Een zorgintensief gezin moet voortdurend balanceren tussen de zorgen van alledag en de
lichtpuntjes die zich voordoen. Dit vermogen om te balanceren staat voortdurend onder
druk. Zorgprofessionals spelen een belangrijke ondersteunende rol in het versterken van
de veerkracht van deze gezinnen. Hoe kan die rol het beste worden opgepakt?
Alberdine van de Hulsbeek

We kennen allemaal het gevoel van
onbehagen: ouders van een zorgintensief kind vragen om hulp, maar je
weet niet waar je moet beginnen. Uit
onmacht beperk je je tot de praktische zorgtaak: je houdt focus op het
kind, daar waar de overige hulpvragen
blijven liggen.
Onbevredigend, want je had zoveel
meer kunnen betekenen. Inzicht in de
dilemma’s van het gezin met oog voor
de patronen die ontstaan, gecombineerd met de rollen die je daarin als
hulpverlener kunt pakken, helpen je als
professional. Je wordt nóg effectiever.

Dilemma’s
Om te beginnen is het waardevol om
eens wat dieper te duiken in de dynamiek van een gezin met een zorgintensief kind. Waar worden ouders
dagelijks mee geconfronteerd? Hoe
verandert hun leven? Je verwacht hier
wellicht een opsomming van vooral
negatieve ervaringen. Maar wie goed
kijkt, ziet ook voldoende situaties
waaruit energie kan worden geput.
Hoop en positiviteit. Daarnaast geldt
dat wat vandaag positief lijkt en voelt,
morgen kan worden ervaren als uitzichtloos. De situatie is voortdurend
in beweging. Ouders (maar ook

broertjes en zusjes) komen terecht in
een grote balanceeroefening. Welke
dilemma’s herkennen we?
Verlies versus herstel
Ouders van een zorgintensief kind
krijgen te maken met een verlieservaring. De diagnose voelt als een tegenslag. Met het onderkennen en accepteren van de gevolgen, stapelen de
verliezen zich veelal op. Daar staat de
focus op herstel tegenover. Het denken in mogelijkheden van het kind,
passend bij de nieuwe situatie. Het
ontdekken van talenten van het kind
die kunnen bijdragen aan groei, hoop
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en energie. Denk aan neuwe kwaliteiten van broertjes en zusjes die worden aangesproken.
Zorgouder en partner
De rol van zorgouder overkomt deze
vaders en moeders. Zij hebben er niet
om gevraagd. Ouders ervaren verschillende emoties en het is zoeken
naar begrip voor elkaar. In veel gezinnen komt de relatie van ouders onder
druk te staan. Het balanceren tussen
de rol van zorgouder en die van partner wordt vaak als ingewikkeld ervaren. Met respect voor elkaars emoties
de zorg met elkaar afstemmen en

jes de ruimte geven voor hun eigen
verwerkingsproces schiet er vaak bij
in. Soms komen ze onbewust ook
terecht in een andere rol in het gezin.
Ze nemen een aantal zorgtaken voor
hun rekening.
Zoektocht in zorgland
Onduidelijkheid over de diagnose
brengt al stress en onzekerheid. Daar
komt de zoektocht in hulpverlenersland nog bovenop. Gedoe rondom
indicatiestelling en administratie worden door ouders vaak vertaald in
onbegrip en gebrek aan erkenning. De
onzekerheid die voortkomt uit onbe-

‘Spiegelen en reflecteren draagt
bij aan het blijvende vermogen
om te balanceren’
daarnaast ruimte houden om je partner te voelen, is een hele uitdaging.
De nieuwe situatie kan er daarentegen
ook voor zorgen dat partners juist
naar elkaar toe groeien.
Broertjes/zusjes
Een zorgintensief kind, zeker als er
sprake is van medische zorg, vraagt
erg veel aandacht. Ziekenhuisopnames hebben de nodige impact op
het gezin. Veel ouders kiezen ervoor
om tijdens een opname bij hun kind
te blijven, terwijl thuis het leven en de
zorg voor de andere kinderen ook
door moeten gaan. Broertjes en zus-

lichting en opluchting. Zo ervaart het
gezin draagkracht. Om door te kunnen als gezin en de situatie draaglijk
te houden, is het van belang om de
balans tussen energieslurpende en
energiegevende elementen voortdurend in het oog te houden. Door de
energiegevers te herkennen en regelmatig bewust op de voorgrond te zetten en daarmee de energie-slurpers in
perspectief te plaatsen, levert de
hulpverlener een bijdrage aan het
balanceren.

Emoties
Tegenover de noodzaak om voortdurend te balanceren, staat het vermogen om hiertoe daadwerkelijk in staat
te zijn. Veerkracht is dan ook het blijvende vermogen om te balanceren.
Dit wordt, zo leert de ervaring, stevig
beïnvloed door emoties. Angst en
boosheid na een slecht bericht van de
arts werken verlammend. Een uitweg
lijkt even niet zichtbaar. Blijdschap
over een goede uitslag in ziekenhuis
zorgt voor dagen euforie in het gezin.
Het vermogen om te balanceren is
per dag verschillend.
Hulpbronnen
Daar waar emoties het vermogen
beïnvloeden, spelen eigenschappen
van ouders zoals actiegerichtheid en
relativeringsvermogen en de aanwe-

kendheid met de medische en sociale
kaart moet door hulpverleners niet
worden onderschat. Zodra adequate
hulp gevonden is of support wordt
geboden (een ‘gids’) bij de zoektocht
in zorgland, geeft dat lucht en verlichting.

Balanceren
In de opsomming van dilemma’s zijn
de energie-slurpende elementen snel
te vinden. Ze voelen als draaglast en
vreten aandacht. Daar staan de energiegevende elementen tegenover. Ze
staan voor hoop, herstel en perspectief en leveren een gevoel van vervroeg december 2018 25
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zigheid van positieve gezinsrelaties
een ondersteunende rol in het blijvende vermogen om te balanceren.
Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid
van zorgprofessionals. Dit zijn de
interne en externe hulpbronnen.
Met het herkennen en bespreekbaar
maken van patronen van angst, frustratie of falen, helpt de professional
het gezin deze te doorbreken. Door
op dit soort momenten samen met de
ouders te ‘spiegelen’, te reflecteren
op de situatie, ondersteunt de hulpverlener het gezin om hiermee zelf
aan de slag te gaan.

Rol professional
Het vermogen om te balanceren staat
in een gezin met een zorgintensief
kind voortdurend onder druk. Ook
daar kan jij als zorgprofessional een
ondersteunende rol in spelen. We
onderscheiden vier rollen:
1. De professional als ‘gids’ die
nieuwe wegen opent
Als ‘gids’ en kenner van de sociale en
medische kaart help je ouders op weg
in zorgland. Je schakelt met collega
zorgverleners. Je brengt ouders als ze
dit wensen in contact met lotgenoten.
Dit leidt tot erkenning en herkenning.
Op deze wijze draag je bij aan het
verkleinen van de draaglast.

2. De professional als
‘overnemende partner’
De professional die indien nodig in
een acute zorgsituatie de controle tijdelijk even overneemt en inspringt bij
zorg- en opvoedingstaken, leidt eveneens tot een verlichting van de draaglast. De nadruk moet hier liggen op
de tijdelijkheid van de situatie. Ouders
moeten niet afhankelijk worden van
de zorgverlener en de regie zelf in
handen houden.
3. De professional als een ‘altijd
aanwezige vertrouwenspersoon’
De vertrouwensrol waarin de professional verkeert, plaatst hem in een
positie om als eerste emoties op te
vangen. Ook al gaat het in jouw ogen
om iets kleins of onbelangrijks, jouw
luisterend oor maakt dat ouders zich
serieus gehoord voelen. Het kunnen
uiten van de emoties creëert ruimte om
weer verder te kunnen. Het vermogen
om te balanceren keert weer terug.

4. De professional als
‘spiegelende’ partner
Even boven de emoties van de dag
staan en reflecteren met ouders of
kinderen over wat er nu gebeurt,
levert doorbraken op. Door verlammende patronen in het gezin te herkennen en bespreekbaar te maken,
komt het vermogen om te balanceren
weer terug en worden emoties in perspectief geplaatst.

Handvatten
Met de geschetste denk- en handelwijze presenteren we een aantal
handvatten voor de professional. De
dilemma’s en rollen dienen als referentiekader en geven herkenningspunten, waarmee bewustere handelkeuzes kunnen worden gemaakt. Houvast
om in de turbulentie van een zorgintensief gezin nog meer zorgwaarde te
kunnen bieden. Veerkracht wordt in
het model gezien als een dynamisch
begrip waaraan de zorgverlener een
bijdrage kan leveren.
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