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D e wereld van de zorg is te verge-
lijken met die van de topsport. 
In beide draait het om gedre-
venheid, prestaties en geld. Van 

alle kanten wordt er druk uitgeoefend op de 
spelers. De ene patiënt volgt ons, traint ons 
of loopt met ons mee, de ander zit passief 
maar met verwachtingen langs de lijn. De 
werkgever verlangt dat we goede zorg leve-
ren maar wel binnen de lijnen die door de 
verzekeraar zijn uitgezet, want daar komt 
het geld vandaan. De ketenzorgorganisatie 
vraagt om topprestaties en wil dat we ons 
meten met collega-zorgverleners. We zijn 
voortdurend in beweging: we slalommen 
tussen de patiënt, werkgever, verzekeraar 
en ketenzorgorganisatie, of springen over 
hordes.

Bezinning
Te midden van al die dynamiek is er 
behoefte aan bezinning. Zo staan de Neder-
landse huisartsen momenteel stil bij de 
vraag of de manier waarop zij zorg verlenen 
nog wel past in de huidige maatschappij en 
of zij hun taken misschien moeten aanpas-
sen. Zij beraden zich over hun koers (zie 
pagina 14).

Ook het bestuur van V&VN afdeling 
praktijkverpleegkundigen en praktijkon-
dersteuners bezint zich. Het bestuur staat 
niet alleen stil bij de taak en invulling van 
ons beroep, maar ook bij de vraag of de ver-
eniging voldoende medespelers heeft om de 
belangen van onze – inmiddels onmisbare 
en nog steeds groeiende – beroepsgroep te 
blijven behartigen. 

Het spel  
en de spelers

Nieuwe initiatieven
Naast bezinning zijn er ook tal van nieuwe 
initiatieven, ontstaan bij mensen die 
gedreven door idealen buiten de lijnen van 
het speelveld kijken en in beweging 
komen. In het artikel over wijkgerichte 
zorg lezen we hoe Marieke Verlaan, kader-
huisarts ouderenzorg in Zuid-Kennemer-
land, andere zorgverleners heeft gemoti-
veerd om gezamenlijk de zorg voor 
kwetsbare ouderen thuis te verbeteren (zie 
pagina 33). Ook longarts Sander de Hos-
son zet zich in voor zijn ideaal. Hij vindt 
het belangrijk dat zorgverleners meer 
empathie tonen, tijdig stilstaan bij de 
naderende dood en niet blijven doorhollen 
maar vroegtijdig naar die laatste fase kij-
ken om te zien wat de patiënt belangrijk 
vindt (zie pagina 22). Er zijn meer mensen 
als Marieke en Sander, en we hebben ze 
hard nodig. Zonder idealen is er geen ver-
andering en zoals een oud gezegde luidt: 
stilstand is achteruitgang.

Dit betekent niet dat je achter je idealen 
moet aanhollen en doorgaan tot alle ener-
gie op is. Je moet ook op tijd rust vinden. 
Je kunt alleen prestaties leveren door een 
juiste balans tussen inspanning en ont-
spanning. Het is goed om af en toe stil te 
staan om op adem te komen en na te den-
ken of je nog op de juiste weg bent en 
genoeg medespelers hebt.
Ook dat laatste mag je niet vergeten, want 
zorg verlenen doe je niet alleen; het is een 
teamsport, waarbij je elkaar nodig hebt. 

‘Zorg verlenen 
is topsport in 
teamverband’
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