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Ellen begint vandaag om 08.30 uur bij Het Meulenbelt in 

Almelo. “Met de specialisten ouderengeneeskunde en de 

verpleegkundig specialisten drinken we een kopje thee of 

koffie. Ondertussen doen we de dienstoverdracht. Als er in de 

nacht iets is gebeurd, dan komt dat ter sprake. Ook verdelen 

we alle nieuwe ‘opnames’ en bespreken we bijzonderheden. 

Het is prettig om als team samen de dag te beginnen.”

Visite lopen

Het is tijd om naar De Weemelanden in Vriezenveen te  

gaan om ‘visite’ te lopen op afdeling Leemansmolen. Dit is 

een afdeling voor mensen met een lichamelijke beperking. 

Onderweg naar de afdeling vertelt Ellen: “De verpleeg

kundige heeft voorbereid welke cliënten ik moet zien en 

wat er besproken moet worden.” Ellen bezoekt een aantal 

cliënten en neemt ondertussen steeds de bevindingen door 

met de cliënt en de verpleegkundige. Deze ochtend is er 

speciale aandacht voor een mevrouw die erg veel hoest. 

Ellen luistert naar de longen of er aanwijzingen zijn voor 

een longontsteking en vraagt voor de zekerheid een 

bloedonderzoek aan.

Wondplan

Ook is er aandacht voor een cliënt met decubituswonden  

op haar stuit. Ellen: “Ik beoordeel de wond en zoek naar  

de oorzaak. Neem bijvoorbeeld het kussen in haar rolstoel. 

Verdeelt het kussen de druk wel goed? Is er voldoende 

sprake van wisselligging? Op basis van de bevindingen 

maken we een plan. In dit geval gaan we het wondplan 

maken in samenwerking met de verpleegkundig specialist. 

Ook de diëtist gaan we betrekken. Bij het genezen van een 

wond speelt voeding namelijk een belangrijke rol.”

EMZ en ACP

Daarna is het tijd voor een aantal overleggen die ‘EMZ’ 

worden genoemd (Evaluatie Multidisciplinaire Zorg). Ellen: 

“Hierbij zijn de cliënt, zijn of haar naaste, de verpleegkundige 

en collega’s van verschillende disciplines aanwezig. We 

evalueren dan de opname en kijken naar eventuele verbeter

punten. De samenstelling van de aanwezige disciplines hangt 

af van de zorg die een cliënt krijgt. Hierbij valt te denken aan 

een psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en 

geestelijk verzorger. Mijn taak is om de medicatie te beoorde

len, eventuele vrijheidsbeperkende maatregelen te evalueren 

en aandacht te hebben voor Advanced Care Planning (ACP).”

Wensen

Ellen licht dit verder toe. “We kijken vooral naar wat iemand 

nog wil en belangrijk vindt in het leven. We bespreken ook 

welke eventuele behandelingen een positieve bijdrage 

kunnen leveren aan iemands kwaliteit van leven. We 

spraken zojuist bijvoorbeeld met een bewoner die heeft 

aangegeven dat als ze heel ziek wordt, ze niet naar het 

ziekenhuis gebracht wil worden, geen sondevoeding wil 

hebben en niet meer gereanimeerd wil worden. In dat geval 

is er geen behandeling die gericht is op herstel, maar op 

comfort van de cliënt.”

Lunchtijd

Na de overleggen is het tijd om terug naar Het Meulenbelt 

te gaan om achter de computer plaats te nemen en wat 

zaken uit te werken. Ellen belt familieleden van bewoners, 

schrijft verwijsbrieven en kijkt medicatie na. Vervolgens 

wordt ze opgehaald door haar collega’s om te lunchen. 

Ellen: “We proberen altijd samen te lunchen, dit vinden we 

heel belangrijk. We nemen er echt de tijd voor om samen 

een half uur in het restaurant te gaan zitten.”

Snijwond

Rond 13.00 uur is het tijd voor ‘revalidatieoverleg’ op 

afdeling Weleveld. Ook hierbij zijn weer collega’s van diverse 

disciplines aanwezig. Ellen: “We bespreken per cliënt de 

voortgang van de revalidatie, de aandachtspunten en 

bekijken of de ontslagdatum reëel is.” Tegen het einde van 

het overleg wordt Ellen gebeld. Op afdeling Bellinckhof 

(psychogeriatrie) is een cliënt gestruikeld. Ze heeft een 

hoofdwond en Ellen gaat er naartoe. Ellen: “Ik zie een 

snijwond boven de wenkbrauw die ik kan lijmen. Ik bekijk 

ook of mevrouw zich verder nog heeft bezeerd. We gaan het 

valrisico opnieuw beoordelen en natuurlijk de familie 

informeren.”

Begeleider

Na het incident neemt Ellen plaats achter de computer om 

de labuitslagen te bekijken. De mevrouw van vanochtend 

heeft hoge ontstekingswaarden en daarom besluit Ellen dat 

er gestart gaat worden met antibiotica. Verder heeft Ellen 

nog een afspraak met haar begeleider, een specialist 

ouderengeneeskunde. Ze vertelt: “Het contact is laagdrem

pelig. Ook met vragen of twijfels kan ik altijd bij collega’s 

binnenlopen. Dat is heel erg fijn.” Inmiddels is het 17.00 uur. 

Ellen geeft een overdracht aan de dienstdoende arts en gaat 

daarna naar huis. Ze lijkt nog even energiek als vanochtend: 

“Het was weer een afwisselende en onvoorspelbare dag, en 

dat maakt het vak zo mooi.”

Hoe ziet een dag van een basisarts bij TMZ eruit? 

Ellen Banierink neemt ons een dagje mee en vertelt 

over haar bijzondere vak. Na haar studie genees

kunde ging ze in 2016 aan de slag als zaalarts op de 

afdeling interne geneeskunde in het ziekenhuis.  

Later deed ze ervaring op in de psychiatrie. Sinds 2018 

is ze werkzaam bij TMZ. Ze heeft als doel ervaring 

opdoen in de ouderenzorg om zich daarna te  

specialiseren en de opleiding tot huisarts te volgen.

“ De afwisseling en  
onvoorspelbaarheid  
maken dit vak zo mooi” 

“ We kijken vooral naar wat iemand nog wil ”

Ben je basisarts en wil je ervaring  

opdoen in de ouderenzorg?  

Dan gaan wij graag met jou in gesprek! 

Kijk voor meer informatie op  

triviummeulenbeltzorg.nl/vacatures

 

Een dag op pad met basisarts Ellen Banierink


