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Gepresenteerde modellen getuigen hiervan

Doelmatig, efficiënt en zorgvuldig werken

Verdient waardering

MAAR:

 Erkenning van belang methodisch werken

Daadwerkelijk gebruik ervan

 ‘Mijn eigen methode’
(Bouwer, 2010, niet-gepubliceerd)



Elk gesprek naar ‘snoekbaars’     of    Alle afval opruimen dat je ziet



1. Ziekte roept zinvragen en behoefte aan levensbeschouwing op

2. Je schiet als GV’er tekort als je mensen in nood niet bereikt

3. Het hangt van de GV’er af of het lukt

4. Je hebt als GV geen beperking in beschikbare menskracht



 (Ernst van een) ziekte en zingeving hangen niet per se samen

Niet per se een existentiële transformatie

Mensen vallen terug op wat zij als copingstrategieën kennen

Veerkracht is groter dan we veelal denken

Coping hangt van vele factoren af
 Fase van de ziekte
 Persoonlijkheid
 Eerder ingrijpende gebeurtenissen
Culturele achtergrond
 Sociaaleconomische status
 Sociaal netwerk



Overmoed of hoogmoed

 Beperkte menskracht

 Zingeving en levensbeschouwing scoren niet hoog, tenzij ‘hoger’ in 
de organisatie verankerd

 Patiënten vragen er zelden rechtstreeks naar

 Samenwerking met andere disciplines is beperkt

 Een heldere en onderscheidende bijdrage ontbreekt te vaak

 Simpele rekensommen laten beperking zien



 Epidemiologie: incidentie en prevalentie

 Triage

 Screening

 Assessment

 Begeleiding/hulpverlening



Op welke vraag probeert de methode/aanpak een antwoord te 
geven? Wie stelt de vraag? Voor wie is het antwoord van belang?

 Is er sprake van samenwerking? Op welk niveau?

Wat is het doel? Op welke manier draagt de aanpak bij aan 
behandeling en verzorging? Hoe zichtbaar is dit effect?

Wat is de vakinhoudelijke lijn?



 JA
Versnippering van energie
Ontbreken van samenwerking in beroepsgroep
Ontwijken van de feiten en wetenschappelijke resultaten

NEE
Geen enkele werkwijze is waterdicht
Niet iedereen ligt te wachten op GV
Meeste mensen redden het zelf wel
 Ingebed in zorgsysteem, er is samenwerking
 Antwoord is op de vraag afgestemd
 Bijdrage op basis van eigen expertise



Gewenste en ongewenste variatie?

 Inhoudelijke ijkpunten

Persoonlijke geneeskunde



Keuzes maken!
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