
n ons contact met mensen met soms ingewikkelde aandoe-
ningen is hygiënisch werken altijd belangrijk, zeker nu tijdens 
corona”, vertelt Caroline Lamers, wijkverpleegkundige van 
Opella in Veenendaal-West, Petenbos en het Franse Gat. “We 
werken volgens strikte richtlijnen en gebruiken beschermings-
middelen, zoals mondkapjes die medisch gecertificeerd zijn. 

Zodra mensen coronaverschijnselen hebben, verplegen wij hen met alle beno-
digde bescherming. Hebben we als zorgprofessionals zelf klachten, dan laten we 
ons direct testen en gaan niet aan het werk.”

Paula Luppes, Opella-wijkverpleegkundige in Veenendaal Zuid, merkt dat mensen 
met de beperkingen door het coronavirus nog meer waarderen dat de intensieve, 
deskundige zorg aan huis gewoon doorgaat. “We hebben bij Opella veel speci-
alismen in huis, die we eenvoudig kunnen inzetten wanneer dat nodig is. Zoals 
een long- en wondverpleegkundige, maar ook ergotherapeuten en logopedisten. 
Zelf ben ik oncologie- en palliatief verpleegkundige. Is er tijdelijk of blijvend meer 
nodig dan zorg thuis, dan heeft Opella revalidatielocaties en verpleeghuizen. Ook 
belangrijk in coronatijd: onze zorg stopt niet bij het doen van verpleegkundige 
handelingen, we willen mensen echt leren kennen en weten wat zij belangrijk 
vinden. Daarbij vinden we een kort lijntje met de huisarts en bijvoorbeeld betrok-
ken familieleden vanzelfsprekend.” 

Dat mensen de persoonlijke en deskundige benadering juist in corona-
tijd waarderen, blijkt bijvoorbeeld uit de review die één van de klanten dit 
voorjaar achterliet over de wijkverpleging Opella Veenendaal op de reviewsite 
Zorgkaartnederland.nl: “Niet alleen hebben de zorgmedewerkers van Opella mij 
met mijn fysieke beperkingen geholpen. Maar door hun aandacht en vriendelijk-
heid voelde ik me ook goed.” ■

ALENT
Iedereen heeft talent. Het is de kunst om de baan te vinden die 
bij aansluit bij jouw kwaliteiten en talenten. Daar hebben wij bij 
HetWerktNu ervaring mee. Soms is het nodig om eerst werker-
varing op te doen. Of om bepaalde werknemersvaardigheden 
verder te ontwikkelen. Wij hebben de werkleerplekken waar dit 

mogelijk is. Zodra je klaar bent om aan de slag te gaan helpen we je de baan te 
vinden die bij je past.

JOBCOACHING
Ook als je de baan gevonden hebt, kun je begeleiding van ons krijgen. “Als 
jobcoach ondersteun ik werknemers op de werkplek. Om het werk en de mede-
werker goed te leren kennen, werk ik in de eerste periode vaak mee. Ik steek dan 
m’n handen uit de mouwen zodat ik zelf ervaar waar iemand tegenaan kan lopen 
en op welke manier ik daarbij kan helpen. Ik kan bijvoorbeeld tips geven om 
het werk makkelijker te maken. Coaching is maatwerk. Bij de een ligt de nadruk 
op het uitvoeren van het werk, zoals werktempo, prioriteiten stellen en keuzes 
maken. Anderen help ik juist door er voor te zorgen dat ze zichzelf niet overvra-
gen. Ik kan de medewerker, maar ook de werkgever tips geven. Zo zorgen we 
ervoor dat iemand zich prettig voelt en op z’n plek zit.” Iris Heikamp, jobcoach 
HetWerktNu. ■
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Het lukt niet altijd om zelf werk te vinden. Omdat je bijvoorbeeld een 
arbeidsbeperking hebt, of je bent lange tijd ziek geweest en bent je ar-
beidsritme kwijt. Of je hebt te weinig of niet de juiste werkervaring. 
Kortom, er zijn hobbels om aan het werk te gaan. HetWerktNu helpt je 
om de baan te vinden die bij je past. En we begeleiden je op de werk-
plek, zodat je deze baan ook houdt.

In coronatijd houden we afstand van mensen en beperken we bezoek. 
Maar sommige mensen hebben dagelijks of meerdere keren per dag 
thuis complexe behandeling nodig om hun leven te kunnen leiden. Bij-
voorbeeld een long-drain, specialistische wondzorg of zorg bij een on-
geneeslijke ziekte. Ook in deze coronatijd biedt de wijkverpleging van 
Opella deze belangrijke zorg op een veilige manier. 
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MEER WETEN
Wil je meer weten over de begeleiding via HetWerktNu? Overleg met je 
klantmanager van de gemeente of werkcoach van het UWV. Zij kunnen 
je doorverwijzen. HetWerktNu is onderdeel van IW4, het sociaal werk-
bedrijf van de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude. Samen 
zorgen we ervoor dat talent wordt benut, zodat iedereen naar vermogen 
meedoet. www.hetwerktnu.nl 

Meer informatie over de mogelijkheden voor complexe zorg aan huis? Ga 
naar www.opella.nl of bel het Opella servicepunt, telefoon 0318 75 22 22 .

Wijkverpleegkundige Paula Luppes 
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