
Ik vertel...

Ik ben Bernard Hengeveld, 24 jaar en kom uit Vrie-
zenveen. Sinds de zomer van 2017 ben ik als wijk-
verpleegkundige werkzaam bij ZorgAccent in het 
team Harbrinkhoek/MariaParochie. Daarnaast ben ik 
kennisdrager zorgtechnologie. Dit houdt in dat ik mij 
verdiep in de inzet van zorgtechnologie en andere 
teams hierbij help. 

In het tweede jaar van mijn opleiding tot hbo-
verpleegkundige, kwam ik stagelopen in het wijkteam 
Harbrinkhoek-MariaParochie van ZorgAccent,. Ik had 
eigenlijk geen hoge verwachtingen, omdat ik een 
verkeerd beeld had van de wijkverpleging. Zo dacht ik 
dat het niet uitdagend genoeg zou zijn. Echter veran-
derde mijn beeld hierover snel! 

ZELFSTURING
Tijdens mijn stage heb ik veel geleerd over het coör-
dineren en regisseren van de zorg aan cliënten in hun 
thuissituatie. Iedere situatie heeft een andere aanpak 
nodig om de juiste, kwalitatief goede zorg te kunnen 
bieden die aansluit bij de zorgvraag. Bij ZorgAccent 
kreeg ik alle vrijheid om de juiste, doelmatige zorg 
ook te leveren. Doordat ZorgAccent met zelfsturen-
de teams werkt, ben je vrij om je eigen manier van 
werken toe te passen, mits je je aan de regels houdt 
natuurlijk. Heel prettig!

FIJN DAT IK ER VOOR ZE KAN ZIJN
Na het behalen van mijn opleiding, besloot ik bij 
ZorgAccent te blijven in het team waar ik ook mijn 

stage en opleiding heb doorlopen. In de afgelopen 
twee jaren heb ik wederom veel geleerd. Heb mijzelf 
ontwikkeld tot een wijkverpleegkundige die oog en 
hart heeft voor de cliënt, maar ook voor de organi-
satie en de gezondheidszorg in Nederland. Ik vind 
het erg belangrijk dat de cliënt zorg ontvangt die hij/
zij nodig heeft, maar dat dit wel op een zo efficiënt 
mogelijke manier wordt uitgevoerd. Ik waardeer het 
contact met de cliënt en familie enorm. Fijn dat ik 
er voor ze kan zijn en een goede band met ze kan 
opbouwen. 

WERKGROEP ZORGTECHNOLOGIE
Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het betaal-
baar maken van de zorg, zodat ook de volgende 
generaties zorg ontvangt die zij nodig hebben. Dat is 
de reden dat ik besloot mij aan te sluiten bij de werk-
groep zorgtechnologie. We verdiepen ons in zorg-
technologie en helpen andere teams bij het inzetten 
van technologische hulpmiddelen. Samen maken 
we de zorg efficiënter en werken we aan de zelfred-
zaamheid van cliënten. Onlangs ben ik gestart met de 
opleiding Master Innovatie Zorg en Welzijn. Ook deze 
mogelijkheid kreeg ik bij ZorgAccent. Tijdens mijn op-
leiding leer ik problemen in de praktijk te analyseren 
en hier een oplossing voor te bedenken. 

De komende jaren hoop ik nog veel te leren bij Zorg-
Accent en een verschil te kunnen maken. Ik hoop dat 
zorgtechnologie in de toekomst heel gebruikelijk is in 
de maatschappij.
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