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THEMA
MENSLIEVENDE

ZORG

Dit nummer heeft als thema Menslievende 
zorg. Dit thema stond centraal bij het digitale 
Reliëf jaarcongres van 5 maart j.l. We hebben 
allemaal een beeld bij menslievende zorg, maar 
wat verstaan we er precies onder? En hoe 
geef je hieraan vorm in de praktijk? 
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Is menslievende zorg 
niet zoiets als groen 

gras? Deze vraag stelt 
Carlo Leget in zij n 
column verderop in dit 
blad. We worden immers 
met liefde tevoorschij n 
‘gezorgd’, vervolgt hij  met 
een mooie woordspeling 
een paar regels verder. 
Menslievende zorg lij kt 
zo vanzelfsprekend. 
Madeleine Timmermann 
laat in het hoofdartikel 
echter zien dat 
menslievende zorg heel wat 
van professionals en organisaties vraagt. 
Naast noodzakelij ke vakkennis, vooral 
ook het vermogen om af te stemmen op 
de ander, af te stemmen de omgeving en 
niet in de laatste plaats af te stemmen 
op jezelf. 

In deze Zin in Zorg lezen we een paar 
mooie illustraties van praktij ken van 
afstemmen. In het verhaal van Petra 
Paas zien we hoe zorgontvangers ook 
op zorgprofessionals afstemmen. Iepie 
Kroese ontdekt in het afstemmen de 
betekenis van een kleine verzetsdaad van 
één van haar cliënten. Thij s Tromp laat in 
zij n casusbespreking zien dat afstemmen 
op de omgeving ook kan betekenen dat 
je weloverwogen afwij kt van regels en 

Michael Kolen is 
adviseur zorgethiek 

en geestelijk verzorger 
in de zorg voor 

mensen met een 
(verstandelijke) 

beperking. 

Afstemmen

protocollen. In het interview 
met onderzoeker Deirdre 
Beneken genaamd Kolmer 
blij kt dat afstemmen op 
jezelf in de onderlinge 
professionele omgang 
soms nog een lastig thema 
is. Veel professionals 
vinden het moeilij k om met 
anderen te praten over wat 
hen drij ft. 

De verhalen in deze 
Zin in Zorg laten zien 
dat menslievende zorg 
voor professionals en 

organisaties enerzij ds een energiebron 
en motivator kan zij n en anderzij ds ook 
een toetssteen. Tussen de regels door is 
ook te lezen dat menslievende zorg kan 
schuren. Er voor iemand zij n, iemand 
niet veroordelen en niet afwij zen, is niet 
zo moeilij k als het klikt met een cliënt 
of patiënt. Maar wat als er agressie in 
het spel is, als dezelfde problemen zich 
bij  iemand steeds opnieuw herhalen, 
als niemand meer weet wat te doen? 
Iemand dan niet in de steek laten is 
menslievende zorg waar juist Reliëf 
voor staat, zoals Simon Polinder zo 
mooi verwoordt in zij n recensie over 
het pas verschenen boek van Reliëf: 
Menslievende zorg in de praktij k. 
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Sinds 2019 werk ik als 
coördinerend begeleider 
in de gehandicaptenzorg. 
De cliënten waar ik voor mag 
zorgen zijn meestal oudere cliënten. 

Toen ik kwam kennismaken op 
de groep werd ik aan een mevrouw 
voorgesteld. In haar leven heeft 
zij veel moeten inleveren, dat al 
begon toen zij een klein meisje 
was. Haar vader stierf in de oorlog. 
Haar ogen werden tijdens een 
operatie helemaal verwijderd. 
Het lopen ging steeds moeizamer 
waardoor ze in een rolstoel 
belandde. Luisteren naar muziek 
werd steeds moelijker omdat het 
gehoor slecht werd.

Ik ben mij altijd blijven verbazen 
dat mevrouw bijna nooit boos of 
ontevreden was, maar altijd een 
vriendelijk woord had. Daar kan ik 
nog wat van leren. Steeds moest 
ze lachen om de grapjes die we 

samen maakten. Ze was blij als je 
bij haar was, soms lagen we samen 
in haar bed, genietend van wat 
ik voorlas uit de Bijbel. Natuurlijk 
heeft ze mij weleens laten weten 
dat ik niet zo aardig was, wanneer 
ik haar steunkousen aandeed en 
haar pijn deed. Of als het te lang 
duurde voor ik haar kwam helpen. 
Maar wanneer ik dan zei dat ik 
zo moe was, bood zij mij aan om 
haar bed maar te nemen, dan kon 
ik uitrusten. En als zij wist dat ik 

DIKWIJLS HEB IK NAAST 
HAAR GEZETEN EN HAAR 
HAND VASTGEHOUDEN,
DAT WAS GENOEG.

Een vriendelijk 
woord

het druk had, vroeg zij aan mij of 
ze mij kon helpen. Dikwijls heb ik 
naast haar gezeten en haar hand 
vast gehouden, dat was genoeg. 
Helaas heb ik afscheid moeten 
nemen van dit mooie mens. Zij 
is rustig heengegaan naar een 
prachtige plek, de stad met de 
paarlen poorten en de straten van 
goud. Waar ze haar moeder weer 
kon ontmoeten, ze geen pijn en 
verdriet meer had en waar ze weer 
zou kunnen zien. 
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MIJN INSPIRATIE IN DE ZORG
Tekst: Petra Paas-Quakkelaar, Coördinerend begeleider bij Philadelphia 

Beeld: ZorginBeeld / Frank Muller 



ZINSPIRATIE
Tekst: Huub Oosterhuis Beeld: Privébezit van Wout Huizing

Deze tekst stond centraal tijdens de viering bij het Reliëf Jaarcongres op 5 maart.

Die mij droeg op 

adelaarsvleugels,

die mij hebt geworpen in 

de ruimte,

en als ik krijsend viel, mij 

ondervangen

met uw wieken en weer 

opgegooid,

totdat ik vliegen kon op 

eigen kracht.

Die mij 
droeg
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Zorg geven en ontvangen hoort bij het leven. Al kan het altijd 
beter, we mogen trots zijn op hoe de professionele zorg bij ons is 
georganiseerd. Daarbij moeten we voor ogen houden dat het in 

de kern gaat over kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Door teveel 
nadruk op efficiëntie en maakbaarheid loopt de zorg telkens vast. 

Dat levert bij alle niveaus een zoektocht op naar het wezenlijke van 
de zorg. De term menslievende zorgmenslievende zorg nodigt uit om vanuit ieders 

eigen rol en verantwoordelijkheid stil te staan bij de kern van zijn 
werk: ‘Wat is in deze situatie menslievende zorg en hoe kan ik het 
verschil maken?’ Dan liggen er volop kansen om bewuster om te 

gaan met zorg.
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Menslievende zorg 
in theorie

Menslievende zorg is een ethi
sche kijk op goede zorg en heeft 
diepe wortels in de christelijke 
traditie. De term is gemunt in 2005 
door zorgethicus Annelies van 
Heijst. Zorg is niet alleen vakbe
kwame dingen doen, maar eerst en 
vooral een medemenselijke relatie. 
Via relationele afstemming zoekt 
de zorgverlener naar wat de ander 
in zijn of haar specifieke situatie 
goed doet, of wat tenminste geen 
(onbedoeld) leed toevoegt. Mens
lievende zorg geeft aan weerszijden 
van de zorgrelatie voldoening, 
waardigheid en levensvreugde. 

Waarom wringt het dan toch 
zo vaak in de praktijk? In theorie 
is er een kluwen aan oorzaken, 
bijvoorbeeld gebrek aan tijd en 
financiële middelen, registratie
plicht en protocollendwang. Los 
daarvan is de zorg altijd verbonden 
aan schaarste, lijden, onmacht en 
loslaten. Menig mens zou er vroeg 
of laat moedeloos of onverschillig 
door worden. Maar in de praktijk 
lukt het veel zorgverleners om 
hun werk te doen met enorme 
veerkracht die geworteld is in hun 

drijfveren: een medemens bijstaan en helpen. Mens
lievende zorg kan als visie, energiebron, motivator en 
toetssteen hierin een rol van betekenis spelen. 

De koers bepalen
Menslievende zorg komt niet uit de lucht vallen 

en is er niet vanzelfsprekend. Het heeft telkens weer 
inspiratie en investering nodig. Het vergt van zorg
verleners een grondhouding van blijven ontdekken, 
oefenen, groeien en samen met zielsverwanten al 
denkend en doende een weg banen. Waar koersen 
we op? 

Reliëf heeft in de publicatie Menslievende Zorg in 
de praktijk bepaalde waarden als bakens voor mens
lievende zorg benoemd en uitgewerkt: aandacht, 
betrokkenheid, verantwoordelijkheid, deskundigheid 
en wederkerigheid. 

Andere bakens zijn de vijf praktische werkwoorden 
uit het boek Zorgethiek in praktijk (M. Grypdonck e.a.). 
Deze competenties geven een leidraad en bieden con
crete handvatten om persoonlijk of in team verband 
mee aan de slag te gaan. Het gaat om zorgethisch zien, 
weten, doen, reflecteren en zijn. Het bijvoeglijk naam

Menslievende 
zorg in de praktijk

Hoe iedereen het 
verschil kan maken! 

Menslievende zorg komt niet 
uit de lucht vallen en is er 
niet vanzelfsprekend. 

  7Zin in Zorg 2021 • 2

Tekst: Dr. Madeleine Timmermann Illustratie: Iris Boter



woord ‘zorgethisch’ dat alle vijf de 
werkwoorden hun specifieke kleur 
en invulling geeft, brengt menslie
vende zorg concreter dichterbij. 
Een voorbeeld uit de praktijk. 

Vijf werkwoorden 
Ze is al bijna 90. Mevrouw 

Roosendaal heeft een leven lang voor 
anderen gezorgd. Door opstapeling 
van ziektes en ouderdom woont ze in 
een verzorgingshuis. Daar voelde ze 
zich nuttig door de tafels te dekken, 
maar dat lukt niet meer. Zo hoeft 
het van haar niet meer. Als geestelijk 
verzorger bezoek ik haar. We zitten 
op 1,5 meter afstand in de kleine 
gecombineerde woon- en slaapkamer. 
Op een gegeven moment hoor ik haar 
diep zuchten. Ik volg haar blik naar de 
postoel naast het bed. “Het lopen naar 
de wc in de nacht vinden de zusters 
niet meer vertrouwd. Ze willen dat 
ik op die postoel ga, maar dat vind ik 
extra lastig voor hen. Ze moeten al zo 
hard werken.” Ik laat me leiden door 
de vijf werkwoorden.

Zorgethisch zien is dwars door 
alle aftakeling en ellende heen een 
mens zien die niet af geschreven 
is omdat ze zich niet meer nuttig 
kan maken. Ik probeer te horen 
wat mevrouw niet zegt. Welke 
betekenis lagen laten zich ont
dekken vanuit onze prille zorg
relatie met betrekking tot de 
postoel? Waar zit haar leed? 
Wat mag ik ‘losluisteren’? 

Zorgethisch weten gaat naast up to date vakkennis 
over kennis die soms met veel geduld en trouw wordt 
opgedolven uit fragmenten van het levensverhaal: 
wat van waarde is, wie belangrijke anderen zijn en 
wat goed doet. 

Zorgethisch doen vraagt om meer dan het klakkeloos 
toepassen van een protocol. Vakkennis moet zich la
ten combineren met wat aan het licht komt vanuit de 
zorgrelatie als goed om te doen, of te laten. Zeker in 
een gekrompen wereld zijn het vaak de kleine dingen 
die het doen. 

De deelcompetentie zorgethisch reflecteren heeft niet 
alleen het handelen, maar ook de relatie als thema 
van reflectie. Een pas op de plaats maken en vanuit 
enige afstand vragen stellen: wat staat er in deze 
concrete situatie voor de zorgontvanger op het spel? 
Wat zijn mijn eigen standpunten en waarden? Brengt 
een perspectiefwisseling beweging en creativiteit op 
gang? Zeker bij complexe problematiek is moreel 
beraad een behulpzaam instrument in de zoektocht 
naar menslievende zorg. Het is ook een kans om 
ethisch te groeien als professional én als mens. 

Hiermee raken we de kern van het werkwoord 
zorgethisch zijn. Anders dan een robot ben je als zorg
verlener vanuit de zorgrelatie als mens betrokken. 
Dat raakt aan thema’s zoals hoe je omgaat met on
macht, grenzen en kwetsbaarheid. Menslievende zorg 
benadrukt het belang om daar met mildheid naar te 
kijken. Het gaat ook over bezieling, het voeden van je 
eigen bron en je groeiproces met vallen en opstaan. 

De praktijk 
Met deze vijf zorgethische werkwoorden in ge

dachten probeer ik bij mevrouw Roosendaal zo goed 
als ik kan de pijn die ik in haar verhaal hoor te erken
nen. Het valt haar niet mee weer meer afhankelijk te 
zijn. En tegelijkertijd zoek ik naar haar krachtbron. 
“Als de zusters weten dat u in het holst van de nacht 
mogelijk alleen naar de wc gaat, zijn ze de hele tijd 
ongerust. Dat is niet fijn voor hen. Hoe kunt u hen 
helpen?” Ze kijkt me nadenkend aan en plots zie ik 
haar ogen wat oplichten. Aarzelend zegt ze: “Maar 
dan kan ik hen toch helpen, door op de postoel te 
gaan, dan hoeven ze niet ongerust te zijn over mij.” Ik 
rapporteer deze omdenking en geef zo woorden aan 
een beetje menslievende zorg om het gewone leven 
wat draaglijker en mooier te maken. Het is tevens een 
uitnodiging voor eenieder om zich van harte in te 
zetten voor menslievende zorg, vanuit de overtuiging 
dat met het oog op de genoemde waarden en deze 
vijf werkwoorden iedereen het verschil kan maken!  

Dr. Madeleine 
Timmermann (1965) 
werkte jarenlang als 
verpleegkundige. Ze 
studeerde theologie 
aan de Universiteit van 
Tilburg en deed daar 
promotie onderzoek 
(2010) naar goede 
zorg voor mensen met 
dementie o.l.v. Annelies 
van Heijst (menslievende 
zorg) en Andries Baart 
(presentie). Ze is als 
geestelijk verzorger 
verbonden aan een 
hospice en werkzaam 
in de ouderen zorg en 
bij mensen met een 
verstandelijke beperking. 
Daarnaast is ze actief 
als freelancer (trainer, 
spreker) op het gebied 
van o.a. zorgethiek en 
palliatieve zorg. Zie ook: 
madeleinetimmermann.nl.

Menslievende zorg 
geeft aan weerszijden 

van de zorgrelatie 
voldoening, waardigheid 

en levensvreugde. 
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RECENSIES

In deze bundel van 
vijftien korte artikelen 

komen allerlei maat
schappelijke organisaties 
aan het woord. Ze kijken 
terug op die eerste golf in 
de coronacrisis en vertellen 
welke impact het op hun 
organisatie gehad heeft. 
Wat opvalt als je de bundel 
doorleest is het positieve 
gevoel dat er uit spreekt. 
Na de eerste schok en 
vragen over hoe het 
verder moet, pakt ieder
een de draad weer op en 
gaat aan de slag met de 
mogelijkheden die er zijn. 
Bijna alle organisaties 
komen tot de conclusie dat 
ze er juist nu toe doen en 
dat motiveert. 
Vooral de verhalen van 
goede doelen organisaties 
als Cordaid en PAX maken 
indruk. Ze vertellen hoe je 
met een vliegverbod en 

gesloten grenzen toch 
hulpgoederen in ramp
gebieden krijgt. Over hoe 
je bij het overlijden van een 
collega in het buitenland 
ook via Teams kunt rouwen 
en waarschuwen dat er 
in tijden van crisis weinig 
ruimte is voor democratie 
en inspraak en dat het 
vooral de armen zijn die de 
grootste klap moeten op
vangen. Wijze lessen ook 
voor deze tijd en plaats in 
de wereld. 

[Trijntje Scheeres
Feitsma]

Waardengedreven op 
anderhalve meter

Het antwoord van 15 maatschappelijke organisaties op de 
coronacrisis • René Grotenhuis, Carlien Geelkerken (red.)  

Uitgeverij Abdij Van Berne • 2020 • € 14,95

Reliëf heeft iets heel 
moois gemaakt! Een 

boekje met een overzicht 
en onderbouwing van 
haar werkwijze.

Het boekje Menslievende 
zorg in de praktijk 
is geschreven door 
een aantal bekende 
gezichten van Reliëf. Dat 
merk je tijdens het lezen. 
De tekst is doordesemd 
van praktijkvoorbeelden 
en voorzien van 
reflectievragen. Toch is 
het niet alleen praktijk. 
De auteurs leggen 
goed uit wat de theorie 
is achter hun aanpak. 
En dat is winst. Toen 
ik zeven jaar geleden 
aantrad als associate 
lector aan de Christelijk 
Hogeschool Ede om 
voor Lelie zorggroep 
onderzoek te doen naar 
de vormgeving van 
christelijke identiteit, 
was Reliëf een van de 
eerste partijen waar 
ik te rade ging. Ik trof 
er toen veel kennis en 
kunde aan, maar zocht 
ook naar haar specifieke 

aanpak. Die was er 
ook wel, maar die was 
nergens systematisch 
uitgewerkt. Met dit 
boekwerk op tafel is 
duidelijk waar Reliëf 
voor staat: menslievende 
zorg vanuit een 
zorgethische benadering 
en christelijk sociaal 
denken. De zorgrelatie 
staat centraal, maar 
ondertussen wordt op tal 
van terreinen uitgewerkt 
wat dit betekent voor 
de rol van professionals, 
leiderschap en de 
identiteit van de 
organisatie. Reliëf 
kan hiermee nog jaren 
vooruit. 

[Simon Polinder, 
associate lector 
Christelijke Professie aan 
de CHE en medeauteur 
van Christelijke zorg: 
professional, praktijk en 
organisatie]

Menslievende zorg  
in de praktijk

De Reliëf aanpak • Wout Huizing, Trijntje Scheeres-Feitsma, 

Marije Stegenga en Thijs Tromp • eigen uitgave Reliëf  

2020 • € 12,50

  9Zin in Zorg 2021 • 2



“Hij ligt nog te 
slapen”, zegt mijn 
dochter, terwijl ze 
de voordeur voor 
me opendoet. Mijn 
kleinzoon, een paar 
maanden oud. We 
gaan aan de koffie, 
en even later horen 
we dat hij wakker is. 
Als we zijn kamertje 
binnenkomen kijken 
twee grote ogen ons 
aan. Ik word gekeurd, 
in kleine stapjes. 
Steeds schieten zijn 
vragende ogen naar 
mijn dochter. Als die bemoedigend 
knikt, breekt langzaam de zon door.

Als ik die dag weer in mijn rol 
als oppasopa kruip, word ik me 
weer eens bewust hoeveel zorg er 
nodig is voordat een mens op eigen 
benen kan staan (als dat überhaupt 
ooit bereikt wordt). En niet alleen 
hoeveel zorg, maar ook: hoeveel 
liefde. Of zijn dat twee kanten van 
dezelfde medaille? Wie met liefde 
voor een mens zorgt, leert deze beter 
kennen. Je ziet en voelt sneller wat 
er nodig is. En door voor iemand te 
zorgen kan een sterkere band gaan 
ontstaan. Het één hangt vaak met 
het ander samen.

Carlo Leget is hoogleraar 
Zorgethiek en geestelijke 

begeleidingsweten-
schappen en bijzonder 

hoogleraar Palliatieve zorg 
aan de Universiteit voor 

Humanistiek.

Zorg en liefde

Misschien is dat 
wel de scheppende 
kracht van de liefde: 
dat we pas mens 
worden dankzij de 
menslievende zorg 
die we ontvangen. 
We worden als 
mens met liefde 
‘tevoorschijn 
gezorgd’. Niet alleen 
wanneer we als 
zuigeling langzaam 
de wereld om ons 
heen ontdekken. 
Maar ook als we in 
het verpleeghuis 

even echt gezien worden. Of als 
iemand ons op straat onverwacht 
helpt als iets niet lukt.

Als je er zo naar kijkt, lijkt de 
uitdrukking ‘menslievende zorg’ 
zoiets als ‘groen gras’. Schijnbaar 
vanzelfsprekend, en toch ook niet. 
Gras kan vergeeld, verdord en 
verdroogd zijn. Het leven kan eruit 
zijn, het kan zijn groeikracht en 
schoonheid verliezen. Zo kan ook 
zorg dermate verschraald worden 
dan het niet meer is dan een 
schaduw van zichzelf. 

Menslievende zorg wekt tot 
leven en maakt alle betrokkenen 
menselijker. Ik wens het ons 
allemaal toe.
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Verwenconcerten

Lotte 
geniet

Stichting Falderie organiseert 
verwenconcerten met topmusici 
voor mensen met een beperking en 
hun naasten. In coronatij d worden 
de concerten digitaal uitgezonden. 
Hierdoor kunnen de mensen met 
een beperking toch genieten van 
mooie muziek. Liesbeth, moeder 
van Lotte: “Al van kleins af aan 
reageert Lotte goed op muziek. 
Het kalmeert haar of maakt haar 
blij , als ze verdrietig is. Ze is echt 
een luisteraar. De verwenconcerten 
vindt ze erg mooi, omdat er 
muzikaal veel in gebeurt. Het 
is niet te overprikkelend, maar 
wel net uitdagend genoeg om 
zich niet te vervelen. Ook zij n de 
verwenconcerten een fij ne afl eiding 
voor Lotte als wij  even wat anders 
moeten doen, zoals aandacht geven 
aan haar broertje Joas.” 
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ZORG IN BEELD
Meer informatie: stichtingfalderie.nl. 

Doneren kan op NL63 RBRB 0205 0252 77 t.a.v. Stichting Falderie. 



Moeder gaat 
sterven

Dit moet echt samen
Nadat Nynke met haar man van de eerst schok 

bekomen is, overwegen ze hoe ze dit aan haar vier 
kinderen (1220 jaar) moeten gaan vertellen. Voor hen 
is er maar één optie: dit moeten we samen als gezin 
doen. Ze weten dat er vanwege de coronamaatregelen 
maar één persoon per dag op bezoek mag komen, 
maar ze zien het niet voor zich om dit vreselijke 
nieuws via een videoverbinding aan de kinderen mee 
te delen, en ook niet één voor één. “Dit moet echt 
samen!”, zegt Nynke. 

Daarom vraagt Nynke aan de verpleegkundige 
(Floor) of het goed is als ze met haar man het slechte 
bericht aan haar vier kinderen gaan vertellen, 
gezamenlijk, in het ziekenhuis. De verpleegkundige 
reageert spontaan: “Natuurlijk, dat gaan we regelen!” 
Ze legt de afspraak vast en draagt die over aan de 
volgende ploeg. 

 DE CASUS 

Nynke Joustra, (49 jaar, gehuwd, 4 kinderen, manager in 
een supermarkt en mantelzorger voor haar moeder) heeft 
al enige weken last van steken in de zij. Het is een bekende 
pijn voor haar. Om de zoveel tijd krijgt ze last van een 
blaasontsteking. En als die aanhoudt, krijgt ze deze steken. 
Urineonderzoek toont de blaasontsteking niet aan. Maar 
omdat dat bij een blaasontsteking vaker gebeurt, krijgt ze 
toch een antibioticakuur. Die slaat niet aan, sterker nog, 
de pijn wordt alsmaar erger. Nynke vertrouwt het niet en 
vraagt om een doorverwijzing naar het ziekenhuis. De 
internist laat een scan van de buik maken en de resultaten 
zijn zorgwekkend: er wordt een tumor aangetroff en. Met 
spoed wordt een operatie gepland. Tijdens de operatie 
blijkt al snel dat de tumor zozeer is uitgezaaid dat verder 
opereren geen zin meer heeft. De operatiewond wordt direct 
weer gedicht. De behandelend arts moet Nynke vertellen 
dat ze niet meer beter kan worden en dat ze naar alle 
waarschijnlijkheid nog maar zeer kort te leven heeft. 

DIT IS ZO’N INGRIJ PENDE 
SITUATIE, DAAR 

MOET GEWOON EEN 
UITZONDERING VOOR 

GEMAAKT WORDEN.
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Zonder overleg
’s Avonds wordt Floor gebeld 

door Arisha, haar leidinggevende: 
“Hoe heb je in vredesnaam 
kunnen instemmen met dit 
voorstel? We gaan toch niet met 
zes mensen op één kamer zitten, 
in deze tijd! Ga morgen maar 
met mevrouw in gesprek en 
deel haar mee dat dit geen optie 
is.” Floor reageert direct: “Nee, 
dat ga ik niet doen! We moeten 
maar naar een oplossing zoeken 
waarin dit toch mogelijk is.” De 
leidinggevende, die onlangs de 
cursus ‘Leiden van moreel beraad’ 
heeft gevolgd, besluit dat ze er de 
volgende dag een ethisch overleg 
aan zullen wijden.

De volgende dag zijn er naast 
Floor en haar leidinggevende 
nog drie collega’s aanwezig bij 
het overleg. In eerste instantie 
spitst het gesprek zich toe op 
de handelwijze van Floor. Haar 
collega’s vragen zich af waarom 
zij zonder overleg met collega’s 
deze toezegging aan mevrouw 
Joustra heeft gedaan. De regels 
zijn toch duidelijk en afgesproken 
is dat er geen uitzonderingen 
worden gemaakt, anders is het 
einde zoek. Floor verdedigt 
zich door te zeggen dat ze geen 
moment geaarzeld heeft. Dit is 
zo’n ingrijpende situatie, daar 
moet gewoon een uitzondering 
voor gemaakt worden. “En”, voegt 
ze daaraan toe, “ik sta er nog 
steeds honderd procent achter!” 
Leidinggevende Arisha vindt dat 
het niet moet gaan over het al 
of niet verwijtbaar zijn van het 
handelen van Floor, maar over 
hoe ze hier nu mee om moeten 

gaan. De morele kwestie moet aan 
de orde komen. Samen besluiten 
ze dat de morele vraag is of we 
voor het gesprek van Nynke en 
haar gezin een uitzondering op de 
Covidregels mogen maken. 

Mag je een uitzondering 
maken?

Welke waarden spelen een 
rol? Voor het ziekenhuis staat 
de veiligheid voorop. Zij willen 
veiligheid bieden aan patiënten en 
collega’s. Bovendien is de ergernis 
in het ziekenhuis over mensen die 
zichzelf privileges toestaan, ‘omdat 
ze er klaar mee zijn’ bijzonder 
groot. In het ziekenhuis houden 
we ons aan de regels. Daarmee 
komt ook de collegialiteit in het 
vizier, een bijzondere vorm van 
solidariteit: wat voor de een geldt, 
daar moet ook de ander zich aan 
houden. Die collegialiteit weegt 
zwaarder dan gehoorzaamheid. 
Die speelt wel een rol, maar 
zorgprofessionals houden niet 
zo van dat woord. Een collega 
verwoordt het in het gesprek zo: 
“We volgen de regels, maar niet 
slaafs. We weten ook wanneer we 
om goede redenen van de regels 
moeten afwijken. Dat is juist wat 
ons professioneel maakt.” En wat 
weegt voor Nynke en haar gezin 
het zwaarste? De deelnemers 
aan het gesprek proberen zich in 
te leven in Nynke en haar man. 
Sommigen schudden hun hoofd, 
het blijft lang stil. “Wat vreselijk is 
dit toch.” “Dit is zo teer en intiem, 
dat wil je als ouders met elkaar 
doen, zo dicht mogelijk bij elkaar.” 
Ze zoeken samen naar woorden 
voor wat hier in het geding is: 

menselijkheid, menslievendheid, 
waardigheid, respect. Wat is in het 
licht van deze waarden wijs om te 
doen? Hoe komen we het beste aan 
de genoemde waarden tegemoet? 
Lang hoeven ze er niet over na 
te denken: ze gaan het gesprek 
faciliteren, niet op de afdeling, 
maar op een andere, rustige plaats 
in het ziekenhuis. Om geen ophef 
of onrust te veroorzaken, laten ze 
de familie via de personeelsingang 
binnenkomen. Uiteraard 
moet iedereen zich aan de 
veiligheidsvoorschriften houden. 
Ze zullen de collega’s hiervan op de 
hoogte brengen. 

Prudentie
Dit is volgens de groep nu zo’n 

situatie waar de regel vraagt 
om een uitzondering. Voor de 
morele kwaliteit van de zorg is het 
essentieel dat deze ruimte voor 
de uitzondering bestaat en dat 
professionals zich vrij voelen om 
een tegengeluid te geven. Tegelijk 
blijft het altijd zoeken naar een 
balans. Een uitzondering moet 
uitzonderlijk 
blijven. Als de 
zorgpraktijk van 
uitzonderingen 
aan elkaar 
hangt, moet je 
overwegen regels 
te schrappen of 
aan te scherpen.

WE VOLGEN DE REGELS, 
MAAR NIET SL AAFS. WE WETEN
 OOK WANNEER WE OM GOEDE 

REDENEN VAN DE REGELS 
MOETEN AFWIJ KEN. DAT IS

 JUIST WAT ONS
PROFESSIONEEL MAAKT.

Thij s Tromp is 
directeur van Reliëf
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De moed zinkt me even in de schoenen als ik me 
langzaamaan, in de vrij donkere flat, gewaar 

word van het rommelige en uitgeleefde interieur. In 
de hal staat de cliënt. Ze is van middelbare leeftijd, 
blind en van buitenlandse afkomst. Ik stel me aan haar 
voor en vraag wat ik voor haar kan doen. Ik val in voor 
een collega en weet dus niet precies wat de bedoeling 
is. Ook vraag ik haar of ze de map met het zorgdossier 
voor me heeft. Maar ze vertelt dat ze geen idee heeft 
waar de map is gebleven; er komt steeds weer een 
andere hulp. “Je weet toch zelf wel wat je moet doen?” 
vraagt ze op snibbige toon. En: “Je werkt toch zeker al 
langer in de thuiszorg?”

Chaos
Dat klopt; om precies 

te zijn sinds twee maan
den. Maar als ik mijn 
jarenlange ervaring als 
moeder meetel zit het 
wel goed en weet ik 
meer dan genoeg over 
huishoudelijk werk. 
In deze chaos weet ik 
echter niet goed waar 
te beginnen. Overal 
verspreid ligt afval op 

de vloer die er verder ook niet al te schoon 
uitziet. De keuken is vettig en dat geldt 
ook voor de milieubox waar een armzalige 
verzameling schoonmaakmiddelen in staat. 
Mijn toch al niet erg zonnige humeur wordt 
er niet beter op bij het idee om drie uur in 
deze deprimerende omgeving aan het werk 
te moeten. Maar ik verman me en begin met 
het schoonmaken van de milieubox en daar
na de rest van de keuken. Langzaam begint 
deze weer te glimmen en krijg ik er zowaar 
een beetje aardigheid in. De cliënt speelt 
ondertussen, op luid volume, al haar oude 
berichten af op haar smartphone. 

Meehelpen
Af en toe houd ik haar op de hoogte van 

wat ik doe en waar ik ben. Dat lijkt me voor 
haar wel zo handig en prettig. Ook let ik 
erop dat ik de stofzuiger en de emmer met 
sop niet lukraak ergens neerzet en probeer 
ik haar spullen zoveel mogelijk op dezelfde 
plaats terug te zetten.

Gaandeweg krijgen we wat meer contact 
en helpt ze me een beetje mee. “Is dit van 
mij?” vraagt ze me een paar keer als ze wat 
spullen oppakt om op te ruimen. Wanneer ik 

Stof tot nadenken

Niet alleen de 

flat maar ook 

mijn humeur 

knapt steeds 

meer op'

De voordeur staat op een kier. Ik sta op de galerij van een 
vrij troosteloos flatgebouw in een buitenwijk van Leeuwarden. 
“Hier is de thuishulp” roep ik door de openstaande de deur, 
waarna ik naar binnen stap. 
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ga dweilen gaat ze op de bank zitten. De mid
dagzon schijnt inmiddels uitbundig in de 
woonkamer. Het ontroert me om te zien 
hoe ze daar, inmiddels zichtbaar 
op haar gemak, heerlijk zit en 
haar gezicht genietend op
heft naar de zon. Niet alleen 
de fl at maar ook mijn humeur 
knapt steeds meer op. Zo werkt 
dat wel vaker met schoonmaken....

Bruine kast
Als de drie uur er bijna opzit, snijd ik 

op haar verzoek nog snel een grote krop 
andijvie. Ik moet stiekem een beetje lachen 
want thuis doe ik dat nooit; ik koop voor 
het gemak liever voorgesneden groenten. 
Ze bedankt me meerdere malen en zegt dat 
ze hoopt dat ik weer eens terugkom. Ik kan 
dat niet garanderen maar het doet me wel 
goed. “Het zou wel fi jn zijn als de map er dan 
weer is” probeer ik toch nog even. “Kijk maar 
even in de bruine kast” antwoordt ze tot 
mijn verrassing vlotjes. En ja hoor daar ligt 
de map..... Terwijl ik de benodigde gegevens 
invul, vraag ik me ondertussen af of ze al die 
tijd gewoon wist waar de map lag. Alhoewel 
ik het natuurlijk niet zeker weet, heb ik sterk 
het vermoeden van wel. Me in haar situatie 
verplaatsend, kan ik deze kleine 'verzetsdaad' 
goed begrijpen en zie ik er ook de humor van 
in. Zo'n map moet je wel een beetje verdie
nen natuurlijk....

We wensen elkaar tot slot een fi jn weekend 
toe en ik hoop van harte dat ze nog even zal 
genieten van haar opgeruimde, frisse fl at.

Tekst: Iepke Kroese, Trainer Reliëf Foto: Minke van Bentum
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 Advertentie 

Waar wonenWaar wonenWaar  en zorg samenkomen

Als integraal over wonen en zorg wordt nagedacht versterkt  dat de kwaliteit van het leven.
www.kykarchitecten.nl  •  linkedin.com/company/kykarchitecten

Ben jĳ  geestelĳ k 
verzorger, welzĳ nswerker 
of vrĳ williger? Werk 
je in een ziekenhuis, 
bĳ  defensie of politie, 
in de ouderenzorg, 
gehandicaptenzorg 
of palliatieve zorg of 
verbonden aan een centrum 
voor levensvragen? En 
wil je meer aandacht voor 
levensvragen en hoe mensen 
daarover in gesprek kunnen 
gaan? Grij p dan deze dag 
aan om meer bekendheid te 
genereren en organiseer een 
activiteit voor jouw collega’s, 
verwij zers en (potentiële) 
cliënten!

Je leest er alles over op 
dagvandelevensvragen.nl

OP 25 JUNI IS HET DE DAG VAN DE LEVENSVRAGEN. 
Op deze dag vragen wĳ  aandacht voor het gesprek over 

levensvragen en voor geestelĳ ke verzorging.

De Dag van de Levensvragen is een initiatief van het profi leringsproject geestelĳ ke verzorging. 
Deelnemende organisaties zĳ n: Stichting Deo Volente, Reliëf, Agora, Stichting Even Anders, SKGV, Vilans en de VGVZ.

DOE MEE 
Voorbeelden van activiteiten die 
je kunt organiseren:

•  Een webinar over levensvragen 
en geestelij ke verzorging. 

•  Een scholing of les over levensvragen. 
Wij  hebben alvast een powerpoint 
gemaakt over geestelij ke verzorging.

•  Een workshop over een specifi eke levensvraag, bij voorbeeld 
eenzaamheid, afscheid nemen, verlieservaring of schuld.

•  Een posteractie, wij  hebben de poster al voor je gemaakt!
•  Een fl yeractie; visitekaartjes over geestelij ke verzorging 

zij n gratis op te vragen via info@geestelij keverzorging.nl.
•  Een levensvragenontbij t. Organiseer een ontbij t en vertel 

tij dens het ontbij t over levensvragen en wat geestelij ke 
verzorging daarin kan betekenen. Dit kun je ook 
digitaal organiseren!

• Een inloopochtend.

 Gebruik overal de hashtag #DVDL om de dag en jouw 
activiteit op social media onder de aandacht te brengen.

levensvragen en voor geestelĳ ke verzorging.

•  Een scholing of les over levensvragen. 

gemaakt over geestelij ke verzorging.
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Bij Huize Nijevelt 
in Nijmegen staat 
een bronzen beeld 
van een man met een 
geweer. Niet bepaald 
een beeld dat je verwacht 
bij een zorginstelling. Een 
jager? Een enkeling weet 
nog dat een aannemer er 
mee (in zijn maag?) zat en 
het schonk. Velen in Huize 
Nijevelt, onderdeel van 
de Waalboog, noemen 
het “De Harrie”. Dat zou 
de voornaam van de 
aannemer geweest zijn. 
De achternaam weet men 
niet meer.

Kort voor Pasen werd 
er een bosje narcissen bij 
neergelegd. Met dit gebaar 
smeek je bij ‘iets’ iemands 
zieleheil of zielerust af. Het 
zegt dat we ons verbonden 
voelen met anderen en we 
ons deel van een groter geheel 
voelen. Door dit besef voelen we ons 
minder belangrijk. Dan reageren 
we ook minder verkrampt; voelen, 
denken en doen we minder vanuit 
eigenbelang en meer vanuit liefde. 
Mogelijk is die transformatie 
ook de spirituele symboliek van 
de narcis als bloem en de mythe 
van Narcissus. Narcissus was 
verliefd op zijn spiegelbeeld. 
Hij zat als het ware opgesloten 

van Huize Nijevelt met een gebaar 
uiting geven aan onbaatzuchtige 
liefde en daardoor een grotere 
geborgenheid gaan voelen in 
iets groters.

in zichzelf en vergat te eten en te 
drinken. En zo verschrompelde 
hij en overleed. Alleen de echte, 
onvoorwaardelijke liefde van de 
om hem rouwende nimfen kon 
hem uit zijn eigenliefde trekken, 
waardoor hij transformeerde tot 
narcis, symbool van nieuw leven. 
Echte liefde overstijgt de grens 
van onszelf, en maakt dat we ons 
deel van een groter geheel weten. 
Door ‘de Harrie’ kunnen bewoners 

De Harrie

ECHTE LIEFDE 
OVERSTIJGT DE GRENS 

VAN ONSZELF, EN 
MAAKT DAT WE ONS 

DEEL VAN EEN GROTER 
GEHEEL WETEN.
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MOTTO

Ieder mens is uniek. 
Dat voert helemaal terug op 
mijn ervaring als kind op de 

Jenaplanschool.

MOOISTE ZORGERVARING:

Toen ik als puber mijn oom 
lepeltjes water mocht geven in 

zijn laatste dagen. Door water kan 
leven ontstaan, maar het is net 
zo belangrijk aan het einde van 

het leven. 

ZONDAGOCHTEND

Bij vrieskou: met ons gezin 
schaatsen. In de lentezon: met 

elkaar wandelen in de duinen. Bij 
regen: op de bank met een boek, 

dicht bij elkaar.

VERONTWAARDIGING

Het besteden van overheidsgeld dat 
niet terecht komt bij degene voor 
wie het is bedoeld. Zo werd er van 

alles gegeven aan mantelzorgers wat 
niet bijdroeg aan de onderliggende 

zorgvraag van de patiënt en 
zijn naasten. 

BOEK

Ik lees nu Better, not perfect van Max 
H. Bazerman. Het gaat over ethisch 
denken en handelen met een stip op 

de horizon die je misschien nooit 
bereikt, maar wel het proberen 

waard is.

 QUICKSCAN 

Dr. Deirdre Beneken 
genaamd Kolmer, 

onderzoeker bij het 
lectoraat Contextueel 

Veranderen
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DOORGELICHT

Oog voor 
verscholen waarden 

en waarden-
verlegenheidverlegenheid
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Meer weten over 
waardenverlegenheid? 
Binnenkort verschĳ nt 
in Management & 
Organisatie het artikel: 
Waardenpluriform 
organiseren: het 
creëren en begrenzen 
van ruimte voor 
een dialoog over 
waarden door D.M. 
Beneken genaamd 
Kolmer & Ronald 
Ulrich. Informatie: 
beneken.d@hsleiden.nl



“Mijn visie op menslievende zorg 
is dat je invoegt bij degene die je 
tegenover je hebt en aansluit bij zijn 
behoeften. En dat je zo waardeoor
deelvrij zorg verleent met open
heid voor de achtergrond van dege
ne die je ontmoet. In de ontmoeting 
met de Ander wordt een laag 
geraakt die in elk mens verscholen 
ligt. Een diepere laag die ik ‘grond
slag’ noem, een onderliggende 
waarde van waaruit je denkt wat je 
denkt en doet wat je doet. Vanuit 
die grondslag of waarde streef je na 
wat voor jou belangrijk is.”

In gesprek met Deirdre Beneken. 
Ze werkte negen jaar als lector Man
telzorg en doet nu voor Hogeschool 
Leiden onderzoek naar de betekenis 
van waardenpluriformiteit voor 
organisaties. 

Jarenlang gaf ze trainingen aan 
verpleegkundigen werkzaam in de 
oncologie, psychiatrie en neurolo
gie. Zij vroeg wat hun grondslagen 
waren om in de zorg te werken. 
“Dan hoor je waarden als verant
woordelijkheid, medemenselijkheid 
en rechtvaardigheid. Ze vertelden 
dat het voor hen steeds moeilijker 
werd om vanuit die waarden te 
werken door be zuinigingen, tech
nologie en registraties, maar ook 
omdat ze zich niet altijd begrepen 
voelden door collega’s. Op de vraag 
of ze weleens een gesprek voerden 
over hun waarden bleef het stil. Met 
elkaar praten over waarden is niet 
iets wat ze in de opleiding deden en 
ook niet wat er op de agenda stond 
in het teamoverleg. Bovendien is 
het niet zo makkelijk om over iets te 
praten wat ‘binnenin’ zit.”

WAARDENVERLEGENHEID
In het verlengde van het spreken 

over ‘vraagverlegenheid’ en 
‘handelingsverlegenheid’ in
troduceert Deirdre het begrip 
‘waardenverlegen heid’. Hier
mee wordt bedoeld dat mede
werkers moeite hebben om hun 
persoonlijke waarden te delen en 
een zekere verlegenheid ervaren 
omdat een ‘eigen waarde’ iets heel 
persoonlijks is. Het is je kracht en 
je kwetsbaarheid. Een zorgverlener 
wil bijvoorbeeld graag loyaal zijn 
aan haar gezin, maar op het werk 
zijn collega’s uitgevallen en de 
cliënten hebben extra hulp nodig. 
De zorgverlener voelt zich aan de 
ene kant verantwoordelijk voor 
haar patiënten en aan de andere 
kant wil ze loyaal zijn aan haar 
gezin. Het blijkt niet eenvoudig 
hierover te praten met collega’s, 
want ze wil niet dat haar collega’s 
zich schuldig voelen bij het idee 
dat zij werkt ‘ten koste van’ het 
gezinsleven thuis. Zo botsen er 
intrapsychische waarden die niet 
worden besproken. 

VIER VORMEN
Deirdre onderscheidt vier 

vormen van waardenverlegenheid: 
intrapyschisch, groepsdynamisch, 
organisatorisch en communicatief. 

Wat als een zorgverlener níet 
aan teamuitjes, koffiemomenten, 
groepsapps en sociale activiteiten 
wil deelnemen, omdat ze niet van 
het sociale gebeuren houdt terwijl 
haar collega’s gezelligheid hoog in 
het vaandel hebben staan? Durft ze 
er over te praten of is ze bang voor 
de gevolgen als haar teamgenoten 
haar niet begrijpen? 

Of wat als je als hulpverlener 
graag systeemgericht wil werken en 
de familie bij de zorg wil betrekken 

omdat de patiënt en de familie er 
zo van opknappen, maar je volgens 
het protocol alleen de aangemelde 
patiënt mag begeleiden? De visie 
van de hulpverlener komt niet over
een met de visie van de organisatie, 
maar ze uit haar ongenoegen niet, 
omdat ze bang is haar baan te ver
liezen. Is er een gesprek mogelijk 
over waarden? 

En als een gesprek mogelijk is, 
kan iedereen dat dan wel? Het 
woord nemen in een vergadering 
en over waarden communiceren 
is niet voor iedereen weggelegd. 
Deirdre vertelt dat ze bijvoorbeeld 
zelf als kind stotterde, wat tot op 
de dag van vandaag invloed heeft. 
Waardenverlegenheid kan ook een 
communicatieve oorzaak hebben. 

ALLE L AGEN VAN DE 
ORGANISATIE

Waardenverlegenheid kan voor
komen in alle lagen van de organi
satie. ’’De ervaringen van bestuur
ders hebben mij echt geraakt. Hun 
persoonlijke waarde stond soms 
haaks op de organisatie waar ze 
leiding aan gaven. Integriteit botste 
bijvoorbeeld met efficiëntie tijdens 
een bezuiniging. En ze praatten 
daar niet over, niet op het werk en 
ook niet thuis. Grondslagen analyse 
kan helpen om interne waarde 
conflicten bloot te leggen.”

Aandacht voor waardenverlegen
heid is van belang voor de zorgver
lener, het team en de organisatie. 
De dialoog hierover zorgt voor 
meer begrip voor verscholen waar
den die in ieder mens leven. 

BIJ DE ONTMOETING MET
DE ANDER WORDT EEN L AAG

GERAAKT DIE IN ELK MENS
VERSCHOLEN LIGT.

Tekst: Wout Huizing Foto: Niek Stam
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Gaven en opgaven voor ouderen
In deze training word je aan het denken gezet hoe de 
beeldvorming over ouderen zich verhoudt tot Bij belse 
beelden over ouder worden. Je leert over de gaven en 
opgaven in de laatste fase van het leven en ontdekt 
vanuit welke visie je zelf zorg biedt en keuzes maakt

DATUM: 1 oktober

TIJ D: hele dag

ZIE: relief.nl/gaven-en-opgaven-voor-ouderen

De vaardige geestelij k verzorger
Als geestelij k verzorger draag je vanuit diverse rollen bij  aan je 
organisatie. Er wordt steeds meer van je verwacht, als beleidsadviseur, 
coach, ondernemer, presentator, communicatiedeskundige en 
projectleider. Hoe geef je daaraan vorm in de praktij k?

START DATUM: 12 oktober 2021

EIND DATUM: 11 oktober 2022

De cursus omvat 6 cursusdagen en een terugkomdag.

ZIE: relief.nl/de-vaardige-geestelij k-verzorger

TRAININGEN

Ruimte voor eindigheid – tweedaagse
Hoe raak je in gesprek over de zin en betekenis van 
de laatste levensfase? In deze training leer je ruimte 
te maken voor het gesprek over vragen rondom het 
levenseinde. We bieden concrete gesprekstips en 
handvaten voor de dagelij kse praktij k.

DATA: 3 november en 24 november

TIJ D: twee hele dagen 

ZIE: relief.nl/training-ruimte-voor-eindigheid

De vaardige geestelij k verzorgerDe vaardige geestelij k verzorgerDe vaardige geestelij k verzorgerDe vaardige geestelij k verzorgerDe vaardige geestelij k verzorger
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Meer weten over onze workshops, trainingen en ander scholingsaanbod? Ga naar 
www.relief.nl/trainingen of neem contact op via academie@relief.nl of 0348 748 880. 
NB: Alle workshops en trainingen zĳ n ook mogelĳ k als incompany en op maat.

1
Oktober

14
September

Moreel beraad basistraining
Deze opleiding leert je kritisch een 
moreel dilemma onderzoeken, met 
elkaar zorgvuldig afwegingen maken, 
verantwoord besluiten nemen, posities 
en standpunten onderzoeken en helder 
maken. Dit leer je o.a. door middel van 
het Reliëf Stappenplan.
We bieden deze training aan als 
driedaagse en als vierdaagse, met een 
extra verdiepingsdag. In september 
starten er drie verschillende Moreel 
Beraad trainingen.

Kij k op relief.nl/moreel-beraad-basis
voor de actuele data van deze 
trainingen

Reliëf Ethiekmiddag
Het thema van deze middag is: Het 
formuleren van de morele vraag. 
Het blij kt vaak lastig te zij n om de 
juiste woorden te vinden en de morele 
vraag zo te formuleren dat het de 
lading dekt. Tij dens deze ethiekmiddag 
gaan we dieper in op waar een goed 
geformuleerde vraag aan moet 
voldoen en is er ruimte om te oefenen 
met casuïstiek.

DATUM: 14 september

TIJ D: 14.00 – 16:00 uur

VORM: digitaal

ZIE: relief.nl/relief-ethiekmiddagen

3
November

12
Oktober

levenseinde. We bieden concrete gesprekstips en 

???

?

?



Jaarverslag 2020 
Er is het afgelopen jaar bij Reliëf 
weer veel werk verzet, net als 
elk jaar. Maar het soort werk 
was vanwege corona anders dan 
andere jaren. Er zijn vele digitale 
trainingen en bijeenkomsten 
georganiseerd en er werden 
diverse schriftelijke adviezen 
opgesteld zoals handreikingen 
rondom bezoekregelingen in 
verpleeghuizen en vaccinatiebeleid 
van zorgpersoneel. De 
belangrijkste activiteiten zijn terug 
te lezen in het Reliëf jaarverslag 
2020, u kunt dit downloaden 
op relief.nl/organisatiegegevens of 
bestellen via info@relief.nl.

Grote belangstelling 
lesmodules
Eind vorig jaar zijn de Zin in Zorg 
lesmodules vernieuwd. Met deze 
lesmethode, ontwikkeld in 2016, 
worden thema’s als inspiratie, 
zingeving en ethiek bespreekbaar 
gemaakt voor zorgverleners. 
Van deze nieuwe versie zijn twee 
edities opgenomen in de Reliëf 
webwinkel: een papieren editie 
(€ 12,50) en een downloadversie 
(gratis). De modules zijn in korte 
tijd een paar honderd keer besteld 
en worden gebruikt bij diverse 
zorgopleidingen. Ga naar de 
webwinkel voor meer informatie.

Vertrek Roy van Dijk
Per 30 april heeft Roy van Dijk na 
12 jaar Reliëf verlaten. Hij begon 

als vrijwilliger voor hand en 
spandiensten. In de loop van 
de tijd heeft hij een groot deel 
van de fi nanciële administratie 
op zich genomen. We 
waarderen in het bijzonder zijn 
nauwkeurigheid, vriendelijkheid 
en ruime bereidheid om vragen 
te beantwoorden. We gaan zijn 
inzet en gezelligheid missen, en 
wensen hem voorspoed en geluk 
in zijn verdere loopbaan.

Aanbieding Met 
liefde zorgen
Met liefde zorgen: een 
inspiratieboek speciaal voor 
mantelzorgers. Dit boekje is 
tijdelijk in de aanbieding bij 
Reliëf: van 12,99 voor slechts 5 
euro (zolang de voorraad strekt). 
Het boek staat vol inspirerende 
verhalen, gedichten, 
recepten, tips, illustraties en 
schrijfoefeningen. Even een 
moment voor jezelf, om op adem 
te komen om daarna vol nieuwe 
moed verder te gaan. Bestel het 
snel via relief.nl/publicaties.

Training Eff ectief en 
verbindend communiceren 
Een cliënt die je steevast 
voor elk wissewasje belt, een 
familielid dat ontevreden is 
over de zorg, onenigheid met 
een collega… Situaties waarin 
jouw ideeën en belangen op 
gespannen voet lij ken te staan 
met die van anderen. Deze 
interactieve training helpt 
je om op een constructieve 
manier te communiceren.

DATUM: 4 november

TIJ D: hele dag

ZIE: relief.nl/workshop-verbindend-

communiceren

Zinvolheid en Zinloosheid bij  
het (nog) ouder worden
Regelmatig benoemen ouderen 
dat zij  verlangen naar het 
einde en het leven als ‘voltooid’ 
beschouwen. Zij  worstelen soms 
met levensmoeheid en zien 
geen uitweg. Hoe kan je hier 
als professional mee om gaan? 
Deze workshop biedt hier inzicht, 
handvatten en concrete tips voor.

DATUM: 18 november

TIJ D: 13.30-16.30 uur

ZIE: relief.nl/zinvolheid-en-zinloosheid
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Deze workshop biedt hier inzicht, Deze workshop biedt hier inzicht, Deze workshop biedt hier inzicht, Deze workshop biedt hier inzicht, Deze workshop biedt hier inzicht, Deze workshop biedt hier inzicht, Deze workshop biedt hier inzicht, Deze workshop biedt hier inzicht, Deze workshop biedt hier inzicht, 
handvatten en concrete tips voor.handvatten en concrete tips voor.handvatten en concrete tips voor.handvatten en concrete tips voor.handvatten en concrete tips voor.handvatten en concrete tips voor.handvatten en concrete tips voor.handvatten en concrete tips voor.handvatten en concrete tips voor.

DATUM: 18 november

TIJ D: 13.30-16.30 uur

ZIE: relief.nl/zinvolheid-en-zinloosheid
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Tekst: Esther Dwarswaard en Joanneke Anker NIEUWS VAN RELIËF

18
November

4
November



Door mijn werk 
als geestelijk 
verzorger spreek 
ik soms heel jonge 
zorgmedewerkers 
die net hun eerste 
passen op de 
werkvloer zetten. 
Tijdens moreel 
beraad worden 
leerlingen of 
stagiaires gevraagd 
mee te komen. 
Annemiek is net 
achttien geworden 
en doet de opleiding 
HBOverpleegkunde. 
Dit is haar eerste 
stage, ze heeft er net 
een paar weken op zitten. 

We bespreken een moeilijke 
casus over een meneer die 
ondervoed dreigt te raken omdat 
hij weigert te eten en drinken. De 
man is vel over been, en door zijn 
loopdrang levert hij snel kracht 
in. De vraag is of er kunstvoeding 
ingezet moet worden. De diëtiste 
die aanwezig is, verdedigt vanuit 
haar professionele blik het 
gebruik van ‘hoogcalorische 
bijvoeding’, de arts bespreekt 
de mogelijkheid van ‘palliatieve 
sedatie’ en de ergotherapeut helpt 
met het zoeken naar alternatieven 
om meneer meer rust aan te 

Mens, durf lief te hebben! 

INZICHTEN VAN EEN BESTUURDER COLOFON

Zin in Zorg is een uitgave van 
Reliëf, christelijke vereniging van 
zorgaanbieders. Bij Reliëf zijn 
ongeveer 100 zorginstellingen en 
100 persoonlijke leden aange
sloten. De missie van Reliëf is 
om vanuit christelijke inspiratie 
invloed uit te oefenen op het 
maatschappelijk debat en op de 
inhoud, uitvoering en organisatie 
van de zorg en aldus bij te dragen 
aan de essentie van zorg. Vanuit 
die missie richt Zin in Zorg zich 
op gezondheidszorg, ethiek en 
levensbeschouwing in hun onder
linge relaties. Zin in Zorg wordt 
uitgegeven in samenwerking met 
Stichting Fonds Cupertino, die 
zich inzet voor aandacht voor 
ethiek en levensbeschouwing in 
de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking.

Zin in Zorg verschijnt 
viermaal per jaar

ISSN: 13896490 / jaargang 23 / 
nummer 2

ABONNEMENTEN
•  Lidinstellingen van  

Reliëf ontvangen  
twee exemplaren; 
aanvullende abonnementen 
kosten € 17,50 per jaar.

•  Persoonlijke leden van Reliëf 
ontvangen het blad gratis bij 
hun lidmaatschap van € 80  
per jaar.

•  Particuliere abonnementen 
op Zin in Zorg kosten € 28,00 
per jaar.

•  Losse nummers kosten € 7,50.

Abonnementen kunnen ieder 
moment van het jaar ingaan. 
Opzeggingen dienen voor 
1 december te worden gemeld.

Advertentietarieven op 
aanvraag.

bieden, bijvoorbeeld 
door ‘sensorische 
informatieverwerking’. 
Het wordt, om kort 
te gaan, een heel 
technisch verhaal. 

Ik kijk Annemiek 
aan en vraag wat haar 
mening is over alles 
wat ze hier hoort. 
Eerst kijkt ze weg, 
daarna begint ze zacht 
te snikken. “Ik ben 
bang dat ik hier niet 
geschikt voor ben”, 
zegt ze. Ze schaamt 
zich voor haar tranen. 
“Wat ik zie, vind ik zó 
verdrietig! Die man is 

zo aan het lijden, hij loopt maar en 
hij loopt maar, er lijkt geen einde 
aan te komen.” Haar reactie is 
ontwapenend, iedereen is geraakt 
door wat ze zegt. Natuurlijk, met 
onze professionele blik kunnen we 
een heel palet aan behandeling en 
begeleiding bieden, gelukkig maar. 
Maar laten we eerst kijken naar ons 
gevoel dat zegt dat er een man lijdt. 
En dat dat niet normaal is. Laten 
we allemaal de moed oppakken 
om de mensen waar we voor 
zorgen ten eerste lief te hebben, 
en er pas daarna de professionele 
bril opzetten die we – gelukkig – 
ook hebben. 

Brechtje Hallo-
van Bekkum is 

muziektherapeut en 
geestelijk verzorger 
en schrijft columns 
over het werken in 
een verpleeghuis. 

Daarnaast verzorgt zij 
doordenkertjes. 
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reliefvereniging

Mensen met dementie 
in het verpleeghuis zij n 
kwetsbaar. Hun eigen stem 
wordt nauwelij ks gehoord, 
hun taal niet altij d herkend. 
Terwij l deze uitspraken 
zo kostbaar, levenswij s 
en vaak ook grappig 

kunnen zij n. Daarom heeft 
Cordaan aandacht voor het 
‘Dementees’, een taal die 
uitnodigt tot verbinding. En 
verbinding, dat is de kern van 
het werk in het verpleeghuis. 
Wekelij ks worden er nieuwe 
Juweeltjes uit het Dementees 

toegevoegd. Want de bron 
van deze uitspraken is 
onuitputtelij k. Ze zij n te vinden 
op dementees.com.

In september 2018 kreeg 
Brigitte StufkensGeerlings 
op 59jarige leeftij d de 
diagnose Alzheimer. Haar 
echtgenoot Hein Stufkens 
(auteur, dichter, fi losoof) 
doet in een gedichtenbundel 

verslag van het leven met zij n 
geliefde in de twee jaar die 
volgden. Het resultaat is een 
boekje met schrij nend mooie 
en voor velen herkenbare en 
troostende poëzie.

Gebroken Brein – dagboek van 
een demente dichter
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Dementees.com

TIPS

Wat betekende 
deze coronatij d en de 
anderhalvemeter samenleving 
voor mensen met niet
aangeboren hersenletsel 
(NAH)? Vanuit deze situatie 
ontstond het idee verhalen te 
verzamelen door studenten 
over de impact van corona 
op het dagelij kse leven 
van mensen met NAH. 

Door creatieve samenwerking 
tussen de Hersenstichting, de 
opleiding Verpleegkunde van 
Hogeschool Windesheim, het 
NAHkennisnetwerk en vele 
enthousiaste deelnemers is 
een mooi palet aan verhalen 
ontstaan.
Het boekje heeft als titel ‘Wat 
een drukte. Terwij l er niks 
te doen is’ en beschrij ft het 

gevoel van vele deelnemers. 
Het geeft een kij kje in het 
leven van mensen met NAH 
in coronatij d. Het boekje is 
gratis verkrij gbaar via de 
Hersenstichting.

Verhalenbundel over de impact van 
de coronatijd op mensen met NAH

TV serie Mensenwerk 
Eind maart werden in vij f 

tvuitzendingen van tien minu
ten mooie beelden geschetst 
van menslievende zorg. Zorg
ontvangers bedankten hun 

zorgverlener voor de ontvan
gen steun, én andersom. Deze 
serie is gerealiseerd in overleg 
met Reliëf, in het kader van 
het Religieus Erfgoedproject.

Serie gemist? Kij k deze terug 
via kro-ncrv.nl/mensenwerk.



Tekening: dhr. Bongaard (De Schutse, Amsterdam)

VOORUITBLIK

THEMA
Cure & Care Het lij ken soms verschillende werelden. De wereld van de ziekenhuiszorg 

waarbinnen alles gericht is op genezen en herstel. En de wereld van de 
langdurende zorg waar het gaat om het met elkaar uithouden in de tragiek 
van het leven. Maar staan cure en care wel zo tegenover elkaar? Raken zij  
elkaar niet veel meer dan vaak wordt gedacht?

“Voor mij is dit een kernwaarde tijdens de lessen. 
Met mensen omgaan als mensen, niet als leerlingen, 
patiënten of ‘bewoners’. Mensen met dementie zijn 
mensen zoals jij en ik. Deze simpele en voor mij 
vanzelfsprekende aanpak zorgt ervoor dat mensen 
zich op hun gemak voelen. Vanuit deze bevestiging 
durven mensen te tekenen en ontstaan er de 
mooiste kunstwerken!”

“ Vaak heeft de heer 
Bongaard een glimlach op 

zĳ n gezicht tĳ dens het 
tekenen. Dat resulteert 
in een tekening vol met 

grapjes. Er wordt hier met 
zorg, liefde en aandacht 

aan gewerkt.”

Eva Gans, illustrator en werkzaam in de zorg, laat de kunst centraal 

staan in haar werk met mensen met dementie. 

Op succesvolle wij ze geeft zij  tekenles in zorginstellingen. Zij  laat zien 

dat iedereen zich tot kunstenaar kan ontwikkelen. De missie van het 

project is om deze kunst verder te brengen dan de tekentafel!

Menslievende zorg
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