Relaas zorgmedewerkster.
[[15:26, 12-01-2022]: Vd 10 dagen 8 avonddiensten gewerkt en nu 5 dagen vrij.
Wat ik zie is dat iedereen zich strikt aan de 😷 houdt behalve ikzelf.
Afgelopen maandag mijn collega zich ziek voelde en daarom al met medisch mondkapje 😷 ging
lopen, andere collega verkouden en in het huis een aantal met corona.
De afdeling waar het was op 4 hoog is uit quarantaine.
Gisteren 1 bewoner overleden van mijn afdeling, maandag gestart met morfine 10 mg om de 6 uur
en 5 mg midazolan om de 4 uur.
Mevr wilde niet meer, vreselijk veel pijn in armen, benen waar vocht uit liep.
Wond wat niet geneest op stuit en uiteraard al in slechte conditie was.
Wij zijn blij voor haar en nog beter voor onze rug 100 kilo die niks meer kan.
Wat ik verder zie, is dat 1 bewoner rare ontsteking op elleboog heeft.
Vrouw met ontsteking aan duim.
Vrouw gevallen, gekneusde ribben en pijnlijke rug.
Man, die verder achteruit gaat, agressief, behoefte overal doet. Veel
hebben hoofdpijn , raar hoofd, rillerig voelen zich niet lekker Ze
krijgen veel paracetamol en niemand legt een link.
[15:29, 12-01-2022]: Zo wie zo hoop onrust onder het personeel.
Het huis heeft collega’s zonder overleg op andere afdelingen geplaatst en nu na vele klachten
hebben sommige een eenzijdig gesprek kunnen voeren. Maar er veranderd niets….. behalve
dat mensen ontevreden zijn
Zo wie zo de werkdruk, wij van kleinschalig wonen verzorgen 8 bewoner maar vaak moet er al
bijgesprongen worden op de somatische afdeling.
Dit betekent s morgens en s avonds 1 a2 bewoners extra doen.
Collega’s Vd gang moesten er welgeteld 14 per persoon naar bed brengen en omdat iedereen te
zwaar wordt en geholpen met tilliften moeten 4 kleinschalige afdelingen nu ook extra mensen doen
maar dit gaat weer ten koste Vd eigen bewoners met dementie omdat je bij weglopen mensen
onrustig worden en dit creëer je doordat je met pauze alleen staat, bewoners helpt en of dat met zijn
2 moet gebeuren ( die zware vrouw ) die nu overleden is en vervolgens weer mensen helpt en je dan
weinig bij de mensen zit.
Verder geen steun Vd teamleiding ( hele kerst was er niemand aanwezig)
Terwijl je wel andere afdelingen moet helpen waar maar 1 personeelslid staat door ziekte verzuim.
En nu dat mensen op een vaste afdeling zonder overleg op een andere afdeling worden geplaatst
omdat ze vriendjespolitiek en gehospiteerd zijn uit de weg willen ruimen.
En natuurlijk is het zwaar met 😷(mondkapje) op.
Eigenlijk en zo zie ik het ook zit je op je eigen eiland, wil je iets dan moet je maar mailen.
Slechte communicatie etc etc
Maar ik maak mij niet druk maar onbeschoft kun je bepaalde dingen wel noemen.
Ik hoor nu nog meer personeel ziek en of corona.
Ze leuren om diensten aan te smeren.
Begrijp van collega dat ze maandag alleen op de groep staat met nu dan 7 mensen en een
ontbijthulp.
blijven blind en ook op mijn werk. (wat betreft de ineffectiviteit/ schadelijke effecten van de
“vaccins”)
1 wilde me al verlinken omdat ik geen mondkapje droeg.
Thuis zwarte mondkapjes vulling eruit geknipt om met het werken met die nsb er te dragen Ik
denk dat het nu gaat beginnen, werking ziekte door de boosters etc.
[16:27, 24-01-2022: In ieder geval nog meer personeel ziek en corona ( de gevaxte)

Ook bekenden dus het gaat de goeie kant op….. en ze blijven geloven
[16:29, 24-01-2022: Alleen morgen avond nog en dan vrij tot ---?----…… hopelijk vervallen voor het
eind van die tijd de kapjes en komt er meer naar buiten.
[22:03, 25-01-2022] : Zo mijn rapportage gedaan en ik denk dat het verschrikkelijk gaat worden de
komende tijd.
Van ontstoken duim, elleboog, been naar nu weer nieuwe klachten.
Vooral in het gezicht �
[22:10, 25-01-2022] : Ook in de pauze blijken collega’s nog steeds te geloven en dat ze met de pcr de
juiste variant kunnen opsporen.
Het is echt te bizar allemaal.
Vandaag maar 1 wakkere gesproken

