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‘Zorgen voor en begeleiden van betekent: de uit balans gebrachte 

oudere de kans geven om zelf te onderzoeken en te ervaren waar hij 

het als persoon in zijn leefomgeving wel en niet van moet hebben’, zo 

staat het in de folder van deze studiedag aangegeven. Maar waar 

hebben wij het dan eigenlijk over wanneer we rondkijken in de 

dagelijkse praktijk van de thuiszorg, het verzorgingshuis of het 

verpleeghuis? Betekent zorgen voor daar doorgaans niet zoiets als: de 

oudere mens de noodzakelijke basis zorg geven zodat hij niet vervuilt, 

verhongert of verslechtert? En als we het hebben over een 

leefomgeving waar de oudere de kans krijgt te onderzoeken waarvan 

hij het wel en niet van moet hebben. Bedoelen wij dan het 

verzorgingshuis en verpleeghuis waarvan bijna iedere daar werkende 

verzorgende zegt: ‘ik moet er niet aan denken dat ik hier zou moeten 

leven!’?  

Inderdaad daar hebben wij het over! En dan worden we ook nog 

geplaagd door personeelstekorten, geldtekort en een opeenstapeling 

van regels en voorschriften die ons voorhouden dat we kwaliteit 

leveren wanneer wij ons daar maar aanhouden. Tot overmaat van 

ramp horen en lezen wij in de nieuwsmedia dat ons beroep een lage 

status heeft: veel en zwaar werk waar we weinig voldoening uit 

schijnen te halen! Misschien moeten we eerst maar eens voor ons zelf 

zorgen! Waar moeten wíj het wel en niet van hebben in onze 

werkomgeving? Nooit meer een douchebeurt geven in een warme, 

vochtige en wat te kleine doucheruimte in de thuissituatie? Nooit meer 

iemand verschonen die volledig incontinent is? Natuurlijk blijven we 

dat doen. Waar wij het van moeten hebben is dat we zorg kunnen 

verlenen op een manier waarvan wij kunnen zeggen: ‘als ik later oud 

en kwetsbaar ben en ik word zó verzorgd, dan teken ik er voor!’ 

                                                 
1 “Zorgovereenkomst zonder handtekening: rehabilitatie in langdurige zorgsituaties” 

Nascholingscursus Heyendaelcie PAOG, Nijmegen , 1 oktober 1999  
2
 Oorspronkelijke titel: En nu… de praktijk. Zie ook Bakker-de Pree, 1999. 
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Als de zorg niet bijna uitsluitend in het teken zou staan van het 

opheffen van zelf-zorg-tekorten en van stoornissen en problemen, 

maar wat meer het welbevinden van onze cliënten als uitgangspunt 

zou hebben, dan zouden we ons waarschijnlijk al heel wat prettiger 

voelen in ons professionele functioneren. We toetsen onszelf dan niet 

meer uitsluitend met vragen als: ‘heb ik het zelfzorgtekort 

ondervangen?’, ‘heb ik het probleem opgelost en de stoornis geheel of 

gedeeltelijk ondervangen?’ Veel belangrijker is dan de vraag: ‘is mijn 

cliënt opgeknapt van de zorg die ik hem gegeven heb?’ En voor 

toekomstige zorgacties: ‘wat moet ik doen of laten om het 

welbevinden van mijn cliënt te bevorderen of op peil te houden?’ 

Wanneer wij er in slagen om onze cliënten te kunnen laten 

functioneren naar eigen tevredenheid in voor hen relevante situaties 

van, zo veel als mogelijk, eigen keuze, dan zou er heel wat gewonnen 

zijn ten gunste van het welbevinden van zowel de cliënt als de 

hulpverlener. 

Bij een dergelijke, op functioneren gerichte benadering is zorg 

voor welbevinden, zorg voor een bestaan waarbij de cliënt zich goed 

en veilig voelt, geen sluitpost of toegift na gedane arbeid op het 

gebied van noodzakelijke basiszorg, maar centraal uitgangspunt; ook 

bij de wijze waarop basiszorg wordt verleend. Bestaanszorg en 

basiszorg bestrijken geen aparte zorgvelden: basiszorg dient integraal 

deel uit te maken van de zorg voor een goed bestaan.    

Maar als we onze neuzen allemaal goed dezelfde kant ophouden: 

gericht op het welbevinden van cliënten, dan doemt wél de vraag op: 

hoe doen we dat voor ónze cliënten: kwetsbare, van langdurige zorg 

afhankelijke ouderen? Het gaat inderdaad om ouderen die veel van 

hun mogelijkheden hebben verloren om zélf dingen te doen en te 

laten, die de kwaliteit van hun bestaan op peil houden. Als de oudere 

zélf de ‘expert’ is ten aanzien van wát in zijn leefomgeving bij kan 

dragen aan zíjn welbevinden, hoe kan de oudere dan kansen benutten 

voor het doen van welbevinden-bevorderende dingen,  als hij daarbij 

steeds afhankelijk is van onze hulp? En zijn wij eindelijk zo ver dat 

we beschikbaar zijn voor de cliënt en vragen wij wat hij zou willen 

doen, dan krijgen wij als antwoord: ‘laat mij maar rustig zitten’. 

Waarbij cliënten ons vaak ook het gevoel geven dat het ‘rustig zitten’ 

niet zo zeer te maken heeft met een keuze voor welbevinden, maar 

met lijfsbehoud, een keuze uit onmacht: ik weet wat ik heb en niet wat 
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ik krijg. Bieden wij de cliënt mogelijkheden voor activiteiten aan 

waarvan wij denken dat daar vast iets bij zit waarbij hij zich prettig zal 

voelen  dan kost ons dat grote moeite om hem of haar zover te krijgen. 

Kennelijk zijn onze van langdurige zorg afhankelijke cliënten ver af 

geraakt van hun mogelijkheden om zelf sturing te geven aan het op 

peil houden van hun welbevinden en hebben ook de aanwezige kansen 

in hun leefomgeving om op actieve of passieve wijze bij te dragen aan 

een goed bestaan aan aantrekkingskracht ingeboet. 

Functioneringsgerichte rehabilitatie probeert uit balans gebrachte 

mensen weer als persoon in ere te herstellen: hun eigenheid en hun 

karakteristieke manier van succesvol doen en laten krijgt weer een 

plek in hun dagelijks bestaan. Het dagelijks bestaan dat bij uit balans 

gebrachte mensen onderdruk is komen te staan door problemen, 

stoornissen, handicaps en klachten, die hun leven vaak voor een groot 

deel zijn gaan beheersen. 

Deze functioneringsgerichte benadering is gebaseerd op twee 

constateringen: 

- Mensen worden minder in beslag genomen door problemen en 

klachten naarmate zij toe kunnen komen aan hun eigen 

karakteristieke wijze van succesvol doen en laten. Behandeling, 

begeleiding en zorg dienen zich dan ook voor een belangrijk deel 

te richten op het herstellen en versterken van mogelijkheden voor 

succesvol functioneren (succesvol functioneren is het doen en 

laten waarmee de persoon zijn welbevinden op peil houdt en 

bewaakt). 

- De mogelijkheden voor succesvol doen en laten worden bepaald 

door het al of niet voor handen zijn van aanknopingspunten 

daarvoor in de leefomgeving van de persoon. Hoe rijker, 

gevarieerder en nadrukkelijker de mogelijkheden voor succesvol 

functioneren aanwezig, hoe groter de kans dat iemand zich ‘in 

orde’ voelt en ‘in orde’ weet te houden, ook al is hij of zij 

lichamelijk en geestelijk kwetsbaar en daardoor langdurig 

afhankelijk van zorg. 

Functioneringsgerichte zorg bij ouderen richt zich vooral op: 

- Het herstellen van de autonomie en met name het vermogen om 

zelf de kwaliteit van het bestaan te beïnvloeden door het maken 

van keuzes, ook wanneer men voor het ten uitvoer brengen van die 
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keuzes in hoge mate afhankelijk is van de ondersteuning en zorg 

van anderen. 

- Het verruimen van kansen en het weer gespitst doen raken op 

kansen, aanknopingspunten in de leefomgeving voor doen en laten 

waarmee de oudere zijn welbevinden op peil kan houden. 

 

Het herstellen van de autonomie 

Veel kwetsbare ouderen blijken geneigd hun autonomie ondergeschikt 

te maken aan de garantie dat zij kunnen rekenen op de hulp en zorg 

waarvan zij afhankelijk zijn. ‘Ik hou me maar stil’, ‘ik wil niet lastig 

zijn’, ‘de zusters hebben het al druk genoeg’ etc. zijn uitingen van dat 

opgeven van hun autonomie. Veel hulpverleners in de extramurale en 

intramurale gezondheidszorg zijn geneigd zich vast te houden aan 

formele regels en informele gebruiken om zo enig houvast te hebben 

in een wereld waarin vele zorgvragen op hen af komen. ‘We beginnen 

pas met wassen en aankleden om zeven uur, eerder kunnen wij u niet 

helpen’, ‘U bent zojuist al naar de wc geweest’, ‘U kunt niet altijd als 

eerste geholpen worden, er zijn ook nog anderen’, ‘U moet wachten 

met aankleden tot we u gewassen hebben’ en nog veel meer van deze 

goed bedoelde en soms misschien noodzakelijke mededelingen 

hebben als effect dat de zorgafhankelijke ouderen steeds minder gaan 

vragen of aangeven.  

Hoe kunnen we ouderen laten ervaren dat hun aangeven en hun 

vragen er wel degelijk toe doet, zonder dat dit leidt tot een volledige 

overgave aan de ‘u vraagt, wij draaien’-regel? 

Laten we eens naar een voorbeeld kijken uit de praktijk: mevrouw 

A. (89 jaar) is, volgens de verzorgende in het verzorgingshuis, erg 

dwangmatig bezig wanneer zij een vaste of incidentele afspraak heeft 

(bijvoorbeeld het om tien uur  gezamenlijk koffiedrinken in de 

ontmoetingsruimte en kapperbezoek). Mevrouw A. is dan erg in 

beslag genomen door het op tijd willen komen op die afspraken. Dit 

uit zich door voortdurend vragen stellen of de tijd wel juist is, of er 

nog genoeg tijd is om op tijd te komen en of zij wel op tijd de 

benodigde hulp kan krijgen om op tijd te komen. Ook is zij bang 

afspraken te vergeten. Uit testonderzoek is naar voren gekomen dat er 

geen sprake is van geheugenstoornissen. De laatste tijd belt mevrouw 

aan het eind van de nacht voortdurend met vragen of er ’s ochtends 

vroeg wel voldoende hulp aanwezig is om haar tijdig te kunnen 
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helpen, zodat zij op tijd komt voor de koffie. Ook wanneer mevrouw 

de garantie heeft gekregen dat er voldoende personeel is, blijft zij 

bellen om zich ervan te verzekeren dat er echt niets tussen kan komen. 

De verzorging heeft ten aanzien van dit gedrag afgesproken als volgt 

te reageren: 

- Bij de eerste bel naar mevrouw toegaan en vragen wat er is. 

Wanneer ze vraagt of er genoeg personeel is dit bevestigen en 

aangeven dat ze echt niet bang hoeft te zijn om niet op tijd te 

komen: er is tijd genoeg om haar te helpen voor tien uur. Wanneer 

mevrouw vraagt of ze als eerste geholpen kan worden, zeggen dat 

we dat niet kunnen beloven, maar wel willen proberen. Haar 

duidelijk maken dat ze niet meer mag bellen voor deze vragen. 

- Wanneer mevrouw voor de tweede keer belt naar haar toe gaan. 

Wanneer ze weer dezelfde vragen stelt haar duidelijk maken dat 

dat niet de afspraak is en dat we verder niet meer op haar bellen 

zullen reageren.  

Hoe zou het staan met het autonomiegevoel van mevrouw A.? Zou ze na 

dit soort bejegening nog het gevoel hebben invloed uit te kunnen 

uitoefenen op de kwaliteit van haar bestaan? U kunt het antwoord wel 

raden! 

 De functioneringsgerichte benadering richt zich met betrekking tot 

het herstellen van de autonomie vooral op een bejegening  die recht doet 

aan de beleving van de cliënt. Erkenning van zijn gevoel en daar niets 

aan afdingen geven de cliënt in ieder geval het signaal dat hij gehoord en 

begrepen is. Daarnaast wordt het personeel aangespoord om de oudere 

kansen te laten benutten om zelf keuzes te maken en te ervaren wat de 

gemaakte keuzes hem op leveren. Ouderen hoeven daarbij niet 

beschermd te worden tegen het maken van minder goede keuzes of 

keuzes die naar het oordeel van de hulpverlener niet helemaal rationeel 

zijn. Zelf maken we immers ook lang niet altijd de beste of meest 

rationele keuze. Zo lang er geen (ernstig) nadeel of gevaar voor de 

betrokkene of voor anderen in het geding is, dient de oudere te kunnen 

ervaren wat het effect is van de door hem gemaakte keuze.   Wij noemen 

deze werkwijze de methode van de 3 E’s, waarbij de E’s staan voor de 

Engelse woorden: Exposure, Experience en Expertise. Exposure 

(letterlijk: blootstellen) houdt in dat de cliënt instaat wordt gesteld zich 

in of naar de gekozen situatie te begeven. Experience staat voor het 

kunnen ervaren van die situatie en Expertise voor hetgeen de cliënt leert 
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van die ervaring. De methode van de 3 E’s voorkomt dat wij ons als 

hulpverlener gaan bemoeien met datgene wat de cliënt het beste naar óns 

idee kan gaan doen.  

 

Gespitst raken op persoonlijke aanknopingspunten 

Door ziekte en handicaps uit balans geraakte ouderen zijn vaak 

‘beroofd’ van hun vertrouwde functioneringsmogelijkheden. 

 Meneer F. is een groot deel van zijn hele leven actief geweest als 

boer. Na de verkoop van de boerderij betrok hij samen met zijn vrouw 

een ‘burgerwoning’ in het dorp. Hij bleef actief onder meer door het 

onkruidvrij houden van de tuinen van zijn twee dochters die ook in het 

dorp woonde. Hij praatte met zijn kleinkinderen graag over vroeger en 

voorzag hen ruimschoots van allerlei levenswijsheden. Ook na het 

overlijden van zijn vrouw bleef hij zelfstandig wonen en verzorgde de 

hele huishoudvoering zonder hulp van anderen. Bij de twee lokale 

supermarkten haalde hij wekelijks de lege groentedozen op en hielp hij 

het plaatselijke ‘Kleding voor Polen comité’ met het in pakken van de 

kleding in ‘zijn’ dozen. Hij stak niet onder stoelen of banken dat hij niets 

moest hebben van de wekelijkse bejaardensoos: hij genoot van zijn 

zelfstandig leven. Een hartaanval maakte op 85-jarige leeftijd plotseling 

een einde aan deze leefwijze: na een ziekenhuisopname werd de heer F. 

geplaatst in een verzorgingshuis. Nu heeft hij zijn dagelijkse gang naar, 

zo als hij dat zelf noemt, ‘het kippenhok’: de gezamenlijke 

ontmoetingsruimte voor de bewoners. ”Het is eigenlijk niets voor mij, 

maar het is de enige plek waar nog wat te praten valt” zegt hij 

hoofdschuddend en … hij blijkt zich er toch te vermaken!     

 Ondanks dat de man in dit voorbeeld veel van zijn gunstige 

omstandigheden om te functioneren heeft verloren, functioneert hij toch! 

Functioneren, gedefinieerd als het doen en laten ten gunste van 

welbevinden, is dus niet afhankelijk van een veelheid aan ‘gunstige’ 

omstandigheden.  In geval van de heer F. lijkt het er op dat hij in het 

verleden in een ‘rijke’ omgeving heeft geleefd: altijd waren er wel 

diverse omstandigheden aanwezig in zijn dagelijkse leven, die hem de 

kans gaven zijn welbevinden te beïnvloeden. Door de hartaanval, de 

gedwongen verhuizing naar het bejaardenoord en zijn fors toegenomen 

fysieke beperkingen verschrompelde de diversiteit aan gunstige 

omstandigheden  voor hem aanzienlijk.  Zelfs in een omgeving (samen 

zijn met een grote groep bejaarden) waarin hij vroeger voor zichzelf 
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geen aanknopingspunten voor functioneren veronderstelde (de 

bejaardensoos!), blijken die er voor hem toch te zijn! Zelfs in de situatie 

waarin zijn functioneringsrepertoire danig is versmald, doet en laat de 

heer F. dingen waarvan hij, naar zijn eigen zeggen ‘opknapt’. 

 Helaas is een grote groep uit balans gebrachte ouderen niet in staat 

om tot zo’n ‘vitale’ aanpassing aan handicaps en beperkingen te komen 

als in het voorbeeld van de heer F. Voor het weer herstellen van 

mogelijkheden om tot doen te komen dat als goed, veilig en prettig 

wordt ervaren, ligt het voor de hand om vooral te kijken welke 

aanknopingspunten in de vertrouwde omgeving nog tot functionerings-

herstel kunnen leiden. Wanneer het voor de betrokkene niet mogelijk is 

weer terug te keren naar zijn eigen leefomgeving, dan verdient het 

aanbeveling om in de nieuwe verblijfsomgeving zoveel als mogelijk 

vertrouwde en herkenbare aspecten aanwezig te laten zijn. Wat dat 

betreft is het trouwens doorgaans nog steeds droevig gesteld in de 

meeste verzorgings- en verpleeghuizen. Het huiselijke van de 

vertrouwde huishoudvoering met zijn veelheid aan potentiële 

aanknopingspunten wordt door hightech voedsel- en huishoudprocessen 

geheel aan de belevingswereld van de oudere onttrokken. Huiselijke 

sfeer en gezelligheid op gezamenlijke (helaas nog te overbevolkte) 

huiskamers winnen weliswaar terrein in verpleeghuizen, maar het 

kunnen leven in een mix van bezigheden in gezelschap van huisgenoten 

en alleen op je eigen kamer (waar meer mogelijk is dan alleen maar 

slapen), is nog steeds meer uitzondering dan regel in verpleeghuizen. 

 Voor het ontdekken van nieuwe functioneringsmogelijkheden 

binnen het bereik van je eigen verminderde mogelijkheden én van de 

actuele verblijfsomgeving blijkt voor veel kwetsbare ouderen meer 

nodig dan het ze zelf maar laten uitzoeken. Velen hebben ondersteuning 

nodig om weer te kunnen ervaren waar zij het in hun nieuwe omgeving 

van moeten hebben. 

 De functioneringsgerichte rehabilitatiemethode beschikt over een 

aantal begeleidings- en zorgstrategieën om de cliënt weer met nieuwe 

potentiële aanknopingspunten voor functioneren in aanraking te 

brengen: 

- Sleeptouwmethode: hierbij neemt de hulpverlener de cliënt mee bij 

zijn werkzaamheden: mogelijk zit er iets bij wat de oudere een 

aanknopingspunt biedt om iets te doen waarvan hij opknapt. 



ANDREOLI 

 8 

- Trekpaardstrategie: hierbij wordt de cliënt opgang geholpen bij een 

activiteit waarvan de hulpverlener vermoedt dat de cliënt ervan op 

knapt. 

- ‘Huis en haard’- projecten: hierbij wordt er bewust en projectmatig 

iets veranderd in de normale gang van zaken om binnen de algemene 

structuur de op de achtergrond geraakte kansen voor functioneren 

weer in beeld te brengen en de cliënt te laten ervaren of deze 

mogelijkheden hem weer wat te bieden hebben. 

- Kennismakingsprojecten: hierbij wordt de cliënt met 

functioneringsmogelijkheden in contact gebracht die niet tot de 

dagelijkse gang van zaken behoren, maar wel opgezocht kunnen 

worden. 

Het gaat  bij deze strategieën niet om het minder zorgafhankelijk maken 

van de cliënt. Waar het wel om gaat is: knapt de cliënt er van op zodat 

dergelijke gevarieerde  functioneringskansen voor de cliënt in de 

toekomst aan trekkracht winnen. Zo kan zijn omgeving rijker worden 

aan mogelijkheden om de kwaliteit van zijn bestaan te bevorderen.  

 Ik ben me ervan bewust dat de bepleitte bejegening en het herstellen 

en verruimen van functioneren niet exclusief geclaimd kan worden door 

deze benadering. Wat wel exclusief is, is de consequente aandacht voor 

het welbevinden en de mogelijkheden van de cliënt als meest belangrijke 

zorginvalshoek én de belangrijke rol die de omgeving speelt om cliënten 

in staat te stellen hun welbevinden te bewaken. In de praktijk blijkt deze 

benadering aan hulpverleners veel sturing te kunnen geven aan hun 

vakmatige doen en laten: de dominante aandacht voor probleemgerichte 

en op ontwikkeling en training gerichte zorginvalshoeken wordt verruild 

voor een primair op welbevinden gerichte invalshoek. Daarbij worden 

probleemgerichte en ontwikkelingsgerichte invalshoeken niet overbodig: 

ze blijven noodzakelijk en belangrijk, omdat ook vanuit deze 

invalshoeken essentiële bijdragen kunnen worden geleverd in het 

bevorderen van welbevinden.   

 Naast sturing biedt het functioneringsgerichte rehabilitatie concept 

ook een belangrijk toetsingscriterium voor ons professionele doen en 

laten en voor een aantal van ons ook voor onze inspanningen op 

beleidsgebied : namelijk dragen onze acties bij aan het welbevinden van 

onze cliënt(en).Eén concrete en praktische toetsingsvraag: ‘knapt onze 

cliënt (of cliëntengroep) er van op of knapt hij er van af?’ blijkt in de 

praktijk uitstekend te werken om hulp én beleid op het welbevinden-
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bevorderende pad te houden. 
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