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Voorwoord  

 
Hospitalisatie, een begrip dat bij mij negatieve gevoelens oproept en vele associaties. Bewoners 
die dag in dag uit op dezelfde plaats in de huiskamer zitten, geen initiatieven meer ontplooien 
om iets zonder hulp van het verzorgend personeel te ondernemen. Bewoners die zich 
aangepast hebben aan de strakke regels en gewoontes van de afdeling. Iedereen is tijdens het 
werken in gezondheidszorginstellingen de boven beschreven situatie zeker tegengekomen. 
Vooral in verpleeghuizen wordt deze situatie door mij als zeer schrijnend ervaren. Voor de 
bewoners is het verpleeghuis een nieuw tehuis waar zij veelal tot hun dood zullen verblijven. 
Maar als je het leven en het gedrag van deze bewoners vergelijkt met dat van mensen buiten 
het verpleeghuis zijn er grote verschillen. Ik heb gezien dat mensen geen belangstelling meer 
hadden voor wat er in hun omgeving, hun stad of land gebeurde, dat zij zich passief en volledig 
afhankelijk opstelden van de verzorging en geen emoties meer toonden. 
 
De hoofdoorzaak van hospitalisatie is de hospitaliserende houding van de verzorgende. Die 
houding van de verzorgende die voor komt uit hospitalisatie van de verzorgende zelf. Wanneer 
ik het gedrag van het merendeel van de verzorgenden in een verpleeghuis observeer, zie ik veel 
overeenkomsten met het gedrag van een gehospitaliseerde bewoner. Duidelijk wordt de 
onverschilligheid, passiviteit en initiatiefloosheid. De houding van de gehospitaliseerde 
verzorgende is vaak oppervlakkig, zakelijk en zonder emotie. De definitie die ik voor 
hospitalisatie van bewoners heb gegeven, is deels ook van toepassing op hospitalisatie van de 
verzorgende. Ook de verzorgende past zich teveel aan de instelling aan. Zij onderwerpt zich 
aan de regels en gewoontes van de afdeling en verliest haar kritische blik. Veelal gaat zij 
verzorgen op routine en stelt zij het waarom van haar handelen niet meer ter discussie. Het 
gevolg hiervan is dat de bewoner niet meer als individu benaderd wordt, maar een 
standaardverzorging krijgt naar de gewoonten van de verzorgende. 
 
 
Ik denk dat hospitalisatie voor een groot aantal bewoners een onbewuste manier is om te 

overleven in de onpersoonlijke wereld van het verpleeghuis. Hospitalisatie kan een gevoel 

geven van veiligheid. Wanneer je als verzorgende probeert deze situatie te doorbreken bestaat 

het gevaar dat de bewoner boos wordt. Vanwege het gevaar van een nog grotere psychische 

terugval bij dehospitaliseren ben ik van mening dat hospitalisatie met alle beschikbare 

middelen voorkomen moet worden. Niet alleen is bij die preventie een grote rol weggelegd voor 

verzorgenden, naar mijn idee zijn de verzorgenden ook voor een groot deel verantwoordelijk 

voor de bewoners in het verpleeghuis. 

 
 
 

Inleiding 
 
 
Hospitalisatie is een proces dat zich voordoet op plaatsen waar een groot aantal individuen 
afgesneden van de maatschappij wonen en werken. Waar zij voor lange tijd een beperkt leven 
leiden en waar regels van bovenaf opgelegd worden. Dit proces leidt tot gedragsveranderingen 
bij de bewoners. Zij verliezen hun enthousiasme en initiatief en berusten in hun 
afhankelijkheid van het instituut in het algemeen en het personeel in het bijzonder. 
Hospitalisatie is het negatieve gevolg van opname in het verpleeghuis en komt ook voor in 
psychiatrische inrichtingen, verzorgingshuizen, opvangcentra, gevangenissen en kloosters. 
 

Gevolgen van hospitalisatie zijn dat het zelfbeeld en het zelfbeschikkingsrecht van de bewoner 

omlaag gaan. De kenmerken van hospitalisatie zijn een afname van handelingen die de 

bewoner nog beheerst en een afname van zijn privacy. Zijn familie blijft weg omdat het 

verpleeghuis een drempel vormt, de bewoner is weg uit zijn oude buurt en er zijn vastgestelde 
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bezoektijden. De bewoner heeft geen vrije keuze met wie om te gaan, de activiteiten zijn in 

groepsverband en onafhankelijk gedrag wordt ontmoedigd. De symptomen zijn een gebrek aan 

initiatief, een gebrek aan belangstelling voor zaken die buiten het gezichtsveld zijn, 

onderworpenheid en berusting. De bewoner heeft geen belangstelling voor de toekomst of een 

visie daarop. Hij heeft minder belangstelling voor kleding en goede gewoonten. De bewoner 

verliest zijn individualiteit, het intellectueel functioneren gaat naar beneden. Hij heeft een te 

grote frustratietolerantie en accepteert alles. 

Hospitalisatie, een begrip dat bij mij negatieve gevoelens oproept en vele associaties. Bewoners 

die dag in dag uit op dezelfde plaats in de huiskamer zitten, geen initiatieven ontplooien om 

iets zonder hulp van het verzorgend personeel te ondernemen, en die zich aangepast hebben 

aan de strakke regels en gewoontes van de afdeling. De sociale contacten buiten maar ook 

binnen het verpleeghuis zijn voor hen minimaal geworden, en zij lijken zich neergelegd te 

hebben bij deze situatie. Het merendeel van de bewoners hecht veel waarde aan vaste rituelen 

en spreekt verzorgenden maar ook medebewoners erop aan wanneer hiervan wordt 

afgeweken. Tijdens de stages en het werken in het verpleeghuis ben ik de hierboven 

beschreven situatie, in meer of mindere mate, vaak tegengekomen. Ik hoef maar te denken 

aan de vaste douchedagen, de vaste tijden om te eten, op te staan en naar bed te gaan. De 

verzorgenden zijn niet alert wat betreft de activiteiten die georganiseerd worden voor de 

bewoners. Mensen die graag naar een concert gaan worden in bed gelegd zonder te stil te 

staan bij het feit dat er een concert is. Met andere woorden: de verzorgenden weten niet welke 

activiteiten er worden georganiseerd. Vaak zitten bewoners van de afdeling somatiek in de 

huiskamer zonder bel en kunnen niet alarmeren. Op een keer zag ik dat twee verzorgenden 

op een kamer van een bewoner zaten uit te rusten en te kletsen. De bewoner werd niet in hun 

gesprekken betrokken en zat in een hoekje tv te kijken. Ik heb deze situaties als zeer 

schrijnend ervaren. Voor de bewoners is het verpleeghuis een nieuw tehuis waar zij veelal tot 

hun dood zullen verblijven. Maar als je het leven en het gedrag van deze bewoners vergelijkt 

met dat van mensen buiten het verpleeghuis zijn er grote verschillen. Ik heb gezien dat 

mensen geen belangstelling meer hadden voor wat er in hun omgeving gebeurde, dat zij zich 

passief en volledig afhankelijk opstelden van de verzorging en geen schaamtegevoelens of 

enige andere emoties meer toonden. Ik denk dat hospitalisatie voor een groot aantal bewoners 

een onbewuste manier is om te overleven in de onpersoonlijke wereld van het verpleeghuis. 

Hospitalisatie kan een gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. Wanneer je als 

verzorgende probeert deze situatie te door breken bestaat het gevaar dat je bij bewoners ‘de 

laatste grond onder hun voeten weghaalt’. Vanwege het gevaar van een nog grotere psychische 

terugval bij dehospitaliseren ben ik van mening dat hospitalisatie met alle beschikbare 

middelen voorkomen moet worden. Het gezegde: ‘voorkomen is beter dan genezen’ is hier dan 

ook bij uitstek van toepassing. Niet alleen is bij die preventie een grote rol weggelegd voor 

verzorgenden, naar mijn idee zijn de verzorgenden ook voor een groot deel verantwoordelijk 

voor de hospitalisatie van bewoners van het verpleeghuis. Hiermee ben ik gekomen bij het 

thema waarin ik mij wil verdiepen: de invloed van de houding van verzorgenden op 

hospitalisatie van de bewoners. Dit stuk is bedoeld voor de werkers in de gezondheidszorg die 

met het probleem van hospitalisatie geconfronteerd worden. Om niet iedere keer ‘hij’ of ‘zij’ en 

‘hem’ of ‘haar’ te moeten schrijven heb ik ervoor gekozen om voor de verzorgende het 

vrouwelijke persoonlijk voornaamwoord te gebruiken, en voor de bewoner het mannelijke. Ik 

gebruikte als voorbeeld voor dit stuk de scriptie ‘In de greep van hospitalisatie’ van Tamara 

Ramkema en Cora Zwart, uit een serie scripties van verpleegkundigen. 

 

De hoofdoorzaak van hospitalisatie is de hospitaliserende houding van de verzorgende. Die 

houding van de verzorgende die voor komt uit hospitalisatie van de verzorgende zelf. Wanneer 

ik het gedrag van het merendeel van de verzorgenden in een verpleeghuis observeer, zie ik 
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veel overeenkomsten met het gedrag van een gehospitaliseerde bewoner. Duidelijk wordt de 

onverschilligheid, passiviteit en initiatiefloosheid. De houding van de gehospitaliseerde 

verzorgende is vaak oppervlakkig, zakelijk en zonder emotie. De definitie die ik voor 

hospitalisatie van bewoners heb gegeven, is deels ook van toepassing op hospitalisatie van de 

verzorgende. Ook de verzorgende past zich teveel aan de instelling aan. Zij onderwerpt zich 

aan de regels en gewoontes van de afdeling en verliest haar kritische blik. Veelal gaat zij 

verzorgen op routine en stelt zij het waarom van haar handelen niet meer ter discussie. Het 

gevolg hiervan is dat de bewoner niet meer als individu benaderd wordt, maar een 

standaardverzorging krijgt naar de gewoonten van de verzorgende. 

 

De gehospitaliseerde verzorgende staat niet meer open voor veranderingen en accepteert de 

dingen zoals zij zijn. Zij dwingt echter ook de bewoner de dingen te nemen zoals zij zijn. De 

verzorgende heeft een manier gevonden om te kunnen blijven functioneren in het team. Net 

als bij de gehospitaliseerde bewoners zien wij dit als een overlevingsstrategie. Het gevolg is 

dat de verzorgende haar beroepsidealen kwijt raakt. Voor hospitalisatie van de verzorgende 

wordt in de literatuur ook wel de term bedrijf- of beroepsblindheid gehanteerd. Deze term 

impliceert dat de verzorgende geen inzicht meer heeft in waar het in het beroep om gaat: 

persoonlijke aandacht en zorg op maat voor de bewoner. Vaak is die essentiële visie niet meer 

aanwezig. Ik heb meegemaakt dat sommige verzorgenden zelfs tijdens de verzorging niet die 

individuele aandacht aan de bewoner besteedden door over de bewoner heen met elkaar te 

praten of over de bewoner te praten waar deze bij is. Dit getuigt van weinig respect voor de 

bewoner. Als de verzorgende haar kritische houding laat varen, wordt ze onverschillig in de 

uitoefening van haar beroep. Zij neemt geen initiatieven meer om voorwaarden te scheppen 

die nodig zijn om volgens haar visie te verzorgen. 

 

Hospitalisatie van de verzorgende ontstaat niet van het ene op het andere moment, maar is 

meestal het gevolg van een opeenstapeling van factoren. Een pas gediplomeerd verzorgende 

stapt het beroep in met veel idealen. Ik heb echter gezien dat veel verzorgenden hun idealen 

verliezen en in hun houding naar bewoners geen duidelijke visie op verzorgen meer lijken te 

hebben. Het gevolg is dat zij niet meer open staan voor ideeën van nieuwkomers op de 

afdeling. Als stagiaire heb ik gemerkt dat het vooral in het begin van de stage belangrijk is je 

thuis te voelen in het team en geaccepteerd te worden. Toen dat niet het geval was heb ik 

vaak overwogen ermee op te houden. Je voelt je onzeker en je wilt aan de verwachtingen van 

het team voldoen. Daarom paste ik mijzelf tijdens de stageperiode aan de regels en gewoontes 

van de afdeling aan. Kritische vragen en ideeën voor verbetering houd je nog even voor je 

omdat je bang bent uit de toon te vallen en omdat je voor je beoordeling afhankelijk bent van 

je collega’s. In een team bestaan gezamenlijke opvattingen over de manier van werken. Het 

ventileren van nieuwe ideeën stuit op weerstand en wordt weggewimpeld met de opmerking: 

‘zo doen we het al jaren’. Ten Have, (H. ten Have,  

 

Het verpleeghuis: veld van onderzoek, 1979) zegt hierover: 

 

De opvattingen en normen die de groep personeelsleden op een afdeling van een verpleeghuis 

hanteert, zijn van beslissingsbetekenis voor de opvattingen en normen van het ene 

personeelslid. 

 

Als iemand met nieuwe ideeën komt, wordt vaak gezegd dat het geen zin heeft om te proberen 

iets aan de situatie te veranderen. Eerdere pogingen zijn ook op niets uitgelopen. 

Verzorgenden zijn kennelijk bang om weer teleurgesteld te worden. Boerrichter (P.O. 
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Boerrigter, Felle discussie over omstandigheden verpleeghuis, Verpleegkundig Nieuws, 1995) 

formuleert dat zo: 

 

Veel ziekenverzorgenden en verpleegkundigen laten hun kritische houding varen uit puur 

lijfsbehoud. Als je goed wilt doen, wordt dat toch niet gewaardeerd. 

 

De verzorgende kan zich ook beknot voelen door de hiërarchische organisatiestructuur die 

haar belemmert haar ideeën voor verbetering van de bestaande situatie te realiseren. De 

weerstanden die zij ondervindt, ondermijnen haar motivatie om haar idealen na te blijven 

streven. Bloemendal (G. Bloemendal, M. Duijnstee, J.C.M. Hattinga-Verschure, Thuis in het 

verpleeghuis, Intro, Nijkerk, 1990) zegt hierover dat de verzorgende op den duur gefrustreerd 

zal raken als zij nergens een voet aan de grond krijgt. Als de teamleden onbuigbaar blijken te 

zijn, zal de nieuwkomer uiteindelijk gedwongen worden of haar eigen kritische gedrag aan te 

passen of weg te gaan. Kiest ze voor de eerste mogelijkheid dan bestaat het gevaar dat ze 

hospitaliseert. 

 

Ook de zware geestelijke belasting die het beroep met zich meebrengt is een factor bij het 

ontstaan van hospitalisatie van de verzorgende. De verzorgende wordt geconfronteerd met 

wezenlijke problemen van het leven zoals ziekte en sterven. Daardoor is het beroep van 

verzorgende emotioneel zwaar. Bovendien is het leeftijdsverschil tussen de verzorgende en 

bewoner van het verpleeghuis vaak erg groot. De belevingswereld van oudere verschilt sterk 

van die van de jonge verzorgende. Zij moet dan ook een erg groot inlevingsvermogen hebben. 

Zonder zo’n inlevingsvermogen bestaat de kans dat er voorbij gegaan wordt aan de behoeften 

van de bewoner en wordt bewonersgericht verzorgen moeilijk. In samenhang met andere 

oorzaken kan dan bij het verzorgen hospitalisatie ontstaan. De oorzaken van hospitalisatie 

staan niet op zichzelf. Meestal is er een combinatie van oorzaken in het spel en versterken de 

oorzaken elkaar. Verzorgenden die een oppervlakkige hulpverleningsrelatie hebben, zijn vaak 

ook minder kritisch, niet alleen ten opzichte van de bewoner maar ook naar de manier van 

verzorgen. 

 

Om verpleeghuissituaties met hun grote werkdruk en psychische belasting hanteerbaar te 

maken en om zichzelf te beschermen kan de nieuwkomer onbewust een te grote 

betrokkenheid bij de bewoner vermijden. Ze maakt dan een ongevoelige en emotioneel 

oppervlakkige indruk. Ik ben van mening dat het nemen van een zekere afstand noodzakelijk 

is om professioneel te kunnen denken en handelen en om als persoon overeind te blijven. Als 

je het leed van bewoners op je schouders neemt kun je dit beroep niet lang volhouden. Maar 

het mag niet zo zijn dat de verzorgende onverschillig wordt en geen inzicht meer heeft in het 

gevoelsleven van de bewoner. Dan gaat zij voorbij aan de eigenheid van de mens. In de praktijk 

zag ik vaak dat verzorgenden wel een te grote afstand hadden in de relatie met de bewoner. 

Daardoor was een gelijkwaardige zorgverleningsrelatie met de bewoner vrijwel onmogelijk. 

Sommige verzorgenden maakten op mij zelfs een afgestompte indruk. Zij konden zich zelfs 

niet meer inleven in de problemen van de bewoner. 

 

Als factor bij het ontstaan van hospitalisatie mag niet ongenoemd blijven dat de verzorgenden 

bewoners verzorgen die reeds gehospitaliseerd zijn. Het verzorgen van gehospitaliseerde 

bewoners lijkt elke dag hetzelfde, hun gedrag is voorspelbaar, en de verzorgende krijgt weinig 

van ze terug. Hierdoor kan het werk als weinig uitdagend worden ervaren. Voor verzorgenden 

ligt de motivatie voor het beroep in het vinden van bevrediging in het werk, in het vinden van 

voldoening voor zichzelf, en in het iets willen betekenen voor de medemens. Omdat het 
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verzorgen van gehospitaliseerde bewoners niet deze effecten lijkt te hebben, kunnen 

verzorgenden zich machteloos voelen en gedesillusioneerd raken in hun beroep, waardoor ze 

hen op de automatische piloot gaan verzorgen. Hun gevoel voor waardering vinden zij bij 

collega’s door zoveel mogelijk aan de eisen van het team te voldoen. 

 

Verzorgenden en bewoners hebben dus wat het ontstaan van hospitalisatie betreft invloed op 

elkaar. Bewoners hospitaliseren door de houding van de gehospitaliseerde verzorgenden, en 

verzorgenden worden gehospitaliseerd doordat zij werken met gehospitaliseerde bewoners. Zo 

ontstaat een negatieve spiraal die koste wat kost doorbroken moet worden. Ik ben van mening 

dat primair de hospitalisatie van de verzorgende voorkomen moet worden, aangezien zij in de 

positie is hiertegen maatregelen te nemen. Omdat bewoners afhankelijk zijn van 

hulpverleners, zijn zij minder goed in staat iets aan de situatie te veranderen. Zij ervaren elke 

dag de invloed van de houding van de gehospitaliseerde verzorgende en kunnen zich daar 

moeilijk van los maken. Daarom vind ik ook dat de invloed van verzorgende op de 

hospitalisatie van bewoners veel groter is dan andersom, ondanks dat ik gesteld hebben dat 

de invloed wederzijds is. Bij de hospitalisatie van verzorgenden spelen ook andere factoren 

een rol. Een verzorgende die geconfronteerd wordt met een gehospitaliseerde bewoner, hoeft 

daarom nog niet zelf te hospitaliseren. Hospitalisatie van bewoners is dus niet de 

hoofdoorzaak van hospitalisatie van verzorgenden. Zij kan de druppel zijn die de emmer doet 

overlopen. Daarentegen is hospitalisatie van verzorgenden, zich uitend in hun houding naar 

bewoners, volgens mij wel de hoofdoorzaak van hospitalisatie van bewoners. 

 

 

 

Het verpleeghuis 
 

De wereld van de verzorgenden 

 

Vele verpleeghuizen vormen in feite niet veel meer dan een opslagplaats van bewoners. Maar 

zij presenteren zich tegenover het publiek als rationele organisaties, die bewust ontworpen en 

volledig adequaat toegerust zijn om als doeltreffende machines een beperkt aantal 

voorgestane en officieel erkende doeleinde te bereiken. Het is een veel voorkomend officieel 

oogmerk de bewoners te veranderen in deze richting van een bepaald ideaalbeeld. Deze 

tegenstrijdigheid – tussen wat het verpleeghuis doet en wat haar functionarissen zeggen dat 

zij doet – vormt de meest belangrijke context waarbinnen de dagelijkse bezigheden van de 

verzorgenden zich voltrekken. Binnen deze context is het wel een van de eerste dingen die ik 

over de verzorgenden moet zeggen, dat hun werk en dus hun wereld uitsluitend met mensen 

te maken heeft. Als materiaal dat men moet bewerken, kunnen mensen enigszins dezelfde 

kenmerken gaan aannemen als onbezielde voorwerpen. Chirurgen geven er de voorkeur aan 

slanke in plaats van dikke mensen te opereren, omdat bij de dikke er meer lagen te 

doorsnijden zijn. Hoewel er dus overeenkomsten bestaan tussen mensenwerk en 

voorwerpenwerk, ontleent de werksfeer van de verzorgenden zijn essentiële elementen toch 

aan de kenmerken van mensen als te bewerken materiaal. Mensen worden vrijwel altijd 

beschouwd als doelen op zich, in overeenstemming met de algemene morele beginselen van 

de maatschappij die de omgeving van het verpleeghuis vormt. Daarom zien wij dat vrijwel 

altijd enkele technisch gezien overbodige maatstaven een rolspelen bij het hanteren van 

menselijk materiaal. Dit vasthouden aan wat ik menselijke maatstaven noem, wordt een 

onderdeel van de verantwoordelijkheid van het verpleeghuis, en er wordt verondersteld dat 



7 

 

het een van de dingen is die het verpleeghuis aan de bewoners garandeert in ruil voor het 

opgeven van zijn vrijheid.  

 

Een tweede specifieke omstandigheid in de werksfeer van de verzorgenden is, dat de bewoners 

gewoonlijk een sociale status en sociale relaties in de buitenwereld hebben, waarmee men 

rekening moet houden. Sommige verzorgenden in verpleeghuizen werken liever op de afdeling 

pg., omdat bewoners daar in de regel minder tijdrovende eisen naar voren brengen dan de 

bewoners op revalidatie en somatiek, die beter contacten kunnen onderhouden. Verwanten 

die voortdurend kritiek leveren vormen voor de verzorgenden een lastig probleem, want terwijl 

de bewoners wel bijgebracht kan worden welke prijs zij moeten betalen voor het opeisen van 

hun rechten, kan men de verwanten in dit opzicht vaak minder goed instrueren, zodat zij 

soms met verzoeken ten behoeve van een bewoner komen die deze bewoner zelf nooit zou 

durven uitspreken. Al deze verschillende punten waarop de bewoners toch als doel op zich 

beschouwd moeten worden, en daarbij nog het grote aantal bewoners, drukt de verzorgende 

met de neus op enkele van de klassieke dilemma’s van al degenen die mensen besturen. 

Omdat het verpleeghuis in zekere zin als een staat functioneert, heeft de staf ervan tot op 

zekere hoogte dezelfde zorgen als regeerders. In het geval van elke bewoner afzonderlijk kan 

de garantie dat bepaalde maatstaven in zijn eigen belang gehanteerd zullen worden, betekent 

dat andere maatstaven losgelaten moeten worden. Hierbij staat men dan voor een uiterst 

zware afweging van doeleinden. Wanneer men bijvoorbeeld een tot zelfmoord neigende 

bewoner in leven wil houden, kunnen de verzorgenden het noodzakelijk achten hem onder 

voortdurend toezicht te houden. Een bewoner die weigert te eten kan men de vernedering 

laten ondergaan van dwangmatige voeding. De plicht van de verzorgenden om bepaalde 

menselijke maatstaven te handhaven bij de behandeling van bewoners, levert op zichzelf al 

talrijke problemen op, maar daarnaast tref ik tevens een complex van kenmerkende 

problemen aan voortspruitend uit het immer aanwezige conflict tussen die humane 

maatstaven enerzijds en het doelmatig functioneren van het verpleeghuis anderzijds. Ik zal 

hier een voorbeeld van geven. Iemands persoonlijke bezittingen vormen een belangrijk 

onderdeel van de materiele zaken waaruit hij zich een ‘zelf’ opbouwt, maar als bewoner is hij 

gemakkelijker door de verzorgenden te behandelen naarmate hij meer onteigend is. De 

opmerkelijke efficiency waarmee een afdeling van een verpleeghuis het bestand van de daar 

verblijvende bewoners kan wijzigen, houdt onder meer verband met het feit dat de komende 

en gaande bewoners geen andere bezittingen meenemen dan zichzelf, en dat zij geen keuze 

hebben betreffende de plaats waar ze terechtkomen. Daarnaast hangt de efficiency waarmee 

de kleding van deze bewoners schoon en fris gehouden kan worden samen met het feit dat 

ieders vuile was zonder onderscheid in twee zakken verzameld kan worden, en dat de 

gewassen kleding opnieuw uitgedeeld kan worden, terwijl men niet hoeft te letten op 

eigendom, doch uitsluitend op bij benadering geschikte maat. Helaas hebben veel bewoners 

op de afdeling pg. geen of te weinig kleding. 

 

Ik heb gesteld dat ’mensenwerk’ zich onderscheidt van andere soorten werk, door het netwerk 

van sociale posities en relaties dat elke bewoner met zich meeneemt naar het verpleeghuis en 

door de humane maatstaven die men tegenover hem in acht moet nemen. Nog een ander 

verschil tussen ‘mensenwerk’ en andere soorten werk – en wellicht het belangrijkste van alle 

– is dat men menselijke objecten met behulp van dreigementen, beloningen of 

overredingskracht instructies kan geven die zij zelfstandig kunnen uitvoeren. De tijdspanne 

waarna het deze objecten toevertrouwd kan worden dat zij de geplande handelingen inderdaad 

zonder toezicht uitvoeren zal natuurlijk in hoge mate variëren. Hoewel menselijk materiaal 

nooit zo weerbarstig kan zijn als onbezield materiaal, schept toch juist hun vermogen om de 
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plannen van de verzorgenden waar te nemen en op te volgen, de mogelijkheid dat zij de 

verzorgenden met meer effect kunnen hinderen dan onbezielde voorwerpen. Onbezielde 

objecten kunnen immers niet met opzet en met overleg de plannen doorkruisen. Daarom 

moeten in pg. afdelingen van verpleeghuizen de verzorgenden constant op hun hoede zijn voor 

pogingen tot ontsnappingen, en zich voortdurend te weer stellen tegen pogingen hen in een 

val te lokken, te chanteren of anderszins in moeilijkheden te brengen. De bewoners doen deze 

dingen om enig zelfrespect te ontwikkelen of de verveling te doorbreken. Zelfs een oude, 

zwakke psychiatrische bewoner heeft in dit opzicht nog een geweldige macht. Hij kan 

bijvoorbeeld door gewoon zijn handen in zijn broekzakken te houden, in hoge mate de 

inspanningen frustreren van een verzorgende die hem wil uitkleden. Dit is een van de redenen 

waarom de verzorgenden in de regel beslissingen betreffende het lot van de bewoners niet aan 

hen zelf bekendmaakt, want als de bewoner ten volle wist wat hem allemaal te wachten stond, 

zou hij opzettelijk en openlijk obstructie kunnen plegen tegen de soepele voltrekking van zijn 

lot. 

 

De speciale vereisten van ‘mensenwerk’ vormen de grondslag van het dagelijks werk van de 

verzorgenden. De verzorgenden hebben de taak op de vijandige sentimenten en de eisen van 

de bewoners te reageren. En in die reactie moet in het algemeen het rationele perspectief dat 

het verpleeghuis als beleid heeft, verwerkt zijn. De doelstellingen die verpleeghuizen officieel 

opgeven zijn niet zo talrijk, het verwezenlijken van een of ander economisch doel, opleiding, 

medische en psychiatrische behandeling, religieuze loutering. Men ziet vrij algemeen in dat 

verpleeghuizen hun officiële doelstellingen meestal niet bereiken. Minder algemeen wordt 

ingezien dat elk van die officiële doelstellingen op zichzelf een uitstekend middel vormt voor 

het verlenen van betekenis aan dingen en gebeurtenissen, een taal waarin verzorgenden, en 

soms ook de bewoners, een verklaring kunnen geven voor elk stukje gedrag in het 

verpleeghuis. Zo is een medisch referentiekader niet alleen een perspectief waardoor een 

beslissing omtrent een dosering bepaald kan worden en er een bepaalde betekenis aan 

gehecht kan worden. Het is een perspectief dat elk soort beslissingen kan verantwoorden, 

zoals de uren waarop de maaltijden in een verpleeghuis opgediend worden, of de wijze waarop 

het linnengoed van dat verpleeghuis gevouwen wordt. Elk officieel doel zet een doctrine aan 

het werk, met zijn eigen inquisiteurs en zijn eigen martelaren, en binnen het verpleeghuis 

schijnt er geen natuurlijke tegenkracht te zijn op de maar al te gemakkelijke uitvoering die 

daaraan gegeven wordt. Elk verpleeghuis moet zich niet alleen inspannen de officiële 

doeleinden te verwezenlijken, maar moet ook op de een of andere manier beschermd worden 

tegen de tirannie van te ruime toepassingen daarvan, omdat anders de uitoefening van gezag 

verwordt tot een heksenjacht. We zien dan ook het paradoxale verschijnsel dat verpleeghuizen 

weliswaar allesbehalve intellectueel georiënteerde plaatsen lijken, maar dat toch juist daar de 

zorg voor het woordgebruik en de formulering van visies een centrale en vaak overspannen 

rol spelen. Het interpretatieschema van het verpleeghuis begint automatisch te werken zodra 

de bewoner binnenkomt. De verzorgenden gaan daarbij uit van de veronderstelling dat de 

binnenkomst zelf een goed inzicht geeft die het bewijs vormt dat men te maken heeft met 

iemand die typisch een geval is van het soort waarvoor het verpleeghuis is opgezet. Deze 

automatische definiëring van de persoon der bewoners is niet zomaar een kwestie van 

benoeming, maar vormt een centraal punt van een fundamenteel instrument voor sociale 

beheersing. 

 

Wanneer de bewoners in de gelegenheid zijn persoonlijk contact met de directie en staf te 

onderhouden, zal dat contact gewoonlijk de vorm aannemen van jammerklachten of 

verzoeken van de kant van de bewoner, en van een recht praten der bestaande beperkingen 
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door de directie en de staf. Omdat zij zowel de bewoners moeten beheersen als het 

verpleeghuis moeten verdedigen, hanteren directie en stafleden meestal een alles omvattende 

definiëring van de bewoners die deze problemen oplosbaar maakt. Het probleem van de 

directie en de staf is hierbij, een ‘misdrijf’ aan te kunnen wijzen dat de ‘straf’ toepasselijk 

maakt. Voorts worden de privileges en straffen die de verzorgenden geven vaak geformuleerd 

in een taalgebruik dat de gelegitimeerde doeleinden van het verpleeghuis weerspiegelt, 

bijvoorbeeld wanneer afzondering ‘gelegenheid tot persoonlijke reflectie’ wordt genoemd. De 

bewoners en de verzorgenden hebben dan de speciale taak deze ideologische frasen te vertalen 

in de eenvoudige taal van het privilegestelsel en vice versa. 

 

De vertaling van het gedrag van de bewoners in moralistische termen die passen in het officiële 

perspectief van het verpleeghuis brengt onvermijdelijk enkele algemene veronderstellingen 

met zich mee over de eigen aard van menselijke wezens. Uitgaande van de bewoners die onder 

hun toezicht staan, en de bewerkingen die men hen wil laten ondergaan, zullen verzorgenden 

doorgaans iets ontwikkelen dat als een theorie over de aard van de mens opgevat kan worden. 

Als er een onuitgesproken element in het perspectief van het verpleeghuis rationaliseert deze 

theorie hun activiteiten en verschaft hun een subtiel instrument om sociale afstand tot de 

bewoners te bewaren en een stereotiep beeld van hen in stand te houden. De theorie 

rechtvaardigt tevens de behandeling die men de bewoners laat ondergaan. In het algemeen 

bestrijkt deze theorie de ‘goede’ en de ‘slechte’ mogelijkheden in het gedrag van de bewoners, 

de vormen die het ‘moeilijkheden maken’ kan aannemen, het ‘breekpunt’ in het 

uithoudingsvermogen en het verschil tussen geestelijke gestoordheid en kwaadwillig 

simuleren. Een belangrijk element in de theorie over de aard van de mens, zoals die in vele 

verpleeghuizen gehanteerd wordt, is de overtuiging dat een bewoner, als men er maar 

onmiddellijk na zijn aankomst in slaagt hem een extreem respect voor de verzorgenden te 

laten tonen, daarna een zeer makkelijk hanteerbaar mens zal zijn. Als voorbeeld geef ik de 

vragen die gesteld worden tijdens het intakegesprek, zoals: hoe gaat u om met veranderingen, 

wat is uw levensovertuiging, hoe gaat u met stress om, wat zijn uw  toekomstverwachtingen. 

De theorie gaat er van uit dat de bewoner door het toegeven aan de eisen die in het begin aan 

hem worden gesteld, op de een of andere wijze zijn ‘weerstand’ of ‘vechtlust’ verliest. Dit is 

een van de motieven achter de ontvangstrituelen en de ceremoniën voor het breken van de 

wil, die ik eerder besproken heb. 

 

Natuurlijk zal de visie van de verzorgers omtrent de eigen aard van de bewoners versterkt 

worden wanneer de bewoners dezelfde theorie over de aard van de mens aanhangen. In 

Amerika is er de algemene gangbare opvatting dat iemand die eenmaal gebroken is, daarna 

geen enkele weerstand meer zal kunnen bieden. Het lijkt erop dat deze visie op de aard van 

de mens – die nog versterkt werd door uitdrukkelijke waarschuwingen tijdens de opleiding, 

over de gevaren van wat voor uitingen van zwakte dan ook – sommige bewoners ertoe bracht 

alle verzet op te geven zodra zij eenmaal een kleine concessie hadden gedaan. Natuurlijk is 

een theorie omtrent de aard van de mens slechts een aspect van het interpretatieschema dat 

een verpleeghuis presenteert. Een ander terrein waarop verpleeghuisperspectieven van 

toepassing zijn, is de werksfeer. Omdat in de buitenwereld werk meestal verricht wordt voor 

loon, winst of prestige, impliceert een wegvallen van deze motieven een wegvallen van 

bepaalde interpretaties van gedrag, en een noodzaak tot nieuwe interpretaties. In 

verpleeghuizen werkt men wat officieel ‘bezigheidstherapie’ heet. De bewoners worden dan 

aan taken gezet, zoals afwassen, aardappelen schillen, groente schoonmaken. Hoewel de aard 

van deze taken samenhangt met de functionele behoeften van het verpleeghuis, wordt het de 

bewoner voorgesteld alsof deze werktaken hem een functioneel voortzetten van zijn leven 
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voorspiegelen. En alsof zijn vermogen en bereidheid om ze aan te kunnen als diagnostische 

indicatie voor zijn welzijn gebruikt zullen worden. Ook de bewoner zelf zal het werk in dit licht 

bezien. Hoewel sterk geïnstitutionaliseerde motieven als winst of efficiency in commerciële 

instellingen soms wel zeer maniakaal nagestreefd worden, kunnen deze motieven en het 

impliciete referentiekader daarachter toch in elk geval het effect hebben dat andere soorten 

interpretaties op de achtergrond gehouden worden. Wanneer echter de normale 

basisprincipes van de omringende maatschappij niet meer geldend zijn, komt er een 

gevaarlijke mate van ruimte vrij voor allerlei soorten interpretatieve dwaalsporen en excessen 

en daardoor voor een nieuw soort tirannie. 

 

Ik wil nog een laatste opmerking maken over het perspectief van het verpleeghuis. Het beheer 

over de bewoners wordt in de regel gerationaliseerd in termen van ideële doelstellingen of 

functies van de instelling, die een humane technische dienstverlening inhouden. Gewoonlijk 

worden mensen met een professionele deskundigheid ingehuurd om deze diensten te 

verlenen, al was het maar om de directie de noodzaak te besparen de bewoners naar buiten 

te laten gaan voor deze dienstverlening, aangezien het onverstandig is dat de monniken zich 

in de wereld begeven, want dat is helemaal niet heilzaam voor hen ziel. Professionele krachten 

die op deze basis aan het verpleeghuis meewerken maken en goede kans gefrustreerd te 

raken, omdat zij het gevoel hebben dat zij daar hun roeping niet naar behoren kunnen 

vervullen en dat hun professionele deskundigheid gebruikt wordt als dekmantel voor het 

functioneren van het privilege stelsel. Dit lijkt een klassieke klacht te zijn. Natuurlijk vormen 

de mensen met een specifieke deskundigheid niet de enige stafgeleding die in een 

problematische relatie staat tot de officiële doeleinden van het verpleeghuis. Ook de 

verzorgenden die het dagelijks contact met de bewoners onderhouden, kunnen het gevoel 

hebben, dat zij voor een innerlijke tegenstrijdige taak geplaatst zijn: zij moeten enerzijds de 

bewoners in bedwang houden, terwijl zij anderzijds de indruk moeten wekken dat zij 

humanitaire maatstaven hanteren en de rationele doeleinden van het verpleeghuis helpen 

verwezenlijken. 

 

Overleg en consult 

 

Twee technieken om kritisch bezig te zijn met je persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling 

als verzorgende zijn supervisie en intervisie. Voordat ik inga op het belang van supervisie en 

intervisie, geef ik eerst een schets van deze twee methoden. Onderzoekers Siegers en Haan 

geven de volgende definitie van supervisie: 

 

Supervisie is een methode op het gebied van opleiding en deskundigheid en integratief 

functioneren in de uitoefening van een dienstverlenend beroep, waarin het doelgericht hanteren 

van de relatie tussen werker en anderen een belangrijke rol speelt. 

 

Bij supervisie is in de regel altijd een onafhankelijke supervisor aanwezig die de 

bijeenkomsten stuurt. Supervisie is een zogenaamde tijdsgebonden methode. Zij omvat een 

tevoren bepaald aantal zittingen. Vooraf worden er afspraken  gemaakt tussen de deelnemers 

over de frequentie van de bijeenkomsten en de voorbereiding van de zittingen. Intervisie is 

een methode waarbij: 

 

verzorgenden in kleine groepen problemen bespreken die ze in hun werk tegenkomen en die 

gerelateerd zijn aan de persoon en de beroepshouding van de verzorgende. Leren staat voorop, 

leren van elkaars ervaringen. Of onderlinge advisering over werkproblemen in een leergroep 



11 

 

bestaande uit gelijken die in een gezamenlijk vastgestelde structuur tot oplossingen trachten te 

komen (in de zin van gedragsverandering ten opzichte van de probleemsituatie) in een 

autonoom, ervaringsgericht leerproces. 

 

Intervisie vindt plaats in een grotere groep dan bij supervisie (iedereen van de verzorging die 

op dat moment aanwezig is) en is niet beperkt wat betreft het aantal zittingen. De intervisie 

kan bijvoorbeeld elke zes weken zijn ingeroosterd. 

 

Uit deze definitie en beschrijvingen wordt het inhoudelijke verschil tussen supervisie en 

intervisie nog niet helemaal duidelijk. Omdat de  samenstelling van de groep bij supervisie 

kleiner is dan bij intervisie, is er in supervisie volgens mij meer ruimte om diep in te gaan op 

het persoonlijk functioneren en de gevoelens van de verzorgende dan bij intervisie. Vanwege 

het geringe aantal deelnemers zal supervisie als minder bedreigend ervaren worden dan 

intervisie. In tegenstelling tot intervisie is er bij supervisie een supervisor aanwezig die niet 

verbonden is aan de afdeling. Deze supervisor is dus niet persoonlijk betrokken. Bij de 

problemen die worden aangedragen en kan er dus objectief, met een zekere afstand naar 

kijken. Het is overigens niet de bedoeling dat de supervisor zelf oplossingen aandraagt voor 

problemen. De supervisor helpt verzorgenden bij het vinden van een oplossing die bij hen past 

 

Naar mijn mening kunnen supervisie en intervisie als mogelijkheden voor het bewust 

overdenken van de houding en het handelen naar bewoners er toe bijdragen dat de 

verzorgende inzicht verwerft in haar houding naar bewoners. In supervisie en intervisie krijgt 

zij feedback van collega’s, kan zij discussiëren over allerhande situaties die zij in het beroep 

meemaakt, en het waarom van haar houding naar bewoners overdenken. Bovendien krijgt zij 

alternatieven voor haar handelswijze aangereikt. Tijdens mijn opleiding heb ik geen supervisie 

gehad. Ik heb niet de gelegenheid gehad om problemen te bespreken die ik in de stages 

tegenkwam. Ik zie intervisie als een goede methode om persoonlijke zaken te bespreken. Dan 

moet er in het team wel een open sfeer zijn en de opvatting leven dat het bespreken van 

gevoelens en problemen onderdeel is van het verzorgend beroep. Voorwaarde voor het goed 

functioneren is dat er een open sfeer in de groep is. Dan alleen kunnen de deelnemers zich 

voldoende veilig en vertrouwd voelen om hun problemen naar voren te brengen. Vooral tijdens 

mijn eerste stageperiode waren deze voorwaarden niet aanwezig. Ik heb mijn verhalen alleen 

in de groep op school (medestudenten met wie ik een vertrouwensrelatie heb) kunnen 

verwoorden. Supervisie en intervisie kunnen dus bijdragen aan het bewustwordingsproces 

van verzorgenden. Omdat het hoe en waarom van hun houding en handelen onder de loep 

genomen wordt, zullen zij bewuster gaan nadenken over hun visie. Die zal daardoor vaster en 

concreter vormen gaan aannemen, en dat zal resulteren in een verandering in de houding van 

de verzorgenden. Kritisch blijven kijken naar het eigen functioneren en naar het functioneren 

van collega’s kan ervoor zorgen dat de verzorgende niet hospitaliseert, en dat betekent dat de 

hospitalisatie van bewoners voorkomen wordt. Om het gewenste resultaat te bereiken is het 

overigens van belang dat er in intervisie en supervisie niet wordt uitgegaan van de verwoorde 

visie, maar van de visie die blijkt uit het handelen van de verzorgende. 

 

Vanuit de organisatie zullen maatregelen genomen moeten worden om het mogelijk te maken 

dat verzorgenden deelnemen aan supervisie en intervisie. Ook al zal een professioneel 

verzorgende vanuit haar visie op verzorgen het belang inzien van supervisie en intervisie en 

bereid zijn eraan deel te nemen, de organisatie moet toch de noodzakelijke voorwaarden 

scheppen. Het gebeurt nogal eens dat verzorgenden buiten de normale werkuren eigen tijd 

moeten investeren om de zittingen bij te kunnen wonen. Ook al kan vaak het organisatorisch 
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niet anders, zo’n planning van supervisie en intervisie is niet bevorderlijk voor de motivatie 

van de deelnemers en daarmee voor de continuïteit van de zittingen. Minimaal zou de 

organisatie volgens mij bereid moeten zijn de geïnvesteerde eigen uren terug te geven of uit te 

betalen. Bij voorkeur echter zouden supervisie en intervisie moeten worden ingeroosterd op 

tijdstippen waarop de deelnemende verzorgenden werken. Intervisie kan volgens mij het beste 

tijdens de wisseling van de dag- en de avonddienst worden ingepland, omdat er dan veel 

verzorgenden aanwezig zijn op de afdeling en omdat meestal een relatief rustig moment is. 

Voor de teamleiders is als belangrijke taak weggelegd dat zij de verzorgenden motiveren actief 

deel te nemen aan supervisie en intervisie door bijvoorbeeld het belang ervan aan hen 

duidelijk te maken. Ook dienen zij mensen hogerop in de organisatie te overtuigen van dit 

belang. Deze moeten immers de voorwaarden scheppen. 

 

Volgens mij is bewustwording van hospitalisatie en alles wat daarmee samenhangt nog niet 

voldoende. Ik zie het als een dynamisch proces, waarin reflectie op de eigen houding en het 

eigen handelen en die van collega’s altijd noodzakelijk zal blijven. Daarom zal ik beschrijven 

hoe en onder welke condities verzorgenden zich bewust kunnen blijven van de problematiek. 

Een eerste vereiste daarvoor is dat de open sfeer als vast onderdeel van het werk ingeburgerd 

raakt want daardoor krijgt de verzorgende de mogelijkheid de gewenste houding te 

ontwikkelen. Echter om die aanbeveling te realiseren is ondersteuning nodig vanuit de 

organisatie en zal de organisatie voorwaarden moeten scheppen om een hospitaliserende en 

gehospitaliseerde houding van de verzorgende te voorkomen. Vaak heeft die weerstand te 

maken met de hiërarchische structuur in de organisatie en met het gebrek aan aandacht bij 

de leidinggevenden voor wat zich op de werkvloer afspeelt. Volgens mij moet de top van de 

organisatie meer luisteren naar de mening en de voorstellen van verzorgenden op de afdeling. 

Zij staan immers vierentwintig uur per dag in contact met de bewoners om wie alles in het 

verpleeghuis zou moeten draaien. Zij zijn hierdoor beter dan de teamleiders en managers op 

de hoogte van de wensen en behoeften van de bewoners. Verzorgenden, mits niet 

gehospitaliseerd, zijn binnen de organisatie de mensen die in kunnen schatten wat er zou 

moeten veranderen om zoveel mogelijk aan die wensen en behoeften tegemoet te kunnen 

komen. 

 

Een tweede voorwaarde om bewust te blijven ligt bij de verzorgenden zelf. Zij zouden meer 

verantwoordelijkheden moeten krijgen in het gehele zorgverleningsproces. Deze optie en de 

ondersteuning van de organisatie worden binnen het zogenaamde bewonersgericht verplegen 

gerealiseerd. Bij bewonersgericht verzorgen kunnen verzorgenden volgens hun eigen visie 

werken en daardoor wordt hospitalisatie voorkomen. Omdat zij zich meer betrokken voelen 

bij de bewoner, zullen zij ook beter in staat zijn aan diens wensen en behoeften tegemoet te 

komen. Om te voorkomen dat de verzorgende zelfs binnen bewonersgericht verplegen verzandt 

in routinematig handelen en in collectief bewonersgericht verzorgen is het van belang dat ook 

zij zich voortdurend bewust blijft van het gevaar van hospitalisatie. De verzorgenden die ik 

zag chillen (relaxen, uitrusten) in de kamer van de bewoner was zich niet bewust wat voor 

invloed het had op de bewoner. Toen ik het voorval meldde bij mijn werkbegeleider zei deze 

dat de bewoner goed in staat was om er wat van te zeggen als ze het niet eens was met het 

verblijf van de twee verzorgenden op haar kamer. Maar ik ben van mening dat de verzorgenden 

zich bewust dienen te zijn dat zij respect moeten hebben voor de wensen van de bewoner, 

voor hun situatie en hun afhankelijkheid van de verzorgende. Wat betreft het voorbeeld van 

de hospitalisatie met het steeklaken, waar de bewoner strak in wordt gewikkeld en het 

‘pyamapak’ met de rondlopende rits, ben ik van mening dat die situatie uit den boze is. Loop 

dan maar een extra ronde langs de kamer van de betreffende bewoner en verschoon hem of 
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haar een keertje extra. De houding van de verzorgende mag er niet toe leiden dat de bewoner 

zijn persoonlijkheid, individualiteit en menswaardigheid verliest. Verzorgenden en bewoners 

behoren volgens mij meer inbreng te hebben in de wijze waarop budgetten besteed worden. 

Nu is het vaak nog zo dat de directe beslist over de besteding van het budget. Ik vind echter 

dat de organisatie ten dienste moet staan van de bewoner en van de verzorgenden. Het gaat 

om het woon/leefklimaat van de bewoner. De verzorgenden zijn de belangenbehartigers van 

de bewoners en hebben vanuit die rol inzicht in wat er veranderd moet worden om 

hospitalisatie van bewoners te voorkomen. Een meer democratisch ingerichte organisatie kan 

ertoe bijdragen, dat er beter geluisterd wordt naar verzorgenden en bewoners. 

Democratisering kan als volgt omschreven worden: 

 

Een sociaal proces waardoor de mens door een groeiend bewustzijn van zijn sociale situatie 

gemotiveerd wordt om te trachten eerst invloed uit te oefenen op die situatie, en tenslotte de 

bevoegdheden te verkrijgen om zelf die situatie te bepalen. 

 

In teambespreking draait het om de samenwerking. Binnen het teamoverleg werkt men 

meestal met een agenda. Iedereen kan hiervoor punten aandragen. Meestal wordt het 

teamoverleg voorgezeten door de teamleider. Er is een breed scala aan onderwerpen dat aan 

bod kan komen. Het is een overleg waarin verzorgenden meepraten en denken over het reilen 

en zeilen van het eigen team of de eigen afdeling 

 

Ik heb nooit gehoord van intervisie in het verpleeghuis waar ik werk. Navraag bij de 

zorgmanager leverde op dat het verpleeghuis is begonnen op V4 met intervisie. Volgens het 

lesboek werk je met een kleine groep collega’s. In een intervisiebijeenkomst werk je volgens 

een gezamenlijk afgesproken methode, die meestal heel gestructureerd is. In de regel brengen 

een of meer leden van de intervisiegroep een praktijkvoorbeeld of een bepaald probleem in 

waar zij in hun werk tegenaan lopen. Hierbij staat je persoon en je professionele handelen 

centraal. Tijdens intervisiebijeenkomsten reflecteer je op je eigen handelen en krijg je van 

collega’s allerlei mogelijke oplossingen aangereikt. Met de oplossing die jou het meest geschikt 

lijkt ga je aan de slag en in de volgende bijeenkomst rapporteer je hoe je dat is vergaan. 

Meestal zijn de ingebrachte situaties voor het hele team erg leerzaam. Binnen intervisie leer 

je elkaar feedback te geven. Je leert verder wat effectieve oplossingen zijn of nieuwe manieren 

om iets aan te pakken. Je leert je eigen kwaliteiten en die van je collega’s beter kennen en je 

leert nieuwe vaardigheden om elkaar te ondersteunen en van elkaar te leren. 

 

Er zijn verschillende overlegvormen. In het algemeen kunnen we de volgende soorten overleg 

onderscheiden:  

-  besprekingen met het team (werk- of teamoverleg, intervisie,     

    zorgvragersbespreking, overdracht, dienstevaluatie); 

-  besprekingen met andere disciplines (het multidisciplinair overleg); 

-  overleg met de zorgvrager, naasten en wettelijke vertegenwoordigers; 

-  consulten. 

 

De methode RET (Rationeel Emotioneel Therapie) wordt in sommige verpleeghuizen gebruikt. 

Uitgangspunt van RET is dat mensen hun problemen grotendeels zelf veroorzaken door hun 

manier van denken. Het doel van RET is om onjuiste gedachten te vervangen door reële en 

praktische gedachten. Moeilijke situaties zijn niet altijd te vermijden. Wat wel kan veranderen 

is de manier waarop er tegenaan wordt gekeken. De RET-methode is er om gedachten te 

verhelderen. Wat is het knelpunt, wat gebeurt er precies, hoelang speelt dit al? De situatie is 
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vaak niet te veranderen, wel de gedachten die de verzorgende heeft. Deze mag best zeggen dat 

het gescheld van de bewoner haar emotioneel raakt. Ze geeft als gewenst gedrag aan: ‘ik weet 

dat u door een ander geholpen wilt worden, maar ik ben de enige verzorgende op de afdeling. 

U kunt wachten op een collega maar dat kan wel een uur duren. Wat wilt u doen? De 

verzorgende dient kalm te blijven, langzaam en duidelijk in korte zinnen te praten. Ook kan 

de verzorgende (afhankelijk van de situatie reageren met: ‘ik zie dat u het moeilijk heeft. Is er 

iets wat u zo boos maakt?’ ‘Ik weet dat u dit niet prettig vindt, ik zal het daarom zo kort 

mogelijk proberen te houden’. Het werken volgens RET maakt de verzorgende bewuster van 

wat ze doen moet en vergroot haar zelfinzicht: waarom raakt me dit zo? En doordat ze anders 

gaat denken over de situatie, is zij beter in staat om ook anders te gaan handelen. RET kan 

gebruikt worden bij personeel, familie en bewoners, individueel of in teams. Een van de 

effecten is dat verzorgende beter gaat begrijpen waarom zijzelf, maar ook waarom haar collega 

zo reageert zoals zij doet. Dit geeft meer begrip en waardering voor elkaar. 

 

De ABC-methode biedt de mogelijkheid inzicht te krijgen in het ontstaan, het in standhouden 

en het bijsturen van agressief gedrag. Gedragstherapie en communicatieve vaardigheden zijn 

de pijlers van de ABC-methode. De A staat voor Actie, de B (Bewegen) staat voor het gedrag 

dat begint door de omgevingsfactor en deze wordt vaak in stand gehouden door het gevolg: de 

C van Consequentie. Voor verzorgenden niveau 3 is een cursus ontwikkeld door RINO Zuid-

Nederland ‘Omgaan met gedragsproblemen’. Ruim zesduizend verzorgenden volgden deze 

cursus. De ABC-methode beoogt verzorgenden een kader te bieden waarin zij het 

probleemgedrag kunnen plaatsen, verzorgenden te leren inzien dat hun eigen gedrag van 

invloed is op het ontstaan en het voortduren van probleemgedrag (verzorgende als onderdeel 

van het probleem) en verzorgenden zo te leren omgaan met het probleemgedrag dat dit 

afneemt of verdwijnt (verzorgende als onderdeel van de oplossing). De methode begint met 

goed observeren. Omschrijf de Actie: wat doet de bewoner, waar speelt dit zich af, voor wie is 

het een probleem. Omschrijf de Bewegers: wat kan er aan de hand zijn in de bewoner zelf en 

wat gebeurt er nog meer rondom de bewoner. Omschrijf de Consequentie: hoe reageren 

personeel en bewoners en wat is het gevolg voor de bewoner? Daarna worden stappen gezet 

voor verandering. Bij gewenste Actie: wat willen we dat de bewoner doet, kan dat in één keer, 

is de Actie duidelijk en concreet en is de Actie haalbaar? En welke oude Bewegers kunnen er 

verandert worden en welke nieuwe Bewegers kunnen worden gestimuleerd? Ten slotte, welke 

oude Consequenties kunnen er weggelaten worden en welke nieuwe Consequenties worden 

versterkt? Een aantal tips zijn: Vraag niet naar het waarom. Dat is namelijk een verwijt. Houd 

aandacht door oogcontact en een vriendelijke, rustige houding. Ga geen machtsstrijd aan en 

beperk de keuzes tot twee mogelijkheden. (Lees meer over de RET-methode op: TVVonline.nl). 

 

 

De invloed van de manier van werken op de zorg 

 

Over het probleem van hospitalisatie is nagedacht. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw 

werd in Nederland het werk zoveel mogelijk opgesplitst in taken. Bij de verdeling van de taken 

is de leidinggevende van een afdeling verantwoordelijk voor de totale zorgverlening. Dat houdt 

in dat de leidinggevende bij elke dienst kijkt welke taken verricht moeten worden, welke 

verzorgenden op dat moment werkzaam zijn en hoe deze taken het best verdeeld kunnen 

worden.(Ik kom deze werkwijze nog steeds tegen in het verpleeghuis waar ik werk). De 

overlegmomenten kunnen tot een minimum beperkt worden omdat de coördinatie van de zorg 

door de leidinggevende gebeurt. De gegeven zorg is gemakkelijk te controleren omdat je precies 

weet wie wat gedaan heeft. Omdat een verzorgende geen totaaloverzicht heeft, is de kans 
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groter om belangrijke signalen of informatie te missen. Ook is de kans groter dat er niet tijdig 

gereageerd wordt op veranderingen bij de zorgvrager. Het werk kan saai worden. Het 

regelmatig uitvoeren van dezelfde taken werkt routinematig werken in de hand.  

 

Toen kwam het idee van de teamverzorging. Bij teamverzorging is er sprake van geïntegreerde 

zorg. Dat wil zeggen dat een team van zorgmedewerkers zoveel mogelijk de verzorgende en 

begeleidende taken uitvoert die nodig zijn bij een groep bewoners. Deze vorm van verzorging 

heet teamverzorging of geïntegreerde verzorging. Het team draagt gezamenlijk de 

verantwoording voor de verzorging van een groep zorgvragers. De verzorgenden werken zoveel 

mogelijk in een vaste samenstelling. De dagelijkse werkzaamheden worden door een 

teamleider samen met de medewerkers gepland. Ook de activiteiten van bijvoorbeeld de arts, 

wondverpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut of andere betrokkenen worden 

afgestemd op dat wat dagelijks rond de bewoners gebeurt. Belangrijk voor deze vorm van 

verzorgen is dat de teamleden onderling goed met elkaar kunnen communiceren. Ze moeten 

elkaar kunnen aanspreken op elkaars taken. Een voordeel is dat het werk gevarieerder is. 

Dat de continuïteit van de zorg wordt bewaakt door een klein team van verzorgenden en dat 

er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor de totale zorg. Nadelen zijn dat wanneer een 

team niet goed samenwerkt dit meteen gevolgen heeft voor de zorg van individuele zorgvragers. 

Er is weinig ruimte voor individuele verantwoordelijkheid. 

 

Het systeem van eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV) vindt steeds meer ingang. In 2003 

is een beroepsprofiel ontwikkeld voor de EVV en zijn er opleidingscentra die voor deze nieuwe 

functie een aparte opleiding aanbieden. Die kan gevolgd worden na de opleiding tot 

verzorgende, niveau drie. Bij het systeem van EVV krijgt een verzorgende een klein aantal 

zorgvragers toegewezen. Ze is bij deze zorgvragers eindverantwoordelijk voor de coördinatie 

en de continuïteit van de zorg. De verantwoordelijkheid van de zorgvrager wordt overgedragen 

aan collega’s bij afloop van de dienst, omdat je natuurlijk niet vierentwintig uur per dag 

aanwezig bent.  Als EEV-er blijft de verzorgende echter eindverantwoordelijk en treed op als 

belangenbehartiger en contactpersoon voor de zorgvrager en diens familie en de aanwezige 

mantelzorg. 

 

Voordelen: 

De verzorgende kan beter inspelen op de individuele wensen en behoeften van de zorgvrager, 

diens familie en de aanwezige mantelzorg. Zij is namelijk eindverantwoordelijke voor het 

opstellen, bijstellen en goed uitvoeren van het zorgplan en voert hiervoor steeds overleg met 

collega’s en andere disciplines. 

De zorgvrager heeft een vaste contactpersoon. Dit biedt meer duidelijkheid en meer kans op 

goed overleg over de gewenste en gegeven zorg. Ook zijn er meer mogelijkheden voor het 

opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen zorgvrager en de eerstverantwoordelijke 

verzorgende. 

 

Doordat de taken meteen door de verzorgende worden bepaald en uitgevoerd is er minder 

kans op fouten of misverstanden in de afstemming van de zorg. De zorg wordt doelmatiger en 

de continuïteit van de zorg zal beter verlopen. 

Dit systeem waarborgt de kwaliteit van de zorg beter. 

Ervaren verzorgenden krijgen met de functie van EVV de mogelijkheid om in hun loopbaan 

door te groeien. 

Voor de zorgorganisatie is het duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. 
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Nadelen: 

De functie van EVV is moeilijk uit te oefenen bij een klein-urencontract. 

De zorgvrager en de EVV-er kunnen elkaar niet liggen. De mogelijkheid voor zowel zorgvrager 

als verzorgende om voor elkaar te kiezen is beperkt. 

Het systeem kan pas goed functioneren als de samenwerking en communicatie met de overige 

leden van het team goed is. De EVV-er moet de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van 

de zorg en voor een goede overdracht van informatie kunnen delegeren naar collega’s, wanneer 

ze geen dienst heeft of met vakantie is. Wanneer alleen de EEV-er goed op de hoogte is van 

alle zaken, schiet dit systeem zijn doel voorbij. 

 

De EVV-er ontvangt direct leiding van een teamleider of andere leidinggevende. Ze geeft 

aanwijzingen en richtlijnen aan verzorgenden, leerlingen en stagiaires. Zij krijgt aanwijzigen 

van behandelaars, overlegt en onderhandelt met ze. Ze bewaakt de continuïteit van de zorg. 

Het werk van de EVV-er bestaat uit veel uiteenlopende activiteiten die op elkaar afgestemd en 

geïntegreerd moeten worden. De EVV-er is het eerste aanspreekpunt voor de bewoner met 

betrekking tot de zorgverlening en is verantwoordelijk voor de continuïteit van de 

zorgverlening. Op uitvoerend niveau is ze verantwoordelijk voor de totale zorg van de aan haar 

toegewezen bewoner: van opname tot aan overplaatsing of overlijden. Ze is verantwoordelijk 

voor het actueel houden van het zorgdossier en ze zorgt ervoor dat de afspraken die gemaakt 

zijn in het MDO worden nagekomen. 

 

Binnen de zorg blijven verzorgenden zoeken naar manieren om de zorg nog beter afgestemd 

te kunnen laten verlopen. Zo blijft alles in ontwikkeling en zal steeds opnieuw gekeken moeten 

worden of het gebruikte systeem om de zorg te organiseren nog past bij de situatie en de 

ontwikkelingen. 

 

 

Verpleeghuisceremoniën 
 

 

Ik heb tot dusver het verpleeghuis beschreven vanuit het standpunt van de bewoners, evenals 

vanuit dat der verzorgen. Elk van deze beide perspectieven heeft als essentieel element een 

bepaald beeld van de andere groepering. Er is dus wel een beeld-van-de-ander, maar dit beeld 

is zelden van dien aard dat het leidt tot een meelevende identificatie met die ander, behalve 

wellicht in het geval van de bewoners die ik in het voorgaande beschreef als mensen die de 

rol van vertrouwenspersoon op zich nemen en die zich daadwerkelijk met de ‘agressor’ 

identificeren. Wanneer er toch intieme contacten en relaties ontstaan tussen de verzorgenden 

en bewoners, dan weet ik dat zich daaruit cycli van elkaar aantrekken en elkaar afstoten 

kunnen ontwikkelen. En dat er allerlei onaangename gevolgen het gevolg kunnen zijn, waarbij 

het gezag ondermijnd wordt en de sociale afstand aangetast. Dit alles bevestigt dan weer de 

indruk dat er in verpleeghuizen een soort van incesttaboe heerst. 

  

Naast de niet gewettigde of problematische persoonlijke banden die de grens tussen 

verzorgende en bewoner overschrijden, doet zich nog een tweede soort van illegitiem contact 

tussen beide categorieën voor. De verzorgenden houden, anders dan de bewoners, bepaalde 

kanten van hun leven gescheiden van het verpleeghuisbestaan, al spelen die aspecten zich 

soms wel af het terrein of in de buurt daarvan. Tegelijkertijd begrijpt men onderling dat de 

werktijd van de bewoner voor hemzelf van weinig waarde is, en onderworpen is aan de 
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beslissingsbevoegdheid van de staf. Het schijnt dat onder deze omstandigheden een 

rollenscheiding moeilijk te handhaven is. En daardoor raken zowel de bewoners als de 

verzorgenden in de situatie dat zij ondergeschikte persoonlijke karweitjes gaan opknappen, 

zoals eten uitdelen en boodschappen doen. Omdat deze diensten niet horen bij hun taken, 

zijn de verzorgenden als de bewoners wel gedwongen hun bedienden met enige egards te 

bejegenen, en daarom kunnen zij niet de normale distantie tot hen bewaren. De normale 

beperkingen van het leven in het verpleeghuis maken dat de bewoners maar al te graag op 

deze manier de kloof tussen verzorgende en bewoner willen overbruggen. Naast deze 

incidentele vormen van grensoverschrijding komt waarschijnlijk in elk verpleeghuis een 

stelsel van geïnstitutionaliseerde praktijken tot ontwikkeling, hetzij spontaan, hetzij door 

imitatie, waardoor de verzorgenden en bewoners elkaar dicht genoeg naderen om een wat 

gunstiger beeld van elkaar te ontwikkelen en zich meelevend te identificeren met elkaars 

situatie. Met deze gedragspatronen worden eenheid, solidariteit en gemeenschappelijke 

loyaliteit ten opzichte van het verpleeghuis tot uiting gebracht, in plaats van een scheiding 

tussen de twee niveaus. 

 

Naar de vorm worden deze geïnstitutionaliseerde ontmoetingen gekenmerkt door een losser 

maken van de formaliteiten en de taakgerichtheid die in de regel de contacten tussen de 

bewoners en de verzorgenden beheersen, en door een verzachting van de normale 

gezagsverhoudingen. De deelname eraan is dikwijls min of meer vrijwillig. Gegeven de 

doorgaans geldende rollen, betekent dit gedrag een soort ‘rolverlof’. Het spreekt vanzelf dat 

vanuit het alles doordringende effect van de kloof tussen bewoner en verzorgende, elke 

wijziging in de richting van betoonde solidariteit automatisch al een rolverlof betekent. Men 

kan vele beschouwingen geven over de functies van deze ontmoetingen, maar de verklaringen 

maken altijd veel minder indruk dan de merkwaardige manier zelf waarop deze praktijken 

steeds weer in het verpleeghuis opduiken, en juist op wat men een wel zeer onvruchtbare 

bodem zou achten. Men moet wel tot de conclusie komen dat er erg goede redenen moeten 

zijn voor deze praktijken, zelfs als men die redenen moeilijk precies kan achterhalen. 

 

Een van de meest voorkomende vormen van een institutionele ceremonie is het huisorgaan, 

gewoonlijk een wekelijks verschijnend krantje of maandelijks tijdschrift. Meestal zijn alle 

medewerkers afkomstig uit de groep van bewoners. Dat levert een hiërarchie op, terwijl de 

verantwoordelijke eindredactie en de censuur in handen zijn van een staflid dat betrekkelijk 

goed kan meedenken met de bewoners en toch op een betrouwbare manier loyaal is tegenover 

collega’s. De inhoud zoals die in druk verschijnt, maakt het verpleeghuis tot een eigen wereldje 

en verleent het bestaan erbinnen een tintje van openbaar leven. Twee soorten onderwerpen 

die in het huisorgaan aan de orde komen zijn het vermelden waard. Ten eerste is er het 

‘plaatselijk’ nieuws. Hieronder vallen verslagen van onlangs gehouden 

verpleeghuisceremoniën, en tevens vermeldingen van ‘persoonlijke’ gebeurtenissen, zoals 

verjaardagen, bevorderingen, excursies en sterfgevallen, die aan de leden van de 

verpleeghuisbevolking overkomen zijn, en dan vooral aan de hoger geplaatste verzorgenden 

of bekende stafleden. Dit gedeelte van het blad heeft een feliciterend of condolerend karakter, 

en pretendeert waarschijnlijk het gehele verpleeghuis te vertegenwoordigen in haar 

belangstelling voor het bestaan van elk van haar afzonderlijke leden. Hier zien we een 

interessante kant van de rollenscheiding omdat de institutioneel relevante rollen van een 

verpleeghuislid (arts) hem in de regel recht tegenover hele categorieën van andere leden 

plaatsen (verzorgers en bewoners), kunnen deze rollen niet gebruikt worden als draagvlak 

voor de uiting van solidariteit binnen het verpleeghuis. In plaats daarvan maakt men dan ook 

eerder gebruik van de niet-relevante rollen van iemand, bijvoorbeeld die van de echtgenoot of 
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de kinderen, die men in principe voor alle categorieën voorstelbaar, zo niet mogelijk mag 

achten. In de tweede plaats treft men in het huisorgaan materiaal aan waarin een redactionele 

visie naar voren kan komen. Hieronder vallen: nieuws uit de buitenwereld betreffende de 

sociale en juridische status van bewoners, met begeleidend commentaar, oorspronkelijke 

opstellen, korte verhalen en gedichten, redactioneel commentaar. Het schrijven ervan is het 

werk van bewoners, maar zij weerspiegelen daarin de officiële visie op de functies van het 

verpleeghuis, de theorie van de staf over de aard van de mens, een geïdealiseerde versie van 

relaties tussen verzorgenden en bewoners, evenals de houding die een ideale bekeerde zou 

moeten aannemen. Kortom: het blad volgt de lijn van het verpleeghuis. Het huisorgaan weet 

zich echter aardig in een voorzichtig evenwicht te handhaven. De verzorgenden en stafleden 

staan toe dat zij geïnterviewd en beschreven worden en dat men van alles over hen te lezen 

krijgt, waardoor zij een zekere, zij het geringe, controle ondergaan van de zijde van schrijvers 

en lezers.  Tegelijkertijd krijgen de bewoners een kans te laten zien dat zij hoog genoeg staan 

op de menselijke schaal om de officiële taal te kunnen hanteren en de officieel uitgestippelde 

lijn op geciviliseerde en competente wijze te kunnen volgen. Anderzijds geven de medewerkers 

aan het blad de garantie dat zij de officiële ideologie zullen volgen, en dat deze door bewoners 

aan bewoners wordt voorgehouden. Het is interessant dat de bewoners die dit pact met de 

staf sluiten, in vele gevallen toch de contranormen blijven onderschrijven. Zij komen op de 

proppen met al die vormen van openlijke kritiek die maar door de censuur komen. Zij vullen 

die aan met schrifturen die men tussen de regels door moet lezen en met puntige cartoons. 

En te midden van hun makkers kunnen zij cynische randcommentaar leveren bij hun eigen 

bijdragen, pretenderend dat zij schrijven omdat het een gemakkelijk baantje verschaft. 

 

Hoewel huisorganen al geruime tijd een vast element in het verpleeghuiswezen zijn, zie ik 

daar pas sinds kort een enigszins soortgelijke vorm van rolverdeling bijkomen. Ik doel hier op 

de diverse vormen van ‘zelfbestuur’. In die situaties is het regel dat de bewoners de verbale 

inbreng leveren en de directie het toezicht uitoefent. Ook hier treffen we een soort 

overeenkomst tussen bewoners en stafleden aan. De bewoners krijgen het privilege gedurende 

een zekere tijd in een betrekkelijk ongestructureerde situatie te verkeren. En zij krijgen het 

recht klachten naar voren te brengen. In ruil daarvoor verwacht men van hen dat zij minder 

loyaal worden bejegend tegen de contractnormen en ontvankelijk worden voor het ‘zelfideaal’ 

dat de staf voor hen definieert. Het gebruik dat de bewoners maken van de officiële staftaal 

en staffilosofie om knagende problemen te bespreken of te publiceren, geeft de verzorgenden 

gemengde gevoelens. De bewoners kunnen op handige manier de eigen rationalisaties van de 

staf hanteren en daarmee de sociale afstand tussen de twee groeperingen in gevaar brengen.  

 

Een wat ander soort verpleeghuisceremonie kan men aantreffen bij de jaarlijkse partijtjes 

(soms meerdere keren per jaar georganiseerd), waarbij de staf, verzorgenden en de bewoners 

zich onder elkaar mengen in gestandaardiseerde vormen van gezellig samenzijn, zoals een 

gezamenlijk ontbijt, gezelligheidsspelletjes of dansavondjes. Bij dergelijke gelegenheden 

hebben de staf, verzorgenden en bewoners verlof zich vrijheden te permitteren die de 

kastegrens overschrijden, en de sociale aanraking kan dan tot een seksuele worden. In 

sommige gevallen kan deze vrijheid zo ver gaan dat er een rituele rolomkering plaats vindt, 

waarbij de staf de bewoners aan tafel bedienen of anderszins kleine diensten voor hen 

verricht. In het algemeen worden de harde kanten van het leven in een verpleeghuis voor een 

dag of wat verzacht. 

 

Een ander soort verpleeghuisceremonie die de functie vervult dat verzorgenden en bewoners 

zich onderling vereend kunnen voelen, dikwijls op nog meer directe wijze. Men gaat steeds 
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vaker over tot de instelling van een open huis, waarbij de verwanten van de bewoners of zelfs 

de buitenwereld in het algemeen geïnviteerd worden voor een bezoek aan het verpleeghuis. 

Zij kunnen dan zelf constateren dat hier hoge humanitaire maatstaven gehanteerd worden. 

Bij dergelijke gelegenheden wekken verzorgenden en bewoners in de regel de indruk op goede 

voet met elkaar te staan en de gebruikelijke beloning daarvoor is een zekere mate van 

versoepeling van de normale striktheid. Een open huis wordt mogelijk, en heeft zelfs een goede 

kans op succes, omdat het een onderdeel is van de ‘verpleeghuisetalage’. Soms is deze façade 

ingericht ten behoeve van een intern publiek, in de meeste gevallen de hogere stafleden. De 

verpleeghuisetalage lijkt in de meeste gevallen op bezoekers gericht te zijn. Soms richt men 

vooral zijn aandacht op het bezoek dat een bepaalde buitenstaander aan een bepaalde 

bewoner brengt. Vaak zijn buitenstaanders niet voldoende op de hoogte van de gang van 

zaken van verpleeghuizen en zij kunnen vaak vragen en eisen stellen die de mensen in 

verlegenheid brengen. Wat dit aangaat kan de bewoner zelf een belangrijke rol spelen bij de 

uiterlijke presentatie van het verpleeghuis. Tenslotte heeft elk onderdeel van de etalage 

onvermijdelijk ook niet-etalerende implicaties, hoewel die nauwelijks kunnen opwegen tegen 

de indruk die dat onderdeel als etalage-element maakt, mag men de betekenis ervan niet 

onderschatten. Een tentoonstelling van foto’s in de ontvangsthal van een verpleeghuis, die de 

cyclus van activiteiten laat zien die de ideale bewoner met de ideale verzorgenden deelt, heeft 

vaak uiterst weinig te maken met de feiten van het verpleeghuisbestaan, maar op zijn minst 

een paar bewoners hebben een prettige ochtend doorgebracht met het poseren van die 

plaatjes. De door de bewoners vervaardigde schilderijen die verpleeghuizen vol trots duidelijk 

zichtbaar tentoonstellen, zijn geen bewijs dat alle bewoners gestimuleerd worden tot creatief 

werk, of dat zij zich door de omgeving creatief geïnspireerd voelen, maar zij bewijzen in elk 

geval wel dat op zijn minst een bewoner zich aan dat werk heeft mogen wijden. Het voedsel 

dat geserveerd wordt op openhuis-dagen kan tenminste een dag uitstel opleveren van de 

normale kost. Het gunstige beeld van het verpleeghuis, zoals dat overgebracht wordt door het 

huisorgaan en de feestdagen, heeft tenminste die werkelijkheidswaarde dat het invloed heeft 

op de manier waarop het kleine gedeelte van de bewoners dat deelneemt aan het tot stand 

komen van deze ceremonieën, de tijd doorbrengt. De verpleeghuisceremonieën die tot 

uitdrukking komen in het huisorgaan, de bewonersvergaderingen, de open huis-dagen en de 

feestdagen, hebben waarschijnlijk ook latente sociale functies. Zondagsdiensten en 

zondagsrecreatie worden soms tegenover elkaar geplaatst. We kunnen dit echter voor wat 

betreft het verpleeghuis opvatten als een overbodige scheiding van functies. Evenals 

liefdadigheidsvoorstellingen is een godsdienstoefening een gelegenheid waar de eenheid 

tussen verzorgenden en bewoners gedemonstreerd kan worden, door te laten zien dat in 

bepaalde niet-relevante rollen beide partijen behoren tot hetzelfde publiek, dat kijkt naar een 

en hetzelfde optreden van een buitenstaander. 

 

Bij alle voorbeelden van het gezamenlijke ceremoniële leven die ik vermeld heb, spelen de  

verzorgenden meer dan een toezichthoudende rol. Dikwijls is een hoge functionaris aanwezig 

als symbolische exponent van het bestuur en van het gehele verpleeghuis. Hij is goed gekleed, 

is duidelijk betrokken bij het gebeuren, eet mee in het restaurant, hij staat klaar met een 

glimlach, een toespraakje en een handdruk voor ieder, hij voltrekt de inwijding van een nieuwe 

afdeling, geeft zijn zegen bij de ingebruikneming van nieuwe apparatuur, is scheidsrechter bij 

wedstrijden en deelt prijzen uit. Wanneer hij in deze functie optreedt, zal zijn omgang met 

bewoners een bijzonder welwillend karakter dragen. De bewoners raken daarbij vaak verlegen 

en onder de indruk, en vaak vertoont hij alle uiterlijke trekken van de vriendelijke oom. Een 

van de functies van bewoners die goed bekend zijn binnen het verpleeghuis is, dat zij voor de 

hogere stafleden een arsenaal vormen van mensen waar die stafleden genoeg van weten om 
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ze te kunnen gebruiken als voorbeeld, tegenspelers wanneer ze hun rol van vriendelijke oom 

willen spelen. Aan deze opmerkingen over verpleeghuisceremoniën wil ik tenslotte nog enkele 

toevoegen. De ceremoniën vinden meestal op zorgvuldig gespreide tijdstippen plaats en zorgen 

voor een zekere mate van feestelijke opwinding in het verpleeghuiswereldje. Alle groeperingen 

binnen het verpleeghuis nemen er aan deel, ongeacht hun rang of positie, maar zij krijgen 

wel elk een plaats toegewezen waarin die positie tot uitdrukking komt. Dit soort ceremoniële 

gebruiken past zeer goed in een analyse zoals de socioloog Durkheim die heeft gegeven. Een 

samenleving die op gevaarlijke wijze gespleten is in bewoners en verzorgenden en stafleden 

kan door deze ceremoniën bijeen gehouden worden de inhoud van deze ceremoniën vormt een 

ondersteuning voor een dergelijke functionalistische verklaring. Zo bevat de rol die de 

bewoners bij dergelijke gelegenheden spelen vaak een meer of minder verhuld element van 

rebellie. De ondergeschikte pleegt dan, of dat nu tot uiting komt in een te grote familiariteit 

tijdens het dansen of in een insinuerend artikel, in zekere zin ‘majesteitsschennis’ tegenover 

de superieur. Hier kunnen we de analyse van Max Gluckman volgen en betogen dat juist het 

tolereren van zulke frivoliteiten een aanwijzing kan zijn voor de kracht van de ‘staat’ die het 

verpleeghuis is. Wie zijn rebellie voor de ogen van de autoriteiten vertoont op momenten 

waarop dat legitiem is, zet zo een heimelijke samenzwering om in een openlijke expressie. In 

vele gevallen is het een open vraag of deze vormen van ‘rolverlof’ werkelijk enige solidariteit 

tussen verzorgenden en bewoners teweegbrengen. Het is typerend dat de verzorgenden onder 

elkaar spreken over hun hekel aan deze vervelende ceremoniën, en over hun plicht ze bij te 

wonen omdat het werk hun verplicht, of erger nog, ze worden verplicht te komen door hun 

superieuren. De bewoners doen meestal mee omdat de ceremonie, waar deze ook gehouden 

wordt, hun een meer comfortabele en minder beperkende situatie biedt dan die waar ze 

anders in zouden verkeren. Ook doen de bewoners soms mee om de welwillende aandacht 

van de verzorgenden te verwerven. Een verpleeghuis heeft wellicht collectieve ceremoniën 

nodig omdat ze iets meer is dan een formele organisatie. Desondanks zijn de ceremoniën vaak 

saaie en vlakke aangelegenheden, misschien omdat het verpleeghuis het toch nooit haalt bij 

een echte gemeenschap. In verpleeghuizen worden die aspecten van het officiële leven welke 

een belangrijke rol spelen bij het definiëren van het ‘zelf’ van de betrokkenen, tot in het 

extreme doorgevoerd. Wie deelnemer wordt aan het systeem, wordt zonder meer geacht 

bepaalde essentiële karaktertrekken en kwaliteiten te bezitten, en bovendien zullen deze 

trekken radicaal verschillen al naar gelang men bij de verzorgenden of bij de bewoners is 

ingedeeld. De rol van verzorgende of bewoner overkoepelt elk aspect van het leven in het 

verpleeghuis. Maar deze duidelijk omlijnde karakterrollen moeten gespeeld worden door 

burgers die al veel oefening hebben in andere rollen en andere mogelijke relaties. Hoe meer 

het verpleeghuis de veronderstelling aanmoedigt dat verzorgenden en bewoners tot in het 

merg verschillende menselijke types zijn en hoe meer diepgaand het opgevoerde drama van 

het fundamentele verschil tussen verzorgende en bewoner is, hoe meer die voorstelling 

onverenigbaar wordt met het repertoire dat de spelers in hun burgerleven hebben aangeleerd, 

en hoe meer ze daardoor kwetsbaar worden. 

 

Men kan dus met recht zeggen dat een van de voornaamste resultaten van verpleeghuizen is, 

dat zij met succes het podium vormen voor twee kunstmatig gecreëerde categorieën personen. 

Categorieën die verschillen in sociale hoedanigheid en moreel karakter, in het beeld dat men 

van zichzelf heeft en in het beeld dat men van de ander heeft. Zo lijkt elke sociale regeling in 

een verpleeghuis te verwijzen naar het onoverbrugbare verschil tussen een arts en een 

bewoner. Wat dit betreft mogen we wel spreken van een verbluffende sociale prestatie, ook al 

valt te verwachten dat de soortgelijkheid van de acteurs zoals die blijkt uit de 

verpleeghuisceremoniën soms wel wat regieproblemen, en dus ook enige persoonlijke 
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spanningen, zal opleveren. Het is moeilijk te zeggen welke problemen opgelost worden door 

deze ceremoniën, maar het is wel duidelijk op welke problemen ze wijzen.  

 

Een democratische organisatie kan er ook voor zorgen dat de houding van bewoners ten 

opzichte van verzorgenden en leidinggevenden verandert. Democratisering bevordert de 

wederzijdse communicatie waardoor het zelfrespect van bewoners vergroot wordt en zij op 

hun eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden worden aangesproken. Bewoners worden 

benaderd en gezien als volwaardig gesprekspartner, en naar hun mening dient geluisterd te 

worden. Bewoners van het verpleeghuis zouden inspraak moeten hebben in het beleid van de 

organisatie. Het verpleeghuis is immers hun woonplek. Dat kan bijvoorbeeld via de 

bewonersraad die dwingende adviezen zou moeten kunnen geven. In het merendeel van de 

verpleeghuizen is zo’n bewonersraad al ingesteld. Leidinggevenden en verzorgenden moeten 

bewoners actief op de hoogte stellen van de mogelijkheden van de bewonersraad en hen 

motiveren hieraan deel te nemen. Een mevrouw op afdeling V9 zei dat ze best eens over haar 

leven op de afdeling wilde praten in een vergadering. En met name tegen de verzorgenden zou 

ze willen zeggen: ‘luister eens een keer naar mij en realiseer je dat dit mijn laatste huis is; 

laat mij op mijn kamer eten wanneer ik dat wil en dwing mij niet om naar de huiskamer te 

gaan. Ik zou zoveel willen zeggen’, verzuchtte ze. ‘Alleen met jouw kan ik over die dingen 

praten. Ik ben bang om er met anderen over te praten.’  Op de eerste plaats moet er een open 

sfeer op de afdeling zijn en moet het van essentieel belang voor de uitoefening van het 

verzorgend beroep worden geacht dat de verzorgende kritisch is naar eigen houding en 

handelen en die van collega’s. Op de tweede plaats pleit ik voor supervisie en intervisie, twee 

vormen van bewustwording en deskundigheidsbevordering via welke de verzorgende inzicht 

kan verwerven in haar houding naar bewoners, en zichzelf en haar collega’s kan behoeden 

voor hospitalisatie. Vervolgens noem ik een aantal voorwaarden om deze aanbevelingen te 

kunnen realiseren. Zo dient de organisatie de facilitaire voorwaarden te scheppen zodat 

verzorgenden gemotiveerd kunnen blijven werken aan het bewustwordingsproces. Daarnaast 

dienen leidinggevenden meer aandacht te hebben voor wat er zich op de werkvloer afspeelt, 

en dient de organisatie democratisch te zijn ingericht. Verzorgenden ontplooien meer 

initiatieven als zij in staat gesteld worden als zelfstandig beroepsoefenaar volgens eigen visie 

bewonersgericht te kunnen verzorgen. Ook de bewoners van het verpleeghuis zijn gebaat bij 

die democratisering, omdat zij zich door een grotere inbreng in de organisatie gerespecteerd 

voelen als volwaardige gesprekspartners. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kunnen 

verzorgenden de gewenste houding realiseren en handhaven. Ik besef dat het realiseren van 

de door mij geopperde aanbevelingen en gestelde voorwaarden een grote opgave is die veel tijd 

en inzet zal vergen van de verzorgenden, maar die zeker de moeite waard is. Wanneer de 

directie besluit niet voor deze vorm van begeleiding te kiezen, wil ik vragen om cursussen 

communicatie en agressie te organiseren. Want aan communicatie schort het vaak in het 

verpleeghuis.  

 

Wat te doen met een agressieve bewoner? Een van de belangrijkste aanleidingen voor agressief 

gedrag ontstaat wanneer een bewoner, vooral die met niet aangeboren hersenletsel, iets wordt 

verboden. Dat bleek tijdens het symposium ‘Agitatie en agressie bij volwassenen met NAH. 

Uit onderzoek is gebleken dat agressief gedrag vooral ontstaat als de bewoner iets wordt 

verboden of ontzegd. Schelden en vloeken komt veel meer voor dan dreiging. De nazorg bij 

een incident is er niet in het verpleeghuis waar ik werk. Maatregelen die genomen moeten 

worden zijn: registreren van de aanleiding, welke medicatie gebruikt wordt, consequenties, 

tijdstip en locatie, jaarlijks uitvoeren van risico-inventarisatie en evaluatie, installeren van 

een vertrouwenspersoon, organiseren van nazorg en het maken van een plan van aanpak. Als 

het verpleeghuis dit goed organiseert loopt het ziekteverzuim terug. Stress kan leiden tot 
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agressief gedrag. Verzorgenden moeten voorwaarden scheppen om stress te verminderen. Er 

moet gekeken worden naar de stressfactoren bij NAH-bewoners. Langzaam, veilig, geen dwang 

en herkenbaarheid zijn enkele factoren die stress kunnen verminderen. De NAH-bewoners 

hebben moeite met zelfbeheersing, ADL en huishoudelijke taken. Dat vereist veel 

vaardigheden waarover niet iedere NAH-bewoner beschikt. Tips voor het omgaan met 

probleemgedrag: geef de NAH-bewoner geen verantwoordelijkheden en vrije keuzes. Laat ze 

wel kiezen, maar dan uit de alternatieven van de verzorgende. Probeer uit te vinden waarin 

deze mensen goed zijn en verzin op dat gebied taken voor ze. Geef complimenten. Agressie 

heeft niet voor iedere verzorgende dezelfde betekenis. Wat voor de ene verzorgende agressie 

is, hoeft dat voor de andere niet te zijn. Er is dan ook geen waardeoordeel aan te geven. Uit 

onderzoek blijkt dat er piekmomenten zijn bij agressief gedrag. Namelijk bij het opstaan, 

middag- en avondeten. Iets verbieden door verzorgenden en verpleegkundigen is een 

belangrijke aanleiding voor agressief gedrag. Negatief gedrag ombuigen naar positief gedrag 

blijkt mogelijk. Een voorbeeld: een NAH-bewoner vertoonde heel vaak ongepast en zeer 

storend gedrag. De man kreeg een stapeltje munten. Bij ongepast gedrag werd een munt 

afgenomen. Van de gespaarde munten mocht hij iets kopen. Na tweeënveertig maanden 

verdween het ongewenste gedrag. Daarvoor was zeer intensieve één op één-begeleiding nodig 

geweest. Het duidt aan dat met dit beloningssysteem niet snel resultaat mag worden 

verwacht. Nog een tip is om consequent te handelen. Maar dan wel met een marge, het moet 

geen strafexpeditie worden. Heb oog voor de stemming en het moment van de dag. 

 

 

 

 

Tevreden verzorgenden 
 

 
Verzorgenden die tevreden zijn met hun werk gaan op een positievere manier om met 
verpleeghuisbewoners dan verzorgenden die ontevreden zijn. Dit concluderen NIVEL-
onderzoekers Julia de Weert, Sandra van Dulmen en Jozien Bensing. Dit betekent dat het 
mogelijk is om de kwaliteit van zorg te verbeteren door te investeren in de 
arbeidsomstandigheden van verzorgenden. 
 

Het NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) beschikt over een 

databank met zo’n vijftienduizend video-opnamen van contacten tussen hulpverleners en 

bewoners. Regelmatig rapporteert het NIVEL over nieuwe analyses van video-opnames uit de 

databank. Recent is de factsheet ‘Arbeidstevredenheid weerspiegelt zich in de omgang met 

demente verpleeghuisbewoners’ verschenen. Hieruit blijkt dat verzorgenden die tevreden zijn 

met hun werk op een positievere manier omgaan met dementerende verpleeghuisbewoners 

dan ontevreden verzorgenden. Ik denk dat dit feit niet alleen van toepassing is voor de wijze 

van omgaan met dementerenden, maar ook voor de omgang met revaliderenden en somatische 

bewoners.  

Tevreden verzorgenden werken meer bewonersgericht, en gebruiken meer non-verbale 

communicatie, zoals aankijken en lachen, wat belangrijk is om te kunnen communiceren met 

bewoners. Verzorgenden die (te) veel werkdruk en stress ervaren, en het werk eentonig vinden, 

gaan minder positief om met bewoners. Dit betekent dus dat het mogelijk is om de kwaliteit 

van de zorg te verbeteren als het management van verpleeghuizen investeert in de 

arbeidsomstandigheden van verzorgenden. 
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Dementie, ziekten en ouderdom gaan soms samen met gedragsproblemen. Door een juiste 

begeleiding kunnen verzorgenden gedragsproblemen, zoals agressie en apathie, bij 

verpleeghuisbewoners voorkomen of verminderen. Een bewonersgerichte werkhouding vormt 

daarbij de basis. Dit houdt in dat de verzorgende zich probeert te verplaatsen in de bewoner, 

en haar gedrag aanpast aan de behoeften van de bewoner. Het gebruik van positieve 

omgangsvormen is een beproefde manier om contact te maken met verpleeghuisbewoners, en 

om affectie en warmte te tonen. Negatieve omgangsvormen verstoren juist het contact. 

Daarom is non-verbale communicatie erg belangrijk bij de omgang met verpleeghuisbewoners. 

Bij non-verbale communicatie praat je niet, maar maak je contact op andere manieren. 

Bijvoorbeeld door oogcontact, lachen of het bewust aanraken van de bewoner met de bedoeling 

om contact te maken. 

Verzorgenden die tevreden zijn met hun werk gebruiken tijdens de ochtendzorg meer positieve 

omgangsvormen dan hun ontevreden collega’s. Verzorgenden die werken op een afdeling waar 

werkstress wordt ervaren, gedragen zich ook vaker negatief dan verzorgenden die werken op 

een afdeling waar geen stress wordt ervaren. Tevredenheid zorgt er ook voor dat verzorgenden 

vaker lachen met bewoners en meer oogcontact maken. Tevreden verzorgenden lachen meer 

dan verzorgenden die niet tevreden zijn. Ook de afwisseling en zelfstandigheid in het werk zijn 

belangrijk voor positieve bejegening van de bewoners. Verzorgenden die hun werk afwisselend 

vinden, gebruiken meer positieve en minder negatieve omgangsvormen dan hun collega’s die 

het werk eentonig vinden. Hetzelfde geldt voor verzorgenden die zelfstandigheid ervaren in 

hun werk. In beide gevallen is er geen verschil in non-verbaal gedrag. 

 
Door te investeren in de arbeidsomstandigheden van verzorgenden kan het management van 

een verpleeghuis de kwaliteit van zorg dus verbeteren, zo blijkt uit de resultaten van het 

onderzoek. Tevreden verzorgenden gaan immers beter om met bewoners dan minder tevreden 

werknemers. Het ligt voor de hand dat een hogere werkdruk tot meer stress en een lagere 

arbeidstevredenheid leidt. Toch is de hoge werkdruk niet de enige factor die de 

arbeidstevreden bepaalt. Zo is uit eerder onderzoek onder verzorgenden gebleken dat zij meer 

tevreden zijn met hun werk naarmate zij zich meer gewaardeerd voelen. Verder is er een 

samenhang tussen de aanwezigheid van probleemgedrag van bewoners op de afdeling en de 

steun die verzorgenden ontvangen van hun leidinggevende. Ander onderzoek heeft laten zien 

dat factoren zoals werkklimaat en leermogelijkheden invloed hebben op arbeidstevredenheid. 

Dit zijn factoren die met goed management te bevorderen zijn. Uit analyse van NIVEL blijkt 

dat vooral positieve werkomstandigheden een grote bijdrage leveren aan de tevredenheid. Een 

grotere tevredenheid zorgt er immers voor dat verzorgenden meer positieve omgangsvormen 

gebruiken in hun contact met bewoners. 

 
Het meetinstrument dat door NIVEL is gebruikt voor het meten van bejegening gaat uit van 
een onderscheid tussen positief en negatief gedrag van verzorgenden bij de omgang met 
dementerenden. Het non-verbale gedrag is apart gemeten. 
 
 
Positief gedrag 

- Erkennen: 

     De bewoner in zijn waarde laten en respecteren. 

- Keuzes geven en onderhandelen: 

Om aan te sluiten bij wensen en voorkeuren. 

- Vergemakkelijken: 

Precies de hoeveelheid hulp geven die nodig is, samenwerken met de bewoner. 

- Empathie tonen:   

     Inleven in de bewoner en affectie tonen. 
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- Meegaan in de belevingswereld: 

Meegaan in de beleving zonder te corrigeren. 

- Humor: 

Spontane grapjes. 

- Verbaal contact maken: 
Aandacht geven door praten of handelingen aankondigen. 

- Discretie/privacy: 
Privacy waarborgen en de bewoner discreet behandelen. 

- Afleiden: 
Op een positieve manier de aandacht verleggen. 

- Zintuigactivering: 
Zintuigen aanspreken op een manier die de bewoner prettig vindt.       

 

Negatief gedrag 

- Bewoner behandelen als een kind: 

Bewoners niet als volwaardig zien. 

- Niet ingaan op (on) mogelijkheden: 

Niet aansluiten op mogelijkheden die er nog zijn. 

- Overtreffen: 

De bewoner overvragen door te ingewikkelde of te snelle instructies. 

- Verwijten: 

De bewoner iets verwijten waar hij door zijn ziekte niets aan kan doen. 

- Belevingswereld negeren: 

De realiteit van de bewoner ontkennen. 

- Bewoner negeren: 

De bewoner psychisch buitensluiten. 

- Ontnemen: 
Weigeren te voldoen aan een vraag of de behoefte vaan de bewoner. 

- Misleiden: 
Misbruik maken van desoriëntatie van de bewoner om iets gedaan te krijgen. 

- Kennis testen: 
Controleren of de bewoner dingen nog weet. 

- Opleggen: 
De bewoner dwingen tot iets zonder diens belang in de gaten te houden. 
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Er is nu bekend wat de invloed van arbeidstevredenheid van verzorgenden is op de omgang 

met bewoners. Dit betekent dus dat het mogelijk is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren 

als het management van verpleeghuizen investeert in de arbeidsomstandigheden van 

verzorgenden. Door een juiste begeleiding kunnen verzorgenden gedragsproblemen, zoals 

agressie en apathie bij bewoners voorkomen of verminderen. Een bewonersgerichte 

werkhouding vormt daarbij de basis. Verzorgenden die hun werk afwisselend vinden, 

gebruiken meer positieve en minder negatieve omgangsvormen dan hun collega’s die het 

werk eentonig vinden. Hetzelfde geldt voor medewerkers die zelfstandigheid ervaren in hun 

werk.  Door te investeren in de arbeidsomstandigheden van verzorgenden kan het 

management van een verpleeghuis de kwaliteit van zorg dus verbeteren, zo blijkt uit de 

resultaten van het onderzoek. Tevreden verzorgenden gaan immers beter om met bewoners 

dan minder tevreden werknemers. Het ligt voor de hand dat een hoge werkdruk tot meer 

stress en een lage arbeidstevredenheid leidt. Ook zijn verzorgenden meer tevreden met hun 

werk naarmate zij zich gewaardeerd voelen en wanneer er leermogelijkheden zijn. Verder is 

er een samenhang tussen de aanwezigheid van probleemgedrag van bewoners op de afdeling 

en de steun die medewerkers ontvangen van hun leidinggevende. Dit zijn factoren die met 

een goed management te bevorderen zijn. Positieve werkomstandigheden leveren een grote 

bijdrage aan de tevredenheid. Een grotere tevredenheid zorgt er immers voor dat 

verzorgenden meer positieve omgangsvormen gebruiken in hun contact met bewoners. 

 

 

Hospitalisatie  

 

Bewoner heeft zich goed aangepast, maar vertoont weinig initiatief. Wie in een instelling, zoals 

bijvoorbeeld een verpleeghuis wordt opgenomen, kan dat als een ingrijpende gebeurtenis 

ervaren. Een langdurig verblijf in een instelling (verder verpleeghuis genoemd) leidt vaak tot 

het zogenaamde hospitalisatie-syndroom. Omdat het verpleeghuis hiermee geconfronteerd 

wordt, is het belangrijk dieper op dit syndroom in te gaan. Medewerkers kunnen actief de 

negatieve kanten van het syndroom verzachten en wellicht zelfs voor een gedeelte wegnemen. 

 

Hospitalisatie-syndroom: wat is dat eigenlijk? Wie in een verpleeghuis wordt opgenomen, 

ondergaat veel veranderingen. Zo iemand gaat zich, onder druk van de omstandigheden, heel 

anders gedragen. De belangrijkste oorzaak daarvoor is de ziekte zelf, maar ook de omgeving – 

het verpleeghuis – beïnvloedt het gedrag. De Amerikaanse onderzoeker Goffman analyseerde 

in zijn boek ‘Totale instituties’ de invloed die instituten, zoals gevangenissen, kloosters, 

ziekenhuizen, kostscholen, kazernes en psychiatrische ziekenhuizen, hebben op de individu. 

Kenmerkend voor al deze instituten is onder andere: 

- dat vrijwel het hele leven zich afspeelt op dezelfde plaats 
- dat mensen samen wonen met leeftijdsgenoten, voor wie niet gekozen is 
- dat mensen activiteiten ondernemen met bewoners, waar niet voor gekozen is 
- dat men zich moet aanpassen en schikken naar door het instituut vastgestelde regels 

en tijdschema’s 
 

Hij maakte vooral duidelijk dat het hospitalisatie-syndroom ontstaat wanneer mensen 

langdurig in grote instellingen verblijven. Onder hospitalisatie verstaan we ‘het optreden van 

veranderingen in het gedrag (die al dan niet gewenst zijn) ten gevolge van een opname en een 

langdurig verblijf in een tehuis’. De wenselijkheid van die veranderingen komt tot uiting in 

een zinnetje dat in verslagen kan worden aangetroffen: ‘Bewoner heeft zich goed aangepast, 

maar vertoont weinig initiatief’. Hospitalisatie is een proces dat zich voordoet op plaatsen waar 
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meerdere mensen noodgedwongen samenleven en die allemaal uit een eigen, verschillend 

leefmilieu komen. Het hospitalisatie-syndroom ontstaat als gevolg van een wisselwerking 

tussen de bewoner en zijn omgeving. Dit syndroom kan verminderen of gedeeltelijk verdwijnen 

als deze wisselwerking wordt doorbroken. Tekenend voor dit laatste zijn ervaringen met 

bewoners, die ergens langdurig zijn opgenomen. Tijdens een vakantie merkt men opeens dat 

de bewoners ‘beter’ gaan functioneren. Ze kunnen opeens weer dingen. Een verschijnsel dat 

ophoudt zodra de bewoners weer binnen het verpleeghuis terug zijn. 

Het leven in verpleeghuizen wordt door regels beheerste. Deze regels worden door de 

organisatie opgesteld en opgelegd aan de bewoners. De bewoners moeten hun dagelijks leven 

zoveel mogelijk inrichten aan de hand van die regels. Dit heeft een negatieve invloed op zaken 

als initiatief nemen, creativiteit en dergelijke. Bewoners passen zich steeds meer aan en 

verliezen op een gegeven moment hun eigen zelfstandigheid en worden door anderen geleefd. 

Uitingen van het hospitalisatie-syndroom zijn: 

- afname van interesse voor zichzelf en anderen 
- passiviteit verdringt activiteit, nergens meer zin in hebben 
- afname van initiatief, alles goed vinden 
- afhankelijk gedrag en onderdanigheid nemen toe, berustend accepteren van de dingen 

zoals ze zijn 
- steeds minder reageren op onprettig optreden van de omgeving, apathie 
- afname van belangstelling voor kleding, zelfverzorging en uiterlijk 
- verdwijnen van persoonlijke gewoonten 
- verlies van individualiteit, het eigene van iemand, onzelfstandigheid en geforceerde 

hulpbehoevendheid, vervlakking van het emotionele leven, minder sociale contacten 
- aandacht tot in het absurde voor kleine dingen, grotere zaken kan men niet meer 

overzien 
- de afstomping: geen geestelijke oefening 
- veranderingen worden afgewezen, alles wat nieuw is zal als een bedreiging worden 

gevoeld 
 

De symptomen komen in verschillende gradaties voor. De lichtste vorm is die waarbij de 

bewoners niet aan (revalidatie)activiteiten willen deelnemen en zich teruggetrokken opstellen 

ten opzichte van het leven in het verpleeghuis. Dan volgt het passief, uitgeblust op de 

afdelingen verblijven en tenslotte de ernstigste vorm, algemene verdoving, dat wil zeggen een 

sterke vermindering of totale opheffing van de geestelijke functies, gepaard gaande met 

onbeweeglijkheid van het lichaam en zwijgzaamheid. 

Oorzaken van het hospitalisatie-syndroom. De ene mens loopt meer kans op een 

hospitalisatie-syndroom dan de ander. Immers, binnen een instelling kunnen verschillende 

vormen van het syndroom worden waargenomen en niet alle mensen hoeven er in dezelfde 

mate aan te lijden. Behalve iemands persoonlijkheid zijn ook sociale factoren van belang bij 

het ontstaan van het syndroom. Alleenstaanden, bewoners waarvan de levenspartner is 

overleden of bewoners zonder kinderen lopen meer kans. Zij zijn immers veel meer 

aangewezen op het verpleeghuis waarin zij terecht zijn gekomen dan hun medebewoners die 

nog een achterban hebben. Als iemand altijd heel zelfstandig geweest is zal hij dit, wanneer 

hij in een verpleeghuis gaat wonen, ook langer blijven nastreven. Dit in tegenstelling tot 

iemand die zich zijn hele leven al afhankelijk van zijn omgeving heeft opgesteld. Voor sommige 

ouderen is het ook voor het eerst in hun leven dat ze in- en met een grote groep mensen 

samenleven. Verder speelt ook de beeldvorming van medebewoners, over hoe zij zich moeten 

gedragen, een rol. Als zij denken dat van hen verwacht wordt dat ze weinig doen of de 

verzorging maar moeten ondergaan, dan zullen zij dit ook eerder doen. Je kunt afhankelijk 

zijn maar ook afhankelijk gemaakt worden. Op het moment dat een oudere een bewoner 

wordt, begint de omgeving, met al zijn positieve en negatieve invloeden, op het individu in te 

werken: 
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- verlies van contact met de buitenwereld, verlies van het contact met het eigen milieu; 
bij opname in een verpleeghuis worden de banden met de eigen vertrouwde omgeving 
voor een groot deel verbroken; opeens komt de betrokkene in een vreemde en niet 
vertrouwde omgeving; 

- familieleden worden plotseling bezoekers, die soms slechts op vaststaande en 
gecontroleerde tijden mogen komen; contacten met oude buren nemen vaak af of 
verdwijnen; voorts wordt de band met de buitenwereld verbroken door natuurlijke en 
psychologische barrières; met natuurlijke barrières wordt bedoeld dat de bewoner ver 
van zijn oude buurt komt te wonen, of dat er ontoereikende vervoersmogelijkheden 
zijn; voor sommige mensen in een verpleeghuis (pg) wordt zelfs letterlijk de weg naar 
buiten afgesloten; met psychologische barrières wordt bedoeld dat mensen niet meer 
naar buiten willen of durven of niet aan anderen durven vragen of ze eens mee naar 
buiten gaan; 

- veel verpleeghuizen roepen naar buiten toe een gesloten beeld op: een voorbeeld van 
negatieve beeldvorming; op de man af gevraagd zeggen veel mensen dat ze nooit in een 
verpleeghuis zouden willen wonen, bij navraag blijkt dat men er geen benul van heeft 
hoe het er daar aan toe gaat; ook hierdoor wordt het contact met die buitenwereld 
belemmerd; 

 
De medewerkers kunnen een belangrijke rol spelen bij het doorbreken van deze negatieve 
beeldvorming. Dat kan door het verpleeghuis op een positieve manier naar buiten toe te 
presenteren en door mensen van buiten het verpleeghuis binnen te halen. Dat werkt naar 
twee kanten: de buitenwereld krijgt minder de indruk dat het verpleeghuis zich afsluit, c.q. 
afgesloten is, en van binnenuit wordt er minder een barrière naar buiten ervaren. Hoe groter 
die barrière is, des te afhankelijker is de bewoner van het verpleeghuis waarin hij verblijft en 
hoe minder prikkels er van buiten komen des te sneller zal hospitalisatie optreden. Het 
verpleeghuis kan de prikkels van buitenaf zelf leveren door zoveel mogelijk informatie te geven 
over het leven in de buitenwereld of door de bewoners te stimuleren van allerlei zaken op de 
hoogte te blijven.   
 
In het voorgaande hebben we gezien dat het belangrijk is dat bewoners contact houden met 
familie en vrienden. De verzorgenden kunnen daarbij een belangrijke rol spelen en omdat de 
verzorgenden de buitenwereld vertegenwoordigen, doorbreekt het bezoek van de verzorgenden 
het isolement. In de meeste verpleeghuizen wordt dit tegenwoordig ook tot het takenpakket 
van de verzorgenden gerekend. De verzorgenden kunnen de drempel naar de buitenwereld 
ook verlagen door iets te doen aan de negatieve beeldvorming van het verpleeghuis. In 
samenwerking met het management kan bijvoorbeeld een open dag worden georganiseerd. 
Binnen het verpleeghuis kunnen de verzorgenden de onderlinge contacten bevorderen, zowel 
tussen bewoners onderling als met het personeel en management. Informatieve gesprekken 
over het personeel kunnen wellicht begrip kweken voor een bepaalde houding. Uiteraard 
moeten de verzorgenden ook naar de bewoners luisteren zodat ze weer een eigen gezicht 
krijgen. Het aandacht geven aan bewoners zou, evenals het baden, een vast bestanddeel van 
het verzorgingspakket moeten zijn. 
 
Het is heel belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze zinvol bezig zijn. De medewerkers 
kunnen hiertoe een bijdrage leveren door bewoners zoveel mogelijk zelf te laten doen, ook al 
duurt het dan langer voordat iemand bijvoorbeeld zijn koffie heeft. Sommigen ervaren dit als 
hard voor de bewoners, maar wie door denkt weet wel beter. Een andere hospitaliserende 
tendens is om zich te richten naar de mensen die de meeste zorg nodig hebben. Gevolg 
daarvan is dat de beter functionerende mensen al gauw hun relatieve zelfstandigheid 
verliezen, omdat dit de enige manier is om de aandacht van het personeel te krijgen. Hulp 
vragen kan ook aandacht vragen zijn. Ten allen tijde moet echter worden gekeken worden 
naar wat mensen nog wel kunnen. 
 
Veelal denken bewoners en verzorgenden over elkaar in bepaalde stereotypen. De 
verzorgenden zijn bij uitstek geschikt om daaraan iets te doen, om dat soort vooroordelen te 
verkleinen. Maar de emotionele afstand is te groot. Verzorgenden worden vooral opgeleid tot 
instrumenteel-technisch handelen, ofwel om de handen te laten wapperen. De verzorgenden 
zullen daardoor wellicht bewust contact ontwijken of dit tot het noodzakelijke beperken. Uit 
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het bovenstaande is al duidelijk geworden hoe belangrijk dit contact echter is. Voor de een zal 
dit gemakkelijker zijn dan voor de ander. De verzorgenden kunnen in het contact het 
rolpatroon aan de orde laten komen. Uitleggen waarom men sommige dingen wel doet en 
andere bewust niet. Personeel en bewoners maken immers samen deel uit van de mensen van 
het verpleeghuis. De verzorgenden kunnen ertoe bijdragen dat de bewoners  het gevoel krijgen 
‘hier wordt geprobeerd er iets van te maken’. Het verblijf zal in een verpleeghuis nooit hetzelfde 
zijn als thuis, maar het is al heel wat als het beeld van het verpleeghuis als een plaats waar 
men opgeborgen wordt, nooit meer wordt benadrukt. De verzorgenden geven door hun 
aanwezigheid in ieder geval te kennen dat zij het er niet bij willen laten zitten. Bewoners 
kunnen er het gevoel aan ontlenen dat zij niet worden vergeten en dat zij de moeite waard 
zijn. Activering op alle terreinen waar dit mogelijk is. De vaak gehoorde uitspraak: ‘Ik heb mijn 
hele leven gewerkt, nu wil ik uitrusten’, is geen reden om te stellen: ‘Zie je wel, mevrouw wil 
de hele dag in ene hoekje zitten dutten’. Werken en het ontplooien van zinvolle activiteiten 
zijn twee verschillende zaken. Waar werken niet meer nodig is, is het bezig zijn met zaken 
waarin men geïnteresseerd is zeker plezierig. 
 
In hoeverre in het hospitalisatie-syndroom een onvermijdelijke reactie van de persoon op een 
of afwendbare situatie, het verblijf in een verpleeghuis? Deze vraag hangt nauw samen met 
de zorgvisie die men hanteert. Is gezondheid het ontbreken van ziekten en is derhalve 
verzorgen beperkt tot het bestrijden van symptomen? Is zorg het bieden van medische 
verzorging, hulp bij ADL-handelingen, het geven van eten en schoonhouden van het huis (de 
traditionele visie op zorg), of behoort hiertoe ook het geven van aandacht en begeleiding aan 
de bewoners (holistische visie op zorg)? Wordt een meer omvattend gezondheidsideaal 
gehanteerd, waarbij verzorgen ook inhoudt het creëren van omstandigheden waarin de 
zelfontplooiing van het individu optimaal wordt bevorderd (emancipatorische visie op zorg)? 
Dit laatste houdt in dat de bewoner de mogelijkheden krijgt en gestimuleerd wordt om het 
eigen leven zo veel mogelijk zelf vorm te blijven geven. Een leven waarbij iemand zich, ondanks 
de beperkingen van de ouderdom, redelijk prettig kan voelen. Het is het verpleeghuis die 
bepaalt welke visie op zorg gehanteerd wordt en dus ook in zekere zin in hoeverre 
hospitalisatie-effecten (kunnen) plaatsvinden. Bron: BTSG innovatie in ouderenzorg 
 
 
 

Motivatie en doel voor het eindstuk 

 

Mijn eerste gedachten gingen uit naar een ander onderwerp, namelijk hospitalisatie. Maar dit 

had ik al tijdens een klinische les behandeld. Ik ben op zoek gegaan naar een onderwerp waar 

ik affiniteit mee heb en ben terechtgekomen bij leerlingenbegeleiding. Leerlingen begeleiden 

boeit mij omdat het een geheel aan activiteiten is dat erop gericht is alle leerlingen optimaal 

te begeleiden in een werkklimaat, waarin de leerlingen zich prettig en veilig voelen. Leerlingen 

begeleiden heeft tot doel dat leerlingen kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen waarbij 

zaken als zelfsturing, autonomie, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van steeds 

groter belang worden geacht voor het welslagen in het onderwijs en op de werkplek. Leerlingen 

begeleiden boeit mij, vooral na mijn ervaringen als leerling en de informatie die ik erover vond 

op het internet, de cursus en in de handleiding. Ik heb veel relevante informatie gevonden die 

goed bruikbaar is en waarvan ik nog niet op de hoogte was. 

 Mijn motivatie om te kiezen voor dit onderwerp is omdat ik geen goede start kreeg op de weg 

naar zelfstandig werken. Er was door de jaren heen, soms wat meer, soms wat minder, geen 

volledige inzet van de begeleider en van het team. Leren is meer dan lessen volgen en huiswerk 

maken. Ik moet als leerling over noodzakelijke studievaardigheden beschikken in een lerende 

praktijk. Hiervoor dien ik mij op het werk, op school en thuis prettig te voelen. Het leerling 

moeten zijn kan een gevoel van onzekerheid geven. Dat gevoel werd zo versterkt dat het mij 

belemmerde bij het leren en bij het maken van toetsen. Dat gevoel was een zware belemmering 

bij het functioneren op school en in de praktijk.  
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Angst, weinig of geen begeleiding, geen onkostenvergoeding, teveel uren moeten werken, het 

werk van professionele krachten moeten overnemen, ergens binnenkomen en niet weten waar 

je aan toe bent en enkele meldingen van fysieke en seksuele intimidatie. Dat is het trieste 

relaas van veel leerlingen van de beroepsopleidingen in de zorgsector. Het belangrijke 

kritiekpunt is de begeleiding van leerlingen. De stagebegeleider in de instellingen waar de 

stagiaire werkt, beschikt vaak over onvoldoende tijd of deskundigheid. De mentoren op de 

scholen spreken de instellingen onvoldoende aan op slecht functioneren, onder meer omdat 

zij bang zijn schaarse stageplekken kwijt te raken. Veel leerlingen weten niet waar ze met hun 

problemen naar toe moeten.  

Mijn doel was handvaten bieden aan de praktijkbegeleiders en de werkbegeleiders, omdat ik  

doordrongen ben van het belang leerlingen op een goede manier te begeleiden. De 

praktijkbegeleiders en de werkbegeleiders die het belang van de leerlingen en het algemeen 

belang goed begrijpen, zullen dan ook overtuigd moeten zijn van het nut van goede begeleiding 

van leerlingen. Om het doel te bereiken had ik contact met de coördinator van de opleidingen 

van de Osiragroep. Zij verzocht mij het verslag naar haar te sturen. Dat is gebeurd op 20 

oktober 2008.   

Stellingen 

 Het doel van leerlingen begeleiden is de leerlingen een goede start te geven op de weg naar 

zelfstandig werken. Dit doel is alleen te bereiken door volledige inzet van niet alleen de 

begeleiders, maar van het hele team.  

Het is een zoektocht voor de praktijkbegeleiders en de werkbegeleiders een goed evenwicht te 

vinden tussen vrijheid geven en beperkingen opleggen. Vrijheid biedt mogelijkheden tot 

ontplooiing en ontwikkeling.  

Inleiding  

Jonge leerlingen Jonge leerlingen met een weinig ‘schoolse’ vooropleiding en nog relatief weinig 

levenservaring, doen de intrede in de zorg. Dat vraagt naar een andere werkbegeleiding. Hoe 

stem je af op deze leerling die nog volop bezig is met het verwerven van zelfstandigheid en 

volwassenheid. Hoe stem je af op deze leerling die nog volop bezig is met het verwerven van 

zelfstandigheid en volwassenheid. De adolescentie is een ontregelingsperiode, waarin de 

leerling zich los dient te maken van gezin en samenleving om te experimenteren en te 

onderzoeken wat de eigen waarden zijn. De leerling heeft echter niet de kans tot ‘leren in 

vrijheid’. Zij wordt in die periode geconfronteerd met de macht van de instelling, de rollen van 

de werknemer en de leerling en de verwachtingen die daar, soms tegengesteld, uit 

voortvloeien. In dit samenvallen van verschillende situaties en rollen wordt veel verwacht van 

de jongere, dit vergt veel energie en veerkracht.  

De allochtone leerling  

Mede door de Wet Samen (Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden, 1994- 2004) kwam 

er een nieuwe doelgroep in de zorg. Tegenwoordig maakt deze groep ruim 7 % uit van de 

werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Volgens het streven van de overheid moet 

dat gemiddeld 8 % worden. Veel instellingen hebben dan ook specifiek beleid op het werven 

van allochtone werknemers. Niet alleen door stimulans van de overheid, ook binnen 

instellingen is men van mening dat dit goed is. Door het diverse medewerkersbestand is men 

van mening dat de organisatie beter in staat is om maatschappelijke ontwikkelingen op te 

vangen en in te spelen op verschillende vragen van de verschillende soorten zorgvragers. De 

medewerkers zijn dan een afspiegeling van het bewonersbestand. Wat betekent deze toename 

voor de werkbegeleiders op de werkvloer? Wat is er specifiek aan het begeleiden van deze 

werknemers? Is het enkel de taal of ook de cultuur die een rol speelt? Doorgaans zijn wij 

onbewust van de normen en waarden, codes en regels die ons tijdens de socialisatie zijn 

bijgebracht. Wij zijn geneigd te veronderstellen dat datgene wat wij vinden ook voor een ander 

geldt. Als je de eigen wensen, beperkingen en grenzen niet kenbaar maakt aan de ander kan 
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er sprake zijn van struikelblokken binnen de communicatie. Wat zijn handvaten voor een 

effectieve interculturele communicatie? Bestaat de allochtone leerling of zorgverlener wel en 

hoe is de relatie tot de autochtone zorgvrager?  

 De oudere leerling  

Door krapte op de arbeidsmarkt en de hogere arbeidsparticipatie van vrouwen, ook door 

herintreding, ontstaat een nieuwe leerling. De oudere leerling met veel levenservaring en 

relevante, soms minder relevante, werkervaring. Deze leerlingen willen doorstromen en in de 

praktijk aan de slag door middel van een betaalde baan. Meestal is een schools traject de 

reden waarom ze gevolgde opleidingen niet afgerond hebben en zelfs nooit gestart zijn. Dit zegt 

niets over hun kwaliteiten als zorgverlener. Kwalificaties vormen een geheel van kennis, 

inzicht, vaardigheden en houding die worden vereist voor een beroep. Ze zeggen iets over de 

opleiding die is gevolgd. Een competentie daarentegen is een bekwaamheid die zich uit in 

bepaald gedrag. Ze zijn niet per sé gekoppeld aan een opleiding maar geven aan welk gedrag 

verwacht wordt. Door gericht te zoeken naar de reële beginsituatie van de leerling door het 

beoordelen van eerder verworven competenties, ontstaat een traject op maat. Praktische 

scholing door beroepsrelevante opdrachten zorgt dat de directe relatie tot de dagelijkse 

zorgsituatie niet verloren gaat. Deze op het individu afgestemde trajecten vragen van de 

werkbegeleider flexibiliteit. Maar vraagt het ook een wezenlijke andere begeleiding?  

 Leerstijlen 

 Onder leerlingenbegeleiding wordt verstaan het geheel aan activiteiten dat erop gericht is alle 

leerlingen optimaal te begeleiden in een werkklimaat, waarin de leerlingen zich prettig en veilig 

voelen. 

Leren en ontwikkelen van de leerlingen als zelfsturing, autonomie, zelfstandigheid en 

zelfverantwoordelijkheid van steeds groter belang worden geacht voor het welslagen in het 

onderwijs en op de werkplek.  

Ik ben van mening dat de leerling aandacht en ruimte nodig heeft. Dat het een zoektocht is 

voor de praktijkbegeleiders en de werkbegeleiders een goed evenwicht te vinden tussen 

vrijheid geven en beperkingen opleggen. Vrijheid biedt mogelijkheden tot ontplooiing en 

ontwikkeling.. De begeleider zal moeten nadenken welke stijl in de begeleidingsfase van de 

leerling wenselijk is. Er zijn verschillende stijlen van begeleiden. Grofweg onderscheiden we 

een begeleider gestuurde stijl en een leerling gestuurde stijl.  

Begeleider gestuurd kenmerkt zich door: 

 - een houding waarbij je aangeeft hoe iets het beste geleerd kan worden, hoe iets verbeterd 

kan worden en hoe het aangepakt moet worden.  

Leerling gestuurd kenmerkt zich door:  

- een houding waarbij je de leerling vrijlaat, waardoor het leerproces veel meer op de schouders 

van de leerling rust.  

Welke stijl gewenst en geschikt is, hangt af van de situatie. Daarbij spelen de leerling en de 

begeleider een rol. Een onzekere of moeilijk lerende leerling heeft meer behoefte aan een 

begeleider die duidelijk richting geeft. Dat geld ook voor een leerling die net met de opleiding 

begint. Maar ook als iemand op een andere (onbekende) afdeling gaat werken, heeft hij meer 

behoefte aan structuur.  

Als begeleider moet je daar dus rekening mee houden. Als begeleider heb je een ‘persoonlijke’ 

stijl. Dat is de houding die je van nature het meest ligt, toch is het belangrijk dat je in staat 

bent om de stijl van begeleiden aan te passen aan de leerling.  

Leren is eigenlijk groeien. Leren leren is dus leren hoe je het beste kunt groeien. Het is leren 

over leren. Leren hoe je het beste kunt leren vereist een tweezijdig bewustzijn: een deel van 
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het bewustzijn is bezig met de leertaak en een ander deel van het bewustzijn kijkt 

voortdurende over de schouder mee om te bezien of dat leren wel op de meest doelmatige 

manier plaatsvindt. De leerling dient lerenleervaardigheden te ontwikkelen om haar 

leergedrag succesvol te maken. Als je beschikt over deze leren-leervaardigheden, dan heb je 

een goed gevulde tas die je zal helpen om het gewenste leerresultaat te bereiken. De leerling 

stuurt zichzelf voortdurend bij en heeft op den duur geen coaching meer nodig. Er is een 

verband tussen de mate van zelfsturing en leerresultaten. Nieuwe onderwijsvormen zijn meer 

gericht op zelfsturing.  

In het zelfstandig leren leren krijgen leerlingen steeds minder sturing van buitenaf. Waar 

leerlingen starten wat betreft de mate van zelfstandigheid heeft niet alleen met 

opleidingsniveau en opleidingsjaar, maar ook met de leerstijl te maken.  

De denker is in staat om zelf veel structuur aan te brengen in zijn eigen leerproces. Sturing 

van buitenaf is van tijdelijke aard, bijvoorbeeld bij moeilijke stof of nieuwe werksituaties.  

De beslisser is wisselender in zijn mate van structureren. Afhankelijk van de mate van 

herkenbaarheid en toepasbaarheid in de praktijk heeft de beslisser meer of minder sturing 

nodig.  

De bezinner is iets minder in staat zijn leerproces te structureren en heeft dus meer sturing 

nodig, met name in het komen tot keuzes en beslissingen. 

 De doener heeft in het algemeen de grootste behoefte aan sturing en structuur van buitenaf.  

Leren en ontwikkelen van de leerlingen als zelfsturing, autonomie, zelfstandigheid en 

zelfverantwoordelijkheid worden van steeds groter belang geacht voor het welslagen in het 

onderwijs en op de werkplek. In competentieprofielen en in door de overheid voorgeschreven 

kerndoelen en eindtermen zien we dat deze eigenschappen sterk worden bevorderd. Dat 

betekent niets meer en niets minder dan dat iedere begeleider naast het laten leren van 

instrumentele kennis en vaardigheden zich expliciet voor de taak ziet gesteld om de 

ontwikkeling van de leerling als persoon te stimuleren. De leerling heeft aandacht en ruimte 

nodig. Het is een zoektocht voor de begeleider een goed evenwicht te vinden tussen vrijheid 

geven en beperkingen opleggen. Vrijheid biedt mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling.  

Leer de leerling werken volgens de drie stappen van zelfstandig werken:  

- oriënteren: de voorbereiding op de praktijktaak 

 - uitvoeren: het toepassen van het geleerde in de praktijk  

- terugkijken: het evalueren van de manier van toepassen en het beoordelen van het doel  

Gebruik de derde stap ‘terug kijken’ ook om alvast vooruit te kijken naar de volgende leertaak:  

- wat heb je ervan geleerd  

 - hoe zou je het de volgende keer aanpakken  

- wat zou je anders doen - kan het sneller of eenvoudiger  

 

Activeer de leerling.  

In de meeste werkboeken staan voorbereidende of reflecterende opdrachten die de leerling 

stimuleren tot zelfstandigheid. Door hierbij aan te sluiten wordt de zelfwerkzaamheid 

bevorderd:  

- bespreek de opdrachten met de leerlingen  

- laat leerlingen zelf aangeven wat ze al weten  
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- sluit aan bij eerder geleerde kennis en vaardigheden (zowel op school als in de praktijk) 

 - geef in het begin gerichte aanwijzingen voor de werkwijze, leerlingen kunnen dat op den 

duur zelf  

- grijp niet meteen in als het mis dreigt te gaan (behalve in kritieke situaties), leerlingen leren 

het beste van hun eigen fouten  

- geef leerlingen de tijd om met hun eigen oplossingen te komen  

 

Laat leerlingen eerst zelf zijn taak beoordelen voordat je hem beoordeelt:  

- vraag hoe het gegaan is, stel open vragen: wat, waarvoor, waardoor, wanneer, wie, waar, 

waarmee, welke, waarom, hoe  

- heeft de leerling volgens plan kunnen werken  

- waarom wel of waarom niet 

 - hoe kan het de volgende keer beter. 

 

Samenwerken is belangrijk. Behalve dat begeleiders zelf bereid zijn en in staat zijn om in een 

betere begeleiding te investeren, zijn er diverse instellingen waar dat ook voor geldt. Vooral 

werkgevers zijn het beu om te moeten betalen voor een half afgemaakte opleiding. Men wil een 

professionele begeleiding van de opleiding, met een enigszins voorspelbare uitkomst. Het kan 

niet lang meer duren of ook de verantwoordelijken zullen zich realiseren dat het toestaan van 

‘marktwerking’ in de begeleiding van leerlingen een kwaliteitsimpuls betekent. Met andere 

woorden: de leerling zou moeten kunnen kiezen voor degene die hem begeleid.  

Bewust en onbewust werken leerlingen en begeleiders samen. Vaak gaat dat goed, soms ook 

niet. Samenwerken tussen leerling en begeleider moet goed georganiseerd worden. Keuzes 

over de juiste positie en vorm zijn daarbij een noodzaak. Het resultaat: een praktische aanpak 

om samen succesvoller te zijn. Het gaat daarbij om het herkennen van je eigen competenties 

en het erkennen dat een ander persoon er iets aan toe te voegen heeft. In alle sectoren van de 

maatschappij ontstaan samenwerkingsverbanden, in organisaties en ook tussen personen. 

Wat professioneel samenwerken kenmerkt is dat het leerling en begeleider bij elkaar brengt 

onder de vlag van een gezamenlijke doelstelling. Dat kan de noodzaak of de wens zijn om beter 

te werken en een gezamenlijk resultaat te behalen. Sommigen laten zich leiden door de wens 

om gezamenlijk een probleem op te lossen of een belang veilig te stellen. Wat ik heb ervaren 

is dat de leerling en de begeleider het vaak niet alleen kunnen of willen. Juist in het goed 

opzetten en onderhouden van samenwerking is volgens mij veel te winnen. 

 Hoe moet ik een samenwerking toepassen? Hoe moet ik een samenwerking inrichten en welke 

overlegstructuur past daarbij? Voor verschillende activiteiten onderhouden leerling en 

werkbegeleider verschillende typen samenwerkingsrelaties. Samenwerken is te 

professionaliseren door na te gaan welke samenwerkingsvorm het beste past bij het doel. Voor 

leerling en begeleider gaat het bij het aangaan van een samenwerkingsrelatie om de intentie 

en de aard van de samenwerking. 

Intentie  

Wil ik slimmer werken (verbeteren)? Of wil ik nieuwe mogelijkheden ontdekken (vernieuwen)?  

 Aard  

Vraagt de samenwerking om veel onderlinge afstemming van werkzaamheden? Of beperken 

we de samenwerking tot een duurzame vorm van uitwisselen van informatie of kennis.  
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Samenwerken vergt de moed om los te komen van het eigenbelang zonder dat uit het oog te 

verliezen. Dat is de grote uitdaging. Als de leerling en de werkbegeleider ervoor kiezen 

samenwerken als een incidenteel instrument in te zetten, dan moet dat op dat moment 

pragmatisch en goed georganiseerd worden. Die incidentele samenwerkingsverbanden die 

gesloten worden tussen leerling en werkbegeleider vragen adequate aandacht van de 

teamleider. Naarmate organiseren tussen leerling en werkbegeleider een vanzelfsprekend iets 

is geworden, zal het meer de wijze van intern organiseren bepalen en is het belangrijk om 

duurzame samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen. Samenwerken heeft dan directe 

gevolgen voor de gewenste competenties en de ontwikkeling van leerling en werkbegeleider. 

Naar mijn mening is het voor steeds meer leerlingen en werkbegeleiders van belang een visie 

te ontwikkelen op en doelstellingen te formuleren voor samenwerking. Goed samenwerken is 

in de eerste plaats mensenwerk. Sommigen kunnen dit van nature, terwijl anderen er veel 

moeite mee hebben. Ga dus op zoek naar werkbegeleiders die dat goed kunnen. Er is een 

grote kans dat zij het ook leuk vinden en dat het hen energie geeft. Dat kan vele malen 

effectiever zijn dan grote programma’s maken. Goede samenwerking is immers geen toeval. 

Hoe kan er succesvoller worden samengewerkt? Succesvolle samenwerking kent het 

strategisch kiezen voor de juiste personen en het duurzaam ontwikkelen van 

samenwerkingsvaardigheden. Iedere samenwerking vraagt naast een goede relatie om een 

goede operationele inrichting. Die is niet voor ieder samenwerkingsverband hetzelfde. De aard 

van de samenwerking, de intentie van de leerling en begeleider, de gedragsregels in de 

samenwerking kunnen per samenwerkingsverband verschillen.  

Wetenschappers houden zich ook bezig met het onderzoeken naar het gedrag in de 

begeleiding. Op grond van deze analyse onderscheiden we vijf stijlen met kenmerkend gedrag.  

Kenmerkende gedragswijze van de begeleider: 

 Contact beperken  

- problemen lost de leerling op - legt het initiatief tot communicatie bij een leerling  

- neemt een afwachtende houding aan  

 

Actief luisteren 

 - vraagt door, ordent de zaken, vat de zaken samen, laat de ander uitspreken 

 - geeft geen mening  

- stimuleert de ander om zelf oplossingen te zoeken  

 

 Raad geven  

- doet suggesties aan de hand  

- geeft advies op basis van deskundigheid  

- reikt mogelijke oplossingen aan als ‘objectieve buitenstaander’  

- laat de keuze over aan de ander  

 

Voorschrijven 

 - doet suggesties om problemen van de ander op te lossen  

- draagt andere oplossingen aan 
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 - geeft de ander instructies  

 

Samenwerken 

 - geeft de ander ruimte en stelt zich actief op  

- probeert samen met de ander, als gelijkwaardige, inbreng te leveren 

 - staat open voor de leerling en diens situatie  

- streeft naar oplossingen waar begeleider en leerling achterstaan  

 

Het doel van de begeleiding is zelfstandig werken 

Samenwerken werkt pas als betrokken mensen daar zelf betekenis aan kunnen geven. Als je 

bewust kiest voor de goede samenwerkingsvorm en die dan gezamenlijk inricht, verhoog je de 

kans op succes. De leerlingen hebben meer baat bij die benadering, de begeleiders hebben 

meer reden tot tevredenheid. En ook niet onbelangrijk: het is veel leuker om te werken omdat 

het de werksfeer verhoogt. Het is organisatorisch niet eens ingrijpend, maar het vereist wel 

een cultuuromslag. Sommige leerlingen kiezen uit frustratie over het enorme vertoon van 

macht te zwijgen en niet voor zichzelf op te komen. Door het verschil in begeleiding is er echter 

een behoorlijke drempel, en veel bekwame leerlingen durven het om financiële redenen niet 

aan om hun dienstverband op te zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat vanuit het perspectief van 

de leerling nog veel kwaliteitswinst te behalen valt door betere begeleiding.  

De werkbegeleider is in staat zijn begeleidingsstijl aan te passen aan de leerstijl van de 

leerling, zodat de leerling op haar manier kan leren en de begeleiding op maat bereikt wordt.  

Indicatoren: -  

de begeleider heeft kennis van en inzicht in leerstijlen en kan de begeleiding hierbij aansluiten 

 - de begeleider kan zich stimulerend opstellen bij de begeleiding van (nieuw) aan te leren 

vaardigheden.  

- de begeleider kan in eigen woorden weergeven wat zij verstaat onder het begrip leren 

 - de begeleider kent aan de hand van de gemaakte leerstijlen haar eigen leerstijl.  

De leerling zou tussentijds moeten kunnen wisselen van begeleider wanneer de samenwerking 

niet goed verloopt. Wanneer er niet naar leerstijlen wordt gekeken bij de aanstelling van een 

begeleider, loopt de leerling het risico dat zijn begeleider geen inzicht heeft in de leerstijl van 

de leerling en zich niet stimulerend opstelt bij de begeleiding. Wie de kwaliteit van een 

begeleider moet bepalen is dan overigens nog wel een belangrijk punt van discussie: overheid, 

collega’s, opleidingsinstituten komen allen in aanmerking. Ik ben ervan overtuigd dat de 

komende jaren ingrijpende veranderingen te zien zullen geven op het terrein van de 

begeleiding van leerlingen.  

De begeleider dient de leerling te stimuleren, haar de eigen verantwoordelijkheid laten nemen 

en het leerproces in haar eigen tempo laten doorlopen. Het succes van de begeleider hangt 

sterk af van diens persoonlijk optreden. Formeel gezag is geen sterke basis. Het komt aan op 

visie, tact en overtuigingskracht. De leerling heeft recht op het verbeteren van competenties 

en het werken aan persoonlijke vraagstukken. De leerling zit niet te wachten op iemand die 

je wel even vertelt hoe het moet. De leerling heeft recht op een begeleider die je in een 

vertrouwensrelatie een spiegel voorhoudt en je het gevoel en de handvaten geeft om de zaken 

zelf goed aan te pakken. In mijn visie is begeleiden het helpen ontwikkelen van leerlingen door 
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middel van het stellen van de juiste vragen, het geven van relevante feedback en het maken 

van goede afspraken en deze ook nakomen.  

Ik heb geconstateerd dat er niet zoveel samengewerkt wordt tussen leerling en  werkbegeleider. 

Ik denk dat hier een belangrijke verbetering kan worden bereikt door ervoor te zorgen dat 

leerling en werkbegeleider samen worden ingeroosterd. Dan kunnen zowel de keuze voor de 

manier van werken als de samenwerking optimaal worden uitgevoerd. Op die manier kan er 

doeltreffender aan de doelen worden gewerkt. De leerling kan meestal nog niet goed vertellen 

wat ze doet, ze is hier nog onduidelijk over. De leerling kan er geen verantwoording over af 

leggen. Het is belangrijk om systematisch, stap voor stap te werk te gaan en er bij stil te staan 

dat de leerling, vooral in het begin van de opleiding en op een nieuwe afdeling, behoefte heeft 

aan structuur.  

Ik heb gezien hoe aan de inbreng van de leerling voorbij wordt gegaan. Dat er veel structuur 

is in de begeleiding van de leerling. Dat structurering meer een behoefte van de begeleiders is 

dan van de leerling. Een individueel begeleidingsplan zou een goed hulpmiddel zijn om de 

persoonlijke einddoelen van de leerling behalen: zelfstandigheid, op een respectvolle manier 

zorg verlenen, veiligheid bieden. Er moet meer met leerlingen in de praktijksituatie 

gecommuniceerd worden. En daarmee bedoel ik tussen leerlingen en de werkbegeleider. Hoe 

leerlingen communiceren is intrigerend. Dat ze communiceren staat buiten kijf; met sommige 

teamleden in loze minuten, per e-mail en op school. Maar het is nooit hoorbaar voor de 

begeleiders. De leerlingen zijn bepaald geen open boek. Ze praten niet openlijk, ze laten 

hooguit door hun gedrag merken of het goed of slecht met hen gaat, bang voor het niet behalen 

van hun diploma. Leerlingen zijn net als iedereen: ze voelen, reageren, ze willen dingen. Dat 

ze dat niet rechtstreeks kunnen vertellen, heeft uiteraard te maken met de machtsstructuur 

in de zorg, en wordt vaak verergerd door de merkwaardige omgeving van verdeel en heers 

waarin velen van hun werken. 

1. Duidelijkheid voor individuen  

Maak helder wat van mensen verwacht wordt. Precies, exact, op gedragsniveau, dus zichtbaar 

en meetbaar aan de buitenkant. Als iedereen weet waar hij aan toe is, geeft dat rust. 

Duidelijkheid biedt veiligheid omdat de feedback niet meer als willekeurig wordt ervaren. De 

doelstellingen en de criteria waaraan een goed resultaat moet voldoen, zijn helder. De 

feedback die volgt op het resultaat, positief of negatief, is dus eerlijk, duidelijk, te verwachten. 

Als doelstellingen onduidelijk zijn, geeft dat onzekerheid bij mensen en wordt de feedback als 

willekeurig, onverwacht en persoonlijk ervaren. Dat schaadt de veiligheid en de productiviteit.   

2. Directe en tijdige feedback voor individuen  

Directe feedback betekent niet recht voor zijn raap, maar wel voortdurend en respectvol; die 

niet wordt opgespaard tot het functioneringsgesprek. Na lange tijd zijn negatieve voordelen 

bijna niet meer los te krijgen en is de feedback gegeneraliseerd (algemeen) en niet precies 

genoeg. Soms hebben minpuntjes na een lange tijd een zware lading gekregen, waardoor het 

moeilijker is de feedback zo neutraal te brengen dat de ander open blijft en er wat mee doet. 

Feedback met een negatieve lading plaatst de ander in de  verdediging. Tijdige feedback 

voorkomt het opbouwen van deze onnodige negatieve lading, houdt de ander eerder open en 

is preciezer: ‘het gaat om een voorval vorige week’, ‘om dit gedrag’. Het maakt het makkelijker 

om gedrag van persoon te scheiden. Op deze manier kan feedback ‘hard’ zijn op inhoud, maar 

‘zacht’ op de mens, die er razendsnel van leert.   

3. Bepaal gezamenlijk de waarden, criteria en doelen  

Investeer in teamvorming, want onbekend maakt onbemind. Je kent elkaar natuurlijk, maar 

vertrouw je elkaar voldoende? Je kunt teams opbouwen door iets nuttigs te doen. Bepaal 

gezamenlijke waarden, criteria voor het werk en de samenwerking en concrete doelen. Dat 

schept een band en bovenal een gezamenlijk referentiekader en geeft duidelijkheid.  
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Reageer zodra er in een team iets gebeurt dat de veiligheid schaadt of dat ingaat tegen de 

afgesproken waarden en normen. De leidinggevende is de procesbewaker die let op ‘geintjes’, 

stiltes, non-verbale communicatie, signalen tussen twee mensen, die door anderen niet 

worden begrepen, maar wel opgemerkt en die onzekerheid oproepen.  

De stagebegeleiders op de scholen dienen de instellingen voldoende aan te spreken op slecht 

functioneren. Dat gebeurt te weinig omdat zij bang zijn schaarse stageplekken kwijt te raken. 

En ook jammer is dat de instellingen de autoriteit van de school niet erkennen.  

Het doel is de leerlingen een goede start te geven op de weg naar zelfstandig werken. Dit doel 

is alleen te bereiken door volledige inzet van niet alleen de begeleiders, maar van het hele 

team. Leren is meer dan lessen volgen en huiswerk maken. Leerlingen moeten in een lerende 

praktijk over noodzakelijke studievaardigheden beschikken. Hiervoor dienen zij zich op het 

werk, op school en thuis prettig te voelen. Het doel is de leerlingen een goede start te geven 

op de weg naar zelfstandig werken. Dit doel is alleen te bereiken door volledige inzet van niet 

alleen de begeleiders, maar van het hele team. Leren is meer dan lessen volgen en huiswerk 

maken. Leerlingen moeten in een lerende praktijk over noodzakelijke studievaardigheden 

beschikken. Hiervoor dienen zij zich op het werk, op school en thuis prettig te voelen. Leren 

en ontwikkelen van de leerlingen als zelfsturing, autonomie, zelfstandigheid en 

zelfverantwoordelijkheid worden van steeds groter belang geacht voor het welslagen in het 

onderwijs en op de werkplek. In competentieprofielen en in door de overheid voorgeschreven 

kerndoelen en eindtermen zien we dat deze eigenschappen sterk worden bevorderd. Dat 

betekent niets meer en niets minder dan dat iedere begeleider naast het laten leren van 

instrumentele kennis en vaardigheden zich expliciet voor de taak ziet gesteld om de 

ontwikkeling van de leerling als persoon te stimuleren. De leerling heeft aandacht en ruimte 

nodig. Het is een zoektocht voor de begeleider een goed evenwicht te vinden tussen vrijheid 

geven en beperkingen opleggen.  

Het gaat niet alleen om de manier waarop de begeleider met leerlingen omgaat, maar ook over 

de wijze waarop de organisatie is ingericht, de wijze van leidinggeven en de manier waarop 

begeleiders met elkaar samenwerken. De aspecten van leerlingenbegeleiding zijn dat de 

begeleiding gericht is op cognitieve en emotionele ontwikkeling van leerlingen. Het doel is de 

leerlingen een goede start te geven op de weg naar zelfstandig werken. Dit doel is alleen te 

bereiken door volledige inzet van niet alleen de begeleider, maar van het hele team. Leren is 

meer dan lessen volgen en huiswerk maken. Leerlingen moeten in een lerende praktijk over 

noodzakelijke studievaardigheden beschikken. Hiervoor dienen zij zich op het werk, op school 

en thuis prettig te voelen. Het leerling zijn kan een gevoel van onzekerheid geven. Dat gevoel 

kan zo sterk zijn dat het de leerling belemmert bij het leren en bij het maken van toetsen. 

Kortom: dat gevoel kan een zware belemmering zijn bij het functioneren op school en in de 

praktijk. De begeleider dient zich daarvan bewust te zijn. Het doel is de leerlingen een goede 

start te geven op de weg naar zelfstandig werken. Dit doel is alleen te bereiken door volledige 

inzet van niet alleen de begeleiders, maar van het hele team. Leren is meer dan lessen volgen 

en huiswerk maken. Leerlingen moeten in een lerende praktijk over noodzakelijke 

studievaardigheden beschikken. Hiervoor dienen zij zich op het werk, op school en thuis 

prettig te voelen.  

Ik heb een aantal punten verzameld die als hulpmiddel gebruikt kunnen worden bij de 

begeleiding van leerlingen in de praktijk. Ik vind dat de leerlingentijd een van de mooiste tijden 

uit het leven van een zorgverlener hoort te zijn. De leerling leert op een volwassen manier om 

te gaan met mensen. Wat is er mooier dan goede relaties te hebben?  

Bronvermelding - Werkbegeleiderscursus 2006 - www.nieuwsbank.nl.razenderobotreporter - 

www.leren.nl - www.mondelingevaardighedenvoorstudenten.nl - www.leerlingbegeleiding.nl - 

www.nieuwsbank.nl - www.kcwz.nl:samenwerking. 
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Hospitalisatie  

 

Twee stellingen:  

De verzorgende is de schuld van hospitalisatie. De manier van leven (sfeer, inrichting, 

organisatie van zorghandelingen, medicatie) wordt aangepast aan de verzorgende. Met de 

bewoner wordt geen rekening gehouden en hij wordt niet betrokken in de beslissingen. 

De bewoner is de schuld van hospitalisatie. Hij is zelf gehospitaliseerd en eist dat die manier 

van leven in stand wordt gehouden. De bewoner past zich aan aan de manier van leven van 

de instelling en de afdeling omdat hij bang is voor represailles van de verzorgenden. Die 

kunnen variëren van niet luisteren naar de bewoner, niet direct reageren op het alarm, te laat 

geholpen worden, geen overleg of communicatie, geen sociale contacten hebben door 

verzorgende met de bewoner en een autoritaire benadering door de verzorgenden. Het gevolg 

is ontevredenheid van de bewoner over de situatie. Een situatie waar hij niet over durft te 

praten. De verzorgenden worden uitgespeeld (zij doet dit wel) en er ontstaat een klimaat van 

wij tegen hun. Kortom: spanningen en een vervelende sfeer op de afdeling.  

Bronnen - BTSG innovatie in ouderenzorg - Coördinatie van zorg’ (305) - ‘In de greep van 

hospitalisatie’ van Tamara Ramkema en Cora Zwart - ‘Gestichten’ van Erving Goffman.  

 

Motivatie en doelstelling  

Vanaf het jaar 2000 tot het jaar 2007 heb ik als helpende gewerkt in diverse verpleeghuizen. 

Van februari 2007 tot februari 2009 als leerling verbonden aan Osira, locatie Vreugdehof. 

Gedurende de jaren verrichte ik enkele kleine onderzoeken naar gedrag in een klinische 

situatie. Mijn voornaamste oogmerk om onderzoek te verrichten was te trachten mij in te leven 

in de sociale wereld van de bewoners van het verpleeghuis, zoals die subjectief door hem zelf 

ervaren wordt. Ik bracht de dag door te midden van de bewoners, omdat ik binnen de grenzen 

als helpende en als leerling moest opereren. De aanleiding om over het onderwerp 

hospitalisatie een werkstuk te schrijven is dat ik in de praktijk regelmatig geconfronteerd werd 

met bewoners die gehospitaliseerd waren. Daarnaast kwam ik regelmatig in aanraking met 

verzorgenden die een houding, dat wil zeggen een air en een benaderingswijze naar bewoners 

hanteerden, die niet overeenkwam met mijn wijze van en mijn visie op verzorgen. Over 

dergelijke ervaringen discussieerde ik vaak en tijdens deze discussies werd het mij duidelijk 

dat het hospitaliseren van bewoners in het verpleeghuis een levensgroot probleem is. Vaak 

kreeg ik te horen dat ik rekening moest houden dat niet elke afdeling hetzelfde was en dat er 

op verschillende manieren werd gewerkt. Men stond niet open voor mijn vragen omtrent 

situaties die ik vind thuishoren in de gehospitaliseerde wereld, en dus niet de mijne. De 

ervaringen met hospitalisatie die ik heb opgedaan tijdens de stages en het werken in het 

verpleeghuis als helpende, heb ik op vele plaatsen in dit werkstuk kunnen verwerken. Een 

totale inrichting kan gedefinieerd worden als een verblijfplaats en werkplaats van een groot 

aantal mensen die in zelfde situatie verkeren, die van de omringende maatschappij gedurende 

een aanzienlijke tijdspanne afgezonderd zijn en die tezamen een besloten, formeel 

gereguleerde levenswijze leiden. Verpleeghuizen zijn een duidelijk voorbeeld hiervan. Dit 

werkstuk gaat over het verpleeghuis. Het middelpunt van mijn opdracht is gericht op de 

leefwereld van de bewoners en op die van verzorgenden, niet die van de stafleden. Wanneer ik 

het woord verzorgende gebruik, bedoel ik daarmee ook de helpende. Voor hen gelden immers 

dezelfde omstandigheden en zijn dezelfde criteria van toepassing.  

Bewoner heeft zich goed aangepast, maar vertoont weinig initiatief.  
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Wie in een instelling, zoals bijvoorbeeld een verpleeghuis wordt opgenomen, kan dat als een 

ingrijpende gebeurtenis ervaren. Een langdurig verblijf in een instelling (verder verpleeghuis 

genoemd) leidt vaak tot het zogenaamde hospitalisatie-syndroom. Omdat het verpleeghuis 

hiermee geconfronteerd wordt, is het belangrijk dieper op dit syndroom in te gaan. 

Medewerkers kunnen actief de negatieve kanten van het syndroom verzachten en wellicht 

zelfs voor een gedeelte wegnemen.  

Hospitalisatie-syndroom: wat is dat eigenlijk?  

Wie in een verpleeghuis wordt opgenomen, ondergaat veel veranderingen. Zo iemand gaat 

zich, onder druk van de omstandigheden, heel anders gedragen. De belangrijkste oorzaak 

daarvoor is de ziekte zelf, maar ook de omgeving – het verpleeghuis – beïnvloedt het gedrag. 

De Amerikaanse onderzoeker Goffman analyseerde in zijn boek ‘Totale instituties’ de invloed 

die instituten, zoals gevangenissen, kloosters, ziekenhuizen, kostscholen, kazernes en 

psychiatrische ziekenhuizen, hebben op de individu.  

Kenmerkend voor al deze instituten is onder andere: - dat vrijwel het hele leven zich afspeelt 

op dezelfde plaats 

 - dat mensen samen wonen met leeftijdsgenoten, voor wie niet gekozen is  

- dat mensen activiteiten ondernemen met bewoners, waar niet voor gekozen is  

- dat men zich moet aanpassen en schikken naar door het instituut vastgestelde regels en 

tijdschema’s  

Hij maakte vooral duidelijk dat het hospitalisatie-syndroom ontstaat wanneer mensen 

langdurig in grote instellingen verblijven. Onder hospitalisatie verstaan we ‘het optreden van 

veranderingen in het gedrag (die al dan niet gewenst zijn) ten gevolge van een opname en een 

langdurig verblijf in een tehuis’. De wenselijkheid van die veranderingen komt tot uiting in 

een zinnetje dat in verslagen kan worden aangetroffen: ‘Bewoner heeft zich goed aangepast, 

maar vertoont weinig initiatief’. Hospitalisatie is een proces dat zich voordoet op plaatsen waar 

meerdere mensen noodgedwongen samenleven en die allemaal uit een eigen, verschillend 

leefmilieu komen. Het hospitalisatie-syndroom ontstaat als gevolg van een wisselwerking 

tussen de bewoner en zijn omgeving. Dit syndroom kan verminderen of gedeeltelijk verdwijnen 

als deze wisselwerking wordt doorbroken. Tekenend voor dit laatste zijn ervaringen met 

bewoners, die ergens langdurig zijn opgenomen. Tijdens een vakantie merkt men opeens dat 

de bewoners ‘beter’ gaan functioneren. Ze kunnen opeens weer dingen. Een verschijnsel dat 

ophoudt zodra de bewoners weer binnen het verpleeghuis terug zijn.  

Het leven in verpleeghuizen wordt door regels beheerste. Deze regels worden door de 

organisatie opgesteld en opgelegd aan de bewoners. De bewoners moeten hun dagelijks leven 

zoveel mogelijk inrichten aan de hand van die regels. Dit heeft een negatieve invloed op zaken 

als initiatief nemen, creativiteit en dergelijke. Bewoners passen zich steeds meer aan en 

verliezen op een gegeven moment hun eigen zelfstandigheid en worden door anderen geleefd.  

Uitingen van het hospitalisatie-syndroom zijn:  

- afname van interesse voor zichzelf en anderen  

- passiviteit verdringt activiteit, nergens meer zin in hebben  

- afname van initiatief, alles goed vinden 

 - afhankelijk gedrag en onderdanigheid nemen toe, berustend accepteren van de dingen zoals 

ze zijn - steeds minder reageren op onprettig optreden van de omgeving, apathie  

- afname van belangstelling voor kleding, zelfverzorging en uiterlijk 

 - verdwijnen van persoonlijke gewoonten  
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- verlies van individualiteit, het eigene van iemand, onzelfstandigheid en geforceerde 

hulpbehoevendheid, vervlakking van het emotionele leven, minder sociale contacten  

- aandacht tot in het absurde voor kleine dingen, grotere zaken kan men niet meer overzien  

- de afstomping: geen geestelijke oefening  

- veranderingen worden afgewezen, alles wat nieuw is zal als een bedreiging worden gevoeld  

De symptomen komen in verschillende gradaties voor. De lichtste vorm is die waarbij de 

bewoners niet aan (revalidatie)activiteiten willen deelnemen en zich teruggetrokken opstellen 

ten opzichte van het leven in het verpleeghuis. Dan volgt het passief, uitgeblust op de 

afdelingen verblijven en tenslotte de ernstigste vorm, algemene verdoving, dat wil zeggen een 

sterke vermindering of totale opheffing van de geestelijke functies, gepaard gaande met 

onbeweeglijkheid van het lichaam en zwijgzaamheid.  

Oorzaken van het hospitalisatie-syndroom  

De ene mens loopt meer kans op een hospitalisatie-syndroom dan de ander. Immers, binnen 

een instelling kunnen verschillende vormen van het syndroom worden waargenomen en niet 

alle mensen hoeven er in dezelfde mate aan te lijden. Behalve iemands persoonlijkheid zijn 

ook sociale factoren van belang bij het ontstaan van het syndroom. Alleenstaanden, bewoners 

waarvan de levenspartner is overleden of bewoners zonder kinderen lopen meer kans. Zij zijn 

immers veel meer aangewezen op het verpleeghuis waarin zij terecht zijn gekomen dan hun 

medebewoners die nog een achterban hebben. Als iemand altijd heel zelfstandig geweest is zal 

hij dit, wanneer hij in een verpleeghuis gaat wonen, ook langer blijven nastreven. Dit in 

tegenstelling tot iemand die zich zijn hele leven al afhankelijk van zijn omgeving heeft 

opgesteld. Voor sommige ouderen is het ook voor het eerst in hun leven dat ze in- en met een 

grote groep mensen samenleven. Verder speelt ook de beeldvorming van medebewoners, over 

hoe zij zich moeten gedragen, een rol. Als zij denken dat van hen verwacht wordt dat ze weinig 

doen of de verzorging maar moeten ondergaan, dan zullen zij dit ook eerder doen. Je kunt 

afhankelijk zijn maar ook afhankelijk gemaakt worden. Op het moment dat een oudere een 

bewoner wordt, begint de omgeving, met al zijn positieve en negatieve invloeden, op het 

individu in te werken: - verlies van contact met de buitenwereld, verlies van het contact met 

het eigen milieu; - bij opname in een verpleeghuis worden de banden met de eigen vertrouwde 

omgeving voor een groot deel verbroken; opeens komt de betrokkene in een vreemde en niet 

vertrouwde omgeving; - familieleden worden plotseling bezoekers, die soms slechts op 

vaststaande en gecontroleerde tijden mogen komen; contacten met oude buren nemen vaak 

af of verdwijnen; voorts wordt de band met de buitenwereld verbroken door natuurlijke en 

psychologische barrières; met natuurlijke barrières wordt bedoeld dat de bewoner ver van zijn 

oude buurt komt te wonen, of dat er ontoereikende vervoersmogelijkheden zijn; voor sommige 

mensen in een verpleeghuis (pg) wordt zelfs letterlijk de weg naar buiten afgesloten; met 

psychologische barrières wordt bedoeld dat mensen niet meer naar buiten willen of durven of 

niet aan anderen durven vragen of ze eens mee naar buiten gaan; - veel verpleeghuizen roepen 

naar buiten toe een gesloten beeld op: een voorbeeld van negatieve beeldvorming; op de man 

af gevraagd zeggen veel mensen dat ze nooit in een verpleeghuis zouden willen wonen, bij 

navraag blijkt dat men er geen benul van heeft hoe het er daar aan toe gaat; ook hierdoor 

wordt het contact met die buitenwereld belemmerd; De medewerkers kunnen een belangrijke 

rol spelen bij het doorbreken van deze negatieve beeldvorming. Dat kan door het verpleeghuis 

op een positieve manier naar buiten toe te presenteren en door mensen van buiten het 

verpleeghuis binnen te halen. Dat werkt naar twee kanten: de buitenwereld krijgt minder de 

indruk dat het verpleeghuis zich afsluit, c.q. afgesloten is, en van binnenuit wordt er minder 

een barrière naar buiten ervaren. Hoe groter die barrière is, des te afhankelijker is de bewoner 

van het verpleeghuis waarin hij verblijft en hoe minder prikkels er van buiten komen des te 

sneller zal hospitalisatie optreden. Het verpleeghuis kan de prikkels van buitenaf zelf leveren 

door zoveel mogelijk informatie te geven over het leven in de buitenwereld of door de bewoners 

te stimuleren van allerlei zaken op de hoogte te blijven.  
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De rol van de verzorging  

In het voorgaande hebben we gezien dat het belangrijk is dat bewoners contact houden met 

familie en vrienden. De verzorgenden kunnen daarbij een belangrijke rol spelen en omdat de 

verzorgenden de buitenwereld vertegenwoordigen, doorbreekt het bezoek van de verzorgenden 

het isolement. In de meeste verpleeghuizen wordt dit tegenwoordig ook tot het takenpakket 

van de verzorgenden gerekend. De verzorgenden kunnen de drempel naar de buitenwereld 

ook verlagen door iets te doen aan de negatieve beeldvorming van het verpleeghuis. In 

samenwerking met het management kan bijvoorbeeld een open dag worden georganiseerd. 

Binnen het verpleeghuis kunnen de verzorgenden de onderlinge contacten bevorderen, zowel 

tussen bewoners onderling als met het personeel en management. Informatieve gesprekken 

over het personeel kunnen wellicht begrip kweken voor een bepaalde houding. Uiteraard 

moeten de verzorgenden ook naar de bewoners luisteren zodat ze weer een eigen gezicht 

krijgen. Het aandacht geven aan bewoners zou, evenals het baden, een vast bestanddeel van 

het verzorgingspakket moeten zijn.  

Zinvolle bezigheden  

Het is heel belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze zinvol bezig zijn. De medewerkers 

kunnen hiertoe een bijdrage leveren door bewoners zoveel mogelijk zelf te laten doen, ook al 

duurt het dan langer voordat iemand bijvoorbeeld zijn koffie heeft. Sommigen ervaren dit als 

hard voor de bewoners, maar wie door denkt weet wel beter. Een andere hospitaliserende 

tendens is om zich te richten naar de mensen die de meeste zorg nodig hebben. Gevolg 

daarvan is dat de beter functionerende mensen al gauw hun relatieve zelfstandigheid 

verliezen, omdat dit de enige manier is om de aandacht van het personeel te krijgen. Hulp 

vragen kan ook aandacht vragen zijn. Ten allen tijde moet echter worden gekeken worden 

naar wat mensen nog wel kunnen.  

De verzorgenden als communicatiemiddel  

Veelal denken bewoners en verzorgenden over elkaar in bepaalde stereotypen. De 

verzorgenden zijn bij uitstek geschikt om daaraan iets te doen, om dat soort vooroordelen te 

verkleinen. Maar de emotionele afstand is te groot. Verzorgenden worden vooral opgeleid tot 

instrumenteel-technisch handelen, ofwel om de handen te laten wapperen. De verzorgenden 

zullen daardoor wellicht bewust contact ontwijken of dit tot het noodzakelijke beperken. Uit 

het bovenstaande is al duidelijk geworden hoe belangrijk dit contact echter is. Voor de een zal 

dit gemakkelijker zijn dan voor de ander. De verzorgenden kunnen in het contact het 

rolpatroon aan de orde laten komen. Uitleggen waarom men sommige dingen wel doet en 

andere bewust niet. Personeel en bewoners maken immers samen deel uit van de mensen van 

het verpleeghuis. De verzorgenden kunnen ertoe bijdragen dat de bewoners het gevoel krijgen 

‘hier wordt geprobeerd er iets van te maken’. Het verblijf zal in een verpleeghuis nooit hetzelfde 

zijn als thuis, maar het is al heel wat als het beeld van het verpleeghuis als een plaats waar 

men opgeborgen wordt, nooit meer wordt benadrukt. De verzorgenden geven door hun 

aanwezigheid in ieder geval te kennen dat zij het er niet bij willen laten zitten. Bewoners 

kunnen er het gevoel aan ontlenen dat zij niet worden vergeten en dat zij de moeite waard 

zijn. Activering op alle terreinen waar dit mogelijk is. De vaak gehoorde uitspraak: ‘Ik heb mijn 

hele leven gewerkt, nu wil ik uitrusten’, is geen reden om te stellen: ‘Zie je wel, mevrouw wil 

de hele dag in ene hoekje zitten dutten’. Werken en het ontplooien van zinvolle activiteiten 

zijn twee verschillende zaken. Waar werken niet meer nodig is, is het bezig zijn met zaken 

waarin men geïnteresseerd is zeker plezierig. 

 Hospitalisatie-syndroom en visie op zorg en ouder worden  

In hoeverre in het hospitalisatie-syndroom een onvermijdelijke reactie van de persoon op een 

of afwendbare situatie, het verblijf in een verpleeghuis? Deze vraag hangt nauw samen met 

de zorgvisie die men hanteert. Is gezondheid het ontbreken van ziekten en is derhalve 

verzorgen beperkt tot het bestrijden van symptomen? Is zorg het bieden van medische 
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verzorging, hulp bij ADL-handelingen, het geven van eten en schoonhouden van het huis (de 

traditionele visie op zorg), of behoort hiertoe ook het geven van aandacht en begeleiding aan 

de bewoners (holistische visie op zorg)? Wordt een meer omvattend gezondheidsideaal 

gehanteerd, waarbij verzorgen ook inhoudt het creëren van omstandigheden waarin de 

zelfontplooiing van het individu optimaal wordt bevorderd (emancipatorische visie op zorg)? 

Dit laatste houdt in dat de bewoner de mogelijkheden krijgt en gestimuleerd wordt om het 

eigen leven zo veel mogelijk zelf vorm te blijven geven. Een leven waarbij iemand zich, ondanks 

de beperkingen van de ouderdom, redelijk prettig kan voelen. Het is het verpleeghuis die 

bepaalt welke visie op zorg gehanteerd wordt en dus ook in zekere zin in hoeverre 

hospitalisatie-effecten (kunnen) plaatsvinden.  

De gewenste houding van de verzorgende  

Ik heb betoogd dat de gehospitaliseerde verzorgende door haar houding en benaderingswijze 

een belangrijk aandeel heeft in de hospitalisatie van bewoners van een verpleeghuis. Naar 

mijn mening komt de houding naar bewoners voort uit de visie op verzorgen die de verzorgende 

heeft. Deze visie is het referentiekader van waaruit zij naar het vak kijkt, en is daardoor 

leidraad voor haar houding en handelen naar bewoners. De visie op verzorgen en de houding 

van de verzorgende zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. De verzorgende moet zich 

er voortdurend van bewust zijn dat zij door haar houding naar bewoners een instrument kan 

zijn om bij hen hospitalisatie te voorkomen. Zij moet een zodanige houding hebben dat de 

bewoner in zijn afhankelijkheid zijn gevoel van eigenwaarde en zelfrespect behoudt of weer 

terugvindt. De houding van de verzorgende mag er niet toe leiden dat zij haar persoonlijkheid, 

individualiteit en menswaardigheid verliest. Aan zo’n houding van verzorgenden moet naar 

mijn mening dan ook een basishouding ten grondslag liggen die blijk geeft van empathie, 

echtheid en respect. Een belangrijk element van een goede basishouding noem ik het hebben 

van respect. Respect voor de bewoner houdt in dat de bewoner in zijn waarde wordt gelaten, 

dat hij wordt geaccepteerd zoals hij is, dat men hem serieus neemt en op gelijke voet met hem 

omgaat. Daarvoor is nodig dat de verzorgende belangstelling heeft voor de persoon van de 

bewoner. Dus niet alleen in zijn ziekte, maar ook voor zijn gevoelens en interesses. De 

verzorgende respecteert de mening van de bewoner en zal hem niet haar waarden en normen 

opleggen. Naar mijn mening moet de verzorgende zich altijd bewust zijn van de afhankelijkheid 

van de bewoner en van het feit dat zij een zekere macht heeft in de hulpverleningsrelatie. Maar 

deze macht en deze afhankelijkheidsrelatie mogen geen belemmering zijn voor een 

gelijkwaardig contact met de bewoner. Juist in het onderhouden van een gelijkwaardig contact 

ondanks de machtspositie die zij inneemt toont de verzorgende respect voor de bewoner. Het 

hebben van respect komt vooral naar voren in de wijze waarop de verzorgende handelt en de 

bewoner benadert. Voorbeelden hiervan zijn: de bewoner de ruimte laten en aanwezig zijn 

wanneer de bewoner haar nodig heeft. Empathie, echtheid en respect zie ik als 

wezenskenmerken van de gewenste houding. Als deze drie aspecten in de houding van 

verzorgenden aanwezig zijn, zullen zij naar mijn mening als vanzelfsprekend de juiste 

benaderingswijze naar bewoners hebben om hospitalisatie van bewoners te voorkomen. In de 

praktijk heb ik gezien dat deze drie aspecten niet altijd aanwezig zijn in de houding en het 

handelen van de verzorgende. Regels worden strikt gehanteerd en er wordt voorbij gegaan aan 

de schaamte- en privacy-gevoelens van de bewoners. Deuren worden niet altijd gesloten en 

het merendeel van de verzorgenden komt onaangekondigd binnenlopen. Ik heb zelfs vaak 

gezien dat een verzorgende tijdens het wassen van een bewoner zonder uitleg wegloopt. Als de 

bewoner dagelijks geconfronteerd wordt met dergelijke aantastingen van zijn privacy- en 

schaamtegevoelens, zal hij dit, wellicht na aanvankelijk verzet, accepteren en onverschillig 

worden. Dat wordt hospitaliseren genoemd. 

Ook de zelfredzaamheid van de bewoner wordt niet altijd als uitgangspunt genomen. In plaats 

van eigen initiatieven te stimuleren wordt het maken van keuzes veelal uit handen genomen. 

Daardoor wordt zijn afhankelijkheid extra benadrukt en wordt de bewoner in zijn patiëntenrol 

bevestigd. Verzorgenden zouden meer moeten overleggen met bewoners. Het stimuleren van 

de bewoner tot het maken van keuzes moet niet alleen hele grote maar juist ook hele kleine 
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zaken betreffen zoals: de te dragen kleding, de temperatuur van het waswater, wel of niet in 

de huiskamer eten of de invulling van de maaltijd. Opvallend in dit verband is dat de eettafel 

in het verpleeghuis niet gewoon gedekt wordt zoals in een woon/leefklimaat verwacht mag 

worden. In plaats daarvan wordt het eten opgeschept, het brood wordt van tevoren gesmeerd 

en kant-en-klaar geserveerd. Zo wordt de maaltijd niet alleen ontdaan van zijn sociale 

functies, de bewoner wordt ook de mogelijkheid onthouden zelf keuzes te maken. Een bewoner 

die halfzijdig verlamd is, heeft niet alleen lichamelijke problemen zoals kans op contracturen 

en zelfzorgtekorten op het gebied van adl (activiteiten van het dagelijks leven), maar ook 

psychische en sociale probleem. Dit kunnen problemen zijn met betrekking tot de acceptatie 

van het eigen lichaam en aanpassing van het zelfbeeld en moeilijk te onderhouden sociale 

contacten. De verzorgende die oog heeft voor het verband tussen deze aspecten, zal de bewoner 

benaderen als volwaardig mens. En als zij ook nog rekening houdt met het uniek zijn van 

ieder mens en niet uitgaat van de standaardnorm, zal de bewoner zich als persoon 

gerespecteerd voelen.  

Tijdens het werken in de praktijk heb ik mijzelf er ook wel eens op betrapt dat ik een houding 

aannam die hospitalisatie van bewoners in de hand zou kunnen werken en dat ik meega in 

de cultuur van de afdeling. Ik werd ook tijdens het wassen van een bewoner weggeroepen of 

had een privé-gesprek met een medeverzorgende in het bijzijn van een bewoner. Maar omdat 

ik het hospitaliserende effect onderken was ik in staat mijn houding te wijzigen. Ik schrijf dit 

omdat ik besef dat het handhaven van de gewenste houding een zware opgave is. Maar ik vind 

het de moeite waard een dergelijke houding na te blijven streven.  

Bewustwording als begin van verandering  

Zolang verzorgenden zich niet bewust zijn van de invloed van hun houding op de bewoners 

van het verpleeghuis en van het feit dat zij zelf gevaar lopen te hospitaliseren en welke gevolgen 

dit kan hebben voor henzelf en voor de kwaliteit van zorg, zal het moeilijk zijn hen te motiveren 

hun houding kritisch te bekijken en te veranderen. Zoals ik al eerder gesteld heb komt de 

houding voort uit de visie op verzorgen. Daarom is het belangrijk dat de verzorgende haar 

eigen visie uitlegt. Op die manier kan haar visie een hulpmiddel zijn bij het bewust maken 

van keuzes. Je visie kan in allerlei situaties richting geven aan je manier van reageren en aan 

je houding. Vaak weten verzorgenden niet vanuit welke visie zij handelen en welke 

consequenties hieruit te trekken zijn voor henzelf en voor anderen. Ook komt het voor dat 

verzorgenden weliswaar een goede visie op verzorgen kunnen verwoorden, maar deze niet 

kunnen vertalen in handelen. Dat komt omdat zij er de kans niet voor krijgen. Zulke 

verzorgenden zijn zich er niet van bewust dat de echte visie op verzorgen niet zozeer blijkt uit 

mooie woorden, maar moet blijken uit praktisch handelen. Goede voornemens en mooie 

woorden zijn dus niet voldoende om bewoners met een juiste houding te benaderen. 

Bewustwording hiervan is dan ook het centrale thema in de strijd tegen hospitalisatie. Een 

belangrijke voorwaarde om verzorgenden bewust te laten worden van hun houding naar 

bewoners is het creëren van een open sfeer op de afdeling. Met een open sfeer bedoel ik dat je 

jezelf kunt zijn onder collega’s, dat je je veilig voelt in het team waarin je werkt en dat iedereen 

in het team zich geaccepteerd voelt. Een open communicatie met een sfeer van wederzijds 

vertrouwen, respect voor elkaar en eerlijkheid is daarvoor van essentieel belang. Bij een open 

sfeer is er ruimte om kritisch naar elkaars wijze van verzorgen te kijken en is het 

vanzelfsprekend dat collega’s elkaar feedback geven. Feedback is nodig om zicht te krijgen op 

het effect van je houding en je handelen. Om op een goede manier feedback te krijgen en er 

iets mee te kunnen doen moet je wel bereid zijn je gedrag bespreekbaar te maken en te 

veranderen. Door naar aanleiding van feedback te praten over je houding en wijze van 

verzorgen krijg je meer inzicht in je visie en zal je je visie steeds duidelijker en concreter 

kunnen formuleren. Doordat de verzorgende zich bewust wordt van haar visie, is zij in staat 

haar houding en handelen te verantwoorden naar collega’s en kan zij kritischer zijn naar 

anderen. Als er in het team op deze wijze met elkaar (ook met leerlingen) wordt omgegaan 

durft zij eerder ideeën aan te dragen en staat zij open voor de ideeën van anderen. Het is 

bevorderen voor een open sfeer als ook de organisatie open staat voor de ideeën van de 
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verzorgenden op de werkvloer. Verzorgenden voelen zich serieus genomen en zullen eerder 

initiatieven ontplooien ter verbetering van de kwaliteit van de zorg en van de 

werkomstandigheden. Een open sfeer op de afdeling en binnen de organisatie kan er dus voor 

zorgen dat de verzorgende kritisch blijft kijken naar haar eigen functioneren en naar het 

functioneren van collega’s. Daarom is een open sfeer een voorwaarde om hospitalisatie van 

verzorgenden en daarmee van bewoners te voorkomen. Maar alleen een open sfeer is daarvoor 

niet voldoende. Die creëert immers alleen maar de ruimte om kritisch te zijn en om emoties 

bespreekbaar te maken. Verzorgenden moeten leren in zo’n open sfeer hun visie en daarmee 

hun houding bewuster te overdenken. De open sfeer is het middel, de bewustwording is het 

doel. Zonder die bewustwording bestaat zelfs het risico dat hospitalisatie in de hand gewerkt 

wordt, vooral als het gehele team al lijdt aan hospitalisatie. In zo’n team zorgt de open sfeer 

ervoor dat er weliswaar kritisch naar elkaar gekeken wordt, maar dat gebeurt dan vanuit een 

gehospitaliseerde visie en dat betekent dat ook het handelen dan beargumenteerd wordt 

vanuit een niet-gewenste visie. In plaats van dat hospitalisatie dan voorkomen wordt, wordt 

deze juist versterkt en in stand gehouden. Een open sfeer is op zichzelf dus nog niet voldoende, 

maar zij is wel een belangrijke voorwaarde om het bewustwordingsproces op gang te kunnen 

brengen en in stand te kunnen houden.   

Voorwaarden om bewust te kunnen blijven  

Ik heb een aantal mogelijkheden beschreven om het bewustwordingsproces op gang te 

brengen. Volgens mij is bewustwording van hospitalisatie en alles wat daarmee samenhangt 

echter nog niet voldoende. Ik zie het als een dynamisch proces, waarin reflectie op de eigen 

houding en het eigen handelen en die van collega’s altijd noodzakelijk zal blijven. Daarom 

beschrijf ik in deze paragraaf hoe en onder welke condities verzorgenden zich bewust kunnen 

blijven van de problematiek. Een eerste vereiste daarvoor is dat de aanbevelingen uit de 

bovenstaande paragraaf als vaste onderdelen van het werk ingeburgerd raken want daardoor 

krijgt de verzorgende de mogelijkheid de gewenste houding te ontwikkelen.  

Echter om die aanbevelingen te realiseren is ondersteuning nodig vanuit de organisatie en zal 

de organisatie voorwaarden moeten scheppen om een hospitaliserende en gehospitaliseerde 

houding van de verzorgende te voorkomen. Eerder heb ik al gezegd dat verzorgenden kunnen 

hospitaliseren als zij bij voorstellen tot verandering steeds op weerstand stuiten in de 

organisatie en bij collega’s. Vaak heeft die weerstand te maken met de hierarchische structuur 

in de organisatie en met het gebrek aan aandacht bij de leidinggevenden voor wat zich op de 

werkvloer afspeelt. Volgens mij moet de top van de organisatie meer luisteren naar de mening 

en de voorstellen van verzorgenden op de afdeling. Zij staan immers vierentwintig uur per dag 

in contact met de bewoners om wie alles in het verpleeghuis zou moeten draaien, en zijn 

hierdoor beter dan de leidinggevenden op de hoogte van de wensen en behoeften van de 

bewoners. Verzorgenden (mits niet gehospitaliseerd) zijn binnen de organisatie de mensen die 

in kunnen schatten wat er zou moeten veranderen om zoveel mogelijk aan die wensen en 

behoeften tegemoet te kunnen komen. Een tweede voorwaarde om bewust te blijven ligt bij de 

verzorgenden zelf. Zij zouden meer als ‘zelfstandig beroepsbeoefenaar’ moeten kunnen 

verzorgen en meer verantwoordelijkheden moeten krijgen in het gehele zorgverlenings-proces. 

Deze twee opties worden binnen het zogenaamde bewonersgericht verplegen gerealiseerd. Bij 

bewonersgericht verzorgen kunnen verzorgenden verzorgen volgens hun eigen visie en 

daardoor wordt hospitalisatie voorkomen. Omdat zij zich meer betrokken voelen bij de 

bewoner, zullen zij ook beter in staat zijn aan diens wensen en behoeften tegemoet te komen. 

Om te voorkomen dat de verzorgende zelfs binnen bewonersgericht verzorgen verzandt in 

routinematig handelen en in collectief bewonersgericht verzorgen terechtkomt is het van 

belang dat ook zij zich voortdurend bewust blijft van het gevaar van hospitalisatie.  

Een meer democratische ingerichte organisatie kan ertoe bijdragen dat er beter geluisterd 

wordt naar verzorgenden en bewoners. De democratisering kan omschreven worden als een 

sociaal proces waardoor de mens door een groeiend bewustzijn van zijn sociale situatie 

gemotiveerd wordt om te trachten eerst invloed uit te oefenen op die situatie, en tenslotte de 
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bevoegdheden te verkrijgen om zelf die situatie te bepalen. Een democratische organisatie kan 

er ook voor zorgen dat de houding van bewoners ten opzichte van verzorgenden en 

leidinggevenden verandert. Democratisering bevordert de wederzijdse communicatie waardoor 

het zelfrespect van bewoners vergroot wordt en zij op hun eigen verantwoordelijkheden en 

mogelijkheden worden aangesproken. Bewoners worden benaderd en gezien als volwaardig 

gesprekspartner, en naar hun mening dient geluisterd te worden. Bewoners van het 

verpleeghuis zouden inspraak moeten hebben in het beleid van de organisatie. Het 

verpleeghuis is immers hun woonplek. Dat kan bijvoorbeeld via de bewonersraad die 

dwingende adviezen zou moeten kunnen geven. In het merendeel van de verpleeghuizen is 

zo’n bewonersraad al ingesteld. Leidinggevenden en verzorgenden moeten bewoners actief op 

de hoogte stellen van de mogelijkheden van de bewonersraad en hen motiveren hieraan deel 

te nemen.   

 

 

Samenvatting conclusies aanbevelingen 

 

Ik heb beschreven op welke wijze de veranderingen in de houding van de verzorgenden volgens 

mij gerealiseerd kunnen worden. Ik beschreef manieren om de strijd tegen hospitalisatie als 

een strijd van bewust worden en bewust blijven aan te gaan. Op de eerste plaats moet er een 

open sfeer op de afdeling zijn en moet het van essentieel belang voor de uitoefening van het 

verzorgend beroep worden geacht dat de verzorgende kritisch is naar eigen houding en 

handelen en die van collega’s. Op de tweede plaats pleit ik voor supervisie en intervisie, twee 

vormen van bewustwording en deskundigheidsbevordering via welke de verzorgende inzicht 

kan verwerven in haar houding naar bewoners, en zichzelf en haar collega’s kan behoeden 

voor hospitalisatie. Op de derde plaats pleit ik voor regelmatige kwaliteitstoetsingen omdat 

daarmee onderzocht kan worden in hoeverre de verwoorde visie van verzorgenden ook in hun 

handelen tot uitdrukking komt. Via toetsingen kunnen zij zich bewust worden van hun 

houding en handelen naar bewoners en daardoor hospitalisatie van zichzelf en indirect van 

bewoners voorkomen. Op de vierde plaats noem ik scholing en bijscholing als mogelijkheden 

om verzorgenden bewust te maken van de oorzaken, de gevaren en de gevolgen van 

hospitalisatie. Door scholing en bijscholing zorgt de verzorgende voor een constante 

ontwikkeling van haar visie op verzorgen en blijft zij kritisch ten aanzien van haar eigen 

functioneren en dat van collega’s.  

Vervolgens noemde ik een aantal voorwaarden om deze aanbevelingen te kunnen realiseren. 

Zo dient de organisatie de facilitaire voorwaarden te scheppen zodat verzorgenden gemotiveerd 

kunnen blijven werken aan het bewustwordingsproces. Daarnaast dienen de leidinggevenden 

meer aandacht te hebben voor wat er zich op de werkvloer afspeelt, en dient de organisatie 

democratisch te zijn ingericht. Verzorgenden ontplooien meer initiatieven als zij in staat 

gesteld worden als zelfstandig beroepsbeoefenaar volgens eigen visie bewonersgericht te 

kunnen verzorgen. Ook de bewoners van het verpleeghuis zijn gebaat bij die democratisering, 

omdat zij zich door een grotere inbreng in de organisatie gerespecteerd voelen als volwaardige 

gesprekspartners. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kunnen verzorgenden de 

gewenste houding realiseren en handhaven. Ik besef dat het realiseren van de door mij 

geopperde aanbevelingen en gestelde voorwaarden een grote opgave is die veel tijd en inzet zal 

vergen van de verzorgenden, maar die zeker de moeite waard is.  

Ook opleidingen kunnen bijdragen aan het ontstaan van hospitalisatie van verzorgenden door 

leerlingen onvoldoende kritisch te maken, door onvoldoende aandacht voor de ontwikkeling 

van een eigen visie op verzorgen, en door onvoldoende aandacht voor hoe hospitalisatie van 

verzorgenden ontstaat en voorkomen wordt. Als er in de opleidingen meer aandacht besteed 
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zou worden aan het dreigende gevaar van hospitalisatie van de verzorgenden en als leerlingen 

de verschijnselen ervan leren kennen, hebben zij in ieder geval een goede basis van waaruit 

zij zich kunnen wapenen tegen dit altijd dreigende gevaar tijdens de uitoefening van hun 

beroep. Het feit dat hospitalisatie van bewoners een gezond bestaan belemmeren, moet 

voldoende reden zijn om de hoofdoorzaak ervan, hospitalisatie van de verzorgenden, te willen 

voorkomen. Als opleidingen meer aandacht geven aan het probleem van hospitalisatie van 

verzorgenden, komt dat rechtstreeks de kwaliteit van zorg ten goede en daar draait het in het 

verzorgen om: het bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg.  

Aandacht voor de preventie van hospitalisatie van verzorgenden is ook nodig in het kader van 

de BIG-wet waarin eisen worden gesteld op het gebied van kwaliteitsbewaking en 

kwaliteitsbevordering. Preventie van hospitalisatie heeft alles met kwaliteitsbevordering te 

maken. Aandacht voor de preventie van hospitalisatie van verzorgenden is tenslotte ook in het 

kader van de professionalisering van ons beroep van belang. In het kader daarvan moeten 

verzorgenden aan kunnen geven welke specifieke kwaliteiten aan verzorgenden toebehoren. 

Daarvoor is constante bezinning op het beroep en op het eigen functioneren als verzorgende 

nodig. Ook in dat kader is het dus van belang te allen tijde, dus ook in opleidingen, 

hospitalisatie van de verzorgende en daarmee van bewoners te voorkomen. 

Er zullen in de toekomst steeds meer jonge mensen in het verpleeghuis komen wonen. Die 

zullen vraaggerichte hulp willen, en geen hulp volgens afspraken binnen de organisatie. En 

die manier van zorg verlenen (vraaggerichte hulp) zal de zelfstandigheid en de afhankelijkheid 

van de bewoners bevorderen. Meestal wordt volledige zorg geboden. Maar ik kan me 

voorstellen dat er hulp van ‘buiten’ (mantelzorg) is, en dat de zorg naar behoefte verdeeld 

wordt. De bewoner bepaalt zelf wanneer en in welke mate hij van de zorg gebruik wil maken. 

We leven in een veranderende samenleving! 

De aanbevelingen die ik heb gedaan zijn niet los van elkaar te zien. Afzonderlijk zullen zij 

wellicht niet tot het gewenste resultaat leiden. Ik ben mij ervan bewust dat het moeilijk is de 

aanbevelingen in de praktijk te realiseren. Hospitalisatie is echter een groot probleem dat op 

meerdere fronten tegelijk aangepakt moet worden. Verzorgenden moeten het dan ook als hun 

taak zien de collega’s en de leidinggevenden in de organisatie ervan te overtuigen dat het 

probleem aangepakt moet worden. En dat ze hospitalisatie niet als kritiek op zichzelf moeten 

zien. Het doorbreken van hospitalisatie van bewoners en van verzorgenden vergt veel tijd en 

inzet van verzorgenden. Maar ik ben ervan overtuigd dat het de moeite waard is dit na te 

blijven streven omdat het de kwaliteit van zorg en van leven van bewoners verhoogt. En het 

doorbreken van hospitalisatie zal (ook heel belangrijk) de arbeidsbevrediging van 

verzorgenden verhogen. Kortom, er is in deze zaak een moeilijke maar ook belangrijke taak 

weggelegd voor de (aankomend) verzorgenden. Hoewel ik bij het schrijven van het werkstuk 

met name het verpleeghuis in beeld had, kunnen bovenstaande conclusies wellicht ook van 

toepassing zijn voor verzorgenden in andere velden van de gezondheidszorg zoals het 

ziekenhuis, de zwakzinnigenzorg en de psychiatrie. 

 

Hoe pas ik hospitalisatie toe in mijn leven in het verpleeghuis?  Als leerling probeerde ik te 

schipperen binnen de vaste normen in het verpleeghuis. Door mensen niet wakker te maken 

om geholpen te worden met de adl. En door zoveel mogelijk te voldoen aan de wensen van de 

bewoner: ‘ik wil nog even blijven liggen, ik wil niet in de huiskamer eten, ik wil niet naar de 

activiteit, ik wil de kleding niet in de wasmand, ik wil elke dag iets anders aan, enzovoort. 

Maar soms pas ik enige aandrang toe wanneer een bewoner opnieuw twee hapjes eet van de 

warme maaltijd en dan al aan het toetje begint. Ik vraag of hij iets anders wil eten en ga dat 

ook daadwerkelijk halen of desnoods klaarmaken (een boterham). Dat werkt bijna altijd. Maar 

vaak kreeg ik te horen dat ik me diende aan te passen aan het beleid en de gewoontes op de 

afdeling. Dat maakten de verzorgenden met een diploma mij duidelijk. In het huis waar ik 
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werk ben ik lid van een team dat door middel van samenwerking de doelen moet bereiken. 

Ook wordt er gewerkt door de taken te verdelen, zodat er niet samengewerkt hoefde te 

worden.. Er wordt op de afdelingen somatiek en revalidatie niet vraaggericht gewerkt zodat de 

dag- en weekplanning van de verzorgenden niet uiteenloopt. Het dag- en weekritme van de 

bewoners is niet op individuele wensen afgestemd. De bewoners kunnen niet op een 

zelfgekozen tijdstip opstaan. Ik hoef niet flexibel te plannen. In het verpleeghuis waar ik werk 

wordt van een vaststaand dagprogramma uitgegaan. De samenwerking met de keuken, 

huishoudelijke diensten en activiteitenbegeleiding bepalen de dag- en weekindeling.  

 

Naarmate er minder aanbodgericht en meer vraaggericht gewerkt zal gaan worden, krijgen 

zorgvragers meer de regie terug over hun eigen dag- en weekindeling. Deze omslag vraagt om 

een grotere planningsvaardigheid van de verzorgenden. Voorbeeld: ik heb met een bewoner 

afgesproken op woensdagmiddag te helpen bij het nemen van een bad. Die middag blijkt ook 

een feestmiddag gepland te zijn. Als hij dit hoort kiest de bewoner ervoor zijn bad te laten 

schieten en het bad op een andere dag te plannen. Daarvoor moet ik mijn tijdschema wijzigen. 

De toekomstige bewoners hechten minder aan een vast dag- en weekritme. Niemand doet 

meer, zoals vroeger, mee aan maandag wasdag, woensdag gehaktdag, enzovoort. In de 

werkplanning zal ik proberen hieraan zoveel mogelijk tegemoet komen. Ik zal nooit zeggen: ‘ik 

heb daar geen tijd voor’. Want daarmee bedoel ik: dit heeft voor mij geen prioriteit. Bij een 

goede werkplanning gaat de meeste tijd en aandacht naar dat wat het belangrijkste is. Soms 

is dit niet meteen duidelijk. Overleg met collega’s is dan nodig. Een advies van een arts of 

fysiotherapeut wordt gevraagd om een goede afweging te kunnen maken. Soms ligt de keuze 

eenvoudig. Ik zal altijd uitgaan van mijn eigen privé-leven. Daarin dien ik ook afwegingen te 

maken. Soms krijg ik te maken met zaken waar ik allebei prioriteit aan wil geven. Ook in het 

werk als verzorgende kom ik voor dit soort keuzes te staan. Er is geen standaardoplossing 

voor alle keuzemomenten. Maar in het algemeen geldt dat hoe gevaarlijker of ernstiger de 

situatie is, hoe hoger de prioriteit wordt. Dus als een bewoner belt omdat zij gevallen is, dan 

moet zij eerst geholpen worden, ook al ben ik bezig met de verzorging van iemand anders. Uit 

deze regels blijkt het advies al. Ik gebruik mijn gezonde verstand en blijf attent en oplettend. 

Er wordt van mij verwacht dat ik kan inspelen op onverwachte gebeurtenissen. Ik denk na 

over de manier en volgorde waarin ik mijn werkzaamheden ga aanpakken. Toch zal ik een 

tijdschema vaak weer moeten wijzigen. Ik zal genoodzaakt worden mijn plannen steeds bij te 

stellen door veranderende omstandigheden. Telkens weer zal ik zien hoe de plannen verstoord 

kunnen worden. Dit hoort ook bij mijn werk. Als ik te strak aan de plannen vast zal houden, 

is de kans groot dat ik in de problemen kom. 

 

Het zorgplan is het uitgangspunt voor mijn handelen. Toch kan het voorkomen dat het 

verstandig is om af te wijken van dat zorgplan omdat de omstandigheden niet zijn zoals ze 

normaal gesproken zijn. Bij het maken van een werkplanning ga ik uit van de beschikbare 

tijd. En daar heb ik als individu maar weinig invloed op. Hoeveel tijd ik tot mijn beschikking 

krijg wordt bepaald door de directie en de zorgverzekeraars, maar ook door de overheid die 

politieke besluiten neemt over de zorgsector. De factoren die mijn beschikbare tijd voor de 

zorg begrenzen zijn de uren die voor de zorg geïndiceerd zijn, het aantal personeelsleden dat 

het verpleeghuis tot haar beschikking heeft, de beschikbaarheid van goede hulpmiddelen, 

enzovoort. Uit bovenstaande factoren blijkt hoezeer de kwaliteit van de zorg onder druk kan 

staan. De zorgsector komt vaak negatief in het nieuws. Dit leidt tot ontevredenheid onder 

verzorgenden. Zij werken hard, willen niets liever dan goede zorg geven, maar voelen zich 

steeds tekortschieten. Uit een onderzoek dat in 2004 is gehouden, blijkt dat twee van de drie 

verzorgenden vinden dat zij onvoldoende tijd hebben om goede zorg te kunnen geven. Aan de 
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andere kant zijn er ervaringen zijn er ervaringen met een slimme en creatieve manier van 

werkplanning waarbij de werkdruk verlicht kan worden. Zo bleek op een afdeling van een 

zorgcentrum de bekende ochtendspits met de bijbehorende stress opgelost te zijn, toen men 

de bewoners op door hen zelf gekozen tijdstippen ging helpen met opstaan, wassen, aankleden 

en ontbijten. Deze zorgmomenten werden nu veel meer over de dag gespreid en dat gaf veel 

meer rust in het team. 

 

Wat doe ik, wanneer ik tot de conclusie kom dat ik te weinig mogelijkheden heb om mijn werk 

goed te plannen en dat daardoor de kwaliteit van mijn zorg onvoldoende is? Ik schik mij niet 

in mijn lot en wacht geen betere tijden af. Ik laat mijn stem horen daar waar het kan. In de 

communicatie met de bewoner zal ik in een conflictsituatie niet vragen naar het waarom van 

het handelen van een bewoner. Dat is namelijk een verwijt. Ik houd aandacht door oogcontact 

en een vriendelijke, rustige houding. Ik ga geen machtsstrijd aan en beperk de keuzes tot 

twee mogelijkheden. In geval van agressie begin ik met goed observeren. Ik omschrijf de actie 

in de rapportage: wat doet de bewoner, waar speelt dit zich af, voor wie is het een probleem. 

Op het moment dat iemand in het verpleeghuis komt, is hij de pineut. Als iemand drie keer 

per week patat met een kroket eet, krijgt hij te maken met een diëtist. Ik vind dat je de bewoner 

moet vragen waar je de lekkerste patat kunt kopen. Daar gaat het om. Niet om wat iemand 

mankeert, maar om wat iemand nodig heeft. Ik moet focussen op het welzijn van mensen. 

Dat is mijn startpunt. Natuurlijk moet ik de gezondheid van bewoners in de gaten houden. 

Als iemand ziek is moet ik de dokter erbij halen. Dat doe ik thuis ook. 

 

Voor mensen met een somatische aandoening zou ook kleinschalig wonen moeten worden 

opgezet, en niet alleen voor dementeren en mensen met een geestelijke handicap. Ook zij zijn 

gewend aan een kleine huiskamer (thuis) en ook zij willen graag hun bezittingen meenemen. 

Zij wonen ook permanent in het verpleeghuis en willen wonen zoals thuis. Zij willen ook 

participeren in het dagelijks leven. Zij willen ook huiselijkheid en de mogelijkheid om hun 

huisdieren mee te nemen. Er zijn vaak grote verschillen tussen wat de managers verstaan 

onder vraaggericht werken en wat verzorgenden eronder verstaan. Er zijn ook weer grote 

verschillen tussen de verzorgenden onderling. Die verschillen moeten helder zijn en er moet 

overstemming zijn. Wat bedoelen we precies als we het over klantgericht werken hebben. 

Vooraf met elkaar de uitgangspunten vastleggen, dat geeft duidelijkheid en houvast voor de 

verzorgenden. Er zit heel veel creativiteit bij de verzorgenden, daar moet je volgens mij gebruik 

van maken. Managers dienen zich vooral af te vragen wat die verzorgenden nodig hebben om 

hun werk goed te kunnen doen en goed naar ze luisteren. De verzorgenden moeten werken 

met de bewoners en de verzorgenden willen erg hun best doen om het de bewoner naar de zin 

te maken.  

 

Ik heb een aantal mogelijkheden beschreven om het bewustwordingsproces op gang te 

brengen. Volgens mij is bewustwording van hospitalisatie en alles wat daarmee samenhangt 

echter nog niet voldoende. Ik zie het als een dynamisch proces, waarin reflectie op de eigen 

houding en het eigen handelen en die van collega’s altijd noodzakelijk zal blijven.  Daarom 

beschrijf ik in deze paragraaf hoe en onder welke condities verzorgenden zich bewust kunnen 

blijven van de problematiek. Een eerste vereiste daarvoor is dat de aanbevelingen uit de 

bovenstaande paragraaf als vaste onderdelen van het werk ingeburgerd raken want daardoor 

krijgt de verzorgende de mogelijkheid de gewenste houding te ontwikkelen. 

 

Echter om die aanbevelingen te realiseren is ondersteuning nodig vanuit de organisatie en zal 

de organisatie voorwaarden moeten scheppen om een hospitaliserende en gehospitaliseerde 
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houding van de verzorgende te voorkomen. Eerder heb ik al gezegd dat verzorgenden kunnen 

hospitaliseren als zij bij voorstellen tot verandering steeds op weerstand stuiten in de 

organisatie en bij collega’s. Vaak heeft die weerstand te maken met de hierarchische structuur 

in de organisatie en met het gebrek aan aandacht bij de leidinggevenden voor wat zich op de 

werkvloer afspeelt. Volgens mij moet de top van de organisatie meer luisteren naar de mening 

en de voorstellen van verzorgenden op de afdeling. Zij staan immers vierentwintig uur per dag 

in contact met de bewoners om wie alles in het verpleeghuis zou moeten draaien, en zijn 

hierdoor beter dan de leidinggevenden op de hoogte van de wensen en behoeften van de 

bewoners. Verzorgenden (mits niet gehospitaliseerd) zijn binnen de organisatie de mensen die 

in kunnen schatten wat er zou moeten veranderen om zoveel mogelijk aan die wensen en 

behoeften tegemoet te kunnen komen. 

 

Een tweede voorwaarde om bewust te blijven ligt bij de verzorgenden zelf. Zij zouden meer als 

‘zelfstandig beroepsbeoefenaar’ moeten kunnen verzorgen en meer verantwoordelijkheden 

moeten krijgen in het gehele zorgverlenings-proces. Deze twee opties worden binnen het 

zogenaamde bewonersgericht verplegen gerealiseerd. Bij bewonersgericht verzorgen kunnen 

verzorgenden verzorgen volgens hun eigen visie en daardoor wordt hospitalisatie voorkomen. 

Omdat zij zich meer betrokken voelen bij de bewoner, zullen zij ook beter in staat zijn aan 

diens wensen en behoeften tegemoet te komen. Om te voorkomen dat de verzorgende zelfs 

binnen bewonersgericht verzorgen verzandt in routinematig handelen en in collectief 

bewonersgericht verzorgen terechtkomt is het van belang dat ook zij zich voortdurend bewust 

blijft van het gevaar van hospitalisatie. 

 

Een meer democratische ingerichte organisatie kan ertoe bijdragen dat er beter geluisterd 

wordt naar verzorgenden en bewoners. De democratisering kan omschreven worden als een 

sociaal proces waardoor de mens door een groeiend bewustzijn van zijn sociale situatie 

gemotiveerd wordt om te trachten eerst invloed uit te oefenen op die situatie, en tenslotte de 

bevoegdheden te verkrijgen om zelf die situatie te bepalen. Een democratische organisatie kan 

er ook voor zorgen dat de houding van bewoners ten opzichte van verzorgenden en 

leidinggevenden verandert. Democratisering bevordert de wederzijdse communicatie 

waardoor het zelfrespect van bewoners vergroot wordt en zij op hun eigen 

verantwoordelijkheden en mogelijkheden worden aangesproken. Bewoners worden benaderd 

en gezien als volwaardig gesprekspartner, en naar hun mening dient geluisterd te worden. 

Bewoners van het verpleeghuis zouden inspraak moeten hebben in het beleid van de 

organisatie. Het verpleeghuis is immers hun woonplek. Dat kan bijvoorbeeld via de 

bewonersraad die dwingende adviezen zou moeten kunnen geven. In het merendeel van de 

verpleeghuizen is zo’n bewonersraad al ingesteld. Leidinggevenden en verzorgenden moeten 

bewoners actief op de hoogte stellen van de mogelijkheden van de bewonersraad en hen 

motiveren hieraan deel te nemen.  

 

Ik ben het wel eens met het idee dat verzorgenden zich op de eerste plaats op bewoners moeten 

richten, maar ik wil daar toch een kanttekening bij maken. Als ik zes uur op zo’n groep met 

ernstig zieke mensen werk, waar mevrouw A. voor de honderdste keer vertelt dat ze naar haar 

moeder gaat, dat ze wacht tot de kinderen school komen, de heer B. voor de duizendste keer 

zijn liedje zingt, de bewoners op elkaar schelden om niets, dan heb ik een vluchtheuvel nodig. 

Even vijftien minuten een normaal gesprek. De verzorgenden hebben ondersteuning van 

elkaar nodig. Dat onderlinge contact moet je niet uitsluiten. Daarom pleit ik voor kleinschalig 

wonen in een grootschalig verband, werken met minstens zes bewoners. Verzorgenden moeten 

plezier in hun werk hebben en het gevoel dat ze gesteund worden. En ik moet accepteren dat 
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bewoners niet altijd direct geholpen worden. Ze waren ook gewend om te wachten op de bus 

of in de rij voor de kassa van de buurtsuper. De stellingen: de verzorgende is de schuld van 

hospitalisatie of de bewoner is de schuld van hospitalisatie kan ik beantwoorden met een 

conclusie in het voordeel van de bewoner. De conclusie is dat de verzorgende altijd de schuld 

is, samen met de organisatie van het verpleeghuis, aan de hospitalisatie van de bewoner. De 

bewoner reageert altijd op de verzorgende, de planning, de structuur en de organisatie van 

het verpleeghuis. Degene die niet willen meedoen worden als lastig ervaren. Ik heb enkele 

manieren aangegeven waarop bewoners aan de druk die binnen het verpleeghuis op hen wordt 

uitgeoefend het hoofd te kunnen bieden. Elk van deze gedragslijnen is in feite een manier om 

de spanning tussen iemands oorspronkelijke leefwereld en de leefwereld van het verpleeghuis 

aan te kunnen. In sommige gevallen echter is de oorspronkelijke wereld van de bewoner 

zodanig geweest dat hij reeds tegen de naargeestige wereld buiten en binnen de muren van 

hun huis immuun geworden is, en dit soort mensen hoeft geen vergaande 

aanpassingsstrategieën te gebruiken. De verzorgenden en de managers zou verboden moeten 

worden om een bepaald soort spanning te scheppen en onderhouden tussen de wereld van 

thuis en de wereld van de inrichting. Het zou verboden moeten worden deze voortdurende 

spanning te hanteren als een strategisch middel bij het beheersen van mensen. Mensen 

overheers je niet, zo ga je niet met hun om. 

 

 

Laatste woorden  

 

Leerling zijn is niet de leukste baan die er is. Problemen worden vaak niet benoemd omdat de 

stage niet het doel is maar een middel om het diploma te verkrijgen. De leerling zou tussentijds 

moeten kunnen wisselen van begeleider wanneer de samenwerking niet goed verloopt. 

Wanneer er niet naar leerstijlen wordt gekeken bij de aanstelling van een begeleider, loopt de 

leerling het risico dat zijn begeleider geen inzicht heeft in de leerstijl van de leerling en zich 

niet stimulerend opstelt bij de begeleiding. Wie de kwaliteit van een begeleider moet bepalen 

is dan overigens nog wel een belangrijk punt van discussie: overheid, collega’s, 

opleidingsinstituten komen allen in aanmerking. Ik ben ervan overtuigd dat de komende jaren 

ingrijpende veranderingen te zien zullen geven op het terrein van de begeleiding van leerlingen.  

De begeleider dient de leerling te stimuleren, haar de eigen verantwoordelijkheid laten nemen 

en het leerproces in haar eigen tempo laten doorlopen. Het succes van de begeleider hangt 

sterk af van diens persoonlijk optreden. Formeel gezag is geen sterke basis. Het komt aan op 

visie, tact en overtuigingskracht. De leerling heeft recht op het verbeteren van competenties 

en het werken aan persoonlijke vraagstukken. De leerling zit niet te wachten op iemand die 

je wel even vertelt hoe het moet. De leerling heeft recht op een begeleider die je in een 

vertrouwensrelatie een spiegel voorhoudt en je het gevoel en de handvaten geeft om de zaken 

zelf goed aan te pakken. In mijn visie is begeleiden het helpen ontwikkelen van leerlingen door 

middel van het stellen van de juiste vragen, het geven van relevante feedback en het maken 

van goede afspraken en deze ook nakomen.  

Ik heb geconstateerd dat er niet zoveel samengewerkt wordt tussen leerling en  werkbegeleider. 

Ik denk dat hier een belangrijke verbetering kan worden bereikt door ervoor te zorgen dat 

leerling en werkbegeleider samen worden ingeroosterd. Dan kunnen zowel de keuze voor de 

manier van werken als de samenwerking optimaal worden uitgevoerd. Op die manier kan er 

doeltreffender aan de doelen worden gewerkt. De leerling kan meestal nog niet goed vertellen 

wat ze doet, ze is hier nog onduidelijk over. De leerling kan er geen verantwoording over af 

leggen. Het is belangrijk om systematisch, stap voor stap te werk te gaan en er bij stil te staan 

dat de leerling, vooral in het begin van de opleiding en op een nieuwe afdeling, behoefte heeft 

aan structuur.  
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Ik heb gezien hoe aan de inbreng van de leerling voorbij wordt gegaan. Dat er veel structuur 

is in de begeleiding van de leerling. Dat structurering meer een behoefte van de begeleiders is 

dan van de leerling. Een individueel begeleidingsplan zou een goed hulpmiddel zijn om de 

persoonlijke einddoelen van de leerling behalen: zelfstandigheid, op een respectvolle manier 

zorg verlenen, veiligheid bieden. Er moet meer met leerlingen in de praktijksituatie 

gecommuniceerd worden. En daarmee bedoel ik tussen leerlingen en de werkbegeleider. Hoe 

leerlingen communiceren is intrigerend. Dat ze communiceren staat buiten kijf; met sommige 

teamleden in loze minuten, per e-mail en op school. Maar het is nooit hoorbaar voor de 

begeleiders. De leerlingen zijn bepaald geen open boek. Ze praten niet openlijk, ze laten 

hooguit door hun gedrag merken of het goed of slecht met hen gaat, bang voor het niet behalen 

van hun diploma. Leerlingen zijn net als iedereen: ze voelen, reageren, ze willen dingen. Dat 

ze dat niet rechtstreeks kunnen vertellen, heeft uiteraard te maken met de machtsstructuur 

in de zorg, en wordt vaak verergerd door de merkwaardige omgeving van verdeel en heers 

waarin velen van hun werken. 

Tijdens het werken in de zorg kwam ik het gehospitaliseerde gedrag van de verzorgenden en 

de bewoners tegen. Beiden zijn schuld aan de problemen die erdoor ontstaan. Ik heb betoogd 

dat de gehospitaliseerde verzorgende door haar houding en benaderingswijze een belangrijk 

aandeel heeft in de hospitalisatie van bewoners van een verpleeghuis. Naar mijn mening komt 

de houding naar bewoners voort uit de visie op verzorgen die de verzorgende heeft. Deze visie 

is het referentiekader van waaruit zij naar het vak kijkt, en is daardoor leidraad voor haar 

houding en handelen naar bewoners. De visie op verzorgen en de houding van de verzorgende 

zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. De verzorgende moet zich er voortdurend van 

bewust zijn dat zij door haar houding naar bewoners een instrument kan zijn om bij hen 

hospitalisatie te voorkomen. Zij moet een zodanige houding hebben dat de bewoner in zijn 

afhankelijkheid zijn gevoel van eigenwaarde en zelfrespect behoudt of weer terugvindt. De 

houding van de verzorgende mag er niet toe leiden dat zij haar persoonlijkheid, individualiteit 

en menswaardigheid verliest. Aan zo’n houding van verzorgenden moet naar mijn mening dan 

ook een basishouding ten grondslag liggen die blijk geeft van empathie, echtheid en respect. 

Een belangrijk element van een goede basishouding noem ik het hebben van respect. Respect 

voor de bewoner houdt in dat de bewoner in zijn waarde wordt gelaten, dat hij wordt 

geaccepteerd zoals hij is, dat men hem serieus neemt en op gelijke voet met hem omgaat. 

Daarvoor is nodig dat de verzorgende belangstelling heeft voor de persoon van de bewoner. 

Dus niet alleen in zijn ziekte, maar ook voor zijn gevoelens en interesses. De verzorgende 

respecteert de mening van de bewoner en zal hem niet haar waarden en normen opleggen. 

Naar mijn mening moet de verzorgende zich altijd bewust zijn van de afhankelijkheid van de 

bewoner en van het feit dat zij een zekere macht heeft in de hulpverleningsrelatie. Maar deze 

macht en deze afhankelijkheidsrelatie mogen geen belemmering zijn voor een gelijkwaardig 

contact met de bewoner. Juist in het onderhouden van een gelijkwaardig contact ondanks de 

machtspositie die zij inneemt toont de verzorgende respect voor de bewoner. Het hebben van 

respect komt vooral naar voren in de wijze waarop de verzorgende handelt en de bewoner 

benadert. Voorbeelden hiervan zijn: de bewoner de ruimte laten en aanwezig zijn wanneer de 

bewoner haar nodig heeft. Empathie, echtheid en respect zie ik als wezenskenmerken van de 

gewenste houding. Als deze drie aspecten in de houding van verzorgenden aanwezig zijn, 

zullen zij naar mijn mening als vanzelfsprekend de juiste benaderingswijze naar bewoners 

hebben om hospitalisatie van bewoners te voorkomen. In de praktijk heb ik gezien dat deze 

drie aspecten niet altijd aanwezig zijn in de houding en het handelen van de verzorgende. 

Regels worden strikt gehanteerd en er wordt voorbij gegaan aan de schaamte- en privacy-

gevoelens van de bewoners. Deuren worden niet altijd gesloten en het merendeel van de 

verzorgenden komt onaangekondigd binnenlopen. Ik heb zelfs vaak gezien dat een 

verzorgende tijdens het wassen van een bewoner zonder uitleg wegloopt. Als de bewoner 
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dagelijks geconfronteerd wordt met dergelijke aantastingen van zijn privacy- en 

schaamtegevoelens, zal hij dit, wellicht na aanvankelijk verzet, accepteren en onverschillig 

worden. Dat wordt hospitaliseren genoemd.  

 

Ik heb beschreven op welke wijze de veranderingen in de houding van de verzorgenden volgens 

mij gerealiseerd kunnen worden. Ik beschreef manieren om de strijd tegen hospitalisatie als 

een strijd van bewust worden en bewust blijven aan te gaan. Op de eerste plaats moet er een 

open sfeer op de afdeling zijn en moet het van essentieel belang voor de uitoefening van het 

verzorgend beroep worden geacht dat de verzorgende kritisch is naar eigen houding en 

handelen en die van collega’s. Op de tweede plaats pleit ik voor supervisie en intervisie, twee 

vormen van bewustwording en deskundigheidsbevordering via welke de verzorgende inzicht 

kan verwerven in haar houding naar bewoners, en zichzelf en haar collega’s kan behoeden 

voor hospitalisatie. Op de derde plaats pleit ik voor regelmatige kwaliteitstoetsingen omdat 

daarmee onderzocht kan worden in hoeverre de verwoorde visie van verzorgenden ook in hun 

handelen tot uitdrukking komt. Via toetsingen kunnen zij zich bewust worden van hun 

houding en handelen naar bewoners en daardoor hospitalisatie van zichzelf en indirect van 

bewoners voorkomen. Op de vierde plaats noem ik scholing en bijscholing als mogelijkheden 

om verzorgenden bewust te maken van de oorzaken, de gevaren en de gevolgen van 

hospitalisatie. Door scholing en bijscholing zorgt de verzorgende voor een constante 

ontwikkeling van haar visie op verzorgen en blijft zij kritisch ten aanzien van haar eigen 

functioneren en dat van collega’s. 

 

Vervolgens noemde ik een aantal voorwaarden om deze aanbevelingen te kunnen realiseren. 

Zo dient de organisatie de facilitaire voorwaarden te scheppen zodat verzorgenden 

gemotiveerd kunnen blijven werken aan het bewustwordingsproces. Daarnaast dienen de 

leidinggevenden meer aandacht te hebben voor wat er zich op de werkvloer afspeelt, en dient 

de organisatie democratisch te zijn ingericht. Verzorgenden ontplooien meer initiatieven als 

zij in staat gesteld worden als zelfstandig beroepsbeoefenaar volgens eigen visie 

bewonersgericht te kunnen verzorgen. Ook de bewoners van het verpleeghuis zijn gebaat bij 

die democratisering, omdat zij zich door een grotere inbreng in de organisatie gerespecteerd 

voelen als volwaardige gesprekspartners. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kunnen 

verzorgenden de gewenste houding realiseren en handhaven. Ik besef dat het realiseren van 

de door mij geopperde aanbevelingen en gestelde voorwaarden een grote opgave is die veel tijd 

en inzet zal vergen van de verzorgenden, maar die zeker de moeite waard is.  

 

Ook opleidingen kunnen bijdragen aan het ontstaan van hospitalisatie van verzorgenden door 

leerlingen onvoldoende kritisch te maken, door onvoldoende aandacht voor de ontwikkeling 

van een eigen visie op verzorgen, en door onvoldoende aandacht voor hoe hospitalisatie van 

verzorgenden ontstaat en voorkomen wordt. Als er in de opleidingen meer aandacht besteed 

zou worden aan het dreigende gevaar van hospitalisatie van de verzorgenden en als leerlingen 

de verschijnselen ervan leren kennen, hebben zij in ieder geval een goede basis van waaruit 

zij zich kunnen wapenen tegen dit altijd dreigende gevaar tijdens de uitoefening van hun 

beroep. Het feit dat hospitalisatie van bewoners een gezond bestaan belemmeren, moet 

voldoende reden zijn om de hoofdoorzaak ervan, hospitalisatie van de verzorgenden, te willen 

voorkomen. Als opleidingen meer aandacht geven aan het probleem van hospitalisatie van 

verzorgenden, komt dat rechtstreeks de kwaliteit van zorg ten goede en daar draait het in het 

verzorgen om: het bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. 

 

Aandacht voor de preventie van hospitalisatie van verzorgenden is ook nodig in het kader van 
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de BIG-wet waarin eisen worden gesteld op het gebied van kwaliteitsbewaking en 

kwaliteitsbevordering. Preventie van hospitalisatie heeft alles met kwaliteitsbevordering te 

maken. Aandacht voor de preventie van hospitalisatie van verzorgenden is tenslotte ook in 

het kader van de professionalisering van ons beroep van belang. In het kader daarvan moeten 

verzorgenden aan kunnen geven welke specifieke kwaliteiten aan verzorgenden toebehoren. 

Daarvoor is constante bezinning op het beroep en op het eigen functioneren als verzorgende 

nodig. Ook in dat kader is het dus van belang te allen tijde, dus ook in opleidingen, 

hospitalisatie van de verzorgende en daarmee van bewoners te voorkomen. 

 

Zoals hierboven aangegeven, werkt hospitalisatie van de verzorgende de hospitalisatie van de 

bewoner in de hand. Daarnaast zijn er nog een groot aantal negatieve gevolgen van 

hospitalisatie van verzorgenden. Door te hospitaliseren heeft de verzorgende een manier 

gevonden om haar werk aan te kunnen. Het kan lijken dat zij, zich niet bewust zijnde van 

haar situatie, nog wel plezier in haar werk heeft en haar werk kan blijven uitvoeren, maar het 

gevaar bestaat dat de hospitalisatie uiteindelijk leidt tot ‘burn-out’. Zodra er onvrede over de 

situatie ontstaat en als het niet langer mogelijk is de emoties te onderdrukken of als het werk 

op een gegeven moment teveel wordt, zullen de prestaties afnemen en kan de verzorgende 

afknappen op haar beroep. Een dergelijk burn-out-syndroom gaat gepaard met 

psychosomatische klachten zoals slapeloosheid en een verhoogde bloeddruk. Het gevoel van 

eigenwaarde kan verminderen, en het is niet denkbeeldig dat zij teleurgesteld raakt in zichzelf 

en haar beroep doordat zij niet meer voldoet aan de verwachtingen die zij zich oorspronkelijk 

gestelde had. Ziekteverzuim en uiteindelijk zelfs het beroep opgeven zijn dan mogelijke 

gevolgen. Wanneer de verzorgende hospitaliseert, kan ook de kwaliteit van de zorg in gevaar 

komen. Een gehospitaliseerde verzorgende heeft geen oog meer voor de wensen en behoeften 

van de individuele bewoner, en werkt routinematig en zonder persoonlijke betrokkenheid. 

Omdat zij minder geïnteresseerd is in haar werk en minder kritisch is ten aanzien van haar 

beroepsuitoefening, kan zij niet meer de zorg verlenen die de bewoner nodig heeft. 

 

Ook de zelfredzaamheid van de bewoner wordt niet altijd als uitgangspunt genomen. In plaats 

van eigen initiatieven te stimuleren wordt het maken van keuzes veelal uit handen genomen. 

Daardoor wordt zijn afhankelijkheid extra benadrukt en wordt de bewoner in zijn patiënten-

rol bevestigd. Verzorgenden zouden meer moeten overleggen met bewoners. Het stimuleren 

van de bewoner tot het maken van keuzes moet niet alleen hele grote maar juist ook hele 

kleine zaken betreffen zoals: de te dragen kleding, de temperatuur van het waswater, wel of 

niet in de huiskamer eten of de invulling van de maaltijd. Opvallend in dit verband is dat de 

eettafel in het verpleeghuis niet gewoon gedekt wordt zoals in een woon/leefklimaat verwacht 

mag worden. In plaats daarvan wordt het eten opgeschept, het brood wordt van tevoren 

gesmeerd en kant-en-klaar geserveerd. Zo wordt de maaltijd niet alleen ontdaan van zijn 

sociale functies, de bewoner wordt ook de mogelijkheid onthouden zelf keuzes te maken. Een 

bewoner die halfzijdig verlamd is, heeft niet alleen lichamelijke problemen zoals kans op 

contracturen en zelfzorgtekorten op het gebied van adl (activiteiten van het dagelijks leven), 

maar ook psychische en sociale probleem. Dit kunnen problemen zijn met betrekking tot de 

acceptatie van het eigen lichaam en aanpassing van het zelfbeeld en moeilijk te onderhouden 

sociale contacten. De verzorgende die oog heeft voor het verband tussen deze aspecten, zal de 

bewoner benaderen als volwaardig mens. En als zij ook nog rekening houdt met het uniek 

zijn van ieder mens en niet uitgaat van de standaardnorm, zal de bewoner zich als persoon 

gerespecteerd voelen. 

 

Tijdens het werken in de praktijk heb ik mijzelf er ook wel eens op betrapt dat ik een houding 



53 

 

aannam die hospitalisatie van bewoners in de hand zou kunnen werken en dat ik meega in 

de cultuur van de afdeling. Ik werd ook tijdens het wassen van een bewoner weggeroepen of 

had een privé-gesprek met een medeverzorgende in het bijzijn van een bewoner. Maar omdat 

ik het hospitaliserende effect onderken was ik in staat mijn houding te wijzigen. Ik schrijf dit 

omdat ik besef dat het handhaven van de gewenste houding een zware opgave is. Maar ik 

vind het de moeite waard een dergelijke houding na te blijven streven. 

 

Zolang verzorgenden zich niet bewust zijn van de invloed van hun houding op de bewoners 

van het verpleeghuis en van het feit dat zij zelf gevaar lopen te hospitaliseren en welke 

gevolgen dit kan hebben voor henzelf en voor de kwaliteit van zorg, zal het moeilijk zijn hen 

te motiveren hun houding kritisch te bekijken en te veranderen. Zoals ik al eerder gesteld heb 

komt de houding voort uit de visie op verzorgen. Daarom is het belangrijk dat de verzorgende 

haar eigen visie uitlegt. Op die manier kan haar visie een hulpmiddel zijn bij het bewust 

maken van keuzes. Je visie kan in allerlei situaties richting geven aan je manier van reageren 

en aan je houding. Vaak weten verzorgenden niet vanuit welke visie zij handelen en welke 

consequenties hieruit te trekken zijn voor henzelf en voor anderen. Ook komt het voor dat 

verzorgenden weliswaar een goede visie op verzorgen kunnen verwoorden, maar deze niet 

kunnen vertalen in handelen. Dat komt omdat zij er de kans niet voor krijgen. Zulke 

verzorgenden zijn zich er niet van bewust dat de echte visie op verzorgen niet zozeer blijkt uit 

mooie woorden, maar moet blijken uit praktisch handelen. Goede voornemens en mooie 

woorden zijn dus niet voldoende om bewoners met een juiste houding te benaderen. 

Bewustwording hiervan is dan ook het centrale thema in de strijd tegen hospitalisatie. Een 

belangrijke voorwaarde om verzorgenden bewust te laten worden van hun houding naar 

bewoners is het creëren van een open sfeer op de afdeling. Met een open sfeer bedoel ik dat 

je jezelf kunt zijn onder collega’s, dat je je veilig voelt in het team waarin je werkt en dat 

iedereen in het team zich geaccepteerd voelt. Een open communicatie met een sfeer van 

wederzijds vertrouwen, respect voor elkaar en eerlijkheid is daarvoor van essentieel belang. 

Bij een open sfeer is er ruimte om kritisch naar elkaars wijze van verzorgen te kijken en is het 

vanzelfsprekend dat collega’s elkaar feedback geven. Feedback is nodig om zicht te krijgen op 

het effect van je houding en je handelen. Om op een goede manier feedback te krijgen en er 

iets mee te kunnen doen moet je wel bereid zijn je gedrag bespreekbaar te maken en te 

veranderen. Door naar aanleiding van feedback te praten over je houding en wijze van 

verzorgen krijg je meer inzicht in je visie en zal je je visie steeds duidelijker en concreter 

kunnen formuleren. Doordat de verzorgende zich bewust wordt van haar visie, is zij in staat 

haar houding en handelen te verantwoorden naar collega’s en kan zij kritischer zijn naar 

anderen. Als er in het team op deze wijze met elkaar (ook met leerlingen) wordt omgegaan 

durft zij eerder ideeën aan te dragen en staat zij open voor de ideeën van anderen. Het is 

bevorderen voor een open sfeer als ook de organisatie open staat voor de ideeën van de 

verzorgenden op de werkvloer. Verzorgenden voelen zich serieus genomen en zullen eerder 

initiatieven ontplooien ter verbetering van de kwaliteit van de zorg en van de 

werkomstandigheden. Een open sfeer op de afdeling en binnen de organisatie kan er dus voor 

zorgen dat de verzorgende kritisch blijft kijken naar haar eigen functioneren en naar het 

functioneren van collega’s. Daarom is een open sfeer een voorwaarde om hospitalisatie van 

verzorgenden en daarmee van bewoners te voorkomen. Maar alleen een open sfeer is daarvoor 

niet voldoende. Die creëert immers alleen maar de ruimte om kritisch te zijn en om emoties 

bespreekbaar te maken. Verzorgenden moeten leren in zo’n open sfeer hun visie en daarmee 

hun houding bewuster te overdenken. De open sfeer is het middel, de bewustwording is het 

doel. Zonder die bewustwording bestaat zelfs het risico dat hospitalisatie in de hand gewerkt 

wordt, vooral als het gehele team al lijdt aan hospitalisatie. In zo’n team zorgt de open sfeer 
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ervoor dat er weliswaar kritisch naar elkaar gekeken wordt, maar dat gebeurt dan vanuit een 

gehospitaliseerde visie en dat betekent dat ook het handelen dan beargumenteerd wordt 

vanuit een niet-gewenste visie. In plaats van dat hospitalisatie dan voorkomen wordt, wordt 

deze juist versterkt en in stand gehouden. Een open sfeer is op zichzelf dus nog niet 

voldoende, maar zij is wel een belangrijke voorwaarde om het bewustwordingsproces op gang 

te kunnen brengen en in stand te kunnen houden.  

 

Anneke Koers, leerling tweede jaar (BBL 3), stageplaats V9. Opleiding BBL 3  verzorgende 

(instroom) Verpleeghuis Vreugdehof, afdeling V9 somatiek 
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