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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
De relatie : persoonlÐk contact als basis voor waardevolle zorg / Audry van Vulpen, Pieter Verdoorn. Amsterdam : UitgeverÐ SWP, [2019]. - 150 pagina's : illustraties ; 24 cm.
Goede zorg heeft impact op de kwaliteit van leven. Zorgorganisaties bereiken deze kwaliteit vaak niet door
aan een relatie te werken, maar door organisatie van een meetsysteem dat weergeeft of de zorg efficiënt is.
Deze efficiëntie-benadering heeft een keerzijde. Ze houdt hulpverleners weg van persoonlijk contact, terwijl
uit studies blijkt dat de ondersteuningsrelatie tussen de cliënt en hulpverlener belangrijker is dan de geboden
therapie. Uit ervaring en beleidsmatig oogpunt blijkt dat een sterkere aandacht voor het persoonlijk contact
een groot aandachtspunt is. De auteurs brengen een referentiekader voor het aanbieden van persoonlijk
contact en reiken handvatten aan om relationeel zo goed mogelijk aan te sluiten bij het leven van de cliënt.
Ervaringsgerichte verhalen van zorgvragers en zorgverleners verlichten de theorie. Verdiepende opdrachten
(voor praktijk of onderwijs) sluiten elk deel af. Van dezelfde auteurs verscheen eerder 'Werken aan kwaliteit
van bestaan' (2011)*, net als deze uitgave een handelingsgericht werk voor wie mensen ondersteunt.
*2011-43-2021 (2011/51).
Recensent: Geert Vandamme
Bestelnummer: 2019361870
groet,

NBD Biblion
Afd. Redactie / BU Data
E mi@nbdbiblion.nl
T (079) 344 0156
©copyright Stichting NBD Biblion. Dit is een auteursrechtelijk beschermd product en valt onder de Algemene
Voorwaarden van NBD Biblion.

Huygensstraat 1, 2721 LT Zoetermeer Postbus 7454, 2701 AL Zoetermeer www.nbdbiblion.nl T (079) 3440 344
ABN-AMRO Bank IBAN NL22 ABNA 0416 7127 46 BIC ABNANL2A
Rabobank IBAN NL73 RABO 0155 1964 13 BIC RABONL2U KvK 41150213 BTW NL81/0459462B01

