Zorgverlenen met
ogen, oren en hart
Het woord ‘kijken’ roept verschillende associaties en beelden op,
variërend van kijken naar lichaamstaal, mimiek, oogcontact en
non-verbale signalen. Het is zorgverlening met je ogen, woorden,
oren en hart. Wat komt hierbij kijken?
Bob de Raadt
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Vroeggeboorte
Mevrouw Jansen wordt opgenomen met een dreigende vroeggeboorte. Zij maakt zich grote zorgen om de huidige zwangerschap en
ook om de oudere dochter van 3 jaar, die thuis is en opgevangen
wordt door haar ouders. Zij heeft al een week strenge bedrust achter

'Kijken vereist
zorgvuldigheid,
openheid
en respect'

de rug in een ander ziekenhuis. Het is allemaal erg spannend, zowel
voor haar als voor haar partner. Ik spreek hen op de eerste dag van
opname en de (in)spanning tekent zich af op haar gezicht. Een
intakegesprek is haar eigenlijk te veel. Ik heb vooral gefocust op de
stress en de gezondheidsklachten van dat moment en op de manier
waarop haar partner haar steunt. Het zijn partners, die elkaar al lang
en goed kennen. Zij zijn nu overvallen door de dreigende vroeggeboorte. Verder hebben zij hun leven goed op de rails staan. Maar dit,
deze stress heeft zoveel impact! Dat is zo ontregelend voor hen.
Desondanks is het mogelijk in korte tijd een goed beeld van de verschillende terreinen van hun leven te krijgen: hun werk, hun sociale
netwerk, hun onderlinge communicatie, zorg en toewijding, hun verlangen naar dit kindje en de voorbereiding op het nieuwe ouderschap, hun emoties en manier van coping. Ondanks de stress kunnen
zij toch reflecteren op hun onderlinge support en sterke kanten.
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Kwetsbare zwangere en haar
mantelzorger

Veelzijdig
Kijken is letten op zichtbare aspecten en
symptomen en zicht krijgen op achterliggende factoren en verhalen. Dit ver-
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in de contacten op medisch-sociaal terrein. Hij kijkt mee en helpt hen
om zicht te krijgen op diverse probleemterreinen. Dat is enorm
belangrijk en helpend voor deze ouders. Ik heb toestemming om met
deze mantelzorger te overleggen en we bespreken verschillende
mogelijkheden die vanuit de eerstelijnszorg zowel op korte als op
lange termijn ingezet kunnen worden. Dit geldt niet alleen voor de
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