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Als professional in de persoonsgerichte zorg kun je geraakt worden door
wat je meemaakt. De zorg kan ook belastend zijn, waardoor je thuis nog
met je werk bezig blijft. Hoe houd je jezelf staande en blijf je flexibel en
weerbaar om goede zorg te kunnen bieden? En hoe kun je daarnaast
rekening blijven houden met de beleving en omgeving van de ander?
Mindfulness in persoonsgerichte zorg laat zien dat aandacht en een
milde houding naar jezelf én naar de ander hierbij essentieel is.

Het boek is primair bedoeld voor studenten hbo-v, maar ook zeer
geschikt voor allen die reeds werkzaam zijn in de zorg en die het
ontwikkelen van aandacht belangrijk vinden.
Ik ben erg blij dat dit boek er is! Juist omdat het stap voor stap het
principe van verbinding op het hart gekoppeld aan persoonsgerichte zorg
ontrafelt, en met oefeningen handvatten geeft het je eigen te maken.
– Drs. Sabine Uitslag
Om met alle prikkels van tegenwoordig om te kunnen gaan biedt dit
boek naast theoretische onderbouwing een diversiteit aan oefenstof.
– Drs. Monique Kempff MBA
Alleen in een omgeving van aandacht en compassie kunnen medisch
inhoudelijke en verpleegkundige handelingen leiden tot verlichting
van lijden en heling. – Prof. dr. Anne Speckens

MINDFULNESS IN PERSOONSGERICHTE ZORG

Het boek is onderverdeeld in 5 hoofdstukken, over aandacht, aanwezigheid,
specialiseren, integreren en reguleren, en reflecteren en verbinden. Elk
hoofdstuk bevat een deel ‘breinfeiten’, die de inzichten en technieken binnen
mindfulness onderbouwen met inzichten uit de neurowetenschap. Hierna
volgen tal van korte en langere mindfulnessoefeningen. Deze kun je, alleen
of samen met anderen, gebruiken om je aandacht en houding te trainen.
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Voorwoord
van de auteurs
Dit boek gaat over mindfulness en hoe ze bijdraagt aan persoonsgerichte zorg.
Mindfulness staat kortweg voor de vaardigheid om bewust je aandacht te richten en op te merken wat je denkt, voelt en doet zodat er ruimte ontstaat om te
kiezen hoe je verdergaat. Bij persoonsgerichte zorg gaat het om zorg die afgestemd is op de ander. Dit betekent onder andere dat rekening wordt gehouden
met de beleving en omgeving van de ander. We hebben dit boek geschreven
omdat deze twee begrippen nog niet met elkaar in verband zijn gebracht, terwijl persoonsgerichte zorg niet mogelijk is zonder vaardigheden in mindfulness, ook al benoemen we dat niet altijd zo.
We hebben ervoor gekozen de inzichten en technieken binnen mindfulness te
onderbouwen met inzichten uit de neurowetenschap. Deze kennis levert woorden, beelden en inzichten op. Dit draagt er volgens ons aan bij om je ervaringen
beter te begrijpen.
Het boek is zo opgesteld dat je de hoofdstukken niet hoeft te lezen in de volgorde waarin ze nu staan. Het boek bestaat uit een aantal themahoofdstukken.
Ieder hoofdstuk heeft dezelfde opbouw:
–	Uitleg van het thema.
–	Breinfeiten: het desbetreffende thema toegelicht vanuit het brein.
–	Oefeningen voor het trainen van de vaardigheden die in dat hoofdstuk centraal
staan.
Met deze indeling heb je niet alleen de mogelijkheid om te kiezen voor hoofdstukken op basis van interesse, maar ook om die onderdelen te kiezen waar jij
het meest zin in hebt. Wanneer je besluit om direct naar de oefeningen te gaan,
kun je de keuze maken of je wilt oefenen in je eentje, of met iemand anders of
in een groep.
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Hoofdstuk 1 gaat het over het begrip aandacht, een centraal begrip binnen de
mindfulness. Wanneer je mindfulness vertaalt, betekent dit letterlijk aandachtigheid of opmerkzaamheid. In dit hoofdstuk bespreken we dat onder deze
noemer verschillende vormen van aandacht schuilgaan, zoals volgehouden
aandacht en meta-aandacht. Aandacht is de ruggengraat van mindfulness.
Het concept aanwezigheid in hoofdstuk 2 omvat een houding waarin je mindfulness weet te integreren in je dagelijkse leven. Een aanwezige houding is een
houding waarbij je in het moment ruimte creëert, zodat je weet hoe je verder
moet gaan. Dat geldt ook voor situaties die niet gemakkelijk zijn, bijvoorbeeld
wanneer je verdrietig, boos of geïrriteerd bent. Tot slot geldt het ook in relatie
tot de ander. Bij persoonsgerichte zorg is aanwezigheid nodig voor het optimaliseren van de zorgrelatie.
In hoofdstuk 3 worden drie begrippen in samenhang tot elkaar besproken, namelijk specialiseren, integreren en reguleren. Het gaat hier om drie deelaspecten van mindfulness. Specialiseren maakt het mogelijk je ervaring uiteen
te rafelen en te leren benoemen. Hierdoor kun je deze ervaring meer bewust tot
een geheel maken (integreren) waardoor je jezelf leert sturen (reguleren).
Hoofdstuk 4 behandelt compassie, het kloppend hart van mindfulness. Het
ontwikkelen van mindfulness gaat naar ons idee samen met het ontwikkelen
van compassie. Ze vormen de twee zijden van dezelfde medaille. Compassie is
de vaardigheid om met het lijden van de ander mee te voelen en de wil te hebben dit lijden te verlichten. Naar ons idee vooronderstelt compassie ook zelfcompassie. Daarmee draagt compassie bij aan het herstellend vermogen van
cliënten en je eigen waardigheid als zorgprofessional.
De term reflectie is waarschijnlijk bij iedereen wel bekend. In hoofdstuk 5 geven we een definitie van reflectie die in lijn is met onze definitie van mindfulness. We hopen op deze wijze de nadelen van reflectie, zoals reflectiemoeheid
en piekeren, tegen te gaan en een helpend beeld van reflectie te bieden, waardoor je ontwikkeling als persoon en als professional gestimuleerd wordt.
Hoofdstuk 6 tot slot heeft als onderwerp verbinden. We hebben bewust gekozen voor een werkwoord, omdat we willen aangeven dat verbinding steeds opnieuw tot stand moet worden gebracht. Verbinding met de ander, maar ook
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met jezelf, maakt mindfulness mogelijk op een wijze die de zorg en jezelf ten
goede komt.
Dit boek is vanuit een verpleegkundig perspectief geschreven, maar wij zijn
van mening dat mindfulness ook voor andere zorgprofessionals zinvol is. Zeker
ook omdat de link met persoonsgerichte zorg niet aan verpleegkundigen alleen
is voorbehouden.
Tot slot: mindfulness is niet te leren uit een boek! Toch hebben we ervoor gekozen een boek te schrijven, want wat een boek wél kan doen is begrip overbrengen voor het belang van het leren van deze vaardigheid. Daartoe geven we onder andere uitleg over wat er in het brein gebeurt bij de beoefening van
mindfulness en welke positieve effecten dit heeft voor jou en jouw (werk)omgeving. We hopen dat dit boek inspireert om mindfulness zelf te (blijven) beoefenen.
Verandering verloopt vaak door evolutie en niet door revolutie. Wees geduldig.
Mindfulness mengt zich in je leven op een geleidelijke manier. Vergelijk het
maar met door motregen lopen. Ondanks dat het heel fijne regen is raakt alles
uiteindelijk doordrenkt. Maar het kan wel even duren. Wees niet te streng voor
jezelf wanneer je oefent en niet tevreden bent over je vorderingen. Let op wat
de oefeningen met je doen door alert te zijn op kleine signalen die op verandering wijzen.
Veel lees- en oefenplezier.
Groet, Theo Niessen, Hanneke Jeronimus-van de Moosdijk en Gaby Jacobs
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Voorwoord
prof. dr. Anne Speckens
Het is mij een eer een voorwoord te mogen schrijven voor dit boek over de
toepassing van mindfulness in de persoonsgerichte zorg. Een boek dat primair
gericht is op verpleegkundigen. Ik moest hierbij meteen terugdenken aan mijn
eigen eerste schreden in de gezondheidszorg, als beginnend psychiater in opleiding. Ik kwam daarbij voor emotioneel uitdagende situaties te staan, die wat
betreft communicatieve vaardigheden en creativiteit veel van me vroegen. Ik
kreeg al vroeg door dat je hierover het meest kan leren van ervaren verpleegkundigen. Zo zal ik de teamleider van de eerste gesloten afdeling waar ik werkzaam was nooit vergeten: stevig, warm, duidelijk, humorvol, met niet alleen
oog voor de patiënten maar ook voor zijn medewerkers, inclusief de psychiater
in opleiding. Iemand onder wiens vleugels je kon groeien.
Waarom voelde ik dat ik – wat betreft het contact leggen met patiënten en het
leren omgaan met vaak onvoorspelbare en emotioneel geladen situaties – meer
kon leren van verpleegkundigen dan van psychiaters? Ik denk omdat die eersten dichter bij hun patiënten stonden, meer bezig waren met het hier en nu en
hun hart meer lieten spreken dan hun hoofd. Iets wat in die tijd in de opleiding
tot arts en psychiater helaas eerder werd af- dan aangeleerd.
Aandacht en compassie vormen echter de basis van de zorg voor patiënten, of
die nu door een verpleegkundige of door een dokter wordt geleverd. Alleen in
een omgeving van aandacht en compassie kunnen medisch inhoudelijke en
verpleegkundige handelingen leiden tot verlichting van lijden en tot heling.
Gelukkig raken steeds meer professionals in de zorg hiervan overtuigd, maar ik
denk dat verpleegkundigen hierin nog altijd een voorbeeld- en voorlopersfunctie kunnen vervullen. Een functie die de auteurs van dit boek met verve
vervullen door het uitbrengen van deze reflectie op mindfulness en persoonsgerichte zorg.
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De auteurs zijn allen werkzaam als lector of docent en in die hoedanigheid betrokken bij de opleiding van verpleegkundigen en andere professionals. Zij
hebben allen uit eigen ervaring de waarde van mindfulness leren kennen en
willen die graag aan toekomstige generaties van collega’s in de gezondheidszorg
meegeven. Zij zien hoe mindfulness onmisbaar is voor het toepassen en ontwikkelen van persoonsgerichte zorg, wat door zovelen momenteel gezien wordt
als de richting waarin de gezondheidszorg zich zou moeten ontwikkelen. Uit de
opbouw van de hoofdstukken in het boek blijken ook hun afzonderlijke interesses voor wat mindfulness te bieden heeft. Van de exploratie van de aspecten
van mindfulness vanuit een meer filosofisch perspectief, tot de raakvlakken ervan met het moderne hersenonderzoek en praktische aanwijzingen aan de lezers om er zelf mee te oefenen.
Als afsluiting van het boek reflecteren de auteurs op vergezichten die ze nog
niet verkend hebben. Eén daarvan is de mogelijke impact van het toepassen
van mindfulness op de organisatiecultuur, op de manier waarop we als professionals in de zorg met elkaar samenwerken. De altijd veranderende omstandigheden in de zorg vragen om een organisatie die haar basis vindt in aandacht,
aanwezigheid, inzicht, compassie, wijsheid en verbinding. Op die manier kunnen organisaties in de gezondheidszorg recht doen aan zowel de patiënten als
de professionals die er deel van uitmaken, en kan iedereen daar vanuit zijn eigen perspectief en expertise een bijdrage aan leveren.
Mij rest niets anders dan de lezer veel inspiratie en plezier toe te wensen. Ik
hoop van harte dat dit boek een bijdrage zal leveren aan een gezondheidszorg
met meer aandacht en compassie voor zowel de professionals die de zorg verlenen als de patiënten die zich eraan toevertrouwen.

Prof. dr. Anne Speckens
Hoogleraar Psychiatrie Radboudumc
Oprichter en directeur Radboudumc Centrum voor Mindfulness

18131 BOOM Mindfulness en persoonsgerichte zorg - p1-94.indd 9

05-06-18 10:36

Voorwoord
drs. Sabine Uitslag
Op het geboortekaartje van onze oudste dochter staat de volgende tekst: ‘Papa
en mama zien jou, en hebben je lief.’ Iemand écht zien is het mooiste wat je een
ander kunt geven. Het kost niks, alleen oprechte aandacht en moeite. En zeg
nou zelf: iedereen wil toch ‘gezien’ worden? Voor mij was dat – patiënten gezien
laten worden – in ieder geval een van de grootste drijfveren om de zorg in te
gaan. Toch merkte ik als verpleegkundige in de praktijk al gauw dat er niet altijd tijd was voor de patiënt. Althans, wij maakten geen tijd omdat we met elkaar een schema afwerkten. Soms leek het schema wel belangrijker dan degene
die in bed lag en onze aandacht zo hard nodig had.
Ik ging in die tijd (dat taakgericht verplegen hoogtij vierde) op onderzoek uit
en ontdekte dat wanneer ik de tijd nam voor patiënten, écht contact maakte, ik
misschien eerst wat meer tijd kwijt was maar dat het me daarna veel tijdswinst
opleverde. Het leverde mij een win-winsituatie.
Het ‘echt contact maken met de ander vanuit jezelf ’, is een basisprincipe dat ik
dagelijks hanteer. Destijds als verpleegkundige aan het bed maar ook als politicus in de Tweede Kamer en nu als bestuurder in de zorg.
Het boek dat nu voor je ligt was er jammer genoeg in mijn tijd nog niet. Ik ben
dan ook erg blij dat het er nu is! Juist omdat het stap voor stap het principe van
verbinding op het hart gekoppeld aan persoonsgerichte zorg ontrafelt, en het je
met oefeningen handvatten geeft om het je eigen te maken. Want jij als verpleegkundige, jij maakt het verschil. Je kunt nog zoveel goede theorieën en behandeltechnieken onder de knie hebben, maar deze komen niet over en je bereikt minder als je niet écht kunt verbinden met die ander.
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Ik heb met heel veel plezier dit boek gelezen en de oefeningen gedaan. Het is
een mooie verrijking voor de verpleegkunde van de toekomst, waarbij juist de
sociale en emotionele intelligentie verschil gaan maken in de kwaliteit van zorg
die je levert. Heel veel leesplezier en succes! Kijk, raak het hart en verbind;
maak het verschil!

Drs. Sabine Uitslag, verpleegkundige
Vicevoorzitter Paramedisch Platform Nederland
Chief Inspiration Officer bij FWG PP
Voormalig Tweede Kamerlid (CDA portefeuille Zorg)
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Voorwoord
drs. Monique Kempff, MBA
In het verpleegkundige beroep – waar werken met je hoofd, hart en handen
wordt gecombineerd en rust, reinheid en regelmaat plaats moeten maken voor
herrie, haast en hectiek – komt dit boek als geroepen. Het combineert opfrissende kennis voor en over het brein en staat vol praktisch toe te passen oefeningen voor het verkrijgen van meer regie over deze drukte, zonder te verstarren.
Is het een modegril of werkelijk nuttig? Need to know or nice to know?, vraag ik
mij altijd af wanneer er een nieuwe term de wereld in geslingerd wordt. Zo ook
toen de mensheid in het algemeen en verpleegkundigen in het bijzonder opeens niet meer zonder mindfulness bleken te kunnen. Toen ik mij daar verder
in verdiepte ontdekte ik dat het eigenlijk om een wetenschappelijk onderbouwde methode gaat. Een methode om in het hier en NU op ‘dat ene’ te focussen.
Dagelijks komen er vele prikkels bij ons binnen. Dat is anders dan eeuwen geleden toen een lyrisch dichter eens in de zoveel tijd langskwam met zijn luit, om
je te storen met berichten terwijl je aan je borduurwerkje zat. Om heden ten
dage met alle prikkels om te kunnen gaan biedt dit boek naast theoretische
onderbouwing een diversiteit aan oefenstof.
Zelf gebruik ik regelmatig de hardloop- en de kleurplaatmethode. Bewust concentreren op iets anders brengt mij tot de beste ideeën. Pas dan kan er weer wat
bij. Verveling werkt overigens ook, maar wij permitteren ons de luxe van verveling nauwelijks meer.
Hoe mindfulness precies werkt wordt voor de sceptici onder ons op boeiende
wijze beschreven in het meer wetenschappelijke gedeelte van dit boek. Beschouw dit deel vooral als een aha-erlebnis of uitgebreide ‘spiekbrief ’ over de
kennis die je ongetwijfeld al hebt. Ik ben vooral geboeid geraakt door de oefenstof, waarmee je eenvoudig en direct aan de slag kunt.
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Na het lezen en oefenen zou ik de term mindfulness liever willen vervangen
door mindemptyness. Daar gaat het immers om in het drukke bestaan van de
verpleegkundige die, naast een intensief beroep, vaak ook nog taken als mantelzorger, vrijwilliger, partner, ouder of student heeft. Regie houden over al deze
verantwoordelijkheden begint wat mij betreft bij het voeren van de regie over je
eigen mind. Maar hoe voller je brein is, hoe lastiger je het jezelf maakt.
Laten we vanaf NU afspreken dat we het morgen anders doen (hierover meer
in het boek dat NU’91 over dit thema uitbracht) en laten we met elkaar accepteren dat ‘NU nuttig niksen’ of mindemptyness, zo je wilt, de nieuwe trend
wordt. Ik wens je veel nuttige momenten toe met dit boek!

Drs. Monique Kempff, MBA
Voorzitter NU’91
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Inleiding

Casus
De heer Franken, een 87-jarige man, is opgenomen in het ziekenhuis met een
exacerbatie van COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease); verder staat in zijn
voorgeschiedenis diabetes mellitus (DM). Zijn saturatie is 94 procent met drie liter
zuurstof. Hij is graag onafhankelijk, wil zijn autonomie behouden en besluit te
lunchen aan tafel. Voorafgaand aan de maaltijd spuit de verpleegkundige zijn
insuline conform voorschrift in en helpt de heer Franken aan de tafel.
Voordat de heer Franken aan tafel gaat, trekt hij een extra trui aan vanwege de kou. In
zijn pantoffels schuifelt hij met zijn rollator naar de tafel. Daarbij doet hij zijn zuurstof
af omdat de slang niet lang genoeg is. Nadat hij is gaan zitten moet hij eerst op adem
komen. Hij is duidelijk erg vermoeid en zit te trillen. Hij heeft moeite met het
openmaken van zijn broodbeleg. Zijn medecliënten bieden hulp aan. Die weigert hij
met de mededeling dat het wel lukt.
Na enkele minuten dommelt hij in slaap, wordt vervolgens weer wakker en begint
opnieuw te frunniken aan de plasticjes. Zijn bewegingen gaan wat ongecontroleerd
en hij is duidelijk toenemend benauwd. Wanneer de verpleegkundige even
binnenwandelt geven zijn medecliënten aan zich zorgen te maken over meneer. Hij
lijkt veel zieker dan de dag ervoor. De verpleegkundige zegt terloops tegen de heer
Franken – terwijl ze zijn tafelgenoot, mevrouw Bakker, helpt om de plasticjes open te
maken – dat hij nu wel goed moet gaan eten. De heer Franken antwoordt bevestigend.
Plotseling staat hij op en schuifelt hij met zijn rollator naar de wc. De deur doet hij op
slot. Na twintig minuten maken zijn medecliënten zich zorgen en vragen of alles
goed is. Hij antwoordt dat hij bijna klaar is. Na nog eens tien minuten bellen zijn
medecliënten de verpleegkundige. Ze komt en vraagt de heer Franken ook of alles
goed is waarop hij hetzelfde antwoord geeft.
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De verpleegkundige legt de medecliënten uit dat het geen kwaad kan en dat hij
gewoon wat tijd nodig heeft. De medecliënten reageren hierop dat de heer Franken
nog niets gegeten heeft, erg benauwd was en er slecht uitzag. De verpleegkundige
hoort de cliënten maar kijkt onderwijl op haar pieper die afgaat. Gehaast loopt ze
naar een rood sein in de gang.
Na nog eens twintig minuten moet een van de andere cliënten plassen. Ze belt de
verpleging met de vraag of ze ergens anders kan gaan plassen en geeft aan zich
zorgen te maken om meneer. De verpleegkundige besluit de deur van de wc te
openen (deze zat op slot) en treft meneer verminderd aanspreekbaar aan. Dan wordt
hij snel terug naar bed gebracht en wordt de arts-assistent erbij gevraagd, die even
op zich laat wachten. De medecliënten wordt verzocht indien mogelijk de kamer
even te verlaten.
Wanneer de heer Franken weer stabiel is kunnen de medecliënten terug op de kamer
komen. Na de laatste controle van de heer Franken draait de verpleegkundige zich
om en sist tegen de medecliënten dat ze niet moeten zeggen ‘ik zei het toch’. Daarna
loopt ze met grote passen de kamer uit en laat de cliënten ongemakkelijk achter.

Wanneer je deze casus leest komen er waarschijnlijk verschillende reacties bij je
op. Het kan zijn dat je meeleeft met de (mede)cliënt1 en daarmee de reacties
van de verpleegkundige niet zorgvuldig vindt. Het kan ook zijn dat je de situatie vanuit het perspectief van de verpleegkundige bekijkt en compassie voelt.
Mogelijk is het erg druk die dag, ze moet al zoveel in de gaten houden. Deze
meneer leek echt niet zo ziek en de pas beginnende arts-assistent kwam niet
meteen toen ze haar belde.
Mindfulness biedt de mogelijkheid om in de gaten te krijgen wat je automatische reactiepatroon is wanneer je deze casus leest. Wanneer je bewust je aandacht richt op deze automatische reactie en benieuwd bent naar wat je denkt
en voelt, is dat een vorm van mindful zijn. Wanneer we ons van onze reacties
bewust worden ontstaat er ruimte om verschillende standpunten te onderzoe-

1.	We gebruiken hier de term cliënt maar zijn ons ervan bewust dat – afhankelijk van de sector waarin je
werkzaam bent – er ook gesproken kan worden over patiënt, bewoner of een andere term.

18131 BOOM Mindfulness en persoonsgerichte zorg - p1-94.indd 18

05-06-18 10:36

Inleiding

19

ken en in te nemen. Je kunt vervolgens beter kiezen welk perspectief op een
bepaald moment het beste bij je past.
De verpleegkundige in dit voorbeeld is zich waarschijnlijk niet bewust geweest
van haar automatische reactiepatroon. Daarmee heeft ze niet de mogelijkheid
gehad om stil te staan bij wat er gebeurde in dat moment en heeft ze dus geen
bewuste keuze kunnen maken in het omgaan met deze ene meneer.
Onze automatische patronen zijn zeker ook nuttig en nodig. Wanneer een
cliënt snel achteruitgaat heb je als verpleegkundige automatische, getrainde
reactiepatronen nodig om snel te kunnen handelen. Dergelijke patronen beperken wel de kracht om in elk moment te kunnen kiezen wat het beste lijkt te
passen. De laatste opmerking tegen de medecliënten kwam mogelijk voort uit
een stressreactie en automatisch gedragspatroon. Wanneer de verpleegkundige
haar stressreactie in de gaten had gehad was ze mogelijk in staat geweest deze
achterwege te laten, en in plaats daarvan de medepatiënten te bedanken.
Mindfulness is in de literatuur op veel verschillende manieren beschreven. Zowel vanuit haar boeddhistische oorsprong als vanuit de meer westers georiënteerde programma’s. In dit boek gaan we uit van de volgende definitie:
Definitie
Mindfulness is de vaardigheid om bewust je aandacht te richten en op te merken wat je
denkt, voelt en doet zodat er ruimte ontstaat om te kiezen hoe je verdergaat. Dit geldt in
situaties met jezelf en met de wereld om je heen.

Persoonsgerichte zorg
In persoonsgerichte zorg richt men zich op de cliënt, die in de eerste plaats een
persoon is. Een mens van vlees en bloed met een achtergrond die zich om te
beginnen kenmerkt door de vele rollen en posities die iemand heeft. Als cliënt,
zeker! Maar ook breder. Ook jij bent partner, broer of zus (of enig kind), je
bent werknemer, misschien wel muzikant of vrijwilliger, of vader of moeder, je
bent baasje van je hond en ga zo maar door. Al deze rollen of posities maken
jou uniek en veelzijdig. Al deze rollen laten ook zien dat je niet alleen bent en
dus zeker niet alleen cliënt bent! Kenmerkend voor de opvatting van persoons
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gerichte zorg die we in dit boek hanteren is dat de relatie tussen jou als zorgverlener en de cliënt centraal staat. Die relatie zorgt ervoor – althans wanneer die
persoonsgericht is – dat cliënten zich erkend en gekend voelen als persoon en
niet alleen in de rol van cliënt. En dat geeft ruimte om nieuwe uitdagingen aan
te gaan. Persoonsgerichtheid benadrukt dus dat goede zorg of ondersteuning
(maar ook opvoeding, onderwijs, samenwerking) zich kenmerkt door relaties
die je groei bevorderen en heilzaam werken. Persoonsgerichtheid stelt dan niet
het individu centraal, maar de heilzaamheid van de relaties tussen personen
(Jacobs, 2015).

Verbinding
Om de relatie in persoonsgerichte zorg centraal te stellen is het dus nodig om
verbinding te maken met de ander. Verbinding vraagt van professionals om
zich net als de cliënten te laten zien, in hun kracht en in hun kwetsbaarheid.
Daartoe hoort ook dat je het aangeeft als je het niet weet of het toegeven van
fouten en slordigheden. Cliënten geven in onderzoek aan hoe belangrijk het
is dat ze als persoon worden gezien en dat ze zich serieus genomen voelen
door zorgverleners of andere professionals (Youngson, 2014; Vernooij-Dassen,
2008). Dit geldt ook voor de verpleegkundige zelf of voor de student die zich
een vak wil eigen maken (Fielding, 2006). Ook hier geldt dat het belangrijk is
dat men erkend wordt in wat men doet en wie men is. Persoonsgerichte zorg
vraagt dus om het onderhouden van die verbinding waarbij er sprake is van
een wederzijds zien, het toelaten van en omgaan met de ander in alle facetten
die erbij horen: de mooie, zachte kanten van iemand, de warmte en empathie,
alsook de onhebbelijkheden, de ruwe ofwel schaduwkanten. Een relatie van
wederzijdse erkenning is dan ook de bevestiging van al die gevoelens, verlangens, belangen, neigingen et cetera die kenmerkend zijn voor een persoon.

Mindfulness in persoonsgerichte zorg
Het relationele aspect van persoonsgerichte zorg vraagt om aandacht voor wat
er zich afspeelt in jou en tussen jou als verpleegkundige en de cliënt. Anders
geformuleerd: het bewust opmerken van gedachten en gevoelens bij jezelf en
bij de ander, en hoe deze elkaar beïnvloeden, is van wezenlijk belang voor het
geven van persoonsgerichte zorg. Gebeurt dit niet – zoals we zagen in het voor-
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Als professional in de persoonsgerichte zorg kun je geraakt worden door
wat je meemaakt. De zorg kan ook belastend zijn, waardoor je thuis nog
met je werk bezig blijft. Hoe houd je jezelf staande en blijf je flexibel en
weerbaar om goede zorg te kunnen bieden? En hoe kun je daarnaast
rekening blijven houden met de beleving en omgeving van de ander?
Mindfulness in persoonsgerichte zorg laat zien dat aandacht en een
milde houding naar jezelf én naar de ander hierbij essentieel is.

Het boek is primair bedoeld voor studenten hbo-v, maar ook zeer
geschikt voor allen die reeds werkzaam zijn in de zorg en die het
ontwikkelen van aandacht belangrijk vinden.
Ik ben erg blij dat dit boek er is! Juist omdat het stap voor stap het
principe van verbinding op het hart gekoppeld aan persoonsgerichte zorg
ontrafelt, en met oefeningen handvatten geeft het je eigen te maken.
– Drs. Sabine Uitslag
Om met alle prikkels van tegenwoordig om te kunnen gaan biedt dit
boek naast theoretische onderbouwing een diversiteit aan oefenstof.
– Drs. Monique Kempff MBA
Alleen in een omgeving van aandacht en compassie kunnen medisch
inhoudelijke en verpleegkundige handelingen leiden tot verlichting
van lijden en heling. – Prof. dr. Anne Speckens

MINDFULNESS IN PERSOONSGERICHTE ZORG

Het boek is onderverdeeld in 5 hoofdstukken, over aandacht, aanwezigheid,
specialiseren, integreren en reguleren, en reflecteren en verbinden. Elk
hoofdstuk bevat een deel ‘breinfeiten’, die de inzichten en technieken binnen
mindfulness onderbouwen met inzichten uit de neurowetenschap. Hierna
volgen tal van korte en langere mindfulnessoefeningen. Deze kun je, alleen
of samen met anderen, gebruiken om je aandacht en houding te trainen.
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