I N T E R AC T I E F

Het wordt al snel geassocieerd met

de breedste zin des woords – is het doel.

binnen de gezondheidszorg aan te pak-

commercie en maximale winst maken.

Een zo gezond mogelijk en tevreden

ken. Marketing voor de zorg is bedoeld

In die zin wordt het woord marketing

mens moet het uiteindelijke resultaat

voor studenten, managers, beleidsme-

door de auteurs echter niet gebruikt.
Het bereiken van goede resultaten – in

zijn. Met deze gedachte biedt het boek
een goed instrument om de marketing

dewerkers en stafleden in de zorg. JMH
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7991 PP Dwingeloo
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De vereniging STIP (vereniging voor
STaffunctionarissen In de Psychiatrie en
vertegenwoordigers van verpleegkundige adviesraden binnen intra- en semimurale instellingen voor geestelijke gezondheidszorg) en de NVPV (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrische
Verpleegkunde) hebben een beroepsdeelprofiel GGZ-verpleegkundige uitgebracht. Hoofdstuk 1 geeft een verantwoording van uitgangspunten en gemaakte keuzes. Hoofdstuk 2 bevat het
eigenlijke profiel van de GGZ-verpleegkundige. De maatschappelijke en beroepsmatige ontwikkelingen vormen
de achtergrond waarbinnen de GGZverpleegkundige zich beweegt en ontwikkelt. Door de GGZ-verpleegkundige
te plaatsen in het brandpunt van de
vele ontwikkelingen wordt duidelijk
dat traditionele opvattingen over zorgverlening vervangen dienen te worden
door hedendaagse opvattingen over
leefstijl, integratie en herstel van mensen met psychische en psychiatrische
problemen. Hoofdstuk 3 geeft de beschrijving van de beroepsuitoefening in
termen van het deskundigheidsgebied,
verpleegkundige domeinen, domeinspecificaties, rollen en de specifieke beroepscompetenties per domein en rol.
Het profiel geeft een duidelijk beeld van
de taken van een psychiatrisch verpleegkundige. Het zou echter jammer
zijn wanneer dit profiel gebruikt zou
gaan worden om een opleiding GGZverpleegkundige te rechtvaardigen.
Daarvoor staan er te veel taken in die
ook voor een all round-verpleegkundige gelden. Voor de vormgeving van een
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post-HBO-opleiding bevat dit profiel

hoofdstuk over de wijze waarop wij

waardevolle beschrijvingen.

banden hebben met anderen. Wat betekenen wij voor anderen en hoe delen

Jan Mistrate Haarhuis, redacteur van O&G

wij in hun leven en hoe worden wij ge-

en afdelingsmanager BVE van de SLO

raakt door hen? Pas door die binding
en betekenis te ervaren krijgt onze aan-

Charles Vergeer
De gaasvlieg: vragen naar zin
135 blz. € 9,90
ISBN 90 5573 328 8
Uitgeverij Damon, postbus 2014,
6040 AA Budel
tel.: 0495-499 319
e-mail: damon@iae.nl
www.damon.nl
Waarom dolen wij rond? Waarom deze
muren, waarom mijn naam, waarom
de lente en het sterven, mijn zoon en
zijn glimlach, de verlatenheid na de
hartstocht, waarom de hemel, zo oneindig wijd boven de verstreken tijd en
waarom ik en de verlaten velden rondom mijn huis? De vraag lijkt kinderlijk.
Een antwoord is er niet en het wordt
wel eens als een teken van bereikte volwassenheid aangezien als de vraag niet
meer gesteld wordt, als nagelaten
wordt wat toch geen resultaat heeft.
In zorg- en hulpverlening kunnen we
niet om de trage vragen heen. Dit boek
is een goede poging om het vragen
naar zin deel uit te laten maken van
professionaliteit van de hulpverlener.
Het boekje is een wijsgerige poging om
vragen te leren stellen, woord en wederwoord en zelfs antwoord uit te lokken. Veel van de vragen die aan de
orde komen, zijn traditioneel verbonden met levensvisies, ethische standpunten en religieuze of filosofische levensbeschouwingen.
De tekst is verdeeld in zes hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk begint met
duidelijk te maken wat ‘vragen naar
zin’ eigenlijk inhoudt. Omdat de antwoorden in heel directe zin met onszelf te maken hebben, gaat het tweede

wezigheid een concrete gestalte; we
zijn er voor iemand en niet voor niets.
Het derde hoofdstuk gaat in op deze
aanwezigheid en geeft vormen van betrokkenheid. In hoofdstuk vier gaat de
auteur in op onze kwetsbaarheid waardoor het mogelijk wordt om zin te ervaren. Pijn en verdriet horen niet alleen bij het leven, ze zijn wezenlijk
meer dan alleen maar iets dat afbreuk
doet aan ons bestaan. In hoofdstuk vijf
wordt een relatie gelegd tussen kwetsbaarheid en autonomie. Twee lijnen
worden aan elkaar geknoopt; die van
het vragen naar zin en die van je eigen
zingevingsvragen. Waarom kies je een
beroep als hulpverlener? Zorgen blijkt
een wederkerige relatie te zijn waarin
de een om de ander geeft, het gaat om
dingen die ook voor de hulpverlener
van fundamenteel belang zijn. Ten
slotte, hoofdstuk zes, hier gaat het om
de grenzen van onze zorg en de uiterste randen van ons bestaan.
Het boekje kan door docenten als lesmateriaal worden gebruikt en door studenten, zowel individueel als in groepen bestudeerd worden. De leerdoelen
worden per hoofdstuk geformuleerd.
Aan de hand van teksten, casus, vragen en opdrachten wordt aan de leerdoelen gestalte gegeven.
Het boek is bestemd voor HBO-studenten en zelfs aan hen stelt het lezen van
sommige teksten hoge eisen. Desalniettemin een boeiend boek.
Jan Mistrate Haarhuis, redacteur van
O&G en afdelingsmanager BVE van de
SLO
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