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“Een waardevolle interventie!  
Een waardevolle aanvulling op de reguliere 
zorg! Wat doen wij van Therlisana precies!” 
 
 

 
 
 
Ons expertisegebied verpleegkundige complementaire zorg is een aanvulling op het beroepsprofiel 
verpleegkundige( Lambregts & Grotendorst, 2012) 
 

• Tijdens het bieden van Complementaire Zorg benaderen wij onze klanten vanuit het holistisch 
mensbeeld. Wij nemen daarbij de 11 gezondheidspatronen van Gordon in acht en 
handelen daarnaar. Wij letten tijdens onze zorgverlening op alle aspecten die hun vertaalslag 
vinden in onderstaande samenvatting: 
 

• Wij observeren en signaleren, wij vragen gewenst of ongewenst door en letten op de manier 
hoe onze klant per dag “in zijn/haar fel zit” → emotionele aspecten.  
 

• We bespreken dagelijks de mobiliteit/transfer mogelijkheden van onze klant. Hoeveel 
draagkracht en draadlast heeft onze klant? Hoe fit is onze klant → lichamelijk aspecten. 
 

• Hoe helder van geest is onze klant? Kunnen wij tijdens het moment van zorgverlening een 
eenvoudig retorisch gesprek voeren met onze klant op basis van vraag en antwoord en een 
ontspannen onderbouwing over een specifiek onderwerp? → mentale aspecten. 
  

• Hoe betrokken is onze klant? Staat deze nog “midden in het leven met de noodzakelijke 
hulp(middelen) om dagelijks nog een mooi zelfredzaam leven thuis te kunnen/willen leiden?  
→ sociale aspecten. 
 

• Hoe zinvol is de dagbesteding van onze klant? Geniet onze klant nog van alle natuur om zich 
heen? Ziet onze klant nog de waarde in van het dagelijks kunnen wakker worden met het 
besef dat zijn/haar gezondheid stabiel is. Het hebben van een stabiele gezondheid en dat ook 
zo beleven is niet zomaar een gegeven! Het is een wonder en het blijft bijzonder om elke dag 
weer wakker te worden en er te kunnen zijn voor de kinderen, klein kinderen en overige 
vrienden en vriendinnen en familieleden → spirituele aspecten. 

 
 
Wat maakt ons anders in onze dienstverlening? 
 

• Als team dragen wij de kwaliteit van gerichte aandacht en aanwezigheid uit naar onze klant 
tijdens onze zorgverlening. Deze aspecten en het hebben van een oprechte en open “mind 
set” bepaald onze houding en draagt bij aan het positieve gewicht van invloed in onze 
dienstverlening. Onze klanten ervaren dat! 

• Wij sturen in op het in gang zetten van het zelfhelend vermogen van onze klanten. Dat begint 
reeds bij het positief denken en binnen de mogelijkheden die onze klant heeft. 

• Wij zijn in staat om binnen de mogelijkheden die wij hebben de zorg van onze klant binnen de 
context af te stemmen met reguliere zorgverleners of andere disciplines en complementaire 
hulpverleners.  


