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Voorwoord 

 

Men moet geduld hebben 

Met onopgeloste zaken in het hart 

En proberen de vragen zelf te koesteren 

Als gesloten kamers 

En als boeken 

Die in een vreemde taal geschreven zijn. 

Het komt erop aan alles te leven. 

Als je de vragen leeft, 

Leef je misschien langzaam maar zeker, 

Zonder het te merken, 

Op een goede dag het antwoord in. 

 Rainer Maria Rilke 

 

Als 18-jarige studente begon ik aan mijn opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek. 

Jong en onbevangen, nog niet wetende welke ervaringen en inzichten ik de komende jaren op 

zou doen. Mijn interesse voor thema’s rondom zingeving en humanisering was gewekt.  

Ik was 21 en het was mijn eerste dag als gastvrouw in een verpleeghuis. Ik zat naast een 

bewoonster van een psychogeriatrische afdeling. Plotseling kreeg ik een sterk verlangen mij 

te verbinden met de bewoonster. Tegelijkertijd ervoer ik een onvermogen en had ik nog geen 

idee hoe ik dit kon doen. Er kwamen allerlei vragen in mij op, zoals: waar is het mens eigene 

van deze persoon? Hoe ervaart zij haar wereld en hoe kan ik mij inleven in haar 

belevingswereld? Bovenstaande tekst van mijn lievelingsdichter Rilke doet mij denken aan 

hoe ik deze tijd beleefd heb. Langzamerhand kreeg ik steeds meer antwoorden op deze 

vragen.  

Tijdens mijn master kreeg ik interesse in morele vraagstukken met betrekking tot individuele 

afwegingen, organisaties en samenlevingen. Ik ging mij interesseren in vragen zoals: wat is de 

betekenis van goed werk? Of hoe oriënteren wij mensen ons in de morele ruimte? 

Mijn assistentschap bij het vak reflectievaardigheden bracht mij nog meer inzicht in mijn 

eigen (morele) waarden, maar ook in hoe waarden uiting gaven aan de persoonlijke visies van 

het goede leven van studenten. Aansluitend op deze interesses kwam vanuit Stichting 

Humanitas de vraag hoe zij als organisatie zich kunnen inspireren vanuit het Humanisme en 
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in welke mate de kernwaarden leefden binnen de organisatie. Gedreven door al deze vragen 

en interesses begon ik het schrijven van mijn masterscriptie. 

Naast kennisinhoudelijke vragen werd ik ondertussen ook geconfronteerd met mijn eigen 

existentiële vragen over mijn persoonlijke betekenis van het goede leven en vragen over het 

schrijven van een goede wetenschappelijke scriptie. Dit maakte dat ik vertraging opliep en 

soms gek werd van vragen die ik voor mijzelf niet snel kon beantwoorden. Wederom 

beschouw ik de tekst van Rilke als één van mijn levensbeschouwelijke inspiratiebronnen die 

mij steun geven in het uithouden van het onbekende. Daarnaast wil ik dank uit spreken naar 

mijn scriptiebegeleider Wike die mij altijd van constructieve feedback heeft voorzien, het 

geduld heeft weten op te brengen en mij goede tips gaf voor het schrijven van mijn scriptie.  

Ook wil ik mijn moeder Bianca bedanken voor het stellen van reflectieve vragen, zodat ik 

meer inzicht kreeg in datgene wat ik had gelezen en onderzocht. Ik wil haar, mijn familie en 

vriendinnen ook bedanken voor de emotionele steun die zij mij tijdens het afronden van het 

laatste onderdeel van mijn studie hebben gegeven. 
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Samenvatting 

Om in kaart te brengen wat goede verpleeghuiszorg inhoudt worden voornamelijk 

kwaliteitsmetingen gebruikt die gericht zijn op klinische resultaten die objectief meetbaar zijn 

(Spilsbury, Hewitt, Stirk & Bowman, 2011). De nadruk binnen de gezondheidszorg ligt op 

objectieve en meetbare resultaten van buitenaf. Dit kan resulteren in een schaarste aan kennis 

over de betekenis van goede zorg vanuit het perspectief van cliënten en zorgverleners. 

Waardoor wezenlijke kennis over wat goede zorg inhoudt verloren kan gaan (Moor, 2008). 

Ook zou de nadruk op objectief meetbare resultaten kunnen leiden tot inhumane zorg (van 

Heijst, 2005). 

Inzicht in de waardeoordelen van verzorgenden draagt bij aan het genereren van meer 

wetenschappelijke kennis over goede verpleeghuiszorg. Deze kennis zou een bijdrage kunnen 

leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.  

Hiervoor is er kwalitatief onderzoek gedaan naar de visie van verzorgenden op goede 

verpleeghuiszorg, de waarden die voor hen leidend zijn in de praktijk en in hoeverre deze 

waarden humanistisch van aard zijn. De volgende hoofdvraag is hiervoor leidend geweest: 

Wat is de visie van verzorgenden op goede verpleeghuiszorg en welke waarden zijn hiervoor 

leidend en in hoeverre zijn deze waarden humanistisch van aard? 

Dit onderzoek betreft een casestudy, waarbij 10 verzorgenden werkzaam bij Stichting 

Humanitas Rotterdam zijn bevraagd door middel van semigestructureerde diepte-interviews. 

De visie van verzorgenden op goede verpleeghuiszorg is sterk zorg ethisch van aard. Toch 

hechten zij voor het garanderen van goede zorg wel waarde aan kwalitatieve richtlijnen. 

Afstemming, menswaardige verzorging en liefdevolle zorg zijn zorg ethische elementen die 

leiden tot goede verpleeghuiszorg. Deze elementen hebben betrekking op de uitvoering van 

de zorg en het onderhouden van de zorgrelatie. De leidende waarden van de verzorgenden 

zijn: menswaardigheid, eigen regie, respect, liefde, betrokkenheid, verbondenheid, 

vertrouwen, aandacht, verantwoordelijkheid (aansprakelijkheid, reflectie), moed en 

creativiteit. De leidende waarden van de verzorgenden zijn humanistisch van aard gebleken. 

Echter zijn er ook essentiële humanistische uitgangspunten niet teruggevonden in de leidende 

waarden van verzorgenden.  
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1. Aanleiding en probleemstelling 

Inleiding 

“Het personeel van verpleeghuis Grootenhoek in Hellevoetsluis kreeg instructies om 

bewoners maximaal drie keer per dag naar het toilet te laten gaan. Contractueel vastgelegd 

om 11, 14 en 18 uur. Het is slechts één van de vele voorbeelden die het rechtstreekse gevolg 

zijn van de overdreven drang om zorg te standaardiseren en in protocollen, programma’s en 

contracten te gieten.”1 Dit citaat komt uit een column van Vanlaere, Vanwezer & Verlinden 

(2017), waarin zij de nadruk op standaardisering en meetbare zorg in twijfel trekken. Waar 

eerder de relatie tussen de zorgverlener en cliënt centraal stond binnen de gezondheidszorg 

vindt er volgens Moor (2008) nu een verschuiving plaats naar steeds meer beheersing via 

technologie en doelmatigheid van buitenaf. Kwaliteitsmetingen binnen verpleeghuizen richten 

zich volgens Spilsbury, Hewitt, Stirk & Bowman (2011) dan ook voornamelijk op klinische 

resultaten van cliënten die objectief meetbaar zijn.  

Binnen Nederland is er sinds 2014 vanuit de overheid meer aandacht voor verbetering 

van de verpleeghuiszorg. Met de invoering van het programma “Waardigheid en Trots” in 

2014 wordt er binnen de verpleeghuiszorg gekeken naar hoe er kan worden aangesloten bij de 

wensen en mogelijkheden van cliënten, waarbij familie en naasten ook worden betrokken. 

Daarnaast heerste er de wens dat door dit programma de zorg met plezier geleverd zou 

worden door gemotiveerde verzorgenden en verpleegkundigen. Het doel hiervan was het 

(her)ontdekken wat ertoe doet voor cliënten en zorgprofessionals in de verpleeghuiszorg en 

dit leidend te laten zijn in de zorg (Eliens, 2019). Dit programma initieerde de invoering van 

een kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg. Later kreeg Zorginstituut Nederland de 

verantwoordelijkheid voor de realisatie van het kwaliteitskader. Sinds 12 januari 2017 vormt 

het kwaliteitskader verpleeghuiszorg de wettelijke basis voor de kwaliteit van de 

verpleeghuiszorg (Zorginstituut Nederland, 2017). In het kwaliteitskader zijn aan de hand van 

een aantal thema’s normen vastgesteld waar zorginstellingen aan moeten voldoen om goede 

verpleeghuiszorg te waarborgen (Zorginstituut Nederland, 2017). Volgens Van Heijst zijn 

protocollen, zorgplannen en richtlijnen nodig voor het organiseren van de zorg. Echter ligt 

volgens haar de nadruk te veel op concrete en tastbare resultaten met als gevolg inhumane 

zorg. Om een beeld te krijgen van wat goede zorg en daarmee goede verpleeghuiszorg 

betekent, zijn Vanlaere, Vanwezer &verlinden (2017) ook van mening dat enkel de focus op 

                                                 
1 https://www.aup-

online.com/docserver/fulltext/01692216/33/2/TA_2017_033_002_005.pdf?expires=1636311774&id=id&accna

me=guest&checksum=9C8C8EC0F7A8F6A3A55C452A7A194303 gevonden op: 08-11-2021. 

https://www.aup-online.com/docserver/fulltext/01692216/33/2/TA_2017_033_002_005.pdf?expires=1636311774&id=id&accname=guest&checksum=9C8C8EC0F7A8F6A3A55C452A7A194303
https://www.aup-online.com/docserver/fulltext/01692216/33/2/TA_2017_033_002_005.pdf?expires=1636311774&id=id&accname=guest&checksum=9C8C8EC0F7A8F6A3A55C452A7A194303
https://www.aup-online.com/docserver/fulltext/01692216/33/2/TA_2017_033_002_005.pdf?expires=1636311774&id=id&accname=guest&checksum=9C8C8EC0F7A8F6A3A55C452A7A194303
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objectieve standaarden niet genoeg is. Zij breken met de overtuiging dat transparante zorg per 

definitie goede zorg is. Goede zorg kan volgens hen geleverd worden, maar de pogingen om 

goede zorg uit te drukken in middelen zorgen ervoor dat de visie op goede zorg beperkt blijft. 

Doordat de focus op eenvoudig objectief te meten criteria wordt gelegd, bestaat de 

mogelijkheid dat er onvoldoende over de betekenis van waardevolle zorg voor patiënten 

wordt nagedacht en zorgverleners niet erkend worden. Het gevolg hiervan is dat zorg die niet 

goed meetbaar is, maar wel van wezenlijk belang is voor het leveren of krijgen van goede 

zorg, niet wordt uitgevoerd (Moor, 2008). De vraag rijst hoe goede verpleeghuiszorg kan 

worden onderzocht op een manier waarbij er aandacht is voor de binnenkant van de zorg en er 

recht wordt gedaan aan de betekenis van waardevolle zorg voor patiënten en zorgverleners.   

Kane & Kane (2001) verwijzen in hun onderzoek naar de voorkeuren van cliënten bij 

het ontvangen van verpleeghuiszorg naar eerder gedane onderzoeken die zich richten op 

hetzelfde thema. Uit een eerder onderzoek van Kane et al. (1997) komt naar voren dat 

cliënten het fijn vinden controle te hebben over hoe zij hun dagelijkse leven invullen. Een 

ander onderzoek van Kane et al. (1998) richt zich op de voorkeuren van cliënten ten aanzien 

van de accommodatie. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat zij waarde hechten aan een privékamer. 

Tevens is er onderzoek gedaan naar de voorkeuren voor flexibele of gestructureerde routines 

onder cliënten. Deze zijn per cliënt verschillend gebleken (Degenholtz, Kane & Kivnick 

1997). En naar welke interpersoonlijke kwaliteiten een zorgverlener dient te hebben volgens 

cliënten. Dit bleken betrouwbaarheid, competentie en geven om cliënten te zijn (Geron et al., 

2000). Het onderzoek van Nakrem et al. (2011) geeft meer inzicht in de essentiële 

interpersoonlijke factoren voor de kwaliteit van de interactie tussen patiënt en 

verpleegkundige in verpleeghuizen vanuit het oogpunt van cliënten. Dit bleken bijvoorbeeld 

een zorgrelatie die aandacht heeft voor functiebehoud bij cliënten, ondersteuning in het 

onderhouden van sociale relaties en het beschermen van de integriteit van cliënten te zijn. 

Moor (2008) komt met een antwoord hoe goede zorg vanuit een ander perspectief in 

kaart kan worden gebracht. Namelijk via het bestuderen van de intrinsieke waardeoordelen 

van de zorgverleners die werkzaam zijn op de werkvloer. Dit gaat niet over meetbare 

kwaliteit van buitenaf, maar over wat er tijdens het verlenen van zorg van binnen gebeurt bij 

de zorgverlener. Met intrinsieke waardeoordelen wordt er verwezen naar de morele 

uitgangspunten van de zorgverlener zelf.  Morele overtuigingen van zorgverleners betreffen 

overtuigingen over hoe goed te handelen in de gegeven situatie. Zorgverleners werken samen 

om zorg te leveren aan patiënten en hebben elk verschillende morele overtuigingen over wat 

goed handelen is (Moor, 2008). Volgens Kanne (2008) is wat zorgverleners als ‘het goede’ en 
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nastrevenswaardig zien datgene wat betekenis geeft in de praktijk. Kortom, zicht op de 

opvattingen van zorgverleners over wat zij onder goede verpleeghuiszorg verstaan kan meer 

inzicht generen in betekenissen van goede zorg in de praktijk.  

 

Waarden van zorgverleners in de verpleeghuiszorg  

De morele context van het handelen van zorgprofessionals kan worden geëxpliciteerd via het 

onderzoeken van hun persoonlijke en professionele waarden. De waarden van 

zorgprofessionals geven namelijk inzicht in hun morele binnenwereld (Graste, 2000). Ook 

Spilsbury, Hewitt, Stirk & Bowman (2011) stellen dat vragen ten aanzien van de kwaliteit van 

zorg indirect vragen zijn over vanuit welke waarden geleefd dient te worden binnen de zorg.  

Waarden geven dan ook richting aan het handelen van (zorg)professionals en zijn niet 

te reduceren tot abstracte of objectieve gegevens. Het onderzoeken van de waarden die voor 

zorgverleners richting geven in de praktijk is relevant, omdat de visie van (zorg)professionals 

op datgene wat zij als goed of waardevol beschouwen tot uitdrukking komt in de waarden die 

zij nastrevenswaardig vinden (Jacobs, Meij, Tenwolde & Zomer, 2008).  

In het kwaliteitskader van de verpleeghuiszorg wordt eveneens beschreven dat 

verpleeghuizen inzicht dienen te hebben in datgene waarvoor de organisatie staat en welke 

gedeelde waarden zij in de zorg hanteren (Zorginstuut Nederland, 2017). Echter lijkt er geen 

onderzoek te zijn gedaan naar welke waarden richting geven aan het handelen van 

verzorgenden in het leveren van goede verpleeghuiszorg.  

 

Moraliteit, levensbeschouwing en humanisme 

Ontwikkelingen zoals secularisering, marktwerking, modernisering en diversiteitstoename 

hebben geleid tot een toename in complexiteit ten aanzien van het organiseren van goed werk. 

Dit maakt dat het lastig is om na te denken over wat goede zorg voor een professional 

betekent. Vroeger leken professionals meer een beroep te doen op de normen en waarden 

vanuit de professie, grote instituties of religieuze tradities. Tegenwoordig lijkt het volgen van 

normen en waarden voor het eigen handelen een privékwestie te zijn, waarmee eenduidigheid 

met betrekking tot het volgen van bepaalde normen en waarden verdwenen is (Van den Ende, 

2011). Hierbij rijst de vraag waar professionals hun inspiratiebronnen en zingeving in het 

werk vinden en hoe zij uiting geven aan professionele waarden, waarmee zij bijdragen aan 

een goed leven van cliënten (Van den Ende, 2011). Met de verdwijning van 

levensbeschouwing uit het publieke debat wordt de samenleving nu beschouwd als neutraal 

en seculier (Alma, 2018). De neutrale vrije ruimte zorgt ervoor dat gemaakte keuzes niet meer 
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worden bevraagd op levensbeschouwelijk niveau en morele opvattingen niet meer worden 

besproken. Gesprekken over opvattingen betreffende wat men verstaat onder het goede leven 

en waarden die iemand drijven, worden niet meer gevoerd (Alma, 2018). Dialogen over visies 

op het goede leven en het kunnen reflecteren daarop maken dat mensen zich moreel kunnen 

verbeelden. Morele verbeeldingen hebben betrekking op wat mensen als goed en waardevol 

beschouwen. De morele verbeelding wordt dan ook gezien als de verbeelding van het goede 

en geeft richting aan ons handelen. De morele verbeelding maakt dat mensen zich naast het 

doen van feitelijke waarnemingen ook kunnen voorstellen hoe een goede wereld eruit kan 

zien. Onze morele verbeelding hangt nauw samen met levensbeschouwing, omdat 

levensbeschouwing gericht is op het menselijk verlangen naar een zin-en waardevol leven, 

waarbij we focussen op het leven dat wij als goed ervaren (Alma, 2018).  

Dit onderzoek betreft een casestudy die uitgevoerd wordt bij de stichting Humanitas te 

Rotterdam. Deze stichting kent een humanistische grondslag. Samengevat lijkt Alma (2018) 

te stellen dat een levensbeschouwing als inspiratiebron en voeding kan fungeren voor het 

cultiveren van onze morele visie en inzicht in de eigen waarden. Het humanisme is een 

levensbeschouwing die een breed gedragen aandacht voor de ethische dimensie kent. Binnen 

het humanisme wordt gestreefd naar een concrete uiting van humanistische waarden. Tevens 

streeft het humanisme naar een kritische reflectie op waarden die moeilijk verenigbaar zijn, 

maar tegelijkertijd belangrijk zijn voor het leiden van een goed leven (Alma & Anbeek, 

2013). Het humanisme zelf kent geen eenduidige definitie. Desalniettemin wordt het 

humanisme doorgaans opgevat als een moderne levensbeschouwing, die open, dynamisch en 

dialogisch van aard is (Derkx, 2011). Het humanisme kan beschouwd worden als een 

levensbeschouwing die van dienst kan zijn voor het reflecteren op de morele verbeelding en 

daarmee op morele opvattingen. Humanistische waarden kunnen daarbij ter inspiratie voor het 

handelen in de concrete praktijk dienen. In hoeverre kan het humanisme een inspiratiebron 

zijn voor de waarden van verzorgenden en hun handelen in de concrete praktijk?  

 
 

Kennisdoel 

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen wat zorgverleners werkzaam in de 

verpleeghuiszorg voor ouderen verstaan onder goede verpleeghuiszorg welke waarden met 

betrekking tot goede verpleeghuiszorg voor de zorgverleners leidend zijn in de praktijk en in 

hoeverre deze waarden beschouwd kunnen worden als humanistisch.  
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2. Vraagstelling 

Hoofdvraag: 

Wat is de visie van verzorgenden van Humanitas op goede verpleeghuiszorg en welke 

waarden zijn voor hen leidend in de zorgpraktijk en in hoeverre zijn de waarden humanistisch 

van aard? 

 

Deelvragen: 

- Wat verstaan verzorgenden werkzaam bij Humanitas onder goede verpleeghuiszorg? 

- Welke waarden zijn voor de verzorgenden leidend in de praktijk? 

- In hoeverre kunnen de waarden die verzorgenden beschrijven als humanistisch worden 

beschouwd? 

 

Wetenschappelijke relevantie 

Met betrekking tot goede verpleeghuiszorg voor ouderen is er al veel onderzoek gedaan naar 

bijvoorbeeld de perceptie van cliënten en welke factoren er belangrijk zijn voor het leveren 

van goede verpleeghuiszorg in de setting van verpleeghuizen (Kane & Kane, 2001). Echter 

lijkt er weinig tot geen onderzoek te zijn gedaan naar het morele perspectief van de 

zorgverleners zelf op goede verpleeghuiszorg. Dit betreft de morele overtuigingen van 

zorgverleners over wat goede verpleeghuiszorg betekent en gaat over hoe goed te handelen 

binnen de verpleeghuiszorg. Dit perspectief draagt bij aan wetenschappelijke kennis, omdat 

zorgverleners kennis en ervaringen opdoen in de praktijk. Deze kennis kan bijdragen aan het 

genereren van meer informatie over het begrip goede verpleeghuiszorg en morele opvattingen 

die leidend zijn in het zorgen voor ouderen. Onderzoek naar welke waarden voor de 

zorgverleners leidend zijn in de praktijk kan meer inzicht geven in welke morele 

waardeoordelen het handelen sturen van de zorgverleners. Tevens kan het een bijdrage 

leveren aan onze kennis over wat goede verpleeghuiszorg dient in te houden of wat er 

eventueel aan ontbreekt. Onderzoek naar of deze waarden humanistisch van aard zijn, kan 

bijdragen aan het inzicht of het humanisme als levensbeschouwing als inspiratiebron kan 

fungeren in het leveren van goede verpleeghuiszorg. 

  

Maatschappelijke relevantie 

Dit onderzoek zal tevens een maatschappelijk belang dienen. In het wettelijke kwaliteitskader 

van de verpleeghuiszorg is vastgesteld dat het verzamelen van ervaringen van medewerkers 

aanbevolen wordt als onderdeel van informatieverzameling. Het verzamelen van informatie 
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geeft inzicht in wat er in de verpleeghuiszorg speelt en zal een bijdrage kunnen leveren aan 

het verbeteren van de verpleeghuiszorg en inzicht bieden in wat er nog om ontwikkeling 

vraagt (Zorginstituut Nederland, 2017). Het verzamelen van de visies en ervaringen van 

verzorgenden werkzaam in de verpleeghuiszorg van Humanitas Rotterdam kan bijdragen aan 

de visie op goede zorg en daarmee ook aan een betere kwaliteit van zorg.  

  

3. Theoretisch kader  

Voor het bestuderen van de visie van zorgverleners op goede verpleeghuiszorg de leidende 

waarden in de praktijk en in hoeverre de gevonden waarden humanistisch zijn is het 

belangrijk theoretische overwegingen te maken en te beschrijven. De volgende paragrafen 

zullen hierbij aan bod komen: betekenis van zorgen, perspectieven op zorg, elementen van 

goede zorg, definitie van waarden, waarden in de zorg, menswaardige verpleeghuiszorg en 

humanisme en humanistische waarden.  

 

3.1 Betekenis van zorgen 

Voor dit onderzoek is er gekozen om goede verpleeghuiszorg vanuit zorgethisch perspectief 

te bestuderen. Om de betekenis van zorgen vanuit zorgethisch perspectief helder te krijgen zal 

dan ook aan de hand van theorie afkomstig van zorgethici worden uitgelegd wat dit inhoudt. 

Er is gekozen voor de volgende zorgethici: Tronto (1993), Goossensen & Baart (2011), en 

Van Heijst (2005). Dit omdat zij een vooraanstaande stem hebben in de zorgethische 

perspectieven. Daarnaast zullen er in deze paragraaf twee manieren van zorgen beschreven 

worden. Deze zullen kort worden toegelicht om duidelijk te maken wat voor soort zorg 

verpleeghuiszorg is.  

 

Zorgen 

Zorgen als activiteit richt zich op het behouden, voortduren en herstellen van de wereld met 

als doel er zo goed mogelijk in te kunnen leven: “Species activity that includes everything that 

we do to maintain, continue, and repair our 'world' so that we can live in it as well as 

possible” (Tronto,1993, p. 103). Goossensen & Baart (2011) beschouwen zorg als het 

voorkomen, bestrijden of verzachten van ziekten door medisch competente zorgverleners. 

Van Heijst (2005) beschouwt zorgen als een activiteit van ondersteuning van mensen, waarbij 

mensen ondersteuning behoeven en waarbij er aandacht is voor hun lijden. Het verlenen van 

zorg beschouwt zij als een handeling die in zichzelf al waardevol en van betekenis is.  
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Waar Tronto (1993) meer focus legt op herstellen en behouden, leggen Van Heijst (2005) en 

Goossensen & Baart (2011) ook de nadruk op de relatie met en het welzijn van de cliënt.  

 

Cure and care  

Widdershoven (2001) stelt dat binnen de gezondheidszorg onderscheid wordt gemaakt in 

twee manieren van zorg verlenen, namelijk cure en care. Cure heeft betrekking op klinische 

situaties die gericht zijn op de uitvoering van technische handelingen (Widdershoven, 2001) 

met een mogelijke kans op genezing of herstel (Mol, 2008). Care betreft zorgverlening 

gericht op activiteiten die het dagelijkse leven van zorgbehoevenden dragelijk maakt (Mol, 

2008). De verpleeghuiszorg valt onder care, omdat deze manier van zorg betrekking heeft op 

activiteiten zoals het begeleiden, ondersteunen, verlichten van klachten en het voorkomen van 

complicaties. Om meer inzicht te krijgen in wat goede verpleeghuiszorg dient in te houden 

kan er met gebruik van twee verschillende perspectieven kennis worden vergaard, die 

hieronder toegelicht zullen worden. 

  

3.2 Perspectieven op zorg 

Het debat over wat goede verpleeghuiszorg dient in te houden wordt grotendeels gevoerd 

vanuit het perspectief dat zich richt op de kwaliteit van de zorg. Voor dit onderzoek wordt 

gebruik gemaakt van het zorgethisch perspectief voor het bestuderen van goede 

verpleeghuiszorg. Alhoewel beide perspectieven zorg evalueren vanuit verschillende 

invalshoeken, kunnen zij ingaan op overlappende thema’s, zoals aandacht voor autonomie 

van een cliënt binnen de zorgrelatie (Kanne, 2016; Zorginstituut Nederland, 2021). Voor het 

begrijpen van de verschillende invalshoeken van waaruit de perspectieven vertrekken, zal 

zowel het zorgethische perspectief als het perspectief gericht op de kwaliteit van zorg 

geëxpliciteerd worden in deze paragraaf.  

 

3.3 Kwaliteit van zorg 

Kwaliteit van zorg heeft betrekking op verbetering en innovaties binnen de gezondheidszorg 

(Donabedian,1980; Spilsbury et al., 2011). Onderzoeken en innovatie ten aanzien van de 

kwaliteit van zorg richten zich op thema’s als veiligheid, effectiviteit, patiëntgerichtheid, 

tijdigheid, efficiëntie en gelijke toegang (Goossensen & Baart, 2011, p.4; IOM, 2001).  De 

kwaliteit van zorg binnen verpleeghuizen kan worden onderverdeeld aan de hand van 

structuur, proces en resultaten (Donabedian, 1980; Spilsbury et al; 2011). 
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Structuur verwijst naar kenmerken van de organisatie waarbinnen de zorg plaatsvindt en de 

mogelijkheden en diensten die er zijn om de zorg te kunnen leveren. Dit zijn bijvoorbeeld 

kenmerken van het huis, het budget of demografische gegevens van de cliënten. Het proces is 

gericht op de interactie tussen de aanbieder en de consument. Voor de verpleeghuiszorg 

betreft dit de zorgprocessen gericht op het behandelen en verzorgen van de fysieke, mentale, 

emotionele en sociale problemen van de cliënten, zodat ze kunnen worden verlicht of 

voorkomen. De resultaten gaan over de invloed van de verleende of niet verleende zorg op de 

veranderingen of het behoud van de gezondheidscondities van cliënten. Normen ten aanzien 

van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg in de meeste ontwikkelde landen benadrukken 

patiëntveiligheid, uitmuntende zorg en patiënttevredenheid bij de langdurige zorg voor 

ouderen (Du Moulin et al., 2010; Nakrem et al., 2009). De beoordeling van de kwaliteit van 

zorg binnen de verpleeghuiszorg is nog complexer, omdat deze ontwricht wordt door 

regelgeving en debatten over wat gemeten moet worden om de kwaliteit, verschillende 

karakteristieken van de patiëntenpopulatie en faciliteitkenmerken te beoordelen (Spilsbury, 

Hewitt, Stirk & Bowman, 2011). Sinds 12 januari 2017 vormt het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Dit is een 

dossier met richtlijnen over wat cliënten en naasten kunnen verwachten van de 

verpleeghuiszorg (Zorginstituut Nederland, 2017). 

Kortom de kwaliteit van zorg is een resultaat van standaarden, processen, afstemming en 

besluitvorming tussen zorgverleners, cliënten en naasten.  De focus op standaarden binnen de 

zorg is in het leven geroepen om invloed te krijgen op moeilijk grijpbare processen, met als 

doel de zorgverlening zichtbaar en eenvormig te maken, zodat regulering en verbetering 

binnen de zorg mogelijk is.  

 

 

3.4 Zorg ethische benadering 

Zorgethiek is een stroming binnen de ethiek die vanuit maatschappelijk oogpunt reflecteert op 

wat goede zorg betekent en voorstellingen maakt over hoe dit in er in de praktijk uitziet. De 

achterliggende gedachte is dat zorg een sociale aangelegenheid is en daarom vanuit 

maatschappelijk en politiek oogpunt bekeken dient te worden, omdat het gaat over wat als 

rechtvaardig en goed beschouwd wordt binnen de maatschappij (Tronto, 1993; van Heijst, 

2011). Om te begrijpen hoe zorg vanuit zorgethisch oogpunt bestudeerd wordt dient er 

onderscheid gemaakt te worden tussen moraal en ethiek, welke onlosmakelijk met elkaar zijn 
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verbonden. Moraal verwijst naar normen en plichten die universeel gedragen worden en een 

mate van verplichting met zich meedragen. Met het gebruik van normen en plichten kunnen 

mensen afleiden wat het goede is om te doen in een specifieke context of situatie. Wanneer 

normen en plichten niet meer voldoen voor het geven van antwoorden op de vraag hoe goed 

te handelen of in strijd zijn met elkaar, is er een ethische gerichtheid nodig (Kanne, 2016). 

Een ethische gerichtheid heeft betrekking op ideeën en opvattingen van mensen over wat een 

goed en waardevol leven is voor zichzelf en anderen. Daarnaast heeft het betrekking op wat 

rechtvaardige instituties behoren na te streven. De heersende opvatting vanuit de zorgethiek is 

dat men tot praktisch toepasbare kennis kan komen over wat het goede is om te doen in een 

specifieke situatie met gebruik van ethische gerichtheid. Via het gebruik van kritische 

reflectie en dialoog, waarin alle argumenten van betrokkenen worden gewogen in relatie tot 

de specifieke context, kan er in de praktijk een weloverwogen beslissing worden gemaakt 

(Kanne, 2016). Als toevoeging beschouwd Graste (2000) het bestuderen van waarden bij 

professionals als onderdeel van de zorgethische benadering. Hij schrijft hierover het 

volgende: “Communiceren over waarden betekent signaleren welke gevoelens een rol spelen, 

welke motieven er in het geding zijn, welke doelen moeten worden bereikt” (Graste, 2000, 

p.4). Het samenspel tussen gevoelens, motieven, houding, doelen en waarden van 

professionals geeft inzicht in hun morele oordeelsvorming die richting geeft aan hun handelen 

in de praktijk (Graste, 2000, p.4). 

 Vanuit zorgethisch perspectief is goede zorg altijd cultureel bepaald en zorgverlening 

vindt altijd plaats binnen een institutionele en professionele context. Zorgbehoeften, 

hulpmiddelen en omgevingsfactoren verschillen per context en situatie. Waar meneer Jansen 

meer fysieke verzorging behoeft, heeft mevrouw Lu geestelijke ondersteuning nodig. Voor 

het leveren van goede zorg en de beoordeling ervan zullen afwegingen tijdens de 

zorgverlening altijd gemaakt moeten worden in afstemming op de specifieke situatie en 

culturele en institutionele context (Tronto, 1993; Van Heijst, 2005; Kanne, 2016). Tevens is 

aandacht voor de unieke zorgvraag essentieel. Dit houdt in dat professionals tijdens het maken 

van afwegingen de uniciteit van de cliënt als uitgangspunten nemen om te kunnen bepalen 

wat een goede handeling is binnen de gegeven situatie (Van de Ende, 2011). Kortom, waar de 

kwaliteit van zorg zich richt op standaarden en protocollen om goede verpleeghuiszorg in te 

kaderen, gaat het zorgethische perspectief uit van de gedachte dat goede zorg niet altijd 

vastgelegd kan worden, maar in afstemming op de specifieke situatie bepaald dient te worden.  

De visie van Van Heijst (2005) op goede zorg voegt daar nog aan toe dat zorgen bestaat uit 

handelingen die in zichzelf al waardevol en van betekenis zijn. Protocollen, zorgplannen en 



 16 

richtlijnen zijn nodig voor het organiseren van de zorg. Echter is Van Heijst van mening dat 

de nadruk nu te veel ligt op concrete en tastbare resultaten, terwijl herstel niet altijd mogelijk 

is binnen de zorg. Zorgverlening wordt in haar visie dan ook geïnspireerd vanuit het 

hooghouden van bepaalde menselijke waarden (Van Heijst, 2005). Er zal in de volgende 

paragraaf nader worden ingegaan op de waarden die richtinggevend zouden zijn voor het 

verlenen van goede zorg vanuit zorgethisch perspectief. 

 

3.5 Elementen van goede zorg 
In deze paragraaf zal worden toegelicht wat een aantal zorgethici inhoudelijk verstaan onder 

goede zorg. Dit zal gedaan worden aan de hand van de elementen: geïntegreerd, relationeel, 

afstemming en houdingsgerichtheid. De elementen zijn door de onderzoeker geformuleerd op 

basis van de overeenkomstige elementen die door Tronto (1993), Van Heijst (2005), 

Goossensen & Baart (2011) en Kanne (2016) benoemd werden. 

 
Geïntegreerde zorg houdt in dat cliënten een samenhang ervaren tussen de verschillende 

zorghandelingen en wordt door Tronto (1993), Van Heijst (2005) en Goossensen & Baart 

(2011) beschouwd als onderdeel van goede zorg. Voor de realisatie hiervan stellen 

Goossensen & Baart (2011) dat verzorgenden gevoelig behoren te zijn voor de ervaring van 

cliënten en verantwoording horen te nemen voor de zorg als geheel. 

Volgens Kanne (2016) is goede zorg vanuit de zorgethiek een relationele aangelegenheid. 

Zorg kan worden opgevat “als een relationeel proces met een existentiële betekenis voor allen 

die erbij betrokken zijn, in welke rol dan ook” (Kanne, 2016, p.25). Volgens Van Heijst 

(2005) bestaat het omvattende kader van zorg verlenen uit de interactie tussen zorgontvanger 

en zorggever. Tronto (1993) stelt ook dat zorgen een relationele activiteit is die tussen twee 

mensen plaatsvindt. Goossensen en Baart (2011) erkennen het belang van de zorgrelatie als 

zorgethisch perspectief binnen de visie op goede zorg. Echter pleiten zij voor een 

doorontwikkeling van de kwaliteit van zorg, waarbij het relationele perspectief toegevoegd 

wordt als zorgethisch kwaliteitsaspect. Zorg wordt volgens Goossensen en Baart (2011, p.4) 

opgevat als: “een dialoog, met positie- en perspectiefwisseling”, oftewel: zij beschouwen zorg 

als een relationele handeling waarbij zorgverleners waarnemen wat er bij de cliënt gebeurt, 

zodat zij hun handelen hierop aan kunnen laten sluiten (Goossensen & Baart, 2021). 

Goossensen en Baart (2011) pleiten tevens voor een open en brede manier van kijken tijdens 

de verzorging. Hiermee willen zij binnen de zorg aandacht creëren voor de mens als geheel, 

die verder gaat dan enkel de gerichtheid op de medische conditie of de zorghandelingen die 
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verricht worden. Desgelijks streven ze naar zorg die reductie tracht te voorkomen met 

voortdurende aandacht en oog voor de complexiteit van de zorg voor mensen (Goossensen & 

Baart, 2011). Tronto (1993) pleit ook voor een open en ontvankelijke houding bij de 

verzorgenden om de behoeften van cliënten te kunnen waarnemen. Waar Goossensen & Baart 

(2011) spreken van relationeel handelen, lijken zij meer nadruk te leggen op de handeling 

vanuit de verzorgenden naar de cliënt toe. Tronto (1993) legt in haar theorie meer de focus op 

de wederkerigheid door de relationele handeling te zien als een interactie, waarbij de cliënt 

beschouwd wordt als serieuze actor die de verzorgenden erkent door de zorg te bevestigen of 

waardering uit te spreken naar de verzorgenden.  

 

Afstemming tussen zorgverlener en zorgontvanger is een handeling die tijdens het zorg 

verlenen gebeurt en bepaalt de mate waarin zorg als goed kan worden beoordeeld. 

Zorgen is goed wanneer zorgverleners afstemmen op de individuele cliënten, die unieke 

behoeften voor de zorg en begeleiding hebben (Van Heijst, 2005). Om goed te kunnen 

afstemmen op de behoeftes zal eerst duidelijk moeten worden wat deze behoeftes zijn. 

Daarom zullen behoeftes geïnterpreteerd moeten worden. Tijdens het interpreteren van de 

behoeften leggen Goossensen & Baart (2011) nadruk op de mens als geheel, waarbij er oog 

dient te zijn voor de complexiteit van de mens en zijn of haar fysieke en geestelijke 

behoeften. Naast de basisbehoeftes zoals eten, water en zuurstof blijft Tronto (1993) abstract 

over de behoeften. Wel geeft zij aan dat het zou gaan over objectieve standaarden die in de 

context begrepen moeten worden, waarbij er oog is voor de politieke, culturele en sociale 

omgeving.  

 Tijdens de afstemming tussen de zorgverlener en ontvanger zijn zowel de manier van 

zorg leveren als de zorgbehoeften persoons-, groeps-en cultuurgebonden. Dit betekent dat 

afstemming noodzakelijk is om aan te kunnen sluiten bij de wensen en behoeften van de 

zorgontvanger (Tronto, 1993, Kanne, 2016). Goossensen & Baart (2011) erkennen eveneens 

het aansluiten bij de medische behoeften onder cliënten. Aansluiten bij de behoeften van de 

cliënt is volgens Kanne (2016, p.204): “steeds zoeken naar wat de cliënt wil en kan en wat 

voor hem of haar belangrijk is.” Uit onderzoek van Kanne (2016) komt naar voren wat 

aansluiten bij de behoeften van cliënten volgens zorgprofessionals inhoudt. Zij beschrijven 

het als het inleven in de belevingswereld van de cliënt om te kijken wat er op dat moment 

nodig is, waarbij zij rekening houden met de context en achtergrond van de cliënt. 

Goossensen & Baart (2011) voegen toe dat er bij de aansluiting bij de belevingswereld van de 

cliënt nabijheid, warmte en existentiële bevestiging dient te worden gegeven. Tevens 
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beschrijven zij hoe die aansluiting bij de belevingswereld zich kan voltrekken. Namelijk via 

het waarnemen van de cliënt, van wie deze als persoon is, nagaan wat voor de cliënt van 

waarde is en via het besteden van aandacht aan wat de cliënt doormaakt. Het verkennen van 

de moeilijkheden en verlangens van cliënten is volgens Goossensen & Baart (2011) essentieel 

zodat er geen fysieke of geestelijke noden over het hoofd gezien worden. 

Als aanvulling onderschrijft Van Heijst (2011) zelf-afstemming als aspect van afstemming, 

waarbij verzorgenden ook aandacht hebben voor wat er bij hen vanbinnen speelt. Wanneer 

verzorgenden op zichzelf afstemmen ontstaat er ruimte om op de ander af te kunnen stemmen.    

 Goossensen & Baart (2011) hebben aandacht voor de houding van de verzorgenden in 

het uiteenzetten van de zorgrelatie. Volgens Tronto (1993) wordt het leveren van zorg zowel 

gedaan vanuit een bepaalde houding als een bepaalde praktijk. Een houding verwijst naar een 

emotioneel geven om de zorg en behoeften van anderen en deze als basis te nemen voor het 

handelen in de praktijk (Tronto, 1993). De houding van de verzorgenden is vanuit 

hartelijkheid, betrokkenheid, respect en toegenegenheid en dit dient zich te weerspiegelen in 

de bejegening en communicatie van de verzorgenden. Hierbij is het stilstaan bij de emotie van 

cliënten en aandacht voor de machtsverhouding tussen verzorgenden en cliënten gewenst.  

Tronto (1993) gaat dieper in op de machtsverhouding tussen verzorgenden en cliënt en voegt 

toe dat verzorgenden een ontvankelijke houding nodig hebben om waakzaam en sensitief te 

blijven voor wat de kwetsbare positie van de zorgontvanger met de persoon doet. 

Ontvankelijkheid gaat voor haar over het zich voorstellen hoe het ontvangen van zorg voor de 

ander zal zijn, bekeken vanuit de positie van de ander als individu op dat moment, in plaats 

van hoe de persoon die de zorg levert zich zou voelen wanneer hij of zij de zorg ontvangt. 

Voor het beoordelen van het zorgproces bedenkt Tronto (1993) een vier-fasemodel. Per fase 

kent zij een moreel leidende waarde toe die zij als richtinggevend beschouwt bij het verlenen 

van goede zorg. Ontvankelijkheid is een waarde die richtinggevend is binnen de laatste fase, 

care-receiving, gericht op hoe de cliënt de zorg ontvangt en deze ervaart. In de paragraaf 

waarden in de zorg zal nader en willekeurig worden ingegaan op de andere waarden die 

Tronto (1993) als leidend ervaart. Dit om de reden dat er voor dit onderzoek een 

samenstelling van richtinggevende waarden bij het leveren van goede zorg is gemaakt met 

gebruik van literatuur van verschillende auteurs.  

 

 



 19 

3.6 Definitie van waarden 

Voor het onderzoeken van leidende waarden van verzorgenden in de praktijk is het nodig om 

te weten wat waarden precies zijn. Deze paragraaf beschrijft dan ook wat waarden zijn, wat 

voor soorten waarden er zijn en de functie van waarden. 

 Waarden gaan over wat belangrijk voor ons is in het leven. Ieder persoon beschikt over een 

verschillend aantal waarden die ook verschillen in belang. Individuen - en dus ook 

verzorgenden - kunnen verschillende waarde hechten aan een bepaalde waarden (Schwartz, 

1992). Volgens Rokeach (1973) zijn waarden richtinggevende principes die specifieke 

situaties overstijgen. Waarden sturen gedrag en gebeurtenissen en maken deel uit van een 

dynamisch systeem met tegenstrijdigheden. Waarden zijn niet vaststaand of statisch; in de 

loop van de tijd kunnen waarden die voor personen richtinggevend zijn veranderen (Rokeach, 

1973). 

 

Rokeach definieert een waarde als volgt: “an enduring belief that a specific mode of conduct 

or end-state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode 

of conduct or end-state of existence” (Rokeach, 1973, p. 5). Een waarde kan worden opgevat 

als een duurzame overtuiging die op de lange termijn kan veranderen.  

Om meer inzicht te krijgen in wat waarden zijn beschrijft Schwartz, gebaseerd op meerdere 

theorieën zes kenmerken van waarden (1992, 2006a). Deze kenmerken zijn: 

1) Waarden zijn overtuigingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en oefenen 

invloed uit op gedrag. Op het moment dat waarden worden opgeroepen, komen er 

tegelijkertijd gevoelens op. Mensen kunnen bijvoorbeeld gefrustreerd raken wanneer 

zij waarde hechten aan onafhankelijkheid en deze waarde dreigt geschonden te 

worden.  

2) Waarden verwijzen ook naar gewenste doelen die motiveren tot handelen. 

Bijvoorbeeld: wanneer personen de waarde rechtvaardigheid belangrijk vinden 

worden zij gemotiveerd doelen na te streven die verbonden zijn met rechtvaardigheid.  

3) Een ander kenmerk is dat waarden specifieke handelingen en situaties overstijgen.  

Normen en houdingen/instellingen verwijzen meestal naar specifieke handelingen, 

objecten of situaties. Waarden geven richting aan de normen en houdingen binnen een 

bepaalde context, zoals een school.  

4) Waarden kunnen fungeren als standaarden of criteria. Waarden geven richting aan 

handelingen, beleid, mensen en gebeurtenissen of tijdens het evalueren ervan. Mensen 

besluiten of iets rechtvaardig of goed of fout is op basis van de mogelijke 
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consequenties van gedeelde waarden. Mensen worden zich pas bewust van waarden, 

wanneer het voor hen moeilijk wordt een beslissing te nemen, omdat heersende 

waarden worden geschonden. 

5) Het persoonlijke waardenkader van individuen en hoe zij deze ordenen zegt iets over 

het karakter van het individu.  

6) De relatieve mate waarin de diverse waarden belangrijk zijn, stuurt het handelen. 

Gedrag of houdingen kunnen implicaties hebben voor verschillende waarden. Het 

compromis tussen tegenstrijdige waarden stuurt het gedrag en houdingen. Waarden 

beïnvloeden actie wanneer ze relevant zijn binnen de context en van belang voor 

degene die handelt. Kortom, elke vorm van gedrag of houding heeft zijn beperkingen 

voor een of meerdere waarden. De afweging tussen relevante concurrerende waarden 

stuurt het gedrag en de houding. 

 

Rokeach (1973) maakt onderscheid in twee soorten waarden. De eerste soort noemt hij 

Instrumental values, deze verwijzen naar het gedrag van mensen. Een voorbeeld hiervan is 

eerlijkheid. Instrumental values bevatten moral values en competence values. Moral values 

zijn interpersoonlijke waarden die gaan over wat het individu als goed gedrag ziet. 

Competence values zijn persoonlijke waarden die richting geven aan vaardigheden en niet 

moreel van aard zijn. Terminal values zijn de andere soort waarden, deze verwijzen naar een 

gewenste eindstaat zoals harmonie. Er zijn twee soorten terminal values te onderscheiden: 

personal values deze waarden refereren naar het zelf, en social values deze verwijzen naar 

hoe de samenleving eruit dient te zien (Rokeach, 1973). 

 

Instrumental values: 

Interpersoonlijke waarden (gedrag) 

 Terminal values: 

Gewenste eindstaat/einddoel 

Moral Values Competence values  Personal values Social values 

Voorbeeld waarde: 

Als je een fout maakt 

geef je dit eerlijk toe. 

(Eerlijkheid)   

Voorbeeld waarde: 

Ik bedenk uitdagende en 

stimulerende activiteiten 

voor cliënten. (Creatief) 

 Voorbeeld waarde: 

Ik maak keuzes die 

goed zijn voor mij. 

(Zelfrespect) 

Voorbeeld waarde: 

Ik behandel 

iedereen als mijn 

gelijke. 

(Gelijkheid) 

Tabel 1: Soorten waarden volgens Rokeach (1973) 
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Bij de bovenstaande kenmerken is al naar voren gekomen dat waarden kunnen fungeren als 

standaarden en criteria voor wenselijk gedrag en eindstaten. Waarden geven dan ook richting 

aan het handelen en maken dat handelingen uitgevoerd of gelaten worden. Daarnaast 

rechtvaardigen of legitimeren waarden of het gedrag van mensen als goed of slecht 

gewaardeerd kan worden (Rokeach, 1979; Schwartz, 2012).  

De heersende waarden van een samenleving zijn sterk verbonden met instituties. De 

instituties en organisaties binnen een samenleving implementeren en dragen bepaalde 

waarden over. Elke organisatie heeft een eigen set aan waarden. De manier waarop zij deze 

waarden overdragen of implementeren laat zien hoe zij zich van anderen onderscheiden 

(Rokeach, 1979).  

 

3.7 Waarden in de zorg 

Zowel Tronto (1993) als Van Heijst (2005) beschouwen zorgen als een activiteit die moreel 

geladen is. Binnen de Nederlandse samenleving wordt er aan bepaalde waarden waarde 

gehecht. Het leveren van goede zorg is gericht op het hooghouden van deze waarden (Van 

Heijst, 2005). Hieronder worden een aantal waarden beschreven die meer taal geven aan het 

concept goede zorg. De waarden zijn samengevoegd aan de hand van Tronto (1993), Van 

Heijst (2005) en Kanne (2016). Er is gekozen voor deze auteurs, omdat zij ingaan op het 

ethische perspectief van goede zorg. De volgende waarden worden beschreven: aandacht, 

betrokkenheid, verantwoordelijkheid en competentie. Dit zijn waarden die in de theorie van 

verschillende auteurs over goede zorg terug te vinden is.  

 
 

Aandacht  
Aandacht is een morele waarde die als richtinggevend beschouwd wordt in het verlenen van 

goede zorg. Aandacht (attentiveness) behoort tot de eerste fase caring about van Tronto 

(1993) en betreft het erkennen dat er een zorgbehoefte is, waarin moet worden voorzien. 

Aandacht verwijst naar het aandacht hebben voor de zorgbehoeften van de cliënt. Aandacht 

gaat over het kunnen waarnemen wat er bij de cliënt gebeurt. Om dit te kunnen, behoren 

zorgverleners de eigen behoeften op te schorten. De basisbehoeften van zorgverleners dienen 

echter wel bevredigd te zijn (Tronto, 1993). Aandacht is een belangrijke waarde die de 

voorwaarde schept om ruimte te hebben voor het aanschouwen van de unieke persoon. Dit 

komt tot uitdrukking in wat de cliënt uitstraalt, aangeeft en in uiting en gedrag. Aandacht voor 

de unieke persoon maakt dat zorgverleners kunnen afstemmen op de unieke cliënt (Van 

Heijst, 2005).  
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Betrokkenheid 
Betrokkenheid is een andere waarde die nodig is voor het leveren van goede zorg tussen de 

zorgverlener en de zorgontvanger. Om goed te kunnen afstemmen op de behoeften van de 

zorgontvanger zal de zorgverlener zich betrokken moeten voelen bij de cliënt (Van Heijst, 

2005). Volgens Van Heijst (2005, p.111-112) maakt een emotie als betrokkenheid dat de 

zorgverlener zowel bereid is zich te verdiepen in het fysiek biologische aspect van de 

zorgontvanger als zijn of haar unieke persoonlijkheid. Dit maakt dat de zorgverlener de zorg 

af kan stemmen op de cliënt. Echter kan aandacht voor de unieke cliënt niet ten koste gaan 

van de goede zorg voor een andere cliënt (Van Heijst, 2005). Eveneens komt betrokkenheid in 

het onderzoek van Kanne (2016, p. 198) als belangrijke waarde voor het leveren van goede 

zorg naar voren: “Het betekent dat een zorgverlener de zorgontvanger ziet en accepteert als 

de mens die hij of zij is, met al zijn of haar mogelijkheden en beperkingen.” Zorgverleners 

kunnen alleen goed werk leveren wanneer zij een onvoorwaardelijke relatie met cliënten 

aangaan, waarin zowel zorgverlener als zorgontvanger zichzelf kunnen inbrengen en laten 

zien (Kanne, 2016). 

 
Verantwoordelijkheid  
Tronto (1993) verwijst naar verantwoordelijkheid als richtinggevende waarde in de fase 

gericht op taking care en dit betreft het voelen van verantwoording ten aanzien van het 

zorgproces, waarin bepaald wordt hoe er gehandeld wordt. Tronto (1993) beschouwt het als 

een begrip dat verschillende betekenissen heeft en verschillend geïnterpreteerd kan worden 

per zorgdrager. Het gaat over iets dat we doen of laten om een bijdrage te leveren tijdens de 

zorgverlening. Uit onderzoek van Kanne (2016) blijkt dat de betekenis van 

verantwoordelijkheid voor het leveren van goede zorg gericht is op het ondersteunen van 

cliënten om zo zelfstandig mogelijk te leven en de vermogens en mogelijkheden van cliënten 

serieus te nemen. Tevens valt hier ook het begrenzen van cliënten en het bespreekbaar maken 

van moeilijkheden onder (Kanne, 2016). Van Heijst (2005) ziet het als de taak van de 

zorgverlener om ruimte te scheppen voor de eigen inbreng van de cliënt, zodat beide sturing 

kunnen geven aan het zorgproces. De waarde van ruimte maken voor de inbreng van de 

zorgontvanger ligt volgens Van Heijst (2005, p. 114): “in het tot uiting kunnen brengen van 

waaraan die persoon behoefte heeft, omdat niemand is zoals hij of zij.” Kanne (2016) voegt 

er nog aan toe dat iedereen die betrokken is bij het zorgproces van een cliënt, zoals naasten en 

deskundige zorgprofessionals, een gelijke inbreng behoort te krijgen. Vragen die gaan over in 
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hoeverre er vanuit welke waarden gehandeld dient te worden, kunnen door verschillende 

zorgverleners anders beantwoord worden (Kanne, 2016).  

 

Competentie  
Competentie beschouwd Tronto (1993) als een moreel leidende waarde die richtinggevend is 

tijdens de fase care-giving, gericht op de uitvoering van de zorg. Competentie is volgens haar 

nodig voor het kunnen leveren van de zorg. In het onderzoek van Kanne (2016) gaven 

respondenten dan ook aan dat vakkennis, richtlijnen over specifieke behandelingen, beroeps-

en gedragscodes en geïnformeerd zijn over de doelgroep, criteria en richtlijnen voor de 

behandelingen noodzakelijk zijn voor het realiseren van goede zorg. Daarnaast refereren 

zorgprofessionals naar ervaringskennis die zij opgedaan hebben in de praktijk, via reflectie en 

in samenwerking met anderen hebben verworven (Kanne, 2016).  

 

3.8 Menswaardige verpleeghuiszorg 

De verpleeghuiszorg is een specifieke context binnen de gezondheidszorg die in de theorie 

over goede (ouderen)zorg steeds meer aandacht krijgt. Menswaardige verpleeghuiszorg gaat 

in op wat goede verpleeghuiszorg dient in te houden (Nies, 2016). In deze paragraaf zal er dan 

ook nader worden ingegaan op de betekenis van menswaardige verpleeghuiszorg ten einde 

meer inzicht te geven in wat er al bekend is over goede verpleeghuiszorg. 

 

Binnen het Ministerie van Volksgezondheid kwam onder leiding van staatssecretaris Jet 

Bussemaker in 2006 de term “menswaardigheid” op ter inspiratie en als maatstaf voor het 

medisch-ethisch beleid. Echter maakt het programma niet duidelijk wat er onder 

menswaardigheid moet worden verstaan.2 Hiermee kwam menswaardige zorg binnen de 

verpleeghuiszorg als invalshoek op. De term kent een sociale en maatschappelijke betekenis 

en fungeert als grondslag voor het beoordelen van goede zorg (Nies, 2016). Volgens 

zorgprofessor Henk Nies (2016) duikt de term waardigheid op wanneer er zich situaties 

voordoen waarin menselijke waardigheid ontbreekt. Waardige zorg gaat dan ook over moreel 

goed handelen en het doen van het goede ten aanzien van de zorg en is daarmee een ander 

perspectief om naar goede zorg te kunnen kijken (Nies, 2016). In de verpleeghuiszorg is 

menswaardigheid een belangrijk thema, omdat ouderen door het verlies van zowel mentale als 

fysieke vermogens vaak gevoelens van aantasting of verlies van de menswaardigheid ervaren. 

                                                 
2Gevonden op 09-08-2021: 

https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Essay_wat_is_waardigheidcompleet.pdf 
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Het verlies van hun vermogens kan zorgen voor een verlies van identiteit, rol of het niet meer 

herkennen van het zelf. Het gevolg hiervan is dat cliënten gevoelens van vernedering ervaren 

of het gevoel hebben er niet meer toe te doen (Nies, 2016). Het waarborgen van 

menswaardigheid als richtinggevend principe voor het leveren van goede verpleeghuiszorg 

zou volgens Nies (2016) zorgen voor aandacht, waardering en erkenning voor de unieke 

persoon.  

Tadd & Calnan (2009) onderzoeken hoe menswaardige zorg terugkomt binnen de 

verpleeghuiszorg en wat verzorgenden eronder verstaan. Hieruit blijkt dat waardigheid binnen 

de ouderenzorg voor verzorgenden verwijst naar maatschappelijk aanzien en moreel goed 

handelen. Dwyer, Andershed, Nordenfelt & Tenestedt (2009) deden onderzoek naar wat 

volgens verzorgenden werkzaam in het verpleeghuis de betekenis van waardigheid is voor 

cliënten en voor hen als verzorgenden. Menswaardigheid beschouwen zij als een subjectief 

concept dat situationeel gebonden is en tot stand komt in relaties. Daarmee geven zij aan dat 

menswaardige zorg sociaal geconstrueerd is. Menswaardigheid kan verwijzen naar de 

persoonlijke identiteit van mensen, hoe zij zichzelf zien en de mate waarin zij zelfrespect 

ervaren. Menswaardigheid kan volgens hen ook als maatstaf fungeren voor het 

tegemoetkomen van de universele mensen rechten (Dwyer, Andershed, Nordenfelt & 

Tenestedt, 2009). Volgens Nies (2016) vinden ouderen het in het ervaren van menswaardige 

zorg ook belangrijk om een gevoel van eigen regie te hebben en zelf keuzes te kunnen maken 

over bijvoorbeeld het eten of de dagbesteding (Nies, 2016). Ook Tadd & Calnan (2009) 

omschrijven menselijke waardigheid als het maken van eigen keuzes en eigen sturing en het 

behouden van autonomie en vrijheid. Daarbij ontvangen verzorgenden instemming van 

cliënten voor de zorg die zij leveren en worden cliënten ten opzichte van elkaar gelijk 

behandeld. Ook wordt waardigheid binnen het zorgproces geuit via de uiterlijke verzorging, 

waardoor cliënten er goed en verzorgd eruitzien. Daarnaast is waardigheid terug te vinden in 

de mate waarin cliënten voor zichzelf kunnen zorgen en het ontvangen van een respectvolle 

bejegening. Dwyer, Andershed, Nordenfelt & Tenestedt (2009) erkennen dat het in stand 

houden van de autonomie van cliënten tijdens de verzorging belangrijk is voor het 

waarborgen van menswaardige zorg. Het onderzoek van Dwyer, Andershed, Nordenfelt & 

Tenestedt (2009) toont ook aan dat de waardigheid van cliënten wordt bevorderd door te 

voldoen aan de basisbehoeften van de cliënten en door het respecteren van de identiteit en 

integriteit van de cliënt. Dit resulteert in het ervaren van vertrouwen onder cliënten en het 

gevoel gezien te worden in wie zij zijn. Nies (2016) spreekt hier van het waarborgen van de 

lichamelijke integriteit van cliënten en stelt dat hun privacy gewaarborgd hoort te worden 
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door middel van een eigen leefruimte voor cliënten of het bewaken van privacy tijdens de 

verzorging. Dwyer, Andershed, Nordenfelt & Tenestedt (2009) geven antwoord op hoe de 

menswaardige zorg bevordert kan worden in de praktijk, namelijk via het leveren van 

individuele zorg, door het tonen van respect, belangenbehartiging en sensitief luisteren naar 

cliënten. Echter is het niet duidelijk waarvoor de verzorgenden sensitief dienen te zijn tijdens 

het luisteren. 

Voor het leveren van menswaardige verpleeghuiszorg is het waarborgen van de waardigheid 

van het personeel door henzelf en de organisatie waarvoor zij werken essentieel. Hiervoor is 

een goede werkomgeving, supervisie en continue educatie van belang (Dwyer, Andershed, 

Nordenfelt & Tenestedt, 2009; Nies, 2016). Verzorgenden ervaren ook belemmeringen die het 

geven van menswaardige zorg in de weg staan. Zo zou het gebrek aan tijd en middelen 

betekenen dat verzorgenden niet meer kunnen geven dan enkel de fysieke zorg (Dwyer 

Andershed, Nordenfelt & Tenestedt, 2009; Nies, 2016). Daarnaast komt menswaardige zorg 

in het geding wanneer er niet genoeg competente en gemotiveerde verzorgenden aanwezig 

zijn. Dit zou de teamspirit naar beneden halen, wat het leveren van adequate zorg in de weg 

zou staan (Dwyer Andershed, Nordenfelt & Tenestedt 2009). Het humanisme wordt 

beschouwd als een levensbeschouwing die zich richt op het realiseren van een zinvol leven in 

rechtvaardige verhoudingen, waarbij gestreefd wordt naar een menswaardig bestaan (Alma, 

2018; Derkx, 2011; Duyndam, 2011). De volgende paragraaf gaat dieper in op de betekenis 

van het humanisme en de humanistische waarden. 

 

3.9 Humanisme en humanistische waarden 
Dit onderdeel is ingericht om de humanistische waarden helder in kaart te brengen. Ter 

verduidelijking zal aan de hand van verschillende auteurs ingegaan worden op wat 

humanisme als levensbeschouwing inhoudt. Er zal stil worden gestaan bij het humanisme als 

levensbeschouwing, omdat dit het kader vormt waaruit humanistische waarden zijn ontstaan. 

Vervolgens worden de humanistische waarden geformuleerd, waarbij gebruik wordt gemaakt 

van theorieën van humanistisch geïnspireerde auteurs. 

 
Humanisme als levensbeschouwing 
Het humanisme kent geen vast fundament, maar kan beschouwd worden als een ontwikkelde 

reflectie gericht op wezenlijke levensvragen (Alma, 2018). Om het humanisme als 

levensbeschouwing te beschrijven zal het begrip eerst gedefinieerd moeten worden. Een 

levensbeschouwing kan worden opgevat als voedingsbron of kader dat helpt bij het zoeken 
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naar een zinvol leven (Derkx, 2011; Alma, 2018). Volgens Derkx (2011, p. 76) kan het begrip 

levensbeschouwing namelijk als volgt begrepen worden: “een min of meer geëxpliciteerd en 

gesystematiseerd zingevingskader dat mensen helpt zin aan hun leven te geven in de wereld 

en de omstandigheden waarin ze zich bevinden. Die wereld en omstandigheden veranderen 

voortdurend.” Alma (2018, p. 68) interpreteert levensbeschouwing in het licht van het 

werkwoord levensbeschouwen en geeft daar voor de volgende definitie van: “een praktijk van 

existentiële en identiteitsverschaffende (her)oriëntatie gericht op zin- en waardevol leven en 

gevoed door sociale verbeelding van het goede leven.”  

 

Alma en Anbeek (2013) geven meer inzicht in het humanisme als levensbeschouwing door 

het humanisme te beschrijven aan de hand van zeven dimensies die een religie of 

levensbeschouwing definiëren. Hieronder worden de dimensies in een tabel beschreven: 

De zeven dimensies die 

levensbeschouwing kenmerken 

Inhoud 

Narratieve en mythische dimensie Het humanisme beschikt niet over eigen 

kernverhalen. Aanhangers van het 

humanisme laten zich inspireren door 

verschillende literaire of religieuze verhalen 

met de focus op essentiële ervaringen van 

het menselijk bestaan en de manier hoe 

mensen omgaan met deze ervaringen. De 

verhalen zijn plaats- en tijdgebonden en 

geven ruimte aan ieders persoonlijke 

interpretatie van de betekenis ervan en hoe 

deze doorwerkt binnen het eigen leven. De 

narratieve functie is gericht op het 

construeren van levensverhalen en het geven 

van betekenis aan mensenlevens. In de 

verhalen zijn waarden en levensthematieken 

te ontdekken die van persoonlijk belang zijn 

voor het individu. Tevens is er aandacht 

voor het grotere verhaal rondom het 

levensverhaal (Alma & Anbeek, 2013). 
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Leerstellige en filosofische dimensie Binnen het humanisme zijn er geen 

vastgelegde opvattingen of doctrine. Alma 

& Anbeek (2013) vullen deze dimensie in 

met het gebruik van de humanistische 

grondslagen beschreven door Van Praag. De 

vijf perspectieven die volgens Van Praag 

(1989) de humanistische kijk op de mens 

inhouden zijn: natuurlijkheid, 

verbondenheid, gelijkheid, vrijheid en 

redelijkheid. De daarbij horende 

grondslagen van het humanistische 

wereldbeeldzijn de volgende: 

• De wereld kan ervaren worden via 

menselijke zintuigen en dient als 

bron van kennis. 

• Er is een verbondenheid tussen 

mensen en de wereld. 

• Compleetheid. Het idee dat de 

zintuigelijke kennis over de wereld 

volledig is. 

• De wereld is toevallig en kent geen 

intrinsiek doel. 

• De wereld is dynamisch, waarin 

mensen deel uitmaken van een 

oneindig proces van verandering. 

 

Ethische en wettelijke dimensie Binnen het humanisme kent deze dimensie 

een rijke traditie met de focus op de 

individuele vrijheid van de mens. Er wordt 

maatschappelijk en individueel gestreefd 

naar het vormgeven van (eigen) 

humanistische waarden in de praktijk, 



 28 

waarbij kritische reflectie centraal staat en er 

nagedacht wordt over hoe diverse waarden 

samen tot uiting kunnen komen. Tevens 

wordt er gestreefd naar een humane 

samenleving, sociale rechtvaardigheid en 

een interculturele en interreligieuze dialoog 

om mensenrechten in de praktijk vorm te 

geven (Alma & Anbeek, 2013). 

Experiëntiële en emotionele dimensie Vanuit het humanisme heersen de 

opvattingen dat alle kennis gebaseerd is op 

(zintuigelijke) ervaringen en 

levensbeschouwingen contextgebonden 

producten zijn, bedacht door de mens (Alma 

& Anbeek, 2013).  

Sociale en institutionele dimensie Het humanisme als levensbeschouwing is 

niet terug te vinden in institutionele vorm. 

Humanisten hebben geen eigen canon of een 

reeks aan vaste doctrines. In verschillende 

landen zijn humanisten lokaal of nationaal 

georganiseerd in verenigingen of 

organisaties (Alma & Anbeek, 2013). 

Materiële dimensie Er zijn geen gebouwen, kunst of objecten 

die het humanisme symboliseren. De nadruk 

op ervaring maakt wel dat humanisten erg 

sensitief zijn voor kunst. De esthetische 

dimensie is dan ook erg belangrijk voor 

humanisten (Alma & Anbeek, 2013). 

 

 
Humanistische waarden 
Nu we kennis hebben van humanisme als levensbeschouwing, kunnen de humanistische 

waarden worden beschreven. De humanistische waarden zullen aan de hand van Derkx (2011) 

beschreven worden, omdat Derkx (2011) heel duidelijk vier dimensies van humanistische 
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waarden centraal stelt in zijn theorie. Met gebruik van andere humanistische denkers zullen 

deze waarden kritisch worden beschreven en is verbondenheid als waarde toegevoegd.  

 

Contextgebonden mensenwerk 

Deze humanistische waarde gaat uit van de gedachte dat de levensbeschouwingen of wereld- 

en mensbeelden die mensen hanteren altijd onderhevig zijn aan verandering, niet bepaald 

worden door een hogere macht en in hun context begrepen dienen te worden. De normen en 

waarden van mensen kennen een wederzijdse beïnvloeding met de omgeving waarin mensen 

zich bevinden. Ruimte voor twijfel en een kritische houding is essentieel in het hanteren van 

een wereldbeeld (Derkx, 2011). Duyndam (2010) en Alma (2018) dragen inzicht bij in hoe 

mensen kritisch behoren te reflecteren en hoe verandering van een mens- en wereldbeeld tot 

stand komt. Mensen maken in het leven ingrijpende momenten mee, die maken dat bepaalde 

betekenissen en visies op het leven niet meer passen in het leven van mensen. (Her)oriënteren 

en het maken van nieuwe betekenissen is dan noodzakelijk voor het leiden van een zinvol 

leven (Duyndam, 2010; Alma 2018). Ingrijpende gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld een verlies 

van een dierbare of een dilemma op het werk. Op zo’n moment staan mensen met lege 

handen. Via handelingen, experimenteren en het voorstellingsvermogen van de verbeelding 

kan er gereflecteerd worden op nieuwe mogelijkheden en kan hiernaar gehandeld worden 

(Alma, 2018). Mensen putten hierbij uit eerder opgedane kennis en ervaringen. Het putten uit 

de humanistische levensbeschouwelijke bronnen helpt voor het (her)oriënteren of voor het 

maken van nieuwe betekenissen. Bronnen die ondersteunend kunnen zijn bij reflectie, zijn 

bijvoorbeeld inspiratiefiguren, kunst of literaire bronnen. Inspiratie is een groot onderdeel 

binnen het humanisme, omdat het mensen motiveert tot handelen gericht op humaniteit en 

ontwikkeling (Duyndam, 2010). 

 

 

Menselijke waardigheid en gelijkheid 

Eveneens zijn menselijke waardigheid en gelijkheid volgens Derkx (2011, p. 82) belangrijke 

humanistische waarden en deze beschrijft hij als volgt: “Alle mensen horen elkaar als gelijken 

te zien en te behandelen, aan alle mensen komt menselijke waardigheid toe.” Deze waarden 

verwijzen naar de fundamentele mensenrechten, met als doel het streven naar 

rechtvaardigheid, openheid, verdraagzaamheid en bereidheid tot dialoog. Mensen worden niet 

als middel beschouwd, maar gezien als individuen, waarbij alle mensen elkaar dienen te 

respecteren. Een mens wordt volgens Derkx (2011) beschouwd als verantwoordelijk voor zijn 
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of haar leven en bekwaam om het eigen leven naar eigen idee in te richten. Hierbij wordt 

ieders verschil erkent en tegelijkertijd als gelijk beschouwd (Derkx, 2011).   

 

Uniciteit  

Derkx (2011) beschrijft de waarde uniciteit als liefde voor specifieke, kwetsbare, unieke en 

onvervangbare personen. Uniciteit verwijst naar het idee dat ieder mens een eigen individu is 

met een eigen persoonlijkheid. Een mens behoort niet tot een abstracte categorie, maar is 

onvervangbaar. Er is oog voor de kwetsbaarheid van de mens en erkenning dat ieder ik 

waardevol is voor een ander (Derkx, 2011).  

 

Zelfontplooiing en autonomie 

Volgens Derkx (2011) zijn zelfontplooiing en autonomie waarden die het humanisme als 

levensbeschouwing kenmerken. Deze waarden worden door Derkx (2011) onder dezelfde 

noemer beschreven. Zij benadrukken de positieve vrijheid van het individu. Mensen zijn vrij 

om zelf het leven in te richten binnen de beperkingen van de staat. De heersende opvatting 

binnen het humanisme is dat mensen de verkregen individuele vrijheid optimaal dienen te 

benutten door zichzelf te ontwikkelen. Individuen geven bewust hun eigen leven vorm en 

ontplooien de eigen talenten en capaciteiten. De waarden belichamen een normatief aspect, 

waarbij mensen in staat worden gesteld om karakter te ontwikkelen, bewuste keuzes te maken 

en hierop te reflecteren. Zelfontplooiing binnen het humanisme zet morele oriëntatie in gang. 

Voor het leiden van een zinvol leven is zicht nodig op de waarden waar mensen voor willen 

staan en die zij uitdragen evenals de verlangens die erachter schuilen, uitgaande van het idee 

dat verlangens een grote kennisbron zijn in het leren kennen van het zelf (Derkx, 2011).  

Alma (2018) gaat mee in de gedachte dat het individu binnen de humanistische traditie als 

verantwoordelijk wordt beschouwd voor het eigen leven en het humanisme een positieve 

grondhouding cultiveert met een overtuiging dat verandering en alternatieve mogelijkheden 

altijd beschikbaar zijn. Daarbij kunnen we als mensen invloed uitoefenen om te streven naar 

het goede met betrekking tot onszelf en de wereld.  

Als sub-waarde voor zelfontplooiing en autonomie schuift Derkx (2011) dan ook 

verantwoordelijkheid naar voren. Mensen worden beschouwd als verantwoordelijk voor het 

eigen leven, de keuzes die zij maken en hoe zij omgaan met de obstakels die zij tegenkomen. 

Volgens Derkx (2011) behoren mensen verantwoordelijkheid te voelen voor het leven van een 

individu als geheel, maar ook voor de eigen gedachtes, gevoelens en verlangens.  



 31 

Zelfzorg wijst Derkx (2011) aan als een achterliggende waarde van zelfontplooiing. Zelfzorg 

verwijst naar het goed leren kennen van de eigen persoon en wat je als mens gevormd heeft, 

zodat je deze inzichten kan meenemen in het handelen, reflecteren en experimenteren (Derkx, 

2011; Alma, 2018).  

 

Verbondenheid 

Ondanks dat verbondenheid niet specifiek als waarde door Derkx (2011) wordt uitgelicht, 

komt deze wel voor in het werk van Alma (2018) en Van Praag (1978) en zal dit daarom 

worden gedefinieerd als humanistische waarde binnen dit onderzoek.  

Binnen het humanistische mens- en wereldbeeld heerst de opvatting dat mensen met elkaar 

verbonden zijn en mensen verbonden zijn met de wereld (Van Praag,1978).  

Alma (2018, p.81) noemt dit, geïnspireerd door Rosa, resonantie en schrijft het volgende: 

“Een bevestigende houding ziet hij als een vertrouwende antwoordrelatie met de wereld, 

gekenmerkt door verbondenheid met en openheid voor wat we tegenkomen en gedragen of 

zelfs geborgen voelen.” Humanistisch levensbeschouwen zet mensen aan om een zinrelatie 

aan te gaan met de wereld en anderen. Dit betekent dat wij op een lichamelijke wijze de 

omgeving die we ontmoeten en de taken, ideeën en dingen die we ondernemen liefhebben. 

Mensen ervaren een verbinding met de wereld waarbij er sprake is van wederzijdse beweging 

en beroering. Mensen kunnen gevoeligheid voor verschillende resonantierelaties oefenen. 

Een voorwaarde voor het kunnen verbinden met anderen en de wereld is in de eerste plaats 

het zorgdragen voor het eigen lichaam. Resonantie kent verschillende nadrukken, zoals inzet 

voor humane relaties, relatie met materie die ons in beweging brengt en esthetische 

ervaringen waarbij we samenvallen met een groter geheel of onze visie van het goede (Alma, 

2018). Alle bovenstaande humanistische waarden zullen in dit onderzoek worden gebruikt.  
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4.  Methode 

In paragraaf 3.1. wordt er nader ingegaan op het type onderzoek dat geselecteerd is voor het 

bestuderen van de onderzoeksgegevens. Paragraaf 3.2. expliciteert de wijze waarop de data 

binnen dit onderzoek verzameld is en welk meetinstrument hiervoor gebruikt is. Vervolgens 

wordt in paragraaf 3.3. beargumenteerd op welke wijze de verzamelde data geanalyseerd is. 

De verantwoording van de onderzoekspopulatie en nadere duiding van de casus worden 

gegeven in paragraaf 3.4. Ten slotte zal paragraaf 3.4. ingaan op de betrouwbaarheid en 

validiteit van dit onderzoek.  

 

4.1 Onderzoekstypering 
Het huidige veldonderzoek kan met drie steekwoorden getypeerd worden. Het is een 

casestudy in de zin dat één casus – de verpleeghuizen van Humanitas in Rotterdam – in detail 

en diepgaand bestudeerd wordt (Braster, 2000). Het is kwalitatief van aard, aangezien de 

gebruikte diepte-interviews zich lenen voor het gedetailleerd bestuderen van (en doorvragen 

over) abstracte begrippen als waarden, goede verpleeghuiszorg en zingeving (Boeije, 2005). 

Tot slot is het onderzoek verkennend van aard, omdat eerder onderzoek en eerdere 

theorievorming beperkt zijn als het gaat om de vraag wat zorgverleners verstaan onder goede 

verpleeghuiszorg en welke waarden zij in hun werk hanteren.  

Voor het verzamelen van de data is er gekozen voor semigestructureerde diepte-

interviews. Deze kwalitatieve interviewvorm hanteert een interviewguide met vooraf 

geformuleerde open vragen en leent zich bij uitstek voor het verzamelen van rijke antwoorden 

(Boeije, 2005). Kwalitatieve interviews maken het mogelijk om de visie op goede 

verpleeghuiszorg en de beschrijvingen van de leidende waarden van de zorgverleners in de 

praktijk in kaart te brengen. Bovendien wordt de openheid van de antwoordmogelijkheden 

van de interviews gewaarborgd, waarbij er geen sprake is van sturing op de inhoud van de 

antwoorden (Evers, 2007).  

 

4.2 Meetinstrument 
Voor het verzamelen van de data is er een interviewguide opgesteld. De interviewguide is aan 

de hand van het theoretisch kader ontworpen en volgt de deelvragen van dit onderzoek.   

De interviews zijn afgenomen in de periode van oktober 2020 tot en met maart 2021. Er 

hebben in totaal tien interviews plaatsgevonden. De interviews zijn opgenomen met de 

dictafoon van een smartphone en verbatim uitgetypt. De duur van de interviews is tussen de 

45 en 90 minuten.  
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Het riviermodel (Boeije, 2005) is gebruikt voor de opzet van de interviews. Er wordt 

steeds één stroming van de rivier – een hoofdonderwerp – aan de orde gesteld, waarbij er een 

hoofdvraag gesteld wordt. Vervolgens wordt de stroming uitgediept via doorvragen en 

beweegt de interviewer mee met de stroom. Het riviermodel zorgt ervoor dat in de breedte de 

verschillende onderwerpen aan bod komen, waarbij de onderwerpen als stroming kunnen 

worden gezien. Tegelijkertijd worden er diepe en rijke onderzoeksgegevens verzameld door 

het gebruik van een doorvraagtechniek (Evers, 2007). Om een duidelijker beeld te verstrekken 

over de wijze van de dataverzameling zal de opzet van de interviewguide in detail worden 

beschreven. 

De interviewguide bestaat uit 10 hoofdvragen met 23 subcategorieën, betreffende vragen of 

onderwerpen ter ondersteuning voor het verdiepen van de hoofdvragen. Allereerst is gevraagd 

naar demografische variabelen van de verzorgenden om zicht te krijgen op hun 

opleidingsniveau en hun uitvoerende taken. Deze keuze is gemaakt, zodat indien nodig 

achteraf bestudeerd kan worden of de algemene kenmerken van de respondenten invloed 

hebben op de onderzoeksuitkomsten en of deze verklaringen kunnen bieden voor de 

verschillen tussen de visies van de respondenten. De thema’s die terugkomen in de interviews 

zijn leidende waarden uit de praktijk, de visie op de definitie van goede verpleeghuiszorg en 

de humanistische kernwaarden van de organisatie. Per thema zijn er vooraf twee tot vier 

vragen opgesteld, zodat er ruimte is voor doorvragen tijdens het afnemen van de interviews.  

Het eerste thema (leidende waarden in de praktijk) is allereerst onderzocht via de 

motivatie van de verzorgenden voor het werk. Deze keuze is gebaseerd op de literatuur in het 

theoretisch kader, waaruit naar voren is gekomen dat navigerende waarden die mensen 

hanteren zijn te herkennen in de motivatie van mensen (Schwartz, 1992). Om inzicht te 

krijgen in welke waarden belangrijk zijn binnen het zorgproces, wordt er tevens gevraagd 

naar concrete goede en minder goede zorgmomenten.  

Het tweede thema binnen het interview betreft de visie op goede verpleeghuiszorg. Er 

zijn open vragen gesteld om de betekenis van goede verpleeghuiszorg voor de verzorgenden 

te achterhalen. Om het algehele zorgproces in kaart te kunnen brengen zijn er open vragen 

opgesteld, die informeren naar de relatie met cliënten en de samenwerking met collega’s.  

Het derde thema gaat over hoe en of respondenten inspiratie halen uit de 

humanistische kernwaarden van de instelling, om meer inzicht te verkrijgen in hoeverre 

humanistische waarden worden onderschreven.  
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4.3. Analyse 
Voor het analyseren van de interviews zullen de transcripten worden gecodeerd met het 

programma Atlas-ti. Om de betekenis te kunnen achterhalen van de verzamelde data wordt er 

getracht een categorisering te geven door het labelen van stukken tekst. Dit betekent dat er 

open gecodeerd zal worden, waarbij de codes voornamelijk beschrijvend van aard zullen zijn 

en er minder geselecteerd zal worden op relevantie. Ook worden er in-vivo-codes gecreëerd, 

die uit de eigen woorden van de respondenten zijn afgeleid (Boeije, 2005). Vervolgens 

worden er axiale codes gecreëerd, die meer interpreterend van aard zijn. Hiervoor worden de 

codes geselecteerd op relevantie door het verwijderen, samenvoegen en hergroeperen van de 

eerder aangemaakte codes (Boeije, 2005). In de fase van het axiaal coderen worden de labels 

gecategoriseerd tot hoofdcodes, subcodes en clusters. Tenslotte wordt er selectief gecodeerd. 

Tijdens dit proces worden er verbanden en relaties gelegd tussen de verschillende al reeds 

bestaande codes en clusters (Boeije, 2005).  

  

4.4. Setting en respondenten 
Stichting Humanitas Rotterdam kent 14 verpleeghuizen in Rotterdam en omstreken. Binnen 

de stichting wordt psychogeriatrische zorg (PG) aangeboden aan mensen die vanwege hun 

dementie niet meer zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast wordt er somatisch langdurige zorg 

(somatiek) aangeboden aan mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben vanwege 

lichamelijke aandoeningen. In totaal hebben de verpleeghuizen van Stichting Humanitas 

Rotterdam 919 bedden.3  

De 11 respondenten die aan dit onderzoek hebben deelgenomen zijn verzorgenden werkzaam 

in verpleeghuizen van Humanitas met leeftijden van 19 tot en met 60 jaar. De respondenten 

zijn verzorgenden met een MBO-niveau 2 en MBO-niveau 3 opleiding. Humanitas heeft in 

totaal 330 verzorgenden van MBO-niveau 3 in dienst en 186 van MBO-niveau 2.  

Er zijn respondenten geworven binnen vier verpleeghuizen, namelijk locatie Akropolis waar 

244 mensen kunnen worden opgenomen, locatie Bergweg met een beddencapaciteit van 29 

bedden, locatie Berberishof waar plaats is voor 40 cliënten en locatie De Leeuwenhoek die 97 

cliënten kan opnemen. De onderzoeker heeft via zowel convenience sampling (Patton, 2014) 

als de sneeuwbalmethode (Patton, 2014) verzorgenden op de werkvloer benaderd en verzocht 

deel te nemen aan de interviews. Dit betekent dat willekeurige beschikbare verzorgenden zijn 

aangesproken door de onderzoeker op de werkvloer tijdens haar werkzaamheden op de 

                                                 
3 Kwaliteitsplan Stichting Humanitas (2020). 
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afdeling en dat er via reeds geïnterviewde respondenten gevraagd is naar contactgegevens 

voor het benaderen van potentiële nieuwe respondenten (Boeije, 2005; Patton, 2014). Voor 

het werven van respondenten werkzaam bij de Berberishof is er een afspraak gemaakt via het 

management. Er is gebruik gemaakt van deze vormen van sampling om tot een willekeurige 

streekproef te komen om voor alle leden van de populatie de kans te vergroten om in de 

steekproef terecht te komen (Boeije, 2005; Patton 2014).   

 

4.5. Validiteit en betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid is gericht op de herhaalbaarheid van het onderzoek en kan worden 

afgemeten aan de precisie van de methoden van de dataverzameling (Boeije, 2005). Voor het 

vergroten van de betrouwbaarheid tijdens het dataverzamelingsproces is er gewerkt met een 

semigestructureerde vragenlijst. Dit betekent dat de bestudeerde verschijnselen met hetzelfde 

instrument onderzocht zijn, wat de navolgbaarheid van het onderzoek heeft vergroot. Echter 

zorgt het afnemen van kwalitatieve diepte-interviews altijd voor een beïnvloeding van de 

betrouwbaarheid van het onderzoek. Het doorvragen van de onderzoeker kan er namelijk voor 

zorgen dat er dieper op bepaalde onderwerpen wordt ingegaan dan op andere. De 

interviewguide fungeerde als hulpmiddel voor het behouden van het overzicht over de 

besproken onderwerpen tijdens de interviews. Op deze wijze kon de onderzoeker in de gaten 

houden of alle onderwerpen ongeveer even gedetailleerd aan bod gekomen zijn. 

De betrouwbaarheid van het dataverzamelingsproces kan beïnvloed worden door de 

context waarin de interviews zijn afgenomen. Er zijn verzorgenden geïnterviewd op de 

werkvloer terwijl zij aan het werk waren. Het gevolg hiervan was dat er soms tijdsdruk was, 

wat maakte dat de respondenten snel door de vragen heen wilden gaan. Nadat dit 

geconstateerd was, zijn respondenten geïnterviewd via Skype, mits zij bereid waren het 

interview in hun vrije tijd af te laten nemen. Op deze wijze werd de betrouwbaarheid van de 

resultaten meer gewaarborgd, omdat respondenten meer rust hadden om na te denken over de 

antwoorden.   

De validiteit van het onderzoek gaat over of er wel gemeten wordt wat de onderzoeker 

wil meten. Een gevaar voor de validiteit tijdens het verzamelen van de gegevens is het niet 

kunnen werven van voldoende respondenten uit de onderzoekspopulatie. Binnen dit 

onderzoek was het soms lastig welwillende respondenten te vinden. Door COVID-19 was de 

bereidheid van de respondenten om zich op de werkvloer te laten interviewen lager dan 

verwacht. Om wervingskansen te vergroten zijn er ook interviews afgenomen via Skype. Om 

een valide rapportage te garanderen is een membercheck gedaan, waarbij er is nagegaan of de 
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respondenten het eens zijn met de onderzoeksuitkomsten. Ten slotte is door het interviewen 

van respondenten van verschillende leeftijden, genders, opleidingsniveaus en locaties 

gepoogd de representativiteit van de onderzoekspopulatie te vergroten.  

Alle respondenten zijn vooraf mondeling geïnformeerd over het doel en de inhoud van 

het interview en wat er met de data zou gebeuren. In deze uitleg is tevens de nadruk gelegd op 

het waarborgen van de anonimiteit van de respondenten. Bij toestemming en deelname aan 

het interview hebben respondenten vervolgens een informed consentformulier ondertekent om 

aan te geven dat zij voldoende geïnformeerd zijn en de informatie ook begrepen hebben. 

 

5. Resultaten 

 

5.1 Goede zorg (D1) 
Goede zorg is volgens de respondenten het verrichten van algemene dagelijkse zorg, het signaleren 

van behoeften van cliënten, een zinvolle dagbesteding en het afstemmen van de zorg. Deze aspecten 

van goede zorg zullen hieronder worden toegelicht.  

 

De volgende tabel bevat demografische gegevens van de respondenten. Alle respondenten hebben een 

fictieve naam toegewezen gekregen ten einde de anonimiteit te waarborgen en de leesbaarheid van de 

tekst te bevorderen.  

Respondent Fictieve naam Geslacht Leeftijd Afdeling Niveau Aantal jaren werkzaam in zorg 

1 Tina V 59 PG 3 3 

2 Frans M 26 PG 3 5 

3 Vera V 45 Somatiek 3 33 

4 Charlotte V 21 PG 2 4 

5 Maria V 19 Somatiek 2 <1 

6 Lieve V 45 Somatiek 3 12 

7 Sander M 54 PG 2 15 

8 Chantal V 52 PG 3 12 

9 Farida V 47 Somatiek 3 18 

10 Joyce V 24 PG 2 8 

Tabel 1. Demografische variabelen respondenten 
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Algemene dagelijkse levensverrichtingen 

 

Dus ik vind goede zorg dat mensen wel aandacht en zorg krijgen die ze nodig hebben. 

Ja dat is voor mij goede zorg eigenlijk wel. -(Frans) 

 

Goede zorg betekent voor ongeveer de helft van de respondenten dat cliënten de zorg krijgen 

die zij nodig hebben op lichamelijk, mentaal, sociaal en welzijnsgebied. In de interviews 

vertellen de respondenten dat de ADL-zorg, oftewel algemene dagelijkse levensverrichtingen, 

het eerste is wat zij moeten doen om goede zorg te leveren. De volgende taken scharen 

respondenten onder ADL-zorg: het naar bed brengen en uit bed halen, ondersteuning bij het 

wassen, aankleden, toiletteren, eten, drinken en het toedienen van medicatie aan cliënten.  

 

 “Ja, sowieso goede zorg dat die mensen wel goed verzorgd worden. Dus op welk gebied dan? 

Goede zorg, op tijd de medicatie krijgen. Op tijd hun eten krijgen en op tijd op bed, uit bed. 

Dat ook, dat niet mensen verwaarlozen.” -(Lieve) 

 

Bovenstaand citaat toont aan dat respondenten waarde hechten aan het veilig en op tijd 

uitvoeren van de ADL-zorgtaken en deze als criterium stellen voor het leveren van goede 

zorg. Daarnaast geven zij aan een goede sfeer en een fijne leefomgeving voor de cliënten als 

belangrijk te beschouwen. Farida voegt daar specifiek nog een goede dagstructuur aan toe.  

 

Het signaleren van noodzakelijke zorg ten aanzien van fysieke en geestelijke behoeften 

Naast het uitvoeren van de ADL-zorgtaken is het van belang dat personeel signaleert wat een 

bepaalde cliënt nodig heeft aan zorg. Om te ontdekken welke zorg een persoon specifiek 

nodig heeft, wordt er tijdens het opnamegesprek van een cliënt informatie verzameld op 

lichamelijk, mentaal, sociaal en welzijnsgebied. Respondenten geven aan dat de taak van het 

verzorgend personeel ligt bij het signaleren en monitoren van de lichamelijke en geestelijke 

gezondheid van de cliënten. In de interviews vertellen respondenten op welke 

aandachtspunten zij dienen te letten voor het waarborgen van de gezondheid van de cliënten. 

Dit zijn o.a. het nagaan of cliënten de juiste medicatie krijgen, signaleren of een persoon 

voldoende vocht binnenkrijgt en het signaleren van eenzaamheid. Kortom, respondenten 

nemen in acht wat er nodig is om zowel aan de fysieke als geestelijke noden van de cliënten 

tegemoet te komen.  
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Respondenten signaleren en monitoren de fysieke en geestelijke behoeften bij cliënten door 

hen te observeren, waarna de respondenten aansluiten bij de gesignaleerde behoefte(n). Om 

goed te kunnen observeren hebben respondenten tijd, aandacht en rust nodig. Tevens hebben 

respondenten voor het signaleren van eventuele behoeften of afwijkingen kennis nodig over 

hoe cliënten fysiek worden verzorgd en zich over het algemeen gedragen:  

 

  

(……) ik ken echt deze mensen beter dan mijn familie kan ik zeggen, omdat ik hier vijf 

dagen per week ben. Maar dat is gewoon hier observeren en kijken, gewoon goed je 

werk doen is gewoon niet alleen maar oh ik heb die mevrouw gewassen. Oh ik heb 

mevrouw die haar medicijn gegeven. Nee dat is niet de zorg, de zorg is echt van het 

geheel, zeg maar alles. Dus bijvoorbeeld mevrouw, zit daar en zij zit dit te doen dan 

ga ik kijken van zit zij te slapen of is daar iets meer aan de hand? -(Lieve) 

 

Respondent Sander geeft aan dat het makkelijker te bepalen is welke fysieke zorg een cliënt 

nodig heeft dan het inschatten van welke geestelijke zorg een cliënt behoeft. Over het 

signaleren van de geestelijke zorgbehoeften van cliënten vertelt hij het volgende:   

 

werker hoort deze taak er ook een beetje bij, maar het is soms best wel Als zorgmede“ 

moeilijk om dat te benoemen. Gewoon het is makkelijk, iemand heeft een wondje aan 

, dat is ...zijn been. Het is moeilijk om te schrijven over iemand zijn gemoedstoestand

enlijk heb je daar misschien wel een vierjarige opleiding voor nodig of best wel... Eig

”een psychologie opleiding.   

 

Respondenten proberen de geestelijke behoeften te ondersteunen of onderzoeken door vragen 

te stellen aan cliënten en door het observeren van hun gedrag. 

Zoals eerder genoemd is de volgende stap het tegemoetkomen aan de geestelijke of mentale 

zorgbehoeften in samenwerking met zorgverleners van andere disciplines. Sander geeft een 

voorbeeld van dit proces: 

 

“Ja dan krijg je dat misschien iemand een bepaalde activiteit zou willen doen, misschien een 

wandeling buiten, dan kan je misschien denken oké als zorg hebben we daar echt niet de tijd 

voor dus geen corona, dan regel je misschien een vrijwilliger die misschien één of  twee keer 
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in de week met iemand mee naar buiten kan gaan. Dan wordt dat een actie en dan kan je dat 

evalueren of dat lukt of niet.” 

 

Respondent Frans vertelt dat wanneer cliënten achteruitgaan het belangrijk is om de zorg aan 

te laten sluiten bij de verandering die op fysiek en geestelijk niveau plaatsvindt. Zo vertelt hij 

dat cliënten die bijvoorbeeld geestelijk achteruitgaan meer aandacht nodig hebben. Kortom, 

goede zorg wordt door respondenten opgevat als het signaleren en monitoren van de 

behoeften van de cliënten met gebruik van observatie en kennis van de cliënt, waarbij 

respondenten samenwerken met verschillende disciplines en aansluiten bij fysieke en 

geestelijke veranderingen die bij cliënten plaatsvinden.  

 

Zinvolle dagbesteding 

Het aanbieden en faciliteren van een zinvolle dagbesteding maakt volgens respondenten 

onderdeel uit van het welzijn van de cliënten. Een deel van de respondenten ziet het als 

onderdeel van het takenpakket van verzorgenden. Het andere deel van de respondenten 

beschouwen het faciliteren van een zinvolle dagbesteding als taak van de 

welzijnsmedewerker. Deze respondenten ervaren zelf vaak een gebrek aan tijd. Verzorgenden 

beschrijven zinvolle dagbesteding als een praatje maken, spelletjes spelen, luisteren naar 

muziek of het ondernemen van een activiteit met de cliënten. Ook het geven van persoonlijke 

en één op één aandacht beschouwen sommige verzorgenden als een onderdeel van een 

zinvolle dagbesteding.  

 

Bakken, zingen, bewegen, dansen. Ik heb ook echt zo’n mega speaker bij me het zit in 

mijn tas. Ik blaas hier echt het dak eraf. En helemaal in het weekend als de manager 

er niet is en de verpleegkundigen er niet zijn. We hebben beneden een meneer zitten 

met Parkinson en hij vindt het dan zo leuk. Hij is nog heel goed in zijn hoofd en op het 

moment dat hij dan danst. Ik weet dat hij dingen vergeet enzo maar meer in zijn 

lichaam hij kan gewoon meer door het ritme door de muziek. Ja ik houd heel veel van 

activiteiten. Ik heb vroeger weleens mijn kickboks-spullen meegenomen, bij de 

bergweg op de hofjes. En er zaten twee of drie mannen en toen heb ik met twee 

mannen met hun gekickbokst toen. Van die handschoenen meegenomen, het zijn 

mannen die moeten af en toe wat slaan. Ik snap dat. Ik heb allemaal broers, dus ja 

waarom zouden ze dat hier niet mogen, waarom zouden ze niet hier een keertje uit hun 

dak mogen gaan. - (Joyce) 
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Het faciliteren van zinvolle dagbesteding voor cliënten schiet er vaak bij in door 

personeelstekort. Respondenten hebben verschillende ideeën over waarom het aanbieden van 

een zinvolle dagbesteding onder goede zorg valt. Zo vertellen Tina en Frans dat het ervoor 

zorgt dat cliënten bezig kunnen blijven. De uitwerking ervan is volgens Frans dat er een 

rustige sfeer op de afdeling ontstaat. Charlotte beschrijft in het interview het volgende: 

 

 Maar je bent... je ziet toch soms dat de mensen niet zoveel te doen hebben. Maar dan 

kan jij bijvoorbeeld een spelletje met de mensen doen of een praatje met de mensen 

maken of toch. Dat het toch wel zin heeft want als je de hele dag alleen maar gaat 

zitten ja...  

 

En Joyce heeft daar haar eigen idee over: 

e gewoon weet je activiteiten dat doet gewoon heel veel met een mens, daar maak j Ja

heel veel gelukshormoontjes van aan. Dat hebben wij ook als we uitgaan of dat soort 

dingen.  

 

Ook hierbij hebben verzorgenden de tijd en ruimte nodig om de activiteiten of gesprekken 

met cliënten te faciliteren. Sander geeft aan dat het belangrijk is kennis te hebben van de 

hobby’s en activiteiten waar de individuele cliënt blij van wordt. Creatief zijn en zich inleven 

in de specifieke doelgroep of individuele cliënt tijdens het bedenken en faciliteren van 

activiteiten maakt dat verzorgenden een dagbesteding kunnen bieden, die aansluit bij de 

wensen van cliënten en door hen als waardevol kan worden ervaren. Het inschakelen van en 

contact onderhouden met andere medewerkers, zoals welzijnsmedewerkers of vrijwilligers, 

vinden verzorgenden belangrijk voor het realiseren van deze taak.  

 

Afstemmen  

In deze paragraaf wordt er nader ingegaan op de betekenis van afstemmen in relatie tot het 

leveren van goede zorg. Het concept afstemmen wordt hieronder beschreven aan de hand van 

de volgende thema’s: relationeel, via inleving, op de (doel)groep en op collega’s.  

 

Het zoveel mogelijk afstemmen van de zorg op de behoeften van de (individuele) cliënten 

beschouwen de verzorgenden als een belangrijk aspect van wat zorg tot goede zorg maakt.  
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Dit houdt het aansluiten bij de fysieke zorgbehoeften en verlangens van een cliënt in en heeft 

betrekking op de uitvoering van de zorg. Afstemmen beschrijven respondenten als 

meebewegen met de cliënt. Het waarborgen van de eigen regie van de cliënten beschouwen 

verzorgenden als richtinggevende waarde in het afstemmen op cliënten tijdens de zorg. Dit 

betekent dat verzorgenden proberen om zoveel mogelijk gehoor te geven aan de individuele 

voorkeuren, behoeften of rituelen en gewoonten van de cliënten tijdens de verzorging. In het 

volgende hoofdstuk zal gedetailleerder in worden gegaan op eigen regie als richtinggevende 

waarde in het zorgproces. Onderstaand citaat verwijst naar voorbeelden van afstemmen op 

cliënten.  

 

En verder hier op de afdeling als ze een sigaret gewend zijn om thuis zes blikjes bier 

per dag te drinken dan mogen ze dat hier ook, mits in overleg met de familie en arts. 

En als dat medisch verantwoord is dan kan dat gewoon. En iemand heeft thuis gewoon 

een bepaald leven geleid en die komt hier en dat is al erg genoeg. En je wilt toch die 

bepaalde kleine dingetjes waar ze dan plezier uit halen, wil je niet afnemen. Dus ja in 

principe dat zie je wel terug. Dat mag allemaal, binnen de perken natuurlijk. -(Frans) 

 

Daarnaast vinden respondenten het belangrijk om aan te sluiten bij de gemoedstoestand van 

een cliënt. Tijdens de verzorging vragen verzorgenden zich af hoe een cliënt benaderd wil 

worden of in welke mate cliënten behoefte hebben aan rust of juist uitdaging via prikkels. 

Tevens sluiten verzorgenden tijdens de uiterlijke verzorging aan bij de voorkeuren van 

cliënten ten aanzien van het eindresultaat en de manier van verzorging. Respondenten 

verwijzen naar voorbeelden als het gebruik van een mes of scheerapparaat tijdens het scheren 

naar voorkeur van de cliënt. Daarnaast vinden verzorgenden het belangrijk om na te gaan hoe 

de cliënten hun dag willen besteden en of zij bijvoorbeeld een specifieke activiteit willen 

ondernemen. Het afstemmen op de behoeften van de cliënten kent volgens de respondenten 

wel zijn beperkingen. Zo komt bijvoorbeeld in bovenstaand citaat naar voren dat handelingen 

bij het zorgen voor cliënten medisch verantwoord en haalbaar dienen te zijn binnen de context 

van de verpleeghuiszorg.  

 

Relationeel afstemmen 

Respondenten beschouwen het afstemmen op relationeel niveau tussen verzorgenden en 

cliënten ook als onderdeel van goede zorg. Maria geeft aan dat het hiervoor belangrijk is om 

in eerste instantie jezelf te zijn. Daarnaast geven respondenten aan cliënten rustig te 
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benaderen en uitleg te geven over de handelingen die zij gaan doen. Voor het afstemmen op 

relationeel niveau is het belangrijk om kennis te hebben over de persoonlijkheid van de 

cliënten, zodat verzorgenden weten hoe zij zo goed mogelijk met cliënten om kunnen gaan. 

De afhankelijke positie van zowel somatische als psychogeriatrische cliënten maakt dat 

cliënten zich kwetsbaar voelen. Verzorgenden zoeken naar relationele en emotionele 

aansluiting bij de cliënt voor het verminderen of wegnemen van eventuele gevoelens van 

onrust of angst. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in de uitspraak van Maria: 

 

Want soms merk je ook dat cliënten gewoon heel bang zijn om in zo’n lift te zitten. Dus 

hoe ik dan ook een vertrouwd gevoel voor hun creëer is sowieso, ja je spreekt ze 

gewoon netjes aan met respect. Ik leg sowieso uit wat ik ga doen en als ik merk dat 

iemand bang is probeer ik ook gewoon elke stap die ik neem, dan zeg ik gewoon wat ik 

ga doen. En dan probeer ik ook gewoon terug te blikken en te zeggen van kijk gister 

ging het goed is er niks gebeurd. Dus nu ook weer. 

 

Door de transitie van thuiswonend zijn naar wonen in een verpleeghuis zijn cliënten uit hun 

eigen veilige context geplaatst. Waar zij thuis eerder konden leven vanuit eigen keuzes en 

gewoonten, dienen zij zich nu aan te passen aan de structuur van het verpleeghuis. Door op 

relationeel en emotioneel niveau aan te sluiten bij de belevingswereld van cliënten proberen 

verzorgenden om zoveel mogelijk een vertrouwde omgeving voor hen te creëren. Charlotte 

legt dit uit: 

 

We hebben ook nachtlampjes voor de mensen, want meestal slapen ze wel vinden ze 

het wel eng. Nieuwe plek, nieuwe omgeving, niet hun eigen huis. Gewoon dat soort 

dingen weet je wel. Weet je sommige mensen vinden het fijn om met een knuffel te 

slapen. Allemaal rekening houden met dat soort dingen. En ook vragen wat bent u 

vanuit huis gewend. Kijken of we dat hier kunnen toepassen. 

 

Afstemmen via inleving in de cliënt  

Tijdens de interviews wordt duidelijk dat meer dan de helft van de respondenten kan 

afstemmen op de individuele (zorg)behoeften via inleving in de belevingswereld van cliënten.  

Verzorgenden verschillen in de manier waarop zij zich inleven in een cliënt. Enerzijds 

proberen zij mee te bewegen met de cliënt door op basis van kennis over en observatie van de 

cliënt erachter te komen welke voorkeuren de cliënt heeft, zodat respondenten hierbij aan 
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kunnen sluiten. Een reflectie van Chantal laat zien hoe respondenten zich inleven in de cliënt 

via zijn persoonlijke voorkeuren en hoe zij dit inzetten tijdens de verzorging: 

 

Ik heb bijvoorbeeld op 1a een mevrouw die nou ja ik kan lezen en schrijven met haar 

ze komt bij mij staan met de rolstoel. Er zijn ook mensen die krijgen helemaal niks bij 

haar gedaan. Bij haar is er ook echt... zij vertrouwt mij. En ik kan echt... ja ik kan 

bijna alles wel bij haar doen. En ik zorg ook altijd dat zij... ze is dan enorme fan van 

*muziekartiest* als ik haar ga helpen dan zet ik altijd eerst muziek op. Nou ja dan 

wordt ze vrolijk en dan gaat ze meezingen. Nou dan krijg je haar zo uit bed.  

 

Een andere manier van verzorgenden om zich in cliënten in te leven, is zich in de cliënt te 

verplaatsen door na te gaan hoe zij zich zouden voelen wanneer zij in de positie van de 

cliënt(en) zouden zitten. Dit doen respondenten op basis van hun eigen overtuigingen en 

ideeën. Dit uit zich in de praktijk in verschillende ideeën onder verzorgenden ten aanzien van 

de leefomgeving en sfeer. Zo zijn er respondenten die waarde hechten aan het creëren van 

zoveel mogelijk rust op de afdeling door het gebruik van regelmaat en structuur.  

 

Kennis hebben over de cliënt vergemakkelijkt het afstemmen op de cliënt tijdens het verlenen 

van zorg. Naast kennis over de voorkeuren, wensen, verlangens en waar de individuele cliënt 

gelukkig van wordt verwijzen respondenten ook naar kennis betreffende wat een cliënt wel of 

niet meer kan of waar een cliënt nog in gestimuleerd kan worden. Deze kennis wordt 

bijvoorbeeld vergaard door het stellen van verdiepende vragen, met familieleden in gesprek te 

gaan en het leren kennen van de cliënt op de werkvloer. De mate waarin verzorgenden kunnen 

aansluiten bij cliënten verschilt ook naargelang het vermogen van cliënten om hun behoeften 

en verlangens te expliciteren. Uit de interviews blijkt dat somatische cliënten meestal in staat 

zijn om duidelijk hun behoeften en verlangens uit te spreken, terwijl dit bij psychogeriatrische 

cliënten grotendeels lastiger is. Om aan te kunnen sluiten bij cliënten die niet meer duidelijk 

hun behoeften kunnen aangeven, is het belangrijk om deze af te tasten en te ontdekken bij de 

cliënt. Dit kan gedaan worden door het geven van (nieuwe) impulsen om zo te ontdekken of 

deze aansluiten bij de voorkeuren van de cliënt. Volgens de verzorgenden is het essentieel om 

deze kennis in detail over te dragen naar elkaar.  

 

Afstemmen op de (doel)groep 
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Naast afstemmen op de individuele voorkeuren en behoeften van de cliënten beschouwen de 

verzorgenden ook het afstemmen op de sfeer van de groep op de afdeling als onderdeel van 

goede zorg. Zo geeft Chantal bijvoorbeeld aan dat zij aansluit bij de doelgroep door een 

rustige sfeer te creëren. Zij stelt deze sfeer zo nodig ook bij door zich in te leven in dat wat bij 

de groep past: 

 

“Ik let op dat het niet ja dat er geen ja... Ik heb wel gehad kwam ik op de afdeling en 

dan met stond er op de radio hadden ze slam fm nou dat vind ik dus absoluut niet 

kunnen. Dus ik let altijd op dat de radio op radio 5 staat, weet je dat is 

Nederlandstalige muziek en rustige Engelstalige muziek. Dus ja weet je dat soort 

dingen.”-(Chantal) 

 

Uit de interviews komt ook naar voren dat respondenten tijdens de dagelijkse verzorging 

balanceren tussen werken vanuit een vaste structuur en het aansluiten bij het ritme van de 

cliënt. Het werken vanuit een vaste structuur is volgens Chantal “een soort herkenning voor 

de cliënten wat hen houvast biedt.” Respondenten verschillen in wat zij denken dat de juiste 

afstemming op de cliënten is voor het leveren van goede zorg.  

 

Afstemming op collega’s  

Afstemming op elkaar tijdens de verzorging beschouwen de respondenten ook als onderdeel 

van het leveren van goede zorg. Het ervaren van verbinding binnen het verzorgendenteam, 

samenwerking, ondersteuning en het op elkaar kunnen rekenen beschouwen respondenten als 

vormen van afstemming op collega’s. Tina vertelt: 

 

  Ik bedoel als je hulp nodig hebt van elkaar. Want er zijn cliënten die je niet alleen 

kan verzorgen en dan heb je toch wel een andere collega nodig. Maar kun je met 

elkaar afstemmen van kan je helpen. Weet je het is een wisselwerking.” 

 

Afstemming op collega’s zorgt voor een goede samenwerking, die zich vertaalt naar een 

goede sfeer onderling, die invloed heeft op de sfeer op de afdeling en stemming van cliënten. 

Respondenten geven aan dat het essentieel is dat zij erop kunnen vertrouwen dat alle 

verzorgenden zich verantwoordelijk voelen voor de zorg voor de cliënten en dat deze goed 

wordt uitgevoerd. Dit draagt bij aan de sfeer onderling. Zo vertelt Vera: “Een goede sfeer is 

waar je vertrouwt op elkaar”. Ook professionaliteit wordt genoemd in relatie tot afstemming 
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op collega’s. Professionaliteit uit zich volgens de respondenten in duidelijke communicatie 

naar elkaar en de focus op de verzorgingstaken van de dag, waarbij persoonlijke emoties niet 

de overhand krijgen.  

 Goede communicatie is volgens respondenten gericht op overdracht van informatie 

over de cliënten. Deze vindt mondeling of via rapportages plaats. Respondenten geven de 

voorkeur aan mondelinge overdracht, omdat zij dan beter de medische handelingen kunnen 

uitleggen. Daarnaast wensen verzorgenden goede communicatie over de structuur en 

verdeling van de dagtaken. Zij vinden het belangrijk om ruimte en vertrouwen te voelen om 

op elkaar af te kunnen stappen voor het vragen van verduidelijking of om iets te bespreken dat 

hen dwars zit.  

 In het volgende citaat komt het belang van goede samenwerking en communicatie over de 

cliënt naar voren: 

 

(...) je werkt heel veel samen met collega’s. Je bespreekt bijvoorbeeld wat er gerapporteerd 

moet worden. Als iemand bijvoorbeeld ziek is op zo’n dag welke stappen je gaat ondernemen 

om bijvoorbeeld de dokter te bellen. Communicatie daarin is wel heel belangrijk met je 

collega’s, dat je samen ook gaat bespreken welke stappen je bijvoorbeeld kan ondernemen 

voor een goed resultaat te zorgen. Dus ja eigenlijk moet je ook een goede band hebben met 

collega’s dat zeker, professioneel werken. En ja professioneel werken daarin is wel 

belangrijk. 

 

5.2 Leidende waarden (D2) 
Tijdens de interviews hebben de respondenten zowel impliciet als expliciet gerefereerd naar 

de waarden die voor hen richting geven in het leveren van goede zorg aan cliënten. De 

waarden zijn onder te verdelen in drie verschillende categorieën. De eerste categorie verwijst 

naar leidende waarden die verzorgenden stimuleren tijdens het uitvoeren van de zorg aan 

cliënten. De tweede categorie betreft de waarden die richting geven in het aangaan en 

onderhouden van de zorgrelatie tussen verzorgenden en cliënten. De derde categorie is gericht 

op de persoonlijke waarden die verzorgenden motiveren om te handelen. Per categorie zullen 

de leidende waarden van verzorgenden worden geëxpliciteerd. 

 

Leidende waarden tijdens zorgverlening  

In deze paragraaf worden de waarden besproken die verzorgenden als leidend ervaren in de 

uitvoering van de verzorging van cliënten. De waarden menswaardigheid, respect en eigen 
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regie worden besproken onder het kopje menswaardige zorgverlening. Het kopje liefdevolle 

zorg gaat in op de leidende waarden liefde, betrokkenheid en vertrouwen. 

 

Menswaardige verzorging 

Verzorgenden werkzaam binnen de verpleeghuiszorg werken met cliënten die verlies of 

achteruitgang ervaren van geestelijke of fysieke vermogens. Als gevolg hiervan bevinden 

cliënten zich meestal in een kwetsbare en afhankelijke positie. Het eigene van een mens kan 

hierdoor op de achtergrond raken of geheel vervagen. Menswaardigheid is daarom voor 

verzorgenden een belangrijke leidende waarde in het contact met en tijdens de verzorging van 

cliënten. Zorg vanuit menswaardigheid betekent dat zij cliënten menselijk benaderen en 

verzorgen in plaats van instrumenteel verzorgen als zorgobject. Het voorbeeld van Sander 

geeft meer duidelijkheid: 

 

“Iemand gaat op een gegeven moment dwalen. Iemand beland op een gegeven 

moment in een rolstoel. Iemand beland op een gegeven moment in een bed. Maar dan 

merk je nog wel dat, toch als jij bijvoorbeeld iemand zijn truitje uit wil doen. Sommige 

mensen gaan spanning hebben. En die mevrouw probeerde toch ergens mee te 

bewegen. En het is dan, zo iemand moet je dan vaak met twee doen. Als je dan, je kan 

dan op een gegeven moment over die cliënt heen praten. Dan wordt die cliënt eigenlijk 

een soort menselijke pop. Hop, hup, hup, hup. Soms is het om die reden leuk om 

iemand alleen te doen want dan kan je gewoon, terwijl dat is vaak ongezonder voor je 

lichaam als je pech hebt. Maar je kan dan meer iemand intiemer gewoon ja je kan iets 

intiemer handelen. Of intiemer dan bedoel ik meer contact maken.” 

 

 

Menswaardigheid als richtinggevende waarde komt bij enkele respondenten ook tot uiting in 

hun opvatting over het belang van respectvolle verzorging. Respondenten geven aan cliënten 

met respect te (willen) behandelen. Het hebben van volledige aandacht voor de cliënten 

tijdens het contact en rekening houden met de privacy van de cliënt beschouwt Farida als een 

vorm van respect. Een aantal respondenten schrijven respect toe aan hoe zij cliënten 

bejegenen en zich opstellen naar cliënten. Als antwoord op de vraag wat respect betekent, 

antwoordt Maria het volgende: 
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“Nou dat ik bijvoorbeeld het zijn natuurlijk ouderen waar ik mee te maken heb en dat 

ik ze wel op een rustige toon aanspreek. En u, ja hun benader met u, dat vooral. Ja 

gewoon op een rustige toon ook met ze praten. En op een rustige toon met ze praten.” 

 

Voor het streven naar en waarborgen van menselijke verzorging en benadering geeft meer dan 

de helft van de respondenten aan eigen regie als richtinggevende waarde en vertrekpunt te 

nemen tijdens het leveren van zorg. In de interviews komen twee verschillende invalshoeken 

van eigen regie naar voren. Ten eerste verwijzen respondenten naar de keuzevrijheid van 

cliënten wanneer zij het hebben over eigen regie. Dit betekent dat verzorgenden ernaar 

streven cliënten zoveel mogelijk zelf de eigen regie te geven over hun leven binnen de context 

van het verpleeghuis. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat van Tina:  

 

“Ja eigen regie, samen zijn in de zin van je moet de persoon, bijvoorbeeld als een 

cliënt zegt ik wil nu nog niet uit bed dat je de persoon niet uit bed hoeft te halen. Die 

heeft nog recht op praten. Cliënten als je bijvoorbeeld zegt ik heb frisdrank voor u, dat 

de cliënt dan zegt ik wil geen frisdrank ik wil water. Wat de persoon zelf wil, dat is die 

regie die de persoon zelf in handen houdt.” 

 

Handelen vanuit eigen regie van de cliënten maakt dat verzorgenden aansluiten bij de 

behoeften van cliënten. In de interviews vertellen respondenten dat zij streven naar eigen 

regie van cliënten door hen te vragen naar hun behoeften of door het bieden van alternatieven.  

Ten tweede betekent eigen regie van cliënten voor verzorgenden het bevorderen van de 

zelfredzaamheid. Dit houdt in dat zij de cliënt alles zelf laten doen wat hij zelf nog kan. Zo 

vertelt Maria:  

 

“Ja vooral met eigen regie. Eigen regie is vooral je laat ze zoveel mogelijk zelf doen 

eigenlijk. Waar ze toe in staat zijn dus dat ik bijvoorbeeld een washandje geeft en het 

gezicht zelf laat wassen. Dus ja eigenlijk link ik dat aan zelfmanagement bevorderen 

en zoveel mogelijk zelf laten doen, wat ze zelf kunnen doen.” 

 

Kortom, verzorgenden bevorderen zelfredzaamheid door aan te geven wat cliënten zelf 

kunnen of door cliënten te stimuleren bepaalde handelingen zelf uit te voeren.   

Het bieden van tijd, aandacht en rust om de cliënt zelf de handeling uit te laten voeren is 

volgens respondenten nodig om de cliënt te stimuleren het zelf te doen.  
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Een aantal respondenten leggen uit dat het bevorderen van de zelfredzaamheid bij cliënten 

belangrijk is, zodat zij zoveel mogelijk zelf kunnen blijven doen. Het overnemen van 

handelingen heeft vaak als gevolg dat zij hun eigen vermogens kunnen verliezen.  

 

  “Zoveel mogelijk zelf doen, dat is wel zo. Dat moet ook, ja die moet wel. Ik ben ook 

van toen. Dus als ik ook zie dat mensen voor anderen veel doen, dan zeg ik van nee 

niet doen, want je maakt iemand gehandicapt. Als jij te veel voor iemand doet. Als 

iemand zelf kan eten, zelf kan waarom zou je het voor diegene doen? Dat doe ik echt 

niet. Dus we proberen het wel.”-(Lieve) 

 

Voor Sander betekent handelen vanuit eigen regie van de cliënt het zien van het eigene in de 

cliënt, wat hem helpt verbinding te maken met cliënten. Tevens maakt het aanspreken van de 

vermogens van cliënten dat zij als volwaardig mens beschouwd en behandeld worden. Dit 

blijkt uit het volgende citaat van Chantal:  

 

Ja dat is toch wel voor hun eigenwaarde. Dat ze er toch nog toedoen en dat ze voldoening ”

hun eigen functioneren. Ja hun eigenwaarde dat vind ik best wel belangrijk dat hebben over 

”dat behouden blijft. Dat mensen dat nog zo hebben.  

 

Enkele respondenten geven ook aan uitdagingen te ervaren in het stimuleren van de eigen 

regie van cliënten. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk met cliënten om te gaan die echt niet 

willen meewerken. Charlotte legt haar dilemma uit:  

 

“Natuurlijk als iemand steeds nee zegt mag jij er niet tegen ingaan, maar je mag ook 

niet iemand met een vieze broek laten lopen.”  

 

Kortom, er is wrijving tussen de eigen regie van de cliënt en de verantwoordelijkheid die 

verzorgenden hebben voor het waarborgen van de gezondheid van de cliënt. Hierbij proberen 

verzorgenden te balanceren tussen de eigen regie van de cliënt en het verlenen van de juiste 

zorg, zo blijkt uit een voorbeeld van Charlotte: “Ja bijvoorbeeld bij mevrouw R. zij wil 

helemaal niet douchen en ze had vandaag wel ontlasting enzo. Ik heb alleen echt goed, goed 

de onderkant gewassen en haar gezicht en de bovenkant en voor de rest laten we het dan ook. 

Dan doen we alleen wat belangrijk is, maar dan gaan we haar niet overbelasten.” 
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Liefdevolle zorg 

De waarde liefde is voor verzorgenden leidend in hoe zij cliënten beschouwen. Namelijk als 

mensen die voor anderen als familielid van onschatbare waarde zijn en met een eigen 

levensverhaal, waarin zij ingrijpende gebeurtenissen hebben ervaren. Daarnaast beschouwen 

verzorgenden cliënten als mensen zoals zij zelf zijn.  

 

Nou bij mij als ik zo naar ze kijk en zo naar ze luister ga ik ze altijd plaatsen zo’n 

beetje in de leeftijdsklasse van mijn ouders. En dat maakt van dat je eigenlijk hoe ik 

mijn ouders zou behandelen met respect en liefde zo wil ik het overbrengen naar hun 

toe. –(Tina) 

 

Verzorgenden geven aan dat liefde bij het zorg verlenen van belang is, omdat zij zorg leveren 

aan mensen en zij de overtuiging hebben dat een mens liefde nodig heeft. Liefde is 

richtinggevend in hoe verzorgenden cliënten zien en daarmee een fundament dat doorwerkt in 

de verdere uitvoering van het handelen van verzorgenden. Zo geven respondenten aan dat 

zorg leveren vanuit liefde voor hen betekent dat zij zorgdragen voor hun taken en deze met 

aandacht uitvoeren, waarbij zij streven naar een zo comfortabel mogelijke positie voor de 

cliënt. Nauw verbonden met liefde, ervaren respondenten betrokkenheid als motiverend in het 

geven om het geestelijke en fysieke welbevinden van cliënten. Betrokkenheid als leidende 

waarde binnen de verpleeghuiszorg vertaalt zich naar de bereidheid om zich in te zetten en 

aan te zetten tot het leveren van goede zorg aan cliënten en stuurt aan op liefdevol en 

menswaardig contact. Betrokkenheid komt tot uiting in het motiveren en uitdagen van cliënten 

om te eten, drinken, iets te maken van hun dag en contacten aan te gaan. Voor sommige 

respondenten houdt liefde en betrokkenheid het centraal stellen van de cliënt in, waarbij zij 

zichzelf en hun eigen behoeften even opzij plaatsen. Zo vertelt Joyce: “Jezelf wegcijferen. Ja 

jezelf wegcijferen als je bek af bent nog steeds zo geduldig zijn als die dag ervoor.” Chantal 

legt ook uit dat het gaat om moeite doen voor de cliënt ongeacht of je zin hebt in het werk. 

Lieve voegt daar het volgende aan toe: “Wat er ook gebeurt, hoe dan ook, je gaat echt voor 

iemand, voor de cliënten, voor deze mensen.” Echt voor iemand gaan tijdens de zorg betekent 

voor haar goed het werk doen.  

 

Volgens respondenten kent zorgen vanuit liefde en betrokkenheid ook een bepaalde 

begrenzing. Tijdens het leveren van zorg aan ouderen ondervinden verzorgenden 

verschillende obstakels, zoals een hoge werkdruk of cliënten die agressief gedrag vertonen. 
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Deze obstakels maken dat handelen vanuit zelfbehoud en het bewaken van de eigen grenzen 

soms op spanning staat met het verlenen van zorg aan cliënten. Charlotte geeft een goed 

voorbeeld van dit dilemma: 

 

“Maar soms vind ik het wel lastig als iemand me dan slaat, dan vind ik het wel wat 

moeilijker worden. Ik ben natuurlijk ook een mens. Ik ben ook geen dus dan merk ik 

ook dat het voor mij wat moeilijker wordt. En dan wil je eigenlijk... En dat mag ook, 

iemand heb je echt goed te pakken gehad. Laatst was ik hier ook blauw dus toen was 

ik echt twee halve dagen was ik niet... ging ik halve dagen werken. Maar dan merk je 

dat het echt veel wordt. Wij zijn natuurlijk ook mensen.” 

 

 

Respondenten verwijzen tijdens de interviews met betrekking tot de uitvoering van de zorg 

veel naar vertrouwen als richtinggevende waarde. Charlotte en Maria vertellen transparant te 

communiceren naar de cliënt wat zij tijdens de verzorging aan het doen zijn of gaan doen. 

Volgens hen schept dit vertrouwen bij cliënten, omdat zij weten wat zij kunnen verwachten en 

zij zich op hun gemak voelen. Ook respectvol en met aandacht omgaan met zorgmaterialen en 

spullen van cliënten schept vertrouwen bij de cliënt. Daarnaast geven respondenten aan dat 

cliënten vaak angstig zijn en daarom willen zij cliënten vertrouwen geven door hun 

benadering en houding aan hen aan te passen. Zo vertelt Maria: “Ik ben sowieso iemand. Ik 

ag dat mensen zich op hun gemak bij mij voelen. En ja dat doe ik dus door heel wil heel gra

veel naar de wensen van de cliënt te luisteren. Ja dat is het eigenlijk.” Maria vertelt ook: 

 

“Dus hoe ik dan ook een vertrouwd gevoel voor hen creëer is sowieso, ja je spreekt ze 

gewoon netjes aan met respect. Ik leg sowieso uit wat ik ga doen en als ik merk dat 

iemand bang is probeer ik ook gewoon elke stap die ik neem, dan zeg ik gewoon wat ik 

ga doen. En dan probeer ik ook gewoon terug te blikken en te zeggen van kijk gister 

ging het goed is er niks gebeurd. Dus nu ook weer. Ja dat eigenlijk.” 

 

Een vertrouwensband heeft volgens respondenten een positieve invloed op de sfeer op de 

afdeling en maakt dat de zorg soepel verloopt en cliënten bereid zijn om goed mee te bewegen 

tijdens de verzorging. De zorgrelatie zal in de volgende paragraaf nader worden 

geëxpliciteerd.  
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Leidende waarden binnen de zorgrelatie 

De geïnterviewde respondenten hebben een vaste aanstelling binnen Humanitas, wat betekent 

dat zij met de meeste cliënten een langdurige zorgrelatie onderhouden. Het onderhouden van 

een goede zorgrelatie is belangrijk voor het leveren van goede zorg.  Respondenten verwijzen 

naar waarden die voor hen leidend zijn in het aangaan en onderhouden van de zorgrelatie met 

cliënten. De volgende waarden worden door verzorgenden benoemd en hieronder uitgelegd: 

verbondenheid, vertrouwen, liefde en aandacht. Tot slot, zal er worden ingegaan op de 

belemmeringen in het naleven van de leidende waarden ten aanzien van de zorgrelatie.   

Verbondenheid is voor respondenten een leidende waarde die aanstuurt op het aangaan van de 

zorgrelatie. Uit de interviews komt naar voren dat verbondenheid voor respondenten betekent: 

het opbouwen en onderhouden van een (vertrouwens)band met cliënten en collega’s.  

Verbondenheid tussen collega’s en met cliënten ervaren respondenten als een drijfveer in het 

uitvoeren van het werk, wat hen kracht en energie geeft. Zij geven in de interviews aan 

waarde te hechten aan de waardering en dankbaarheid die zij ontvangen van cliënten, 

waardoor zij met plezier het werk doen. Dit kan worden afgeleid uit een citaat van Joyce:  

 

“Als ze lachen, knuffelen. Ik ben echt een knuffelzuster hier, niet iedereen heeft dat en 

dat hoeft ook helemaal niet. Maar ja nee gewoon echt het moment dat ze je waarderen 

dat is gewoon leuk daar doe je het allemaal. En dan vergeet je alle momenten waar je 

je dan eigenlijk aan irriteert of als ze vijftien keer hetzelfde vragen. Net voor het ene 

moment dat het dan goed gaat of hij of zij z’n waardering uit dan is dat leuk.” 

 

Daarnaast geven respondenten aan dat zij geïnspireerd raken om hun werk goed en met 

plezier uit te voeren door de waardering die verzorgenden voor elkaar hebben.  

In het creëren van verbondenheid tussen verzorgenden en cliënten is vertrouwen een 

waarde die voor respondenten nastrevenswaardig is en bevorderend werkt in het creëren van 

een goede verbinding. Vertrouwen stuurt respondenten aan in hoe zij het contact met cliënten 

aangaan. Respondenten geven aan dat het in de verpleeghuiszorg essentieel is om vertrouwen 

te creëren via hoe zij cliënten benaderen. Rustig afstemmen op de cliënt en aandacht voor het 

contact op sociaal en fysiek niveau helpt respondenten in het scheppen van vertrouwen. Met 

fysiek contact verwijzen respondenten naar het tonen van een lach op hun gezicht, het 

vasthouden van een hand of het geven van een knuffel of zoen. Volgend citaat is een 

voorbeeld van hoe relationele afstemming eruit kan zien.  
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Heel veel met ze praten en ik denk dat de benadering heel veel telt bij hun. Hoe je de 

mensen benadert of je nou binnenkomt en de dekens van ze aftrekt en zegt opstaan of 

dat je even op de bedrand gaat zitten en zegt goedemorgen lieverd lekker geslapen? Ja 

want er wordt negen van de tien keer mijn hand beetgepakt. En dan krijg je kusjes en 

dat soort dingen, dan begint zo’n dag wel heel goed voor hun. –(Joyce) 

 

Sander geeft een voorbeeld van hoe verzorgenden een vertrouwensband kunnen opbouwen. 

Zo vertelt hij dat verzorgenden met cliënten in gesprek kunnen gaan over herinneringen aan 

hun leven, zodat deze altijd teruggehaald kunnen worden.  

Respondenten geven aan dat vertrouwen op elkaar ook bijdraagt aan een goede verbinding 

tussen de collega’s. Verbinding onderling geeft een fijne sfeer, wat volgens hen resulteert in 

een fijne sfeer op de afdeling voor cliënten.  

Ook de waarde liefde is terug te vinden in de verbindingen tussen respondenten en 

cliënten. Verbondenheid en het ervaren van liefde daarin is volgens respondenten belangrijk 

voor ouderen, omdat het een doelgroep betreft die te maken heeft met gevoelens van 

kwetsbaarheid, verlies van anderen en van hun eigen lichamelijke en geestelijke vermogens. 

De waarde liefde maakt dat er aandacht is voor de gevoelswereld van de cliënten. Op de 

vraag waarom liefde belangrijk is bij het leveren van goede verpleeghuiszorg antwoordde 

Joyce het volgende:  

 

Omdat het zijn mensen, het zijn mensen, maar dat is bij dieren ook zo helemaal omdat 

dit gewoon een hele kwetsbare groep is. Ze zijn heel vaak eenzaam en vooral pg, 

verward en angstig. En dan hebben ze iemand nodig die ze begrijpt en een luisterend 

oor biedt. En ze even één op één neemt van goh wat is er aan de hand? En niet iemand 

die maar denkt van nou laat maar gaan het is een bui. Ze hebben allemaal weleens 

een bui natuurlijk. 

 

Tot slot verwijzen respondenten in de interviews naar aandacht als waarde die stimulerend is 

in het aangaan en onderhouden van de zorgrelatie. Aandacht als leidende waarde schept 

ruimte voor momenten waarin respondenten echt contact kunnen maken met cliënten en 

waarin verbondenheid ervaren kan worden. Aandacht binnen de zorgrelatie betekent voor 

respondenten: ‘echt luisteren’ naar cliënten, ‘één op één aandacht’ tijdens het contact tussen 
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de verzorgenden en cliënten en volledig aanwezig zijn tijdens interactie of dagelijkse 

activiteiten met cliënten.  

 

Belemmeringen 

Verbondenheid in de zorgrelatie kent ook haar begrenzing in de mate waarin verzorgenden 

het contact aangaan met cliënten. Respondenten geven aan hen te beschouwen als mens, maar 

om hun werk te kunnen uitvoeren bewaren zij ook een zekere afstand in het contact met de 

cliënt. Volgens verzorgenden kan te veel betrokkenheid en liefde ervoor zorgen dat zij te veel 

meegaan in het verdriet van cliënten, waardoor zij niet meer goed kunnen handelen. 

 

Van alle ellende die mensen meemaken dat moet je dus een beetje buiten je houden. 

Dat kan je niet allemaal bij je binnen laten komen zo van ja oké iemand heeft een 

stoma, in een bloemenwinkel zou ik zeggen van oh Jezus wat erg zoiets. Ja nu wordt 

het onderdeel van die persoon en als ik dat dan heel erg vind, ik bedoel niemand heeft 

daar wat aan, als ik dat heel erg vind. Ik bedoel sterker nog dat werkt heel 

contraproductief, want ja diegene die die stoma heeft gaat er niet mee weg. Ik bedoel 

mijn taak is dan om dat dragelijk te maken voor die persoon, dan kan ik niet heel 

empathisch mee gaan zitten leven van nou dat is wel heel erg. -(Vera) 

 

Persoonlijke waarden van de verzorgenden 

Uit de interviews komt naar voren dat verzorgenden ook waarden aanhalen die hen 

persoonlijk motiveren in hun handelen voor het leveren van goede zorg. Deze zijn niet 

rechtstreeks gericht op de cliënt of op relaties, maar hebben indirect wel effect op beide. De 

waarden verantwoordelijkheid, reflectie, moed en creativiteit komen in de data voor en zullen 

hieronder worden toegelicht.  

 

Bijna alle respondenten benoemen verantwoordelijkheid impliciet of expliciet in hun 

interview. Tevens is verantwoordelijkheid terug te zien in hun verlangen naar het leveren van 

goede zorg, de handelingen die zij beschrijven en in hoe zij reflecteren op de zorg die zij 

leveren. Verantwoordelijkheid lijkt hierbij verbonden te zijn met betrokkenheid bij het welzijn 

van de cliënt. Dit komt terug in de uitspraak van Lieve: 

 

Er zijn dingetjes ik kan het niet loslaten, denk ik. Vorige keer hij had zestien uur lang 

geen eten gehad. (...) Maar uitzendkrachten hebben echt zo van ik ben toch morgen 
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hier niet, kan mij dat schelen. Maar zo werkt dat niet, dus een 

verantwoordelijkheidsgevoel is dan ook heel belangrijk.  

 

Naast het zich inzetten voor de dagelijkse verzorging worden respondenten door 

verantwoordelijkheid gemotiveerd om verantwoording te nemen voor het zorgproces van de 

cliënten. Dit vertaalt zich in het actief observeren van de cliënt, het contact opnemen met 

andere disciplines en meedenken in wat een cliënt mogelijk nodig zou kunnen hebben.  

Zo vertelt Frans: 

 

 Dus eigenlijk ook wel onze taak dan om dat blijven te observeren, want de arts die komt hier 

eigenlijk twee keer in de week en die kan dat niet coördineren of observeren. Of daar 

überhaupt iets mee doen. En het is onze taak dan om aan te geven van joh het gaat eigenlijk 

niet meer of de zorg wordt te zwaar en dan komen er andere disciplines bij kijken en overleg 

zodanig dan ontstaat er iets uit. En dan vaak ja goed krijgt iemand een andere indicatie... 

 

 

Verzorgenden reflecteren enerzijds in het belang van de cliënt. Zij voelen zich 

verantwoordelijk om na te denken over wat een cliënt nodig heeft. Deze vorm gaat over 

reflecteren op het zorgproces en het belang van de cliënt om aan te sluiten bij zijn 

zorgbehoeften. Tevens gaat dit over het reflecteren op hoe cliënten de beste zorg kunnen 

ontvangen. Een voorbeeld van een reflectie is te zien in het interview met Vera:  

 

(..) uiteindelijk is mijn taak wel, ook al scheldt ze, dat die mevrouw wel drinkt. Ik 

bedoel ik moet het in ieder geval aanbieden, maar bij bijvoorbeeld uitzendkrachten 

dan worden heel vaak zo die kopjes bij haar neergezet en dan trekt ze over der heen, 

want het moet in een tuitbeker. Want ja je moet ook een beetje logisch nadenken die 

vrouw ligt plat op haar rug. Hoe kan je nou in godsnaam uit een beker drinken als je 

plat op je rug ligt. Dat gaat gewoon niet. 

 

Anderzijds uit het ervaren van verantwoordelijkheid onder verzorgenden zich in reflectie op 

hun eigen handelen. In de interviews geven respondent aan na te denken over hun rol binnen 

de verzorging van cliënten, wat zij als verzorgende kunnen betekenen voor de cliënten en 

waar hun capaciteiten liggen als verzorgenden.  
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Verantwoordelijkheid brengen verzorgenden veel in verband met aansprakelijkheid.  

Lieve en Vera beschouwen verantwoordelijkheid als een waarde waarbij vast personeel zich 

aanspreekbaar dient te voelen voor de zorg voor de cliënten. Dit resulteert volgens hen in het 

zo goed mogelijk willen uitvoeren van het werk en kan worden afgeleid uit de volgende 

uitspraak: 

 

En weet je wat het is, wat fijn is aan vast personeel als je van vast bent, jij bent bang 

om aangesproken te worden en dan ga je ook geen fouten maken. En dan ga je ook 

echt alles zoals het hoort doen en dan als ik morgen terug ben, dan kan degene tegen 

mij zeggen nee dat heb je niet gedaan. Maar tegen wie kan ik nu zeggen? –(Lieve) 

 

Voor Sander geven opleidingsniveaus onder verzorgenden duidelijkheid in waar je als 

verzorgende wel of niet aanspreekbaar op bent. Zo vertelt hij: 

 

Naja het voordeel van die splitsing is ook wel wat je ook wel kan zeggen ja sorry ik 

mag dat niet doen, dat moet jij doen jij bent niveau 3. Dus dat creëert ook 

duidelijkheid. En niveau 3 die is daarop dan aanspreekbaar, dus als iemand niet 

gezwachteld is, bijvoorbeeld het zwachtelen ik weet hoe dat moet, maar ik hoef dat 

niet meer te doen. Als iemand niet meer gezwachteld is en de arts maakt zich dan 

misschien, die stoort zich daaraan dan kan die een verzorgende aanspreken, niet mij. 

 

Belemmeringen 

. Zo verantwoordelijkheiddenten ervaren ook moeilijkheden met betrekking tot Respon

worden zij bijvoorbeeld weleens aangesproken op de fouten van andere verzorgenden. Zelf 

lijken zij goed te weten waar hun verantwoordelijkheden liggen of waar zij die wel of niet 

willen nemen. Respondenten lijken een innerlijke strijd te ervaren ten aanzien van bepaalde 

verantwoordelijkheden die zij dienen te dragen vanuit bureaucratische structuren, welke 

beschreven  ingaan tegen hun eigen waarden of visie. Dit komt tevens terug in het eerder

etage, een tijdje  (...)etage valt wel mee, maar ik moest ook op de voorbeeld van Lieve: (...) 

op die foto. Vind je dat humaan? Om  sgeleden, medicijnen delen. Die mensen lijken niet een

zomaar medicijnen te gaan delen. Van nee je moet het doen, er wordt tegen mij gezegd je 

bent niveau 3. Wie heeft er nou mee te maken dat ik niveau 3 ben. Maar als ik zeg van ik weet 

aar niet van deze foto, maar ik word wel verplicht om te niet wie deze mevrouw is. Ik herken h

doen. Vind je dat humaan? 
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(...) 

Het is onmenselijk, je kan het niet maken. Je kan dat niet van mij vragen, je kan mij niet 

verplichten. Als ik zeg van hé het klopt niet, dan moet je van mij aannemen dat het niet klopt. 

Maar die humaan is echt verleden tijd. Vroeger je mag weigeren, in tijd van Hans Becker, je 

mag weigeren. 

  

De respondenten worden gedreven door moed wanneer zij zich bevinden in een moeilijke 

situatie, maar toch besluiten over te gaan tot handelen. Lieve geeft bijvoorbeeld aan dat 

wanneer verzorgenden bang zijn iemand te verzorgen vanwege ziekte, zij toch diegene zorg 

zullen moeten verlenen. Moed lijkt voor haar een waarde te zijn die van binnenuit komt en 

lijkt verbonden te zijn met de waarde menswaardigheid.  

 

Ja het is gewoon volgens mij in mij om mensen te helpen. Het zit of in iemand of niet. 

Dat merk ik want wij krijgen ook hier, mensen collega’s... heb ik ook vandaag over. Je 

hebt cliënten die een bepaalde ziekte hebben en mensen zijn zo bang die geven ook 

geen eten. Een cliënt had vorige keer zestien uur lang geen eten gehad. Dat is gewoon, 

dat zit niet in degene die zorgt. Het is gewoon omdat dat is alles. –(Lieve) 

 

Respondenten geven ook aan moed te hebben wanneer zij dienen te handelen ten aanzien van 

cliënten als er zich uitdagende situaties voordoen, zoals het rustig krijgen van een agressieve 

cliënt. Een citaat van Sander laat zien hoe hij vanuit moed handelt op het moment dat hij te 

maken heeft met een agressieve cliënt:  

 

“Geprobeerd om toch... die man had heel sterk een soort antisociale persoonlijkheid 

hoor. Die probeerde echt gewoon... Dus je moest heel de tijd in jezelf kom op J., kom 

op doe het maar wel, oké je hebt hem gezien ga er maar wel naartoe.”  

 

Tevens kan moed terugkomen in de samenwerking tussen verzorgenden. Eerder kwam al naar 

voren dat communicatie onder verzorgenden essentieel is voor het leveren van goede zorg.  

Soms hebben respondenten moed nodig voor het benaderen van een andere collega met als 

doel een duidelijk beeld te krijgen van de zorg voor de cliënten.   

 

Ja vooral eigenlijk naar je collega toe stappen, praten over de dingen. Dat is sowieso 

echt belangrijk en de rapportage leest. En als je het niet begrijpt dat je daar niks mee 
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gaat doen, want bijvoorbeeld als ik iets in de rapportage lees en het is nog niet heel 

duidelijk dan ga ik wel naar een collega toe om te vragen om verduidelijking, anders 

zorg je voor miscommunicatie. Ja vooral gewoon naar je collega toe durven te 

stappen. –(Maria) 

 

Ongeveer de helft van de respondenten laat zich in hun werkzaamheden leiden door 

creativiteit. Creativiteit binnen de verpleeghuiszorg verwijst naar het zoeken naar nieuwe 

manieren van handelen of oplossingen die passen binnen de mogelijkheden van de cliënt en 

de context van het verpleeghuis. Grenzen die voor een bepaalde mate van beperking zorgen 

zijn: het hebben van weinig tijd door een hoge werkdruk, weinig budget om te besteden en de 

beperkingen van de cliënten zelf. Chantal geeft in haar interview een voorbeeld van hoe er 

wordt gezocht naar mogelijkheden: 

 

Ja hier heb je natuurlijk ja we hebben het voorheen weleens gehad met dan kwam er 

een meneer die kwam iedere dag bij zijn vrouw op bezoek. Ja daar ging het op een 

gegeven moment heel slecht mee en dat zagen wij. En toen hadden wij zoiets moeten 

wij niet als die ’s avonds bij zijn vrouw komt, dat die hier wat mee eet. Of dat we hem 

’s avonds naar huis brengen. 

 

Sommige respondenten werken met cliënten die zich bevinden in een vergevorderd stadium 

van dementie. Creativiteit helpt hen te zoeken naar wat nog mogelijk is voor de cliënten.  

Sander voegt hier nog aan toe dat hij tijdens de verzorging creativiteit gebruikt door het 

zoeken naar impulsen en prikkels voor cliënten om zo ruimte te maken voor een cliënt om 

zijn persoonlijkheid naar boven te laten komen: 

 

Ja kijk want die sluit eigenlijk aan bij wat ik zei als iemand opgenomen wordt heb je 

eigenlijk iemand zijn heel mens krijg je dan met opvoeding en met prikkels. En 

eigenlijk iemand wordt vaak blij met creativiteit van nabijheid als voorwaarde om als 

mens te worden gezien. En dan iemand geeft zeg maar wat bepaalde prikkels en dan 

kan je oh het helpt om ja te zeggen in plaats van nee kan niet doen we niet. Als je dan 

ja zegt komt er misschien een bepaalde impuls en misschien blijkt iemand wel te 

kunnen schilderen ofzo. –(Sander) 
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Creativiteit drijft verzorgenden in bijvoorbeeld het stimuleren van de eigen regie van cliënten. 

Zij gaan actief op zoek naar keuzes en alternatieven die zij kunnen aanbieden aan cliënten. De 

mate waarin verzorgenden waarde hechten aan creativiteit als leidend in hun handelen 

verschilt per respondent. Er zijn respondenten die aangeven dat zij het prettig vinden zoveel 

mogelijk te spelen met hoe zij verzorging geven aan de cliënten. Sander vertelt bijvoorbeeld 

dat hij het prettig vindt de tafelindeling af en toe te veranderen of een grapje te maken om een 

ander soort reactie uit te lokken. Zijn reden hiervoor is om apathie onder cliënten tegen te 

gaan en energie te creëren. Chantal daarentegen geeft aan het fijn te vinden gehospitaliseerd 

te werken, waarmee zij bedoelt dat zij de zorg zoveel mogelijk op eenzelfde manier probeert 

te verlenen met als doel zoveel mogelijk rust te creëren.  

 

Het inzetten van creativiteit helpt verzorgenden om tegemoet te komen aan de wensen, vragen 

en het opvangen van bepaalde emoties van een cliënt. Cliënten dienen zich aan te passen aan 

het leven in een verpleeghuis. Creativiteit helpt verzorgenden aan te sluiten en alternatieven te 

bieden bij de moeilijkheden die cliënten hierbij ondervinden. Dit kan worden afgeleid uit een 

voorbeeld van Charlotte: 

 

Nou dat ze goed met elkaar kunnen opschieten dat ze niet bang hoeven te zijn. We 

hebben ook nachtlampjes voor de mensen, want meestal slapen ze wel vinden ze het 

wel eng. Nieuwe plek, nieuwe omgeving, niet hun eigen huis. Gewoon dat soort dingen 

weet je wel. Weet je sommige mensen vinden het fijn om met een knuffel te slapen. 

Allemaal rekening houden met dat soort dingen. En ook vragen wat bent u vanuit huis 

gewend. Kijken of we dat hier kunnen toepassen. 

 

Kennis van de waarden van de organisatie 

Uit de resultaten blijkt dat alle respondenten weinig of geen kennis hebben van de 

kernwaarden van de organisatie. Tina, Charlotte, Sander, Chantal en Joyce verwijzen echter 

naar de kernwaarde eigen regie, wat volgens hen betekent dat de wensen en keuzes van 

cliënten leidend zijn tijdens het leveren van de zorg. Sander, Frans en Chantal verwijzen naar 

de ja-cultuur, wat volgens hen betekent dat er gehoor wordt gegeven aan de wensen van 

cliënten. Volgens Sander en Frans is dit moeilijk na te leven wegens diverse indicatoren zoals 

budget, hoge werkdruk of het ontbreken van de juiste middelen. Farida en Charlotte geven 

aan te werken vanuit waarden die zij persoonlijk hebben meegekregen of belangrijk vinden.  
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6. Discussie en conclusie 

In dit onderdeel worden allereerst de belangrijkste theoretische concepten in verband gebracht 

met de resultaten. Vervolgens wordt er aan de hand van de resultaten antwoord gegeven op de 

onderzoeksvraag. Waarna de beperkingen en sterke punten van dit onderzoek aandacht 

krijgen. Tot slot worden er aanbevelingen voor vervolgonderzoek en de praktijk gegeven. 

 

6.1 Theoretische concepten 

Om te ontdekken wat wezenlijk van belang is in de visie van verzorgenden op goede 

verpleeghuiszorg wordt er in dit onderzoek antwoord gegeven op wat verzorgenden, 

werkzaam in de praktijk, als goede verpleeghuiszorg beschouwen. De verzorgenden refereren 

in hun visie op goede verpleeghuiszorg niet expliciet naar standaarden en protocollen. 

Standaarden en protocollen helpen om de kwaliteit van zorg van buitenaf te kunnen 

beoordelen met als doel het kunnen controleren van zorg en zicht te krijgen op de geleverde 

zorg (Goossensen & Baart, 2011). Wel verwijzen verzorgenden naar enkele zorgtaken waar 

minstens aan voldaan moet worden om goede zorg te kunnen leveren. Overeenstemmend met 

de theorie van Goossensen & Baart (2011), Du Moulin et al. (2010) Nakrem et al. (2009) die 

ingaan op de kwaliteit van zorg, benoemen verzorgenden het belang van de juiste middelen, 

veiligheid en competentie voor het leveren van goede verpleeghuiszorg. Verzorgenden 

voegen ook het uitvoeren van algemene dagelijkse verrichtingen en het voorzien van cliënten 

in hun basisbehoeften als voorwaarden voor goede verpleeghuiszorg toe. In hun visie op 

goede verpleeghuiszorg gaan zij niet in op het volgen van specifieke standaarden en 

procedures. 

Overeenstemmend met het zorg ethische perspectief geven verzorgenden aan dat het 

beoordelen van wat goede zorg is enkel tijdens de zorgverlening kan plaatsvinden, waarbij zij 

dienen af te stemmen op de specifieke situatie en culturele en institutionele context (Tronto, 

1993; van Heijst, 2005; Kanne, 2016). Overeenstemmend met de theorieën van Tronto 

(1993), Kanne (2016), Goossensen & Baart (2011) wordt uit de praktijk bevestigd dat het 

afstemmen gericht is op het aansluiten bij de behoeften van cliënten en betrekking heeft op 

hoe de zorg wordt uitgevoerd. De visie van verzorgenden geeft verdiepend inzicht in waarin 

het afstemmen precies plaatsvindt. Naast afstemming op behoeften tijdens de uitvoering van 

de zorg is relationele afstemming ook gewenst, waarbij de houding en het tempo afgestemd 

wordt op de gevoelswereld en stemming van unieke cliënten of de hele doelgroep. Zowel 

theorie en praktijk geven antwoord op welke behoefte dient afgestemd te worden. Volgens 

Tronto (1993) zijn behoeften objectieve standaarden die geïnterpreteerd dienen te worden in 
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de context. Goossensen & Baart (2011) stellen dat het gaat om geestelijke en fysieke 

behoeften van cliënten. De praktijk geeft meer verduidelijking in welke concrete behoeften er 

afgestemd wordt. Volgens verzorgenden vindt er afstemming plaats op de individuele 

voorkeuren en verlangens, rituelen en gewoonten tijdens de verzorging tijdens de verzorging, 

het eindresultaat van de verzorging en de dagbesteding met als toevoeging het afstemmen op 

de gemoedstoestand van de cliënt.  

 De theorie en de resultaten stemmen met elkaar overeen en laten beide zien dat 

verzorgenden afstemmen via inleving in de belevingswereld van cliënten, waarbij zij op zoek 

gaan naar de verlangens van cliënten en wat voor hen van waarde is, rekening houdend met 

de context en persoonlijkheid van de unieke cliënt (Goossensen & Baart, 2011; Kanne, 2016). 

Goossensen & Baart (2011) voegen hier aandacht voor wat cliënten doormaken aan toe met 

gebruik van een warme houding, nabijheid en existentiële bevestiging. Dit lijkt overeen te 

komen met de visie van verzorgenden. Inherent aan de context van het verpleeghuis is het 

volgens verzorgenden belangrijk aan te sluiten bij de gevoelens van angst en onrust van 

cliënten, die opkomen tijdens ervaringen van verlies, via het creëren van een vertrouwde 

omgeving. In de visie van verzorgenden komt dit concreet tot uiting in de waarde die zij 

hechten aan het maken van contact via het voeren van een gesprek, het aangaan van fysiek 

contact en het hebben van een open uitstraling.  

  Zowel binnen zorg ethische theorieën als in de visie van verzorgenden wordt er een 

sterke nadruk gelegd op de zorgrelatie tussen zorgverleners en zorgontvangers. Zo gaan 

zorgethici ervan uit dat het verlenen van zorg een relationele aangelegenheid is met een 

existentiële betekenis, die aan kritische reflectie onderworpen dient te worden bij het 

beoordelen en bepalen van wat goede zorg is (Tronto, 1993; Kanne, 2016; Van Heijst, 2005; 

Goossensen & Baart; 2011). Het belang van de zorgrelatie is terug te zien in de leidende 

waarden die verzorgenden benoemen. Verbondenheid, vertrouwen, liefde en aandacht worden 

breed gedragen onder verzorgenden. Er zijn overeenkomsten en verschillen te ontdekken in 

hoe verzorgenden en zorgethici denken over de zorgrelatie in verhouding tot goede zorg. Uit 

de resultaten is gebleken dat de visie van verzorgenden overeenkomt met hoe Goossensen & 

Baart (2011) de zorgrelatie zien, namelijk dat verzorgenden cliënten waarnemen en de zorg 

laten aansluiten bij deze waarneming. Echter wordt niet duidelijk wat Goossensen & Baart 

(2011) precies bedoelen met het laten aansluiten van de zorg. De praktijk wijst uit dat er 

binnen de zorgrelatie minsten twee manieren van aansluiten te ontdekken vallen. In de 

praktijk wordt namelijk naast het afstemmen op de zorgbehoeften van cliënten ook verwezen 

naar een relationeel afstemmen op cliënten, wat betrekking heeft op het aansluiten bij de 



 61 

gevoels-en belevingswereld van cliënten. Als toevoeging geven verzorgenden aan dat het 

belangrijk is kennis te hebben van de verlangens en wensen van cliënten en maken zij gebruik 

van observatie om de voorkeuren van cliënten te ontdekken. Een ander inzicht uit de praktijk 

is dat verzorgenden verschillen in wat zij de juiste afstemming vinden op cliënten. 

Zowel Tronto (1993) als de praktijk tonen aan dat de zorgrelatie niet enkel een beweging is 

vanuit de verzorgenden naar cliënten, maar wederkerigheid kent. Zo stelt Tronto (1993) dat 

de cliënt als serieuze actor in het zorgproces bevestiging of waardering geeft bij het handelen 

van verzorgenden. De visie van de verzorgenden geeft ook weer dat zij reageren op de 

impulsen van cliënten en energie krijgen door de waardering die zij van hen krijgen.  

 

Vergelijking leidende waarden met humanistische waarden 

De humanistische waarde context gebonden mensenwerk komt niet terug in een specifieke 

leidende waarde van verzorgenden. Wel is de overtuiging dat ideeën en handelingen altijd 

gevormd worden door de omgeving, cultuur en geschiedenis waar mensen deel van uitmaken 

(Derkx, 2011) te ontdekken in de leidende waarde liefde. Deze waarde motiveert 

verzorgenden om cliënten te beschouwen als unieke personen met een eigen achtergrond en 

geschiedenis. Vanuit context gebonden mensenwerk heerst de opvatting dat mensen zelf 

behoren te reflecteren op wat hun eigen mens- en wereldbeeld is en hoe deze invloed hebben 

op handelingen of overtuigingen. Verzorgenden geven aan procesmatig te reflecteren op de 

zorg voor cliënten en tot hoever hun competentie als verzorgenden hierin reikt. Echter zijn er 

geen opvattingen of waarden terug te vinden waaruit naar voren komt dat verzorgenden 

reflecteren op de invloed van hun mens- en wereldbeeld op het leveren van zorg voor 

cliënten.  

 Tussen de humanistische waarden menselijke waardigheid en gelijkheid en de 

leidende waarden van verzorgenden is zeker een verband gevonden. Deze waarden hebben 

een uitwerking op hoe verzorgenden tegen de cliënt en de zorgrelatie aankijken en hoe zij 

streven te handelen ten aanzien van de cliënt. Uit de resultaten komt naar voren dat de waarde 

menswaardigheid verzorgenden motiveert om de cliënt als mens te beschouwen en deze 

overtuiging tijdens de zorgverlening als uitgangspunt te nemen. De theorie van Derkx (2011) 

en de overtuiging van verzorgenden komen overeen wat betreft de gedachte dat alle mensen 

menselijke waardigheid toebehoort. In de visie van verzorgenden is dit te zien in hoe zij 

cliënten verzorgen en benaderen. Menselijke waardigheid betekent voor verzorgenden dat zij 

er ten alle tijden naar streven contact te maken met de unieke mens en cliënten op een manier 

te benaderen en verzorgen, die recht doet aan de mens via aandacht en afstemming. Dit komt 
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overeen met de humanistische opvatting dat mensen elkaar niet als middel beschouwen, maar 

als individu (Derkx, 2011). Volgens Derkx (2011) betekent gelijkheid dat ieder mens als 

gelijke behandeld dient te worden. Deze waarde komt tot uiting in de overtuiging van 

verzorgenden dat iedere cliënt de zorg verdient die hij of zij nodig heeft. Opvallend is dat de 

humanistische theorie ten aanzien van de waarden menselijke waardigheid en gelijkheid niet 

geheel overeenkomt met de werkelijkheid van de context van een verpleeghuis. Derkx (2011) 

gaat uit van de gedachte dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn of haar leven en ook 

bekwaam is om dit leven naar eigen idee in te richten. Echter blijkt uit de resultaten van dit 

onderzoek dat cliënten wonend in een verpleeghuis meestal niet meer deze 

verantwoordelijkheid geheel zelf kunnen dragen om verschillende redenen. Bijvoorbeeld door 

de beperkingen die de context van een verpleeghuis met zich meebrengt, doordat cliënten niet 

of moeilijk hun behoeften kunnen expliciteren en door hun afhankelijkheid van de 

zorgverleners bij het vervullen van hun behoeften. Uit dit onderzoek blijkt dat verzorgenden 

wel streven naar een leven waarin cliënten zoveel mogelijk zelf mee kunnen beslissen ten 

aanzien van wat zij belangrijk vinden en waarbij zij de bekwaamheid van cliënten zoveel 

mogelijk willen aanspreken. Dit komt terug in de waarde eigen regie van cliënten, die 

verzorgenden als leidend aanwijzen. Deze waarde motiveert hen bij het geven van 

keuzevrijheid aan cliënten door middel van het volgen van hun behoeften en het bevorderen 

en waarborgen van de zelfredzaamheid van cliënten. Echter kan deze waarde soms op 

gespannen voet staan met het geven van de noodzakelijke zorg. Opvallend is dat 

verzorgenden zichzelf als verantwoordelijk beschouwen om de eigen verantwoordelijkheid 

van cliënten om het leven naar eigen idee in te richten te faciliteren. Verzorgenden lijken 

geïnspireerd te worden door ideeën die overeenkomen met het humanistische gedachtegoed 

en maken deze zichzelf eigen binnen de context van de verpleeghuiszorg. 

De waarde liefde die leidend is voor verzorgenden komt overeen met de humanistische 

waarde uniciteit. Uniciteit betekent liefde voor specifieke, kwetsbare, unieke en 

onvervangbare personen. Vanuit de waarde liefde zien verzorgenden cliënten als mensen met 

een eigen achtergrond die ingrijpende gebeurtenissen kent. Dit maakt dat zij een verbinding 

aangaan met mensen en het goede willen voor cliënten. Tevens gaat uniciteit over de 

erkenning van de kwetsbaarheid van het individu en dat ieder waardevol is voor een ander 

(Derkx, 2011). Volgens verzorgenden verwijst liefde ook naar erkenning van de 

kwetsbaarheid van de cliënten die hun vermogens verliezen. Deze waarde blijkt in de praktijk 

een drijfveer te zijn voor verzorgenden om aandacht te hebben voor de gevoelswereld van de 

cliënten.  
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De humanistische waarden zelfontplooiing en autonomie zijn deels terug te vinden in 

de leidende waarden van verzorgenden. Verzorgenden worden door de waarde eigen regie 

voor cliënten gedreven om zoveel mogelijk de capaciteiten en behoeften van de cliënt aan te 

wakkeren. Dit komt overeen met de humanistische overtuiging dat mensen zelf de optimale 

vrijheid hebben om iets van het leven te maken en daarbij zelf kunnen kiezen hoe zij hun 

leven inrichten. Daarnaast is de waarde zelfontplooiing gericht op het ingang zetten van de 

morele oriëntatie en zet het aan om als individu bewust te zijn van de eigen waarden en 

verlangens, om zicht te krijgen op wat goed handelen voor een persoon betekent (Derkx, 

2011). De leidende waarde verantwoordelijkheid met als sub-waarde reflectie zetten 

verzorgenden aan om te reflecteren op hun eigen vaardigheden en capaciteiten. Echter 

reflecteren zij niet op de invloed van wat hen als mens gevormd heeft, de eigen waarden en 

verlangens op hun handelen in de praktijk. Inzichten betreffende wat een mens gevormd heeft 

kan namelijk meer bewustwording geven in het handelen en het waarom van het handelen 

(Derkx, 2011). 

 Er zijn overeenkomsten tussen de humanistische waarde verbondenheid en de leidende 

waarden liefde, betrokkenheid en vertrouwen en verbondenheid van verzorgenden.  

Volgens Alma (2018) kan verbinding beschouwd worden als resonantie en betekent dit het 

aangaan van een zinrelatie met de wereld en anderen. Dit betekent het ontmoeten van de 

omgeving op lichamelijke wijze waarbij we de taken en dingen we ondernemen liefhebben. 

Betrokkenheid en liefde lijken waarden te zijn die verband houden met het aangaan van een 

zinrelatie tot cliënten. Dit komt tot uiting in het geven om de cliënt en zijn welbevinden, wat 

als zinrelatie geïnterpreteerd zou kunnen worden. Deze betrokkenheid maakt dat 

verzorgenden goede zorg willen leveren en de bijbehorende taken zo goed mogelijk willen 

uitvoeren. Kortom: betrokkenheid en liefde komen overeen met verbondenheid zoals Alma 

(2018) deze beschrijft. Beide richten zich op het aannemen van een houding in de wereld die 

gecultiveerd wordt vanuit liefde.  

In de praktijk verwijzen verzorgenden ook naar de waarde verbondenheid, maar richten zij 

zich meer op de concrete uitvoering hiervan. Verbondenheid maakt dat verzorgenden bereid 

zijn een vertrouwensband aan te gaan met cliënten. De praktijk en de opvatting vanuit het 

humanisme komen overeen in de visie dat verbinding gaat om wederzijdse aanraking en 

beroering (Alma, 2018). Dit wederzijdse aspect van de verbinding is terug te vinden in de 

visie van verzorgenden. Zij geven aan energie te krijgen van het contact met en het ontvangen 

van dankbaarheid en waardering van cliënten en collega’s. Evenals de humanistische 

opvatting zijn verzorgenden van mening dat het belangrijk is om eerst voor jezelf te zorgen 
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voor het aangaan van een verbinding (Alma, 2018). Toevoegend blijkt uit de resultaten dat 

verzorgenden een begrenzing ervaren ten aanzien van het geraakt worden in de relatie. Deze 

begrenzing is nodig om op een goede manier de taken te kunnen volbrengen die horen bij het 

zorgproces.    

 

6.2 Conclusie 

De visie van verzorgenden op goede verpleeghuiszorg sluit aan bij het zorg ethische 

perspectief en heeft betrekking op de uitvoering van de zorg en het onderhouden en 

opbouwen van de zorgrelatie tussen verzorgenden en cliënten. Verzorgenden verwijzen in hun 

visie op goede verpleeghuiszorg nauwelijks naar aspecten die verwijzen naar de kwaliteit van 

zorg. Desondanks, zijn zij wel van mening dat er eerst aan kwalitatieve richtlijnen voldaan 

moet worden om te kunnen spreken van goede verpleeghuiszorg. Zo behoren cliënten 

noodzakelijke zorg op lichamelijk, mentaal, sociaal en welzijnsgebied te ontvangen. Ook 

beschouwen verzorgenden het veilig en op tijd uitvoeren van de algemene dagelijkse 

levensverrichtingen bij cliënten en het creëren van een fijne sfeer en leefomgeving als 

onderdeel van de noodzakelijke zorg. Om gehoor te geven aan de (basis)behoeften is het 

volgens verzorgenden essentieel om de geestelijke en lichamelijke behoeften te signaleren en 

het zorgproces van cliënten in de gaten te houden met gebruik van observatie en kennis over 

cliënten.  

Een belangrijk zorg ethisch element in de visie op goede verpleeghuiszorg van verzorgenden 

is afstemming. Tijdens de uitvoering van de zorg betekent afstemming het aansluiten en 

meebewegen met de voorkeuren en behoeften van cliënten ten aanzien van hoe zij verzorgd 

wensen te worden, het eindresultaat daarvan en de dagbesteding. Hierbij is inleving in de 

cliënten met gebruik van kennis over de (zorg)behoeften essentieel. Relationele afstemming 

wordt beschouwd als onderdeel binnen de zorgrelatie. Via inleving in de gevoelswereld van 

cliënten wordt er afgestemd op hun stemming en sociale en fysieke voorkeuren tijdens het 

aangaan van contact. Tegelijkertijd is het bewaren van een professionele afstand gewenst, 

zodat verzorgenden wel instaat zijn om adequaat te kunnen handelen.  

Menswaardige verzorging en liefdevolle zorg zijn zorg ethische elementen die teruggevonden 

zijn in de leidende waarden van verzorgenden en maken onderdeel uit van hun visie op goede 

verpleeghuiszorg. De leidende waarde menswaardigheid toont aan dat verzorgenden van 

mening zijn dat iedere cliënt een menswaardige behandeling verdient. In de praktijk betekent 

dit dat cliënten tijdens de verzorging niet gereduceerd worden tot zorgobject, maar een 

menselijke behandeling ontvangen. Respect en eigen regie zijn voor verzorgenden leidende 



 65 

waarden die uiting geven aan een menselijke behandeling binnen de verpleeghuiszorg. 

Respect betekent voor hen dat de zorg met aandacht wordt uitgevoerd en de privacy van 

cliënten gewaarborgd wordt. Het volgen van de eigen regie van cliënten behelst het 

stimuleren van de keuzevrijheid en zelfredzaamheid van cliënten en dit als vertrekpunt nemen 

tijdens. 

De overheersende overtuiging die verzorgenden hebben is dat cliënten liefdevolle zorg 

verdienen, omdat zij mensen van onschatbare waarde zijn met ieder een eigen levensverhaal 

en achtergrond. De leidende waarden die als uitgangspunt dienen voor het leveren van 

liefdevolle zorg zijn liefde en betrokkenheid. Deze fungeren als drijfveer om te geven om het 

welbevinden van cliënten, de verzorgingstaken met zorg uit te voeren en te streven naar een 

zo comfortabel mogelijke positie voor cliënten. Ook beschouwen verzorgenden liefde en 

betrokkenheid als leidende waarden binnen de zorgrelatie tussen hen en cliënten. Het 

opbouwen en onderhouden van de relatie tussen verzorgenden en cliënten staat centraal 

binnen de visie op goede verpleeghuiszorg, omdat deze relatie een langdurig karakter kent.   

De waarde verbondenheid motiveert verzorgenden om aandacht te besteden aan de 

vertrouwensband met elkaar en cliënten en het opbouwen ervan. Vertrouwen, liefde en 

aandacht beschouwen verzorgenden als leidende waarden in het aangaan van een 

vertrouwensband. Tegelijkertijd tonen deze waarden aan wat zij als belangrijk achten binnen 

de zorgrelatie. Namelijk het hebben van aandacht en liefde in het contact met cliënten. Dit 

houdt in dat verzorgenden waarde hechten aan het volledig aanwezig zijn tijdens het contact 

met cliënten waarbij er aandacht is voor de gevoelswereld van cliënten. Daarnaast is het voor 

verzorgenden binnen de verpleeghuiszorg cruciaal om vertrouwen te creëren via een rustige 

benadering en het hebben van een positieve uitstraling ten aanzien van cliënten. Ook het 

aangaan van fysiek contact, zoals het geven van een knuffel, is volgens verzorgenden 

essentieel voor het aangaan van de verbinding binnen de verpleeghuiszorg. 

Verantwoordelijkheid, moed en creativiteit zijn overige waarden waar verzorgenden in de 

praktijk door gestuurd worden. Deze waarden hebben indirect invloed op de uitvoering van de 

zorg en het aangaan van de zorgrelatie. Verantwoordelijkheid maakt dat verzorgenden 

overgaan tot handelen en zorgt ervoor dat zij reflecteren op het zorgproces, de zorgbehoeften 

van cliënten, het eigen handelen en hun eigen rol ten aanzien van de verzorging en tot waar 

hun capaciteiten hierin reiken. Aansprakelijkheid en reflectie beschouwen verzorgenden als 

leidende sub-waarden van verantwoordelijkheid. Moed is een waarde die verzorgenden 

motiveert om tijdens een lastige of spanningsvolle situatie toch overgaan tot het leveren van 

goede zorg aan cliënten. Creativiteit zet de helft van de verzorgenden aan om nieuwe 
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creatieve manieren van handelen of oplossingen te bedenken ten aanzien van de omgang, de 

dagbesteding, het volgen van de eigen regie en het opvangen van emoties van cliënten. 

 De leidende waarden zijn humanistisch van aard gebleken, omdat zij aansluiting 

vinden bij drie belangrijke humanistische waarden. De leidende waarden menswaardigheid en 

eigen regie zijn humanistisch van aard, omdat zij overeenkomen met de humanistische 

waarden: menselijke waardigheid en gelijkheid. De leidende waarden hebben kennis verschaft 

over hoe de waarden binnen de context van het verpleeghuis toegepast en geïnterpreteerd 

kunnen worden. Zowel verzorgenden als het humanisme gaan uit van een gelijke behandeling 

voor ieder mens en dat elk mens recht heeft op een menswaardige behandeling (Derkx, 2011). 

Het volgen van de eigen regie is een concrete uiting van deze opvatting binnen de context van 

het verpleeghuis. Eigen regie komt overeen met de humanistische gedachte dat het 

menswaardig is om de keuzevrijheid van mensen te waarborgen en hen autonomie te geven 

om zelf het leven vorm te geven (Derkx, 2011). De humanistische waarden richten zich echter 

sterk op de autonomie van het zelf, waarbij mensen geacht worden om als eigen autonome 

individuen keuzes maken voor hun handelen. Door verlies van geestelijke en fysieke 

vermogens is dit binnen de verpleeghuiszorg niet altijd mogelijk. Dit maakt dat verzorgenden 

medeverantwoordelijk zijn voor het waarborgen en tot uiting brengen van de eigen regie van 

de cliënten. 

De leidende waarde liefde komt overeen met de humanistische waarde unicitieit. Beide 

waarden inspireren namelijk om een mens te beschouwen als een uniek en kwetsbaar individu 

die liefde nodig heeft en onvervangbaar is voor een anderen. 

Verbondenheid en de betekenis van deze waarde is zowel teruggevonden tussen de leidende 

als humanistische waarden. Vanuit beide invalshoeken wordt verbondenheid opgevat als het 

aangaan van een zinvolle relatie met de omgeving zodat er vanuit betrokkenheid en 

intrinsieke motivatie tot handelen wordt overgegaan (Alma, 2019). De praktijk voegt als 

inzicht toe dat het wederkerige aspect van verbondenheid maakt dat verzorgenden zorg willen 

dragen voor cliënten.  

Ondanks dat de leidende waarden humanistisch van aard zijn, zijn er ook een aantal 

belangrijke humanistische overtuigingen niet teruggevonden in de leidende waarden van 

verzorgenden. Zo is context gebonden mensenwerk een humanistische waarde die ontbreekt in 

de leidende waarden van verzorgenden. De betekenis van de waarde is wel gevonden in de 

visie van verzorgenden op goede verpleeghuiszorg. De overtuiging dat zij zich dienen af te 

stemmen op de specifieke situatie, behoeften van de individuele cliënt en de zorgrelatie komt 

namelijk overeen met de overtuiging dat een handeling tijd, plaats en context gebonden is 
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(Derkx, 2011). De leidende waarden verantwoordelijkheid en reflectie vinden aansluiting bij 

de humanistische waarde zelfontplooiing, die aanzet tot reflectie. Verzorgenden geven enkel 

aan te reflecteren op het zorgproces en hun eigen capaciteiten. Zelfontplooiing spoort mensen 

ook aan zichzelf goed te leren kennen via reflectie op de eigen waarden, gevoelens en 

verlangens. Deze overtuiging is niet teruggevonden in de overtuiging en leidende waarden 

van de verzorgenden, waarmee een essentieel humanistische opvatting ontbreekt. Kortom, de 

leidende waarden zijn sterk humanistisch van aard gebleken en geven inzicht in hoe zij 

toegepast kunnen worden in de context van het verpleeghuis. Enkele essentiële humanistische 

opvattingen ontbreken echter in de waarden van verzorgenden.  

 

6.3 Beperkingen en sterke punten van dit onderzoek 

Dit onderzoek kent enkele beperkingen. De eerste twee beperkingen die in deze sectie worden 

besproken hebben betrekking op de selectie van de respondenten. De daaropvolgende 

beperking betreft de keuze voor de gebruikte literatuur. Tot slot zal ingegaan worden op de 

beperkingen ten aanzien van de betrouwbaarheid van de resultaten en keuze van de doelgroep. 

Voor de werving van de respondenten is gebruik gemaakt van de sneeuwbal methode en 

convenience sampling. Deze willekeurige werving heeft ertoe geleid dat iedereen uit de 

populatie de kans heeft gehad om in de steekproef te komen, wat de betrouwbaarheid 

vergroot. Tegelijkertijd betekent dit dat het onderzoek niet te generaliseren is. Dit kan 

betekenen dat er belangrijke bevindingen ontbreken ten aanzien van goede verpleeghuiszorg, 

leidende waarden en in hoeverre deze humanistisch van aard zijn.  

Een tweede beperking ten aanzien van de methode betreft ook de werving van respondenten. 

Het gebruik van bovengenoemde wervingsmethoden heeft ervoor gezorgd dat de interviews 

grotendeels binnen één verpleeghuis van Humanitas zijn afgenomen. Dit kan invloed hebben 

op de betrouwbaarheid van de uitkomsten, omdat wellicht verzorgenden binnen een andere 

context andere antwoorden zouden geven.  

Voornamelijk aan de hand van de principes van Derkx (2011) en aanvullende literatuur van 

Alma (2018), Van Praag (1993) en Duyndam (2011) zijn de humanistische waarden 

geformuleerd. Dit kan een beperking zijn van dit onderzoek, omdat andere relevante 

opvattingen of waarden van andere humanistische auteurs niet zijn meegenomen bij de 

beantwoording van de deelvragen, met als gevolg dat wellicht belangrijke onderwerpen 

verloren zijn gegaan.  

Wegens afbakening van de grootte van dit onderzoek is er niet expliciet ingegaan op de 

doorleving van de levensbeschouwelijke visie of het mens- en wereldbeeld van de 
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respondenten. Dit kan mogelijk invloed hebben op de validiteit van dit onderzoek. Kennis 

over de levensbeschouwelijke visie zou meer inzicht geven in de invloed van het 

levensbeschouwelijke kader op de leidende waarden van verzorgenden. De waarden die als 

humanistisch zijn beschouwd zouden bijvoorbeeld afgeleid zijn uit een andere traditie. 

 Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in goede verpleeghuiszorg via het 

onderzoeken van de intrinsieke waardeoordelen van zorgverleners werkzaam op de vloer. Met 

het oog op de afbakening van dit onderzoek is de keuze gemaakt om enkel verzorgenden te 

interviewen, omdat zij het meest direct contact hebben met cliënten. Echter zijn er veel 

verschillende disciplines zoals artsen, fysiotherapeuten en geestelijk verzorgers et cetera aan 

het werk op de vloer. Een beperking van dit onderzoek is dat enkel het perspectief van de 

verzorgenden ontoereikend kan zijn voor een volledige beantwoording van de hoofdvraag.  

 Naast beperkingen zijn er ook aspecten die ertoe leiden dat dit onderzoek van sterke 

kwaliteit kan worden gezien. De goede punten betreffen: de methode, het theoretisch kader en 

de manier van onderzoek doen.  

Dit onderzoek bestudeert de binnenkant van goede zorg, oftewel de betekenisgeving van 

goede verpleeghuiszorg bij mensen die zelf de zorg leveren. Dit levert inzichten op ten 

aanzien van wat wezenlijk belangrijk is voor het leveren van goede verpleeghuiszorg. Dit 

levert kennis op die kan worden toegevoegd aan de objectief meetbare richtlijnen die al 

bestaan met betrekking tot kennis van goede verpleeghuiszorg. 

  Een volgend punt wat goed is aan dit onderzoek is dat het een kwalitatief onderzoek 

is waarin er kwalitatieve diepte-interviews worden uitgevoerd. Dit maakt dat we inzicht 

krijgen in de oordeelsvorming ten aanzien van goede verpleeghuiszorg en van leidende 

waarden in de praktijk. Zo krijgen wij gedetailleerde en rijke informatie. Concepten als 

waarden en goede zorg zijn complexe begrippen. Kwalitatief onderzoek draagt bij aan het 

geven van meer inzicht in deze begrippen om zo een meer gedetailleerd begrip te krijgen van 

de betekenis van goede verpleeghuiszorg.  

Inzicht in de leidende waarden is een sterk punt van deze scriptie, omdat we via die leidende 

waarden inzicht krijgen in wat sturend is voor de verzorgenden in de praktijk, wat we aan de 

buitenkant niet kunnen zien.  

Het sterke van het theoretisch kader is dat ervan uit meerdere perspectieven naar goede zorg 

gekeken wordt. Dit voorkomt een eenzijdig beeld en geeft ruimte aan de complexiteit van het 

concept goede zorg.  
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6.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Ter aanbeveling voor vervolgonderzoek zou er verder onderzoek gedaan kunnen worden naar 

de betekenisgeving van andere disciplines zoals artsen, geestelijk verzorgers, fysiotherapeuten 

et cetera werkzaam binnen de verpleeghuiszorg. Deze disciplines vertegenwoordigen andere 

belangen, die wellicht een bijdrage zouden kunnen leveren aan het generen van kennis over 

wat goede verpleeghuiszorg kan inhouden. Tevens zou hier onderzoek gedaan kunnen worden 

naar de leidende waarden van zorgverleners uit andere disciplines om na te gaan of deze 

overeenkomen of verschillen met verzorgenden, met als doel het ontwikkelen van meer 

inzicht in tegenstrijdige waarden binnen de verpleeghuiszorg.  

Tevens zou het perspectief van de zorgontvanger kunnen worden onderzocht ten aanzien van 

de betekenisgeving gericht op goede verpleeghuiszorg en de leidende waarden die voor hen 

maken dat de zorg als goed ervaren kan worden. Dit zou een bijdrage leveren aan het inzicht 

in de gehele betekenisgeving betreffende goede verpleeghuiszorg en zou inzicht kunnen 

geven in overeenkomsten en verschillen tussen verzorgenden en cliënten. Specifiek zou het 

onderzoek kunnen gaan over hoe de zorg overkomt op de cliënten en wat er volgens hen 

verbeterd zou kunnen worden. 

 Bij de beperkingen van dit onderzoek is naar voren gekomen dat de 

levensbeschouwelijke doorleving van verzorgenden niet in het onderzoek is meegenomen. 

Echter zou dit meer inzicht geven in het mens- en wereldbeeld van verzorgenden en in 

hoeverre dit invloed heeft op hun visie op goede zorg en de waarden die zij als leidend 

aanwijzen. Er zou meer onderzoek kunnen worden gedaan naar de invloed van 

levensbeschouwing op de professionele oordeelsvorming.   

Daarnaast betreft dit onderzoek een casestudy, gedaan bij de verpleeghuizen van stichting 

Humanitas te Rotterdam. Deze stichting kent een humanistische grondslag, wat zou kunnen 

impliceren dat de beleidsontwikkeling voor de verpleeghuiszorg van deze organisatie gericht 

is op zorg waar de mens in centraal staat en waarbij wordt gekeken hoe menswaardige zorg 

geleverd kan worden. Om meer inzicht te krijgen in hoeverre de visie op goede zorg en de 

leidende waarden van verzorgenden humanistisch van aard zijn, zou er vervolgonderzoek 

gedaan kunnen worden bij reguliere instellingen of instellingen met een andere 

levensbeschouwelijke grondslag.  

 

6.5 Aanbevelingen voor de praktijk 

Een opvallende bevinding uit dit onderzoek is dat er geen leidende waarden zijn gevonden die 

overeenkomen met de betekenis van zelfontplooiing, die aanstuurt om het bewustzijn van de 
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eigen interne drijfveren, gevoelens en verlangens ten aanzien van het leveren van goede zorg 

te vergroten. Reflectie op de eigen waarden, gevoelens en drijfveren zou voeding kunnen 

geven voor het handelen in de praktijk. Ter aanbeveling zou de humanistisch geestelijk 

verzorger, opgeleid in het begeleiden van existentiële reflectieprocessen, casuïstiek uit de 

praktijk kunnen bespreken en verzorgenden kunnen begeleiden bij de reflectie op waarden. 

Verzorgenden worden zich dan bewust van waaruit zij handelen en ontwikkelen meer contact 

met hun levensbeschouwelijke kader dat aan hun handelen ten grondslag ligt. Meer 

bewustwording van het moreel waardenkader geeft verzorgenden inzicht in van waaruit zij 

werken en wat goed handelen voor hen betekent. Besef van het waardenkader geeft een goede 

toerusting om tijdens het werk in de praktijk op terug te grijpen.   

Om de bewustwording van de visie op goede zorg bij verzorgenden en deze meer expliciet 

richtinggevend te laten zijn tijdens het handelen zou de geestelijk verzorger klinische lessen 

kunnen faciliteren. Waarbij verzorgenden expliciet stil staan bij succesmomenten en 

momenten van wrijving tijdens de zorgverlening. Reflectie op wat er tijdens deze momenten 

gebeurt en inzichten die zij mee kunnen nemen naar de praktijk, maakt ook dat verzorgenden 

goed toegerust zijn om betere afwegingen te maken in de praktijk.  

Uit dit onderzoek blijkt dat verzorgenden niet bewust zijn van de waarden van de organisatie, 

maar wel in het werk gemotiveerd worden door waarden. Als aanbeveling zou tijdens de 

klinische lessen ook aandacht besteed kunnen worden aan de waarden van de organisatie en 

hoe deze relateren aan hun eigen waarden. Het internaliseren van de waarden kan maken dat 

verzorgenden bewuster vanuit de visie van de organisatie werken en verzorgenden meer met 

elkaar op één lijn zitten.   

 Een laatste aanbeveling voor de praktijk betreft het beleid van de organisatie. Naast 

kwalitatieve richtlijnen kan uit dit onderzoek het volgende worden geïmplementeerd binnen 

het beleid ten aanzien van goede zorg: 

• Een menswaardige uitvoering van de uitvoering van de zorg: waar de unieke mens als 

vertrekpunt wordt genomen met respect voor privacy, de keuzes en behoeften van de 

unieke cliënt. 

• Aandacht voor de affectieve component binnen de zorg. Waarbij verzorgenden 

cliënten vanuit een liefdevolle benadering tegemoet treden via het afstemmen van hun 

houding en contact door middel van inleving in en aandacht de gevoelswereld. En er 

afstemming op de stemming van de unieke cliënt plaatsvindt.  
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• Gerichtheid op de zorgrelatie tussen verzorgenden en cliënten. Waarbij er aandacht en 

vertrouwen gecreëerd wordt, zodat cliënten zich comfortabel voelen en er ruimte 

wordt gemaakt voor kwetsbare gevoelens van cliënten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

7. Literatuur 

Alma, H. A. (2018). De kunst van samenleven: een pleidooi voor een pluralistisch 

humanisme. Brussel: VUBPress. 

Alma, H. and Anbeek, C. (2013). Worldviewing competence for narrative interreligious 

dialogue: A humanist contribution to spiritual care. In D. S. Schipani (Eds.), Multifaith 

Views in Spiritual Care (pp. 131–149). Düsseldorf: Pandora.  

Beagan, B. & Ells, C. (2007). Values That Matter, Barriers That Interfere: The Struggle of 

Canadian Nurses to Enact Their Values. CJNR,39 (4), 36-57. 

Becker, H. M. (2003). De verborgen hand van culturele sturing. Rotterdam: Stichting  

 Humanitas. 

Boeije, H. (2005). Analyseren in kwalitatief onderzoek: denken en doen. Den Haag: Boom 

Lemma uitgevers. 

Braster, J. F. (2000). De kern van casestudy’s. Uitgeverij Van Gorcum. 

Da Roit, B. (2010). Strategies of care: Changing elderly care in Italy and the Netherlands. 

Amsterdam University Press. 

Degenholtz, H., Kane, R. A., & Kivnick, H. Q. (1997). Care-related preferences and values of 

elderly community-based LTC consumers: Can case managers learn what's important 

to clients?. The Gerontologist, 37(6), 767-776. 

Derkx, P. (2011). Humanisme, zinvol leven en nooit meer 'ouder worden': een  

levensbeschouwelijke visie op ingrijpende biomedisch-technologische 

levensverlenging. ASP/VUBPRESS/UPA. 

Donabedian, A., 1980. The Definition of Quality and Approaches to its Assessment. Health 

Administration Press, Ann Arbor, MI. 

Du Moulin, M. F., van Haastregt, J. C., & Hamers, J. P. (2010). Monitoring quality of care in 

nursing homes and making information available for the general public: state of the 

art. Patient education and counseling, 78(3), 288-296. 

Duyndam, J. (2010). Inspiratie door voorbeeldfiguren. In Alma, H. A., & Smaling, A. 

(Eds.). Waarvoor je leeft. Studies naar humanistische bronnen van zin (pp. 107-123). 

Amsterdam: Humanistic University Press SWP. 

Duyndam, J. (2011). De liefde van Alcestis: Over relationele weerbaarheid en 

hermeneutische levensbeschouwing. Amsterdam: SWP.  

Dwyer, L. L., Andershed, B., Nordenfelt, L., & Ternestedt, B. M. (2009). Dignity as 

experienced by nursing home staff. International Journal of Older People Nursing, 

4(3), 185-193. 



 73 

Eliens, A. (2019). Ontwikkelingen ouderenzorg gaan samen met andere visie. TVZ 

Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 129(3), 16-16. 

Ende, T. van den (2011). Waarden aan het werk. Over kantelmomenten en normatieve 

complexiteit in het werk van professionals. Amsterdam: SWP/UvH Press. 

Evers, J. (2015). Kwalitatief interviewen: kunst én kunde. Boom Lemma uitgevers. 

Geron, S. M., Smith, K., Tennstedt, S., Jette, A., Chassler, D., & Kasten, L. (2000). The home 

care satisfaction measure: a client-centered approach to assessing the satisfaction of 

frail older adults with home care services. The Journals of Gerontology Series B: 

Psychological Sciences and Social Sciences, 55(5), S259-S270. 

Goossensen, A., & Baart, A. (2011). Kwaliteit van zorg 2.0: menslievende, presente en 

zorgzame zorg. Kwaliteit in zorg, 4-7. 

Jacobs, G. C., Meij, R. H. C., Tenwolde, J., & Zomer, Y. (2007). Goed werk. Verkenningen 

van normatieve professionalisering. Amsterdam: SWP. 

Graste, J. (2000). Een perspectief op zorgethiek. In Graste, J., D. Bauduin (red) Waardenvol 

werk. Ethiek in de geestelijke gezondheidszorg. Assen: Van Gorcum, 20-31. 

Heijst, A. van (2005). Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Kampen: 

Klement. 

Heijst, A. van (2011). Professional loving care. Leuven: Peeters. 

Kane, R. L., & Kane, R. A. (2001). What older people want from long-term care, and how 

they can get it. Health Affairs, 20(6), 114-127. 

Kane, R. A., Caplan, A. L., Urv‐Wong, E. K., Freeman, I. C., Aroskar, M. A., & Finch, M.  

(1997). Everyday matters in the lives of nursing home residents: wish for and 

perception of choice and control. Journal of the American Geriatrics Society, 45(9), 

1086-1093. 

Kanne, M. E. (2008). Waardevolle professionaliteit: de onmetelijkheid van goed werk. In G. 

Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde & Y. Zomer (Eds.), Goed werk: verkenningen van 

normatieve professionalisering (pp. 36-51). Amsterdam: Uitgeverij SWP. 

Kanne, M. E. (2016). Co-creatie van goede zorg. Ethische vragen, moreel beraad en 

normatieve professionalisering in de zorg en het sociaal werk. Delft: Eburon. 

Lovink, M., Van Vught, A., Van den Brink, G., & Laurant, M. (2017). Taakherschikking in 

de ouderenzorg: kansen, belemmeringen en effecten. Nijmegen: Radboudumc, IQ 

Healthcare, HAN. 

Mol, A. (2008). The logic of care: Health and the problem of patient choice. 

Routledge. 



 74 

Moor, M. (2008). Waardevolle professionaliteit: de onmetelijkheid van goed werk. In G. 

Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde & Y. Zomer (Eds.), Goed werk: verkenningen van 

normatieve professionalisering (pp. 36-51). Amsterdam: Uitgeverij SWP. 

Murphy, K. (2007). Nurses’ perceptions of quality and the factors that affect quality care for 

older people living in long‐term care settings in Ireland. Journal of Clinical Nursing,

 16(5), 873-884. 

Nåden, D. & Eriksson, K. (2004). Understanding the importance of values and moral attitudes 

in nursing care in preserving human dignity. Nursing Science Quarterly, 17(1), 86-91. 

Nakrem, S., Vinsnes, A. G., & Seim, A. (2011). Residents’ experiences of interpersonal 

factors in nursing home care: a qualitative study. International journal of nursing 

studies, 48(11), 1357-1366. 

Nederland, Z. (2017). Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Samen leren en verbeteren. Diemen: 

Zorginstituut Nederland. 

Nies, H. (2016). Waardigheid als richtinggevend principe in de ouderenzorg?. Tijdschrift voor 

Gerontologie en Geriatrie, 47, 93-97. 

Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and 

practice. (4th revised edition). Thousand Oaks: Sage publications. 

Pauly, B., Varcoe, C., Storch, J., & Newton, L. (2009). Registered nurses’ perceptions of 

moral distress and ethical climate. Nursing ethics, 16(5), 561-573. 

Praag, J. P. van (1978). Grondslagen van humanisme: Inleiding tot een humanistische levens 

en denkwereld. Boom Koninklijke Uitgevers. 

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical 

advances and empirical tests in 20 countries. In Advances in experimental social 

psychology (Vol. 25, pp. 1-65). Academic Press. 

Schwartz, S. H. (2006a). A theory of cultural value orientations: Explication and applications.  

Comparative Sociology, 5, 137-182. 

Schwartz, S.H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online 

Readings in Psychology and Culture, 2(1), 2-20.  

Smit, D. (2013). Wat is goede zorg? In H. van Ewijk & H. Kunneman (Eds.), Praktijken van 

normatieve professionalisering (pp. 179-195). Amsterdam: Uitgeverij SWP. 

Spilsbury, K., Hewitt, C., Stirk, L., & Bowman, C. (2011). The relationship between nurse 

staffing and quality of care in nursing homes: a systematic review. International 

journal of nursing studies, 48(6), 732-750. 



 75 

Tadd, W., Calnan, M., & Nordenfelt, L. (2009). Caring for older people: why dignity matters 

the European experience. Dignity in care for older people, 119-145. 

Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. New York: The Free Press.  

Tronto, J. (1993). Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care. New York:

 Routledge. 

Verbeek‐Oudijk, D., & Van Campen, C. (2017). Ouderen in verpleeghuizen en 

verzorgingshuizen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 

Widdershoven, G. A., & Berghmans, R. L. (2001). Advance directives in dementia care: from 

instructions to instruments. Patient education and counseling, 44(2), 179-186. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

Bijlage 1: Informed Consentformulier 

Toestemmingsformulier (informed consent) 

 

Ik verklaar hierbij op voor duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode en doel van 

het onderzoek. Ik verklaar dat ik geheel vrijwillig deelneem aan dit onderzoek. Ik behoud 

daarbij het recht deze instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op 

te geven en besef dat ik op elk moment mag stoppen met mijn deelname. Indien mijn 

onderzoeksresultaten gebruikt zullen worden in wetenschappelijke publicaties, dan wel op een 

andere manier openbaar worden gemaakt, zal dit volledig geanonimiseerd gebeuren.  

Ik geef toestemming om het interview op te laten nemen door middel van een voice-recorder. 

Mijn persoonsgegevens zullen niet door derden worden ingezien zonder mijn uitdrukkelijke 

toestemming. 

 

In tweevoud getekend:  

 

 

Naam respondent : ……………………………………………….. 

 

 

Handtekening  : ……………………………………………….. 

  

 

 

Ik heb toelichting verstrekt op het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende 

vragen over het onderzoek naar vermogen te beantwoorden. 

 

 

Naam onderzoeker  : ……………………………………………….. 

 

 

Handtekening  : ………………………………………………….. 
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Bijlage 2: Interview Guide 

 
Interview Guide 

Beste respondent, 

Bedankt voor uw deelname aan dit interview. Ik ben Eva Manhave, masterstudent aan de 

universiteit voor Humanistiek. Voor mijn afstudeerscriptie doe ik onderzoek naar goede 

ouderenzorg binnen de verpleeghuiszorg. Ik onderzoek wat verzorgende(n), werkzaam in de 

verpleeghuizen, zelf onder goede zorg verstaan. En welke waarden leidend zijn in de 

zorgpraktijk en in hoeverre die passen bij de humanistische waarden. De opname en het latere 

transcript ervan zal niet toegankelijk worden voor de organisatie of dergelijken. Het interview 

wordt geanonimiseerd verwerkt in het onderzoek. Daarnaast kan ik ter controle het 

uitgeschreven transcript later naar u op sturen.  

 

Algemene informatie 

1. Zou u kort wat over uzelf willen vertellen? 

• Leeftijd 

• Opleidingsniveau 

• Hoe lang bent u al werkzaam als verzorgende? 

• Hoe lang bent u al werkzaam bij Humanitas? 

• Welke taken verricht u binnen de organisatie? 

 

Waarden 

2. Motivatie:  

• Waarom heeft u gekozen voor dit beroep? 

• Wat vindt u inspirerend aan dit beroep? 

• Waar krijgt u energie van in uw werk? 

 

3. Wat vindt u belangrijk in het zorgen voor bewoners?  

• Welke waarden zijn belangrijk voor het leveren van goede zorg? 

 

4. Beschrijf kort een goede werkdag.  

• Wat maakte dat het zo goed ging? 

 

5. Noem kort een frustratie tijdens het zorgen.  
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• Welke waarden waren in het geding/in strijd met elkaar? 

 

 

Visie Goede ouderenzorg  

6. Wat is de betekenis van zorgen voor jou? 

 

7. Wat maakt ouderenzorg tot goede zorg?  

• Wat zijn de kenmerken van goede ouderen/verpleeghuiszorg? 

• Wat is wezenlijk of essentieel in het zorgen voor bewoners? 

• Welke rol speelt de relatie met bewoners in jouw visie op goede zorg? 

• Welke rol speelt de relatie/samenwerking met collega’s in jouw visie op goede 

zorg? 

 

8. Wat is er nodig om goede zorg te kunnen leveren? (Bv. Fysiek, mentaal) 

 

Humanisme 

9. Bent u bekend met het Humanisme?  

• Zo ja, Hoe zou u het humanisme omschrijven? 

• Welke waarden zijn humanistisch volgens u? 

 

10. Kernwaarden Humanitas 

• Welke kernwaarden heeft humanitas? 

• Hoe leven de kernwaarden volgens jou binnen de organisatie?  

-Welke komen goed uit de verf en welke eventueel minder goed? 

-Mist u bepaalde waarden? 

• Wat beteken de kernwaarden voor jou voor uw werkzaamheden? 

• In hoeverre haalt u inspiratie uit de kernwaarden voor leveren van goede 

zorg?  

• Stel er zouden geen beperkingen zijn, wat zou u graag veranderen aan de waarden 

bij Humanitas of de manier waarop ze vormgegeven worden? 

• Wat zijn voor u de belangrijkste ideeën van ons gesprek en wilt u daar nog iets aan 

toevoegen? 
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Bijlage 3: Atlas.ti Codes 

 
Verslag Codeboom 

AANDACHT → TIJD AANDACHT → ⎯ is cause of →  TIJD 

AANDACHT → VERBONDENHEID AANDACHT → ⎯ is part of → VERBONDENHEID 

ADL-ZORG → nodig goede zorg ADL-ZORG → ⎯ is part of →  nodig goede zorg 

AFSTEMMEN op cliënt → GOEDE ZORG AFSTEMMEN op cliënt → ⎯ is associated with 

→  GOEDE ZORG 

afstemmen op collega's → AFSTEMMEN op cliënt afstemmen op collega's → ⎯ is part of → 
AFSTEMMEN op cliënt 

BETROKKENHEID → GOEDE ZORG BETROKKENHEID → ⎯ is associated with →  

GOEDE ZORG 

caring about; observeren → nodig goede zorg caring about; observeren → ⎯ is part of → 

nodig goede zorg 

CREATIVITEIT MOGELIJKHEDEN ZOEKEN → EIGEN REGIE CREATIVITEIT 

MOGELIJKHEDEN ZOEKEN → ⎯ is associated with →  EIGEN REGIE 

CREATIVITEIT MOGELIJKHEDEN ZOEKEN → verzorgende 

gemotiveerdCREATIVITEIT MOGELIJKHEDEN ZOEKEN → ⎯ is part of →  verzorgende 

gemotiveerd 

 EIGEN REGIE → MENSWAARDIGHEID EIGEN REGIE → ⎯ is part of →  

MENSWAARDIGHEID 

fijne leefomgeving → nodig goede zorg fijne leefomgeving → ⎯ is part of →  nodig goede 
zorg 

 fysiek contact → VERBONDENHEID○ fysiek contact → ⎯ is part of → 

VERBONDENHEID 

gevoel er zijn → LIEFDE gevoel er zijn → ⎯ is part of →  LIEFDE 

GOEDE ZORG → nodig goede zorg GOEDE ZORG → ⎯ is associated with → nodig goede 

zorg 

INLEVING IN CLIËNT → AFSTEMMEN op cliënt INLEVING IN CLIËNT → ⎯ is part of 

→ AFSTEMMEN op cliënt 

 Kennis kernwaarden → humanisme○ Kennis kernwaarden → ⎯ is associated with → ○ 
humanisme 

 kennis over cliënten (individu) → nodig goede zorg kennis over cliënten (individu) → ⎯ is 

part of → nodig goede zorg 

 LIEFDE → GOEDE ZORG LIEFDE → ⎯ is associated with →  GOEDE ZORG 

 LIEFDE → VERBONDENHEID LIEFDE → ⎯ is part of → VERBONDENHEID 

 MENSWAARDIGHEID → gelijkwaardigheid MENSWAARDIGHEID → ⎯ is associated 

with → gelijkwaardigheid 

 MENSWAARDIGHEID → GOEDE ZORG MENSWAARDIGHEID → ⎯ is associated with 

→ GOEDE ZORG 

 MOED → verzorgende gemotiveerd MOED → ⎯ is part of →  verzorgende gemotiveerd 

 reflectie op zorgproces → taking care: verantwoordelijkheid reflectie op zorgproces → ⎯ is 

associated with → taking care: verantwoordelijkheid 

 reflectie op zorgproces → verzorgende gemotiveerd reflectie op zorgproces → ⎯ is part of →  

verzorgende gemotiveerd 

relatie met cliënten → AFSTEMMEN op cliënt relatie met cliënten → ⎯ is part of → 
AFSTEMMEN op cliënt 

 respect → MENSWAARDIGHEID respect → ⎯ is part of → MENSWAARDIGHEID 

RUST → TIJDRUST → ⎯ is cause of →  TIJD 
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Signaleren fysieke problemen → nodig goede zorg Signaleren fysieke problemen → ⎯ is part 
of → nodig goede zorg 

taking care: verantwoordelijkheid → verzorgende gemotiveerd taking care: 

verantwoordelijkheid → ⎯ is part of → verzorgende gemotiveerd 

TIJD → nodig goede zorg TIJD → ⎯ is part of →  nodig goede zorg 

UNICITEIT cliënt → EIGEN REGIE UNICITEIT cliënt → ⎯ is part of →  EIGEN REGIE 

VEILIGHEID → nodig goede zorg VEILIGHEID → ⎯ is part of →  nodig goede zorg 

VERBONDENHEID → GOEDE ZORG VERBONDENHEID → ⎯ is associated with →  
GOEDE ZORG 

VERTROUWEN → VERBONDENHEID VERTROUWEN → ⎯ is part of →  

VERBONDENHEID 

verzorgende gemotiveerd → GOEDE ZORG verzorgende gemotiveerd → ⎯ is associated 

with → GOEDE ZORG 

ZORGTAKEN → ADL-ZORG ZORGTAKEN → ⎯ is part of → ADL-ZORG 

 
 

Schematische weergave codeboom 
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