


Bodemloosheid: 
hulpverleningsrelatie onder druk

Een case-study over de 
niet-evidentie van 

verbindend (blijven) 
communiceren.



Vrouw van 47

Energiek, grappig, spraakwaterval, kikkererwten en een 

goed glas wijn

Matig verstandelijke handicap

Emotionele leeftijd van 1,5 jaar:
• Veel kunnen, weinig aankunnen
• Eindeloze vragen, nooit genoeg antwoorden
• Spreekt met haar lichaam
• ‘leugens’, ‘manipulatie’, ‘tegen elkaar uitspelen’, ‘conflict 

opzoeken’ = veel gebruikte klachten van anderen

• Wat ze zegt, is niet altijd wat ze vraagt

Voorgeschiedenis: pleeggezin, warm nest?, 

scholen/voorzieningen

Door velen graag gezien, maar ook door diezelfde velen 

‘opgegeven’

Elk huis, elk team, elke entiteit is de revue gepasseerd

Woont al 25 jaar bij ons

Waar en hoe woont ze nu, hoe wordt ze nu begeleid?

Wie is Brenda?



Brenda stelt zich voor



Waarom dit verhaal?
Mijn probleem:

– Goed in verbindende communicatie, goed in 
relativeren?

– Brenda stelde deze kwaliteiten op de proef

– Over een dure jekker en de zondvloed…

Ondanks deze ‘beproeving’, heeft ze mijn hart 
gestolen en houdt ze mijn gentle-teaching-geest 
scherp.



Inhoudelijk communiceren:
Informatie en antwoorden geven
Resultaatgericht werken  
Wàt gezegd wordt, is belangrijk

Verbindend communiceren:
Relatie-opbouw in den beginne
Sfeer en verbonden gevoel 
Proces en harmonie
Hoe het gezegd wordt, is belangrijk
Mee-bewegen

Relationeel communiceren:
Relatie-opbouw voor ‘gevorderden’
Belangrijker worden dan het ‘probleem’
Mee-bewegen én tegen-bewegen

Communiceren op drie wijzes



Omgaan met bodemloosheid

Oneindige 

begeleiding?

Ethisch 

op het 

randje?

Iets 

bereiken?

Emotionele voeding 
Brenda

Begeleiding



Ethisch op 

het randje?

Emotionele 
voeding



Ethisch op het randje?
• Liegen is ok olé olé

Vb. telefoneren zonder échte gesprekspartner

• Fantasie als veilig gespreksterrein
Vb. met de auto in de gracht

• Problemen met externen zijn soms een geschenk 
voor onze relatie

Vb. verpleegster op de rooster

• Emotionele injecties
Vb. onaangekondigd nieuw huis, nieuw team om de vier 
maand



Ethisch op het randje

“If you give them what they want, you give them
what they need”

• Filmpje rollator 50 jaar

• Filmpje psychiater



Als ik 50 word



Mijn medicatie móet elke keer 
veranderen, desnoods mét een aanval!



Emotionele voeding

Oneindige 

Begeleiding?



Profiel begeleiders: ook bodemloos?

Som van begeleiders beoordeelt de 
beschikbaarheid

Houdbaarheidsdatum overschrijden?

Oneindige begeleiding?



Begeleidingsconstructies: een evaluatie

1 huis, huisgenoten, 1 vast team & Brenda

1 huis, geen huisgenoten, wisselende-team-cyclus & 
Brenda

1 huis, geen huisgenoten, een samengesteld team met 
begeleiders van overal

thema-begeleiders versus gewone-begeleiders

Oneindige begeleiding?



Iets 

bereiken?

Emotionele 
voeding



Iets bereiken?

• Moeten antwoorden juist zijn?

• Drama voedt soms meer dan stabiliteit

• Forum geven

• Spreken is zilver, zwijgen is goud



Iets bereiken?

“The slower you go, the faster you get there”

• Filmpje verhuis

• Filmpje gesprek met Ingeborg



Ik moet en zál verhuizen!



Van onderzoeken naar 
eenzaamheid naar PMD…



Je moet blijven geven en rondzweven in 
de veelheid van Brenda’s leven

Om dit te kunnen moet je je bewust zijn 
van je houdbaarheidsdatum

Samen onderweg zijn, is belangrijker dan 
samen de bestemming kennen

Ethisch op het randje is toegelaten, zolang 
de moraliteit van verbinding je drijfveer is.

Enkele besluitende quotes



Zijn er nog vragen?




