
Omgaan met een 
ernstige ziekte: 
Sociale steun 
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Algemeen 

 in wezen iedereen z’n attitude (= houding) ‘meer’ zou 
moeten richten op gezondheidsgedrag en leefstijl… 

 een gezonde mond bijdraagt aan een gezond lichaam en dat 
het je een goed gevoel kan geven… 

 een gezonde mond, een fraai gebit, een mooie lach en een 
frisse adem bepalend zijn in sociale contacten 
(interpersoonlijke processen)! 
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Echter, hoe is dat als iemand 
chronisch/ernstig ziek is? 

U weet dat… 

13 november 2014 



U weet dat… 
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"Van cure naar care: 
de mondgezondheid  
in relatie tot  
de algemene gezondheid" 



Wat zou U zeggen? 
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 Een patiënt vertelt aan u dat hij of zij net gehoord heeft 
dat zijn of haar vader darmkanker heeft, die niet te 
genezen is…  (moeder/kind/partner) 
 

 Een patiënt vertelt aan u dat hij of zij (net gehoord 
heeft dat hij of zij) zelf kanker heeft, die niet te 
genezen is… 

Wat zou U willen horen? 



‘Een netwerk van steun’ 
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‘Sociale steun als professional’ 



Wat is sociale steun? 

 Emotionele steun: geven van liefde, emotionele zorg, 
empathie en vertrouwen 
 

 Instrumentele ondersteuning: helpen met taken, iemand 
verzorgen 
 

 Waarderingsondersteuning: informatie geven die iemand 
kan helpen zichzelf te waarderen 
 

 Informatieve ondersteuning: informatie geven waarmee 
persoonlijke of omgevingsproblemen kunnen worden 
opgelost 
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Typen steungedrag… 
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Relatie sociale steun  
en  

psychisch welbevinden 

 Sociale steun, vooral wanneer het om waargenomen steun 
(gevoel dat je bij anderen terecht kunt) gaat, verhoogt 
iemands zelfvertrouwen, zelfwaardering (psychische 
gezondheid) en gevoelens van acceptatie 
 

 Er bestaat een directe relatie tussen sociale steun en 
psychisch welbevinden, niet alleen voor zieke, maar ook voor 
gezonde mensen 
 

 Stimuleren van gezond gedrag (effect fysieke gezondheid) 
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Sociale steun in de vorm van 

 Actieve betrokkenheid: het betrekken van de patiënt in 
gesprekken, vragen hoe hij of zij zich voelt en het samen 
oplossen van ‘problemen’ 
 

 Beschermend bufferen: net doen alsof er niets aan de 
hand is, niet praten over de eigen angsten, ontkennen van 
zorgen en toegeven aan de patiënt om problemen te 
vermijden 
 

 Overbescherming: het onderschatten van de vermogens 
van de patiënt hetgeen zich uit in onnodige hulp en 
overdreven complimenten voor hetgeen de patiënt heeft 
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Negatieve effecten van sociale steun 

 Onbewust en associatief reageren/handelen (meestal 
voortkomend uit eigen angsten…) 

 ’Ik ken ook iemand, die…’ 
 

 Wat U vooral niet moet doen: 

 Wegwuiven of doen alsof het allemaal wel meevalt 

 Bagatelliseren of ontkennen  

 Meegaan met de patiënt bij probleemvermijding 

 Opdringerig zijn of overbetrokken reageren 

 De patiënt onderschatten in eigen gedrag 

 Overmatig en onnodige hulp bieden 

 Overdreven complimenten geven 
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Vragen? 
 

‘Kijk naar de patiënt en zie  
een (uniek) mens…’ 
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