peter: Bedankt! Doei!

Bellen
Hans: U heeft gebeld?

Mevrouw: Ja Hans.
Hans: En wat is er aan de hand?

Mevrouw: Ik heb zo’n pijn.
Hans: Waar heeft u pijn?

Mevrouw: Hier.
Hans: Heeft u last van hoofdpijn? Wilt u een hoofdpijntablet?

Mevrouw: Nee. Het komt door het lawaai.
Hans: O, u heeft last van het lawaai?

Mevrouw: Ja, van de radio.
Hans: Zal ik hem uitzetten?

Mevrouw: Nee, zet u hem maar wat zachter.
Hans: Dat is dit knopje, ziet u wel? Zo beter?

Mevrouw: Ja, dank u wel, hoor.
Hans: Ik doe ook even het hoofdeinde van uw bed omhoog.

Dan zit u beter. Dat is ook makkelijker als u zo gaat eten.
Mevrouw: Zo is dat!

Een dagprogramma

Annemiek woont in Delft. Zij woont in het centrum, vlak bij het station. 
Zij werkt in verpleegtehuis Het Zonnetje –––––– Rotterdam. 
Annemiek is verpleegkundige. 
Ze gaat –––––– met de trein naar haar werk. Maar het is   –––––– altijd mogelijk
om –––––– de trein te reizen. Ze heeft niet altijd –––––– werktijden. 
Een verpleegkundige heeft –––––– wisselende diensten. Soms werkt ze 
’s ––––––, soms werkt ze ’s middags. Maar –––––– moet soms ook ’s avonds of
’–––––– nachts werken. Zelfs in het weekend –––––– zij niet altijd vrij. Als ze
’–––––– nachts moet werken, gaat ze met –––––– auto naar haar werk. Het is
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