Franciscus Gasthuis in zesdelige serie over ziekenhuiszorg

Anita Witzier kruipt in
de huid van de zorgverlener

4 Het is mij opgevallen dat zowel artsen
als verpleegkundigen met veel kennis
van zaken en respect over obesitas praten.
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Hoe is het om in de zorg te werken? Anita Witzier ging voor haar programma Anita
wordt Opgenomen op zoek naar de mens achter de zorgverlener. Ze stak zich in het
uniform van verpleegkundigen van Franciscus Gasthuis en draaide mee in het team
van zorgprofessionals dat jongeren met obesitas (zwaarlijvigheid) behandelt en
begeleidt. ‘Ik wist dat de zorg interessant zou zijn, maar heb het nu ook ervaren.’
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Anita is onder de indruk van de
gastric bypass (maagverkleiningsoperatie) die ze bijwoonde. ‘Ik dacht
dat er een enorme snee in de buik
zou worden gemaakt. Maar nee, het
is een kijkoperatie. Het leek wel een
soort game met stokken, camera
13

