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Wie ben ik? 

Ik ben Ellis Folbert en ik werk als verpleegkundig 

specialist (VS) acute zorg met het 

aandachtsgebied traumatologie. Ik ben 

afgestudeerd in 2010 aan het Saxion in Enschede. 

Voordat ik als verpleegkundig specialist aan het 

werk ging werkte ik op de SEH en bij de 

ambulancedienst. Ik ben nu verbonden aan het 

Centrum voor Geriatrische Traumatologie (CVGT) in ZGT. Onder supervisie van een 

traumachirurg, werk ik voor 80% als zaalarts op de klinische afdeling. Mijn overige tijd 

besteed ik aan het ontwikkelen en bijstellen van zorgbeleid, innovatie en het doen van 

onderzoek. Dit zijn mijn zogenaamde BIO-uren waarvoor ik vrij wordt gepland van 

directe patiëntenzorg. BIO staat voor beleid, innovatie en onderzoek. Op dit onderdeel 

van mijn functie heb ik de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan en is het CvGT 

koploper in ZGT samen met het expertisecentrum diabetische voet.  

 

Kwaliteitszorg 

Ik ben als verpleegkundige specialist mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 

geleverde zorg op de afdeling. Het unithoofd is verantwoordelijk voor het aansturen van 

de werkorganisatie die aan moet sluiten op de professioneel inhoudelijke eisen. Wij 

werken met zorgpaden en hebben de behandeling en zorg die wij multidisciplinair 

verlenen vooraf vastgelegd en de taken en verantwoordelijkheden ook. Iedere discipline 

is verantwoordelijk voor de eigen professionele inhoud maar de verpleegkundig specialist 

heeft het overzicht en voert de regie op het zorgbeleid samen met de medisch specialist.  

Eén van mijn taken is het opstellen, evalueren en bijstellen van de zorgpaden. Ten 

behoeve van het verzamelen van data hebben we de multidisciplinaire zorgpaden 

inclusief de bijbehorende indicatoren aan het EPD van de patiënt gekoppeld. Door de 

Verpleegkundig specialist 

ZGT heeft de verpleegkundig specialist gepositioneerd als regievoerder op het 

behandel- en zorgbeleid van een bepaalde patiëntengroep. Samen met de medische 

discipline wordt het behandel- en zorgbeleid vastgelegd in zorgpaden en bijgesteld op 

basis van evidence based richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek. De 

verpleegkundig specialist heeft hierin een belangrijke taak.  
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juiste indicatoren te kiezen kunnen we kwaliteit van het proces van opname ten met 

poliklinische nabehandeling monitoren. De gegevens hieruit gebruiken we voor het 

bijstellen van zorgbeleid en voor wetenschappelijke publicaties.  

Een voorbeeld van evidence based practice is het terug brengen van de ligduur bij 

oudere patiënten met een heupfractuur van gemiddeld 18 dagen (2006) naar 8 dagen 

momenteel. Om dit te bereiken moet je proactief en vanuit patiënten perspectief kunnen 

denken. Het totale proces vraagt veelal een andere organisatorische inrichting. Om dit te 

bereiken moet je met veel disciplines afstemmen. Uit onderzoek is gebleken dat de 

wachttijd op ontslag uit het ziekenhuis complicaties oplevert bij ouderen. Na vijf dagen 

verblijf in het ziekenhuis is de patiënt bij ons doorgaans uitbehandeld en is hij of zij 

voldoende hersteld om naar huis te gaan of naar een revalidatieafdeling. Ketenafspraken 

zijn nodig om het ontslag voor de patiënt optimaal te kunnen regelen. Hier kunnen we 

als gezamenlijke zorginstellingen een kwaliteitsslag maken door samen te werken en de 

patiënt voorop te stellen  

Klinische afdeling 

Net zoals alle andere verpleegkundig specialisten in ZGT ben ik 80% van mijn tijd 

werkzaam in de directe patiëntenzorg. Ik werk als zaalarts op de klinische afdeling 

traumatologie onder supervisie van een traumachirurg. Ik zie dagelijks alle patiënten die 

op de afdeling verblijven tijdens de zaalvisite die ik zelfstandig uitvoer. Ik geef 

opdrachten aan verpleegkundigen, verricht stabiliserende handelingen bij patiënten, voer 

familiegesprekken, schrijf medicatie voor, vraag consulten en een aanvullende 

diagnostiek aan en stel ik het behandelbeleid van de patiënt bij. Door mijn achtergrond 

als verpleegkundige benader ik de patiënt en zijn ziekte in de breedste zin van het 

woord. Dat wil zeggen dat het niet alleen de fractuur is die wij zien en behandelen, maar 

we behandelen de totale mens waarbij rekening gehouden wordt met de sociaal 

psychische verstoringen die er zijn tijdens een ziekenhuisopname.  

Bij de behandeling van de oudere patiënten overleg ik regelmatig met huisartsen. Dit 

gaat vaak over recente medicatie aanpassingen, comorbiditeiten en functioneren in de 

thuissituatie. In het CvGT speelt naast een kwalitatieve behandeling, secundaire 

preventie een belangrijke rol, om een nieuwe fractuur te voorkomen. Onderzoek naar de 

reden van het valincident is belangrijk. Hier hoort ook een medicatie evaluatie bij met de 

geriater. Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld elektrolytstoornissen bij het gebruik van 

diuretica of een orthostatisch hypotensie. Het opnieuw instellen van medicatie is een taak 

van mij als Verpleegkundig Specialist. Daarnaast start ik op indicatie osteoporose 



3 

 

medicatie. Als een patiënt verwezen wordt naar het ziekenhuis is het erg prettig als er 

een up-to-date medicatieoverzicht beschikbaar is, zeker bij polyfarmacie.   

Zodra ontslag in beeld komt, maak ik een medische overdracht voor de huisarts. Bij de 

oudere patiënten staan in de ontslagbrief zowel traumachirurgische als geriatrische 

aandachtspunten en adviezen en telefoonnummers voor intercollegiaal overleg.  

 

 

 


