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Goed observeren 
 
Goed observeren is niet alleen een kwestie van je zintuigen op scherp zetten, maar ook van 

voldoende achtergrondkennis hebben en naar de juiste dingen kijken.  

 

 

Observeren met meerdere zintuigen 
 
Observeren doe je met meerdere zintuigen: ogen, oren, neus en tastzin. Train ze elke dag door 

bewust naar je cliënten te kijken, naar hen te luisteren, maar ook door te ruiken en te voelen.  

 

Kijken en zien 
Hoe vaak gebeurt het niet als je over straat loopt, dat je naar de mensen die je tegenkomt kijkt, maar 

ze niet echt ziet? Misschien weet je achteraf nog wel welke kleur jas ze aanhadden, maar of ze een 

bril droegen is je niet opgevallen en al helemaal niet of ze vrolijk of somber waren. Je hebt wel 
gekeken maar niet gezien. Dat geeft niet als je zomaar een wandeling maakt; het is onmogelijk om 

alle indrukken binnen te laten komen en nog ondoenlijker om ze allemaal te onthouden. Maar het 

geeft wel als het om jouw cliënt gaat. Dan moet je bewust kijken en hem echt zien. Ziet hij er verdrietig 

uit? Heeft hij vlekken op zijn broek? Beweegt hij trager dan anders? Staat het ontbijt onaangeroerd op 

tafel? Je moet “begrijpend kijken”: wat merk ik eigenlijk op en wat heeft dat te betekenen? Let daarbij 

niet alleen op je cliënt, maar ook op zijn huis en op de (relatie met) de mantelzorg.  

 

Horen en luisteren 
Bij horen en luisteren is het eigenlijk hetzelfde als bij kijken en zien. Het een is actiever dan het ander. 

Horen is het registreren van geluid. Het woordenboek Van Dale zegt: “Horen = met het oor 

waarnemen”. Luisteren gaat een stapje verder. Van Dale: “Luisteren = oplettend naar iets horen met 

de bedoeling om het gesprokene te verstaan”.  

 

Luisteren betekent dus dat je je aandacht bij je cliënt hebt. Echte aandacht betekent ook dat je 

probeert te achterhalen wat je cliënt met zijn verhaal probeert te zeggen. Er zit soms een hele wereld 

achter één opmerking. Ga steeds na of je het juist begrepen hebt zowel de boodschap zelf als het 
gevoel daarbij. 

 

Luister niet alleen naar wat iemand zegt, maar ook hoe hij het zegt. Spreekt hij zacht, verheft hij zijn 

stem, praat hij aarzelend? Is hoe hij het zegt in overeenstemming met zijn lichaamstaal? 

 

Aarzel niet om grenzen aan te geven als een cliënt te breedsprakig wordt en probeer hem terug te 

halen bij het gespreksonderwerp.  
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Ruiken 
Geur is een belangrijke informatiebron. Zo kan heel sterk ruikende urine een aanwijzing zijn voor een 

blaasontsteking. Zweetlucht kan erop wijzen dat een cliënt zichzelf niet goed meer verzorgt. Een huis 

dat naar urine ruikt geeft wellicht aan dat de cliënt incontinent is. Regelmatig een geur van 

aangebrand eten betekent misschien wel dat je cliënt niet meer in staat is zelf te koken.  

Maar trek niet te snel conclusies. Bespreek met je cliënt wat je gesignaleerd hebt en vraag na of je 
observatie juist is. Dat is niet altijd makkelijk. Sommige onderwerpen, zoals incontinentie, liggen 

gevoelig. De cliënt schaamt zich ervoor. Maar de schaamte wordt niet minder als jij het negeert. 

Bovendien kan incontinentie of een sterke lijflucht leiden tot sociaal isolement en dan is je cliënt nog 

verder van huis. Dus trek de stoute schoenen aan en praat erover. Je cliënt zal je er dankbaar voor 

zijn.  

 

Voelen 
Voelen is een zintuig dat je veel toepast bij de verzorging en verpleging, maar niet altijd bewust. Als je 
een cliënt wast en aankleedt, voel je dat zijn huid ruw is, zijn voeten koud, zijn spieren gespannen. Als 

hij pijn heeft, voel je dat hij zijn voet terugtrekt als je een kous aan wilt trekken. Informatie die iets zegt 

over hoe het met de cliënt gaat. Wen jezelf aan om bewust te voelen en deze informatie mee te 

nemen in je observatie.  

 

 

Observeren: hoe doe je dat?  
 

Niet alles is wat het lijkt. De eerste indruk, je mening over iemand, het oordeel over een cliënt; vaak 

moet je ze bijstellen en concluderen dat het toch allemaal net wat anders en genuanceerder ligt dan je 

dacht. Bij observatie is daarom een belangrijk uitgangspunt: neem je eerste indruk of niet-pluisgevoel 

serieus, maar kijk met een open blik, ga altijd op zoek naar objectieve feiten en vraag na of je op de 

juiste weg zit. Gepaste nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding zijn hierbij de juiste 
eigenschappen. We geven een aantal tips voor een goede observatie. 

 

Kennis van het normale en van afwijkingen 
Goed observeren vraagt om kennis en inzicht van wat normaal is, het vermogen afwijkingen te 

ontdekken en de betekenis van deze afwijking te interpreteren. 

Zorg dus dat je voldoende weet over de psychologie van gedrag, (symptomen van) ziekten, risico’s en 

onderliggende oorzaken. 
 

Frisse blik 
Observeren doe je met een open, frisse blik; zonder vooroordelen of vooringenomenheid. En dat is 

makkelijker gezegd dan gedaan. Iedereen heeft zijn eigen referentiekader, zijn gekleurde bril. 

Gewoonten, normen, waarden, ervaring en de cultuur of het milieu waar je uit komt, maken jou tot hoe 

je bent en denkt. En dat beïnvloedt je observatie. Wees je daarvan bewust en vraag je steeds af met 
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welke gekleurde bril jij kijkt. Pas als je dat bewustzijn hebt, ben je in staat het te duiden en (deels) uit 

te schakelen. Wees voortdurend kritisch op jezelf. 

 

Objectief observeren 
Objectief wil zeggen dat je van feiten uitgaat, en zo min mogelijk je eigen mening, gedachten of 

gevoelens mee laat spelen. Je observeert datgene wat je daadwerkelijk ziet, hoort, ruikt of voelt. 
Registreer en rapporteer vooral feiten en trek niet te snel conclusies. Je mening of gevoel kan ook van 

waarde zijn, maar wees je ervan bewust dat het om een mening of gevoel gaat en vermeld dat ook. 

Een rapportagemethode als SOAP kan je helpen om je objectieve en subjectieve observatie aan te 

geven. 

 

Details 
Veranderingen beginnen vaak in het klein. Een rood vlekje als begin van decubitus, een 

onaangeroerde boterham op het aanrecht, meerdere onderbroeken in de was. Let op de details, want 
kleine veranderingen kunnen van groot belang zijn.  

 

Afstand én betrokkenheid 
Objectieve observatie vergt afstand, maar ook betrokkenheid. Je moet je cliënt steeds weer met 

nieuwe ogen waarnemen, maar je moet ook zijn vertrouwen hebben anders zal hij niet laten zien of 

horen wat hem werkelijk bezighoudt.  

 
Herhaalde observaties 
Soms is het nodig je observatie te herhalen. Elke observatie is maar een momentopname met het 

gevaar dat je iets niet juist waarneemt. Meerdere observaties geven vaak een objectiever en 

vollediger beeld.  

 

Observatie door meerdere personen 
Twee zien meer dan één en dat geldt ook bij observatie in je dagelijks werk. Je collega’s of andere 

zorgverleners of mantelzorgers zien wellicht weer andere zaken of hebben een andere interpretatie. 
Betrek hen erbij en je zult een beter beeld krijgen van je cliënt en de risico’s die hij loopt. Verifieer jouw 

bevindingen bij anderen.  

 

Gericht vragen stellen 
Niet alles kun je waarnemen met je zintuigen of door naar het verhaal van je cliënt te luisteren. Vaak 

moet je gerichte vragen stellen. Zo weet een cliënt bijvoorbeeld niet dat zijn hoofdpijn een bijwerking is 

van zijn nieuwe medicatie en dat het belangrijk is dat hij dat meldt. Vraag er daarom gericht naar en 
vraag door.  


