
Commun i c e r en  i n  d e  zorg

Sandra en Siona 
gaan voor een goed gesprek 

• Ruis en misverstanden 
• Een compliment doet wonderen  
• Ga in gesprek met familie 
• Elkaar aanspreken: zo doe je dat!  
• Gebruik jij ook LSD?  



In je dagelijks werk heb je als verzorgende voortdurend contact. Met collega’s, met 

cliënten en mantelzorgers, met je teamleider, met artsen, met keukenpersoneel 

en de facilitaire dienst. Soms bestaat het contact met cliënten uit ‘simpelweg 

aanwezig zijn’: een hand vasthouden, oogcontact of een gebaar. Soms uit een 

gesprek of samen bezig zijn met een activiteit. Je gebruikt deze vormen van 

communicatie iedere dag, vaak zonder er bij stil te staan of erover na te denken. 

Gelukkig maar! Juist aan die vanzelfsprekende, natuurlijke communicatie is veel 

behoefte. Daarnaast vraagt communicatie ook om enige organisatie en structuur. 

Heldere afspraken zijn nodig om overleg – met collega’s, teamleider, behandelaars – 

en het werken met zorg-leefplannen goed te laten verlopen. Kortom: communicatie 

is de smeerolie voor de zorgverlening. 

Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek is een fotostripverhaal. Het is een 

dag uit het leven van verzorgenden Sandra en Siona. Je ziet situaties die zich 

voordoen op afdeling De Vlier. Je volgt Sandra en Siona en leert hun cliënten en 

collega’s kennen. De begeleidende teksten bieden tips en informatie. Niet bedoeld 

als spoorboekje, maar als ingrediënten voor je eigen ‘communicatiegedrag’. Want je 

bent op je best wanneer je jezelf kunt zijn en je gedrag niet hoeft te spelen.

Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek
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Je communiceert de hele dag

Als verzorgende wil je cliënten beter leren kennen, 

maak je samen afspraken, behartig je iemands belangen. 

Je komt in verschillende situaties terecht. En je hebt 

meerdere rollen. Je bent verzorgende, vertrouwenspersoon, 

begeleider, belangenbehartiger. Je werkt ook samen met 

collega’s, met je teamleider, de behandelaars, ‘de keuken’ 

en met mantelzorgers of vrijwilligers. 

In al die situaties, in al die rollen, communiceer je 

voortdurend. Meestal verloopt dat goed, maar natuurlijk 

niet altijd. Kun je valkuilen vermijden? Is zelfkennis een 

vereiste? Hoe ga je om met emoties? 

Op de volgende pagina’s zie je in stripvorm hoe het 

Sandra en Siona vergaat. Op deze pagina's alvast tips en 

achtergronden bij de alledaagse communicatie.

Gebruik ji j ook LSD? 
Luisteren is belangrijk bij goed communiceren. Een handig 

ezelsbruggetje voor actief luisteren is: ´Gebruik LSD´. Nee, 

geen drug, maar Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. 

Vaak wordt gedacht: ‘Dat doen we van nature’. Maar 

schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. 

Soms heb je echt geen tijd en gaat wat er gezegd wordt 

het ene oor in en het andere uit. Soms luister je maar 

half, met je gedachten ben je elders. Je luistert pas goed 

als je actief luistert en checkt of je het juist gehoord hebt. 

Dat doe je met een korte samenvatting van wat je hoort 

in je eigen woorden. Hierbij kun je de volgende zinnen 

gebruiken: ‘Klopt het dat ...?’ of ‘Als ik het goed begrijp 

vindt u, denk jij ...?’ 

En als je vragen stelt: denk eerst even na waarom je iets 

wilt weten en wat dan precies. Het is dan belangrijk om 

open vragen te stellen: daarmee nodig je de ander uit om 

meer te vertellen, meer informatie te geven.

Het gaat om de toon
Bij communicatie breng je meer over dan een letterlijke 

boodschap. Het gaat niet alleen om de woorden, maar ook 

om wie het zegt en de toon waarop. Zo praat je op een 

andere manier tegen je cliënt, dan tegen je collega of je 

leidinggevende. Je kunt op wel tien manieren aan 

Je ondersteunt je cliënt en ziet hem stralen. Met je enthousiasme steek je anderen aan. Je wilt je emoties 

verbergen, maar je gezicht spreekt boekdelen. Je zegt: ‘Je hebt gelijk’, maar denkt: ‘Ik weet het beter’. Je 

spreekt je ergernis niet uit en reageert daardoor kortaf en nors. Je voelt je onzeker vanwege een opmerking 

van een collega. Je hebt een goed gesprek met familieleden van een cliënt. Al deze dingen gebeuren 

dagelijks op afdeling De Vlier. En zeer waarschijnlijk ook bij jou op je werk. 

 ACtIEF LuIStEREN LuKt BEtER ALS JE:

• Zelf niets zegt en anderen laat uitspreken.

• Je verplaatst in de ander.

• Laat merken dat je luistert (met tussenvoegsels, 

 hummen en knikken).

• Doorvraagt door in te haken op wat de ander zegt.

• Regelmatig samenvat wat de ander zegt om te 

 controleren of je de ander begrijpt.

• Je eigen gevoelige plekken kent.

• Zo nodig aantekeningen maakt en informatie filtert.

• De ander een spiegel voorhoudt en feedback geeft.

• Ontspannen blijft.

Een goed gesprek: smeerolie voor de zorg
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iemand vragen om de etenskar uit de gang te halen. Dat 

kan variëren van een vraag, een vriendelijk verzoek, een 

suggestie tot een bot bevel. 

Als communicatie tot misverstanden en conflicten leidt, 

gaat het vaak niet om de inhoud van de boodschap – de 

woorden – maar om de relatie. Dan wordt het belangrijk 

wie er wint of de baas is. Het gaat dan niet meer om 

gelijk hebben, maar om gelijk krijgen. En dat verstoort de 

samenwerking weer. 

Zender en ontvanger
Communicatie is een doorlopend proces. Als je met elkaar 

in gesprek bent, reageert de één steeds op de ander. De 

gesprekspartners zijn afwisselend zender en ontvanger. 

Maar als je Radio 538 wilt horen moet je niet op Veronica 

afstemmen. Er is pas sprake van een goed gesprek, van 

wederzijds begrip, als de boodschap van de zender door 

de ontvanger op de bedoelde manier begrepen wordt. 

Als je op dezelfde golflengte zit. 

Maar – zowel privé als op het werk – weet je dat zoiets 

gemakkelijker gezegd dan gedaan is. Onderweg gaat er 

van alles mis. Ruis en misverstanden ontstaan snel. 

Bijvoorbeeld omdat het woordgebruik verschillend is, 

het niet lukt om bedoelingen of gevoelens over te 

brengen, je geen weet hebt van emoties die je in je stem 

legt, je een dubbele boodschap geeft. Ook kan je non-

verbale boodschap totaal afwijken van wat je zegt of kun 

je je autoritair, onverschillig, eigenwijs of onderdanig 

opstellen. Je gezicht of lichaam zeggen dan iets anders 

dan wat je zegt met je stem. Dat geeft ruis, verwarring en 

misverstanden. Communicatie lijkt soms op een oefening 

op de evenwichtsbalk.

80% is non-verbaal
Gezichtsuitdrukkingen (zoals van angst, woede, afkeer, 

verrassing of pijn) worden overal ter wereld herkend. 

Daar zijn vaak geen woorden voor nodig. Ook 

communiceren we door onze wenkbrauwen te fronsen, 

te knipogen, schouders op te halen, handgebaren te 

maken of door te lachen of te snuiven. Met ons gezicht 

of ons lichaam ondersteunen we de communicatie. En 

dan hebben we nog veel mogelijkheden om onze stem 

te gebruiken: hard, zacht, hoge of lage toon. Kortom: zo 

ongeveer 80% van onze communicatie is non-verbaal. 

In de meeste gevallen hebben non-verbale boodschappen 

een grotere invloed dan onze woorden. Als iemand op 

sombere toon zegt dat het goed met hem gaat, geloof je 

dat niet. Evenmin als iemand met gebalde vuisten zegt 

niet boos te zijn. Dergelijke tegenstrijdige signalen leiden 

al snel tot misverstanden en strijd: ‘En toch zie ik aan 

je gezicht dat er iets niet goed is!’ Daarom is het zeer 

belangrijk om op lichaamstaal te letten en de betekenis 

ervan te kennen.  

 EzElsbruggEtjEs voor bEtErE communicatiE

• gebruik lsD: luisteren, samenvatten, Doorvragen (p. 8).

• neem anna mee: altijd navragen, niet aannemen (p. 10).

•  laat oma thuis: laat oordelen, adviezen, meningen 

 achterwege (p. 16).

• maak je niet druk, maar DiK: Denk in Kwaliteiten (p. 16).

 opEn vragEn stEllEn DoE jE Door:

•  vragen te stellen die beginnen met wie, wat, wanneer, 

 hoe, hoe vaak; dan krijg je vaak meer concrete, gerichte   

 informatie.

•  vragen zo kort en concreet mogelijk te stellen; 

 dat voorkomt misverstanden.

•   vooraf na te denken over wat en waarom je dat wilt weten. 

•  geen waarom-vragen te gebruiken; deze roepen vaak 

 weerstand op.

Proces van communiceren
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Wie is wie op afdel ing ‘De Vlier ’?       

Op afdeling De Vlier staat de cliënt centraal. Iedere bewoner 

heeft een eigen zorg-leefplan. Medewerkers en bewoners 

willen elkaar leren kennen en maken samen afspraken over de 

zorgverlening. Persoonlijk contact is belangrijk. Om de bewoners 

een gezicht te geven, hangt naast de deurbel een foto van de 

bewoner. En in zorg-leefplannen is een fotootje opgenomen van 

de contactverzorgende. 

Het draait om de relatie
Teamleider Agaath brengt het onderwerp ‘communicatie’ 

regelmatig ter sprake. Afdeling De Vlier weet dat alles draait om 

de relatie. ‘Als je elkaar beter kent, begrijp je beter wat hij of zij 

nodig heeft’, vindt Sandra, ‘Met iemand die lang in zorg is bouw 

je een relatie op. Net als met je collega’s  Daarbij moet je vooral 

jezelf blijven, want niemand zit te wachten op een kunstje.’

Kijk mee over de schouders van Sandra, Siona en hun collega’s. 

Hoe communiceren zij? Hoe verlopen hun contacten met 

bewoners en met collega’s? Is er sprake van een goed gesprek 

en een echte dialoog?

Sandra (33) is een ‘vlotte’ verzorgende. Ze 
werkt 28 uur per week en runt met man Bob 
de huishouding. Sandra en Bob hebben twee 
kinderen: Jeffrey (1) en Sonny (3). Naast 
haar werk heeft Sandra hobby’s: films kijken 
en dansen. Ze leidt een druk leven. Vaak heeft 
ze het gevoel dat ze maar door rent en nooit 
ergens echt rust voor neemt. Dat breekt 
haar wel eens op.

Sandra

Mevrouw Berkelbach (82), voormalig zang-
lerares, wil zoveel mogelijk zelf doen en hecht 
zeer aan regelmaat en een respectvolle 
bejegening. Ze is allergisch voor ‘ge-jij’ en 
‘ge-jou’. Ze krijgt dagelijks ondersteuning 
bij het aantrekken van steunkousen, ogen 
druppelen en soms ook bij het wassen en 
aankleden. Ze is dol op haar dochter en op 
‘neefje’ Henk. 

Mevrouw Berkelbach

Siona (26) is geboren op Curaçao en woont 
sinds haar vierde in Nederland. Ze is 
hartelijk, open en heeft veel respect voor 
ouderen. Ze laat niet snel het achterste van 
haar tong zien, maar als het nodig is, komt ze 
voor haar opvatting uit. Siona is trots op haar 
afkomst en steekt dat niet onder stoelen of 
banken. De bewoners zijn dol op haar. 

Siona
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Wie is wie op afdel ing ‘De Vlier ’?       

Dorien, dochter van meneer Ter Veld, is 
contactpersoon namens de familie. Ze hangt 
erg aan haar vader. Ze is voortdurend bezig 
met zijn gezondheid en waarschuwt tegen 
gebrek aan beweging en overgewicht. Dorien 
neemt met een zesje geen genoegen en gaat 
altijd voor een acht. Afdeling De Vlier ervaart 
haar betrokkenheid soms als bemoeizucht.

Dorien
Meneer Ter Veld is sinds zijn 60e jaar 
weduwnaar. Hij had een bakkerij en kwam op 
zijn 78e naar De Vlier. Hij heeft een hart-
aandoening en is erg kortademig. Hij luistert 
graag muziek en leest alles wat er te lezen valt 
over vogels. Onlangs kreeg hij een nieuwe heup. 
Meneer Ter Veld is een charmante man die het 
leven neemt zoals het komt.

  Meneer Ter Veld

Agaath (48) werkt al 18 jaar in De Vlier. Zij 
begon als verpleegkundige en is inmiddels al zes 
jaar teamleider. Ze heeft al heel wat collega’s 
zien komen en gaan. Haar relatie met Christien 
liep vier jaar geleden ‘stuk’. Daardoor is het 
werk voor haar belangrijker geworden. Agaath 
komt soms een beetje norsig ’uit de hoek’, 
zonder dat ze dat zo bedoelt.

 Agaath
Erik (52) werkt als fysiotherapeut twee dagen 
per week. Hij behandelt zijn cliënten bij 
voorkeur in ‘zijn domein’, de praktijk- en 
oefenruimte. Hij is deskundig - en weet dat ook 
van zichzelf - en is eigenwijs. Voor Erik geldt 
‘afspraak is afspraak’. Hij is een doener die wil 
dat bewoners en medewerkers zijn instructies 
stipt opvolgen. 

 Erik
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Vanuit dat schuldgevoel luistert Sandra 

naar Agaath. De vriendelijk bedoelde, 

plagerige toon van Agaaths woorden 

ontgaat haar en ze ziet de knipoog, 

bedoeld om de boodschap ‘speels’ 

te maken, al helemaal niet meer. Zo 

ontstaat een duidelijk geval van ‘ruis’, 

een misverstand.

Sandra schiet in de verdediging. Zij voelt 

zich onbegrepen en bevestigd in haar 

schuldgevoel. Vanuit dat gevoel filtert 

zij Agaaths woorden. Dat deze ‘grappig’ 

bedoeld zijn, pikt zij er echt niet uit. 

Overigens heeft Agaaths boodschap, 

ondanks de begeleidende grap, wel 

een sterke ondertoon. Voor huiselijke 

situaties kan ze best begrip opbrengen, 

maar ze vindt het wel vervelend dat 

Sandra te laat is. Die boodschap komt 

duidelijk over. 

In het contact tussen Agaath en Sandra 

gaat het vooral om lichaamstaal, 

de ondertoon en het onderliggende 

gevoel. In zo’n situatie is de kans op 

ruis groot. Een vervelend misverstand 

ligt dan op de loer … De boodschap 

van de ‘zender’ (Agaath) gaat verloren 

omdat de ‘ontvanger’ (Sandra) op een 

ander kanaal is afgesteld. Als dat vaak 

gebeurt, krijgen zender en ontvanger een 

vertekend beeld van elkaar. Dan kunnen 

misverstanden ontstaan. Jammer, want 

als beiden hun gedachten wél uitspreken, 

zou de lucht snel geklaard zijn. 

Ruis en misverstanden 

In Sandra’s team komt iedereen op tijd. Zonder die afspraak geen goede 

overdracht en taakverdeling. Door Jeffreys tandjes komt Sandra te laat, voor 

de tweede keer in korte tijd. Ze voelt zich schuldig: Jeffrey laat ze ‘achter’ 

en de afspraak met collega’s komt ze niet na. 

In ons hoofd staan geen schotten tussen werk en 

privé. Je werkdag begint altijd thuis. Wie met het 

verkeerde been uit bed stapt, is op het werk geen 

‘vrolijke Frans’. En na een dag hard werken of 

een vervelend voorval ben je thuis geen bruisend 

middelpunt. Je wilt eerst even bijkomen.

Scheiding tussen werk en privé? 
Vergeet thuis of op je werk niet zo af en toe te 

zeggen hoe je je voelt. Je collega kan denken dat 

jouw snauwerige opmerking een reactie is op haar 

gedrag bij een bewoner. Terwijl die snauw eigenlijk 

voor je partner bedoeld was. En als je thuis, na een 

intensieve werkdag, de vraag krijgt: ‘Is er iets?’, 

grijp dan je kans en vertel wat er in je omgaat. 

Dat is wel zo duidelijk en voorkomt misverstanden. 

Doe het als het kan en voel je niet schuldig als het 

niet lukt. Supermensen bestaan alleen in films en 

boeken. 

Doen! 

TIP
Zorg dat je het werk ‘loslaat’ voordat 
je naar huis gaat. Door even ‘stoom af 
te blazen’ met een collega bij een kopje 
koffie of thee. Of samen kort de dag 
doornemen. Neem thuis even de tijd 
voor jezelf. Maak een wandeling met de 
hond, drink thee, lees een tijdschrift …

 Luister goed naar wat 
er gezegd wordt; luister 
beter naar wat er niet 

gezegd wordt
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Dat beg int l ekker!
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Als je gehaast bent, ben je met je 

aandacht maar half bij wat je op dat 

moment doet. Je verliest de privacy uit 

het oog en vergeet aan te bellen of op de 

deur te kloppen. Je loopt in gedachten al 

vooruit op wat je dadelijk gaat doen. De 

ander – je cliënt of collega – merkt dat 

aan je houding, je stem, de onrust in je 

ogen. Je vraagt: ‘Alles goed met u?’ en 

hoopt: ‘Als er maar geen lang verhaal 

komt.’ Je probeert wel contact te leggen, 

maar je lichaam zegt: ‘Ik ben er niet.’ Die 

laatste boodschap komt het sterkst over. 

Je cliënt of collega reageert erop door 

dan maar niets te vragen. 

Te vaak een ‘half gesprek’ voeren, gaat 

toch knagen. Wat helpt is heel bewust 

contact maken. Bijvoorbeeld door een 

stoel te pakken en bij je cliënt te gaan 

zitten. Laat merken dat je luistert, 

maak oogcontact en ben aanwezig met 

‘lichaam en geest’. Lastig? Probeer het 

uit en praat er met je collega’s over. Hoe 

doen zij dat eigenlijk?

Helemaal 'erbij zijn ’
Sandra heeft de haast nog in haar lijf en probeert tijd terug te winnen. De 

dagelijkse spagaat: aandacht voor cliënten én collega’s, in een race tegen de 

klok. Waar vind je momenten van rust, hoe creëer je die samen met je team? 

Dat is een kunst, moeilijk, maar belangrijk om onder de knie te krijgen.

TIP

Ben je gejaagd, onrustig? Spreek je 

erover uit. Dat geeft jou rust en de 

ander duidelijkheid. En dat is wel zo 

prettig!

Doen! 

De mens heeft twee 
oren en één mond 

om twee keer zoveel 
te luisteren als te 

praten

Cliënten geven vaak commentaar. ‘Ik vind het 

niet prettig als je zo gehaast doet’, zegt mevrouw 

Berkelbach. Probeer daar naar te luisteren. Dat 

biedt de gelegenheid om gas terug te nemen en je 

af te vragen wat op dat moment het belangrijkst is. 

Gebruik LSD voor een goed gesprek
Goed luisteren klinkt gemakkelijker dan het is. Vaak 

luister je maar ‘half’: je hoort wel, maar luistert niet 

echt. Soms hoor je alleen de feiten zonder er nader 

op in te gaan. Contact maken lukt beter als je ‘actief 

luistert’ en niet terugdeinst voor LSD: Luisteren, 

Samenvatten en Doorvragen. 

Luisteren door open vragen te stellen, door door te 

vragen met de bedoeling een echt gesprek te krijgen 

en zo af en toe samen te vatten:  ‘Als ik u goed 

begrijp, dan …’ LSD brengt een goed gesprek, een 

dialoog op gang. Daardoor begrijp je beter wat de 

ander denkt, vindt of voelt. 

BIJ EEN DIALOOG

• Neem je de tijd en zoek je diepgang.

•  Verplaats je je in de ander, je bekijkt de wereld door 

de ogen van de ander.

• Stel je open vragen en gebruik je LSD.

• Oordeel je niet; je probeert de ander te begrijpen.

• Respecteer je verschil in opvatting.

• Zoek je niet onmiddellijk naar een oplossing.

•  Zorg je voor vertrouwen en privacy: je bespreekt wat 

wel en niet gerapporteerd wordt.

•  Denk je niet tegen de ander ('ja, maar …'); 

 je denkt samen, als één hoofd ('ja, en …'). 
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Haastige spoed . . .
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Communicatie is contact 
Als iemand je iets vertelt, is het 

belangrijk om goed te luisteren. Als je 

iets niet weet kun je het vragen. Dat 

kost niets en voorkomt misverstanden. 

Vaak denk je het al te weten – ‘Op 

dinsdag gaat mevrouw Berkelbach altijd 

naar de activiteitenbegeleiding’ – en 

sta je niet meer open voor informatie 

die daarvan afwijkt. Jammer, want als 

je navraagt wat is afgesproken, hoor je 

hoe het wél zit. Gewoon doen dus, want 

vragen kost niets.

Communicatie is uitwisselen 
van informatie
Mondeling en schriftelijk. Zorg-

leefplannen geven uitvoerig 

informatie over cliënten. Daarom 

is een zorg-leefplan een belangrijk 

communicatiemiddel. Voorwaarde is wel 

dat iedereen het bijhoudt, controleert 

en de gemaakte afspraken nakomt. 

Sandra was niet op de hoogte van de 

afspraak die collega Siona maakte met 

mevrouw Berkelbach: ze vroeg zich 

af wat er misging en raadpleegde het 

zorg-leefplan. Die controle leidde tot 

de conclusie: ‘Ik had op de zorgkaart 

moeten kijken ...’

Neem ANNA mee

‘We moeten met de lift … mijn dochter komt me halen.’ Het is maar goed dat 

mevrouw Berkelbach zo vasthoudend is. Zij kent haar ochtend-programma 

precies. Sandra is minder goed op de hoogte. Zij gaat uit van wat gebruikelijk 

is en denkt dat het vandaag net zo is als andere dinsdagen. 

We gaan maar al te vaak uit van vanzelfsprekendheden. Soms sla je met 

die houding de plank flink mis. Gebruik daarom als ezelsbruggetje: neem 

ANNA mee. Dat wil zeggen: altijd navragen, nooit zomaar aannemen. Er zijn 

verschillende manieren om dat te doen.

‘U ziet er mooi uit, feestelijk!’ Deze opmerking 

geeft mevrouw Berkelbach een prettig gevoel. 

De positieve aandacht is goed voor haar 

zelfvertrouwen. Een oprecht gegeven compliment, 

een welgemeende schouderklop doen wonderen. 

Bij cliënten én bij collega’s. 

Kritiek geven
Onacceptabel gedrag, niet nakomen van afspraken, 

verkeerde beslissingen; ze komen voor, want zorg 

is mensenwerk. Soms leidt gedrag tot wegwerp-

gebaren, gefronste wenkbrauwen, een afkeurend 

uitgesproken reactie. Dan weet je: ‘Ik zit niet goed!’ 

Kritiek uitdelen en ontvangen zijn onderdeel van het 

werk. Maar kritiek, zeker wanneer deze afbrekend 

is, galmt heel lang na. Kritiek verstoort de sfeer en 

samenwerkingsrelatie en maakt onzeker. En kritiek 

stimuleert niet om het een volgende keer beter te 

doen.  

Geef eens een compliment!
Probeer het eens anders. Neem een voorbeeld aan je 

collega die ‘lekker’ bezig is en geef een compliment 

voor gedrag dat je op prijs stelt. Een compliment is 

een prettig pepmiddel. Het spoort aan om door te 

gaan met waar je goed in bent. In een team heeft 

iedereen haar sterke kanten. Het is belangrijk om 

die te benoemen en te gebruiken. Dat maakt het 

werken prettiger en komt de sfeer ten goede. 

Want wat je aandacht geeft, groeit.   

Doen! 

Complimenten die we 
van anderen krijgen 
zijn meestal de echo 
van complimenten die 
wij anderen hebben 

gemaakt

Twee monologen 
maken nog geen 

dialoog
TIP
Meer informatie over het geven van 
complimenten vind je in de rubriek 
'Zo doe je dat!' op pagina 29.
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Vragen kost n iets
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Contactverzorgenden kennen hun cliënt 

goed en komen op voor diens belangen 

en wensen. Zij bespreken die wensen 

met artsen, fysiotherapeuten, diëtistes en 

activiteitenbegeleiders. In die overleggen 

krijgen verzorgenden meestal niet 

‘hun zin’. Ze kennen de cliënt goed, 

zijn deskundig genoeg, maar gedragen 

zich te vaak als underdog. Andersom 

hebben behandelaars soms moeite met 

de centrale, coördinerende rol van 

verzorgenden. In de communicatie 

‘verschuilen’ ze zich achter hun 

deskundigheid (‘Ik weet het beter’ of de  

machtsverhoudingen in de organisatie 

(‘Ik ben de baas’). Beide houdingen – 

‘underdog en baas’ – staan een open 

communicatie in de weg. De inhoud 

van de boodschap raakt ondergeschikt 

aan de relatie die verzorgende en 

behandelaar hebben. Het gaat niet meer 

om het ‘spel’ (de cliënt centraal stellen), 

maar om de ‘knikkers’.

In het gesprek met Erik gebeurt waar 

Sandra bang voor is. Ze is vasthoudend 

en komt op voor haar cliënt, maar 

Erik houdt voet bij stuk. Hij is niet 

flexibel en gaat voorbij aan Sandra’s 

argumenten. Eriks lichaamstaal spreekt 

boekdelen en zijn opmerking ‘Denk toch 

eens na’ klinkt als ’Ik weet het beter dan 

jij’. Daarmee overstemt hij Sandra. Erik 

‘wint’ en Sandra ‘verliest’. Maar eigenlijk 

zijn hier alleen maar verliezers. Erik en 

Sandra omdat hun werkrelatie verstoord 

is en uiteindelijk is meneer Ter Veld 

daarvan de dupe. 

Het spel en de knikkers
Meneer Ter Veld revalideert na een geslaagde heupoperatie. Fysiotherapeut 

Erik verwacht hem in zijn praktijkruimte. Maar Ter Veld voelt zich nog 

onzeker en wil graag in zijn eigen kamer oefenen. Sandra, contactverzorgende 

van meneer Ter Veld, wil die wens met Erik bespreken. Wel lastig vindt ze, 

want Erik kan nogal dominant zijn.

In de zorg gaat het om de cliënten. Bij 

communicatie is het daarom ook belangrijk om 

een goede relatie te hebben met je collega’s, met 

je teamleider en met de mantelzorger. En met 

de arts, de kok of het hoofd van de facilitaire 

dienst. Maar wie bepaalt wat het beste is voor je 

cliënt? En waaraan ontleen jij jouw gezag?

Samen voor de cliënt
Communicatie verloopt moeizaam wanneer 

mensen zich (onbedoeld) aangetast voelen in hun 

deskundigheid of functie. Tact is dan vereist, want

je gaat al snel op ‘lange tenen’ staan. 

Het helpt als een leidinggevende of de directeur het 

goede voorbeeld geeft en het belang van de cliënt 

voorop stelt. Communicatie verloopt soepeler in 

een organisatie die samenwerking stimuleert, die 

ruimte geeft voor dialoog en het beste uit haar 

medewerkers naar boven haalt. Communicatie kent 

minder ruis en misverstanden als medewerkers echt 

naar elkaar willen luisteren en zich openstellen voor 

de opvatting van de ander. En dat zorgt weer voor 

een betere samenwerkingsrelatie. Het gaat er om het 

spel zo te spelen dat de winnaar vooraf bekend is: 

de cliënt.

TIP
Een goede voorbereiding is het halve 
werk. Stel je vooraf in op een moeilijk 
gesprek. Weet wat je wilt bereiken en 
waarom. Schrijf belangrijke gespreks-
punten van te voren op. Oefen het 
gesprek zo nodig met een collega. 
Vergeet niet dat het uiteindelijk om 
het belang van je cliënt gaat. 

Doen! 

Je herkent de ware 
wijze niet aan zijn 
antwoorden maar 
aan zijn vragen
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TIP
Een goede voorbereiding is het halve 
werk. Stel je vooraf in op een moeilijk 
gesprek. Weet wat je wilt bereiken en 
waarom. Schrijf belangrijke gespreks-
punten van te voren op. Oefen het 
gesprek zo nodig met een collega. 
Vergeet niet dat het uiteindelijk om 
het belang van je cliënt gaat. 

Een halsstarrige fysio…
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Soms blijft er iets door je hoofd spoken. 

Bij Sandra bijvoorbeeld. Zij had zich 

goed voorbereid op haar gesprek met 

Erik, maar is ontevreden over de afloop. 

Op zo’n moment is het heerlijk dat ze 

bij een collega haar verhaal kwijt kan. 

Even je hart luchten terwijl je samen 

een ‘bakkie doet’ of sigaretje rookt. Als 

je in een team werkt waarin het ‘klikt’, 

is er altijd wel een collega met wie je 

kunt bijkletsen. En als je elkaar wat 

beter kent, heb je aan een half woord al 

genoeg. 

Verschil mag er zijn 
Iedereen is gevormd door opvoeding, 

school, geloof, vrienden, culturele 

achtergrond. Jouw normen en waarden 

kunnen daarom verschillen met die 

van je collega’s of je cliënten. Een 

gereformeerde Friezin staat heel 

anders in het leven dan iemand uit een 

Amsterdamse volksbuurt of dan een 

Twentenaar met Turkse achtergrond. 

Iedereen is anders, dat maakt je team 

kleurrijk en divers. Maak daar gebruik 

van en bekijk je werk eens door de 

bril van je collega. Zij is wellicht 

lichtvoetiger dan jij en gebruikt haar 

‘lijfelijkheid’ terwijl ze communiceert. 

En ‘benut’ je collega die oog heeft 

voor geloofsachtergronden en regelt 

dat cliënten op zondagochtend naar de 

kerkdienst op TV kunnen kijken.   

‘Ff’ bijkletsen!
Een cliënt die jou plotseling een mep verkoopt, een collega die je verjaardag 

vergeet … Een familielid dat je complimenteert, de stralende lach van een 

bewoner voor wie je een uitstapje regelde. Iedere dag brengt iets nieuws, 

prettige en minder prettige dingen. 

Sandra spreekt Siona aan op de gemaakte afspraken 

over het snoepen van meneer Ter Veld. Sandra doet 

dat ongevraagd, tussen neus en lippen door. Ze 

zegt: ‘Ik heb er geen goed gevoel bij, hou je nu aan 

de regels.’ Vervolgens verloopt het gesprek goed 

omdat Sandra en Siona elkaar vertrouwen en Siona 

bereid is haar gedrag te overwegen. 

‘Elkaar aanspreken’ in het werk 
Als iemand je aanspreekt op je houding, je gedrag 

of op het uitvoeren van je taken, krijg je feedback. 

Het is een hele kunst om je door feedback niet 

persoonlijk te laten raken. Andersom is het ook 

lastig om op een opbouwende manier feedback te 

geven. Feedback geven en ontvangen vereist een 

open sfeer en een prettig werkklimaat. Je moet je 

vertrouwd en veilig voelen bij elkaar. 

Feedback is zinvol rond afspraken die je met je 

team over het werk gemaakt hebt. Je kunt elkaar 

ook aanspreken over de manier waarop je omgaat 

met de gedragscode of de beroepscode voor de 

verzorging. Hoe doe jij dat en wat vind ik daarvan? 

Leid je gedrag tot goede resultaten? Omdat 

feedback lastig is, zijn er regels voor opgesteld. 

Doen! 

Goede feedback is 
als een zomerse 

regenbui: het zorgt 
voor groei en spoelt 
de wortels niet weg

TIP

Praat tijdens een teamoverleg eens 

over de zorgvisie van jullie organisatie. 

Of over de gedragscode die je 

afgesproken hebt. Wat vind je 

belangrijk in de omgang met elkaar

en je cliënten?

TIP
Kijk bij de rubriek 'Zo doe je 
dat!' op pagina 24 voor meer 
informatie over feedback. 
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Peren & Bakabana
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Om de zorg en ondersteuning te bieden 

die nodig is, doen zorginstellingen 

steeds vaker een beroep op mantel-

zorgers. Noodgedwongen krijgen de 

partner of familieleden daardoor een 

steeds grotere rol in de zorg voor hun 

naaste. Dat betekent dat communicatie 

met mantelzorgers steeds intensiever 

wordt. Meestal verloopt dat goed. Soms 

is het lastig, zeker wanneer familieleden 

veel aandacht vragen en voor ieder 

wissewasje op de stoep staan. Of als 

familieleden het onderling niet eens zijn 

of iets anders willen dan de cliënt.

Agaath heeft het gesprek met Dorien 

vooraf doorgenomen met Sandra. Een 

verstandige aanpak, want daarmee 

ondersteunt Agaat Sandra in haar rol 

als contactverzorgende. Tijdens het 

gesprek blijft Agaath rustig en correct. 

Tegelijkertijd ook helemaal zichzelf, met 

de kleine plagerijtjes die daarbij horen: 

‘Uw vader noemt salades konijnenvoer’. 

Dorien accepteert dat. Hierdoor breekt 

de spanning iets. Heel belangrijk in 

contact met anderen.

Samenspel met familie
Dorien hamert erop dat haar vader meer beweging nodig heeft en gezonder 

moet eten. Sandra heeft met Dorien en haar vader afspraken gemaakt over 

voeding. Deze gaan Dorien echter niet ver genoeg. Zij zoekt het ‘hogerop’ 

en wil een gesprek met Agaath. 

Soms vertoont je gesprekspartner het gedrag van 

een bokser. Agaath krijgt van Dorien de ene na  

de andere opmerking om haar oren. ‘Jullie doen  

niet genoeg voor mijn vader’ … ‘Je let onvol-

doende op zijn eten’ … ‘Hij krijgt te weinig 

lichaamsbeweging’ …  

Maak je niet druk, maar DIK
Ondanks haar groeiende ergernis blijft Agaath 

luisteren. Ze weet dat Doriens gedrevenheid en 

‘doorduwen’ voortkomen uit zorg en 

machteloosheid. Agaath maakt zich daarom niet 

druk, maar DIK: ze Denkt In Kwaliteiten. Ze gaat 

uit van de goede bedoeling van Dorien en probeert 

de positieve kwaliteiten te horen. Agaath benoemt 

de grote betrokkenheid van Dorien en spreekt 

haar waardering daar over uit. Ze gaat niet in de 

verdediging maar blijft zoeken naar een oplossing. 

Laat OMA thuis
Terwijl Agaath Dorien te woord staat, gaat er van 

alles ‘in haar om’. Ze heeft zeker een mening over 

Doriens houding, maar houdt die voor zich. Agaath 

oordeelt niet, hoewel het op haar tong ligt om te 

zeggen: ‘Ik vind dat uw vader daar zelf over beslist’. 

In een gesprek wil je soms tussen de regels door 

duidelijk maken wat je van iemand vindt of wat de 

ander moet doen. Meestal helpt dat niet. Als je dat 

doet, luister je namelijk niet meer goed naar de 

ander en wat de ander bedoeld te zeggen. Laat 

daarom OMA thuis. Probeer niet te Oordelen, houd 

je Mening voor je en geef geen Adviezen.

Door haar aanpak vermijdt Agaath onnodige irritaties 

en blokkeert het gesprek niet. Agaath blijft met 

Dorien in contact. 

Doen! 

TIP

Vaak stuit je tijdens een gesprek op 

weerstand bij de ander. Hoe ga je 

daarmee om? In de rubriek 'Vraag het 

Annemieke' op pagina 32 krijg je 

antwoord op die vraag.

TIP
Zorg dat familieleden goed 
geïnformeerd zijn. Betrek ze 
vanaf het begin bij de zorg. 
Bespreek wederzijdse 
verwachtingen. Dat voorkomt 
irritaties en onduidelijkheden.

Als iedereen gelijk 
wil hebben, is er 
geen plaats meer 

voor dialoog.
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Dorien draaft door
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Cliënten zijn tot op zekere hoogte 

afhankelijk van verzorgenden. De 

een biedt de zorg die de ander nodig 

heeft. Dat gevoel van afhankelijkheid 

verdwijnt gaandeweg naar de 

achtergrond. Want verzorgenden en 

cliënten zijn ‘ook gewoon mensen’. Als 

zij elkaar wat langer kennen, ontstaat 

er meer dan een professionele relatie. 

Je weet meer van elkaars achtergrond, 

leert familieleden kennen, ontdekt 

elkaars eigenaardigheden en voorkeuren. 

Bovendien zien verzorgenden hun 

cliënten ook op intieme momenten en in 

kwetsbare situaties. Dat schept een band. 

Ook al heb je een goede band met je 

cliënten, is het niet de bedoeling je hele 

‘hebben en houden’ te delen. Zadel je 

cliënten niet op met jouw problemen of 

zorgen. Deel wel de leuke dingen die je 

meemaakt; dat geeft juist extra kleur 

in het leven van cliënten. Maar bepaal 

vooral zelf wat je wel of niet vertelt.

‘Dat is ons geheimpje hoor’, zegt Siona 

tegen meneer Ter Veld. Daarmee sluiten 

ze een  verbond, ze ‘zweren een beetje 

samen’. Het is een speelse manier om 

duidelijk te maken dat het niet zo erg is 

als je een keertje tegen de regel ‘zondigt’. 

Uiteindelijke houdt meneer Ter Veld de 

regie en begrijpt hij Siona’s boodschap: 

‘Er moeten en paar pondjes af’. Siona wil 

zich aan de afspraak houden en brengt 

dat op een prettige manier over. Zij 

realiseert zich dat zorgen mensenwerk 

is. Dat past bij haar. 

Zorgen is mensenwerk
Op weg naar mevrouw Berkelbach denkt Siona terug aan het gesprek met 

Sandra. Over de bakabana en het nakomen van afspraken. Ze denkt vooral 

aan Dorien, die uit haar vel springt als ze hoort dat ze haar vader ‘stiekem’ 

lekkernijen toestopt. Ze gaat naar meneer Ter Veld: die bakabana moeten 

tussen hen blijven … 

In een notendop laat Siona zien hoe de feedback 

die ze van Sandra kreeg haar aanzette tot actie. 

Daar ging wel een moment van nadenken aan 

vooraf. Siona nam de tijd voor ‘reflectie’. En ze 

nam de verantwoordelijkheid om haar ´fout´ te 

herstellen.

Even stilstaan bij wat je doet
Wie reflecteert houdt zichzelf een spiegel voor. 

Je staat even stil bij je werk. Je richt de blik naar 

binnen en stelt jezelf vragen: ‘Waarom handelde 

ik zoals ik deed? Had ik daar een bedoeling mee? 

Wat wilde ik ermee bereiken?’ Het is een soort van 

feedback, maar dan in je uppie. Reflectie kan leiden 

tot een nieuw inzicht en het besef dat je voortaan 

bepaalde zaken anders wilt aanpakken. Daarmee kan 

het ‘jezelf de spiegel voorhouden’ leiden tot andere 

actie en nieuw gedrag.

Reflecteren kun je ook doen in teamverband. Samen 

stilstaan bij hoe je als team je werk doet. Hoe doen 

jullie het? Wat vind jij ervan? Kan het ook anders? 

Reflectie kost tijd. Het ‘werkt’ als je er bewust met 

je collega’s mee bezig kunt zijn. Die tijd moet je 

maken. Als je teamleider het ook een goed idee 

vindt, moet dat kunnen lukken. 

Doen! 

TIP
Kies met je team een onderwerp waar 

je samen over wilt praten. Waar wil je 

bij stilstaan? Spreek in overleg met je 

teamleider een tijdstip af waarop je 

met je met je collega’s ‘even stil staat 

bij je werk’. 

TIP
Neem een kijkje in de databank 
voor verschillende manieren om 
even stil te staan bij je werk. 
Kijk op: 
www.vilans.nl/communiceren
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Ons geheimpje
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Het is prettig dat mevrouw Berkelbach 

voor haar mening uitkomt en 

gemakkelijk praat. Siona krijgt daardoor 

veel informatie en dat maakt de 

communicatie gemakkelijker. Bij veel 

cliënten is dat niet het geval. Je moet 

dan echt moeite doen om in gesprek 

te raken. Het helpt als je de cliënt 

vertelt dat je een bewonersoverleg 

of een multidisciplinair overleg gaat 

voorbereiden. De cliënt kan zich hier dan 

ook op voorbereiden. Vraag eventueel 

ook familieleden naar hun ervaringen, 

wensen en verwachtingen.

Tips voor een goed gesprek
De volgende regels helpen: 

–  Bedenk vooraf wat je wilt weten. Vertel 

wat het doel van het gesprek is.

–  Stel open vragen, die leveren veel 

informatie op: ‘Kunt u iets vertellen 

over ...?’

–  Stel W-vragen: wie, wat, waar, wanneer. 

–  Stel korte en concrete vragen. Die 

zijn het duidelijkst en voorkomen 

misverstanden.

–  Soms is een korte inleiding nodig, 

daarmee vergroot je de betrokkenheid: 

‘Ik vind het wel eens lastig met mijn 

opgroeiende kinderen. Hoe vond u 

 dat vroeger eigenlijk?’

–  Let op non-verbale signalen: ‘Ik hoor 

een diepe zucht, waar komt 

 die vandaan?’

–  Reageer op onderliggende gevoelens: 

‘Dat klinkt erg verdrietig, wilt u daar 

misschien iets over vertellen?’ 

–  Benoem zaken die je opvallen, dat 

biedt mogelijke aanknopingspunten: 

 ‘U leest de krant al een paar weken niet  

 meer, klopt dat?’

–  Vermijd vragen waarbij je de ander iets 

in de mond legt. ‘Die meneer Barten 

heeft het geluid van de TV zo hard aan 

staan, daar zult u wel last van hebben 

hè?’

Alles naar wens?
Binnenkort is er bewonersoverleg en komt ook de zorg van mevrouw 

Berkelbach ter sprake. Contactverzorgende Siona wil graag horen hoe het 

gaat met haar en of alles naar wens verloopt. Daarom heeft ze vandaag 

extra tijd ingepland. Dan heeft ze een keer écht de tijd om bij te kletsen …

Doen! 

TIP
Niet alles wat de cliënt of een 

familielid vertelt, moet in het dossier. 

Bewaak de vertrouwelijkheid en de 

privacy. Lees meer hierover in de 

rubriek 'Zo doe je dat!' op pagina 28.

In een waardevol 
gesprek is het 

spreken een gevolg 
van het luisteren. 

‘Sandra wist van niets, had je het niet 

doorgegeven?’ vraagt mevrouw Berkelbach een 

beetje verwijtend. Siona pakt het goed op. Ze 

schiet niet in de verdediging, bevestigt dat 

Sandra het niet wist en legt uit hoe dat komt. 

Opkomen voor je collega …
Siona valt mevrouw Berkelbach niet af, maar haar 

collega ook niet. Ze neemt het voor Sandra op. Dat 

kweekt ook begrip voor de situatie van Sandra en 

het misverstand dat daar uit voortvloeide.

… en voor je cliënt
Tijd is schaars en het is altijd druk. Des te 

fijner is het als het lukt een hartenwens van 

je cliënt te verwezenlijken. Daar kun je ook 

familie of vrijwilligers bij inschakelen. Of de 

supportersvereniging die regelt dat meneer Jacobs 

een wedstrijd van zijn voetballende kleinzoon kan 

bijwonen. Om de wens van mevrouw Berkelbach 

mogelijk te maken zou neef Henk als begeleider mee 

kunnen. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt. Als 

het lukt, kun je bij je cliënt voorlopig niet meer stuk 

en kun je met trots vertellen over je werk en wat het 

de bewoners ‘oplevert’.

TIP
Denk je dat het beter kan met je 
gespreksvaardigheden? Vind je 
het moeilijk om meer intiemere 
vragen te stellen in een gesprek? 
Oefen dit met een collega. Of  
bespreek eens met je teamleider 
of extra scholing mogelijk.
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Naar de Lorelei
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Stoom afblazen aan het einde van een 

intensieve werkdag. Als je de kans 

krijgt: zeker doen! Het is ‘lekker’ om 

bij je collega’s je hart te luchten en te 

vertellen wat je die dag prettig vond, of 

juist niet. En misschien wil je nog wel 

ergens advies over vragen. 

Sandra heeft die behoefte vandaag. Ze 

rent de hele dag al achter zichzelf aan 

en het voorval met Agaath, eerder die 

ochtend, zit haar nog steeds dwars. Ze 

voelt zich door Agaath niet begrepen en 

die ‘gemoedstoestand’ kleurt het beeld 

dat Sandra van haar heeft.

Bijkletsen zonder roddelen
Sandra houdt zich niet in als ze over 

Agaath vertelt: ‘Die moet me echt 

hebben de laatste tijd …’, zegt ze. ‘Ik 

hoop dat ze me eens met rust laat.’ 

In zo’n geval komen collega’s maar 

al te vaak met voorbeelden die het 

beeld bevestigen en versterken. Stoom 

afblazen en bijkletsen gaan dan 

geleidelijk over in roddelen. Agaath is 

er toch niet bij, dus alle remmen los ... 

Maar roddelen lost geen problemen op. 

Je voelt je even lekker, maar onderhuids 

blijft het knagen. 

Sandra rekent op bijval van Siona, 

maar tot haar verrassing blijft die 

bijval uit. Siona heeft zeker begrip voor 

Sandra, maar zij komt met voorbeelden 

die juist een andere kant van Agaath 

belichten. Collega Beate neemt het ook 

voor Agaath op. Dat stemt Sandra tot 

nadenken. Ze neemt haar eigen gedrag 

onder de loep en neemt het besluit dat 

ze nu eindelijk wel eens een gesprek met 

Agaath wil. 

‘Vanochtend kwam ik binnen bij mevrouw Kuilboer. 

Ze zat op haar stoel en voelde zich helemaal niet 

lekker. Toen ik vroeg hoe het ging, werd ze heel 

boos. Ik wilde weten wat er aan de hand was, maar 

ze bleef maar schreeuwen. Ik had op dat moment 

weinig tijd en zei dat ik terug zou komen als ze 

weer rustig was. Toen ik na een tijdje terugkwam 

wilde, ze niks meer zeggen. Ik voelde me daar 

behoorlijk rot over.’

Advies vragen aan collega's
Op deze manier kan een gesprek beginnen waarbij 

je collega’s vraagt om mee te denken, om een 

advies te geven. Jij of een van je collega’s vertelt 

over een situatie waar je nog graag iets over kwijt 

wilt. Je beschrijft waar het over gaat. Wie waren er 

bij betrokken, wat gebeurde er, wat deed jij, hoe 

voelde jij je? Vervolgens maak je je collega’s 

duidelijk wat je nog met die situatie wilt. Vooral 

even je hart luchten en stoom afblazen? Of wil je 

graag weten hoe zij mevrouw Kuilboer vandaag 

ervaren hebben? Hoe zouden zij omgaan met zo’n 

woede-uitbarsting?

Doen! 

Een kwartiertje 
nadenken 

bespaart een dag 
werk

Onder een kopje thee…
Siona rapporteert bijzonderheden in het dossier van meneer Ter Veld. Beate 

bekijkt de teamagenda. Sandra wil graag even stoom afblazen voordat ze 

naar huis gaat.  Dat is een goede dagelijkse gewoonte op afdeling De Vlier. 

Agaath heeft daar voor gezorgd. Sandra schenkt een kopje thee in voor 

zichzelf en de anderen. Ze zucht goed hoorbaar … Siona reageert. Ze kan 

zich voorstellen hoe Sandra eraan toe is.

TIP
Neem een kijkje in de databank 
voor verschillende manieren om 
even stil te staan bij je werk. 
Kijk op: 
www.vilans.nl/communiceren
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Stoom af blazen
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Zo doe je dat!

Elkaar aanspreken in je werk. Feedback, zo doe je dat!

Als iemand je aanspreekt op je houding, je gedrag of op het uitvoeren van je taken, krijg je feedback. 

Het is een hele kunst om je door feedback niet persoonlijk te laten raken. Andersom is het ook lastig 

om op een opbouwende manier feedback te geven. 

Feedback is een mededeling aan een ander die informatie 

geeft over hoe het gedrag van die ander wordt 

waargenomen, begrepen en ervaren. Feedback is bedoeld 

om je te helpen, te ondersteunen. Om je werk beter of 

anders te kunnen doen. Je kunt er iets van leren, jezelf 

ontwikkelen. Sta daarom open voor het commentaar 

dat je krijgt en luister naar wat de ander te zeggen heeft. 

Je kunt er je voordeel mee doen. 

Onderling vertrouwen is een belangrijke basis voor 

feedback én de bereidheid om van elkaar te leren. Verder 

is het belangrijk om gunstige voorwaarden voor feedback 

te creëren en een aantal regels te hanteren.

Voorwaarden voor goede feedback
–  Zorg voor een rustige omgeving waar je niet gestoord 

wordt.

–  Neem de tijd, een race tegen de klok werkt averechts

–  Zorg voor een één-op-één gesprek; geef geen feedback 

als anderen erbij zijn.

RESuLtAAt VAN GOEDE FEEDBACK

Als je er samen goed uitkomt, is het resultaat:

•  Betere communicatie door minder storingen en 

 misverstanden.

•  Je begrijpt elkaar beter en ziet in wat jouw gedrag 

 bij de ander oproept.

• professionele en persoonlijke groei.

TIP
Aan de slag met communicatie 
in je team? Download de  
lesbrief op:
www.vilans.nl/ communiceren

In deze rubriek krijg je achtergrondinformatie, praktische tips en 

adviezen over verschillende onderwerpen rond communicatie. 

Deze keer over feedback, een goed gesprek, omgaan met privacy-

gevoelige informatie, reflecteren, complimenten geven en kwaliteiten benoemen. 

Kijk voor meer informatie en tips op www.vilans.nl/communiceren
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FEEDBACK IN DE pRAKtIJK 

Aan de hand van de vijf stappen om feedback te geven, 

geven we een voorbeeld van een goede manier van feedback 

geven. 

1 Informeer of de ander openstaat voor feedback:

  ‘Ik wil even terugkomen op wat er net gebeurde, kan dat 

nu?’

2  Spreek in de ik-vorm; beschrijf wat je waarneemt aan 

 feitelijk gedrag:

  ‘Als ik jou om uitleg vraag zeg je dat je iets beters te doen 

hebt en daarna loop je meteen weg.’

3 Maak duidelijk wat dat met je doet: 

  ‘Dat vind ik heel vervelend. Ik krijg het gevoel dat je geen 

respect voor me hebt.’

4 Ga na of de ander je begrijpt:

 ‘Kun je je dat voorstellen? Begrijp je mijn gevoel?’

5  Vertel welk gedrag je anders zou willen; maak daar samen 

afspraken over:

 ‘ Ik snap best dat je het druk hebt, maar ik stel het op prijs 

als je dat op een vriendelijke manier aangeeft. Ook vind ik 

het prettig als je mij dan even vertelt wanneer het je wel 

uitkomt.’

Regels voor feedback geven
–  Informeer of de ander er voor openstaat, neem er 

 de tijd voor.

–  Spreek in de ik-vorm: het is jouw mening, anderen 

kunnen anders denken. 

–  Beschrijf concreet gedrag in termen van: 

 ‘Ik zag, hoorde, voelde …’, geef nooit via-via feedback.

–  Richt je uitsluitend op veranderbaar gedrag.

– Speel niet op de persoon.

– Wees eerlijk en niet emotioneel.

–  Geef aan welk effect het gedrag op jou heeft; 

 begin positief.

– Ga na of de ander je begrijpt.

–  Vertel wat jij anders zou willen, probeer afspraken 

 te maken.

Regels voor feedback ontvangen
–  Vat wat je hoort niet op als een persoonlijke aanval; 

 zie het als een mogelijkheid om te leren.

–  Luister goed en ga niet in de verdediging; 

 geen ‘ja, maar …’, je hoeft het niet eens te zijn met 

 de ander.

–  Sta open voor de ander: stel open vragen, neem de tijd. 

–  Luister goed, zorgvuldig en actief;  maak gebruik van 

LSD: luisteren, samenvatten, doorvragen.

–  Controleer of je de ander begrijpt.

– Vertel eerlijk hoe je de feedback ervaart. 

–  Vertel wat je wel of niet gaat veranderen en waarom; 

maak afspraken. 

– Bedank de ander voor zijn feedback.
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Informeer of de ander open staat voor feedback Zie feedback als een kans om te leren en niet als 
persoonlijke aanval. Verdedig niet en leg niet uit

1 1

2

3

4

5

Oordeel en interpreteer

Haal zoveel mogelijk 
oude koeien uit de sloot

Geef zoveel mogelijk 
ongevraagde feedback

Geef feedback als de ander haast heeft of 
als er veel mensen aanwezig zijn 
(in pauzes bijvoorbeeld)

Speel op de man, niet 
op de bal

Laat het de ander 
goed merken als 
je hem of haar 
niet mag

Richt je op de persoon, geef hem of haar veel 
advies en houd jezelf erbuiten

Bedank de feedbackgever over de feedback en geef 
aan wat je ermee denkt te doen

OntvangerGever

Stel je open op, neem de 
tijd. Laat zien en horen dat 
je luistert

Vraag verduidelijking over 
wat je niet begrijpt

Vertel wat feedback 
met je doet

2

Maak duidelijk wat dat 
met je doet

Ga na of de ander je begrijpt

Vertel welk gedrag je anders zou willen; 
maak hierover samen afspraken

Spreek in de ik-vorm;
Beschrijf wat je 
waarneemt aan feitelijk 
gedrag

3

4

5

Haal zoveel mogelijk 
informatie er bij die je van 
anderen hebt gehoord

OntvangerGever

Informeer of de ander open staat voor feedback Zie feedback als een kans om te leren en niet als 
persoonlijke aanval. Verdedig niet en leg niet uit

1 1

2

3

4

5

Oordeel en interpreteer

Haal zoveel mogelijk 
oude koeien uit de sloot

Geef zoveel mogelijk 
ongevraagde feedback

Geef feedback als de ander haast heeft of 
als er veel mensen aanwezig zijn 
(in pauzes bijvoorbeeld)

Speel op de man, niet 
op de bal

Laat het de ander 
goed merken als 
je hem of haar 
niet mag

Richt je op de persoon, geef hem of haar veel 
advies en houd jezelf erbuiten

Bedank de feedbackgever over de feedback en geef 
aan wat je ermee denkt te doen

OntvangerGever

Stel je open op, neem de 
tijd. Laat zien en horen dat 
je luistert

Vraag verduidelijking over 
wat je niet begrijpt

Vertel wat feedback 
met je doet

2

Maak duidelijk wat dat 
met je doet

Ga na of de ander je begrijpt

Vertel welk gedrag je anders zou willen; 
maak hierover samen afspraken

Spreek in de ik-vorm;
Beschrijf wat je 
waarneemt aan feitelijk 
gedrag

3

4

5

Haal zoveel mogelijk 
informatie er bij die je van 
anderen hebt gehoord

OntvangerGever

Recept voor misfeedback

Recept voor feedback

TIP
Deze feedbackkaarten zijn gratis 

te downloaden via:

www.vilans.nl/webwinkel 

Zoek op ‘feedbackkaarten'.
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Een goed gesprek heb je als:

– Je de tijd neemt. 

– Je contact maakt en actief luistert (met LSD). 

– Je respect toont voor het standpunt van de ander. 

– Je je kunt verplaatsen in het standpunt van de ander.

–  Je je oordeel kunt uitstellen en je mening en advies 

(OMA) even thuislaat.

– Je uitgaat van gelijkwaardigheid.

– Je zorgt voor ‘tweerichtingsverkeer’. 

– Je kunt zeggen wat je op je hart hebt.

–  Je niet denkt tegen anderen (geen 'ja, maar')

 maar samen denkt (‘ja, en …).

– Je niet zoekt naar een beslissing of oplossing.

– Je het contact verdiept en meer begrip kweekt.

– Je bewust bent van je lichaamshouding, je    

 lichaamstaal. 

– Je je bewust bent van je positie, je rol.

– Je rekening houdt met de privacy van de ander 

Een goed gesprek dat aan deze kenmerken voldoet, 

heet ook wel dialoog, tweespraak of samenspraak. 

Onderstaande illustratie (bron: Dialogue Learning Centre) 

kun je als een hulpmiddel gebruiken.

1  In je duim zit goed luisteren (je duim steek je ook op 

wanneer je iets goed vindt).

2  In je wijsvinger steekt niet te vlug je mening op tafel 

leggen, niet schieten op de ander (de wijsvinger wordt 

nogal eens gebruikt om te beschuldigen en te wijzen).

3  Je middelvinger staat voor heel veel goede vragen 

stellen (de middelvinger is daarom ook de langste 

vinger).

4  De ringvinger is de vinger van de verbinding: sta open 

en waardeer.

5  De pink zegt: hou het kort en bondig al je iets zegt (de 

pink is niet voor niets de kleinste vinger).

In de zorg communiceer je bijna de hele dag. Je hebt een gesprek met je cliënt tijdens het wassen, je 

spreekt een familielid, je praat even bij met een collega of je overlegt met de fysiotherapeut. Je hebt 

een zorg-leefplanbespreking of een teamoverleg. Soms is het even een babbeltje tussendoor, een andere 

keer heb je een serieus gesprek over een overleden partner. In al deze situaties is het belangrijk een 

‘goed gesprek’ te voeren. Hieronder staan aandachtspunten en tips daarvoor.  

Een goed gesprek: zo doe je dat!

WAt KAN EEN GOED GESpREK OpLEVEREN?

• Meer contact en aandacht.

•  Meer tevreden cliënten en familie, want ze 

 voelen zich gehoord. 

• prettigere samenwerking. 

• Meer werkplezier en trots op het werk.

• Verantwoorde zorg met een ‘menselijke maat’. 

•	 Meer efficiënte bedrijfsvoering. 

• Beter imago van de organisatie.

1  Luister met respect, 
om te begrijpen

2  Hou je (primaire) 
oordeel in

3  Stel veel vragen

4  Verwelkom ieder 
nieuw gezichtspunt
Waardeer de ander.

5  Spreek met passie maar 
kort en vanuit je persoonlijk 

gezichtspunt

TIP
Neem een kijkje in de databank 
voor verschillende manieren om 
even stil te staan bij je werk. 
Kijk op: 
www.vilans.nl/communiceren
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Een paar aandachtspunten zijn van belang: 

–  Om te beginnen is er een beroepscode voor de 

verzorging, te verkrijgen via www.venvn.nl. Daarin is 

informatie opgenomen over privacy. De beroepscode 

geldt als leidraad voor het handelen van verzorgenden. 

–  Vertrouwelijke informatie die niet direct van belang is 

voor de zorg en ondersteuning, blijft tussen jou en de 

cliënt en komt niet in het dossier of in de overdracht.

–  Informatie die wel van belang is voor de zorg en 

 ondersteuning, kun je, met instemming van de cliënt,

  delen met je collega’s, je team-

 leider of de leden van het multi-

 disciplinair overleg. Als de cliënt daarin toestemt,   

 kun je deze informatie verwerken in het zorg-leefplan.

–   De cliënt beslist zelf wat er in het zorg-leefplan komt te 

staan. Bespreek wat er wel of niet gerapporteerd wordt. 

–  Als vertrouwelijke informatie van een cliënt je 

 bezwaart, praat er dan over met de vertrouwenspersoon  

 in jouw organisatie. Blijf er dus niet mee ‘rondlopen’. 

Bij reflectie wissel je ervaringen en belevingen uit met 

(vooral) je collega’s. Dat kan een-op-een maar ook met het 

hele team. Je kunt reflecteren op allerlei aspecten van je

werk. Je kunt bijvoorbeeld 

stilstaan bij hoe je omgaat 

met cliënten en familieleden, 

bij het werken met een zorg-

leefplan of hoe je omgaat 

met agressieve cliënten. Hoe 

doen je collega’s dat, welke

normen en waarden hanteert de organisatie waar je 

werkt, is er een gedragscode of beroepscode waar je 

iets aan hebt?

Samen stil staan bij je werk gebeurt vaak pas als er 

iets misgegaan is of als je organisatie een belangrijke 

verandering wil doorvoeren. Reflecteren vindt vaak 

incidenteel plaats. Het is juist belangrijk om regelmatig 

stil te staan bij het werk. Daarvoor is het nodig om 

op vaste tijdstippen bijeenkomsten te organiseren. 

Teamleiders spelen daar een grote rol in. 

Omgaan met privacygevoelige informatie: zo doe je dat!

Stilstaan bij je werk. Ref lecteren, zo doe je dat!

Tijdens een goed gesprek hoor je soms erg persoonlijke verhalen of krijg je informatie 

die niet bedoeld is voor anderen. De ander moet erop vertrouwen dat je daar zorgvuldig 

mee omgaat. De privacy van de cliënt en collega staat voorop. Waar let je dan op? 

‘Wat ga ik doen, hoe zal ik te werk gaan, wat komt eerst, wat moet ik juist niet doen?’ In je werk maak 

je voortdurend keuzes. Meestal maak je die zelf want je kunt niet altijd overleggen met je collega. Of aan 

iemand vragen of je het goed hebt gedaan. Je doet je best! Maar in hoeverre lukt het om ‘het goede goed 

te doen’, de juiste keuzes te maken? Als je daar meer over wilt weten, is het van belang om zo af en toe 

heel bewust ‘stil te staan’ bij je werk. Daar is reflectie voor nodig. 

Vertrouwen 
komt te voet 

en gaat te paard

TIP
 Bespreek met collega’s of je 
teamleider hoe zij omgaan met 
privacygevoelige informatie.

TIP
Neem een kijkje in de databank 

voor verschillende manieren om 

even stil te staan bij je werk. 

Kijk op:

 www.vilans.nl/communiceren
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Complimenten geven werkt beter dan negatieve feedback 

of kritiek. Dat voelt vaak als een afwijzing en zorgt er 

meestal voor dat iemand (nog) harder gaat werken aan 

zijn zwakke punten en vergeet dat hij ook sterke punten 

heeft. Een compliment geeft feedback die de ander kan 

helpen om zich bewust te worden van welk gedrag 

effectief is. Door een compliment laat je merken aandacht 

te hebben voor de ander en dat je betrokken bent bij wat 

hij of zij doet.

Complimenten maken het werk leuker én 
beter. 
Een waarderende, positieve benadering – in de vorm 

van complimenten of positieve feedback - zorgt er 

voor dat iemand meer vanuit zijn sterkte en kwaliteiten 

werkt en meer bereid is het beste uit zichzelf te halen. 

Een compliment is goed voor het (werk)plezier en 

zelfvertrouwen. Het leuke is ook dat als je complimenten 

krijgt, je zelf ook gemakkelijker complimenten geeft. Het 

zorgt dat je er samen voor gaat en makkelijker bij elkaar 

terecht kan in het werk.

Complimenten kun je het beste geven op het gedrag van 

een ander. Bijvoorbeeld: 'Wat doe je dat goed!'. Die zorgen 

ervoor dat mensen meer van hetzelfde gedrag blijven 

doen. De andere weet dan dat je dat gedrag belangrijk en 

goed vindt. Geef dus veel complimenten gericht op het 

gedrag van de ander. 

Nog een paar tips over complimenten geven
Iemand complimenteren is een vorm van feedback. 

Gebruik daarom dezelfde regels als voor het geven van 

feedback. Let voor de rest nog op het volgende:

– Benoem het gedrag als zich dat voor doet; geef zo snel  

 mogelijk daarna een compliment.

–  Vermijd complimenten die concurrentie in de hand 

werken: ‘Je doet het veel beter dan de anderen’.

– Geef alleen een compliment als je het écht meent.

–  Geef geen compliment over iets waar de ander niet 

trots op is; dat komt dan over alsof je de ander 

onderschat of betuttelt.

Complimenten ontvangen
Compliment geven komt nog te weinig voor in de zorg. 

En als je er een krijgt, weten veel mensen niet hoe 

ze moeten reageren. Daarom een paar tips voor het 

ontvangen van complimenten:

– ‘Dank je wel’ zeggen is genoeg.

–  Geef geen compliment terug: de ander voelt zich dan 

niet serieus genomen.

–  ‘Kleineer’ of ‘ondermijn’ het compliment niet door 

bijvoorbeeld te zeggen ‘Het was een kleine moeite’. 

TIP
Een compliment geven kan ook 
non-verbaal: een glimlach, een 
schouderklopje of je duim 
omhoog steken. 

Complimenten geven: zo doe je dat! Tegenover één 
kritiekpunt zijn vijf 
complimenten nodig 
om de relatie te 

herstellen

We zijn in het algemeen niet zo goed in het geven van complimenten. ‘Je doet gewoon

je werk, toch?’ Ook het benoemen van de positieve kanten, de kwaliteiten van een ander, 

vinden we soms lastig. Een compliment geven of zeggen waar iemand goed in is, 

doen soms wonderen.  

HEt ABC VAN COMpLIMENtEN GEVEN

Een goed compliment is:

•  Accuraat: de feiten kloppen, de ander heeft 

 het zelf gedaan. 

•  Betrouwbaar: het is geloofwaardig, realistisch en 

 oprecht wat je zegt. 

•  Constructief: de ander heeft er wat aan, het is 

 belangrijk voor de ander.
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Kwaliteiten zijn eigenschappen, persoonskenmerken 

die los staan van wat we hebben aangeleerd. Het zijn 

gereedschappen (tools) die we tot onze beschikking 

hebben en gebruiken (of niet). 'Kwaliteiten hebben' is 

niet hetzelfde als ‘iets goed kunnen’ of 'vaardigheden 

bezitten'. Kwaliteiten ‘horen’ bij iemand, vaardigheden 

moet je vaak aanleren. Je kwaliteiten inzetten of de 

goede eigenschappen van een ander benoemen heeft een 

positief effect op de communicatie, en dus ook op de 

(samenwerkings)relatie.

Kwaliteiten kennen
Soms schiet je door met je kwaliteit, je doet ‘teveel van 

het goede’, je draaft door. Dat is een ‘vervorming’ van je 

kwaliteit. De andere kant van de medaille. Je kwaliteit 

wordt dan je zwakte. Vaak roept die ‘vervorming’ irritatie 

op bij de ander. Die wordt boos, ongeduldig, emotioneel 

en begrijpt dan niet waarom je dat gedrag vertoont. 

Goede en slechte kanten
Een zoon die zich grote zorgen maakt over de gezondheid 

van zijn moeder, kan dan bijvoorbeeld veel vragen gaan 

stellen, alles in de gaten willen houden of eisen stellen. 

Vaak zien we dat als ‘lastig’ of zeggen we dat hij ons niet 

vertrouwt. Dan zien we niet meer zijn goede eigenschap: 

de bezorgdheid voor zijn moeder. 

Een collega die tijdens overleggen altijd kritische vragen 

stelt, het naadje van de kous wil weten en voortdurend 

‘ja-maar …’ roept, vinden we vaak ‘een moeilijk mens’ of 

een dwarsligger. Terwijl zij juist heel zorgvuldig wil zijn.

 

Maak je niet druk, maar DIK
Door op een andere manier te ‘kijken’ naar de ander, door 

te Denken-In-Kwaliteiten, verloopt een ‘lastig’ gesprek 

vaak soepeler. Je ziet waarom de ander zich zorgen maakt 

en begrijpt hem beter. En dat geeft nieuwe inzichten en 

aanknopingspunten voor een oplossing om samen te 

werken. Denken in kwaliteiten hoort bij een goed ge-

sprek. Probeer eens op een andere manier te luisteren en 

vraag dan door. Zeg dan bijvoorbeeld: ‘Ik merkt dat u erg 

bezorgd bent …’ 

Welke kwaliteiten kom je in de zorg vaak tegen? Hoe zijn 

ze soms vervormd? In het volgende lijstje staan er een 

aantal. Je kunt ze vast aanvullen met eigen ervaringen. 

Noem een kwaliteit en zet daar eens ‘te’ voor: ‘zorgzaam’ 

wordt dan ‘te zorgzaam’ en dat zie je als ‘betuttelend of 

bemoeizuchtig’. 

Denken in kwaliteiten: zo doe je dat! 

Om complimenten te kunnen geven is het ook belangrijk om iemands kwaliteiten te zien of te kennen. 

Soms is dat moeilijk, vooral als je de ander niet goed kent of als je zelf wat geïrriteerd of emotioneel 

bent. Of als je een moeilijk gesprek hebt, met ‘lastige’ mensen. Het is dan beter om je niet druk, maar 

DIK te maken: te Denken In Kwaliteiten. Het kan een uitdaging zijn om de goede bedoelingen en 

positieve kanten van de ander te vinden. En die kwaliteiten te benoemen. 

KWALItEIt    TE VEEl VAN DEZE KWAlITEIT 

Zorgzaam  Betuttelend, bemoeizuchtig

Betrokken  Veeleisend, eisend, continu vragend

Behulpzaam  Bemoeizuchtig 

Zorgvuldig  pietluttig, controleerderig, zeurderig

Daadkrachtig Drammerig 

Voorzichtig Geremd, onzeker, verlegen, onzichtbaar

Flexibel  Wispelturig, met alle winden meewaaien

Nadenkend Zwijgzaam, stug
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Bestel de posters!

Maak je niet DIK, laat OMA thuis, Geef lSD, Neem ANNA mee …  

Deze posters zijn gratis te downloaden via www.vilans.nl/webwinkel. Je vindt ze ook op 

www.vilans.nl/communiceren

www.vilans.nl/hetgoedegesprek

Het Goede Gesprek is een samenwerking van Vilans kenniscentrum langdurende zorg, 
Sting, Actiz en LOC Zeggenschap in Zorg.

Dialoog in de zorg!

www.vilans.nl/hetgoedegesprek

Het Goede Gesprek is een samenwerking van Vilans kenniscentrum langdurende zorg, 
Sting, Actiz en LOC Zeggenschap in Zorg.

Dialoog in de zorg!

www.vilans.nl/hetgoedegesprek

Het Goede Gesprek is een samenwerking van Vilans kenniscentrum langdurende zorg, 
Sting, Actiz en LOC Zeggenschap in Zorg.

Dialoog in de zorg!

www.vilans.nl/hetgoedegesprek

Het Goede Gesprek is een samenwerking van Vilans kenniscentrum langdurende zorg, 
Sting, Actiz en LOC Zeggenschap in Zorg.

Dialoog in de zorg!
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In de rubriek ‘Vraag het Annemieke’ krijgen verzorgenden antwoorden op 

hun vragen. Dit keer over kritiek krijgen en complimenten geven, 

omgaan met weerstand en omgaan met collega’s op wie je 

allergisch reageert. 

Heb jij ook een vraag over communiceren in je dagelijks werk of 

heb juist goede tips en ervaringen die je wilt delen? Ga dan naar 

de Hyves-pagina www.communiceren-in-zorg.hyves.nl. Dit is dé 

plek voor verzorgenden om vragen en ideeën met elkaar uit te 

wisselen! 

Beste Annemieke, 

Een collega met wie ik veel samenwerk, vindt het heel 

lastig om te horen dat ze iets niet goed doet. Ik probeer het 

vriendelijk te zeggen, maar ’t pakt steeds verkeerd uit. Ik 

bedoel het goed, maar de boodschap komt toch niet over. 

Wat kan ik doen?

Anneloes

Beste Anneloes,

Moedig van je om feedback te geven aan je collega! 

Dat ‘valt’ niet altijd goed. Het is voor veel mensen nu 

eenmaal moeilijk om met kritiek om te gaan. Je denkt 

al gauw dat je niets goed kunt doen en daar kun je 

behoorlijk onzeker van worden. Maar probeer het eens 

anders. Het werkt beter als je complimentjes uitdeelt aan 

je collega. Zeg het als ze iets goed doet, liefst ter plekke. 

Dan weet je collega dat je haar actie of gedrag op prijs 

stelt. Door je compliment voelt ze zich gewaardeerd. Dat 

maakt de kans groter dat ze het een volgende keer weer 

goed zal doen. Een compliment geeft zelfvertrouwen. Je 

benadrukt de sterke kant van je collega en dat werkt heel 

motiverend. Wat je aandacht geeft, groeit. Je zult zien 

dat ze met meer plezier gaat werken en meer dingen goed 

zal doen. Maar Anneloes, maak er geen kunstje van. Een 

compliment werkt alleen als je oprecht bent ... Eerlijkheid 

duurt het langst!

Annemieke

Vraag het Annemieke

Vriendelijke woorden 
kunnen kort 

zijn en makkelijk 
uitgesproken worden 
maar hun echo duurt 

eindeloos voort 

Annemieke
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Dag Annemieke,

Heb je een tip voor me? Ik vind het lastig om in gesprek te 

blijven met familieleden die overal weerstand tegen hebben. 

Ik kom met oplossingen voor het overgewicht van hun vader, 

maar wat ik ook aandraag, er is altijd wel iets. Het gesprek 

ontaardt steeds opnieuw in een discussie waar niemand baat 

bij heeft. Mijn cliënt al helemaal niet!

Groetjes, Sandra

Beste Sandra,

Ik kan me voorstellen hoe vervelend dat voor je moet zijn! 

En inderdaad, discussies lossen zelden iets op. Ze maken 

de weerstand eerder groter. Iemand die zich ergens in heeft 

vastgebeten, is heel moeilijk te overtuigen. Dan kan je nog 

zo vaak iets uitleggen ... Ik raad je aan om het ronduit 

te zeggen als je merkt dat er weerstand is. Benoem het 

en maak duidelijk dat je graag samen met de familie de 

beste oplossing zoekt. Beweeg een beetje mee als je hun 

bezwaren hoort. Ga er niet tegenin, maar vraag of ze zelf 

een voorstel hebben. Waarschijnlijk voelt de familie zich 

heel betrokken en zijn ze bezorgd om hun vader. Dat is 

alleen maar positief. Daar kun je ze om prijzen. Probeer 

ze aan het werk te zetten, dan ligt het initiatief bij hen. 

En als ze met een voorstel komen, kun je daar vanuit je 

eigen deskundigheid op reageren. Kortom, mijn advies is: 

maak het positief! In weerstand zit veel energie en het zou 

mooi zijn als je die omzet in het bereiken van een goede 

oplossing. Veel succes!

Annemieke

Lieve Annemieke

Ik lees je rubriek altijd en ik heb er veel aan. Nu heb ik zelf 

maar eens de stoute schoenen aangetrokken om je een vraag 

te stellen. Ik erger me groen en geel aan een van mijn collega’s. 

Zij kan zo koppig zijn en zo driftig reageren. Ik probeer steeds 

te bemiddelen als er weer eens iets is gebeurd. Zoals laatst, 

toen ze woedend uitviel naar een activiteitenbegeleider. Ze kan 

nooit eens iets diplomatieker zijn en gebruikt mij altijd om de 

zaak weer goed te praten. Ik wil dat niet meer. Wat kan ik hier 

aan doen?

Siona

Beste Siona,

Wat vervelend voor je dat je collega jou voor haar karretje 

spant om haar problemen op te lossen. Uit je brief begrijp 

ik dat jezelf iemand bent die vaak bemiddelt, mensen 

bij elkaar brengt. Dat is een goede eigenschap, maar 

misschien ben je daar zo goed in omdat je tegelijkertijd 

ruzies uit de weg gaat. Ik denk dat je je daarom zo ergert 

aan de drift en koppigheid van je collega. Misschien klinkt 

dat gek, maar meestal kun je veel opsteken van iemand 

aan wie je je ergert. Zij heeft iets wat jij misschien ook 

wel zou willen. Wat ik je aanraad beste Siona: bespreek 

je irritaties eens met je collega. Kom voor jezelf op en zeg 

ronduit wat je ervan vindt. Laat me nog eens weten of dat 

gelukt is! Veel succes,

Annemieke

Praten zonder 
denken is als 

schieten zonder 
richten   

Wrijving 
geeft glans 
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Van een goed gesprek wordt iedereen beter

 Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven, dan doe je niet wat ik je vraag. 

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen, waarom ik iets niet zo moet voelen als ik voel, 

   dan neem jij mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren, en jij denkt dat jij iets moet doen om mijn probleem op te lossen, dan laat je 

   mij in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen. 

En als je wil praten, wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Luisteren, een gedicht van Leo Buscaglia      
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Je luisterde naar mijn verhaal. 

Ik voelde aan de stilte je betrokkenheid, en ging enthousiaster vertellen.

Je luisterde naar me. 

Door de aandacht waarmee, voelde ik je interesse. 

Ik vertelde er meer door.

Doordat je naar me luisterde, vertelde ik dingen die mezelf verbaasden. 

Je leerde me zo nieuwe inzichten. 

Dank. Dank dat je wilde luisteren.

vrij naar een gedicht van Hans Stolp
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Verder lezen

Publicaties van Vilans die bijdragen aan meer dialoog in de zorg. Deze publicaties zijn te bestellen 

of te downloaden via www.vilans.nl/webwinkel.

Maak het verschil 
Door feedback te vragen cliënten meer 

betrekken bij hun zorg

Door feedback te vragen kan een 

zorgverlener cliënten meer betrekken 

bij het verbeteren van de kwaliteit van 

de zorg. Feedback vragen en geven kan 

op ieder moment dat ze in contact zijn 

met de cliënt. Wat feedback is en op welke 

manier zorgverleners daar het beste mee 

om kunnen gaan, staat in deze brochure. 

Het Goede Gesprek 
Dialoog als basishouding in de zorg

Een zorgorganisatie die de dialoog tussen 

alle betrokkenen stimuleert, verhoogt de 

tevredenheid van haar bewoners en hun 

familie en geeft medewerkers meer plezier 

in hun werk. Bovendien is de dialoog goed 

voor de organisatie zelf. Het ziekteverzuim 

en het personeelsverloop nemen af en de 

sfeer wordt opener en prettiger. 

Er zijn voor de cliënt 
met al je voelsprieten
Omgaan met levensvragen

Werkboek voor (leerling)helpenden en -verzorgenden 
Anne Marie Vaalburg

Zijn in doen en laten 

Aandacht voor zingeving in de 

zorgverlening

Met deze publicatie willen we meer 

aandacht vragen voor zingeving in de 

zorgverlening. We staan stil bij de manier 

waarop zorgverleners handelen en in 

hun werk staan. En we geven handvatten 

om de zorg zo af te stemmen op cliënten 

dat zij betekenisvolle momenten kunnen 

ervaren. Door een eigen manier van 

zijn in doen en laten te ontdekken en te 

ontwikkelen, kunnen zorgverleners het 

verschil maken tussen zorg die je doet en 

zorg die ertoe doet.

Er zijn voor de cliënt met al je 
voelsprieten  
Werkboek voor (leerling)helpenden en 

-verzorgenden

Goede zorg betekent ook aandacht voor 

levensvragen, voor hoe mensen in hun 

vel zitten, hun mentaal welbevinden. Als 

je werkt in de zorg, delen cliënten deze 

levensvragen met jou als verzorgende 

of helpende. Soms heel openlijk, vaak 

verborgen. Op deze vragen is vaak geen 

antwoord, maar ze verdienen wel jouw 

aandacht en erkenning. Het werkboek staat 

boordevol praktijkverhalen en werkvormen 

om het onderwerp te verkennen of juist 

meer de diepte in te gaan. 

Naast het werkboek is er ook een 

dvd. Deze is speciaal voor trainers 

en medewerkers die verzorgenden en 

vrijwilligers ondersteunen bij het omgaan 

met cliënten (zoals geestelijk verzorgers, 

activiteitenbegeleiders, psychologen, 

teamleiders en vrijwilligerscoördinatoren). 

De dvd biedt praktijkvoorbeelden die als 

illustratie van bepaalde thema’s kunnen 

dienen. Bijvoorbeeld:  aan scholing over 

levensvragen, zingeving of spiritualiteit, 

scholing over communicatie, bejegening 

en sociale vaardigheden. 

Tsja, wat nu? 

Emoties horen bij de zorg!

Verzorgenden hebben dagelijks te maken 

met emoties van cliënten, zoals verdriet, 

somberheid of woede. Maar ook de 

verzorgenden zelf hebben hun gevoelens. 

Omdat verzorgenden betrokken zijn bij 

en zich openstellen voor anderen, laat 

dat wat zij meemaken hen niet koud. Het 

is belangrijk dat deze emoties een plaats 

kunnen krijgen. In deze brochure wordt 

getoond waarom emoties horen bij de zorg 

en wat verzorgenden zelf kunnen doen om 

hun emoties te verwerken.
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Deze publicatie is met zorg samengesteld. Informatie mag 

u vermenigvuldigen in uw zorgorganisatie of team, mits u 

de bron vermeldt.

Dialoog als basishouding in de langdurende zorg 

De professionaliteit van zorgverleners versterken door te 

investeren in de menselijke maat. Vooral door verzorgenden 

in staat te stellen om ‘het goede goed te doen’. Door hen beter 

toe te rusten om ‘in gesprek te gaan’ met de cliënt, met elkaar 

en met andere betrokkenen. Zorgorganisaties ondersteunen om 

rust en ruimte te creëren voor de dialoog als basishouding van 

zorgverlener en management. En zo ook het werken in de zorg 

weer aantrekkelijker te maken. Dit was de opdracht van het 

ministerie van VWS aan Vilans in de periode van maart 

2008 – oktober 2011. Vilans werkte hierin samen met Sting 

(nu V&VN), Actiz en LOC Zeggenschap in zorg in het project 

‘Het Goede Gesprek’. De resultaten van dit project vindt u op 

www.vilans.nl/communiceren

Vilans werkt aan ruimte voor dialoog

Cliënt centraal, gastvrijheid, goede onderlinge samenwerking, 

medewerkers die plezier hebben in het werk. Het klinkt als 

muziek in de oren; een mooie visie! Er uitvoering aan geven in de 

dagelijkse praktijk is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe werkt 

de visie in alle lagen van de zorgorganisatie? Communicatie is 

hierbij van groot belang. Vilans helpt bij het creëren van meer 

ruimte voor dialoog. 

We bieden organisaties een traject op maat: ‘Ruimte voor dialoog’. 

Werken aan doelmatigheid en een meer natuurlijke manier van 

werken in de zorg. We werken samen aan het verder ontwikkelen 

van de organisatiecultuur voor optimale communicatie binnen 

zorgorganisaties. 

Meer informatie is te vinden op www.vilans.nl/ruimtevoordialoog

Catharijnesingel 47  •  Postbus 8228  •  3503 RE Utrecht

030 789 23 00   •   info@vilans.nl   •  www.vilans.nl

TIP
Blijf wekelijks op de hoogte van 

ontwikkelingen rond communiceren 

en andere thema’s in de langdurende 

zorg. Word gratis abonnee van Vilans 

Nieuws via www.vilans.nl/nieuwsbrief

Vilans  •  sandra en siona gaan Voor een goed gesprek



                 

Vilans, hét kenniscentrum langdurende 

zorg, wil haar kennis en ervaring met 

communicatie in de zorg delen met 

verzorgenden, teamleiders en andere 

zorgmedewerkers.

Met het magazine Sandra en Siona 

gaan voor een goed gesprek zet Vilans 

het thema communiceren op een 

speelse, toegankelijke manier op de 

agenda. 

Door een spiegel voor te houden, tips 

te geven en verschillende manieren 

van communiceren te laten zien, 

prikkelt Vilans de lezer tot een ‘goed 

gesprek’. Om zo de dialoog in de zorg 

te stimuleren.

Reacties van collega’s

‘Ik vond het erg leuk en leerzaam om te lezen! Het leest 

makkelijk ‘weg.’  

•  Mariska de Jonge, contactverzorgende Vivium Zorggroep Bussum 

 

‘De tekst is begrijpelijk geschreven en de thema's zijn echt uit 

de praktijk. Het thema over feedback sprak mij het meest aan.’  

•  Nanny Wempe, verzorgende ZorgContact Bentveld

’Ik vind de plaatjes zeker leuk, want dan heb je er een beeld 

bij. De thema's herken je uit de zorg zelf en er zal zeker over 

gepraat worden als een heel team het leest.’  

•  Chantal de Jager, verzorgende ZorgContact Bentveld 

‘Goed leesbaar en praktijkgericht. Goede voorbeelden zodat het 

herkenbaar is. Zeker een aanrader voor medewerkers in de zorg!’  

•  Everdien van Dijk, teammanager Vivium Zorggroep Bussum

‘De kolom Doen!  vind ik ook erg nuttig en zinvol om te lezen, 

erg herkenbaar. Ook de pagina met de rubriek Verder lezen 

staat vol met nuttige en duidelijke informatie (altijd handig).’  

•  Marcel van Swieten, afdelingsmanager ZorgContact Bentveld 

‘Deze strips geven stof tot nadenken over je eigen manier

van communiceren. Ze zijn ook erg goed bruikbaar in een 

teamoverleg!’  

•  Lydia Diekstra, verzorgende IG Interzorg Roden 

Als je in de zorg werkt, kom je dichtbij mensen. Aandacht voor kwaliteit van leven en het ondersteunen van cliënten 

om te leven zoals zij wensen vindt haar oorsprong in de zorgrelatie. Dialoog stelt deze relatie centraal. Niet alleen 

tussen cliënt en professional, maar ook tussen professionals onderling en met het management. De kracht van dialoog 

is om deze verbindingen tot stand te brengen. Hiermee kan het gezamenlijke doel – met beschikbare middelen de 

beste mogelijke ondersteuning bieden – tot stand worden gebracht. Deze publicatie biedt verzorgenden en hun teams 

handreikingen om met elkaar de dialoog aan te gaan en zo van en met elkaar te leren in hun eigen dagelijkse praktijk.

•  Desiree Bierlaagh, adviseur Excellente zorg Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

www.venvn.nl



