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overzicht 

• herstelvisie 
• presentiebenadering 





wat is herstel? 

• ‘Herstel is een intens persoonlijk, uniek proces van verandering in 
iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden 
en/of rollen. Het is een manier van leven, van het leiden van een 
bevredigend, hoopvol en zinvol leven met de beperkingen die de 
psychische/fysieke klachten met zich meebrengen. Herstellen 
betreft het ontgroeien van de catastrofale gevolgen van een (…) 
aandoening en de ontwikkeling van een nieuwe betekenis en een 
nieuw doel in iemands leven.’   

   William Anthony, 1993 
 





• Kenmerken 
 - hervinden van de eigen regie over het leven 
 - een psychische (fysieke) kwetsbaarheid betreft diagnose en 
 behandeling evenals invaliderende gevolgen op persoonlijk, 
 relationeel, functioneel, maatschappelijk, spiritueel en 
 existentieel vlak 
 - een zinvol en kwaliteitsvol bestaan nastreven met en ondanks 
 de kwetsbaarheid 
 - ervaringskennis als krachtbron 
 - herstellen is een werkwoord 
 





waarom is herstel belangrijk? 



 

• ‘nothing about 
us without us’  

• P. Deegan 
 



hoe ziet een herstelgerichte benadering 
eruit? 

kenmerken 
• de hulpverlener heeft een houding van hoop en optimisme en 

straalt dit uit   
• is present (aandachtig aanwezig)   
• gebruikt zijn professionele referentiekader op een terughoudende 

en bescheiden wijze  
• maakt ruimte voor, ondersteunt het maken van en sluit aan bij het 

eigen verhaal van de cliënt 
 



• herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de cliënt 
(empowerment) zowel individueel als collectief  

• erkent, benut en stimuleert de ervaringskennis/deskundigheid van 
de cliënt   

• erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de cliënt door 
belangrijke anderen   

• is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen 
regie/autonomie 
 





presentiebenadering 

uitgangspunten 
• niet onmiddellijk als ‘herstelondersteunend’ bedoeld, wel als 

fundamenteel aansluitend bij de ‘kwetsbaarheid’ van wie 
voortdurend en toenemend uit de boot valt  

• betreft een oprechte basishouding, een onvoorwaardelijk 
aanwezig zijn in de pijn en het lijden van een ander mens 

• vindt zijn wortels in de zorgethiek  
 



kenmerken 

• cruciaal is de relatie tussen de cliënt/de bewoner en zorgverlener 

 - je kan er maar ‘voor’ iemand zijn door echt ‘met’ iemand te zijn 

 

• die relatie staat en valt met het oprecht aansluiten bij en afstemmen op 
de cliënt/ de bewoner en op wat die nodig heeft  

 - zo bied je de cliënt de kans zich echt te laten zien en creëer je 
 voor jezelf als hulpverlener de kans om echt te begrijpen 

 



• een optimale afstemming bereik je door als hulpverlener 
 - in tijd, plaats en taal aan te sluiten bij de cliënt/de bewoner, 
 naar de cliënt/de bewoner toe te bewegen in plaats van het 
 omgekeerde te verwachten 
 - aanklampbaar en interrumpeerbaar te zijn, je werkritme af te 
 stemmen op het ritme van de cliënt/de bewoner 
 - bewust aan perspectiefwisseling te doen, je in te voelen in de 
 leefwereld van de cliënt/de bewoner, de ander radicaal als 
 leidraad te nemen 
 - trouw en betrouwbaar te zijn en niet slechts ‘je ding’ te doen 
 - telkens weer te reflecteren of de cliënt/de bewoner zich 
 werkelijk en blijvend als mens in al zijn noden kan tonen 

 



• vanuit die relationele afstemming fixeert de hulpverlener zich niet op 
het oplossen van problemen of het bereiken van vooropgestelde 
zorgdoelen, wel op het samen zoeken naar een zo bevredigend 
mogelijke verhouding tot het leven, ook en vooral als dat is vastgelopen 

• vanuit de noden van de cliënt/de bewoner wordt ‘gedaan’ wat gedaan 
kan worden en vooral veel ‘gelaten’  

•  present zijn betekent geduldig en hoopvol ruimte geven aan wat zich 
niet laat maken of afdwingen, verdragen wat niet kan en blijven bij wat 
niet (meer) goedkomt 

• de cliënt/de bewoner wordt op geen enkel punt verlaten, zelfs al lijkt 
de zorg nergens toe te leiden, hij is het immers als mens waard  
 



uitdagingen? 

• omgaan met machteloosheid en onmacht 
• ‘Veel mensen vinden het beangstigend om gewoon wat tijd door te 

brengen bij mensen die enorm lijden. Mensen met zielensmart 
schreeuwen het uit. Zelfs als zij totaal stil zijn, kan je ze het horen 
uitschreeuwen. En dat geluid kan de kwetsbaarheid raken die elke mens 
in zich heeft. Ieder van ons, ongeacht zijn maatschappelijke positie, 
heeft die kwetsbaarheid in zich. Dat maakt samenzijn (…) riskant. En dat 
is de reden dat hulpverleners het zo druk hebben en geen tijd om 
gewoon bij je te zijn. Natuurlijk, zij doen hun werk. Maar het is ook 
waar dat ‘druk bezig blijven’ de angst onder controle houdt, waardoor 
afstand kan worden bewaard van wat (…) lijden in hen oproept.’  

   Patricia Deegan (1993).  
• hoopvol aanwezig zijn en blijven 

 



• ‘zijn’ in plaats van ‘doen’ – ‘niet wat kan ik voor u doen is 
belangrijk, maar wel wie kan ik voor u zijn’ 

• dan kans op ‘herstelvonken’ 
• ‘Kleine, onverwachte energie-ontladingen eigen aan ervaringen, 

situaties, contacten, objecten, activiteiten. Momenten van even 
opveren tegen de achtergrond van het psychische/fysieke lijden. 
Ogenblikken waarin leven weer even tastbaar wordt naast de 
bekende pijn.’ 
 



vragen die je jezelf als hulpverlener kan 
stellen 

• luister ik vaak genoeg naar de cliënt/de bewoner en hoor ik ook 
echt wat iemand zegt (of ben ik al bezig met de analyse of het 
vormen van een mening over wat iemand zegt)?  

• stel ik genoeg open vragen ten aanzien van wat iemand bezig 
houdt en beweegt?  

• heb ik een onophoudelijk vertrouwen in het kunnen van de 
cliënt/de bewoner? Zo nee, ben ik bereid om mijn plaats als 
hulpverlener af te staan aan iemand die dat vertrouwen wel 
heeft?  
 



• lukt het me om optimisme uit te stralen en hoop en vertrouwen te 
geven aan de cliënt/de bewoner?  

• laat ik de verantwoordelijkheid voldoende bij de cliënt/de 
bewoner of neem ik weleens iets over, bijv. omdat dat nu eenmaal 
sneller gaat?  

• lukt het me om uit te gaan van de wensen en behoeften van de 
cliënt/de bewoner of zijn de beoogde resultaten van de 
hulpverlening leidend?  

• deel ik ook mijn eigen belevenissen met de cliënt/de bewoner, de 
dingen die me bezig houden, positief en negatief?  
 



• deel ik mijn zorgen of vragen over de begeleiding/behandeling 
met de cliënt/de bewoner of zoek ik vooral andere manieren om 
die op te lossen?  

• in hoeverre lukt het me om gelijkwaardigheid te creëren in de 
hulpverleningsrelatie?  

• als deze dingen niet lukken, bespreek ik dat dan met de cliënt/de 
bewoner? 
 



uitspraken om over na te denken 
 

• ‘bij een bewoner gaan zitten en een praatje slaan, is geen 
werken’ 

• ‘met mensen met dementie kan je niet meer praten’ 
• ‘niet praten is belangrijk, wel de dagelijkse hygiëne van de 

bewoner’ 
• ‘alles mooi en goed, herstel en presentie, maar waar halen we 

daartoe de tijd?’ 



 
 
  Hartelijk dank voor uw aandacht! 
 
   Ann Callebert 
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