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Duurzame zorg, veerkrachtige zorgverleners 
 
Over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid wordt veel gesproken. Het is een vraagstuk waar veel 
organisaties mee te maken krijgen: hoe houd ik mijn medewerkers veerkrachtig? 
 
In de zorgsector is de uitdaging nog groter. Want de zorgverlener is zelf ‘het instrument’ waar de 
zorg mee verleend wordt. Voor goede zorg is continuïteit nodig en een vertrouwensband tussen 
zorgvrager en zorgverlener is niet in 1 dag gecreëerd. Het is dus niet alleen voor de zorgverlener 
nodig dat hij of zij is staat is om balans te houden, maar ook voor het proces van de zorgvrager. 
 
En er is nog een belangrijk verschil met andere sectoren: de zorgverlener is van nature gericht op 
wat de ander van hem of haar nodig heeft en hierdoor komt de zelfzorg sneller in het gedrang.  
 
De uitval van een zorgverlener geeft zowel financiële als kwalitatieve schade.  
Genoeg redenen dus om uitval te voorkomen en te investeren in uitvalpreventie voor een 
duurzame organisatie op alle niveaus. 
 
Dit artikel gaat niet alleen over hoe zorgverleners voor zichzelf kunnen zorgen, maar ook over hoe 
zij betere (duurzame) zorg kunnen verlenen als ze in contact blijven met zichzelf. 
 
Veerkracht 

 
 
Veerkrachtige zorgverleners 

 Kunnen tegenslag aanvaarden;  
 Kunnen vertrouwen in eigen herstelmogelijkheden; 
 Kunnen loslaten wanneer dit nodig is voor eigen 

balans; 
 Voelen waar hun grenzen zijn en kunnen die 

respecteren; 
 Ervaren regie op eigen energiebalans; 
 Dragen bij aan duurzame en kwalitatieve zorg; 
 Zijn gemotiveerd en halen voldoening uit hun werk. 

 
Inzichten vanuit gesprekken met zorgverleners 
 

 
 
Door te zijn met degene die zorg behoeft, kun je gaan zien en begrijpen wat je voor deze persoon 
kunt doen. 
 
  

Als je niets voor iemand kunt doen, dan kun je er altijd nog zijn. 

Veerkracht is het vermogen om te herstellen van stress en tegenslagen. Je kan hierbij denken aan 

een vering die met zware impact kan meebewegen en aan een bepaalde lichtheid/ luchtigheid in 

de beleving van een situatie. 
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In de 11 jaar dat ik als begeleider werkte in de zorg sprak ik veel met collega’s over beide thema’s: 
hoe verlenen we goede zorg en wat hebben we daarvoor nodig. Ik vroeg een aantal weken geleden 
10 zorgverleners om een moment te omschrijven waar zij voldoening hadden gehaald uit hun werk 
en konden voelen dat ze echt van betekenis konden zijn voor degene die de zorg ontving. 
 
Zij omschreven de volgende dingen: 

- Momenten waarop ze de bevestiging kregen dat ze intuïtief precies de juiste interventies 
hadden ingezet, het resultaat zichtbaar werd en de zorgvrager zijn of haar dankbaarheid 
hierover kon uiten; 

- Momenten waar de zorgvrager opleefde omdat hij of zij zich gezien en gehoord voelde in 
zijn of haar wensen; 

- Momenten waarop de zorgvrager dankbaarheid liet zien omdat de zorgverlener niet 
afhaakte en bij de worsteling kon blijven zonder oordeel; 

- Momenten waarbij het even niet over de worsteling ging, maar er gewoon pure 
ontspanning was en iedereen voor even helemaal aanwezig was in het huidige moment; 

- Momenten van vertrouwen waarin de zorgvrager los laat en zich stap voor stap laat 
begeleiden. 

 
Allemaal momenten waarin de zorgverlener in staat was om zorgvuldig af te stemmen op de 
behoeften van de zorgvrager en volledig aanwezig kon zijn in het contact. 
 
Wat vraagt dit van de zorgverlener? 
 
Het vraagt om - in ieder geval voor even - aanwezig te zijn zonder een ‘eigen agenda’. Tijdens het 
luisteren nog niet bezig te zijn met de respons. Hetgene waar de zorgvrager mee komt er helemaal 
te laten zijn zonder het te veroordelen of op te lossen. En dit betekent ook: loslaten hoe je wilt dat 
de ander jou ervaart of ziet. Met andere woorden: open waarnemen en continu onderzoeken van 
eigen (professionele) handelen. 
 

 
 
Wat is het effect? 
De ander voelt zich gezien en erkend. De acties die volgen worden veel efficiënter omdat het 
aansluit op de behoefte van de zorgvrager en omdat de hij of zij hierin gehoord is, zij ook in staat 
zijn om mee te bewegen. 
 
Wat heeft de zorgverlener nodig om dit te kunnen? 
 
Ik sprak met een teammanager in de zorg over de verschillen die hij opmerkte bij zorgverleners die 
makkelijk balans vonden en zorgverleners die hier meer moeite voor moeten doen. Het 
voornaamste verschil lijkt te zitten in hoeverre de zorgverlener: 

1. Duidelijke grenzen heeft in wat hij of zij doet voor de ander; 
2. Tevreden is over wat hij of zij kan bieden aan zorg; 
3. Op een luchtige manier kan omgaan met veranderingen en tegenslagen vanuit het 

vertrouwen dat hij of zij daar wel een weg in zal vinden; 
4. Inzicht heeft in eigen valkuilen en de tools heeft om hiermee te werken; 
5. In staat is om naast de zorg voor de zorgvrager ook te zorgen voor zichzelf. 

"To listen is to lean in softly with the willingness to be changed by what we hear."  

- Mark Nepo 
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Wat gebeurd er wanneer er onvoldoende afstemming is op eigen energie? 
 
Verbinding maken met anderen is moeilijk wanneer je vlucht van 'het moment van nu'. Als je de 
gewoonte hebt je eigen ervaring aan de kant te schuiven voor de ander, lijkt dat in eerste instantie 
misschien heel edelmoedig. Helaas is het effect anders dan je zou denken. Door niet in contact te 
willen zijn met hoe je je op dat moment voelt, sluit je je ook af voor je intuïtie en diepere 
intelligentie die jou helpt om de juiste keuzes te maken in de begeleiding. 
 
Hoe ziet dit er bijvoorbeeld uit? 

- In een stoomvaart alles overnemen van de zorgvrager: het is niet meer duidelijk tussen 
zorgverlener en zorgvrager wie waar voor verantwoordelijk is; 

- Niet meer weten wanneer je genoeg gedaan hebt: het werk voelt nooit af (en de 
werktelefoon blijft aan); 

- Niet echt contact maken met wat er speelt bij de zorgvrager: zorgvrager voelt zich niet 
geholpen en er is veel twijfel over aanpak bij de zorgverlener; 

- Alleen maar bezig zijn met praktische zaken vanuit het ‘denken’: zorgverlener voelt zich niet 
verbonden met het werk; 

- De zorgverlener gaat ongemerkt over eigen grenzen, waardoor hij of zij zich moe, 
overprikkeld of opgejaagd voelt. 

 
 
Inzichten uit eigen ervaring als zorgverlener 
 
Ik werkte ruim 11 jaar als begeleider van verschillende doelgroepen in de zorgsector. Al snel 
merkte ik bij mezelf en bij collega’s hoe belangrijk het was om een juiste balans te vinden in zorg 
voor jezelf en betrokkenheid en zorg naar de ander.  
Dichtbij genoeg om van betekenis te kunnen zijn, maar ook een duidelijk onderscheid in wat van 
hen was en wat van mij zodat ik aan het einde van een werkdag het werk kon loslaten en kon 
ontspannen in mijn vrije tijd. 
 
De zorgverleningsmomenten waar ik het meeste energie uit haalde, waren de momenten waarop 
ik volledig aanwezig kon zijn in het contact en waar ik voelde dat mijn betrokkenheid binnen kwam 
en werd ontvangen door de zorgvrager. Hier haalde ik mijn gedrevenheid en zelfvertrouwen uit. 
 
Er waren ook momenten dat ik de energie helemaal voelde wegzakken. Wanneer ik bijvoorbeeld te 
veel wilde doen in te weinig tijd waardoor ik aan het eind van de afspraak niet echt iets had 
kunnen betekenen. 
 
In de loop van de jaren leerde ik steeds beter de signalen herkennen van mijn lichaam en geest die 
mij vertelden hoe ‘de vlag erbij stond’. Door meer compassie te ontwikkelen voor mijn eigen 
ervaringen en behoeften, was ik in staat om de ruimte te creëren die ik nodig had om er in het 
werk voor anderen te kunnen zijn.  
 

Mijn overtuiging is dat afstemmen en aansluiten op een ander (op de langere termijn) alleen 
mogelijk is als de zorgverlener de vaardigheden bezit om af te stemmen op zichzelf en hieraan 

acties kan verbinden. 
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Tools voor een zorgverlener in balans 
Veerkrachtige zorgverleners = duurzame zorgorganisatie 

 
Werkvormen zoals intervisie, 360 graden feedback en persoonlijkheidsprofielen doen een beroep 
op het cognitief vermogen en reflectievermogen van de zorgverlener. 
Leren afstemmen op je eigen energie kan je niet doen door te bedenken en analyseren wat je 
nodig hebt, maar alleen door te ervaren en met een diepere vorm van introspectie. 
 
Yoga en ervaringsgerichte oefeningen brengen de zorgverlener ‘uit het hoofd, in het lijf’. Hier kan 
hij of zij bewust worden van wat er zich afspeelt in de ervaring van het huidige moment. Dit 
opmerken en aanvaarden voor wat het is, zorgt voor ontspanning en ruimte van waaruit de 
zorgverlener kan opladen. Lichaam, geest en emoties worden onderzocht en bekeken zonder het 
teveel ‘in het hoofd’ te analyseren. Het geeft de verdieping die nodig is om onderliggende 
patronen en overtuigingen op te merken die de zorgverlener in de weg staan om ruimte en 
ontspanning in het werk te ervaren. 
 
Het effect? 
 
Zorgverleners zitten goed in hun vel. 

 Zorgverleners ervaren invloed op hun eigen stressbeleving; 
 Herkennen hun grenzen en respecteren deze; 
 Kunnen liefdevol op hun eigen handelen reflecteren; 
 Zijn in contact met de cliënt heel present aanwezig; 
 Ervaren ruimte in hun taken en planning; 
 Zijn creatief in het oplossen van probleemsituaties met cliënten; 
 Ervaren minder lichamelijke klachten; 
 Ervaren balans tussen in- en ontspanning. 

 
Duurzame organisatie op alle niveaus. 
 
Zorgverleners zijn in staat om voor zichzelf te zorgen in contact met anderen, waardoor uitval 
wordt voorkomen. De zorg wordt efficiënter en het herstel duurzamer omdat de kwaliteit van zorg 
toeneemt. Er is minder verloop in de zorgteams waardoor kennis en ervaring behouden kan 
worden. Financiële middelen die anders besteed zouden moeten worden aan het opvangen van 
ziekte en re-integratietrajecten kunnen nu ingezet worden voor preventie en het behoud van 
personeel. 

 
 

  
Geschreven door: Mirjam Benard, 8 juli 2021 
Geïnspireerd door: de presentiebenadering. Verschillende gesprekken met zorgverleners en 
teammanagers. 

Als we mindful reageren op stress. Leren om even stil te staan en op te merken en de ervaring toe 

te laten. Dan kunnen we vanuit een diepere intelligentie, creativiteit en zelfzorg reageren. 


