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‘Menslievende zorg’

Wat is de kern?

Wat is de relevantie?

Liefde
Het hart van de zorg

Niet onomstreden:   
◦ neerbuigend (zorg is geen gunst, maar een 

recht) 
◦ te privé (past niet bij de professionele distantie)

Terechte huivering, maar toch…
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Christelijke wortels
Jezus samenvatting van de Thora: “Heb God lief met alles wat 
in je is, en de naaste als jezelf.”

Deze geboden zijn aan elkaar gelijk.

Voor Jezus betekende dit dat hij mensen in de marge opzocht: 
armen, zieken, kinderen, vrouwen die zich moesten 
prostitueren, foute mensen, vreemde mensen etc.

De verhalen over Jezus draaien vaak om hulp en genezing.

Maar het gaat in de kern om contact, samen optrekken, naast 
mensen staan, samen eten: de bevestiging van de waardigheid 
van ieder mens!

Marius van Dokkum, ‘Zacheüs’

Klik hier om de bedoelde afbeelding van het schilderij van Marius van Dokkum te bekijken:

https://images.app.goo.gl/2gkQpyirzq3NX2ER6
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Van hulpbehoevende medemens naar zusters en 
broers.

Geen liefde voor wie ik aantrekkelijk vind

maar in het licht van de liefde voor alle mensen, (ook de vreemde, 
onbekende, rare, irritante, sjofele, arme onaantrekkelijke ander) 
verschijnt de ander…

als mijn zuster of broer, 

een mens net als ik.

‘De zeven werken van 
barmhartigheid’, naar 
Pieter Brueghel (17e eeuw)

Mattheus 25:
Van grote invloed op de 
ontwikkeling van de 
zorg in Europa.
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Mattheüs 25:40

“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben 

voor een van deze onaanzienlijksten

van mijn broeders of zusters, 

dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Marius van Dokkum, ‘Honderd gulden prent’, naar 
Rembrandt van Rijn.

https://images.app.goo.gl/8y9WFHAbquDuLxH38

Klik hier om de bedoelde prent van Marius van 
Dokkum te bekijken
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Solidariteit, betrokkenheid en contact
Deze  naast en met concrete mensen

‘Wat kan ik voor je doen?’ 

krijgt betekenis tegen de achtergrond van

‘Wie ben jij voor mij en wie ben ik voor jou?’

Vandaar de nadruk op het relationele in menslievende zorg.

Voor of met?
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De kern van menslievende zorg
1) In het licht van de liefde verschijnt de naaste als een zuster of een broer, een mens net als ikzelf, 
die met mij de kwetsbaarheid van het bestaan deelt én het verlangen om voluit te leven. 

2) wat je doet staat altijd in de context van wie je voor de ander bent of wilt zijn. 

3) om naast de ander te kunnen staan, zul je naar het verhaal van de ander moeten luisteren. 

4) zorgen is niet beperkt tot een een-tweetje tussen mij en de ander, het is ingebed in de relaties 
met anderen (community) zodat het goede leven met andere naasten vorm kan krijgen. 

Menslievende zorg lang is dus lang niet altijd lief en aardig.  

Wie een relatie aangaat, weet nooit precies waar dat toe leidt.

Maar het waagstuk is de moeite waard.

Actualiteit

Eerst: welke ontwikkelingen spelen in de zorg van nu of komen op ons af, 
die u bezorgd maken?

6 minuten, in breakoutrooms van 3 personen. Wissel kort uw inzichten uit 
en post de belangrijkste ontwikkelingen in menti.com, code 62 91 21
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Hoe kijkt de NL’se burger naar de zorg? (SCP, 2019)

(Zeer) positief
◦ Kwaliteit, kundigheid, medische mogelijkheden (m.n. ziekenhuis), grote inzet en 

toegankelijkheid

Bezorgd
◦ Teveel bureaucratie, te weinig personeel, te laag salaris, zorgprofessionals rennen 

zichzelf voorbij
◦ Te weinig aandacht voor mensen (vooral in de ouderenzorg en thuiszorg), 

overbelasting mantelzorg, toegankelijkheid onder druk (vanwege stijgende kosten, 
premies en eigen bijdrage)  verdere tweedeling  solidariteit staat onder druk. 
Solidariteit heeft groot draagvlak.

Menslievende zorg onder druk?
1) Toegankelijkheid voor iedereen – solidariteit

2) Aandacht voor cliënt / patiënt / bewoner als mens

3) Ruimte, tijd en waardering voor de inspiratie en motivatie van zorgprofessionals 

De boosdoener: marktwerking?
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What to do?

1) Gedeelde overtuiging (niet alleen van 
professionals)

2) Scherpe analyse van belemmeringen

3) Lef om dingen niet te doen, om ruimte te creëren 
voor menslieven zorg.

4) Geduld en vieren van de goede verhalen

De bezielde 
professional
EEFJE  VAN KEEKEN,  V E R P LE EG KU N D IG E  
E N  D E M E N TI E  CO A C H

I N  GES PR E K  M E T 

I E P I E  K RO ES E  T R A I N E R  B I J  R E L I Ë F
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Betekenisvolle 
netwerken
PETER VA N WIJK

BESTUURDER PROFILA

Actualiteit 

‘Kinderen met een beperking hebben zwaar te lijden onder te coronacrisis: bijna 
driekwart zegt zich eenzamer dan ooit te voelen. Dat valt af te leiden uit een 
inventarisatie van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind onder 
161 gezinnen met minstens een kind met een beperking.
Deze groep kinderen mist vooral activiteiten en vriendjes in de buurt, zegt 
Henk-Willem Laan, directeur van de stichting, in het NOS Radio 1 Journaal. Uit 
het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de kinderen geen vriendjes in de 
buurt heeft.

Bron: NOS.nl, 4 maart 2021
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Associaties 

• ‘schat, hoe was jouw 
betekenisvolle netwerk vandaag?’

• Managementtaal, technospeak
• Netwerken als werkwoord
• ‘the network is the computer’

Wat is een betekenisvol netwerk?
• Wat is een netwerk?
• En wat is dan tot betekenis 

komen? 
• ‘er zijn’, zelfontplooing, 

gewaardeerd worden?
• Pleidooi: Leeftaal

Perspectieven  

• Ieder mens heeft een 
onvervreemdbare behoefte aan 
relaties, gekend en erkend worden, 
voorwaarde voor ontwikkeling  

• ‘Herstel van het gewone leven’ (Ter 
Horst), concentrische cirkels: gezin, 
familie, school, werk, vrienden, 
samenleving 

• ‘meedoen’
• VGN 2030: van inclusie naar 

community

Het professionele perspectief:
• Van zorgen voor naar zorgen dat
• ‘hoe betrekken we het netwerk’
• Aanvullend, vervangend of 

gelijkwaardige samenwerking?
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Sleutelwoorden  

1. Verbinding 
2. Vrijwilligheid 
3. Gelijkwaardigheid 
4. Wederkerigheid

Vragen:
- Organiseert ‘de zorg’ netwerken rondom de cliënt of is zij zelf onderdeel 

van het netwerk?
- Hoe passen deze sleutelwoorden hierin? 

Een model  
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Hoe doen we dit bij Profila 

Wat doen we goed:
• Warme zorg, oprechte interesse
• Actief betrekken netwerk bij zorg
• Inzetten vrijwilligers (zwemmen, 

kerkgang, etc)
• Maatjes, kerngezinnen, omwoners

Wat kan beter:
• We doen nog veel ‘voor de cliënt’ en 

minder ‘met de cliënt’
• Activeren buurt en wijk
• ‘meedoen in de samenleving’
• Wederkerigheid?
• Bouwen communities

Een inspirerend voorbeeld  

They show that, if someone is surrounded by friends, 
with a trustful and open attitude, he/she can be happy, 
no matter the circumstances of his/her life. They can 
teach us the value of interestedness, solidarity, 
friendship, and hospitality, without which it’s impossible 
to live a full life. If people with disabilities are unhappy, 
it's mainly because they are excluded and marginalized 
by the society. Yet Sant’Egidio’s experience has revealed 
that living close to them is an opportunity to enrich 
everyone’s humanity: they know what’s really essential 
in life better than many others. Therefore they can help 
achieve a deeper understanding of life.
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Slotpleidooi   

1. Het bevorderen van betekenisvolle netwerken van/voor 
cliënten kan alleen als de organisatie zichzelf transformeert 
tot een betekenisvol netwerk

2. Maak van zorgverleners communitybuilders
3. Schaf het individuele zorgplan en introduceer het 

samenlevingscontract (waarin de samenleving een ‘contract’ 
aangaat met de cliënt)
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Hoe jij het 
verschil kunt 
maken!
MADELE INE  T IMMERMANN

VERPLEEGKUNDIGE,  THEOLOOG,  
ZORGETHICUS,  DOCENT,  G EESTELIJK  
VERZORG ER

Achtergrond

• Op het snijvlak van verpleegkunde en 
theologie/zorgethiek

• Rijkdom van het ontmoeten van (kwetsbare) 
medemensen

• Weefbeweging van praktijk & theorie & 
begeleiden en inspireren van zorgverleners 

groeien en bloeien aan weerzijde van de zorgrelatie
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Menslievende zorg in de praktijk 

• Menslievende zorg komt niet uit de lucht vallen

• Vraagt om voortdurende inspiratie en investering

• Wat betekent dat voor jou en jouw werk? 

• Als een ontdekkingstocht….

‘Ga je mee?’ vroeg de giraffe.
‘Waarheen?’
‘Op ontdekkingsreis.’
‘Om wat te ontdekken?’
‘Ja, als ik dat wist was er
geen ontdekkingsreis meer.’

Toon Tellegen
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De zorgrelatie is de kern

• Zorg is en blijft mensenwerk

• De kern is de zorgrelatie
– it takes two to tango

– beiden behoeven erkenning

– asymmetrische relatie

– risico: leed toevoegen als je ‘de mens’ over het hoofd ziet

– de zorgrelatie is ingebed in webben van relaties

– er is per definitie altijd schaarste in de zorg

Morele stress

• Het wrange gevoel dat zorgverleners ervaren wanneer zij hun 
waarden en visie op goede zorg niet in de praktijk kunnen 
brengen

• Zorg voor anderen begint bij jezelf 

• Kansen op groei en bloei

van menslievende zorg,
ook in tijden van schaarste
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Kern menslievende zorg

• De waarden menslievende zorg van Reliëf

• De werkwoorden van competentie zorgethische handelen

Hoe kun jij het verschil maken? 
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Zorgethisch Zien

• De ander zien als mens, dwars door alle ellende, 
beperking, ziekte en decorumverlies heen

• Letterlijk zien, maar ook vanuit de zorgrelatie 
zien: wat staat er voor de ander op het spel bv postoel

• Blinde vlekken ont-dekken

Hoor 

Ik 

Wat Jij 

Niet 
Zegt 

??
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Zorgethisch Weten

• Up to date beroepseigen kennis en kunde

• Zoeken naar betekenislagen vanuit zorgrelatie
sociale web, levensverhaal, zingeving 

• ‘Zelfbetrapping’ als je ‘geheime’ werkinstrument bv hospice

• vanuit de relatie het goed van de ander kennen  | herkennen |  
erkennen
soms opdelven of losluisteren of ontbolsteren

Zorgethisch Reflecteren

=> Als competentie genoemd in kwaliteitskaders
• Goed bedoeld is niet goed genoeg

• Toetsing vanuit zorgrelatie

• Verwondering bv vanuit perspectief jongeman met verstandelijke beperking

• Sensibilisering door oefening

• Meerwaarde van samen reflecteren
– Moreel Beraad

– Reflectie oefenen on the job uitvaart mw met dementie

• Nood aan taal
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Zorgethisch Doen

• Doen is de kern van zorgethisch handelen

• Het goede zo goed mogelijk doen

• Of laten  (laten is ook een vorm van doen)

• Herwaardering van ‘de kleine dingen die het doen’ 

Zorgethisch Zijn
• Het zorgethisch handelen is gegrond in de 

persoon van de zorgverlener (bezieling)

• Zorgen voor een ander behoeft zorgen voor jezelf 
én zorgen voor elkaar als team rituelen in hospice

• Als professional ben je als persoon betrokken 
– Je bron voeden

– Jezelf vormen en zorgethisch groeien

– Ook over raakbaarheid en grenzen

– De deugd van de middelmatigheid
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Ten slotte

• Wat neem je mee op je eigen ontdekkingstocht naar 
menslievende zorg in jouw praktijk? 

• Doe als Don Bosco aan de voet van de berg

• In de rugzak: de deugd van de middelmatigheid

Jij kunt het verschil maken! 

Alle goeds

www.madeleinetimmermann.nl
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Persoonsgericht zorg, 
regeldruk en regelruimte

PROF.  D R.  HESTER VAN D E  BOV ENK AMP

ERASMU S SCHOOL OF  HEALTH CARE  
POLICY & MANAG EMENT

Hester van de Bovenkamp
vandebovenkamp@eshpm.eur.nl

Persoonsgerichte Zorg, Regeldruk & 
Regelruimte

Van regelreflex naar spiegelreflex 

45

46



16-3-2021

24

Regels en Regeldruk

• Regeldruk als ‘semantisch sleepnet’ (Meurs 
2014) 

• Regels zijn noodzakelijk voor borgen van 
publieke waarden

• Regeldruk: wanneer regels een negatieve 
uitwerking hebben omdat zij niet 
functioneel zijn voor het doel van de 
organisatie maar wel tot last zijn 

• Ontkoppeling werk verschillende partijen 

Problemen regeldruk

• Regels die regeldruk veroorzaken staan persoonsgerichte zorg in de weg:
- Werkdruk 
- Reduceren: focus veelal op specifieke waarden (veiligheid, eigen regie)
- Verminderen de mogelijkheid tot flexibiliteit
- Verminderen reflectie

• Voorbij discussie over meer of minder regels en op zoek naar passende regels (Meurs 2014):
- Begint bij reflectie: wat is nu goede kwaliteit van zorg?
- Verbinden van verschillende partijen: her-koppeling 
- Welke regels horen daarbij? 
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Als je het ons vraagt
• Gericht op het bespreekbaar maken van dilemma’s 

in de zorgrelatie 

• Focus verhalen van cliënten, verwanten en zorgverleners  

• Video's als start van gesprek over kwaliteit van zorg

• Samen aan de slag op basis van deze gesprekken om kwaliteit van zorg te verbeteren 

• Op basis daarvan verantwoording afleggen

• https://www.eur.nl/eshpm/onderzoek/als-je-het-ons-vraagt

Conclusies

• Regeldruk prominent probleem in de zorg

• Gelinkt aan waardendiscussies over goede kwaliteit van zorg 

• Zoeken naar passende regels die voldoende ruimte bieden om persoonsgerichte zorg 
mogelijk te maken

• Geen regelreflex maar spiegelreflex: 
- continu reflecteren op kwaliteit van zorg 
- in gesprek tussen verschillende partijen
- werken aan kwaliteitsverbetering en verantwoording 
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Meer weten

• https://www.tijdschrifttge.nl/art/50-6231_Persoonsgerichte-zorg-regeldruk-en-
regelruimte-van-regelreflex-naar-spiegelreflex

• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31964507/

• https://www.eur.nl/eshpm/onderzoek/als-je-het-ons-vraagt

Moreel 
leiderschap 
als houding
DR. MIEKE MOOR

FILOSOOF EN 
ORGANISATIEDESKUNDIGE
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Organisatie 
en identiteit
Niet het verschil zoeken, maar 
het verschil maken

ANDRÉ KOK

BESTUURDER MANNA
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Van …

… naar …
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… waarbij …

“Ieder mens is door God de Vader uniek 
geschapen, gewild en zeer geliefd.”
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André
Unieke kracht (Welke elementen, 
eigenschappen maken jou uniek?)

Ambities (Waar wil je staan over 5 jaar 
en wat is dan bereikt?)

Missie en persoonlijke belofte (Wat 
streef je na en welke waarde voeg je 
toe aan het leven van anderen?)

Kernwaarden

•

•

•

Mijn mooiste droom is dat 
mensen kunnen zeggen: 
“God houdt (ook) van mij!”

Hoe verrijkt u deze 
sessie?

Vragen zijn ook welkom via:

a.kok@zorggroep-manna.nl
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