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Op 3 juli bezocht u de workshop ‘Liefdevolle zorg is niet in een plan te beschrijven’. Wij 
willen u nogmaals hartelijk bedanken voor het waardevolle gesprek wat ontstond in deze 
workshop. Bij deze ontvangt u de uitwerking van de besproken stellingen. 
 
Stelling 1: Liefdevolle zorg is niet in een plan te beschrijven  
Het gesprek gaat over het zorgplan, wat is hiervoor de basis, hoe gaan we hiermee om. Het 
aansluiten bij de gewoonten en wensen van de bewoner wordt als basis gezien voor 
liefdevolle zorg. De afspraken die met een bewoner en zijn familie gemaakt zijn bepalen het 
‘product’ dat wordt geboden. Liefdevolle zorg overstijgt de gewoonten van de bewoner. Het 
is belangrijk om de gewoonten en wensen in de context van de dag te plaatsen en er soms 
ook voor te kiezen om in het belang van de bewoner af te wijken. Hierbij is het belangrijk 
rekening te houden met de risico’s die dit met zich meebrengt en dit ook te bespreken met 
de bewoner en dit vast te leggen. 
 
Stelling 2: Liefdevolle zorg zit bij medewerkers in het hart  
Zorg is vooral ook een vak, een vak dat je uitvoert met passie.  
Liefdevolle zorg zit niet alleen in je hart, je draagt het ook uit door je houding. Er hoort ook 
empathie en humor bij. 
Zorg is een combinatie van hart, hoofd en buik. Hiermee wordt bedoeld dat het een vak is, 
het vereist kennis en vaardigheden. In het hart zit de liefde voor mensen en in de buik zit 
het gevoel voor ‘gaat het hier goed, wat is er mis, het wel of niet pluis gevoel’. 
 
Volgens één van de deelnemers: “Iedereen die hier zit heeft een liefdevol hart”. 
 
Stelling 3: Liefdevol zijn is een professionele houding 
Het gesprek gaat vooral over de houding van medewerkers naar bewoners. Er wordt 
aangegeven dat liefdevolle zorg niet hetzelfde is als lief en aardig zijn, maar veel meer het 
aansluiten bij de bewoner, het op professionele gronden kiezen wat het beste is voor een 
bewoner, duidelijk zijn, maar het wel liefdevol zeggen. 
Duidelijkheid en structuur bieden voelt soms niet als liefdevol, maar om de beleving van de 
bewoner te sturen en de groep te beschermen is het wel nodig. Dit brengt de verzorgende 
regelmatig in een spagaat. 
  
Stelling 4: Er is meer aandacht voor geld dan voor liefdevolle zorg 
Dit bleek een moeilijke stelling om een keuze te maken voor rood of voor groen.  
De voorstanders van deze stelling geven aan dat door W&T meer aandacht is gekomen voor 
liefdevolle zorg dan voor geld. Als is het dan jammer dat de prikkel hiervoor geld was. Er 
wordt aangegeven dat voor W&T het moeilijk was het hoofd boven water te houden en er 
vaak geen geld was om leuke dingen met de bewoner te doen. Er zijn nu veel meer 
mogelijkheden. 



De tegenstanders van deze stelling geven aan dat er meer bewustwording is met betrekking 
tot liefdevolle zorg. Er worden meer activiteiten gedaan en er is meer aandacht voor het 
leren kennen van de bewoner. Een zorg van deze groep is wel wat er gaat gebeuren als het 
W&Tgeld op is. 
Mooie conclusie: waardigheid en trots zit ook in jezelf. W&T geeft medewerkers hun vak 
terug. 
 
Stelling 5:Iedere bewoner die zich aanmeldt voor De Blije Borgh weet wat 
liefdevolle zorg is  
Het gesprek richt zich vooral op de kennismaking met de instelling waar cliënten naartoe 
verhuizen. Opvallend is dat in eerste instantie vooral gesproken wordt over dingen die ‘uit 
het hoofd’ komen. De toekomstige bewoner en zijn familie krijgen een rondleiding, er wordt 
verteld hoe het bij ons gaat. We vinden het vooral belangrijk dat de bezoekers gastvrij 
worden ontvangen.  
Een aantal deelnemers geeft ook aan op huisbezoek te gaan voordat een nieuwe bewoner 
verhuist, om de eerste praktische dingen te regelen en om kennis te maken. 
De dag van verhuizing heeft veel impact. Er wordt aangegeven dat het dan juist zaak is om 
in te spelen op wat er gebeurt, niet teveel vragen stellen en de bewoner laten wennen aan 
zijn nieuwe omgeving. 
Herkenbaar dilemma is dat een nieuwe bewoner vaak verhuist naar de eerste plaats die 
beschikbaar is, zonder dat er gekeken wordt of de bewoner daar qua persoon en hulpvraag 
ook past. 
De persoonlijke houding van medewerkers bepaalt in welke mate de nieuwe bewoner zich op 
zijn gemak voelt. Als je verbonden bent met jezelf, kun je je ook verbinden met de bewoner. 
Het gaat om het durven kijken vanuit het perspectief van de cliënt. 
 
Conclusie: 
Liefdevolle zorg is voor een gedeelte in een plan te beschrijven. De gewoonten, wensen en 
zorgvragen van de bewoner kunnen in het plan / dossier worden vastgelegd. Dit is de basis 
voor liefdevolle zorg, die het nakomen van afspraken overstijgt. Het gaat bij liefdevol om het 
leggen van de verbinding tussen de bewoner en jezelf. Het aanvoelen van wat de bewoner 
nodig heeft, en het in het belang van de bewoner durven afwijken van de afspraak of de 
gewoonte (en het beschrijven hiervan). Liefdevolle zorg is de combinatie van hoofd, hart en 
buik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


