Verslag van een conferentie
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Inleiding

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat menselijk contact de belangrijkste factor is in het
genezingsproces. De waarde hiervan wordt door professionals in de zorg nogal eens onderschat maar
vaker nog vinden zij het moeilijk om dit vorm te geven. Protocollen, regels, richtlijnen, professionele
distantie, het zijn allemaal factoren die het persoonlijke, intermenselijk contact tussen hulpverlener
en cliënt bemoeilijken. Communiceren, maar hoe doe je dat? Verschillen in cultuur, sexe,
opleidingsniveau, leeftijd…. Het overheidsbeleid vraagt, zowel landelijk als lokaal, om efficiënte inzet
van mens en middelen maar ook het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven en dat
van familie, vrienden, buurtgenoten. Wat betekent dit voor de meest kwetsbaren in onze
samenleving? Krijgen zij nog die zorg die ze nodig hebben, nu en straks?
Vanuit deze gedachte wordt door het Huis van Compassie en de medische afdeling van het
Thijmgenootschap het initiatief opgevat om een conferentie te organiseren met als titel “Compassie
in de zorg”. De conferentie is bedoeld voor professionals in de zorg, medische zorg, verpleegkundige
zorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, thuiszorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, eerste
lijnzorg….
We kwamen uit op drie kernthema’s: wat betekent compassievol werken, hoe doe je dat en in
hoeverre is wordt jouw professionaliteit gekenmerkt door compassie? In dit verslag vindt u een
samenvatting van hun inleidingen.
Naast een plenair gedeelte waarin verschillende inleiders ieder vanuit hun eigen perspectief naar het
begrip “compassie” kijken worden er workshops gehouden met actieve betrokkenheid van de
deelnemers.
Deelnemers aan het project “beweeg‐kook‐ontmoet” van het RIBW verzorgen een voortreffelijk
buffet.
Na afloop krijgen de deelnemers een mapje met samenvattingen en achtergrondinformatie.

De voorbereidingsgroep:
Maria van den Muijsenbergh
Rene Nogarede
Pieter Poels
Tiny Wieberdink.
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Met dank aan de inleiders:
William Yang
Ruud Coumans
Jacqueline van Zwieten
Marleen Beekmans
Ronald Romijnders
Paul Oosterhoff

De fantastische koks:
Marleen
Toon
Marc
Chow Fon
Dominique
Gaby

De helpers die avond:
Aloys
Robert
Motashem
En Anke Witteveen die zo mooi de flyers en posters heeft ontworpen.

Maar ook alle andere deelnemers voor hun bijdrage. Door ieders bijdrage kunnen we terug kijken op
een waardevolle en inspirerende conferentie.
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Handvest voor Compassie
Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele
tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals
wij zélf behandeld willen worden.
Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van
onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het
voetlicht te plaatsen en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een
ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.
Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privéleven voor te waken
geen enkele vorm van leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door de kwaliteit van het
leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te
ontkennen en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen – zelfs over onze vijanden
– doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar delen geweld aan.
Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat
sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben
gemaakt.
Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om:
compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie terug te keren naar het
oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen
enkele legitimiteit heeft;
•
•
•

garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere
tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren;
positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren;
bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen – ook van
hen die wij als onze vijanden zien.

Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke,
lichtende en dynamische kracht.
Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij
politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten.
Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol
binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is
onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap
die in vrede leeft met elkaar.
Tekst: Karen Armstrong en the Council of Conscience, bestaande uit morele en spirituele wereldleiders (2009).
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Maria van den Muijsenbergh1, initiatiefnemer en dagvoorzitter opent de bijeenkomst en geeft het
woord aan

Paul Oosterhoff, diaconaal predikant van de Diaconie en projectleider van Het Huis van Compassie.
Hij heet allen van harte welkom en wenst ieder een vruchtbare en inspirerende conferentie toe.

1

Maria van den Muijsenbergh is werkzaam als huisarts en wetenschappelijk onderzoeker bij Radboud UMC en Pharos.
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COMPASSIE!

“ Pas als de Weg (de Dao) verloren is hebben we deugd,
pas als de deugd verloren is hebben we menselijkheid,
pas als de menselijkheid verloren is hebben we rechtschapenheid. . . . of compassie”
(Chinees filosoof Lao Zi)

William Yang bijt het spits af met een opwekkend betoog. Het begrip compassie is onlosmakelijk met
hem verbonden. Compassie moet volgens hem alle religies kunnen verbinden. Het Taoïsme heeft
verbinding met de benen, het bekken. Het Boeddhisme is verbonden met het hoofd, het verstand
terwijl het Christendom vooral een verbinding heeft met het hart. Ze hebben elkaar nodig om samen
een eenheid te vormen. Compassie staat voor menselijkheid, rechtschapenheid wat zich kan uiten in
ogenschijnlijk kleine dingen zoals het drinken van een kopje thee met een oudere buurman/
buurvrouw.
Lao Zi waarschuwde voor grootse idealen en verheven deugden. Want wanneer er veel gesproken en
gefilosofeerd wordt over verheven en grootse ideeën en idealen (Bv. vrijheid, gelijkheid,
broederschap, liefde, mededogen) is dat volgens hem een symptoom van de afwezigheid ervan in
het leven van alledag.

Jaarlijks gaat William naar India om projecten te bezoeken en nog steeds raakt hij verbijsterd over de
armoede op straat. Hij neemt ons mee op zijn reis naar Bodhgaya waar Boeddha onder een boom tot
‘verlichting’ kwam en een teken werd van compassie en wijsheid. Hij beschrijft hoe tijdens een
‘gebedsfestival’ kinderen, bedelaars hun arm door een hek steken en hun hand ophouden voor wat
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geld. De mensen erom heen geven muntjes of strooien ze rond om zo voor hen zelf een goed karma
te verzamelen. Nee, bij hem wekt het geen mededogen op maar weerzin. Het is te veel. De huidige
vluchtelingenproblematiek rond Syrië, Afrikanen die omkomen in zee bij Italië op zoek naar een beter
bestaan.
In een impuls besluit hij tijdens zijn reis naar Bodhgaya om zich in te zetten voor onderwijs in het
dorp. Terug in Nederland richt hij een stichting op waardoor er nu drie scholen zijn met in totaal zo’n
300 leerlingen. Naast onderwijs krijgen de kinderen dagelijks een goede maaltijd. Tenminste, dat
dacht hij maar niets bleek minder waar. De hoeveelheid eten die ze kregen was maar een heel klein
deel van het budget wat de daar aanwezige bestuurders hiervoor kregen. De rest van het geld
verdween naar de plaatselijke bestuursleden. Hun verklaring frustreert; hier kunnen wij ook niets aan
doen, dit is India. Corruptie maakt echte compassie vrijwel onmogelijk.
Maar hoe zit dat nu in Nederland anno 2014? Geïnstitutionaliseerde en goed georganiseerde
compassie leidt tot respect en bewondering. We krijgen kansen om ons te ontwikkelen, dromen na
te streven. Toch zijn ook hier factoren die leven en werken met compassie belemmeren.
Geïnstitutionaliseerd en georganiseerd wantrouwen maakt dat controle, regelgeving, protocollen en
standaarden soms meer tot doel verheven worden dan tot middel. Ziekenhuizen beginnen steeds
meer op medische fabrieken te lijken. Verpleegkundigen brengen vaak meer tijd door achter de
computer dan aan het bed.
Hoeveel ‘hart’ zit er nog bij? Tederheid, meevoelen, invoelen zonder sentimenteel te zijn.
Zorgzaamheid, een sterk hart, liefde, kracht is wat we nodig hebben. Dit moet wel continue getraind
worden wat tevens vraagt om ruggengraat, op je eigen plek blijven staan en je niet verliezen in te
veel nabijheid. Compassie moet geïntegreerd worden in structuren. Het heeft geen vaste vorm. Wat
betekent compassie voor jou in jouw beroep? Tijd, aandacht, stilte. Compassie vertedert het hart.
William werkte jarenlang als therapeut maar ook als yoga‐ en meditatieleraar op het Taborhuis in
Groesbeek. Helaas hebben de bezuinigingen ook het Taborhuis ontdekt waardoor een einde kwam
aan zijn functie daar.
Door de film “Licht van Tabor” laat William ons kennismaken met mensen in het Taborhuis bij wie
kanker is geconstateerd. Dit gebeurt bij 100.000 mensen per jaar. Vanaf dat moment verandert hun
leven compleet. Ze worden zich sterk bewust van wat leven voor hen betekent, te voelen, bewust te
zijn van ogenschijnlijk gewone dingen en bieden ons een kans om te leren wat echte liefde is, echte
compassie.
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‘De begeleider kan niet voelen wat ik voel’

Het feit dat we met zoveel mensen bij elkaar zijn om ons te verdiepen in compassie, ervaringen uit te
wisselen en inspiratie op te doen, laat zien dat we het belangrijk vinden om compassievol te werken.
Maar, hoe doe je dat? Hoe organiseer je bijv. in een grote zorgorganisatie de voorwaarden hiertoe?
Jacqueline van Zwieten en Marleen Beekmans vertellen ons hoe zij dit vorm geven binnen
“Dichterbij”, een grote organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio.
Jacqueline is projectleider, Marleen krijgt sinds 2010 ondersteuning vanuit “Dichterbij” in Limburg.
Haar jeugd wordt gekenmerkt door gedragsproblemen, verslaving aan drugs. In het begin heeft ze
gewoond bij “Dichterbij” via Begeleid Zelfstandig Wonen en kreeg ze de nodige ondersteuning. Sinds
kort woont Marleen volledig zelfstandig en is ook de begeleiding beëindigd, het gaat goed met haar.
Haar eigen veranderproces en haar voormalige problemen weet zij een positieve wending te geven
door deze als ervaringsdeskundige in te zetten. Ze gebruikt haar ervaringen om andere cliënten te
steunen. Begeleiders kunnen kennis vergaren, vaardigheden ontwikkelen maar ze kunnen niet voelen
wat zij voelt waardoor ze cliënten in vergelijkbare omstandigheden beter kan begrijpen en steunen.
Aan de hand van een PowerPoint presentatie vertellen ze hoe ze het project “Empowerment”
vormgeven om waar mogelijk cliënten de regie over hun eigen leven in te laten handen nemen.
Cliënten bevragen cliënten over hun wensen, over wat ze nodig hebben om zich gelukkig te voelen.
Marleen volgde een opleiding tot ervaringsdeskundige bij Fontys Hogeschool in Eindhoven. Hier
leerde ze om haar ervaringen en leermomenten te delen met anderen, om ‘maatje’ te zijn van
andere cliënten, om mee te denken en mee te doen.2

2

In het mapje wat aan het eind van de conferentie aan de deelnemers werd meegegeven is een
hand‐out van de PowerPoint presentatie opgenomen.
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Wat betekent compassie voor de individuele hulpverlener?

Ruud Coumans, ervaren huisarts en psychosyntheticus, biedt ons aan de hand van de definitie van
compassie zoals deze is geformuleerd door het Huis van Compassie, een blik in de spreekkamer van
de huisarts. Diverse begrippen passeren de revue. De patiënt van tegenwoordig is veranderd,
mondiger geworden maar ook deskundiger door gebruik te maken van internet. Patiënten weten
vaak meer over de klachten die ze hebben als de huisarts wat ertoe kan leiden dat huisartsen zich
een soort knechtje gaan voelen. Beter zou het zijn om vooral te luisteren naar de patiënt en zich niet
meteen persoonlijk aangesproken te voelen. Compassie betekent grootmoedigheid,
vergevingsgezindheid ten opzichte van de patiënt maar ook ten opzichte van jezelf. De patiënt maar
ook jezelf serieus nemen. Compassie betekent ook gastvrijheid zonder over je eigen grenzen te laten
lopen. De wijk waar Ruud 35 jaar als huisarts heeft gewerkt is een heel multiculturele wijk waarin je
regelmatig wordt geconfronteerd met andere normen en waarden. Zo kan het zijn dat mensen met
het hele gezin naar de dokter komen en zelfs met het hele gezin de spreekkamer binnen komen.
Gastvrijheid is belangrijk maar ook duidelijk zijn, niet oordelen. Compassie betekent ook
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hulpvaardigheid, attentheid. Een kaartje sturen wanneer je een geboortekaartje hebt ontvangen is
attent. Een bezoekje aan huis geeft inzicht in de thuissituatie en kan er bijvoorbeeld toe leiden dat
bijvoorbeeld een postnatale depressie eerder wordt herkend. Nieuwsgierigheid is oké mits je respect
toont voor de privacy en comfortzones van de cliënt. Pas dan kan je vertrouwen opbouwen. De juiste
balans tussen afstand en nabijheid zien te vinden maar ook inzicht in de eigen (on)mogelijkheden.
Het is belangrijk om gehoord te worden maar dan wel met de juiste timing. Begrip en erkenning.
Voor hulpverleners is het belangrijk om de juiste taal te spreken. In de laatste 15 jaar zijn er dan ook
meer dan 200 protocollen en standaarden ontwikkeld waardoor het risico bestaat dat natuurlijk
gedrag verloren gaat maar wat anderzijds efficiëntie kan bevorderen. De tijd die hierdoor vrijkomt
zou besteed kunnen worden aan nascholing op het terrein van compassie. Leren om steeds beter de
balans te vinden tussen deskundigheid en menselijkheid. Tijdens de beroepsopleiding zou meer
aandacht besteed moeten worden aan bijvoorbeeld mindfulness. Ruud is naast huisarts ook
psychosyntheticus. Hij is deze 5 jarige opleiding gaan volgen om als huisarts meer tools te
ontwikkelen, het denken, voelen en handelen beter te kunnen ordenen, denkkaders te ontwikkelen.3

3

In het mapje wat u hebt ontvangen is ook een samenvatting opgenomen van de inleiding van Ruud.
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Wat de rups als het einde van de wereld ziet,
ziet de wereld als een vlinder.

Ronald Romijnders is werkzaam bij het RIBW, afdeling OGGZ, waar zorg wordt verleend aan
kwetsbare groepen, veelal mensen met ernstige gedragsproblemen op meerdere levensgebieden. Hij
legt ons uit hoe hij door liefdevolle vriendelijkheid, persoonlijk contact, een open en respectvolle
houding een bijdrage levert aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven van deze kwetsbare
mensen. Zijn caseload bestaat uit 14 cliënten waarvan 4 cliënten tijdens hun jeugd ernstig
verwaarloosd zijn en drie cliënten die op jonge leeftijd door hun ouders sexueel zijn misbruikt. Aan
de hand van een casus over een ‘gevaarlijke’ voormalig politieagent maakt hij ons duidelijk welke
aspecten in zijn houding belangrijk zijn om contact te maken en het vertrouwen van een cliënt te
winnen. Openheid en respect, niet oordelend, de eigen normen en waarden even opzij zetten en
actief luisteren. Alleen dan kan er uiteindelijk gedragsverandering ontstaan wat een intensief en
tijdrovend proces betekent. Voorwaarde is dat je als hulpverlener flexibel bent en niet gehecht aan
een 9 tot 5 mentaliteit. Soms moet je er op de meest onmogelijke tijden zijn, ongeacht het aantal
uren dat je op dat moment misschien al gewerkt hebt. Hier staat een hulpverlener die betrokkenheid
uitstraalt, compassie.
Wat het soms moeilijk maakt is dat het denken vaak heel veel energie kost. Loyaliteit aan de eigen
organisatie is voor Ronald belangrijk waarbij het frustrerend is dat uiteindelijk alles om de
financiering gaat. Om optimaal als hulpverlener bij het RIBW te kunnen functioneren is het belangrijk
om samen te werken met ketenpartners, wat voor Ronald betekent dat je optimaal gebruik maakt
van elkaars kwaliteiten.

.
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Workshops
De inspirerende inleidingen nodigen uit om onderwerpen verder uit te diepen. Er zijn drie workshops
georganiseerd waar de deelnemers op in kunnen tekenen, workshops waarin verder ingegaan wordt
op de drie inleidingen.
1. Hoe organiseer ik compassievol werken?
• Met als uitgangspunt de inleiding van Jacqueline van Zwieten en Marleen Beekmans.
• Gespreksleider was Rene Nogarede
2. Compassievol werken, hoe doe je dat als individueel hulpverlener?
• Met als uitgangspunt de inleiding van Ruud Coumans, huisarts.
• Gespreksleider was Maria van den Muijsenbergh
3. Compassievol werken met de meest kwetsbare mensen.
• Met als uitgangspunt de inleiding van Ronald Romijnders, RIBW.
• Gespreksleider Paul Oosterhoff.
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1. Hoe organiseer ik compassievol werken?
Rene Nogarede is gespreksleider van de groep die graag verder wil praten over de inleiding van
Jacqueline en Marleen.
Ervaringsdeskundige Marleen ging tijdens de interactieve workshop actief in gesprek met de
aanwezigen over de effecten van het in “eigen kracht" zetten van cliënten door
ervaringsdeskundigen.
Aan de hand van enkele voorbeelden beschreef Marleen hoe zij als opgeleide ervaringsdeskundige
haar eigen ervaringen gebruikt om cliënten helpen. Ze zette de benadering door professionals naast
de aanpak/benadering door ervaringsdeskundigen en vertelde over de ervaringen, de reacties, van
cliënten. De zelfde taal spreken als de doelgroep en het praten vanuit de eigen ervaring geeft de
ervaringsdeskundige instrumenten in handen om cliënten te begrijpen. Door geïnteresseerd zonder
oordeel of diagnose te luisteren en ervaringen te delen kan cliënten energie/kracht geven om voor
uit te komen.
Belangrijke conclusie is dat zorgverleners en organisaties deze of soortgelijke initiatieven zouden
moeten omarmen. Het is geen vervanging voor de professionals of een manier voor het drukken van
(organisatie)kosten, maar een belangrijke ondersteuningsbenadering voor cliënten. Meer dan de
moeite waard om het in te passen in het eigen „zorgaanbod” om cliënten weer in eigen kracht te
zetten en de effecten ervan nader te onderzoeken.
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2. Compassievol werken, hoe doe je dat als individueel hulpverlener?
Ruud Coumans heeft ons een blik gegund in zijn praktijk als huisarts in een multiculturele wijk in
Eindhoven. Maria van den Muijsenbergh, eveneens huisarts, begeleidt deze workshop. De groep die
zich hiervoor heeft ingeschreven is groot. Hun reacties op het thema van de conferentie:
Psychotherapeut
‘Er is veel computerwerk door van buitenaf opgelegde regels. Uiteindelijk hebben we dit weten om te
buigen door meer kleinschalig te gaan werken’.
De huidige bureaucratie komt voort uit wantrouwen met als gevolg een doorlopende behoefte aan
controle. Het kost te veel geld en wat levert het op?

Opleider
‘Mensen die solliciteren in de zorg doen dit met compassie’.
Maar dan? Wat als je geconfronteerd wordt met alle regelgeving, protocollen? De samenleving is
gebureaucratiseerd. Wat levert compassievol werken op? We zullen meer preventief moeten gaan
werken. Terug naar meditatie, ons niet mee laten sleuren door de hectiek van de dag.
Thuiszorg
‘Ik heb geleerd om mindfull te fietsen’.
Verpleegkundige (ziekenhuis)
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‘Ik zit achter de computer, bezig met de gevraagde verslaglegging. Een patiënt komt naar me toe met
een vraag. Ik voel me geïrriteerd, gestoord in mijn werk. Op het moment dat ik me dit realiseer schrik
ik…hoezo, mijn werk, wat is mijn werk??’
(Straat) pastor
‘Gelukkig bestaan er voor mij geen protocollen, geen agenda’.
Waar het om gaat is een vertrouwensrelatie opbouwen. Hiervoor bestaan geen regels of protocollen.
Algemeen
•

We moeten niet reageren uit boosheid maar uit compassie.

•

We zijn te braaf. Waar is de kleur? Waar de kracht?

•

We moeten een manifest opstellen of iets waardoor we een tegengeluid laten horen.
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3. Compassievol werken met de meest kwetsbare mensen.
Gezien de (politieke) ontwikkelingen in onze samenleving zal het moeilijk worden om juist
aan de meest kwetsbaren die zorg te verlenen die zij nodig hebben. Het is voor hen moeilijk
tot onmogelijk om voldoende op te komen voor hun eigen belangen. Zij zijn misschien het
meest afhankelijk van onze manier van “compassie‐vol” omgaan met en opkomen voor hun
wensen en behoeften, en vooral hen te ondersteunen hun leven vorm en inhoud te geven op
een manier zoals zij dat graag willen.

(Helaas is er van deze workshop geen verslag beschikbaar.)

Na afloop van de workshops kwamen we weer plenair bijeen om in het kort de belangrijkste
bevindingen uit te wisselen. Hier bespraken we het idee om een signaal uit te laten gaan waarin
wordt gesteld dat we ons ernstig zorgen maken over de toegenomen protocollering van de zorg. Het
is geïnstitutionaliseerd wantrouwen t.a.v. mensen die vaak met hart en ziel hun werk doen. Het is
niet alleen tijdverlies en vreselijk duur, maar het smoort bij velen ook de compassie die er
aanvankelijk was, in de kiem.
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Afsluiting
De dag wordt plenair afgesloten door Sopa Bouman, vertegenwoordiger van de beweging
‘Compassion for care’. Op indrukwekkende wijze vertelt zij over haar achtergrond waardoor ze
geboeid werd door het begrip ‘compassievolle zorg'. Op ongeveer 5 jarige leeftijd werd haar moeder
ziek, schizofrenie, een ernstige ziekte met grote, intense gevolgen voor de persoon zelf naar ook voor
haar (directe) omgeving. Na haar dood in 2001 realiseerde Sopa zich dat ze eigenlijk niet wist wie
haar moeder was. Ze kende alleen de ernstig zieke vrouw maar wie was zij eigenlijk voordat ze ziek
was? Uit haar verhaal blijkt hoe belangrijk het is om iemand niet alleen als patiënt te zien maar in
holistisch perspectief, een totaalbeeld van heden en verleden.
Verder gaf Sopa een korte presentatie over hoe compassie getraind kan worden bij jezelf, tussen jou
en de patiënt of collega en in teams. Compassion for Care verzorgt verschillende workshops en
trainingen op maat. Daarmee wil de beweging weer een nieuwe balans vinden tussen ziel en
zakelijkheid in de zorg. In workshops wordt onder meer gezocht naar de oorspronkelijke drijfveren
van zorgprofessionals en hoe men deze weer met hernieuwde passie en compassie te activeren.

‘Compassion for care’
Wij geloven dat iedereen het vermogen heeft compassie te tonen: om anderen te behandelen zoals
je zelf behandeld wil worden. Door vriendelijk te zijn, grootmoedig en vergevingsgezind, gastvrij,
hulpvaardig en attent, nieuwsgierig, met een luisterend oor en met volle aandacht aanwezig,
empathisch en in contact, respectvol, begripvol en erkennend. Dit vraagt moed, zelfreflectie en
zelfcompassie.
Wij geloven dat compassie het vermogen heeft om de huidige disbalans in de gezondheidszorg
tussen menselijkheid en efficiency, tussen vertrouwen en controle te herstellen. Compassie tonen
aan patiënten en hun familie is onmisbaar voor een helende ervaring. Dit houdt bovendien in dat zij
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actief betrokken worden in de gezamenlijke inspanning voor ‘care’ en ‘cure’. Compassie tonen aan
collega’s verbetert samenwerking en stimuleert de passie om te helpen en helen.
We starten een beweging met als doel compassie (terug) te brengen in de kern van de
gezondheidszorg. We bouwen aan een netwerk van mensen en organisaties die zich hiermee bezig
houden. Met als doel het uitwisselen van ideeën, ervaring en kennis om compassie in de zorg te
bevorderen. We willen compassie bij de wortels herstellen: de zorgopleidingen. We stimuleren en
ondersteunen onderwijsprogramma’s en organisaties waarin compassie ingebed is. We
verzamelen, delen, bevorderen en ondersteunen onderzoek naar de aard, de voordelen en het
gebruik van compassie in de gezondheidszorg. We bouwen wetenschappelijke database
met evidence based best practices van compassie in de gezondheidszorg.
We nodigen u uit, professionals in de zorg, om compassie als leidraad te gebruiken in een gedeelde
ambitie om een helende zorgomgeving en stimulerende werkplek te creëren. Overheid,
zorgaanbieders, medische universiteiten en hogescholen en individuele professionals in de zorg
hebben elk de verantwoordelijkheid dit proces te faciliteren. Dit lukt door een cultuuromslag te
bewerkstelligen waarin ruimte is voor leren, open communicatie en samenwerking. Elke
medewerker in een instelling, van arts tot schoonmaker, wordt gewaardeerd en gehoord als een
onmisbaar teamlid. Elk teamlid krijgt de bevoegdheid om zelfstandig problemen op te lossen en
aan de behoeften van patiënten tegemoet te komen. Door een emotioneel veilige omgeving te
creëren, krijgen teamleden de kans om van fouten te leren in een voortdurende cyclus van
kwaliteitsverbetering. Teams worden uitgedaagd de kracht van de verbeelding te gebruiken: om
compassie zo in te zetten dat elke handeling van ‘cure’ en ‘care’ een positieve en gedenkwaardige
ervaring wordt. Elke professional gedraagt zich als een rolmodel voor nieuwe medewerkers en
studenten. De expertise van elk teamlid rondom een patiënt, inclusief de patiënt en zijn familie zelf,
zal actief bevorderd, ingezet en gewaardeerd worden op weg naar participatory healthcare.

18

Nawoord van de voorbereidingsgroep
Uiteraard hadden we gehoopt op een goede opkomst maar dit oversteeg wel onze verwachtingen.
Binnenkort gaan we als voorbereidingsgroep nog eens terugblikken maar vooral ook vooruit kijken.
Hoe kunnen we verder met alles wat jullie als deelnemers aangedragen hebben. We houden u graag
op de hoogte van de ontwikkelingen via de nieuwsbrief van het Huis van Compassie en via de
website.
Namens de voorbereidingsgroep,
Tiny Wieberdink.
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