
Complementaire zorg 
  
    Waardevolle zorg 
 
 
 
 



 
 
 
n  Kennismaking  
n  Vertaling van theorie/ naar praktijk 
n  Hoe interventies toe te passen in de praktijk  
n  Voorbeelden uit de praktijk 
n  Verschillende interventies: 
   ademhalingsoefening, ontspanningsoefening, 
   handmassage, voetmassage, voeten bad,  
   werken met etherische oliën door verdamping, 
   geuroefening,   
   werken met ernergie, 
   werken met kruiden,  
   werken met muziek 

n  Oefenen en logboek bijhouden 
 
 



V&VN Afdeling Complementaire Zorg 

n  Bevorderen kwaliteit CZ:  
   o.a. Beroepsdeelprofiel,          
   Deskundigheidsgebied,  
   Richtlijnen 
n  Scholingen, cursussen 
n  Congressen en symposia 
n  Schrijven van boeken en artikelen 
n  Netwerk voor professionals 
n  Stimuleren van meer onderzoek -> evidence 
n  Participeren in actuele ontwikkelingen in de   
   gezondheidszorg 
n  Aanspreekpartner voor integratie van CZ in zorg 
 
 



 
 
 
n  Kennismaking  
n  Vertaling van theorie/ naar praktijk 
n  Verschillende interventies die aan bod komen  
   zijn handmassage, werken met etherische oliën    
   door verdamping en voeten bad  
n  Geuroefening   
n  Ademhalingsoefening  
n  Werken met kruiden  
n  Hoe interventies toe te passen in de praktijk  
n  Voorbeelden uit de praktijk 
n  Oefenen en logboek bijhouden 
 
 



Boeken 

Richtlijnen palliatieve 
zorg: complementaire 
zorg 

Inleiding 
complementaire zorg 



Aandacht en aanwezig zijn is o.a. kenmerk van CZ 
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n Het er zijn 

n  Stilte 
 
n  Luisteren 

n  Observeren wat iemand nodig heeft 

n  Zintuigervaring: voelen, horen, zien, ruiken, proeven                            
    
n  Troost geven 



Welke aanvullende vormen? 

n  Werken met geuren ( etherische oliën) 
 
n  Werken met massage 
  
n  Werken met muziek 
 
n  Werken met ontspanningsoefeningen 

n  Werken met kruiden 
 
n  Werken met energie 
 



Complementaire zorg is de zee van mogelijkheden 



Definitie complementaire zorg 

n  Wat is complementaire zorg? 

n  Zorg die aanvullend is op de reguliere zorg,    
   bedoeld om het zelfhelend vermogen van de    
   patiënt te ondersteunen, te stimuleren of te  
   activeren. 
  
n  De zorg omvat mentale, emotionele,    
   lichamelijke, spirituele en sociale  
   behoeften( Noorden ,1996 ) 
 
 



Complementaire zorg als aanvulling 
 

 

n  Waardevolle zorg als aanvulling op reguliere    
   zorg  
n  Zorgrelatie tussen zorgvrager en 
   zorgverlener komt centraal te staan 
n  op basis van kennis, kunde, aandacht  
n  persoonlijke betrokkenheid binnen de deskundigheid     
   met/voor de medemens, houding van zorgzaamheid 
 
 
 
 



Verschil met complementaire therapie?  

Zorg    

n  Aanvulling op    
   verpleging verzorging,  
   begeleiding 
n  Doel: welbevinden,   
   ontspannen 
n  Gericht op algemene  
   ontspanning en    
   comfort 
n  Aanvullende scholing  
   voldoende 
 

Therapie/CAM 

n  Aanvulling op  
   geneeskunde therapie 
n  Doel: genezen 
 
n  Gericht op ziekte,  
   specifieke interventie 
n  Therapeuten opleiding      
   noodzakelijk 





CZ en het Verpleegkundig Methodisch Handelen 
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n  Gegevens verzamelen 
 
n  Verpleegkundige diagnose 

n  Beoogde resultaten 
 
n  Verpleegkundige interventie 

n  Uitvoeren van zorg 
 
n  Evaluatie 
 



Gegevens verzamelen 

n  Vanuit een holistisch mensbeeld 
 
n  Gesprek, observatie, meten… 
 
n  Nadruk op wat de persoon wél kan,  
   waarin hij/zij op een gezonde wijze functioneert 
 
n  Behoefte aan - en gebruik van complementaire  
   zorg in kaart brengen 
 



Verpleegkundige Diagnose 

n  Problemen van zorgvragers  
   waarbij verpleegkundigen op basis hun deskundigheid    
   hulp kunnen bieden 
 
n  In Nederland wordt CZ toegepast bij: 
   problemen angst/spanning,    
   pijn, slapeloosheid, verwardheid/onrust, isolement, 

   gangbare NANDA diagnoses,  
   dus binnen eigen domein 



Beoogde resultaten 

n  Wat willen zorgvrager en verpleegkundige met   
   de verpleegkundige zorg bereiken? 
 
n  Doel CZ : bevorderen van welbevinden en   
   comfort 
 
n  Welbevinden is een persoonlijk begrip 

n  Verpleegkunst : optimaal aansluiten bij    
   persoonlijke behoefte ook als deze ligt op het    
   gebied van CZ 



NOC 

n  Beschrijving van verschillende verpleegkundige    
   zorgresultaten 
n  Indicatoren om te beoordelen of resultaat   
   behaald is 
n  Definitie “Welbevinden”: geuite mate van  
   tevredenheid over de gezondheidstoestand 
n  Indicatoren: tevredenheid over lichamelijke  
   gezondheid, emotioneel welbevinden, leefstijl,  
   sociale relaties  



Verpleegkundige interventies 

n  Activiteiten die verpleegkundigen ondernemen   
   t.b.v. zorgvragers om beoogde resultaten    
   te bereiken 
n  NIC : (NANDA) diagnose gerelateerd 
n  Diverse interventies behorend tot CZ : massage,  
   muziektherapie, geleide fantasie,  
   ontspanningstherapie, therapeutisch aanraken,    
   humor… 



Hoe kiezen van een CZ interventie? 
n  Voorkeur zorgvrager 

n  Aansluiten bij de oorzaak van het probleem 

n  Ervaring/kennis over effectiviteit van de  
   interventie 
 
n  Deskundigheid /bekwaamheid van de  
   verpleegkundige 
 
n  Haalbaarheid ; Continuïteit 

n  Stimuleren van het zelfhelend vermogen? 



Uitvoeren van CZ zorg 

n  Bewust zijn van eigen houding 

n  Tijd maken om rustig en gecenterd te zijn 

n  Uitvoeren met aandacht 

n  Aandacht van verpleegkundige draagt bij aan    
   zelfhelend vermogen 
 
n  Sensitief blijven 

n  Aandacht voor mogelijk ‘beginverergering’ 



Evaluatie van CZ zorg 
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n  Is het beoogde resultaat behaald? 
n  Hoe verliep de zorgverlening? 
n  Hoe heeft de verpleegkundige de interventie    
   ervaren? 
n  Rapportage van evaluatie gegevens:  

   extra belangrijk bij CZ 
n  Kritische reflectie over interventies kan de   
   plaats van CZ in het verpleegkundig beroep  
   duidelijker maken 


