
Meare, Zin blijven zien
27 juni 2002

Zin blijven zien voor de medewerkers: een kwestie van goede zeltzorg
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Een cruciaal punt van zorgverlening is het gegeven dat goed hulpverlenerschap en goede
kwaliteit van zorg ondenkbaarzijn als zorgverlóners de zinvan hun werk niet biijvenO-zien.
Dat laatste vereist goede zelfzorg.ln deze twee woorden zitten in een nutshetl de kennis en
vaardigheden die_een goed hulpverlener volgens mij moet bezitten. 'Zelfzorg'begint bij
zelfkennis. Zo'n 25A0 jaar geleden wees Socràtes er àl op dat in het kennen vàn lezLf nei
begin van alle wijsheid ligt. Zelfkennis veregt echter ook 'goed e zelfzorg': de wit en de
vaardigheid om goed voor jezelf en voor elkaàr te zorgen met betrekking tót wie je bent en
wat je driift.,Of, anders,gezegd, wat voor jou en voor de ander de zin uitmàakt van je werk.

Thema van zin heeft altijd centraal gestaan bij voor Wemer van der Wouw. Niet omdat hij nu
eenmaal geestelijk verzorger is en lijdt aan een soort beroepsdeformatie, maar omwille van
de zorg aan verstandelijk gehandicapten zelf en breder, omwitle van zorg aan wie dan ook,
omwille van elke soort van zorg. Zingeven is wezentijk voor menJzi.ln. Mensen zijn
zingevende wezens.
'Zingeving' is eigenlijk een vreemd woord. Het suggereert iets actiefs: ik geef iemand soep,
daarna medicijnen en dan een portie zin. De term 'zingeving' past iri een activistische
cultuur, waarin we. sterk gericht zijn op handelen, op out-[ut, proàuctie. En ook op dingen
willen weten, inzicht verwerven, want kennis geeft macht. Wat heb je aan kennis,'ats jà er
niets mee kunt doen? Kennis en handelen zijn beide onontbeerlijk voor de zorg: er moet
gehandeld worden en brj voorkeur met kennis van zaken. Met ondeskund-igheid en
onwetendheid bewijzen zorgverleners een slechte dienst aan zorgvragers.
ln dit opzicht zijn ook kennis van zinvragen van zorgvragers en vaardigheden om daar mee
om te gaan onontbeerlijk voor goede zorg. Dit laatste is meteen oót at problematisch:
degenen voor wie u zorgt zullen zelden of nooit zinvragen formuteren of stellen.
Ten eerste al niet, omdat zij vanwege hun handicap dàartoe niet in of gebrekkig in staat zijn.
Ten tweede vanwege de aard van zinvragen zetf: z$ worden r7aak, ook door niót-
gehandicapte mensen, slechts verhuld, via een omweg aàn de orde gesteld. 'Hebt u zin in
koffie?' 'Och, ik heb eigenlijk nergens meer zin in." OÍ zinvragen gaàn gekteed in gedrag:
lusteloosheíd, zich isoleren, zwijgen, agressie, euforie. Zin, en haai tegeÉpool, zinloósheià,
zijn ewaringen van mensen die niet gemaakt worden, maar zich als het warà opdringen.
Goede zorgverleners zou je professionats kunnen noemen in het ontdekken van wat zich
aan zin en zinloosheid opdringt, in het verstaan en begrijpen van menselijk woorden en
gedragingen. Maar voor het ontdekken, het jezelf open stelËn voor wat als zinvol of niet door
een ander wordt ervaren, is ook zelfbezinning nodig. Om te snappen wat zínvol of
zinsbedreigend is voor een ander, moet je ook weèt hebben waaraan ;e)ètr;e zin ontteent of
verlies.

Wat is 'zin'? Daar valt een.hoop over te zeggen, maar dat kan nu niet. Het gaat niet over het
feit dat we allemaal wel eens een dag hebben dat we geen zin hebben, oÈr wat voor reden
dan ook. Dat lossen we meestal vrij simpel op: dan moe[en we maar zin maken.
lk gebruik het woord zin breder: het heeft te maken met richting en samenhang. lk ervaar
mijn werk als zinvol als het ergens toe leidt, als het betekenisvól is en als het óamenhang
heeft met wat ik voor mijn werk en mijn leven belangrijk vindt. Zinvol werken is mogelijk alé
het uitdrukking geeft aan waarden en idealen Oie íf voor mijn leven als mens en als
zorgverlener belangrijk vindt= De zin komt in het gedrang ats die waarden in gedrang komen.
Dan veryreemd ik van mezelf, van datgene waar ik vooiwil staan en gaan, vàn milÀideaten,



van mijn identiteit. Zin ervaren ín het zorgverlenen bevestigt de motivatie om in de zorg te
werken, geen zin meer ervaren demotiveert, met in het uiterste geval burn-out.

Gemotiveerd ziin en blijven omdat je het werk als zinvol kunt ervaren is niet vanzelfsprekend
en zeker niet onkwetsbaar. Bepaalde veranderingen in de zorg, in combinatíe met werkdruk
en het gevoel te kort te schieten zetten haar antaar onder druk. lk beperk me tot de
groeiende nadruk dÍe de laatste decennia is komen te liggen op autonomie van cliënten. De
kern van het probleem is dat met een beroep op autonomíe als recht op zelfbeschikking door
de cliënt, in de ervaring van zorgverleners soms ook onrecht gedaan kan worden aan
diezelfde cliënt. Recht wordt dan een reden tot onrecht. De Amerikanen hebben daar een
mooie uitdrukking voor: het recht op zelfbeschikking kan gemakkelijk omslaan in een 'right to
rot' en het laatste wat zorgverleners willen, is mensen laten stikken. Op het moment Oàt Oat
gebeurt, of dat zij het gevoel hebben dat ze dat moeten vanwege de plicht ieders
zelfbeschikking te respecteren, wordt het streven naar zinvol werkèn, naar werken in
overeenstemming met je eigen waarden en idealen , a taar beproefd en de motivatie
ondermijnd.

t*,t

Autonomie is een woord uit de wereld van mondige, wilsbekwame mensen. Het heeft
aantoonbare positieve effecten gehad ook op de wereld van de verstandelijk gehandicapten:
denk aan den nadruk op stimuleren van eigen mogelijkheden, om processen van integratie
en normalisatie, op kleinschaligheid, op individuele zorgplannen, op rechten van
verstandelijk gehandicapten. Maar het recht op zelfbeschikking is tegelijk ook ontoereikend
als moreel kader voor het handelen; het is een noodzakelijke, maar geen voldoende
voorwaarde.
Ten eerste vanwege de oneindige variëteit onder gehandicapten zelf en hun vermogens aan
dat recht invulling te geven, met alle gevolgen van dien: verwaarlozing, dlugs en
alcoholmisbruik. schulden, ongewenste zwangerschappen.
Ten tweede omdat we inmiddels ook de keerzijden en de niet of maar half-gelukte pogingen
van integratie en normalisatie kennen. Het plaatsen van mensen in een woonwijk betekènt
niet automatisch dat hun maatschappelijk isolement wordt opgeheven; vereenzaming krijgt
soms nog meer schrijnend reliëf.
Ten derde omdat, helaas, het recht op zelfbeschikking sommige mensen ook verleidt tot
misbruik: wie zwijgt, oí niet expliciet 'neen'zegt, stemt toe. Voorbeeld: seksueel misbruik.
Maar de vierde reden waarom het spreken in termen van rechten ontoereikend is, is wellicht
de voornaamste: het doet geen recht aan wat zorg zelf is en aan waarden en morele
motieven van zorgverleners. Zorg, zeker in de sector waarin u werkt, is geen product dat met
een beroep op rechten wordt opgeëist, maar een - Iangdurige - relatie, die aangegaan en
gedragen wordt door waarden als solidariteit en betrokkenheid. Klinkt missihien erg
hoogdravend en idealistisch, maar de wil om in de zorg te gaan werken is nu eenmaal niet
gestoeld op de wens om veel geld te verdienen, hoezeer een goed sataris ook van belang is;
als dat je hoogste doel is, dan moet je voor een andere sector kiezen. Je gaat de zorg in
omdat je op een of andere manier begaan bent met mensen in kwetsbare posities, je iets wilt
betekenen voor mensen in afhankelijkheid, je vanuit die drijfveer van bega an-zï1nje ook met
deze mensen op weg wilt gaan.
Achter solidariteit en betrokkenheid ligt een ander mensbeeld dan achter rechten. Rechten
isoleren in zekere zín mensen: zij benadrukken de individualiteit van ieder; zij dwingen de
zorgverlener tot het nemen van afstand. Zij vatten de mens op als een op zichzelf staand
wezen die mag doen wat hij wil, zolang hij anderen niet schaadt. Achter solidariteit en
betrokkenheid zit een mensbeeld van gemeenschap, nabijheid, samen op weg in hun
afhankelijkheid, op zoek naar wat mensen willen en kunnen met hun leven, naar waardoor
ze zich laten leiden, naar persoonlijke levensidealen. Zorg die door zo'n waarden wordt
gedragen, opent ook het perspectief van wederkerigheid: ik geeft niet alleen veel aan de
zorgvrager, maar ik krijg ook veel terug en nog wel voor niets; ik hoef er geen premie voor te
betalen. Bijvoorbeeld het besef, dat je voor volwaardig mens-zijn niet over al je verstandelijke
vermogens hoeft te beschikken. Dat gehandicapt leven wel een vorm van leven is, maar dat



leven meer is dan een handicap. Ervaren van zin in je werk is het kunnen ervaren van deze

piikdo*, van dat het allemaal ergens toe doet, dat hei iets betekent en dat je erdoor groeit'

Maar, laatste punt, zo je werk als zinvol ervaren is geen sinecure en zeker niet' zoals ik

straks al zei, vanzelfspiekend en onkweisbaar. Het gétt 
" 

is alleen dat er in het zorgbeleid

vaak maar al te gemai,t utryt van wordt uitgegaan, daimensen gemotiveerd zijn en blijven en

Oàiie daar gaaideweg niets aan hoeft[e-doen. Met als gevolg, dat zorgverleners er op

aangewezen zijn motivËtie en inspiratie haast helemaal uit zichzetf te putten en dat tegen

àffàrLi omstandigheden in die demotiveren en de inspiratie doden'

Zinvol kunnen blijven werken is zoiets als een tuin, die je permanent moet bijhouden en

onderhouden. Zinvol kunnen werken is jezelf de t'rjd gunnen te werken aan je ziel' Voorbeeld

UMC St Radboud: cursus zin in =otg. 
fiÀiprek aan-de hand van twee vragen: wat vindt je

moeil'rjk in je werk? En: wat geeft je een kick. Dat zijn vragen naar wat de zin er uithaalt en

;;;ó Àaàr wat juist de zirivan ie werk bevestigt: daar àoe ik het voor, dat motiveert en

in.Ëii"urt m'rj. ln di" g"rpr"ken gaat het niet o, o-plos.ingen voor allerlei acluele problemen

in de zorgpraktijk. Het gaat erom om nót spoor'te. korien van wat de zin van het werk

,itÀàrr.i, ïdrr waardèï.'mènsen in hun werk willen leggen en welke. onwaarden ze

tegenkomen. Al pratend en analyseren ontwaren we de zinÉals die voor ieder persoonl'tjk

ligt, maar ook zoals die voor de groep, allen mensen van eenzelfde afdeling liggen' cruciaal

blijken te zijn dingen als contacten met mensen, erkenning van grenzen, iets voor anderen

willen betekenen, dankbaarheid dat je in vergelijking mel ieeftijdsgenoten zoveel mee mag

maken van waar het in een menseni.ràn u"Ët o.gàat. Zoals èen van de cursisten het zei:

wij werken in een guni"o van onbeschermde m"nsétilrneid. lk denk dat het trefÍend uitdrukt

waar het in de zorg zo vaak om gaat: onbeschermde menselijkheid' Een.menselijkheid die

niet afdoende besc'hermd wordt d-oor het recht op autonomie, maar door het voorzichtig en

respectvol met elkaar op weg gaan en dan ontdekken hoe zinvol dit samen op weg gaan kan

worden.

lk, maar ook de KVZ, houd het voor noodzakelijk dit soort gesprekken op gezette tijden met

elkaar te voeren en steeds aan de hand van cóncrete ervaringen. En 
-om 

in die gesprekken

vooral te letten op u zelf. Niet om een probleem op te lossen met of voor een cliënt - dat

moet natuurlijk ook gebeuren - maar om u zelf te sterken en te groeien in het besef wat

eigenlijk voor u 
"n 

ui collega's echt de ,i"l ,un de zorg uitmaakt. Je moet de tuin van je ziel

gàed ónderhouden, anders verkommert hij'

Met het wegvallen van allerlei systemen van kerken en culturen die vroeger intermediair

waren voor het ontdekken van wat zin- en waardevol is, wordt zorgve.rlenen zelf zo'n

intermediaire structuur. Zorgverlenen is zelf een Vorm Van zingeving.en zin ontvangen' Al

zorgend ontdek je wat 
".Èt 

*aurOevà ls: betrokkenheid, begaan-ziin, solidariteit' delen'

iemand erkennen in zijn menselijke wàardigheid, ook al is hif onmondig.en gehandicapt'

Maar je ontdekt oo[ oà'wijsheid vàn de dichiregel: alles wat echt van waarde is, is weerloos'

Dat is reden te meer roó,. =orgrerleners 
zich weerbaar te maken tegen allerlei modieuze

trends, die nog al eens wordeÀ bedacht door mensen van buiten de zorg zelf' Daar moet

volgens mij tijd uooiurij gómaakt worden. Het wordt tijd voor een zelÍ-zorg plan, beleidsmatig

ondersteund door de insielling, omwille van uw zin in het werk en daardoor omwille van een

goede zorg voor bewoners.


