
10

1. BEGELEIDING EN DE ECONOMIE VAN DE AANDACHT

Prof. dr. P. Schnabel

1. Vormen van begeleiding
A capella zingen is moeilijk en wordt ook al 'gauw een beetje saai. De meeste zan-
gers en ook de meeste muziekliefhebbers geven de voorkeur aan zang met instru-
mentale begeleiding. Het is makkelijker zingen: de begeleiding biedt een kader, het
klinkt rijker; de begeleiding biedt dus ook een meerwaarde.
Begeleiding kan ook een vorm van hoffelijkheid of eerbetoon zijn. Ofliciele gasten
wordt in- en uitgeleide gedaan. Als de koningin ergens komt, hoeft ze niet zelf naar
haar plaats to zoeken, maar wordt ze naar haar stoel begeleid. Dat is typisch niet
de taak van het gevolg van de koningin, maar van degenen bij wie ze to gast is. In
de begeleiding wordt tot uiting gebracht, hoezeer het bezoek op prijs gesteld wordt.
Het is een eer, en daar heeft men graag tijd en mankracht voor over. Strikt geno-
men is de begeleiding natuurlijk niet nodig: de koningin weet heus wel dat ze voor-
aan zit en in de Ridderzaal hoeft ze de weg naar de troon echt niet to zoeken.
In het eerbetoon komt ook tot uiting, wat misschien wel het meest kenmerkende is
voor begeleiding: het delen van de ruimte, het iemand er niet alleen voor laten
staan. Begeleiding is ook: gezelschap, en heel vaak heeft het gezelschap geen ande-
re bedoeling dan gewoon gezelschap to zijn - een eindje meelopen, samen in de
wachtkamer zitten of naar de dokter gaan, even de hand vasthouden. Begeleiding
is niet samen iets doen wat ook door meerderen gedaan moet worden. Nee, het gaat
om de persoonlijke ondersteuning van degene, die voor een bepaalde taak staat en
daar een beetje of juist heel veel tegenop ziet. Begeleiding is dan een vorm van
sociale steun, een sociale veiligheidsgordel in potentieel gevaarlijke situaties. Dege-
ne die begeleidt, gaat wel mee in de situatie, maar voor hem is de situatie niet
gevaarlijk: hij hoeft niet voor het eerst naar school, hij hoeft niet to worden onder-
zocht op opgenomen, hij hoeft niet to worden toegelaten. Zijn taak is het om in een
gevaarlijke situatie vertrouwen en vertrouwdheid to brengen.
De behoefte aan begeleiding speelt eigenlijk steeds als iemand onder druk staat, in
spanning verkeert, of zich in een toestand van stress bevindt. Soms is dan de aan-
wezigheid van een vertrouwde persoon al voldoende om de situatie gemakkelijker
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to kunnen verdragen, soms zal er ook meer nodig zijn dan alleen dat. De begeleider
moet dan iemand zijn, die zelf ervaring heeft met zo'n situatie (bv. zelf een bepaal-
de operatie heeft ondergaan of zelf het werk heeft gedaan, dat de novice nu gaat
aanpakken. De begeleider krijgt dan de functie van mentor, die weet wat er fout
kan gaan en hoe je het goed moet doen.
De competentie van de novice staat in zo'n geval buiten discussie: het gaat om het
gebrek aan ervaring. De mentor helpt iemand zich thuis to voelen en zijn weg to
vinden in een nieuwe situatie. De mentor kan dat, omdat hij er al geweest is: hij
weet wat de nieuweling to wachten staat. In de hulpverlening kan het mentorschap
uitgroeien tot een zelfstandige functie, zoals bijvoorbeeld in de begeleiding van
geestelijk gehandicapten en chronische psychiatrische patienten in het dagelijks
leven of in het maatschappelijk werk bij activiteiten als begeleide kamerbewoning.
Het gaat dan niet om therapeutische activiteiten, maar om het bewaken van de
kaders van het normale en alledaagse leven. De begeleider helpt daarbij, en zorgt
ervoor dat "de trein niet uit de rails loopt". Juist in een situatie, waarin het steeds
belangrijker en noodzakelijker wordt gevonden dat mensen niet meer zorg krijgen,
dan ze echt nodig hebben, is de begeleidingsfunctie in toenemende mate van bete-
kenis. Er worden geen verantwoordelijkheden van de patienten of pupillen overge-
nomen, er wordt alleen voor gezorgd dat zij hun verantwoordelijkheid kunnen waar
maken.
Naast de begeleiding van bijzondere mensen in gewone omstandigheden, is er ook
de begeleiding van gewone mensen in bijzondere omstandigheden: patienten, die
voor ingrijpende beslissingen staan ten aanzien van een behandeling, zoals voor
patienten in een terminate fase, familieleden van patienten met ernstige of levens-
bedreigende aandoeningen, mensen die geconfronteerd worden met een plotseling
en groot verlies. Soms gaat het dan vooral om de begeleiding bij de besluitvorming
over een ingreep (of het afzien daarvan), vaker nog om de verwerking en de aan-
vaarding van onomkeerbare situaties. Wat geweest is, komt niet meer terug; de
patient en zijn familie zullen met het ontstane tekort of de nieuwe handicap moeten
leven.
Op bet "rangeerterrein" van de begrippen hebben we het concept begeleiding nu
geleidelijk in zijn betekenis zien verschuiven. Het gaat niet om een fundamentele
verandering, maar om een toespitsing en uitwerking van een aantal aspecten.
Enkele kenmerken blijven echter steeds aanwezig: begeleiding is een sociale activi-
teit die gebaseerd is op bet principe van de beschikbaarheid van de een voor de
ander. Die beschikbaarheid wordt gekenmerkt door een gelijkheid van plaats, tijd
en handeling in dienst van bet belang van de partij, die de beleiding wenst of nodig
heeft. De behoefte aan begeleiding doet zich vooral voor in situaties, die nieuw of
anderszins bedreigend zijn. De begeleiding biedt dan vertrouwen en vertrouwdheid,
waardoor de situatie gemakkelijker to verdragen wordt, of het moeilijke aspect
sneller overwonnen kan worden. Begeleiding is een vorm van altruisme zonder de
verwachting van reciprociteit.

2. Begeleiding en deskundigheid
Aanwezigheid is uiteraard een eerste vereiste voor begeleiding: hoe staat het nu
met de deskundigheid? In de hulpverlening komen we zowel begeleidingsvormen
tegen op basis van deskundigheid, als begeleidingsvormen "pur sang" - dat wil zeg-
gen: de begeleiding zelf is de specifieke deskundigheid. Typische voorbeelden van
begeleiding op basis van deskundigheid zijn: de begeleiding zoals die in toenemende
mate door bijvoorbeeld verenigingen van patienten en familieleden wordt geboden
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(de ervaringsdeskundigen), die gegeven wordt door niet bij het primair proces
betrokkenene als patientenvertrouwenspersonen of maatschappelijk werkenden,
maar uiteraard ook door behandelaars en hulpverleners. Begeleiding als deskun-
digheid zullen we als hoofdactiviteit vooral kunnen verwachten bij de geestelijk
verzorgers, ten dele ook bij de ziekenhuispsychologen en bij het maatschappelijk
werk binnen het ziekenhuis.
Deskundigheid als begeleiding kan zowel op besluitvormings- als op verwerkings-
problematiek gericht zijn. Als het gaat om besluitvorming, spelen de behandelaars
meestal een toonaangevende rol. Van hen mag verwacht worden, dat zij in staat
zijn informatie over diagnose, prognose, behandeling en behandelingsalternatieven
zakelijk en helder to verschaffen, dat eigener beweging ook op het juiste moment to
doen en bovendien bereid en in staat to zijn vragen - vaak dezelfde vragen (want
een antwoord neemt de vraag niet weg) - to beantwoorden. Uiteindelijk is het de
patient die over zijn eigen lot zal moeten beslissen; dan is het belangrijk dat hij
over de informatie beschikt die nodig is om to kunnen beslissen. In het verlengde
van de informatieverschaffing ligt dan ook het (de patient) helpen om de dingen op
een rijtje to zetten, en tenslotte ook het toetsen van de wil van de patient. Heeft hij
de informatie begrepen en is de keuze ook echt zijn keuze?
Patienten-organisaties zullen vaak eerder bij de aanpassing aan bijvoorbeeld een
chronische ziekte een rol spelen, dan bij de besluitvorming ten aanzien van de
behandeling - al hebben ze daar in algemene zin vaak wel opvattingen over. De
begeleiding van de sociale omgeving van de patient wordt ook vaak door hen ter
hand genomen, al is er op dit punt in veel zieken- en verpleeguizen inmiddels veel
ten goede veranderd. De begeleiding door patientenvertrouwenspersonen of patien-
tenraden heeft vooral to maken met de status van het patient zijn, en de problemen
die daar mogelijk uit voortkomen. De patient wordt begeleid op zijn weg naar het
recht.
Terwijl de begeleiding op basis van deskundigheid vooral taakgericht is, is de bege-
leiding als deskundigheid zelf vooral subjectgericht, in dit geval dus patientgericht.
Kenmerkend voor deze benadering is het non-directieve, empathische en counselen-
de karakter ervan. De bedoeling is de patient to helpen zich uit to spreken, dat wil
zeggen: tot uitdrukking to laten brengen wat zijn gevoelens, wat zijn twijfels en wat
zijn verlangens zijn. Als het om een moeilijk besluit over bijvoorbeeld het stoppen of
instellen van een behandeling gaat, zal dat om een andere benadering vragen, dan
wanneer het om de verwerking van een diganose, een slechte prognose of een ern-
stige lichamelijke aantasting gaat.
Begeleiding als deskundigheid is geen psychotherapie, al zal er vaak van psycho-
therapeutische technieken gebruik worden gemaakt. Het belangrijkste onderscheid
met het indicatiegebied voor psychotherapie is natuurlijk dat de aandacht zich hier
niet richt op neurotische, maar op existentiele problematiek, niet op gefantaseerde
"hausgemachte", maar op reele "zugestossene" ellende - niet op een vraag aan het
verleden, maar op een antwoord voor de toekomst. De begeleiding als deskundig-
heid is gebaseerd op de werkelijkheid van de patient hier en nu; probeert hem to
helpen de werkelijkheid onder ogen to zien en de consequenties daarvan to onder-
zoeken en wanneer dat niet anders kan: deze accepteren.
Naast de deskundigheid als begeleiding en de begeleiding als deskundigheid is er
ook nog de begeleiding als begeleiding (N.B. Over "deskundigheid als deskundig-
heid" hoeven we het hier niet to hebben, omdat deze samenvalt met de kerntaak
van de arts en steeds meer ook van de - gespecialiseerde - verpleegkundigen en
andere paramedici). Dit is het minst to professionaliseren gebied van begeleiding,
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omdat het hier eerst en vooral gaat om persoonlijke aandacht en empathie, los van
een gegeven "body of knowledge". Het geven van persoonlijke aandacht is zeker iets
wat ontwikkeld kan worden, maar als het echt getraind wordt, is er onvermijdeljk
het risico dat het het karakter van dienstverlening, van service, krijgt - dat wil zeg-
gen: van het op hoffelijke wijze voorzien in concrete wensen, patient wordt dan
klant: hij krijgt wat hij bestelt. Dat is evenmin juist als zorgen in de zin van: het op
eigen initiatief overnemen van verantwoordelijkheden van de patient. De patient
wordt dan afhankelijk gemaakt van de hulpverlening, en krijgt wat de hulpverlener
nodig acht. In beide gevallen maakt de subjectgerichte benadering weer plaats voor
een meer objectgerichte: de patient wordt zelf een taak.

3. Begeleiding als begeleiding
In Wet uerschijnsel Zorg" wijdt Hattinga Verschure enige passages aan het ver-
schijnsel "grooming care", de verzorgende zorg, maar je zou ook kunnen zeggen: de
"liefdevolle aandacht", die niet anders bedoelt to zijn dan dat. (Zou de inmiddels
algemene conventie in overlijdensadvertenties om de zorg voor de overledene in het
verpleeghuis als "Iiefdevol" aan te, duiden, niet ook vooral een poging zijn om juist
de niet-professionele essentie van de verzorging en verpleging tot zijn recht to laten
komen?)
Met "grooming care" bedoelt Hattinga Verschure de rustgevende aanwezigheid van
anderen, zoals die tot uitdrukking komt in gewoon wat babbelen, wat tuttelen met
de patient, wat rommelen rond het bed. Begeleiding is hier aandacht en gezellig-
heid tegelijk; een eerbetoon aan de patient als individu. Grooming care betekent
dat het sein op veilig staat en kan blijven staan. Er is geen gevaar en er is ook niets
nieuws in aantocht waarop je je weer moet instellen. Juist in een zieken- of ver-
pleeghuis is deze vorm van begeleiding, van zorg als goede verstandhouding, bijzon-
der belangrijk, omdat het de basis legt en blijft van de vormen van begeleiding die
nodig zijn in situaties die wel moeilijk, nieuw en bedreigend zijn. Hier wordt ver-
trouwen en vertrouwdheid gegenereerd.
Organisatorisch, institutioneel en professioneel levert juist begeleiding als begelei-
ding bijzonder grote problemen op. Het zijn problemen van tijd, intensiteit en
extensiteit, waarmee we geconfronteerd worden. Begeleiding als begeleiding bete-
kent ongespecificeerde en onspecifieke aandacht, een "free floating attention", en
dat kost tijd en vraagt continuiteit. Zowel tijd als continulteit zijn in de wereld van
de gezondheidszorg op zichzelf al kostbare en schaarse goederen, en in combinatie -
dat wil zeggen: in een hulpverlenende persoon verenigd - komen ze al heel weinig
voor.
Ooit was alleen deskundigheid in de gezondheidszorg duur, tijd was niet, of voor
zeer weinig geld beschikbaar dankzij de inzet van religieuzen en diaconessen. Dat
is veranderd: ook in de gezondheidszorg is arbeid duur geworden en bovendien is de
arbeidstijd zeer gereduceerd: verpleegkundigen "dragen over" en gaan naar huis. In
de patiententijd is echter niets veranderd en dat betekent dat persoonlijke continui-
teit in de verpleging, verzorging en begeleiding maar zeer beperkt gegarandeerd
kan worden. Uiteraard worden er nieuwe verpleegvormen ontwikkeld die continui-
teit zoveel mogelijk nastreven, maar in de praktijk worden patienten toch steeds
meer geconfronteerd met verpleegkundigen die per patient over weinig tijd beschik-
ken (per patient ongeveer een uur per dag) en elkaar bovendien snel afwisselen. In
het ziekenhuis is dat voor de meeste patienten meer hinderlijk dan erg: de ver-
pleegduur is vaak erg kort. Maar wie langere tijd opgenomen is, of in een verpleeg-
huis terechtkomt, zal zelfs onder de beste omstandigheden - georganiseerde conti-
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nuiteit van zorg - toch een gebrek aan persoonlijke continuiteit in de zorg ernstig
voelen. Dit gemis doet zich vooral voor in de minder gespecialiseerde, minder syste-
matische en minder methodische aspecten van zorg - in de begeleiding dus, in bet
geven van persoonlijke aandacht en het helpen bij de verwerking van het ziek zijn,
bet misschien niet meer beter worden.
Aandacht is naar zijn aard intensief, terwijl de werklast in de gezondheidszorg
extensief van aard is. Anders gezegd: het is gemakkelijk om veel mensen weinig
aandacht to geven - dat is wat er dan ook op grote schaal gebeurt. Het is ook
gemakkelijk om weinig mensen veel aandacht to geven, maar dat is nu juist steeds
minder mogelijk. Het is menselijk gesproken moeilijk om weinig mensen weinig
aandacht to geven - al komt dat echt wel voor -, maar het allermoelijkste is toch
wel om veel mensen veel aandacht to geven. In feite is dat een onmogelijke eis, die
tot veel werkstress aanleiding geeft en uiteindeljk tot de burnout van de hulpverle-
ner kan leiden: het gevoel dat men to weinig geeft en toch niets meer aan energie
over heeft.
Dit is het probleem van de economie van de aandacht. Taakgerichte en specifieke
aandacht kan een hoge graad van extensiteit aan, omdat de intensiteit van de aan-
dacht topisch beperkt gehouden wordt: de arbeid wordt over velen verdeeld. Per-
soonsgerichte en algemene aandacht brengt een hoge graad van intensiteit met zich
mee, en verdraagt alleen een lage graad van extensiteit. Je kan niet bij iedereen
even betrokken zijn, en voor iedereen onverdeeld veel aandacht hebben.

4. De aandacht van de economie
Is bet probleem van de economie van de aandacht op to lossen? In principe is dat
niet het geval binnen de gezondheidszorg zoals wij die kennen, maar in pragmati-
sche zin is er toch wel wat aan to doen. Patienten die niet in een intramurale instel-
ling verblijven, mogen ervan uitgaan dat er door de gezondheidszorg voorzien wordt
in de meer professionele vormen van begeleiding, voorzover het hun ziekte betreft:
aanpassing aan functieverlies, verminderde zelfredzaamheid of een strikt medisch
regime, begeleiding bij herintreding in het arbeidsproces of omscholing, bij het vin-
den van een aangepaste woning of het gebruik van een aangepast vervoermiddel.
Op al deze gebieden zijn inmiddels beroepsmatige deskundigen beschikbaar. Deze
vorm van begeleiding is ondergebracht in de "verzorgingsarrangementen", die uit
de sociale verzekeringen of de algemene middelen betaald worden.
Voor de "grooming care" echter,, de begeleiding als begeleiding (de liefdevolle aan-
dacht) moet de patient in principe een beroep kunnen doen op zijn natuurlijke
sociale omgeving. Waar die ontbreekt - en dat is vaak het geval - kan dat op zich-
zelf een probleem voor de hulpverlening zijn, maar dat is dan een probleem dat los
van de ziekte of handicap moet worden opgelost. Dat zal voor een belangrijk deel
een zaak van vrijwilligers of logenoten zijn, een kwestie van toeval en geluk dus, en
niet van een verzekerd recht op een bepaalde verstrekking. Dat betekent dat velen
ervan verstoken zullen blijven en dat "alleen staan" ook zal inhouden: "er alleen
voor staan", eenzaamheid dus.
Is de patient opgenomen, dan zal in het geval van een kortdurende ziekenhuisopna-
me de begeleidingsbehoefte vooral op het punt van de besluitvorming de verwer-
king een rol spelen. Daarin kan eventueel in beperkte mate op het niveau van pro-
fessionele en ervaringsdeskundigheid worden voorzien. Op veel plaatsen en op veel
punten zullen er wat dat betreft tekorten gesignaleerd worden. Er kan meer
gedaan en beter gewerkt worden dan nu het geval is, maar in principe is die des-
kundigheid beschikbaar.
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Het wordt pas anders, wanneer de patient langdurig in het ziekenhuis verblijft of
in een verpleeghuis is opgenomen. Dan doet de economie van de aandacht onver-
mijdelijk een schaarste ontstaan aan persoonsgerichte aandacht. De oplossing
daarvan zit niet in de schepping van een professionele vorm van zorg op dit punt,
want persoonsgerichte aandacht is per definitie moeilijk to professionaliseren. Het
gaat niet om kennis, maar om aanwezigheid en beschikbaarheid. Dat is een hou-
ding die virtueel blijft als er geen vrij beschikbare tijd is, geen leegloop dus. Bege-
leiding als begeleiding vergt een grote mate van vrijheid in de inrichting van de tijd
en de mogelijkheid om allerlei activiteiten to doen, zoals het uitkomt (en ook to
laten, als dat beter uitkomt). Dit is de sfeer van het persoonlijke leven in de prive-
sfeer: er is een grote vrijheid in de wijze waarop, de mate waarin, het tempo en de
volgorde waarmee de verschillende taken en activiteiten worden uitgevoerd. Die
vrijheid is alleen mogelijk als er tijd teveel is, en de tijdsbesteding contingent is. In
de praktijk van de zorg-, hulp- en dienstverelening zien we echter dat alles er
steeds meer op gericht is om de tijd zo goed, zo efficient en zo instrumenteel moge-
lijk to gebruiken. Een belangrijk deel van de produktiviteitswinst in de zorgsector
wordt gehaald door steeds stringentere tijdsbudgettering van nauwkeurig omschre-
ven activiteiten. In de termen van Habermas kan men hierin een kolonialisering
zien van de leefwereld door het "systeem": de economische realiteit van tijd is geld -
andermans tijd kan alleen met veel geld gekocht worden. Alleen in de leefwereld is
tijd geen economisch, maar een emotioneel goed: een uitdrukking van betrokken-
heid en genegenheid. In langdurige verzorgingsrelaties - van oorsprong professio-
neel - kan zich tussen patienten en hulpverleners, vaak verpleegkundigen en ver-
zorgenden - een leefwereldrelatie ontwikkelen. Bij toenemende bezuinigingen, bij
personeelsschaarste, bij rationalisering en bij groeiende werklast komen deze rela-
ties het eerst onder druk to staan. Zowel patienten als hulpverleners lijden daaron-
der.
In een opzicht vertegenwoordigt deze tijd toch ook weer een economische waarde.
Uit onderzoek is gebleken dat "sociale steun" (daar gaat het om bij begeleiding als
begeleiding), in veel opzichten een therapeutische, curatieve of palliatieve werking
heeft. Het gaat beter met mensen als zij zich opgenomen weten in een kring waarin
zij zich thuis voelen, waarin zij zichzelf mogen zijn en tegelijkertijd het gevoel heb-
ben erbij to horen. Genezingsprocessen verlopen beter, depressieve gevoelens ver-
dwijnen, de overlevingstijd wordt langer - zo is herhaaldelijk aangetoond.
Sociale steun hoeft niet geprofessionaliseerd to worden of anderszins beloond, maar
wel kan sociale steun meer dan voorheen een criterium zijn voor de organisatie van
de professionele zorg. Het instandhouden, voortrekken of stimuleren van sociale
steun kan een kwaliteitscriterium worden: een uitgangspunt en een randvoorwaar-
de voor de zorg. Anders gezegd: zorg die (hoe deskundig en efficient ook) Been reke-
ning houdt met de behoefte van de patient aan sociale steun is geen goede zorg,
omdat ze tekort schiet op het punt van effectiviteit.
De consequenties van zo'n criterium kunnen verschillend zijn, en zullen een hele
anadere aandacht van de economie met zich mee brengen. De traditionele vormen
van ziekenhuis- en verpleegzorg zullen blijken tekort to schieten, omdat zij begelei-
ding als begeleiding, sociale steun of persoonlijke aandacht, structureel geen plaats
kunnen toekennen. In de zorg voor geesteljk gehandicapten en chronische psychia-
trische patienten zijn er al heel wat stappen gezet op de weg naar een humanise-
ring, normalisering en deinstitutionalisering van de zorg. In de verpleeghuis- en de
ziekenhuiszorg is men zo ver nog niet, al zijn er wel wat eerste aanzetten. Die ver-
dienen steun, aandacht en begeleiding.
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5. Samenvatting
Na een schets van verschllende vormen van begeleiding gaat de schrijver in op de
relatie van begeleiding met deskundigheid. Vervolgens beschrijft hij de vorin:van
begeleiding die "liefdevolle aandacht" ofwel "grooming care" inhoudt. Deze sociale
steun heeft in veel opzichten een curatieve werking. De traditionele vormen van
ziekenhuis- en verpleegzorg schieten tekort, omdat zij dew vorm van.begeleiding
structureel geen plaats toekennen.

6. Stellingen
1. Het geven van persoonlijke aandacht in verpleeg- of ziekenhuizen mag-nooit het

karakter krijgen van dienstverlening of service. De patient wordt dan een "taak"
en de benadering van deze patient is dan objectgericht.

2.. Het instandhouden, voortrekken of stimuleren van sociale steun aan patienten
moet een kwaliteitscriterium worden voor goede zorg.


