Zelfredzaam, dankzij de zorg!
Een responsief onderzoek naar de betekenis van en mogelijkheden
voor zelfredzaamheid vanuit het perspectief van cliënten
Onderzoeksteam: Saskia Duijs (Vumc), Barbara Groot (Vumc), Melanie Peterman (onderzoekspartner),
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Ruud van Zuylen (onderzoekspartner), Anne Werner (Amstelring) en Ilse Flipsen (Amstelring)

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN (1)
GOEDE ZORG WAAR AUTONOMIE EN EIGEN REGIE VAN DE CLIËNT CENTRAAL STAAN

Op weg naar zelfredzaamheid in de zorg
Het stimuleren van meer zelfredzaamheid van cliënten is geen
makkelijke taak. Verschil van aanpak in het team (de strenge
zuster en de lieve zuster), verborgen eenzaamheid, lange
zorgrelaties en het gevoel van veiligheid door de zorg maken het
soms lastig om de cliënt te stimuleren meer zelf te doen. Het kost
in eerste instantie vaak meer tijd, voordat het tijd oplevert.
Maak het (verschil in) handelen binnen het team
bespreekbaar tijdens het teamoverleg.
Maak heldere afspraken met de cliënt én (indien
betrokken) de mantelzorger tijdens de intake.
Bij lange zorgrelaties kan een extern assessment
door een fysiotherapeut en/of ergotherapeut helpen
bij de her-evaluatie van de zorg.
Zet de zorg niet direct stop, maar vervang waar
mogelijk zorg door ‘vinger aan de pols’ contact om
zo het gevoel van veiligheid te waarborgen.
De inzet van hulpmiddelen, bijvoorbeeld bij steunkousen,
kan veel winst opleveren, mits goed begeleid door een
ergotherapeut/fysiotherapeut.
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Partnerschap met mantelzorgers
Mantelzorgers hebben een belangrijke rol in het stimuleren van
zelfredzaamheid van cliënten. Wanneer je als team en
mantelzorgers gezamenlijk signaleert dat het stimuleren van
zelfredzaamheid beter is voor het welzijn van de cliënt kun je
gezamenlijk optrekken in het proces.
Betrek de mantelzorgers bij de intake en/of
her-evaluatie van zorg.
Burenhulp binnen wederkerige vriendschapsrelaties
Buren hulp gedijt vooral in langdurige, wederkerige
vriendschapsrelaties. Veel cliënten gaven echter aan dat ze
weinig prijs stellen op contact met buren ‘achter de voordeur’.
Met name in aanleunwoningen en/of vergrijsde buurten zijn de
mogelijkheden tot burenhulp zeer beperkt. Cliënten verwachten
hier ook geen hulp van: ‘iedereen heeft zijn eigen sores’.
Probeer niet geforceerd burenhulp te organiseren.
Vrijwillige inzet verschilt per wijk
De inzet van vrijwilligers verschilt sterk per team/regio. Dit heeft
met name te make met de beschikbaarheid van vrijwilligers.
Hier heb je dus maar beperkt invloed op als team.
Investeer in een goede sociale kaart.
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Eigen Regie in de zorg
Snelle communicatie en flexibiliteit in de zelfsturende teams draagt
bij aan de ervaren regie van cliënten. De meeste cliënten nemen
niet zelf actief regie over de zorg. Familie/mantelzorgers spelen
hier vaak een belangrijke rol in.
Behoud kleine teams (<10)
Zeggenschap tijdens de indicatiestelling
Indicatiestelling gebeurt vaak informeel en tijdens een
zorgmoment. Professionals in de wijk ervaren dat op deze manier
meer informatie naar boven komt, maar cliënten zijn zich vaak niet
bewust van dit moment.
Plan een apart gesprek met cliënten waarin de
zorgindicatie besproken wordt. Op deze manier hebben
cliënten ook de mogelijkheid om zelf over na te denken
en/of mantelzorgers te betrekken.
Goede zorg is ook preventie (mantelzorgers)
Gesignaleerde overbelasting van mantelzorgers is een belangrijke
reden om meer professionele zorg in te zetten. Goede
ondersteuning van mantelzorgers draagt ook bij aan het
voorkomen en/of uitstellen van zwaardere zorg.
Neem op tijd contact op met steunorganisaties voor
mantelzorg. .
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Goede zorg is ook preventie (cliënt)
In sommige gevallen is het juist goed om meer in plaats van
minder professionele zorg in te zetten. Bijvoorbeeld om zwaardere
zorg te voorkomen of wanneer je ziet dat de cliënt door het
“ziektewerk” (zorgtaken, afspraken met professionals etc,) in een
sociaal isolement dreigt te komen.
Wees alert op een sociaal isolement als gevolg van de
ziekte. Ga met het team, de cliënt en (indien aanwezig)
de mantelzorger in gesprek over een mogelijke
herindicatie van zorg.
Flexibiliteit met betrekking tot zorgafspraken biedt
cliënten ruimte voor sociale participatie.
Zelfredzaamheid vanuit cliëntenperspectief
Zelfredzaamheid wordt vaak opgevat als zo min mogelijk inzet van
professionele zorg en ondersteuning. Cliënten benoemen vaak een
ander perspectief, dat van: “zelfredzaam, dankzij de zorg’. Het
overnemen van zorgtaken door professionele zorg maakt dat
cliënten tijd en energie overhouden wat voor hen belangrijk is:
Cliënten die het gevoel hebben een zinvol leven te leiden
zijn vaak ook (daardoor) gemotiveerd om zo min mogelijk
professionele zorg te ontvangen.
Wederkerigheid in vriendschappen leidt op langere termijn
juist tot meer aanbod van hulp door vrienden en familie.
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Reflectie in de teams
De omslag naar meer zelfredzaamheid in de zorg vraagt om
reflectie binnen de teams. Bouw hier tijd voor in.
Moreel Beraad is een gespreksmethode die kan helpen om
dilemma’s rondom zelfredzaamheid in het team te
bespreken.
Verborgen vrijwilligerswerk door zorgmedewerkers
Doordat de professionals van Amstelring bij de mensen over de
vloer komen, signaleren zij vaak heel scherp welke hulp of
ondersteuning nodig is. Als deze hulp niet tot hun officiële
takenpakket hoort, maar het sociale netwerk afwezig en/of
overbelast is en de inzet van vrijwilligers lastig blijkt doen de
professionals vaak net een stapje extra. Dit wordt beschreven in de
literatuur als ‘verborgen vrijwilligerswerk’ van zorgmedewerkers.
Deze hulp blijft vaak onbenoemd en onbesproken binnen de
organisatie.
Maak dit ‘verborgen vrijwilligerswerk’ bespreekbaar.
De werkdruk voor zorgmedewerkers is hoog en op deze
manier vangen professionals in de wijk de gaten op die er
ontstaan in de omslag naar meer zelfredzaamheid.
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Disclaimer:
De personen op de foto’s in dit
document zijn deels cliënten uit het
wijkzorgonderzoek en deels inwoners
van de wijken waarin de respondenten
wonen. Allen staan symbool voor de
leefwereld van cliënten,professionals
en vrijwilligers in de wijk.
Alle namen die weergegeven zijn in
deze rapportage zijn fictief
(pseudoniem).

Fotografie:
• Deelnemers GGZ-onderzoek in
Amsterdam, CvC 2015 (fotograaf
Saskia Duijs).
• Foto’s van het Burennetwerk
Amsterdam (fotograaf Gerritjan
Huinink). Het burennetwerk koppelt
goede buren aan buurtgenoten die
hulp nodig hebben eenvoudige
klusjes of laagdrempelig contact.
• V&V onderzoek, VB onderzoek
(Centrum voor Clientervaringen)
fotograaf: Marjolijn Groot
Met speciale dank aan de vrijwillige
bijdrage van de deelnemers op de foto.

LEESWIJZER
Inhoud van opbouw rapport
Deze eindrapportage geeft de hoofdlijnen van de uitkomsten van het
onderzoek ‘Clientgericht veranderen. Zelfredzaamheid vanuit het
perspectief van cliënten” weer.
Het biedt:
 Een inkijk in het perspectief van cliënten op eigen
regie en zelfredzaamheid in de (wijk)zorg.
 Inzicht in de dilemma’s van en mogelijkheden voor
professionals in de wijk rondom het stimuleren van
eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten.
 Een wetenschappelijke reflectie op de dilemma’s
van professionals en het perspectief van cliënten in dit onderzoek.
Drie perspectieven
Op diverse plekken in het rapport brengen wij drie perspectieven bij elkaar:
 Cliënten: de ervaring van cliënten van Amstelring die ondersteuning krijgen i/d wijk
 Ervaringsdeskundigen: cliënten die hun beperking hebben doorleefd en vanuit
een breder cliëntperspectief mee kunnen denken. Zij hebben als onderzoekspartners hun reflecties gedeeld na aanleiding van de interviews.
 Academici: relevante literatuur over het thema vanuit (academisch) onderzoek.
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Reflectie op de bevindingen
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ZELFREDZAAM, DANKZIJ DE ZORG!
GOEDE ZORG WAARIN AUTONOMIE EN EIGEN REGIE VAN DE CLIENT CENTRAAL STAAN
Inleiding
Voor u ligt de rapportage: “Zelfredzaam? Dankzij de zorg!”. Deze titel verwijst naar de twee belangrijke inzichten in deze studie. Ten
eerste, dat zorgmedewerkers een belangrijke rol hebben in het begeleiden van cliënten naar meer zelfredzaamheid in de zorg en het
afbouwen van professionele zorg. En dat er in de praktijk nog veel meer mogelijkheden liggen dan er nu benut worden. Ten tweede, en
dat is een belangrijke kanttekening die we vanuit het perspectief van cliënten willen maken, dat het ontvangen van professionele zorg
cliënten juist in staat kan stellen om hun leven zinvol in te richten. Goede zorg helpt cliënten om op andere gebieden zelfredzaam en
actief te blijven of te worden. En juist dat, zo betogen wij in deze rapportage, kan weer bijdragen aan zelfredzaamheid in de zorg.

Mogelijkheden tot meer zelfredzaamheid in de zorg.
In het eerste deel van deze rapportage benoemen we de
mogelijkheden die wij als onderzoeksteam zien om de
zelfredzaamheid van cliënten in de zorg te stimuleren. Het gebruik
van hulpmiddelen bij steunkousen, een goede sociale kaart om de
inzet van vrijwilligers makkelijker te maken, een extern assessment
van een fysiotherapeut als het lastig blijkt in het contact met
cliënten de zorg af te bakenen zijn maar een paar mogelijkheden
die de revue passeren. Dit past goed binnen de wens van
organisaties en zorgverzekeraars om zo min mogelijk zorg in te
zetten bij cliënten wanneer zij dit zelf zouden kunnen doen. Het
voorkomen van hospitalisatie én het bieden van doelmatige zorg
bieden zijn hierbij belangrijke waarden. Hopelijk bieden we met
deze rapportage voldoende inzicht én concrete handvaten om hier
als teams mee aan de slag te gaan.
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Wiens perspectief telt? Zelfredzaamheid in de zorg versus
zelfredzaam in het dagelijks leven
Tegelijkertijd, zo ontdekten wij steeds vaker tijdens de gesprekken
met cliënten, is dit niet het hele verhaal. Zelfredzaamheid gaat niet
enkel over het zelf uitvoeren van handelingen in de dagelijkse zorg,
zoals douchen, aankleden of steunkousen aantrekken.
Zelfredzaamheid betekent, vanuit het perspectief van cliënten, niet
altijd hetzelfde als zelfzorg. Zelfredzaamheid gaat ook over, zo
goed en kwaad als dat gaat, richting geven aan je eigen leven. Dit
inzicht vindt weerklank in de zorgethiek en met name in het idee
van ‘relationele autonomie’ (Mol 2006, Verkerk 2001). Ook in de
wetenschappelijke discussie over de definitie van gezondheid vind
het begrip ‘veerkracht’ steeds meer weerklank (Huber et al,
2011). Ondersteuning bij

het leren omgaan met de ziekte en/of beperkingen is essentieel
voor het stimuleren van sociale participatie en regie over de eigen
ziekte (Lorig 2003).
Ook overnemen van zorg kan bijdragen aan ‘zelfredzaamheid’
Dat zorg kan bijdragen aan relationele autonomie en daarmee aan
een zinvol leven, zagen we steeds weer terugkomen in de verhalen
van de cliënten die we spraken. Cliënten hielden tijd en energie
over om te besteden aan datgene dat ze belangrijk vonden, of dat
nou sociale contacten waren of hobby’s.
Soms zagen we dat cliënten in de zorg hun waardigheid
terugvonden, opbloeiden, en zich weer onder de mensen durfden
te bevinden. Een cliënt van boven de 90 benoemde bijvoorbeeld
dat zij trots was op het feit dat de mensen nog graag bij haar
kwamen, juist doordat ze veel oog had voor de behoeften van de
mensen om haar heen én welbewust niet te veel hulp vroeg. En
juist deze houding, zo zagen wij vaker, leidt ertoe dat mensen juist
veel hulp ontvangen. Het is de paradox van zelfredzaamheid.
De vicieuze cirkel van afhankelijkheid
Maar hoe verhoudt dit zich dan tot het werk van de professionals in
de wijk? En de nadruk die er gelegd wordt op zelfredzaamheid en
doelmatigheid in de zorg? Staan die niet op gespannen voet met
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elkaar? Hoe belangrijk dit is wordt met name duidelijk in de
verhalen die de andere kant van de medaille laten zien. Waarbij de
dagelijkse activiteiten van cliënten worden gereduceerd tot
ziektewerk (Corbin & Straus 1985). Deze cliënten hadden
simpelweg geen tijd en energie om ‘er op uit te gaan’ en deden
vaak ook een groter beroep op (vaak overbelaste) mantelzorgers
en de medewerkers van Amstelring.
Een Holistische blik
Soms leidt het ondersteunen van zelfredzaamheid dus niet direct
tot minder zorg door Amstelring, maar voorkomt het dat cliënten
een beroep doen op zwaardere zorg. Goede zorg, zo betogen we
in deze rapportage, is ook preventie. Dit vraagt wel om een
holistische blik op zorg. En attentiveness voor de zorgvraag van de
cliënt (Tronto 2013). Een blik die goed past bij de identiteit van
Amstelring wiens medewerkers niet alleen een
verantwoordelijkheid voelen om efficiënte en doelmatige zorg te
verlenen, maar ook kijken naar de hele mens en zich afvragen: wat
is voor deze persoon, in deze situatie, goede zorg?

ZELFREDZAAM, DANKZIJ DE ZORG!
GOEDE ZORG WAARIN AUTONOMIE EN EIGEN REGIE VAN DE CLIENT CENTRAAL STAAN

Verborgen vrijwilligerswerk door zorgmedewerkers
Deze attentiveness (Tronto 2013) is een belangrijk aspect van de
zorg die gegeven wordt in de wijk. Maar ook dit heeft een
keerzijde. Er ligt veel op het bordje van de professionals in de wijk
en ook zij voelen de druk vanuit de maatschappij en verzekeraars
om zo min mogelijk zorg te geven. Tegelijkertijd zien ze direct
wanneer een cliënt het thuis niet of nauwelijks redt. Wanneer de
mantelzorgers overbelast of afwezig zijn en de inzet van
vrijwilligers lastig blijkt, springen zij in het dreigende gat. Ze doen
toch nog even dat wasje, laten de hond uit of doen na hun dienst
nog even een boodschap als ze zien dat iemand zonder eten dreigt
te komen zitten. We besteden ook aandacht aan deze vorm van
‘verborgen vrijwilligerswerk’ door zorgprofessionals (Hanlon 2010).
Geen pasklare antwoorden
Zoals u merkt geven we in deze rapportage geen pasklare
antwoorden, maar proberen we inzicht te geven in de nuances en
dilemma’s die naar voren komen uit de verhalen van cliënten en de
gesprekken met de teams. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we
met deze rapportage geen recht doen aan de grote diversiteit van
cliënten die jullie tegenkomen in het dagelijks werk.
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Ook wij kunnen bij elk van deze bevindingen de uitzondering op de
regel benoemen.
Ruimte voor reflectie
Juist daarom is het zo belangrijk om als team de tijd te nemen voor
reflectie en het ontwikkelen van normatieve professionaliteit
rondom dilemma's over zelfredzaamheid. (Kunneman 2007). In de
eindfase van dit onderzoek zijn een aantal moreel beraden
georganiseerd na aanleiding van dillema’s uit de praktijk. Moreel
beraad is een gesprekmethode die je als team kan helpen om
dilemma’s rondom zelfredzaamheid uit te pluizen.
Maar welke vorm je er ook voor kiest, het stimuleren van
zelfredzaamheid van cliënten én het vraagt om reflectie binnen de
teams. Wat is volgens ons voor deze cliënt, in deze situatie, goede
zorg?
We hopen dan ook dat deze rapportage – en de
discussie die het hopelijk oproept – een uitnodiging
zal zijn voor gesprek binnen de organisatie en de teams!
Namens het onderzoeksteam,
Saskia Duijs, Ruud van Zuylen, Ilse Flipsen, Melanie Peterman
en Aenne Werner

1. Algemene impressie
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ALGEMENE IMPRESSIE

1.1 TEVREDENHEID OVER DE ZORG
Tevredenheid over de zorg

• Cliënten geven over het algemeen aan dat ze zeer tevreden zijn over de teams en de
professional in de wijk : “Het zijn allemaal schatten.”
• Veel cliënten geven aan in het interview ‘niet te willen klagen’ over wijkverpleging, je bent
er tenslotte ook afhankelijk van. Enkele cliënten benadrukken dat ze allang blij zijn dat ze
hulp krijgen, gezien alle bezuiniging en onzekere toekomst van de zorg.

• Cliënten zijn zeer tevreden over de kleine teams:
“Je zag steeds dezelfde mensen. Dat vond ik heel prettig. Ook met de huishoudelijke
hulp. Steeds dezelfde persoon. Je went aan zo iemand. Dat geeft een band. Zij weet
wat ik wil. En ik weet wat zij kan.”
• Bij enkele teams werken nog wel 10+ medewerkers in één team. Cliënten spreken dan
vaak nog van veel verschillende gezichten, maar vinden het nog wel behapbaar.
“Heel veel, ik kan geen naam meer onthouden, zoveel heb ik er gezien. Ze zijn met zijn
twaalven, en ik geloof dat ik ze allemaal gezien heb.”
• Cliënten geven wel aan dat ze verschil ervaren in wat de professionals van Amstelring
signaleren (bijv. rondom wondirritaties), maar ervaren dit niet als problematisch. Ze vragen
zelf aan WVK of wachten totdat de ‘juiste zuster’ er weer is.
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1.2 ZELFREDZAAMHEID EN EIGEN REGIE
Zelfredzaamheid in algemeen dagelijkse
levensverrichtingen (ADL)
• Cliënten met een lichte zorgvraag benoemen vaak het
belang van ‘doen wat ik kan’. Dat betekent niet altijd de
zorg zelfstandig uitvoeren, maar veelal benoemen deze
cliënten dan het klaarleggen van spullen voor de WVK, het
goed schoonhouden van de stoma, etc.
• Met betrekking tot hulp bij huishouden* proberen deze
cliënten ook vaak de lichte huishoudelijke taken zelf te doen,
en besteden ze vooral de zwaardere taken uit.
• Bij de zelfredzame cliënten is de inzet van
hulpmiddelen/ergotherapeut vaak een goede manier om
de afhankelijkheid van ADL zorg te verminderen.
• Vooral de oudere mannen (weduwen) met zwaardere
gezondheidsproblematiek zijn weinig zelfredzaam in ADL.
Dit lijkt ook samen te hangen met mentale vermoeidheid.
• Zelfredzaamheid is sterk afhankelijk van de persoonlijkheid
en (culturele) context van de cliënt (waarde van zorg,
familieverhoudingen, afhankelijke attitude etc.).
.
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Eigen Regie over de zorg
• Vooral de snelle communicatie en flexibiliteit van de
WVK met betrekking tot afspraken wordt zeer op prijs
gesteld en draagt bij aan gevoel van eigen regie over de
zorg.
• Cliënten geven de voorkeur aan ‘tussen dan en dan’ tijden,
dan vaste tijdsafpraken aangezien vaste tijden vaak toch
niet gehaald worden.
• Cliënten willen graag meebeslissen over de indicatie en
organisatie van zorg, maar het moment van
intake/herindicatie is voor cliënten niet altijd duidelijk.
• Eigen regie in de zorg hangt sterk samen met
betrokkenheid van mantelzorgers/familie
• De meeste cliënten nemen niet zelf actief de regie over de
eigen zorg.

ALGEMENE IMPRESSIE

1.3 (ON)MOGELIJKHEDEN MANTELZORG
Ervaren (on)mogelijkheden tot mantelzorg

• De meeste cliënten geven aan dat ze hun naasten niet willen
belasten
• In de situatie waar er wel een beroep gedaan wordt op informele
zorg van partners en familie, lijkt er in veel gevallen sprake te zijn
van een onevenredige belasting op één spilzorger.

• Slechts bij hele hechte familienetwerken lijkt er sprake te zijn van
een gelijke verdeling, dit is echter vooral bij cliënten die nog
zelfredzaam zijn en veel oog hebben voor wederkerige relaties
en overbelasting van de mantelzorger.

Zij: “Dat is niet omdat de kinderen zulke secreten zijn hoor,
maar ze wonen gewoon ver weg.”
Hij: “En ze bieden altijd een hele hoop aan, dat moet ik erbij
zeggen (..) Ik zeg altijd, je kunt het wel aanbieden, maar je
kunt het niet waarmaken.”
Zij: “Mijn dochter woont in Emmeloord (…) Zo gauw ze hier
zijn, doen ze veel (…) maar ze heeft ook een gezin, en een
hele drukke baan.” (echtpaar 70+)
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1.4 HULP IN DE BUURT
Ervaren (on)mogelijkheden tot inzet van buren

• Er is weinig burenhulp bij aanleunwoningen:
“Toen heb ik gezegd, ik weet niet wat jullie je daarvan voorstellen,
maar mijn buurman is rolstoelgebonden. Die kan toch niet mijn kousen
aan en uit doen? En andere buren heb ik niet”. (R9)
“Bovendien, kijk eens om je heen, hier in de buurt, iedereen is oud.
Die is oud, die is oud, die is dood. Er zijn hier geen vrijwilligers.
Alleen oude mensen. (R1)
• Sterk afhankelijk van cultuur in het dorp en/of de wijk
• Hulp wordt met name gegeven in vriendschappelijke en wederkerige
burenrelaties met een lange geschiedenis.
• In de stad is er vaak verlies aan contact met buren door snel doorverhuizen.
• Burenrelaties gedijen in de openbare ruimte, zoals het trappenhuis, het
buurtcentrum, op straat. De meeste cliënten geven aan dat ze liever geen
contact hebben met buren achter de voordeur:
• Een enkele cliënt vertelde dat de buren wel hulp aanbieden, maar ook dan
nemen cliënten deze hulp niet makkelijk aan.
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“Ik houd er niet van om mijn buren lastig te vallen.
Daar pas ik voor. (..) “Het is hallo, dag dag, praatje
maken enzo, maar that’s it. Ze komen niet bij mij over
de vloer en andersom. Ze zeggen ook wel: als ik wat
nodig heb, het is geen probleem.Het is wel
aangeboden hoor, maar ik maak er geen gebruik
van.” Dat de gemeente hier anders over denkt
(bureninzet), dat heeft mevrouw in allerlei artikelen
gelezen. “Daar ben ik het niet mee eens. Dat is mijn
persoonlijke mening.” (R10)

2. Dilemma’s uit de praktijk
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DILEMMA’S UIT DE PRAKTIJK

2.1 “EEN AARDIGE EN EEN STRENGE ZUSTER”
Perspectief cliënten
Soms benoemen cliënten dat er verschil is binnen het team.
Verschillende professionals hebben verschillende verwachtingen
rondom zelfredzaamheid in de zorg. Dat maakt het lastig, zowel
voor de medewerkers als de cliënt om grenzen te stellen in het
zorgcontact en daar consequent op te zijn:

 Zorg overnemen leidt vaak tot hogere cliënttevredenheid in
evaluaties. Dat maakt het verleidelijk om toch te doen.
 Enkele professionals benoemen de neiging om de strijd
uit de weg te gaan om zo de zorgrelatie ‘goed te houden’.
 Cliënten zelf dingen laten doen kost vaak meer tijd en tijd is
kostbaar gezien de hoge werkdruk in de wijk.

“Die ene is wel streng hoor, die vindt dat ik meer zelf
moet doen. Die zegt dan: dat kan u ook zelf, probeer
maar. (…) Die ander is ook streng hoor (…) Maar niet
allemaal, sommigen zeggen dat niet. (…) Maar ik kan dat
niet zelf, dan sta ik te trillen op mijn benen”. (man, 80+)

Wat kun je doen als professional in de wijk?
Vanuit het onderzoeksteam hebben we enkele
handelingsperspectieven geformuleerd voor de professional in
de wijk: :
Bespreek het handelen in het teamoverleg
Heldere afspraken bij intake helpen!
(verwachtingsmanagement)
Laat wanneer nodig een extern assesment doen
door een fysiotherapeut en/of een ergotherapeut.
Die kan vanuit zijn specialistische kennis en
onafhankelijke positie vaak goed aangeven wat
iemand nog wel en/of niet kan. Dit kan concrete
handvaten bieden voor herevaluatie van de zorg
binnen lange zorgrelaties.

Perspectief professional
De professionals in de wijk geven aan dat het ontbreken van een
eenduidige werkwijze in het team een belangrijke hobbel is om
de cliënt te motiveren om meer zelf te doen. Niemand wilt de
‘strenge zuster’ zijn. Tegelijkertijd wil je soms wat extra’s voor
iemand doen, zonder dat dat direct ‘gewoonte’ wordt en/of van
het hele team verwacht wordt. Er spelen een aantal factoren
mee:
Grenzen zijn lastiger te stellen in langdurige zorgrelaties.
 Stagiaires geven aan dat ze vaak ‘uitgeprobeerd’ worden.
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2.2 VERBORGEN EENZAAMHEID
Casus “een praatje hoort erbij”
Mevrouw Groen (pseudoniem) krijgt hulp van zorgprofessionals bij
het aan en uittrekken van de steunkousen. “En als ze er toch is, dan
prikt ze ook meteen even de diabetes”. In het gesprek benadrukt
mevrouw herhaaldelijk dat “een praatje er ook bij hoort.” De
professional in de wijk heeft daar steeds minder tijd voor, maar de
particuliere huishoudelijke hulp die eens per week komt betaalt ze
ook om ‘even op de bank te zitten om bij te kletsen”.
Als we doorvragen over de kousen, zegt ze de wijkzorg een
fysiotherapeut langs heeft gestuurd om te kijken of ze zelf de
kousen kon doen “Maar dat kon niet.” Als we doorvragen waarom
niet, komt er geen duidelijke reden naar voren.
Mevrouw is een paar jaar geleden weduwe geworden en nu is het
‘stil in huis’. Mevrouw is lid van de katholieke vrouwenbond en daar
gaat ze eens per 2 maanden een avond naar toe. Voor de rest is ze
niet zo van de sociale activiteiten “getsie!” roept ze uit als we er
naar vragen. Wel heeft ze behoefte aan gezelligheid, maar vind het
vooral fijn als mensen persoonlijk bij haar over de vloer komen.
“Vroeger kwamen mensen nog weleens, als stel, maar nu mijn man
dood is, ja, dan komen ze niet meer he?”
Perspectief ervaringsdeskundigen
Soms is (psychologische) ondersteuning nodig in de weg naar
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zelfredzaamheid: “Toen ik naar huis ging (na een ingrijpende
opname), moest ik ook een aantal mentale drempels over. Het is
wel belangrijk om daar oog voor te hebben.” (ervaringsdeskundige)
Perspectief professional
“Er speelt hier eigenlijk een andere zorgvraag: “Help mij niet alleen
te zijn”. Je hebt dan als professional in de wijk vooral een sociale
rol; het feit dat mensen weten dat er eens per dag, eens per twee
dagen iemand naar hen omkijkt kan veel voor iemand betekenen.
De vraag is alleen of deze taak bij een medewerker van Amstelring
thuishoort?” (professional Amstelring).
Wat kun je doen als professional in de wijk?
Het is belangrijk dat zorgprofessionals ook oog hebben voor
psychische en sociaal welzijn (Bindels 2014). Eenzaamheid komt
terug in het assessment “gebruikt hulpverlener als sociaal contact”.
Wanneer je dat als team signaleert, kun je daar actie op nemen.
Bijvoorbeeld in samenwerking met een maatschappelijk werker
en/of psycholoog.
Wellicht kun je zorg vervangen door een ‘vinger aan de
pols contact’, waarbij iemand wel zelf de kousen doet, maar de
WVK nog wel langskomt om te kijken hoe het gaat en of er nog
vragen zijn.
Contactherstel alleen is niet genoeg. Vaak is er meer
ondersteuning nodig bij sociale participatie (Groot, 2015).

DILEMMA’S UIT DE PRAKTIJK

2.3 GRENZEN IN LANGE ZORGRELATIES
Perspectief professionals in de wijk
Vanuit de professionals in de wijk komt naar voren dat het stellen
van grenzen aan de zorg met name lastig blijkt bij oudere cliënten.
Mensen zijn vaak al lang in zorg en op leeftijd: “Is dit wat wij als
organisatie wel willen? Gaan we nog lopen sjouwen en trekken aan
mensen die het altijd nog kregen, nu wordt er ‘ontzorgd’, maar ze
zijn wel dik in de 80?” Veel familie en vrienden om hen heen die
wegvallen, steunsysteem is vaak klein en kwetsbaar. (…) Die
nieuwe groep kunnen we wel tackelen, juist ook door
verwachtingsmanagement in de intake, maar die oudere groep, dat
is lastig.” (professional)
Hoewel het werken in zelfsturende teams veel voordelen heeft,
leiden de intensievere zorgrelaties er ook wel eens toe dat het lastig
is om grenzen te stellen: “ doordat we met kleinere wijkteams zijn
gaan werken, komen we vaker bij dezelfde cliënten. Hierdoor wordt
de band met de cliënt hechter: we worden soms echt als familie
gezien. Dit maakt dat de cliënten daarom vaak langer in zorg
blijven, dan soms nodig is.” (professional)
Wat kun je doen als professional in de wijk?
Een extern assessment door de huisarts, ergo- en/of
fysiotherapeut) kan helpen om grenzen te stellen in lange
zorgrelaties.
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2.4 INZET VAN HULPMIDDELEN
Casus
Meneer Demir (pseudoniem) is een Turkse man van ongeveer 50
jaar en is de Nederlandse taal niet goed machtig. Tijdens het
interview zitten zijn vrouw en zijn dochter erbij. Als meneer zegt dat
hij tevreden is over de zorg, zegt zijn dochter: “Hij wel”. Later blijkt
dat zijn vrouw de hele dag bezig is met zorgen: “Als hij wilt drinken,
doe ik dat, als hij naar het toilet moet, dan ben ik er.” en dat zij zelf
daardoor bijna niet de deur uitkomt.

Meneer Demir gaat wel dagelijks een, twee uurtjes naar het
buurthuis. Dochter: “Hij is daar toeschouwer, zit altijd een beetje te
kijken wat er gebeurd.” In die uren komt zijn vrouw nog weleens
buiten de deur. Dochter: “Ze komt weleens hier, 20 minuutjes, maar
dan zegt ze altijd, ik moet weer terug naar mijn man. Zorgen.”
Meneer benadrukt zelf het belang van ‘actief blijven’, hij laat ons
direct de oefeningen zien die hij van zijn fysiotherapeut krijgt. De
familie heeft een tillift, maar probeert deze zo min mogelijk te
gebruiken omdat meneer zo ‘actief mogelijk’ wil zijn. Het gevolg is
dat mevrouw Demir haar man meerdere malen per dag vanuit de
stoel in de scootmobiel helpt.
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Perspectief ervaringsdeskundigen
“Ik ben fan van hulpmiddelen, maar er is vaak heel weinig kennis
over goede hulpmiddelen. Een actieve tillift in plaats van de
passieve tillift kan uitkomst bieden, maar mensen weten vaak niet
dat dat bestaat”.
Perspectief professional
In dit geval gaat het om een tillift als hulpmiddel, maar er zijn ook
veel hulpmiddelen beschikbaar voor het aantrekken van
steunkousen. Professionals in de wijk signaleren echter dat
fabrikanten van hulpmiddelen cliënten vaak niet goed begeleiden in
het gebruik ervan en cliënten toch bij de professional in de wijk
uitkomen.
Wat kun je doen als professional in de wijk?
Zorg dat je voldoende kennis hebt van hulpmiddelen die
je in de zorg in kan zetten. Probeer daarbij zo veel
mogelijk hulpmiddelen in te zetten die de cliënt ‘actief’
houden en de mantelzorgers ontlasten.
Begeleid het gebruik van hulpmiddelen bij kousen zo
goed mogelijk. Ondersteuning van een fysio- en/of
ergotherapeut is vaak essentieel.
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2.4 STEUN VAN NAASTEN
Casus
Meneer de Poort (pseudoniem) is al wat ouder (80+) .Zijn vrouw is
onlangs overleden en hij woont alleen. Hij heeft een dochter die
veel zorgtaken op zich neemt. Ook doen de professionals in de wijk
veel voor meneer:
“Ja, dan zit ik met de was he? ’s Ochtends doen ze de was in de
wasmachine, dan ’s middags in de droger, dan haalt ’s avonds mijn
dochter het uit de droger en legt ze het hup, na het avondeten op
tafel, en dan vouw ik het op. (..) de was is eigenlijk niet hun werk,
maar het is ook eigenlijk geen werk, het is een paar passen, hup
hup.”
Hij benoemt tijdens het gesprek dat zijn dochter vaak moe is. Van
het werk, maar vooral ook van het zorgen: “We hebben wel
woorden hoor. Ik ben soms ook wat veeleisend.”
De professionals proberen om meneer meer zelf te laten doen,
maar dat is niet altijd makkelijk: “We hebben gezegd, we helpen u
met aankleden, maar u kunt wel zelf de knoopjes dichtdoen.” Maar
meneer laat zich niet makkelijk overhalen om meer te doen en blijft
vaak passief: “Hij zit als een lappenpop in de stoel.”
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Perspectief van professionals
In deze casus hebben de professionals contact gezocht met de
familie van meneer. Deze erkenden het probleem: “Hij is altijd een
beetje makkelijk geweest”. Professional “Je gaat alleen
zelfredzaamheid stimuleren als je ervan overtuigd bent dat het
cognitief beter is voor de cliënt. Het is heel belangrijk dat je goed uit
kunt leggen waarom je dit doet, en het helpt als er steun is vanuit
de naasten.’

Academici
Wanneer cliënten, professionals en mantelzorgers in samenspraak
de doelen bepalen draagt dit bij aan de kwaliteit en effectiviteit van
zorg (de Jong 2014).
Wat kun je doen als professional in de wijk?
Het is belangrijk dat zowel de cliënt als de betrokken
mantelzorgers begrijpen waarom er een beroep gedaan wordt op
meer zelfredzaamheid in de zorg. In bovenstaande casus wordt
duidelijk dat naasten daar een belangrijke rol in kunnen spelen.
Betrek indien mogelijk de naasten/mantelzorgers van de
cliënt bij het gesprek over zelfredzaamheid in de zorg na
aanleiding van de intake, een herindicatie en/of de
uitkomsten van een extern assesment door huisarts, fysioen/of ergotherapeut.

DILEMMA’S UIT DE PRAKTIJK

2.6 GOEDE ZORG IS OOK PREVENTIE
Perspectief van cliënten
Bij meerdere respondenten was er sprake van mantelzorg door
één spilzorger, vaak de partner en/of de oudste dochter. In deze
gevallen betekende het stimuleren van meer eigen regie en het
mogelijke afbouwen van de zorg een grotere belasting voor deze
mantelzorger:
Op de vraag wat het zou betekenen als ze minder zorg
zouden krijgen, antwoord meneer: “Meer belasting
voor mij. Dat is duidelijk”. (…) Dat zei de huisarts ook,
als jij onder de wol komt te liggen, dan is het klaar
voor haar ook he?” (man, 80+)
Perspectief van de professional
Als het gaat over het signaleren van overbelasting bij mantelzorg
staan de professionals soms tussen twee vuren:
“Wij signaleren dat, we mogen de zorg niet meer
inzetten. Je moet een beroep doen op familie,
vrienden, kennissen en buren. Tegelijkertijd moet je
overbelasting signaleren. Maar, je staat er niet
onafhankelijk in (…) Ze ontlasten ons ook, dat is het
punt. Dat is het dilemma.”
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Wat kun je doen?
Met het oog op de lange termijn is het goed om alert te zijn op
overbelasting en niet koste wat het kost zorg af te schalen. .
Het mantelzorgkompas helpt om overbelasting te meten.
Zoek de samenwerking met de huisarts.
“Professionals in de wijk kunnen in overleg met de
huisarts een assessment doen en de zorg waar nodig
opschalen. Een goed voorbeeld van deze werkwijze
wordt op dit moment ontwikkelt in Haarlemmermeer”
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2.7 FORMULEREN VAN DE HULPVRAAG
Perspectief van cliënten
Waar sommige cliënten zeer mondig zijn, hun zorgvraag goed
kunnen verwoorden en deze ook weten te organiseren, valt het
ook op dat het voor sommige cliënten heel lastig is om hun
zorgvraag duidelijk te maken.

Casus
Meneer Toon (pseudoniem) benadrukt in de eerste drie kwartier
van ons gesprek vooral wat hij nog wel kan: “De medicijnen doe
ik nog allemaal zelf, als het mooi weer is haal ik ze zelf op,
zaterdag verdeel ik ze voor de hele week”. Hij kookt zelf, doet de
ledenadministratie voor de biljartvereniging, al geeft hij later toe:
“op het moment is dat niet erg druk”. Later blijkt ook dat dat
‘mooi weer’ eigenlijk de hele winter en herfst uitsluit en dat zelf
koken betekent dat hij veelal alleen een boterham eet. Na heel
veel omwegen antwoord hij op de vraag wat het voor hem zou
betekenen als de zorg zou worden afgebouwd: “Dan zou het een
puinbak worden, ik kan dat niet meer” en even later, nog
zachter: “ik ben er bang voor”.
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Perspectief professional in de wijk
Meer ondersteuning zou meneer energie kunnen geven voor
andere handelingen: “Na lang aandringen mogen we de heer
helpen bij ADL. Door de nieuwe zorgverzekeringswet ben je
eerder geneigd, naar meneer te luisteren en toename van zorg
niet in te zetten, ondanks het feit dat meneer dit heel hard nodig
heeft. Gelukkig, dat we professionals zijn.” (Professional)
Academici
In de zorgethiek van Tronto (2013) worden vijf fasen van zorg
onderscheiden. De eerste fase is ‘zorgen om’: oog hebben voor
de cliënt en het (h)erkennen van de zorgvraag. Deze fase vraagt
om ‘attentiveness’: je moet je voelsprieten uit hebben staan om
te onderscheiden wat iemand écht nodig heeft. In eerdere
onderzoeken van het Centrum voor Clientervaringen (Groot
2015, 2016, Duijs 2016) onder verschillende cliënten (VB, GGZ,
V&V) laat zien dat het formuleren van de zorgvraag voor veel
cliënten niet makkelijk is en dat de ontvangen hulp afhangt van
de sensitiviteit van de professionals.
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2.8 “TOCH MAAR DAT WASJE”
Onzichtbaar werk van de professionals in de wijk
Zoals we in de casus van meneer de Poort al zagen nemen
professionals soms extra (huishoudelijke) taken op zich wanneer
ze zien dat dit anders dreigt te blijven liggen. Dit zagen we terug
in enkele verhalen van de cliënten.
Perspectief van de professional
Ook professionals in de wijk vertellen dat zij steeds vaker extra
hulp en ondersteuning bieden aan cliënten. Dit gaat vaak om
‘kleine’ taakjes, zoals boodschappen doen, de wc schoonmaken
en/of een wasje draaien. Zorg waar vanuit de zorgverzekeraars
en/of gemeenten geen vergoeding tegenover staat.
Ik heb meerdere collega’s die in hun eigen tijd boodschappen
doen voor cliënten. Ze vindt het leuk om te doen. (..) Maar vaak
ook omdat ze het zielig vinden en zien dat er niemand anders..
Iemand moet het toch doen?” (professional).
Dit speelt vooral bij cliënten waarvan de professionals signaleren
dat het informele steunsysteem overbelast is en in buurten waar
de inzet van vrijwilligers lastig blijkt.
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Academici
De professionals in de wijk signaleren vaak als eerste wanneer
de bezuinigingen op huishoudelijke hulp tot problemen dreigen
te leiden voor de cliënt en zijn/haar omgeving. Dit raakt wederom
aan de ‘attentiveness’ van zorgprofessionals voor de zorgvraag
van cliënten (Tronto 2013). Het lijkt er dus op dat zij, vanuit hun
eigen normatieve professionaliteit, in de gaten springen die er in
het huidige beleid dreigen te ontstaan (Kunneman 2007).

Hanlon (2010) beschrijft dit proces als verborgen vrijwilligerswerk
(“stealth volunatarism”) van zorgmedewerkers. De onderzoekers
signaleren dat dit vooral ontstaat in gebieden waar een tekort
aan zorg dreigt (‘underserved areas’) als gevolg van
bezuinigingen en een verschuiving van zorgverantwoordelijkheden.
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2.9 TUSSEN EFFICIËNTIE EN AANDACHT
Casus
Mevrouw (50+) is al meer dan 15 jaar in zorg bij Amstelring. Ze is
ooit in zorg gekomen door een ernstige vorm van open benen.
Mevrouw is nog steeds bekend met oedemateuze benen en houdt
over haar hele lichaam vocht vast. Ze krijgt hier elders zorg voor.
De medewerkers van Amstelring komen echter nog elke ochtend 30
minuten om haar lichaam in te smeren met een speciale crème en
een bak koffie. Er is veel discussie in het team over het afbouwen
van de zorg aan deze mevrouw. Mevrouw heeft het niet
gemakkelijk en men is bang dat het afbouwen van de zorg voor
veel stress en onzekerheid leidt. Tegelijkertijd vragen ze zich af of
ze deze zorg wel kunnen verantwoorden naar de zorgverzekeraar.
Perspectief professional in de wijk
Na het moreel beraad over deze casus is bijna iedereen het eens is
over afbouwen van de zorg. Tegelijkertijd laat deze casus ook zien
dat er bij het stimuleren van meer zelfredzaamheid en het
afbouwen van zorg sprake is van een botsing tussen waarden. Aan
de ene kant benoemen de professionals dat ze de druk voelen om
zorg te geven die ‘zinvol en nodig is’. Zorg moet ‘efficiënt zijn’ en
‘doelmatig’ en mag vanuit de zorgverzekeraar alleen gegeven
worden als de cliënt het niet zelf kan. Aan de andere kant pleitten
waarden als aandacht en veiligheid voor het continueren van zorg.
De teammedewerkers zien dat de zorg mevrouw een gevoel van
veiligheid biedt, die haar helpt om met haar ziekte om te gaan.
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Academici: Normatieve professionaliteit
Zorgmedewerkers worden in hun dagelijks werk constant
geconfronteerd met deze botsing van waarden. Het concept van
‘normatieve professionaliteit’ van Kunneman (2007) biedt
zorgmedewerkers handvatten om hier mee om te gaan. Dit concept
gaat ervanuit dat ‘professionals hun professioneel handelen op drie
niveaus afstemmen op normen voor goed professioneel handelen.
In de eerste plaats het niveau van systeemgerichte normen zoals
doelmatigheid, transparantie en verantwoording. In de tweede
plaats het niveau van vakgebonden normen voor adequaat
professioneel handelen gebaseerd op de laatste stand van
wetenschappelijke en professionele kennis en tenslotte
handelingsnormen die verbonden zijn met morele waarden rond
zorg, aandacht, betrokkenheid en compassie” (Kunneman 2007).
In het huidige beleid rondom zelfredzaamheid en eigen regie lijkt er
soms, zeker met het oog op de bezuinigingen in de zorg, de nadruk
te liggen op systeemgerichte normen. Waarden als compassie en
veiligheid worden dan ervaren als minder legitieme drijfveren om
zorg te verlenen. Deze botsende waarden liggen echter vaak,
impliciet, ten grondslag aan de dilemma’s die professionals en/of
teams ervaren rondom zelfredzaamheid. Reflectie op deze
waarden, bijvoorbeeld door een moreel beraad, kan daarom ook
bijdragen aan de besluitvorming binnen een team (Dartel en
Molewijk, 2014).

3. Zelfredzaamheid volgens cliënten
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ZELFREDZAAMHEID VANUIT CLIËNTENPERSPECTIEF

3.1 ZELFREDZAAMHEID EN SOCIAAL NETWERK
Twee kanten van dezelfde medaille
Uit de interviews komt sterk naar voren dat de cliënten die een
sterk sociaal netwerk hebben, vaak ook zelfredzamer zijn met
betrekking tot ADL én meer regie nemen in de organisatie van
de zorg. Deze twee factoren lijken elkaar te versterken; in
positieve en negatieve zin. Daarbij speelt ook mee dat
eenzaamheid voor cliënten (vaak onnuitgesproken) een reden
kan zijn om vast te willen houden aan de professionele zorg.

Sterk
sociaal
netwerk
Zwak
sociaal
netwerk

Wederkerige
relaties
R2, R3, R7,
R9, R10, R13

Zorgvragers

R1 & R8*
R4 **
R11, R12

* Overbelasting spilzorger
** Groot beroep op professional in de wijk
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Wederkerige relaties en ziekenwerk
Twee aspecten lijken van belang te zijn voor het onderhouden
van een sociaal netwerk. Ten eerste is het bewaken van
wederkerige relaties heel belangrijk. Ten tweede zien we dat het
wegvallen van sociale activiteiten door ‘ziektewerk’ het sociale
netwerk negatief beïnvloed. Deze twee aspecten worden in de
volgende hoofdstukken uitgewerkt.

Relationele Zelfredzaamheid
Waar zelfredzaamheid in het huidige politieke en
beleidsdiscours zich vooral richt op het minder afhankelijk zijn
van de zorg, lijkt zelfredzaamheid voor de cliënten die wij
geïnterviewd hebben veelal een heel andere betekenis te
hebben. Het gaat dan meer om het kunnen inrichten van je
dagelijks leven zoals je dat zelf wilt; het kunnen onderhouden
van vriendschaps-en familierelaties, het uitvoeren van hobby’s,
op vakantie gaan, het ondernemen van activiteiten in en rond de
stad of dorp. In de volgende paragrafen zal dit thema ook
terugkomen.

DE BETEKENIS VAN ZELFREDZAAMHEID VANUIT CLIËNTPERSPECTIEF

3.2 HET BEWAKEN VAN WEDERKERIGE RELATIES
Casus
Mevrouw Tuinder (pseudoniem) is een levendige dame van 94. Ze
vertelt honderduit over al haar activiteiten en bezigheden.
Ze heeft veel sociale contacten, heeft een goede band met
haar zoon en schoondochter, en gaat vaak op pad.
Voor haar is wederkerigheid een hele belangrijke waarde.
“Ik heb veel vriendinnen die blijven komen. Daar ben ik heel trots
op. Bij mij blijven ze komen. Soms zeg ik, als het teveel moeite is,
hoeft het niet hoor. Maar ze zeggen zelfs, ik zie er naar uit. Het is
altijd zo gezellig. (…) Die komen hier voor de gezelligheid. Die
komen niet om knoopjes aan te zetten. Gelukkig maar. Die hebben
het zelf druk genoeg”. En later: “Ik wil geen beslag leggen op mijn
kinderen of vrienden (..) het moet vrijblijvend zijn.”
Uit haar verhaal blijkt dat ze haar leven zo kan inrichten dankzij de
professionele zorg. Aan de ene kant is dat de wijkverpleging, die
haar ondersteunt in de dagelijkse zorg. Aan de andere kant gaat
dat ook om steun vanuit andere (vrijwilligers)organisaties:
aangepast vervoer, organisaties als de Zonnebloem, een maatje
die met haar op pad gaat. Alleen op die manier kan ze haar familie
ontlasten en de wederkerigheid bewaken.
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3.2 HET BEWAKEN VAN WEDERKERIGE RELATIES (2)
Ervaringsdeskundigen (check)
Een van de ervaringsdeskundigen benoemt ook het belang van
wederkerigheid aan de hand van de volgende anekdote:
“Mensen vragen weleens, het moet wel moeilijk zijn voor jouw
vrouw? omdat ik in een rolstoel zit en veel zorg nodig heb. Maar
iedereen die mijn vrouw een beetje kent, weet dat het andersom net
zo goed geldt” zegt hij lachend “ik heb veel aan haar, maar zij heeft
ook veel aan mij.” (ervaringsdeskundige)

Academici
Al sinds de jaren 80 is er vanuit de wetenschappelijke wereld veel
aandacht voor veranderende relaties als gevolg van een
(chronische) ziekte (Charmaz,1983, 1987). In recente publicaties
van het Centrum voor Clientervaringen komt het thema
wederkerigheid steeds terug als belangrijk thema voor cliënten. Aan
de ene kant komen relaties onder druk te staan en aan de andere
kant zijn ze essentieel voor het welbevinden van cliënten.
Wederkerigheid draagt bij aan herstel, zelfrespect en zingeving.
(Duijs, Vink et al 2015, Groot et al 2014, 2015). Herstel is niet enkel
een zaak van medicatie en goede professionele zorg, maar is
afhankelijk van relationele aspecten zoals het accepteren van
verantwoordelijkheden, vriendschappen en wederzijds vertrouwen
(Landeweer 2008).
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3.3 ZIEKTEWERK EN SOCIALE PARTICIPATIE
Casus
Een treffend voorbeeld is het verhaal van dhr. Rood
(pseudoniem). Dhr. Rood is 80+, weduwnaar en woont
zelfstandig. Wanneer hij vertelt over het contact met zijn
kinderen, blijkt dat deze vooral helpen met zorgtaken. Zijn
kinderen brengen meneer naar zijn zorgafspraken in het
ziekenhuis of komen langs wanneer meneer hen belt met een
hulpvraag, bijvoorbeeld met de was. De kinderen lijken zelden of
nooit slechts voor de gezelligheid langs te komen.

Perspectief professional in de wijk
Zodra er mensen uit zorg gaan en er tijden vroeger op de
ochtend vrij komen proberen we die cliënten eerder in te
plannen. De mensen die dan nieuw in zorg komen, worden dan
na half 11 geholpen: “Dat is heel goed, maar dat is niet altijd
mogelijk. Onze routes zitten vol, dan kan ik ze een tijd
aanbieden na half 11 of 11 uur in de ochtend. Als mensen
vroeger koffie gingen drinken, dan is dat heel spijtig, maar dan
zitten we ook gewoon vol. Op den duur, dat kan niet altijd”.

Tegelijkertijd lijken de vele zorgafspraken ertoe te leiden dat de
sociale activiteiten steeds meer afnemen. Meneer ging
regelmatig eten bij een sociaal restaurant in de buurt, maar doet
dit tegenwoordig steeds minder in verband met de zorg en
afspraken in het ziekenhuis. “Dat eten was tussen de middag,
maar ja.. Ik moet overdag vaak naar de dokter of naar het
ziekenhuis. Ik kom daar niet meer.”

Academici
In de wetenschappelijke literatuur spreekt men over ziektewerk:
“illness work” (Parsons 1951, 1979, Corbin & Strauss 1985).
Ziektewerk verwijst naar al het ‘werk’ dat iemand moet doen als
gevolg van zijn ziekte, zoals omgaan met medicatie,
symptoommanagement, het volgen van therapieën,
zorgafspraken et cetera. In het verhaal van dhr. Rood zie je dat
dit ziektewerk ten koste dreigt te gaan van de (wederkerige)
relaties met zijn kinderen en zijn sociale participatie. Aspecten
die, zo betogen wij in deze rapportage, niet alleen belangrijk zijn
voor de (sociale) gezondheid van cliënten, maar daardoor ook
bij kunnen dragen aan zelfredzaamheid in de dagelijkse zorg.
(Huber, 2011).

Perspectief ervaringsdeskundigen
“Nou ben ik misschien onaardig, maar ik vind dat alles moet
worden gedaan om te zorgen dat je als cliënt je gewone leven
moet kunnen leiden. En als daar zorg bij komt, dan moet die
zorg zo worden georganiseerd dat dat om de activiteiten heen
gaat.”
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3.4 TIJD EN ENERGIE OVERHOUDEN
Perspectief cliënten
Het verhaal van dhr. Rood illustreert hoe dit ziektewerk de sociale
participatie kan belemmeren. Enkele cliënten benoemen dat ze zich
bewust zijn van dit proces en om die reden ervoor kiezen om zorg
uit handen geven, ook al zouden ze dit nog wel zelf kunnen doen.
Onderstaande fragment uit het gesprek tussen dhr. en mevr.
Pieterse (pseudoniem) is daarmee illustratief. Dhr. Pieterse vertelt
hoe hij steeds vaker zorgtaken uitbesteed, zodat hij energie over
houdt voor dingen die hem ook energie geven, in zijn geval het
onderhouden van zijn tuin.
“Kijk, ik kan het natuurlijk ook wel zelf doen, maar ik
word ook 82, je wilt het niet, maar je neemt toch in
krachten af he? (..)“Ik zal je vertellen, we hebben hier
overal beugels in huis. En toen moest er één schroef
verzet worden.”
Mevr: “Dan belt hij de timmerman (…) Terwijl; hij is er heel
goed in”
Dhr:
“Ik zal je vertellen, dat is heel merkwaardig. Ik hoorde
dat weleens van mensen, ik heb er geen trek meer in.
Dan dacht ik ‘zak’, maarja, nu ben ik zo’n zelfde zak,
want ik heb er geen zin meer in.”
Dhr:
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3.5 WAARDIGHEID EN SOCIALE PARTICIPATIE (1)
Casus 1
Een van de teams heeft een hindoestaanse dame in zorg. Mevrouw
wil elke dag gedoucht worden. Dat is niet medisch noodzakelijk (al
heeft het ziekenhuis na ontslag dit wel geadviseerd) maar het
ritueel heeft voor haar een grote symbolische betekenis.
Bovendien, zo geeft mevrouw aan, slaapt ze daardoor beter. Het
douchen duurt echter lang, heel lang, soms wel 30 minuten. “Het is
een heel ritueel” aldus de professional in de wijk. Ze verteld dat ze
zich schuldig voelt ten opzichte van andere cliënten en vraagt zich
af: “kan ik mijn zorg niet beter eerlijk verdelen?”
Binnen het team verschillen de meningen. Sommigen zeggen: maar
het is toch goed voor mevrouw? Alle teamleden zien dat mevrouw
opknapt van het douchen. Het gaat steeds beter en wordt steeds
actiever. Ze gaat eropuit en maakt de mooiste handwerkjes. De
professionals in de wijk benoemen dan ook dat zij deze zorg,
hoewel niet medisch noodzakelijk, ook zien als een vorm van
preventie. Mevrouw wordt actiever en is daardoor op andere
vlakken weer minder afhankelijk en ze gaat niet achteruit.
Maar de twijfel blijft. Het lukt nog niet om één lijn te trekken.

(veldnotitie 26 november 2016)
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3.5 WAARDIGHEID EN SOCIALE PARTICIPATIE
Casus 2
Mevrouw van Driel (pseudoniem) is eind 70 en krijgt onder andere
ondersteuning bij het douchen en laat zich deze zorg – volgens de
professionals - welgevallen. Na het douchen strekt ze hulpeloos
haar armen uit om afgedroogd te worden, terwijl ze dat volgens
verschillende teamleden prima zelf kan: “Ze kan meer dan dat ze
laat zien”. Een van de teamleden vertelt hoe ze in dat vermoeden
gesterkt werd toen ze op een dag haar telefoon liet liggen en
onverwachts terugkeerde bij mevrouw: “Ik belde aan en binnen
enkele momenten deed ze de deur open. Ze schrok toen ze mij
zag. Ik zag het aan haar gezicht. Als ze weet dat wij het zijn, dan
doet ze daar meestal wel 5 minuten over”.
Tijdens de bijeenkomst met het team is er veel discussie over de
zorg voor mevrouw. Blijven we de zorg geven zoals we nu doen
met als gevaar dat ze steeds meer van ons gaat vragen?
In het gesprek met het team lijkt de consensus te zijn dat de zorg
afgebouwd moet worden. Totdat een van de teamleden benoemt
dat de zorg vanuit het perspectief van mevrouw bij draagt aan de
ervaren waardigheid. Zij vertelt het volgende: “Ik haal altijd haar
baardharen weg. Ik ben de enige die dat doet volgens mij. Ik heb
het een keer gezegd, en toen is ze scheermesjes gaan halen en nu
haal ik het altijd weg.”
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Mevrouw is hier heel blij mee, aangezien ze de haartjes zelf niet
meer kan zien. Het teamlid (P) vertelt:
P: “Ze vindt het heel fijn dat ik daar op let. Dat zegt ze ook altijd. (..)
Ook omdat ze nu ook met andere mensen zit. Ze koopt ook opeens
ineens nieuwe kleding. Ze wil er toch goed uitzien zegt ze. Ze wast
ineens haar haren ook weer. Normaal gaf ze niet om kleding, maar
nu ineens wel. Ze wil er verzorgd uitzien. Ze voelt zich
zelfverzekerder, ze voelt zich er prettiger bij. Normaal was ze op
zichzelf, nu zit ze toch in dat huis (gezamenlijke woonkamer, SD)
met allemaal mensen. En dan wil ze er toch een beetje netjes
uitzien, dat vraagt ze ook altijd, zie ik er een beetje netjes uit? Ik
denk dat ze door de zorg die ze krijgt zichzelf zekerder voelt, dat ze
daardoor ook meer naar buiten gaat, tenminste naar beneden gaat,
tenminste dat denk ik, ze is wel heel veel beneden, dat is wel heel
fijn voor haar. (..). Dat was daarvoor niet zo.
I: Waarom denk je dat ze dagelijks wil douchen nu opeens?
P2: Voor de mannen, (gelach). Ja, wie weet. Ze heeft veel mannen
op bezoek.”

(veldnotitie, 1 december 2015)
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3.5 WAARDIGHEID EN SOCIALE PARTICIPATIE
Perspectief van professionals
Volgens de teamleden geeft de casus van mevrouw van Driel
inzicht in het begrip van zelfredzaamheid vanuit de cliënt: Wat
vinden wij zelfredzaamheid. Is dat die douchebeurt, is dat zelf
wassen? Of ligt dat in het verlengde daarvan? Ik denk dat voor
haar, dat ze naar beneden gaat, dat ze meer contacten heeft, niet
vereenzaamt. Dat dat voor haar belangrijk is.”
Het gaat hier dus om zelfredzaamheid in de (dagelijkse) zorg
versus zelfredzaamheid in het dagelijks leven. Een van de
teamleden concludeert dan ook: “Dat juist deze zorg toch heel veel
betekenis kan hebben in termen van sociale redzaamheid.”
Academici
Huber et al (2011) spreken in hun definitie van gezondheid over
fysieke, mentale en sociale gezondheid. Sociale gezondheid
verwijst naar de mogelijkheid om regie te voeren over het eigen
leven ondanks de beperking, het eigen leven zinvol in te richten en
deel te nemen aan het maatschappelijk leven (sociale participatie).
Deze casus dwingt ons om niet alleen te kijken naar lichamelijke
gezondheid, maar ook naar sociale gezondheid en sociale
participatie. Mevrouw bloeit op, wat voorkomt dat ze vervalt in
eenzaamheid met alle bijbehorende gezondheidseffecten (e.g.
Savelkoul 2010).
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In de casus van mevrouw van Driel verwijzen de professionals
expliciet naar de ervaren ‘waardigheid’ van mevrouw. In de
literatuur wordt persoonlijke waardigheid beschreven als ‘de zorg
die we aan onszelf hechten en denken dat anderen aan ons
hechten’. Deze waardigheid kan versterkt worden door een gevoel
van controle en het gevoel gezien te worden als een waardevol
persoon. (Oosterveld 2014).
Wederom illustreert deze casus het belang van ‘attentiveness’
(Tronto 2013). Het feit dat deze professionals de baardharen van
mevrouw signaleren draagt bij waardigheid (“ik wordt gezien”) en
veiligheid (“ik kan met een gerust hart op pad”).
Wat kun je doen?
 Let als team ook op de betekenis van zorg voor de sociale
participatie van cliënten. Wees er alert op wanneer het afbouwen
van zorg ten koste gaat van de sociale participatie.
 Vervang zorg indien mogelijk door een ‘vinger aan de pols’
contact zodat je toch aandachtig kunt zijn en blijven voor de
zorgbehoeften van de cliënt.
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3.6 RELATIONELE AUTONOMIE
Perspectief ervaringsdeskundigen:
De ervaringsdeskundigen benadrukken dat de juiste zorg en
ondersteuning van professionals en/of familieleden maakt dat
je zelfredzaam kunt zijn: “ondanks de beperking, maar
dankzij de zorg”

autonomie en zelfredzaamheid in de zorg. Autonomie wordt
vaak opgevat als zelfvoorzienendheid (self-sufficiency) en
onafhankelijkheid aan de ene kant, en het morele vermogen
om zelf richting te geven aan je eigen leven aan de andere
kant (Verkerk 2001).

“Na een vakantie in Spanje zeiden mensen, dat jij dat
allemaal nog kan doen ondanks je ziekte. Pas veel later
realiseerde ik me, ja, dat kan ik allemaal doen, niet ondanks
mijn ziekte, maar vooral dankzij (naam naaste). Die heeft mij
alle trappen opgetild als dat nodig was.”
(ervaringsdeskundige, vrouw 40+)

In het huidige beleid lijkt soms de nadruk te liggen op het
eerste aspect. Zelfredzaamheid wordt opgevat als zo min
mogelijk afhankelijkheid zijn van professionele zorg. Zorgethici echter leggen de nadruk op onderlinge verbondenheid
en wederzijdse afhankelijkheid en spreken daarom van
relationele autonomie (Verkerk 2001, MacKenzie 2008, van
Regenmortel 2010). Dit concept van relationele autonomie
draagt bij aan de empowerment van cliënten in bijvoorbeeld
Eigen Kracht Conferenties (Metze 2015).

“Ik heb bijvoorbeeld geregeld dat indien nodig mijn katheter
op locatie geleegd kan worden. Juist doordat deze zorg goed
geregeld is, kan ik mijn leven inrichten zoals ik zelf wil. Ik ben
actief in verschillende commissies en bij verschillende
projecten, en dat allemaal dankzij de zorg. Dat betekent
zelfredzaamheid voor mij.” (ervaringsdeskundige, man 50+).
Academici
Vanuit de zorgethiek is er kritiek geuit op het ideaal van
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Uit de verhalen van cliënten en ervaringsdeskundigen wordt
duidelijk dat juist het tweede aspect van autonomie, het zelf
richting kunnen geven aan je eigen leven, heel belangrijk is.
En, nog belangrijker, dat deze vorm van autonomie kan
ontstaan vanuit de ontvangen zorg, van professionals en/of
naasten.

4. Overzicht factoren
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Cliënt

Mantelzorger

Professional i/d Wijk

Beleid & Organisatie

+ Oog voor wederkerige relaties
en sterk sociaal netwerk van
vrienden en/of familie

+ Ondersteuning van
mantelzorgers bij organisatie
van zorg

+ Flexibiliteit mbt tijden van
afspraken geeft cliënt regie over
de zorg en zijn/haar dagindeling
(minimaliseren van ‘zorgwerk’)

+ Management verwachting
tijdens intake

+ Oog voor overbelasting van
mantelzorgers

+ Praktische zorg door kinderen
(oa. communicatie via app)

+ Extern assesment door
fysiotherapeut/ergotherapeut

- Gebrek aan heldere werkwijze
vanuit het team

+ Regie willen hebben over
dagelijks leven (ergo: zo min
mogelijk zorgafspraken)

+ Financiële ondersteuning van
mantelzorgers/kinderen
(particuliere zorginkoop)

- Grenzen lastig te stellen in
langdurige zorgrelaties en in
kleine teams

- Soms onheldere communicatie
per post (3 verschillende brieven
per week)

+ Goede burenrelaties

- Angst voor incidenten

- De ‘strijd uit de weg willen gaan

- Hulp wordt soms pas ingezet
bij crisissituaties

+ Kennis en/of advies over
sociale activiteiten

- Bejegening door kinderen en/of
hulpverleners (“als patiënt
gezien worden”)

- Ontbreken eenduidige
werkwijze in team

+ Inzet actieve hulpmiddelen

- Vaak lange wachttijd voor
vrijwilligers (koppeling is lastig)

- Samenhang som. problemen
en mentale vermoeidheid

- Inzet vrijwilligers en/of
activiteiten in de buurt nog
weinig besproken met client

- (Verborgen) Eenzaamheid

Overbelasting van MZ is lastig te
signalen

- Weinig draagkrachtige buren,
bv. In aanleunwoning

Drempel om overbelasting MZ
bespreekbaar te maken

- Culturele waarden

Onzichtbaar werk van WVK
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5. Onderzoeksverantwoording
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

5.1 METHODOLOGIE EN OPZET
Methoden van onderzoek
De perspectieven van cliënten zijn onderzocht door middel van responsieve methodologie. (Abma, 2005; Stake, 2004; Guba & Lincoln,
1989; Abma et al, 2014). Co-creatie of participatie, en zeggenschap staan hierbij centraal. Centraal in het onderzoek staan de verhalen
van cliënten over hun ervaringen met de zorg in de wijk. Einddoel van het onderzoek is niet , zoals bij traditioneel onderzoek, om te
komen met een lijst met aanbevelingen, maar om een gezamenlijk leerproces op gang te brengen en door te ontwikkelen.
Dataverzameling
Dit onderzoek vond plaats in de periode april – december 2015. Dit onderzoek bestond uit drie fasen: inventarisatie, verkenning en
validering. Door middel van interviews (N=19) met cliënten uit 5 verschillende wijkteams en reflectiebijeenkomsten met deze teams (N=4)
van Amstelring zijn de mogelijkheden en dilemma’s rondom zelfredzaamheid in kaart gebracht.

Werving cliënten
De cliënten zijn aangedragen vanuit de wijkteams. We hebben per team gevraagd of zij zowel cliënten aan wilden dragen waarbij het
stimuleren van zelfredzaamheid goed ging, en een cliënt bij wie dat lastig bleek. Op deze manier hebben we geprobeerd beide kanten
van de medaille te onderzoeken. Halverwege het onderzoek bleek dat er voornamelijk cliënten aangedragen werden met een relatief
lichte zorgvraag (zoals steunkousen, hulp bij douchen). Daarom zijn we tegen het eind van het onderzoek gericht gaan werven onder
cliënten met een relatief zware zorgvraag.
Onderzoeksteam
Het onderzoeksteam bestond uit twee academisch onderzoekers van het Centrum voor Clientervaringen, twee ervaringsdeskundigen én
twee medewerkers van Amstelring. Zij hebben gezamenlijk dit onderzoek opgezet en uitgevoerd. In alle fasen van het onderzoek (dataverzameling en analyse) is de input van alle partijen meegenomen en om die reden komen deze verschillende perspectieven (cliënten,
ervaringsdeskundigen, professionals in de wijk en academici) steeds terug in de beschrijving van de thema’s.
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5.2 REFLECTIE VAN HET ONDERZOEKSTEAM
Ilse Flipsen wijkverpleegkundige Amstelring
Door mee te doen aan dit onderzoek ben ik op een andere
manier gaan kijken naar wat verstaan wordt onder ‘’goede
zorg’’. Ik heb nu gezien dat goede zorg uit meerder facetten
bestaat. Voor mij was goede zorg, de cliënt helpen en
begeleiden bij die dingen die hij/zij niet meer zelf kan.
Tijdens mijn werkzaamheden als wijkverpleegkundige ben ik nu
meer gaan letten op de psychosociale aspecten van mijn
cliënten. Ik stel mezelf nu steeds de vraag, "wat heeft deze
cliënt nu eigenlijk echt nodig?". Iets simpels als bijv. een kopje
koffie drinken zie ik nu ook als onderdeel van goede zorg. Soms
kan dit kopje koffie een groot verschil maken in hoe de cliënt de
rest van de dag door komt.
Saskia Duijs Vumc | Centrum voor Clientervaringen
Ik ben blij verrast door de openheid van de teams. Zij hebben
ons hun successen gedeeld; de cliënten bij wie het stimuleren
van de zelfredzaamheid goed van de grond kwam. Maar ze
hebben ons juist ook uitgenodigd om mee te denken met
situaties waarbij dat lastig bleek. En juist die verhalen leverden
ons als onderzoeksteam veel stof tot nadenken. Daar zijn we de
teams zeer dankbaar voor! Voor mij als onderzoeker is het heel
leuk om samen te werken in een team van professionals,
ervaringsdeskundigen en onderzoekers. Het geeft een mooie
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mix van ervaringen, praktische dilemma's, theoretische
reflecties én oplossingen voor de praktijk.
Aenne Werner - Amstelring
Wat het onderzoek voor mij benadrukte was hoe verlammend
een ziekte kan zijn, ook in de sociale context. En keer op keer
die eenzaamheid die collega’s zien bij hun cliënten. Dat blijft
toch een ding. Daarnaast viel me op hoe individueel er soms
wordt ingegaan op de zorgvraag in de drukte van alle dag,
waardoor de ene professional de cliënt stimuleert iets zelf te
doen en de ander de zorg juist overneemt. Dat is voor mij echt
een eye opener. En dat kan je ook tackelen, waardoor het voor
zowel de prof als de cliënt het behandelen van de zorg vraag
eenduidig wordt en dan ook effectief wordt. Dat kan ook enorm
veel rust geven in het team onderling. Moraal beraad vond ik
een prachtige methode die duidelijk als vorm kan worden
gebruik en een handvat kan zijn bij teams onderling.
Wat me ook ontroerde waren de prachtige verhalen van zowel
de verpleegkundigen en verzorgenden als de cliënten. Het
onderzoek laat echt zien hoeveel de zorg betekend voor
mensen en hoe afhankelijk mensen zijn van de teams.
Die zorg daar kan je een heel boek over schrijven!
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5.3 DETAILBESCHRIJVING PER FASE
FASE I: INVENTARISATIE
In de eerste fase zijn een aantal gesprekken gevoerd om een beeld te krijgen
over de belangrijkste thema’s. Enkele sleutelfiguren waren hierbij betrokken:
• De twee medewerkers van Amstelring en de ervaringsdeskundigen hebben
thema’s aangedragen tijdens drie voorbereidende bijeenkomsten van het
onderzoeksteam.
• Eén wijkteam van Amstelring heeft input gegeven tijdens een verkennend
gesprek.
• Alle gesprekken in deze fase duurden 60-90 minuten
FASE II: VERKENNING
• In totaal zijn 19 persoonlijke diepte-interviews (45-90 minuten) met cliënten in
de wijk afgenomen en zijn opgenomen op audio-tape.
• Alle gesprekken zijn uitgeschreven in een verslag, dat indien de deelnemer
dat wilde, ter goedkeuring op de inhoud (member check) is voorgelegd.
• De onderzoeksdoelgroep bestond uit cliënten gespreid over 5 verschillende
wijken.
• De gesprekken vonden plaats bij de cliënt thuis of op een nabij gelegen
locatie in de wijk. De gesprekken werden meestal gevoerd in tweetallen
(ervaringsdeskundige/(academisch) onderzoeker of
ervaringsdeskundige/medewerker Amstelring).
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FASE III: VALIDERING EN RAPPORTAGE
Dit rapport is een weergave van de vastlegging van
het onderzoekstraject.
Dit rapport is tot stand gekomen in een aantal
stappen:
• De gespreksverslagen met cliënten zijn door de
academisch onderzoekers geanalyseerd via
thematische analyse (Braun & Clark, 2006).
• Daarnaast zijn er 4 analysesessies georganiseerd
met het gehele onderzoeksteam op basis van de
interviews en de verslagen.
• Op basis van deze analyse is er een debrief
geschreven, met de voorlopige conclusies.
• De conclusies zijn voorgelegd aan het
onderzoeksteam en vier verschillende teams van
Amstelring.
• In twee andere teams is een Moreel Beraad
georganiseerd rondom een specifieke casus met
als kerndilemma: zorg afbouwen of niet?
• De input uit deze reflectiebijeenkomsten is
meegenomen in deze definitieve rapportage.
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