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De ervaring opgezocht



Wat je ziet…, 
zegt vooral iets over jezelf

Mijn ervaring

• Ik kwam mezelf tegen, mijn stijl

• Ik zie half volle glazen

• Blik vooruit

• Mensen zijn verschillend…... medewerkers ook



Algemeen
• Bewoners positiever dan (Oosterveld-Vlug, 2014):

• Medewerkers: overschatten belang medisch-technische 

hulpmiddelen, onderschatten gevoel voldoende en respectvolle 

hulp

• Familieleden: overschatten belang voor bewoners lang wachten, 

incontinent zijn, ADL; emotioneler, negatiever beeld

Mijn ervaring
• Perspectief van gezond iemand is anders

• Grote verschillen tussen mensen
• Zorg zoals je die zelf zou willen?

1. Zorg zoals je die zelf zou willen
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Algemeen
• Het gaat er om als individu/mens gezien te worden

• Behoud van eigen regie, respectvolle omgang, opkomen voor 

iemand, goed luisteren

• Van betekenis zijn

Mijn ervaring
• ‘Zeg maar wat u wilt’, hoe weet ik wat ik wil?
• ‘De klant is koning’; maar wie wil koning zijn?

• Ik vond het prettig als het wederkerig was
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2. De cliënt centraal



• In alle relaties in de zorg vindt wederkerigheid plaats

• Oprechte relaties in de zorg zijn waardevol

• Het verschil maak je in de relatie

• In de zorgrelatie wil je als zorgverlener (formeel of 

informeel) en als zorgontvanger een gevoelswaarde voor 

elkaar te krijgen en iets van jezelf laten zien. 
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Relatiegerichte zorg (o.a. Mike Nolan, 2004)



Algemeen
• Veel mensen voelen zich tot last, vooral bij onttakeling en/of 

incontinentie

• Dubbele last richting familie/mantelzorgers

• Als je van betekenis bent, voel je je minder tot last

Mijn ervaring
• Ik was werkdruk

• Ben ik dan een last of heb ik een recht?

3. Werkdruk



Algemeen
• Zelfstandig zijn gaat over kunnen beïnvloeden

• Dat naar je wordt geluisterd en dat je wat te zeggen hebt

Mijn ervaring
• Voorspelbaarheid geeft ook regie (naast misschien sleur)

• Ik geef me graag over aan degene die ik kan vertrouwen en het 

goed met me voor heeft (Into D’mentia)

• Maar wat als die er niet is?

4. Zo lang mogelijk zelfstandig



• Door je ervaring te onderzoeken, zie je meer en 

zie je het anders!
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Conclusie


