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Ontvankelijke aandacht 
in de cliëntrelatie
Een goede behandelrelatie is een voorwaarde voor een goed effect, 
stelt prof. dr. Anne Goossensen. Veel zorgverleners vinden dat een pro-
fessionele afstand tot de cliënt nodig is, terwijl de kern van zorgwerk 
juist sensitiviteit voor de ander is. Volgens Anne Goossensen bepaalt 
de mate van responsiviteit in een zorgrelatie of de cliënt zich erkend, 
gezien en gehoord voelt. 
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Poëzie in de zorg
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“Ik heb een achtergrond als kwaliteitsonder-
zoeker. Mijn vakgebied gaat dieper dan het 
gebied van communicatie; ik onderzoek de 
band of klik die mensen met elkaar heb-
ben”, legt Goossensen uit. “In mijn huidige 
projecten ben ik uitgegaan van vrijwilligers 
in de palliatieve zorg. Vrijwilligers zijn geen 
behandelaars en interveniëren dan ook niet. 
Zij geven hun tijd, aandacht en aanwezig-
heid als een cadeautje aan de cliënt; puur 
relationeel, ze willen er gewoon zijn voor de 
ander. Met behulp van deze achtergrond, 
zorgethiek, theorieën van presentie en 
menslievende zorg probeer ik de aandacht-
volle zorg nadere theoretische uitleg te 
geven.” 

“Bij het bestuderen van de kwaliteit van de 
behandelrelatie kun je twee wegen bewan-
delen. De eerste is om criteria te bedenken 
en te meten hoe daaraan wordt voldaan. Dit 
gebeurt veel in de psychologische context 
door middel van kwantitatief onderzoek. 
Vanuit de zorgethiek kennen wij echter een 
andere invalshoek, namelijk om te kijken 
naar de responsieve1 kwaliteit van relaties. 
Dat betekent dat je niet van tevoren kunt 
zeggen wat goede criteria zijn, maar dat 
van de cliënt afhankelijk is waardoor hij 
zich gezien en begrepen voelt. Met andere 
woorden: de mate van responsiviteit in een 
zorgrelatie bepaalt of die als goed wordt 
ervaren. Dit proberen we door middel van 
ons onderzoek uit te leggen en wetenschap-
pelijk vast te stellen.” 

“Omdat je niet van tevoren weet wat de 
ervaren werkelijkheid voor de cliënt is en 
waarbij je aan wilt sluiten, werken wij 
met diverse vormen van kwalitatief onder-
zoek. We hebben daarvoor onder meer 
een ‘touchpoint analyse’ ontwikkeld. Een 

Christine Beenhakker
touchpoint analyse is een methode waarbij 
je via de emoties van de cliënt vraagt naar 
wat voor hem van waarde is, dus wat hij 
belangrijk vindt. Het gaat dan vaak om 
kleine dingen, die gerespecteerd of gehono-
reerd zijn of juist niet, en die belangrijk zijn 
geweest voor de mate van erkenning van 
de cliënt, en of hij zich gezien en gehoord 
heeft gevoeld.” 

Communicatie
“Vanuit onze benadering vinden wij inzet-
ten op communicatie te oppervlakkig. Het 
zoeken naar de onderliggende waarde bij 
de cliënt is echter heel bevorderend om 
tot goede relaties te komen. Het aangrij-
pingspunt is hierbij vaak de ervaring van 
kwetsbaarheid. Centraal in het vroege werk 
van de filosoof Levinas staat hoe we de 
ander waarnemen en daar een innerlijke 
afbeelding van maken, en hoe we de ander 
daarmee tekortdoen (Goossensen, 2011). 
We starten in scholing vaak met de at-
titude van mensen, waarbij ze als het ware 
doordrongen zijn van het besef dat hoe ze 
de ander ook begrijpen, dat tekort zal doen 
aan wie diegene werkelijk ten diepste is. Het 
is belangrijk dat je als hulpverlener uit jouw 
denkpatroon stapt en beseft: die ander 
is altijd méér dan je tot nu toe met jouw 
mentale kaders begreep. Het gaat om het 
onder ogen zien van blinde vlekken, om te 
beginnen op waarnemingsniveau. Vanuit die 
attitude wordt ook snel duidelijk dat je heel 
selectief waarneemt en ontstaat een soort 
humbleness, een nederigheid, en oprechte 
benieuwdheid naar de ander. Het vraagt dus 
om meer dan de ander mentaal begrijpen, 
het stellen van een diagnose, beeldvorming 
of het vaststellen van een bepaalde karak-
tertrek.”
 
“Soms kun je als cliënt en hulpverlener ook 
met dezelfde woorden spreken, maar toch 
een verschillende beleving hebben. Een 

1 Responsiviteit gaat over het geven van een antwoord op wat eerder waargenomen is. Dit is onder meer uitgewerkt 

door Joan Tronto die zorgethische fasen in zorg heeft beschreven.
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aantal verpleegkundigen werd drie dagen 
in een ziekenhuisbed opgenomen met een 
bepaalde handicap, zodat zij letterlijk in de 
positie van de patiënt konden stappen om 
te ervaren wat afhankelijkheid is. Zolang je 
aan de zorgkant zit, is het verschrikkelijk 
moeilijk om te beseffen wat dat voor de 
patiënt betekent: dat je afhankelijk bent, 
dat het leven dat je eerst in de hand hebt 
is gebroken of gebarsten, of dat je in je 
waardigheid bent aangetast. Mensen die 
scholingsvormen met deze positiewisseling 
hebben ondergaan of noodgedwongen zelf 
ziekten hebben ervaren, komen dichter bij 
de ervaren kwetsbaarheid van de ander en 
ontwikkelen dan vaak een grotere sensitivi-
teit voor de positie van die ander.”

Zijn is gezien worden 
“Met deze woorden van de filosoof George 
Berkeley, refereer ik in mijn rede aan de 
weldaad die een hulpverlener kan bieden 
door goed te kijken naar wie de hulpvrager 
is en wat er op het spel staat. In mijn optiek 
moet sensitiviteit leiden tot het wezenlijk 
zien van de ander. Juist die ervaring van het 
gezien worden of iemand zien ten diepste, 
of horen ten diepste, is wat een professional 
toerust om goede cliëntrelaties te bouwen. 
Zonder goed gezien te worden is het moei-
lijk om te zijn. Dat is instrumenteel niet te 
pakken, daar kun je geen aanwijzingen voor 
geven, want het gaat hier over ontvankelijk-
heid. Als er geen ontvankelijkheid is, boet 
je in aan kwaliteit van die relationele band 
en wordt alles wat je verder wilt bereiken 
ondermijnd.” 

Empathie
“Het woord ‘empathie’ is in de weten-
schappelijke benaderingen een ingewikkeld 
woord. Ik merk dat ik er voorzichtig mee 
ben. Het komt heel vaak op, en tegelijker-
tijd, als je het probeert uit te leggen, zie je 
veel verschillende betekenissen. Voor mij is 
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het een voorwaarde om tot goede relaties 
te komen, iets wat een professional in meer 
of mindere mate al in zich heeft. Maar is 
het leerbaar? Dat is denk ik heel moeilijk. 
Attitude en waarneming zijn allebei wél 
leerbaar. De mooiste uitleg van empathie 
in de literatuur komt het dichtst bij wat we 
willen, namelijk om in de schoenen van de 
ander te gaan staan of om door de ogen 
van de ander te kijken. Het is een vorm van 
perspectiefwisseling, zowel cognitief, emoti-
oneel, existentieel alsook bijna fysiek met de 
logica van de ander.”
 
“Zo bezie ik ook vanuit een wetenschap-
pelijke invalshoek de cliëntrelatie. Ik heb 
het letterlijk over ontvankelijke aandacht en 
gebruik daarbij vaak het woord ontlediging: 
hoe diep kun jij je bewust ontledigen? Je 
kunt je voornemen om jezelf leeg te maken, 
maar we zijn natuurlijk onszelf door vele 
onbewuste lagen. Daardoor zijn we immers 
wie we zijn. Ik heb net een nieuwe rede 
uitgewerkt over hoe je kunt afstemmen op 
mensen die gaan sterven. Daarvoor heb ik 
een dagboek van iemand gekregen die op 
sterven lag. Deze man was voor de laatste 
keer in het ziekenhuis en ze wilden een 

2 Het communicatieproces waarbij structuren een tekstuele betekenis krijgen. 

mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten?

Noem mij, bevestig mijn bestaan, 
laat mijn naam zijn als een keten. 
Noem mij, noem mij, spreek mij aan, 
o, noem mij bij mijn diepste naam. 

Voor wie ik liefheb, wil ik heten. 

Neeltje Maria Min
Uit: Voor wie ik liefheb wil ik heten 
(1966). Den Haag: Bakker|Daamen
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rugpunctie bij hem doen om vocht weg 
te halen. De verpleegkundige en hij keken 
elkaar aan en zij wisten allebei dat het de 
laatste keer zou zijn dat zij hier samen bij-
een waren. Toen zei deze patiënt: ‘Het enige 
dat nu nog relevant is om te zeggen, is een 
gedicht.’ Hij schakelde in feite over naar een 
ander discours2 qua taligheid. Dat is wat wij 
ook soms moeten doen: zoeken naar het 
poëtische in de ander. Door die taalwisse-
ling kunnen wij ‘onze eigen manier van de 
wereld begrijpen’ weer ter discussie stellen. 
Daar zie ik het heel vaak mis gaan.” 

“Het gedicht van Neeltje Maria Min (1966) 
zegt heel mooi: ‘Noem mij bij mijn diepste 
naam, voor wie ik liefheb wil ik heten.’ Het 
gaat om het vermogen om uit die diepere 
lagen van die zelfervaring contact te maken 
met het poëtische zelf van de cliënt. Op 
het moment dat de 
hulpverlener daar 
erkenning voor kan 
bieden, voelt die 
ander zich gezien 
en gehoord. Je 
moet als het ware 
de poëzie van de ander leren begrijpen en 
komt dan bij een soort eigen kleur. Het is 
niet meer kloppend, rationeel cognitief of 
intellectueel. Deze woorden hebben lading, 
hier spreekt de ander ten diepste en ten 
duidelijkste. Ik denk dat empathie nog een 
tussenstap is naar dit existentiële niveau, het 
gaat om de bestaansdiepte. De existentieel 
psychotherapeut Yalom schrijft daarover. 
Liefde is in de wetenschap een beladen 
woord, maar die diepe laag van erkenning 
raakt aan liefde. Dat is wat mensen dan 
kunnen ervaren.” 
“In hulpverleningsrelaties zijn er in mijn 
optiek drie lagen. De eerste laag is het besef 
dat je iemand niet moet beschadigen. Als 
je onder een bepaalde grens zakt, breng je 
meer ellende toe dan er was, soms zelfs on-

bedoeld. In de tweede laag help je mensen 
om van lastigheden af te komen, dan kom 
je een eind met een vakkundige aanpak. 
En dan is er een soort toplaag – als het je 
lukt om daarmee verbinding te krijgen, 
breng je de ander tot bloei. Heel vaak is die 
middenlaag overigens goed genoeg. Want 
het wordt als een vehikel gezien om aan de 
slag te kunnen, met wat je moet doen. Het 
wordt als het ware ‘geïnstrumentaliseerd’. 
Wat iemand bereid is te ontsluiten, hangt 
echter veel meer van die hogere regionen 
af.” 

Eetstoornissen
“De behandeling van eetstoornissen wordt 
tot nu toe vaak in protocollen gevangen. Ze 
hebben daar richtlijnen voor gemaakt met 
interventies, en daarvan wordt de effectivi-
teit gemeten. Onderzoek wijst echter uit dat 

de kwaliteit 
van de relatie 
bij de behan-
deling van 
eetstoornissen 
heel essenti-
eel is, anders 

wordt extra schade toegebracht aan de 
cliënt. Die responsieve aandacht vraagt om 
andere, zachte kwaliteiten. Het spannende 
en tevens het moeilijke bij eetstoornis-
sen is dat er verminderd ziektebesef is. Als 
hulpverlener heb je dan de moeilijke taak 
om daar empathisch bij te blijven, door je te 
verdiepen in de ongerustheid en de emoti-
onele worstelingen van die cliënt. Daarmee 
kan die cliënt weer vertrouwen krijgen in de 
wijze van behandelen.” 

“Bij eetstoornissen zoals anorexia speelt dit 
ook, omdat die vrouwen niet willen eten, 
en als hulpverlener weet je dat ze doodgaan 
als ze niet eten. Voor sommigen komt het 
beeld van anorexia dicht bij een verslaving: 
dat ‘iets in hen’ sterker is dan zij en het 

De kwaliteit van de relatie  
is bij de behandeling van 
eetstoornissen essentieel
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van hen overneemt. In sommige gevallen 
moeten cliënten dwangvoeding krijgen, 
dat is echt afschuwelijk. Hoe kun je een 
band goed houden met iemand als je hem 
dwangvoeding geeft? Dan heb je te maken 
met een dubbelheid. Een Amerikaanse 
therapeut sprak op het congres van de 
Nederlandse Academie voor Eetstoornissen 
over een ‘Healthy Self’ en een ‘Unhealthy 
Self’, waarbij zij zocht naar vormen om die 
tweeledigheid, die in de ervaringswereld van 
de anorexiacliënt zit, relationeel te adres-
seren. Het is vaak heel spannend hoe je dat 
relationeel goed kunt doen. Soms moet je 
ook een besluit nemen tegen de wensen 
van de cliënt in. Dan is het de uitdaging om 
toch emotioneel bij de cliënt betrokken en 
verbonden te blijven. Het schort hulpverle-

Prof. dr. Anne Goossensen (1966) studeerde klinische psychologie aan 
de Universiteit Utrecht met als specialisatie verslavingszorg. Zij werkt als 
hoogleraar Informele Zorg en Zorgethiek en als bijzonder hoogleraar 
VPTZ aan de Universiteit voor Humanistiek aan onderzoek naar ‘zachte’ 
kwaliteitsaspecten in de zorg, vanuit zorgethisch perspectief. Het onder-
zoek gaat over kwaliteit van de relatie, zorgzaamheid of menslievende 
zorg. De projecten bestaan uit het doorontwikkelen van concepten en 
meetmethoden die registeren in hoeverre mensen zich ‘gezien’ voelen, 
erkenning ervaren, of aandacht ervaren voor hun logica en existentiële 
moeites in zorgsituaties. 

ners vaak aan vermogen om relationeel te 
werken, aan erkenning voor wat er innerlijk 
speelt, aan het vermogen om van perspec-
tief te wisselen als er sprake is van vermin-
derd ziekteinzicht. Daar liggen naar mijn 
idee heel grote verbeterkansen om bij de 
ander te blijven en troost te bieden.”
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