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Inleiding  

Door de toenemende vergrijzing van Nederland groeit het aantal mensen met dementie van 

211.000 in 2010 naar 319.000 in 2030, een stijging van ruim 50%.1 Vroeg of laat is een 

aantal van hen aangewezen op zorg in een verpleeghuis. Steeds meer verpleeghuizen gaan 

over op kleinschalige woonvormen. In de afgelopen vijf jaar is het aantal plaatsen voor 

dementerenden binnen kleinschalige woonvormen bijna verdriedubbeld naar 12.087 

plaatsen.1 Uit onderzoek blijkt dat de kleinschalige woonvorm de dementerende oudere goed 

doet.2,3 Als definitie van de kleinschalige woonvorm wordt gehanteerd: ‘We spreken van 

kleinschalig wonen voor dementerenden als de bewoner in goede en slechte dagen bewoner 

is, er een gewoon huishouden wordt gevoerd, de bewoner de regie heeft over de inrichting 

van zijn dagelijks leven, als het personeel onderdeel is van het huishouden, de bewoners 

met elkaar een huishouden vormen en de woonvorm gevestigd is in een archetype huis’.4,5  

Verzorgenden vervullen een belangrijke rol in de zorgverlening aan ouderen met 

dementie. Verzorgenden die werken in kleinschalige woonvormen ervaren dat zij, meer dan 

in een reguliere verpleeghuissetting, op de persoon afgestemde zorg kunnen bieden.4-6 Deze 

zorg wordt ook wel persoonsgerichte zorg genoemd. Persoonsgerichte zorg is vooral een 

attitude en werkwijze van de verzorgende waarbij communicatie en de relatie met cliënten 

centraal staan.7 In de vakliteratuur krijgt persoonsgerichte zorg concreet vorm binnen de 

(geïntegreerde) belevingsgerichte zorg,8,9 cliëntgecentreerde zorg10 en 

vraaggerichte/vraaggestuurde zorg.11 Persoonsgerichte zorg wordt in de klinische praktijk en 

de academische wereld gezien als hoogwaardige zorg voor mensen met dementie.12 

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat persoonsgerichte zorg ook de verzorgende goed doet.6,13-

18  

In onderzoeken naar het effect van persoonsgerichte zorg op verzorgenden die 

werkzaam zijn in het verpleeghuis worden positieve significante effecten beschreven op 

werktevredenheid, de ervaren werklast op psychogeriatrische afdelingen, emotionele 

uitputting en persoonlijke vervulling. 6,13-18  Deze uitkomsten moeten wel met enige 

voorzichtigheid worden beschouwd. Ten eerste wordt in de onderzoeken geen rekening 

gehouden met andere beïnvloedende factoren, zoals een veranderde organisatiecultuur of 

een nieuwe leidinggevende. Hierdoor is niet duidelijk of het echt alleen de persoonsgerichte 

zorg is die het effect veroorzaakt. Ten tweede moet er met publicatiebias rekening worden 

gehouden. De gevonden effecten waren beperkt, mogelijk is er meer onderzoek geweest wat 

niet gepubliceerd is vanwege niet significant gevonden effecten.19 Ten derde scoren de 

onderzoeken methodologisch niet hoog (Cochrane rating van 1-6), omdat randomisatie en 

blindering moeilijk te realiseren waren.20 
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Eén van de gevonden effecten is dat verzorgenden door het geven van 

persoonsgerichte zorg zelf persoonlijke vervulling ervaren.6,17 Over dit thema is in de 

verpleegkundige vaktheorie een enkele regel geschreven, maar nog weinig empirische 

kennis voor handen. Door Pool wordt genoemd dat belevingsgerichte zorg voldoening geeft 

aan de verzorgende als het gelukt is om op zo’n wijze zorg te verlenen dat bewoner en 

verzorgende er beide beter van zijn geworden.21 Vervolgens beschrijft Van der Kooij dat 

verzorgenden voor hun werk worden betaald, maar hun meest wezenlijke voldoening halen 

uit het contact met de mensen die zij verzorgen, ze willen iets voor hen betekenen.22 In haar 

boek ‘Menslievende zorg’ stelt Van Heijst dat verzorgenden voldoening hebben als ze zien 

dat hun zorg de bewoners goed doet en zij zo vanuit hun bewoners iets terugkrijgen. Zo ziet 

Van Heijst in het zorgproces iets wederkerigs ontstaan: menslievende zorg is vervullend naar 

twee kanten.23 

Inzicht in persoonlijke vervulling is van belang om bovengenoemde voorbeelden uit 

de vaktheorie te onderbouwen. Persoonlijke vervulling kan een belangrijke drijfveer zijn om 

te gaan werken in de zorg. De huidige jonge generatie Y is ongevoelig voor geld of hoge 

functies. Zelfontplooiing en werk doen waar je zelf ook wat aan hebt zijn voor hen 

belangrijk.24 Daarnaast is van de Magnet Hospitals25 bekend dat een organisatie waar 

verzorgenden met plezier werken, aantrekkingskracht heeft op andere verzorgenden en 

minder hinder ondervindt van arbeidsmarktproblemen.  

Probleemstelling 

Naar aanleiding van onderzoek naar persoonsgerichte zorg zijn er aanwijzingen dat door het 

geven van persoonsgerichte zorg de verzorgenden persoonlijke vervulling ervaren.  

Doel 

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in, en een beschrijving geven van de 

persoonlijke vervulling die verzorgenden ervaren bij het geven van persoonsgerichte zorg 

aan dementerende ouderen in een kleinschalige woonvorm.  

Onderzoeksvraag 

Wat houdt de persoonlijke vervulling in, die verzorgenden ervaren bij het geven van 

persoonsgerichte zorg aan dementerende ouderen in een kleinschalige woonvorm? 
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Methode 
Onderzoeksopzet 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is gekozen voor een kwalitatief onderzoek 

volgens de empirisch fenomenologische methode. Voor deze methode is gekozen, omdat 

het gaat om een eerste verkenning van de ervaring van persoonlijke vervulling bij 

verzorgenden en om het begrijpen van de door hen gearticuleerde ervaring.  

 

Locatie 

Het onderzoek vond plaats in een kleinschalige verpleeghuisdependance bestaande uit vier 

leefgroepen van acht dementerende ouderen. De locatie voldeed aan de definitie voor een 

kleinschalige woonvorm.4,5  

 

Samenstelling steekproef  

De verzorgenden werden doelgericht geselecteerd. Inclusiecriteria waren: een 

arbeidscontract van minimaal 60%, ervaring met traditionele verpleeghuiszorg en minimaal 

één jaar ervaring binnen een kleinschalige woonvorm. Verzorgenden die hier niet aan 

voldeden, werden geëxcludeerd. Er werd binnen de geïncludeerde groep verzorgenden 

gekozen voor twaalf verzorgenden met een zo groot mogelijke variatie in geslacht, leeftijd, 

opleiding en aantal arbeidsuren per week om zo rijk mogelijke data te verzamelen.26  

De selectie van de proefpersonen is uitgevoerd samen met de planningmedewerker 

van de onderzoekslocatie nadat deze was geïnstrueerd over de exclusiecriteria en 

voorwaarden voor rijke data. Selectie vond plaats op basis van pragmatische gronden, zoals 

ruimte in de agenda van de onderzoeker en personele ruimte op de groep.  

De verzorgenden kregen vooraf een informatiebrief waarin was vermeld dat 

deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig was. Voor aanvang van het interview werd een 

toestemmingsformulier getekend. Onderzoeksgegevens zijn volledig anoniem en zorgvuldig 

verwerkt en de opnames zijn na transcriptie van de interviews vernietigd.  

 

Gegevensverzameling 

Gegevens zijn verzameld in de periode januari en februari 2010 bij twaalf verzorgenden door 

het houden van open interviews en één groepsgesprek met drie van de twaalf verzorgenden. 

Voor het groepsinterview werd gekozen, om gebruik te maken van de interactie tussen de 

verzorgenden en zo te komen tot verdieping van het fenomeen persoonlijke vervulling.  

De interviews zijn gehouden op een door de verzorgenden gekozen plaats om een 

veilig gevoel te creëren voor de verzorgenden. De interviews duurden 20 tot 45 minuten. Elk 

interview startte met een open beginvraag, daarna liet de onderzoeker zich leiden door wat 
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de verzorgenden ter sprake brachten. Naar aanleiding van het verhaal van de verzorgende 

werd doorgevraagd om de ervaringen te verduidelijken.  

Het groepsgesprek vond plaats na de eerste naïeve analyse van acht interviews. 

Hiervoor werden de reeds geïnterviewde verzorgenden uitgenodigd. Van tevoren konden zij 

een eerste beschrijving van het fenomeen persoonlijke vervulling lezen, geformuleerd op 

basis van acht interviews. Als inleiding op het gesprek werd een film bekeken over een 

kleinschalige woonvorm voor demente ouderen. Er werd met de verzorgenden doorgepraat 

over wat deze film met hen deed en of de beschreven structuur van persoonlijke vervulling 

volgens hen kloppend was. 

In de laatste twee interviews werd na een eerste open deel een reactie aan de 

verzorgenden gevraagd op kaartjes met uitspraken uit eerdere interviews. Deze methode 

werd gekozen om diepere lagen van het fenomeen persoonlijke vervulling inzichtelijk te 

krijgen.  

 

Gegevensanalyse 

Bij de analyse is gebruik gemaakt van de zeven analysestappen volgens Colaizzi:27  

1. De uitgeschreven interviews zijn aandachtig doorgelezen om zo een gevoel en dieper 

begrip van de beleving van de verzorgenden te krijgen. 

2. Per interview zijn zinnen of zinsdelen apart gezet die passen bij persoonlijke vervulling.  

3. Aan ieder apart gezet deel van de interviews werd een betekenis gegeven.  

4. De geformuleerde betekenissen zijn geclusterd in thema’s.  

5. De thema’s zijn uitgebreid beschreven op basis van de uitgeschreven letterlijke zinnen. De 

essentie van wat de verzorgenden bedoelden werd zo vastgelegd.  

6. De uitgebreide beschrijving van de thema’s werd vertaald naar een fundamentele 

structuur van het fenomeen persoonlijke vervulling.  

7. Aan een aantal verzorgenden is een eerste beschrijving van persoonlijke vervulling 

voorgelegd om na te gaan of zij de beschrijving van het fenomeen herkenden. 

 

Kwaliteit van de data 

De onderzoeker had in dit onderzoek een belangrijke rol bij de interviews en analyse. 

Daarom moest de onderzoeker een balans vinden tussen betrokkenheid, afstandelijkheid en 

openheid. De volgende maatregelen zijn genomen om zo betrouwbaar mogelijke data te 

verzamelen:28  

De interviews en het groepsgesprek zijn opgenomen en letterlijk uitgeschreven. Bij de 

data-analyse werd het computerprogramma WinMax gebruikt. Vooraf aan elk interview zijn 

eigen gedachten/gevoelens/interpretaties over het interview opgeschreven in een dagboek 
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om deze zoveel mogelijk ‘tussen haakjes te zetten’. Tijdens en direct na afnemen van de 

interviews en het focusgesprek zijn in het dagboek inhoudelijke, methodologische en 

reflectieve memo’s gemaakt over aspecten die opvielen tijdens de interviews. Er werd 

gedetailleerd bijgehouden welke beslissingen genomen zijn, zodat andere onderzoekers in 

staat zijn de analyse te controleren en te herhalen.  

Aan drie verzorgenden werd een eerste beschrijving van persoonlijke vervulling 

voorgelegd om na te gaan of zij de beschrijving van het fenomeen herkenden. Daarnaast 

heeft de onderzoeker vooraf actief deelgenomen aan een interviewtraining op de Universiteit 

Utrecht. Zowel interviews als een groepsgesprek zijn gebruikt bij de dataverzameling. 
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Resultaten 

Een grote diversiteit in de groep verzorgenden is behaald. De twaalf verzorgenden hadden 

een gemiddelde leeftijd van 35 jaar (range 20 - 62) en werkten gemiddeld 29 uur per week 

(range 22 – 36). De groep bestond uit twee mannen en tien vrouwen. Van de twaalf 

verzorgenden waren acht verzorgenden opgeleid op niveau drie en één verzorgende volgde 

de opleiding niveau drie. Er waren twee verzorgenden met een niveau twee opleiding, 

aangevuld met een cursus medicatieverstrekking en één verzorgende was bezig met de 

opleiding niveau twee.  
Voor het werken met demente ouderen in een kleinschalige woonvorm hadden elf 

verzorgenden bewust gekozen. De leerling verzorgende niveau drie was in het kader van de 

opleiding in deze setting geplaatst. 

Analyse van de interviews leverde vier themagebieden op die uitdrukking geven aan 

de persoonlijke vervulling die de verzorgenden ervoeren. De laatste twee interviews leverden 

geen nieuwe thema’s meer op. De gevonden thema’s waren: vervulling uit de kleinschalige 

werkomgeving, vervulling door verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, vervulling uit relaties, 

en vervulling door waardering. De samenhang tussen de thema’s29 is uitgewerkt in figuur 1. 

 

< figuur 1 > 

 

Vervulling uit de kleinschalige werkomgeving 

Verzorgenden haalden persoonlijke vervulling uit het kleinschalige. Zij ervoeren het 

kleinschalig werken als huiselijk, overzichtelijk en gezellig.  

“Het is ook gezelliger vind ik. Ze eten allemaal samen, bakje drinken, allemaal dat 

soort dingen, spelletje als ze dat nog kunnen. Ja dat vind ik wel gezelliger. Het is heel 

huiselijk, gezellig, ja, heel gezellig. Je hebt zelf als verzorgende een goed overzicht 

ook.” (V4) 

Daarnaast werd het kleinschalig werken als rustig ervaren. 

 “Het is wel lekker rustig. Je kan de bewoners wat meer aandacht geven, want  

ben je met meerderen dan ga je weer met elkaar gezellig zitten kletsen.” (V5) 

Het werk was rustiger door de werkomgeving, maar de grote diversiteit aan werkzaamheden 

werd wel als beperkend ervaren. 

“De zorg is en blijft natuurlijk wel druk. Ik had wel wat meer tijd willen hebben voor de 

bewoners, maar dat is nu eenmaal niet zo. Ik probeer ’s morgens altijd wel wat tijd 

voor ze te nemen na het douchen, lekker bodylotion op, haren föhnen, anders  
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lopen ze zo met die natte haren. Even haarlak erin als ze dat graag willen. Sommigen 

willen make-up op, dat doen we gewoon. In het dossier staat beschreven wat ze 

allemaal willen, en je weet op den duur wat ze willen.” (V8) 

Door veel verzorgenden werd het alleen werken als nadeel van de kleinschalige 

werkomgeving ervaren.  

“Maar met collega’s, ja, dat vind ik wel minder. Dat heb ik heel erg gemist, dat denk ik 

dat iedereen dat heeft. Ik mis gezelligheid, dat je met een grote groep zit te 

koffiedrinken, weet je wel, dat je, ja, schik op de gang, weet je wel, ja dat mis je echt 

wel.” (V1) 

Als oplossing voor het alleen werken werd genoemd: 

“We drinken met elkaar koffie, dat is heel belangrijk. We hebben een poosje geleden 

een project gedaan dat we met de bewoners gingen koffiedrinken en niet meer met 

de collega’s. Maar heel veel collega’s zeiden, dat willen we niet, we vinden het ook 

belangrijk om met de collega’s onderling koffie te drinken en om over andere dingen 

te kunnen praten als met de bewoners. En nu doen we eerst een bakje met de 

bewoners en dan een bakje met de collega’s.” (groepsgesprek) 

Ook het zeswekelijkse huiskameroverleg werd genoemd als een goed moment om thema’s 

of problemen met elkaar te bespreken, wat aan het teamgevoel bijdroeg. Vaak werd 

benadrukt dat je wel alleen werkte, maar je nooit alleen voelde, omdat er altijd een collega 

op de groep ernaast werkte die je kon bellen. 

 

Vervulling door verantwoordelijkheid en zelfstandigheid  

Het hebben van veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gaf de verzorgenden vervulling. 

“Je moet alle zorg zelf kunnen verlenen. Alles doe jij, jij bent verantwoordelijk, dat 

voelt goed.” (V6) 

Ze konden hun eigen professionaliteit helemaal kwijt in het werk. 

 “Ik vind dit echt werk voor een VIG-er. Je bent opgeleid om zelf de coördinatie over 

een groep te doen, dat heb je nu ook omdat je alleen bent. Je bent zelf 

verantwoordelijk voor je groep, je mag alle handelingen doen, alles wat je geleerd 

hebt.”(V9). 

Er werd ook gesignaleerd dat deze verantwoordelijkheid en zelfstandigheid tot problemen 

kon leiden. 

“Als er ineens onverwacht iets gebeurt, ja, dan staat de rest natuurlijk ook stil en dan 

ben je natuurlijk alleen en dan moet het andere werk ook nog allemaal gebeuren. 

Maar er komt wel meer bij kijken, huishoudelijke dingen als de afwasmachine, alles 

weer even netjes maken en afnemen. Daar heb je soms niet meer zoveel zin in aan 
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het einde van je dienst, maar het hoort er wel bij. Je voelt je wel verantwoordelijk; het 

is echt jouw toko.” (V4) 

Dat ze lekker hun eigen gang konden gaan, onafhankelijk van anderen waren, zelf de 

verantwoordelijkheid konden dragen, gaf persoonlijke vervulling. 

 

Vervulling uit relaties 

Het werk als verzorgende binnen de kleinschalige woonvorm gaf voldoening door de 

intensieve relaties die opgebouwd werden, zowel met de bewoners als met de familieleden 

van bewoners.  

“Ik merk wel dat ik een hechte band met ze krijg, dat dat wel wat met mij doet, zowel 

met de bewoner als met de familie.” (V2) 

“Dat je bij kleinschalig werken echt  een band krijgt en je cliënt niet meer als een 

cliënt ziet maar gewoon als eh mijn mensjes zeg ik altijd. Maar dat mag niet hé, dat 

woord cliënt, ja, ik zie het niet echt als cliënt ja maar je bent echt heel erg veel 

verbonden, dat vind ik wel, dat vind ik echt heel positief, en ook leuk, hé.” (V1) 

Maar ook de relaties met collega’s gaven voldoening: 

“De omgang met de collega’s is ook vast, je heb het huiskamerteamoverleg, je praat 

veel over de bewoners, het is echt dat kleine groepje, met zijn zevenen zijn we, met 

elkaar bespreek je alles over de bewoners, dat hoef je niet met tig mensen te 

overleggen.” (V10) 

Door de helft van de verzorgenden werden de relaties binnen de groep bewoners vergeleken 

met de relaties als binnen een gezin. En van dat gezin mochten zij de vader of moeder zijn, 

wat hun persoonlijke vervulling gaf. 

“Je hebt de zorg voor 8 bewoners, die zijn echt een beetje van jou die dag, die avond, 

zoals in een gezin, zo zie ik het ook wel.” (V10) 

Er waren ook wel eens momenten waarop men minder vervulling ervoer.  

“Voor het plezier in je werk ben je toch echt wel afhankelijk van je bewoners, dat is 

heel belangrijk, als er de hele dag er één achter je aan loopt te keutelen en veel 

aandacht vraagt, dan eh…” (V3) 

Alle verzorgenden gaven aan dat zij door de intensieve relaties en doordat ze hun bewoners 

goed kenden, heel goede, op de persoon afgestemde zorg konden geven. Dit gaf hen 

persoonlijke vervulling. 
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Vervulling door waardering 

Wat het werk in de kleinschalige woonvorm zo heel speciaal maakte, is dat de verzorgenden 

voldoening voor zichzelf persoonlijk eruit haalden, doordat ze zich gewaardeerd voelden 

door de bewoners. 

“Als je heel rijk wilt worden dan moet je dit niet doen. Je hebt hier een andere 

beloning. Als je die glimlach krijgt of die bepaalde maniertjes, dan ben ik 

gelukkig.”(V6) 

Doordat ze er voor hun bewoners waren en hen gerichte zorg konden geven, hoorden en 

voelden verzorgenden dat de bewoners het naar hun zin hadden, waardoor ze zichzelf ook 

beter voelden.  

“Ik probeer met iedereen een praatje te maken. Daar haal ik mijn energie uit en ook 

als je ze hebt gewassen en ze weer lekker ruiken en ze dan tevreden zijn, dat vind ik 

ook fantastisch. Sommige bewoners zeggen dan: dank je wel dat je me geholpen 

hebt en dat doet mij gewoon goed. Dat is heerlijk”. (V8) 

Ook waardering door familie van bewoners werd genoemd als bron van vervulling: 

 “Ik vind het fijn als familie waardering uitspreekt over de zorg die ik geef aan de 

bewoners. Ja, hoe moet ik het zeggen. Dat ze laten blijken dat ze het leuk vinden dat 

je er bent. Dat te horen vind ik toch wel heel fijn.” (V12) 

Vijf verzorgenden noemden de waardering vanuit hun eigen omgeving. Hoewel er soms 

weinig begrip was voor wat het werk nu echt inhield: 

 “Maar over het algemeen krijg ik wel positieve reacties. Maar ze weten niet wat er 

allemaal gebeurt, ze denken alleen maar wassen en aankleden, maar het is  

zoveel meer, je doet zoveel in één dag.” (V8) 

Uit het voorgaande bleek dat de verzorgenden persoonlijke vervulling ervoeren doordat ze 

zich gewaardeerd wisten. Het meest werd waardering van de bewoners ervaren. 

Voorbeelden van waargenomen waardering werden volop genoemd naast uitgesproken 

complimenten. De familieleden van bewoners en eigen familie of vrienden van verzorgenden 

hadden ook waardering voor hun werk. Waardering door de collega’s onderling en door de 

zorgmanager werd een enkele keer genoemd.  
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Discussie 

In dit onderzoeksartikel wordt een eerste aanzet gegeven voor de omschrijving van 

het fenomeen persoonlijke vervulling bij verzorgenden. Vier themagebieden zijn gevonden 

die uitdrukking geven aan de persoonlijke vervulling die verzorgenden ervaren. Deze 

thema’s zijn: vervulling uit de kleinschalige werkomgeving, vervulling door 

verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, vervulling uit relaties en vervulling door waardering. 

De kleinschalige werkomgeving en verantwoordelijkheid en zelfstandigheid lijken 

voorwaardenscheppend voor de uitvoering van persoonsgerichte zorg en daarmee voor het 

ervaren van persoonlijke vervulling. De zorgrelaties en waardering beïnvloeden de mate van 

ervaring van persoonlijke vervulling (zie figuur 1). 

 

Vervulling uit de kleinschalige werkomgeving 

Verzorgenden gaven aan dat zij vervulling haalden uit de kleinschalige werkomgeving. Dit is 

een weinig beschreven onderwerp in de verpleegkundige vaktheorie. De kleinschalige 

woonvorm wordt als plezierig ervaren om in te werken door de rust die het geeft, het 

overzicht en de gezelligheid. Dit blijkt ook uit onderzoek van Depla en Te Boekhorst.3 Zij 

hebben in een vergelijkend onderzoek gevonden dat verzorgenden meer werkplezier hebben 

in kleinschalige woonvormen dan in traditionele verpleeghuizen. 

Dat de vormgeving van de werkplek invloed heeft op de persoonlijke vervulling wordt 

bevestigd in een onderzoek naar geïndividualiseerde zorg door Suhohen et al.30 Uit dit cross-

sectioneel beschrijvende en verkennende onderzoek onder verpleegkundigen in vier 

verschillende gezondheidszorg-instellingen in Finland blijkt dat hoe meer mogelijkheden de 

werkplek biedt voor individuele zorg, hoe meer tevredenheid er is bij de medewerkers.30  

 

Vervulling door verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid waren belangrijk voor de verzorgenden. Dat ze 

lekker hun eigen gang konden gaan, onafhankelijk van anderen waren, zelf de 

verantwoordelijkheid konden dragen, gaf persoonlijke vervulling. Dit gegeven sluit aan bij 

bevindingen uit het onderzoek van Häggström, Mamhidir en Kihlgren31 naar ervaringen van 

verzorgenden met het werken onder ouderen. Uit dit beschrijvende onderzoek waaraan 

verzorgenden uit 24 verpleeghuizen in Midden-Zweden deelnamen, blijkt dat de 

onafhankelijkheid van de verzorgende zorgt voor plezier in het werk.31 

 

Vervulling uit relaties 

Vervulling uit relaties is het belangrijkste gevonden thema. Over dit thema is ook in de 

verpleegkundige vaktheorie geschreven. Pool noemt dat als het gelukt is om op zo’n wijze 
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zorg te verlenen dat bewoner en verzorgende er beide beter van zijn geworden, dit de 

verzorgende voldoening geeft.21 Verzorgenden halen hun meest wezenlijke voldoening 

volgens Van der Kooij uit het contact met de mensen die zij verzorgen.22 Van Heijst stelt dat 

verzorgenden voldoening hebben als ze zien dat hun zorg de bewoners goed doet en zij zo 

vanuit hun bewoners iets terugkrijgen.23 

Onderzoek van Häggström, Mamhidir en Kihlgren31 ondersteunt dit thema, er wordt 

beschreven dat de relatie met de bewoner professionele trots geeft.  

De ervaring van professionele vervulling is door Perry32 onderzocht bij Canadese 

verpleegkundigen die werken met ouderen, door middel van fenomenologische analyse van 

ruim honderd verhalen. Zij benoemt dat zowel intieme interacties als samen optrekken en 

van elkaar leren voor verpleegkundigen en patiënten vervulling geven.32 

In de omschrijving ‘als een gezin’ zit een stukje onvoorwaardelijk delen met elkaar 

wat persoonlijke vervulling geeft. Dit wordt bevestigd door Manschot33, hij schrijft dat de 

wederkerigheid in een zorgrelatie leidt tot verrijking en verruiming van de verzorgende zelf.  

 

Vervulling door waardering 

Het gevonden thema vervulling door waardering van bewoners lijkt de meest diepgaande 

persoonlijke vervulling te geven. Van Heijst34 vermeldt dat verzorgenden zich erkend voelen 

wanneer bewoners en familie van bewoners hun respecteren om hun vakbekwaamheid. 

Daarnaast noemt zij dat verzorgenden zich erkend voelen als managers aandacht en 

ondersteuning bieden en collega’s onderling elkaar waarderen.  

Waardering van de leidinggevende en steun van collega’s kwam in voorliggend 

onderzoek slechts in twee interviews naar voren als belangrijke bron van persoonlijke 

vervulling. Dit kan een gevolg zijn van de gehanteerde open interviewvorm, waarin weinig 

gestuurd werd en de inbreng van de verzorgende leidend was.  

In het onderzoek van Häggström, Mamhidir en Kihlgren31 komt het thema waardering 

ook terug. Hier wordt genoemd dat steun van collega’s en uitspraken van bewoners het 

gevoel van eigenwaarde van de verzorgenden versterken.  

 

Sterkte en beperkingen van het onderzoek 

De membercheck ondersteunt de uitkomsten van het onderzoek en geeft het kracht. De 

verzorgenden hebben een eerste beschrijving van het fenomeen persoonlijke vervulling 

gelezen en positief beoordeeld. Het beschreven verhaal werd herkend en bevestigd. In de 

laatste interviews is door de verzorgenden gereageerd op uitspraken uit eerdere interviews. 

Deze reacties brachten verdieping aan in de laatste twee interviews. Het inspireerde 

verzorgenden tot het doen van uitspraken die ze spontaan mogelijk niet hadden geuit. 
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Een beperking, maar zeker ook de kracht, van kwalitatief onderzoek is de interactie 

tussen de onderzoeker en de respondenten. De volgende maatregelen zijn genomen om zo 

betrouwbaar mogelijke data te verzamelen: digitalisering, gebruik van een dagboek en 

memo’s, member-check, interviewtraining en triangulatie. 

Het onderzoek is op één locatie gehouden met een kleine steekproef. Daarmee zijn 

de uitkomsten niet generaliseerbaar naar, maar hoogst waarschijnlijk wel herkenbaar voor, 

de totale populatie van verzorgenden die persoonsgerichte zorg geven aan dementerende 

ouderen in kleinschalige woonvormen. 

De selectie van de proefpersonen is uitgevoerd door de instelling zelf op basis van de 

inclusiecriteria. Dit kan betekenen dat alleen verzorgenden die positief zijn over het 

kleinschalig werken, zijn voorgedragen. Daarnaast hebben pragmatische keuzes een rol 

gespeeld in de selectie. Hierdoor is mogelijk de spreiding binnen de onderzoeksgroep 

minder groot. 

Voor sommige verzorgenden was het moeilijk om aan te geven wat voor hen 

persoonlijk van belang is. Zij gaven aan dat ze het moeilijk vonden om hun gevoelens onder 

woorden te brengen. 

Het gebruik van de film bij het groepsinterview was bedoeld om het groepsgesprek in 

te leiden en een vertrouwdheid te creëren voor de verzorgenden. De film kan ook bias 

hebben veroorzaakt, doordat verzorgenden hierdoor op andere ideeën kwamen dan ze 

oorspronkelijk hadden. Dit kan echter ook worden gezien als een voordeel, om rijkere data te 

krijgen.  

 

Implicatie voor de praktijk  

De omschrijving van persoonlijke vervulling die verzorgenden ervaren bij het geven van 

persoonsgerichte zorg in een kleinschalige woonvorm, kan gebruikt worden bij 

wervingscampagnes voor verzorgenden voor een organisatie met kleinschalige 

woonvormen.  

Een organisatie waar kleinschalig gewerkt wordt, zal aantrekkelijk zijn voor 

verzorgenden, omdat deze werkomgeving hen persoonlijke vervulling kan geven. Een 

dergelijke organisatie zal minder hinder ondervinden van de arbeidsmarktproblematiek.  

 
Aanbevelingen 

Om het concept persoonlijke vervulling verder te exploreren, is het aan te bevelen om dit 

onderzoek te herhalen op gelijksoortige locaties in andere delen van het land. 
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Conclusie 

Nieuw inzicht in het fenomeen persoonlijke vervulling bij verzorgenden is dat werken in de 

kleinschalige woonvorm met de daarbij behorende verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 

bijdraagt aan persoonlijke vervulling voor verzorgenden.  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Figuur 1: Samenhang van de 4 thema’s van persoonlijke vervulling op basis van het model van 

Walker en Avant29 
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Samenvatting 
 

Titel. Persoonlijke vervulling bij verzorgenden 
 
Inleiding. Naar aanleiding van onderzoek naar persoonsgerichte zorg zijn er aanwijzingen 

dat door het geven van deze zorg de verzorgenden persoonlijke vervulling ervaren. Wat 

verzorgenden in de praktijk verstaan onder persoonlijke vervulling is niet bekend. 

Doel. Inzicht krijgen in de persoonlijke vervulling die verzorgenden ervaren bij het geven van 

persoonsgerichte zorg aan dementerende ouderen in een kleinschalige woonvorm.  

Onderzoeksvraag. Wat houdt de persoonlijke vervulling in, die verzorgenden ervaren bij het 

geven van persoonsgerichte zorg aan dementerende ouderen in een kleinschalige 

woonvorm? 

Methode. Kwalitatief beschrijvend onderzoek volgens de empirische fenomenologie. Twaalf 

verzorgenden zijn doelgericht geselecteerd. Inclusiecriteria waren: arbeidscontract van 

minimaal 60%, ervaring met traditionele verpleeghuiszorg, minimaal één jaar ervaring binnen 

een kleinschalige woonvorm. Data zijn verzameld door middel van interviews en een 

groepsgesprek met verzorgenden. De verkregen data zijn geanalyseerd volgens de methode 

van Colaizzi. De kwaliteit van de dataverzameling werd gewaarborgd door digitalisering, 

gebruik van een dagboek en memo’s, member-check, interviewtraining en triangulatie.  

 

Resultaten. Vier themagebieden zijn gevonden die uitdrukking geven aan de persoonlijke 

vervulling die verzorgenden ervaren. De gevonden thema’s waren: vervulling uit de 

kleinschalige werkomgeving, vervulling door verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, 

vervulling uit relaties, en vervulling door waardering. 

 

Conclusie. Nieuw inzicht in het fenomeen persoonlijke vervulling is dat werken in de 

kleinschalige woonvorm met de daarbij behorende verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 

bijdraagt aan persoonlijke vervulling voor verzorgenden. 

Aanbevelingen. Om het concept persoonlijke vervulling verder te exploreren, is het aan te 

bevelen om dit onderzoek te herhalen op gelijksoortige locaties in andere delen van het land. 

Trefwoorden. Belevingsgericht, kleinschalig wonen, psychogeriatrie, persoonlijke 

voldoening, beleving  
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Abstract 
 
Title. Personal fulfilment by carers in small-scale living homes 
 
Background. Researches on person centred care show that giving such care brings 

personal fulfilment to the carers. There is still little known in practice about the meaning of 

this personal fulfilment that carers experience.  
 

Aim. Gaining insight into the personal fulfilment that carers experience.  

 

Research question.  What does the personal fulfilment mean to the carer who gives person 

centred care to demented elderly in a small-scale living home?  

 

Method. Qualitative descriptive study using the empirical phenomenology. Twelve carers 

were purposefully selected. Inclusion criteria were: employment of at least 60%, experience 

with traditional nursing home care, at least one year experience with working in a small-scale 

living home. Data were collected by means of interviews and a group conversation with 

carers. The data obtained was analyzed by the method of Colaizzi. The quality of data 

collecting  was guaranteed by digitization, using a diary and memos, member checking, 

interview training, and triangulation. 

 

Results. Four themes came forward after analysis of all data. The carers mentioned 

personal fulfilment from: relationships, responsibility and autonomy, appreciation, and the 

small-scale living situation. 

 

Conclusion. A new insight into the phenomenon of personal fulfilment is that working in 

small-scale living homes with the additional responsibility and autonomy contributes to 

personal fulfilment for carers.  

 

Recommendations. For deeper exploration of the concept of personal fulfilment, further 

investigation is required at similar locations in other parts of the country. 

Keywords. Client centred care, group living home, psycho geriatrics, personal 

accomplishment, experience  


