
De macht der gewoonte 
Gerke de Boer



Cultuur: Paul Kibuchi -
een typisch geval van 

verdringing.



Paradigma switch of 
Paradigma gezwets ?

Uit de oude doos…



Medisch model  1950 - 1985

Revalideren & Therapie
Gezondheid

• Vaste taken
• Lijstjes en Schema’s

• Verlengde arm constructie
• Autonomie van Disciplines

• Ziekte
• Diagnostiek &

behandeling



Onze patiënt: Dhr. de Vries

• Mensbeeld: Het Dualisme (Descartes) 
• Verpleging: Het overnemen van 

zorgactiviteiten
• Bezoekuur
• Professionals zwegen



Sociaal - Medisch model  1985 - 2010

“Wat men nog kan, 
moet men zelf nog 

doen…”

• Bewoner staat 
centraal

• Multidisciplinaire teams
• Generalisten en specialisten

• Aandacht voor 
problemen

• Gezondheid als 
voorwaarde voor
welzijn



Onze Bewoner : Dhr. de Vries

• Als mensbeeld het Holisme
• Verpleging: Het ondersteunen of 

overnemen van de (door hen, in het 
MDO bepaalde) zelfzorgactiviteiten

• Familie werd geïnformeerd



Een misser, tekortkoming, nuance, vergissing en kok ervisie

“Wat ze nog kunnen…”
als vergissing

• Bewoner centraal
als misser.

• Multidisciplinair werk?
Nuanceer dat maar…

• Problemen centraal
als tekortkoming



Het holisme als Kokervisie

Schraal en onvolledig mensbeeld in 
(kleinschalige) woonsituaties .



• De oude de Boer moet je altijd zijn zin geven

• Wanneer hij ‘s avonds 6 borrels wil, dan krijgt hij die van me.

• Ik zou instemmen met zijn euthanasie verzoek wanneer hij ernstig ziek is

• Wanneer hij twee boterhammen wil  voor het warm eten, dan krijgt hij deze 
van me.

• Medicijnen mag je best wel stiekem door zijn pap doen, wanneer hij deze 
dingen weigert.

• Wanneer hij ’s nachts om drie uur een kopje koffie wil, dan krijgt hij dat van 
me.

Alledaags ongemak



Definitie: Verzorgen is het 
ondersteunen of overnemen 

van de zelfzorg.
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Verzorgen is het ondersteunen of overnemen 
van
zelfzorg gebieden

• Ademhaling
• Eten en drinken
• Uitscheiding
• Temperatuurregulatie
• Houding en beweging
• Persoonlijke verzorging
• Rust, regelmaat en activiteit
• Communicatie en interactie
• Veiligheid, geborgenheid en intimiteit
• Zin geven en zin ontlenen
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verpleegkundig onderzoek…

• Nasi en erwtensoep.

• Op de camping.

• De krant.

• Is er nog wat op TV?



verpleegkundige interventies

Twee oefeningetjes met hechtingsgedrag met 
betrekking op de zelfzorggewoonten:

• Geborgenheid en intimiteit.

• Rust, regelmaat en activiteit.



Een nieuw paradigma?  2010 - 20??

“Wat men gewend is, 
kan men hier 

doen…”

• Relatie bewoner -
hulpverlener staat 
centraal

• Verzorgenden, bewoners en familie voeren de regie.

• Aandacht voor 
wonen en gewoonten

• Gezondheid als 
toegevoegde waarde 
op  welzijn



spiritualiteit
• Dominee of Cor?
• Ajax of Feyenoord?
• Naar de camping
• Hond of kat?
• Apple of Microsoft?
• Het summum…

‘Medisch model’

‘woonmodel’

cultuur
• Telegraaf of Volkskrant?
• DWDD?
• Reclamefolders?
• Klaverjassen of bridgen?

wonen welzijn

verplegen 
&

behandelen

gezondheid





Dat vermaledijde medische model!
Over hernia, krant lezen en nachtelijke 

(koffie)avonturen…



(Postmodern) medisch model:

Verzorgenden zorgen voor
bestendighheid in deze 

bedrijfscultuur

• (Vooranamelijk) 
aandacht voor 
problemen van 
bewoner en “wat 
eraan mankeert…”

• Bewoner wordt vooral gezien als 
onderdeel van de woongroep .

• Een dagelijks regime, 
dat - voor wat betreft 
wonen en leven -
wordt gedicteerd door 
strakke kantoortijden 
van behandelaars



Cultuur: Zo doen we dat hier.



Cultuur: Zo doen we dat hier.
Hoe.. is zo?
Wie.. is we?
Wat.. is dat?

Waar.. is hier?



Dank voor uw aandacht

www.gerkedeboer.nl

@gerkedeb

www.facebook.com/uwoontnuhier/


