
 
 

Verslag Conferentie informele zorg, ActiVite 22 november 2017 

De zaal reageert opgelucht als trainingsacteurs Barbara Oppelaar en Linde Löbert van Ervarea 

vertellen dat ze geen rollenspellen hoeven te doen: zij zullen zelf scenes uitspelen tijdens de 

conferentie ‘Informele zorg’, die door VKI bij ActiVite in Leiderdorp georganiseerd is. Wel vragen ze 

alle deelnemers om actief mee te doen. En dat doen de 25 medewerkers van ActiVite! 

Verwachtingen van de deelnemers liggen op het gebied van communicatie en hun eigen rol ten 

opzichte van de informele zorgverleners. Hoe kun je hen ondersteunen?  

 

   

Eerste scène: Barbara en Linde spelen een moeder en dochter. Moeder heeft vergeten haar 

medicijnen in te nemen en reageert geïrriteerd als haar dochter daarop aandringt. Ook vraagt 

moeder 3 x of ze bloemkool mee heeft genomen. Opvalt dat moeder erg waarderend praat over de 

andere dochter die eigenlijk nooit komt. 

 

 

 

 



 
 

2 
 

De deelnemers herkennen veel in deze scène: 

 Vooral positief over zus. Gebeurt vaak: degene die vaak komt is normaal, die doet ook de 

vervelende dingen én: ‘was sich liebt neckt sich!’. Degene die het dichtst bij staat doet het nooit 

goed. Die dochter is het ‘maandagochtendgevoel’.  

 Iemand met dementie spiegelt vaak de emotie van degene die tegenover haar zit: dochter is 

bezorgd, dus krijgt de moeder ook negatieve gevoelens.  

 Dochter vraagt veel: pillen ingenomen? Thuiszorg geweest? Dat is confronterend! Hierdoor geef 

je moeder het gevoel te falen; ze doet het niet goed. 

Hoe kun je als zorgverlener de dochter ondersteunen? Door middel van regietheater krijgen de 

deelnemers invloed op de scène. De volgende tips worden gegeven: 

 Dochter vragen waar ze tegenaan loopt en daar op doorgaan. 

 Laten zien dat je het werk van de dochter waardeert. 

 Verdriet dochter erkennen; ingaan op haar gevoelens. 

 Vooral verdiepende vragen stellen. 

 Onderzoeken waar je de dochter kunt ondersteunen. Onderzoek wat de dochter al kan en wil 

loslaten.  

 Relatie en vertrouwen opbouwen. 

 Er niet vanuit gaan dat de dochter overbelast is: ze voelt dat misschien zelf niet zo. 

 Uitleg geven waar reacties van moeder vandaan kunnen komen.  

 

 

 

Voorbeeld uit de praktijk: 

Moeder wordt opgenomen, dochter douchte haar altijd 2x per week. Dat was eerst wel lastig, 

maar daarna ontstond er juist tijdens die douchemomenten een leuk contact: het werd hun 

‘meisjes moment’ met giechelen en zo. Het gaf weer verbinding. Tijdens het opnamegesprek 

werd aangegeven door de verzorgende: dat douchen gaan wij nu doen. Waarschijnlijk uit de 

beste bedoelingen, maar dochter was in tranen: ze hebben het van me afgepakt! 

Opname of verhuizing? 

Mensen nemen bij verhuizing naar een verpleeghuis vaak afscheid van hun netwerk. We 

noemen het ook ‘opname’ in plaats van verhuizen én sturen dan meestal geen 

verhuisberichten met het nieuwe adres. Eigenlijk is dat vreemd! 
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Na verhuizing naar een verpleeghuis zou eigenlijk de afdeling aangepast moeten worden aan de 

cliënt i.p.v. andersom. Ook zouden we niet moeten praten over opname, maar over verhuizing. 

Denk hierbij ook aan het opnamegesprek: zouden we dat niet anders moeten noemen? Ook moet 

de inhoud veranderen: de cliënt laten voelen dat dit zijn of haar nieuwe huis is. Vraag ook aan de 

informele zorgverleners wat ze absoluut zelf willen blijven doen. Sluit aan bij de gewoontes van de 

cliënt: vraag wanneer ze gewend was te douchen i.p.v. aan te geven dat de gewoonte in het 

verpleeghuis is om ’s ochtends te douchen.  

 

Door goed te luisteren naar de informele zorgverleners kom je veel te weten over het levensverhaal 

van de cliënt, leer je zijn of haar gewoontes kennen en kun je dus beter aansluiten op de behoeftes 

van je cliënt. Dit kan in sommige gevallen zelf agressie voorkomen.  

Kahoot discussie: 

Via Kahoot, een manier om digitaal stellingen aan het publiek voor te leggen, geven de deelnemers 

aan hoe zij vinden dat er in hun team omgegaan wordt met informele zorg. Duidelijk wordt dat het 

best goed gaat, maar dat er ook nog veel verbeterd kan worden.  

 

1. Iets voor een ander betekenen kunnen onze bewoners niet meer? 13 niet eens, 3 eens. Onze 

bewoners kunnen best wat nog wat voor elkaar en voor ons betekenen.  

2. Onze organisatie is verantwoordelijk voor het welzijn van de cliënt. 12 oneens, 5 eens: 

Gezamenlijk verantwoordelijk, bewoners en familie hebben ook een eigen 

verantwoordelijkheid. Wel moet de instelling zorgen voor veiligheid en goede verzorging.   

3. Ik heb zicht op netwerk van de cliënt? 13 niet voldoende zicht, 3 wel zicht. Nuance is hier 

belangrijk! Communicatie met andere professionals loopt niet altijd goed. Zoek contact met 

de huisarts om het professionele netwerk in kaart te brengen. Inventariseer met mantelzorg 

om achter het privé netwerk te komen (vrienden, clubs, kerk, etc). Bij ActiVite wordt de 

netwerkkaart gebruikt. Vraag die op en voeg hem toe aan het dossier.  

4. Ik ben actief in het samenwerken met het netwerk van de cliënt? 1 oneens, 15 eens 

5. Voldoende draagvlak in team om samenwerken met netwerk cliënt vorm te geven? 8 oneens, 

7 eens. Twijfelachtig! Niet iedereen wil die samenwerking. Hoe komt dat? Wellicht gevoel 

dat eigen competenties aangetast worden, dat gewoontes op de afdeling veranderd moeten 

worden. Levert misschien wel extra werk op. En natuurlijk: ‘geen tijd’.  

Meneer de Vries wilde ’s avonds niet naar bed ondanks dat hij moe was. Zijn zoon vertelde: 

vader ging altijd het laatst en deed de lichten uit thuis. Verzorging ging daar rekening mee 

houden door hem te vragen de lichten uit te doen. Dit werkte perfect!  
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6. Zover zijn wij als het gaat om samenwerken met informele zorg: Hier wordt wisselend op 

geantwoord. Verbetering is volgens de meesten wel mogelijk.  

Driehoekoefening 

We werken in de driehoek: cliënt, netwerk cliënt, professionals. Kies in de groep 2 mensen met wie 

je een driehoek vormt. Zorg dat de afstand tot iedere punt van de driehoek even groot is en houdt 

dat zo terwijl iedereen gaat bewegen. Je mag niet praten. Het wordt dan erg lastig om die afstand 

goed te houden! Communicatie is dan nodig! Bewoner-mantelzorg-professional vormen ook een 

driehoek. Ook daar is communicatie dus erg belangrijk! Zorg dat de afstand ook in je werk naar 

iedere punt even groot is. Communiceer dus ook met het netwerk van de cliënt!  

 

 

Communiceren met je netwerk 

In een volgende scène zitten Barbara en Linde met de ruggen naar elkaar toe en  praten niet met 

elkaar, maar spreken om de beurt een zin uit. Het gaat dan om zinnen als: 

Professional:   Wat kan ik de familie eigenlijk vragen? 

Informele zorger: Het valt niet mee om zorg uit handen te geven. 

Professional:  Ik voel me soms op mijn vingers gekeken. 

Informele zorger: Ze zullen toch wel aan de oorbellen van mam denken? 

Voor de deelnemers voelt dit heel ongemakkelijk: waarom praten ze niet met elkaar? Toch 

herkennen ze wel wat er gebeurt: vaak wordt door professionals en informele zorgverleners langs 

elkaar heen gepraat. Let dus ook op nonverbale communicatie! 
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Oefening: duwen tegen handen van collega 

De deelnemers gaan in duo’s tegenover elkaar staan en één van de twee duwt tegen de handen van 

de ander. Reactie is vaak om dan terug te gaan duwen. Dan ben je aan het vechten en is er een 

conflict. Je bent dan aan ‘VUV-en’: verklaren, uitvluchten bedenken of verdedigen. Als je niet terug 

duwt houdt de ander ook op met duwen en kun je samen verder!  

 

 

Oefening: ‘Ja maar’ is uitgesteld nee! 

Probeer maar eens een feest te organiseren als je collega op alles wat je voorstelt ‘ja maar’ 

zegt! Het gevolg is vaak dat er niks georganiseerd wordt. Als je overal met ‘ja, en’ moet 

reageren krijg je echt iets gedaan: je vult elkaar dan aan! Ze werkt het ook met mantelzorgers! 
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We sluiten deze zeer geanimeerde middag af met een indrukwekkend lied van Jan van de Hammen, 

gezongen door Linde.  

 

 

Toe, kijk naar mij 
Er is zoveel meer dan wat het lijkt 

Dat voel je pas echt als je naar mij kijkt 
Toe, kijk nog eens naar mij 

Klik hier voor het hele lied 

https://www.vankleefinstituut.nl/wp-content/uploads/2017/10/Ik-ben-al-oud-en-haast-versleten.pdf

