SPRAAKVERWARRING Oirlose maakte boekje met grappige anekdotes uit de zorg

Lopende katheters en sudoku-crème
Wie niet in de zorg werkt
weet niet altijd wat een papegaai of een katheter is.
Spraakverwarring beheerst
dan ook het boekje Grappige uitspraken uit de zorg.
door Matthijs Hoex

„I

k doe even wat Sudokucrème op uw stuit.” De patiënte die deze aankondiging kreeg van de zuster
die haar behandelde, zal verwonderd haar wenkbrauwen op hebben getrokken. Wat de verpleegster
in werkelijkheid probeerde te zeggen, was dat ze de vrouw ging insmeren met Sudocrem, een middel
tegen luieruitslag.

Medische termen en benamingen
voor apparaten lijken dagelijks voor
verwarring te zorgen onder zorgpersoneel, wat leidt tot scheve situaties. Zo ook de notitie die een zuster neerpende in een zorgdossier,
dat vermeldt dat „mevrouw uitstekende aardbeien lijkt te hebben”,
waar een zeer ongemakkelijk kwaal
aan het zitvlak mee wordt bedoeld.
In het boekje Grappige uitspraken
uit de zorg verzamelde de Oirlose
Nicole Seegers (28) bijna driehonderd uitspraken uit de dagelijkse
praktijk. De ingestuurde citaten, afkomstig van zorgmedewerkers
schetsen herkenbare situaties voor
hun branchegenoten, uit een wereld waarmee eenieder te maken
krijgt. Seegers zamelde de citaten
in via haar hyves-profiel op internet, met momenteel 33.000 leden,
dat ze enkele jaren terug oprichtte,

Vormgever Martijn de Jong en auteur Nicole Seegers.
tijdens rustige nachtdiensten in
een revalidatiehotel.
Met het dunne boekje dat ze lan-
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ceerde samen met vormgever Martijn de Jong (30) beoogt ze geen
winst te maken, maar aan te tonen

dat er genoeg leuke kanten aan het
vak zitten. „Er is zoveel gedoe met
bezuinigingen. Van onze winst maken we hooguit een tweede editie,
de kopij stroomt alweer binnen.”
Veelvuldig putten die indieners uit
zorgdossiers, waarin collega’s de behandeling en de status van patiënten noteren. Seegers, zelf in de gehandicaptenzorg: „Dan zie je bij anderen ook wel. Dat je denkt: wat
staat er nu? Er hoeft maar één letter verkeerd te staan.”
Het meest herkenbaar zijn voor menigeen de anekdotes die het gedrag
van dementerende ouderen beschrijven, zoals het verhaaltje van
een vrouw die haar katheter over
haar schouder slingert, jammerlijk
in de veronderstelling dat het haar
handtas betreft. Helaas.
Het boek is verkrijgbaar via de website
www.lolboek.nl voor 5,95 euro.

