
KIJKEN VANUIT DE ANDER

Samenvatting van de presentatie die Pim Blomaard gaf op het symposium van 12 maart 
2019. Op dit symposium gingen studenten zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek 
en professionals uit antroposofische zorginstellingen met elkaar in gesprek.
Op zoek naar goede zorg.

1 CASUS VAN MEVROUW BOLDER

Mevrouw Bolder woont sinds kort op een afdeling voor mensen met dementie. Zij wil steeds weer 
terug naar de gang, naar haar glazen kamerdeur, waar zij haar intense gevoel voor een man beleeft. 
Het is haar geliefde, die bij haar kamer op haar wacht. Bij hem voelt ze zich goed. Soms gaat ze wel
even naar de huiskamer. Daar vangen haar de medewerkers op die haar graag aan de maaltijd willen
krijgen. Ze weegt namelijk nog maar 44 kilo en is de laatste jaren al 15 kilo afgevallen. Maar 
mevrouw Bolder loopt steeds weer weg, terug naar haar kamerdeur en ze wil niet blijven eten.
Als een medewerkster haar even bij de arm neemt krijgt zij een ferme klap in haar gezicht. 
Mevrouw Bolder valt en kan niet meer overeind komen.

Een ouderenpsycholoog is gevraagd te observeren en te adviseren. Zij ziet het allemaal gebeuren. 
Zij zoekt het contact met mevrouw Bolder. Zij gaat naast haar op de grond zitten, raakt in gesprek 
over haar grote liefde, over de mannen die zo eigenwijs zijn, en loopt met haar mee de gang in om 
te zien waar mevrouw Bolder zich prettig voelt. In een kale stenen gang, bij een glazen deur. Ze 
heeft daar steeds weer contact met haar geliefde: haar eigen spiegelbeeld.

Lees dit bijzondere verhaal na in dit prachtige boek, vol levensechte en komische verhalen, en ook 
vol onverwachte wendingen, die de zorg verbeteren en goede zorg dichterbij brengen. Het bevat 
ook goede begeleidingsplannen, vol tips. Goed voor opleidingsdoeleinden te gebruiken.
Sarah Blom, Jij bent toch mijn dochter? Amsterdam 2018. Arbeiderspers.

2 CONCEPTEN OM MEE TE KIJKEN

We kunnen diverse kijkramen op dit verhaal zetten. Is hier sprake van zorg die rekening houd met 
waardigheid, die compassie toont, die presentie heeft, waar innerlijke ruimte is?

waardig: Medewerker: Wat fijn dat u er bent! Ze pakt haar handen stevig vast: is dat waardig?
presentie: De geslagen Astrid schrikt en rent naar de zusterpost Wat kun je anders?
compassie: Medewerkers willen dat ze voldoende eet, samen met de anderen.

waardig: Sarah Blom: Ik kom naast u zitten daar! Ze geeft aan wat ze wil gaan doen.
presentie: Mw Bolder roept: ik wil weg! SB antwoordt: De plicht roept! Humor?
compassie: Dit is dus de plek waar ze uren doorbrengt SB leeft zich in in haar situatie

De vraag 'hoe verder, hoe kunnen we tot goede zorg komen', wordt door de medewerkers opgepakt. 
Zij plakken de glazendeur af, zodat die niet meer spiegelt. Zo hopen ze de illusie te bestrijden. Ze 
hopen de fixatie op de deur te doorbreken.
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3 GOEDE ZORG?

De vraag is of hiermee goede zorg ontstaat. Ze doorbreken haar illusie. Bevorderen dat ze minder 
wegloopt? Bevorderen ze ook dat ze troost vindt, haar eenzaamheid kan verdragen? Is de zorg 
gericht op haar waardigheid door de illusie te vernietigen of door erin mee te gaan?

Verantwoorde zorg is nog geen goede zorg. Is mevrouw Bolder ook een voorbeeld van goede zorg? 
Er wordt een weg gevonden die voldoet aan het professionele beroepsbeeld: wij zorgen dat ze niet 
afvalt, wij zorgen voor haar lichamelijk welzijn. Ze is veel te mager geworden en valt snel. Dat is 
een probleem. Maar houdt het afplakken ook rekening met haar mentaal welbevinden?

Verantwoorde zorg is het voldoen aan eisen die het beroep en de samenleving stelt, op basis van het 
beroepsbeeld en het kwaliteitskader. De maatstaf is hier de lijst van objectieve feiten die je kunt 
laten zien: zo hebben we gehandeld.

Goede zorg is het zoeken naar passende antwoorden (handelingen) op situaties waarin de mens ook 
als mens gezien wordt, en we voegen toe: de hele mens gezien wordt. Iemand wordt recht gedaan. 
Goede zorg streef je na, zonder dat je van te voren weet hoe die er uitziet. Je handelt in en vanuit de 
situatie, zo goed als je kunt. 

Een situatie is lang niet altijd eenduidig. Hoe ga je ermee om als iemand een illusie in stand houdt? 
Er is niet op voorhand één benadering die goed is. En als je tevreden bent, dan kan het zijn dat dat 
komt vanuit slechts één kijkraam, één venster. Daarom is het professioneel om meerdere 
gezichtspunten te kunnen innemen. Kun je vanuit meerdere invalshoeken kijken?

4 GAAN REFLECTEREN: HOE DAN?

De manier om in je manier van kijken en oordelen te gaan bewegen, in beweging te komen, is te 
reflecteren, is om vanuit de andere kant te kijken naar waar je staat: re-flexie. Kijken vanuit een 
andere kant.

Zoals mevrouw Bolder gefixeerd is op haar spiegelbeeld en daarin haar verlangen van verbinding 
vervuld ziet, zo kijken wij ook naar iemand als mevrouw Bolder. Wij hebben een beeld van iemand 
gevormd, en op een bepaalde wijze is dat beeld vastgezet in ons hoofd. Als je vastloopt in een 
zorgsituatie moet je reflecteren, om te kijken of je iets in jezelf hebt vastgezet. 

Ook wij zijn verliefd op onze eigen voorstellingen (beelden), op onze eigen gevoelens en 
gewoontes. Dat is onze comfort zone: ik weet wel hoe Jan in elkaar zit, ik ben tevreden zoals het nu 
gaat. Feedback voelt soms hard aan: alsof er vellen papier in je eigen hoofd voor je eigen 
spiegelbeelden aan de deur worden geplakt. De glazen deur in je eigen bewustzijn spiegelt je eigen 
fixaties, je routineuze emoties en je vaste patronen. Hoe kun je hiermee omgaan?

A            Ga door de deur!

Door de deur (de glazen gangdeur als het ware in jezelf) te openen, de ruimte erachter te betreden, 
door het grote vensterraam te kijken en je horizon te vergroten, kijkend vanuit het grote raam met 
het brede uitzicht daarachter! Door een groter perspectief te zoeken. Bijv. een zorgvisie, een 
mensvisie. Een spirituele mensvisie bijv. houdt er bijv. rekening mee dat de Persoon van de ander 
Present is, ook als er cognitieve beperkingen zijn.
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B             Draai je om!

Je kunt bij de deur met glas gaan staan en je omdraaien, omkijken. Het helpt als je dan naar de 
situatie en jezelf terugkijkt met hulp van anderen. Soms nodigen anderen je uit om je om te draaien 
en te luisteren naar anderen. Door je om te draaien, bevrijd je je van je fixatie.

Reflexie doe je met hulp van anderen, door bijvoorbeeld gesprekjes bij de koffieautomaat (waar het 
meest belangrijke wordt gedeeld soms), door teamoverleg, door overleg met de orthopedagoog, 
psycholoog. Door video – analyse. Of ook door een biografische studie: hoe komt het in de 
biografie van mevrouw Bolder dat zij deze verliefdheid heeft ontwikkeld? De situatie is onderdeel 
van haar levensverhaal. Hoe dan? De beeldvorming van de ander komt vast te zitten. En dus heb je 
anderen nodig om de beelden los te maken, nieuw te vormen, te variëren. Reflexie bevordert dat je 
in beweging komt. Maar dan moet je wel bereid zijn andere beelden te vormen, andere gevoelens te 
krijgen, anders te handelen. Als je beweeglijk kunt zijn, kun je nieuwe beelden in je opnemen: 
ontvankelijk worden, met open mind en open hart. In je beweging komen = je innerlijk omkeren!

C            Sluit je ogen!

De andere kant is, of je uit jezelf die beweeglijkheid ook in jezelf kunt oproepen. Dat is het 
moeilijke van de hektische praktijk. Je zit gevangen in de situatie, je kunt die niet zomaar loslaten. 
Dat vraagt een innerlijke ommedraai. Je even losmaken van de situatie. Hoe stap je uit je eigen 
gevangenschap? Hoe stap je zelf uit de situatie zodat je ernaar kunt kijken?

Sommigen maken even een wandelingetje. De natuur helpt. Sigaret roken kan ook. Het begint met 
het waarnemen van je eigen situatie. Zit ik vast? Zit ik op de automatische piloot. Professionele 
identiteit wordt steeds duidelijker een samenspel van organisatorische, professionele en 
persoonlijke invalshoeken. Jouw eigen Persoon doet er toe, moet ook Present zijn. En zo ontstaan er
handreikingen om ook je eigen innerlijke beweeglijkheid te vergroten. Oefeningen als mindfulness, 
of de bodyscan. Resetten heet dat. 

Dat heeft te maken met presentie en aandacht. Zo werken sommigen in antroposofische instellingen
met hun aandacht via een terugblik en vooruitblik. Van te voren of achteraf werk je met je aandacht 
voor de andere mens in diens situatie – waar jij onderdeel van bent. Als je je van te voren instelt op 
iemand, op een situatie, werkt dat door.  Er zijn vele mogelijkheden om te leren kijken vanuit de 
ander.

5 CREATIEF OMGAAN MET DE SITUATIE

Sarah Blom, de ouderenpsycholoog, vond het afplakken van de glazen deur niet respectvol genoeg. 
Ze vond dat het passender was om bij de wens van haar om bij 'haar man' te zijn echt aan te sluiten. 
En zij vond een ingang. Ze heeft de situatie veranderd, aangepast.

“Samen met Astrid en Judith heb ik een klein tafeltje uit de kelder gehaald en bij de deur 
neergezet. We hebben deze tafel gedekt voor twee personen, inclusief neproos. We hebben er
een cd-speler met romantische muziek bij gehaald en de kale muren behangen met 
schilderijen en wat posters. Twee tot drie keer per dag heeft mevrouw Bolder nu een 
romantisch diner voor twee. En zo won liefde het toch nog van de strijd." (blz. 122-123)

Wat deze Sarah tot stand brengt, vraagt beweeglijkheid, fantasie, een openheid richting mens en 
situatie. Haar dreef de inzet, om mevrouw Bolder meer recht te doen: haar waardigheid te 
respecteren, ondanks de illusie. En uit compassie ook te zorgen dat ze tot eten kwam.
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Waardig: door haar (illusionaire) liefde te respecteren, uit respect
Compassie: door uit medeleven de gang-plek echt waar te nemen, iets moois te creëren
Presentie: door humor, zelfspot, contact maken zodat je bij de ander aansluit

Is dit dan goede zorg? Het lijkt wel een stap in de goede richting, althans zo voelt het. Maar de 
situatie kan morgen alweer anders zijn en wordt het de uitdaging om iemand anders aan dat tafeltje 
te krijgen.
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