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Oases? Wat is dat, wat vindt zij en waarom doet ze wat ze doet? 

 

Visie: Op adem en in je kracht komen, natuurlijk goed en menselijk  

 

Missie en Doel: terugdringen van depressie en burn-out  

Één op twintig mensen in Nederland heeft een depressie. Één op de zeven Nederlanders heeft klachten passend 

bij een burn-out. Dat moet minder en kan anders!  

Het is niet alleen heel triest dat er zoveel mensen depressief zijn, het kost onze samenleving ook veel. Depressie 

kost onze samenleving 1,6 miljard aan directe zorgkosten en 1,8 miljard aan indirecte kosten.  

De Oases heeft tot doel depressie en burn-out te helpen voorkomen. Ze richt zich op het ondersteunen en ver-

sterken van iedereen die het  teveel wordt. 

  

De Kernwaarden:  Natuurlijk goed en menselijk 

Visie, missie, doel en aanpak, zijn de kern van elke organisatie, alles wat ze is en doet komt er uit voort. Het is 

bepalend voor de identiteit van de Oases en haar cultuur. Het omvat daarom nog meer en gaat dieper dan de 

visie en missie op depressie en burn-out en het doel het terug te dringen. Dit ‘meer’ vertaalt zich in de identiteit, 

in de kernwaarden van de Oases; Natuurlijk goed en menselijk 

 

 

Op adem en in je kracht 

 “Op adem en in je kracht, natuurlijk goed en menselijk. Voor iedereen die het teveel 

wordt, omdat het normaal is en het leven niet altijd over rozen gaat. Met natuurlijke 

middelen weer in je kracht komen, passend bij jouw natuur en bij wat jij nodig hebt” 

 

“Natuurlijke en goede menselijke zorg is vanzelfsprekend voor de Oases. Compassie 

is daarbij in de volle breedte de basis.  

Goed kan altijd beter en compassie is altijd de beste drive daartoe” 



Natuurlijk, als basis 

Verbinding is een natuurlijk verlangen van mensen, het ligt in onze natuur en is de basis voor het geven en het 

ontvangen van zorg. Ze ontstaat bij aandacht (Wie ben je, hoe gaat het met je, wat kan ik voor je doen?), her-

kenning ( elkaar begrijpen, elkaars taal spreken) en erkenning ( zonder oordeel en met waardering en res-

pect). Vervolgens ontstaat er ruimte voor betrokkenheid en compassie, de wil om wat te willen betekenen 

voor elkaar. Een verbinding met compassie maakt ons sterk en zet ons aan tot grootse dingen en maakt ons 

tegelijkertijd kwetsbaar. Zo is onze natuur, ons wezen. 

De natuur en natuurlijk zijn. Het hoort bij de natuur van mensen verbonden te willen zijn met de natuur en 

hun natuurlijke zelf. We zijn een onderdeel in de natuur. De natuur voedt ons, laat ons ademen, groeien, 

bloeien, ziek zijn en ook gezond worden, oud worden. Als we in de natuur zijn, kunnen we die verbinding ook 

voelen. Het horen van vogels, het ruiken van vochtig mos, het voelen van de wind. Als vanzelf voelen we ons 

dan vaak verbonden met de natuur. Heel natuurlijk en bijna als vanzelf ontstaat dan het gevoel verbonden te 

zijn met de natuur. vaak onbewust gevoel van verbonden zijn met de natuur ontstaat dan. 

Mensen denken en voelen, zijn emotionele wezens, hebben zintuigen en een lijf, die in verbinding staan met 

elkaar. We horen, zien, ruiken en voelen en krijgen daar emoties en gedachten bij , ook beelden, fantasieën of 

herinneringen.  We halen onze krachten daaruit, maar ook weer onze kwetsbaarheden. Zijn we zorgeloos en 

blij dan voelen we ons ook lichamelijk beter en andersom.  

Tot slot zijn we scheppende en creatieve wezens, wat ons heel bijzonder maakt. We kunnen spelen en hebben 

het vermogen om te fantaseren, dingen te bedenken en te verbeelden. Ook dat is onze natuur. We dromen, 

fantaseren en kunnen schrikbeelden voor ons zien. En ze doen iets met ons, kunnen hoop geven, bevrijdend 

zijn, of ons ook verdrietig en angstig maken. 

 

Zorg hoort bij onze menselijke natuur. We zoeken verbinding met elkaar, hebben 

elkaar nodig, hebben relaties met elkaar en zorgen dan natuurlijk voor elkaar.  



Creatief bezig zijn heeft een grote relatie en verbinding met we van nature zijn. Het lijf, je gedachten en je gevoel 

doen allemaal mee als je creatief bezig bent. Zingen, muziek maken of dansen, toneelspelen, schilderen, boetseren, 

zijn steeds een samenspel van voelen, denken en doen.. Een heel krachtig en helend middel van onze natuur. Het 

helpt ons opladen en ontladen, is een onbewust proces van verwerken en in je kracht komen. 

 

 

Identiteit , wie en wat is de Oases?  

Stichting Oases is natuurlijk goed en menselijk. Ze biedt natuurlijke zorg in verbinding met mensen en met compas-

sie en daarmee de wil het goed te willen doen en mensen op adem en weer in hun kracht te brengen.  

En dat zie je in haar visie, haar uitspraken, in de manier waarop ze de verbinding aangaat met mensen en zorg voor 

ze heeft. En je ziet het in de middelen die ze daarbij inzet, die passen en aansluiten bij de natuur van mensen. 

 

Het doel van Oases 

De Oases wil iedereen die het teveel wordt een plek bieden om op adem en op kracht te komen. In haar statuten 

staat dat ze het doel heeft om depressie en burn-out terug te dringen en deze beide doelen zijn voor de Oases het-

zelfde. Wat in het huidige systeem binnen ons maatschappij, depressie en burn-out genoemd wordt is voor de Oa-

ses “het wordt je allemaal teveel”.  Voor haar doelgroep, de mensen voor wie ze zorg biedt, heeft de Oases het over 

“het je teveel worden” en binnen het systeem sluit ze aan met de term die daar  gebruikt wordt; Depressie en burn-

out. Op die manier begrijpen alle partijen waar de Oases het over heeft en voelen zij zich aangesproken en begrij-

pen we elkaar goed.  



Visie op depressie en burn-out. 

Één op twintig mensen in Nederland heeft een depressie. Één op de zeven Nederlanders heeft klachten pas-

send bij een burn-out.  

Het is niet alleen heel triest dat er zoveel mensen depressief zijn. Het is ook een maatschappelijk probleem. 

De maatschappij vind het erg dat er zoveel mensen uitvallen en ongelukkig zijn. Het kost onze samenleving 

ook veel. Depressie kost onze samenleving 1,6 miljard aan directe zorgkosten en 1,8 miljard aan indirecte kos-

ten.  

De Oases heeft tot doel depressie en burn-out te helpen voorkomen. Ze richt zich op het ondersteunen en 

versterken van iedereen die het  teveel wordt. 

 

Depressie en burn-out zijn niet hetzelfde, maar geven wel dezelfde soort klachten. Vermoeidheid, het gevoel 

van falen, concentratie problemen, slaapproblemen o.a. Burn-out heeft als belangrijk kenmerk; het opgebrand 

zijn, geen energie hebben. Wel willen en ook nog kunnen genieten, maar er niet de energie voor hebben. 

Bij depressie staat neerslachtigheid op de voorgrond. Het nergens meer zin in hebben, niet kunnen genieten 

en zich niet of moeizaam kunnen zetten tot dingen. Een gezamenlijk kenmerk is dat zowel depressie als burn-

out geleidelijk ontstaat vanuit en ook gezamenlijk kunnen voorkomen.  In het begin en tijdens deze cirkel ont-

staan er gevoelens van het je allemaal teveel worden. Hier ligt het risico op een zich mogelijk (al) ontwikkelen-

de depressie en/of burn-out. En op deze kenmerk richt zich de Oases. Op een natuurlijke wijze aansluiten bij 

de kenmerken en beleving, normaliseren noemt de Oases dat.  

Oorzaken versus kenmerken 

Bij preventie is het gebruikelijk, en van belang, om te kijken naar de oorzaken. Aard en aanleg, persoonlijke 

kenmerken, biologisch en/of  persoonlijk van aard, blijken in onderzoeken  (mede) bepalend. Door persoonlij-

ke factoren in combinatie met omgevingsfactoren, ontwikkelt zich een depressie of een burn-out. De oorzaak 

ligt dus ook in de persoon zelf. Iemand is meer of minder vatbaar en de trigger ligt in omgevingsfactoren.  

Voor wie preventie wil bieden is dit belangrijk en zinvol om te weten. Maar het is niet een helpende bood-

schap voor iemand die zich in de vooravond van een depressie of burn-out bevindt.  Het is ook niet waar-

schijnlijk dat wanneer iemand zich nog helemaal niet in een dergelijke vooravond bevindt, deze uit voorzorg 

gaat kijken naar zijn aanleg of aard in relatie tot het mogelijk in de toekomst ontwikkelen van een depressie of 

burn-out.   



Daarnaast zijn er stigma’s rondom depressie en burn-out. Het zijn stoornissen, en daarmee impliceren ze dat 

iemand met depressie of burn-out psychisch gestoord is. Een depressie is zelfs een psychiatrische stoornis. 

Ook zijn depressie en angststoornissen afgelopen jaar opgenomen in de groep mensen die lijden aan een her-

senaandoening. Logisch dat schuldgevoelens en schaamte gemakkelijk en vaak voorkomen bij depressie en 

burn-out. De oases vind dit zelfs een extra omgevingsfactor voor het ontwikkelen ervan. Dat zou niet moeten 

en is niet helpend.  Verder is het zo dat iedereen, ook zonder aanwijsbare aanleg een depressie of burn-out 

kan krijgen, gewoon omdat er te zware zorgen, angsten of verdriet  zijn, of er teveel, of te lang problemen en 

zorgen zijn. 

Bij een depressie of burn-out is er altijd een trigger, een  situatie waar de draaglast van iemand wordt over-

schreden.  Dit kan de bekende druppel zijn die het vat laat overlopen, maar ook een heftige beangstigende of 

verdrietige situatie. Wanneer daar geen aandacht aan besteedt wordt, geen ruimte is en er ook geen oplos-

sing voor de situatie (voorlopig) lijkt te komen, is er een risico op depressie en burn-out.   

We kennen allemaal wel deze situaties, het leven gaat niet altijd over rozen, en een onheil komt zelden alleen.  

Vaak is het een kwestie van even slikken, zuchten en weer doorgaan, tot je het even helemaal gehad hebt en 

het je allemaal helemaal teveel wordt.  Dan is een pas op de plaats nodig, ruimte en aandacht voor jezelf, bij-

tanken, of even op adem komen. Misschien tijd om je even te kunnen bezinnen op je situatie, of voor jezelf 

duidelijk te krijgen hoe je jezelf beter staande zou kunnen houden, je draagkracht zou kunnen vergroten.  

De Oases heeft moeite met de term depressie en burn-out. Zij ziet dat deze termen niet helpend zijn voor de 

mensen die dreigen een depressie of burn-out te ontwikkelen of al aan het ontwikkelen zijn. Je afvragen of je 

mogelijk een depressie aan het oplopen bent of richting burn-out aan het gaan bent, terwijl het je allemaal 

teveel wordt, je moe bent van alles, kost gewoon heel veel energie, die je niet hebt in zo’n situatie. 



De Oases vind het niet helpend en belangrijker niet nodig om deze moeilijke termen te gebruiken.  Voor de 

Oases is het gevoel dat het je allemaal teveel wordt en dat je moe bent van alles, het signaal is waaraan toege-

geven mag worden.  De Oases noemt deze zienswijze en aanpak NORMALISEREN. 

 

Normaliseren: 

“Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” en “Waarom moeilijk doen, als het ook gemakkelijk kan”. Twee 

spreekwoorden die de meeste mensen van middelbare leeftijd en ouder zeker nog zullen kennen. Maar ze lij-

ken niet meer van deze tijd.  

We leven in een snelle prestatiemaatschappij. Waar we minder tijd hebben voor elkaar, en overbelasting, maar 

ook eenzaamheid meer en meer lijken voor te komen. In het markt-landschap van de zorg, heerst de beheer-

sing van de zorg. Mensen en de overheid willen goede zorg, voor iedereen even goed. Verzekeraars willen dat 

ook, maar dan wel betaalbaar. De onderliggende gedachten daarbij komen voort uit onze menselijke behoefte 

van zorg voor elkaar. Veel betrokken mensen (soms verleidt door winstbejag) zetten zich in voor nog betere of 

nog betaalbaardere zorg, zodat iedereen even goede zorg ontvangt. Nieuwe systemen, nieuwe regels, nieuwe 

aandoeningen en nieuwe behandelingen voor herstel, met allemaal nieuwe zich in snel tempo afwisselde na-

men. Goed bedoeld, maar de mens in kwestie herkent zich amper nog in al die termen en de wirwar daarvan, 

of denk zich bijna overal wel in te herkennen. Wetten, regelgeving, diagnostische ontwikkelingen, nieuw ont-

dekte aandoeningen en methodieken voor zorg, overschaduwen en sneeuwen menselijke zorg onbedoeld on-

der. We zijn doorgeslagen en wie zorg nodig heeft ziet vaak door de bomen het bos niet meer. (of door de 

mensen niet meer de trein) 

Kortom verdwaal je gemakkelijk in het zorglandschap en zijn alle ontwikkelingen amper bij te benen. Daarnaast 

geeft de grote hoeveelheid regels, ook nog eens  de indruk dat ze niet betrouwbaar is.   

En als het je dan helemaal teveel wordt, omdat er nare dingen zijn gebeurt en alles alsmaar tegenzit …….   



Er is natuurlijk heel veel te zeggen over dit thema en dat doen ook velen al. Voor- en tegenstanders op meer-

dere gebieden. De Oases is redelijk op de hoogte daarvan en natuurlijk ook geïnteresseerd. Of de samenle-

ving anders ingericht zou moeten worden, welke verklaringen er zijn dat depressie en burn-out zoveel voor-

komen etc. Dat laat de Oases graag over aan de experts en wetenschappers die zich daar over willen buigen. 

En ze zal het ook met interesse verder volgen.  

Voor de Oases is het gevoel dat het je allemaal teveel wordt en dat je moe bent van alles, het signaal waar-

aan toegegeven mag worden.  En onderscheidt zich daarmee van andere organisaties en campagnes die zich 

richten op preventie van depressie en burn-out. 

De Oases vindt hierin bevestiging bij:  

prof. dr. Paul Verhaeghe, DSM-bilisering en disciplinering p. 551-99 (2013) 

prof. Allen J. Frances, Terug naar normaal (2013) 

prof. J van Os, De DSM-5 voorbij! (2014) 

 

De Doelgroep. aanpak en de middelen. 

De Oases wil iedereen die het teveel wordt op adem en in hun kracht laten komen met voor de persoon pas-

sende natuurlijke middelen. Passend is aansluiten op wat er speelt en op de kenmerken van bepaalde groe-

pen.   

Vanuit haar visie, maakt de Oases keuzes. Zo kiest ze voor een aanpak en bejegening passend bij inleven en 

uitgaan van de natuurlijke en persoonlijke kenmerken van mensen, gericht op verbinding en relatie. Met een 

open communicatie. En dat doet ze met compassie, de wil om iets te betekenen voor de ander, voor mensen 

die het teveel wordt, de mensen van de Oases zelf en al andere betrokkenen. Ze gaat de uitdaging aan om 

niet moeilijk te doen waar het ook makkelijk kan.     

De Oases heeft beleidsdocumenten, protocollen en procedures beschreven voor de diverse elementen bin-

nen de organisatie. De inrichting en keuzes voor beleid komen voor uit de visie en de identiteit van de Oases.  

De keuzes passend bij de identiteit en de visies daarop zijn bijvoorbeeld: 

Acceptance en commitment therapy in de begeleiding 

Aandacht en kennis van rouw en verlies 

Speciale aandacht voor naasten van mensen met kanker en levensbedreigend zieken. 

De inrichting van het kwaliteitsmanagement, werkwijze bestuur en het personeelsbeleid 

 

ACT, Acceptance en Commitment Therapy 

In de begeleiding van mensen die het teveel wordt, kiest de Oases voor de gedragstherapie van ACT.  

ACT is eigenlijk meer dan een therapie. Het gaat over het accepteren van je kwetsbaarheden en vandaaruit 

bewuste keuzes maken met zelfcompassie over hoe je wilt omgaan met deze kwetsbaarheden. Je leert an-

ders in het leven te gaan staan, het vergroot je psychische veerkracht. De relatie is een belangrijk middel bin-

nen ACT, (zelf)compassie zijn er thema en middel.  

Act past daarom binnen de visie van Oases. En aan ACT wordt op de Oases een extra natuurlijke dimensie 

toegevoegd, door een ruimte te creëren waar de relatie op natuurlijker manier tot stand komt en meer kwali-

teit kan krijgen. En door een omgeving te scheppen waar meer de nadruk kan komen te liggen op ervaren. Dit 

doet de Oases door de begeleiders gewoon aanwezig te laten zijn en mee te laten doen. Het maakt de thera-

pie zowel lichter alsook intenser en vooral natuurlijker.  



Rouw en verlies 

Rouw en verlies is een belangrijke trigger bij het ontstaan van depressie en burn-out. Aandacht, kennis en 

visie op rouw en verlies is daarom onderdeel bij de Oases. 

Rouw en verlies bevat meer dan alleen het overlijden van een dierbare. Het is het afscheid moeten nemen 

van een vertrouwd en dierbaar iets of iemand en het  is een ingrijpende en verdrietige gebeurtenis in ie-

mands leven. De kern bij rouw en verlies is het kwijtraken van hoop en kun je zien als de achterkant van 

liefde. Het verwerken kost tijd en verloopt in verschillende fases, voor iedereen verschillend qua volgorde 

en duur.  

De Oases vindt zichzelf met haar visie terug in de uitspraken van prof. Manu Keirze. Hij verwoordt dat ver-

lies iets is wat je bij zal blijven, als je eigen schaduw. “Op een hoek van je leven kan hij zo ineens weer in de 

volle breedte voor je liggen”. De Oases zelf verwoordt het zo: “leren leven met verlies is niet loslaten, maar 

anders leren vasthouden”. Daarnaast ziet de Oases dat een verlieservaring vaak de trigger is voor het vastlo-

pen in een depressie of een burn-out en is het daarmee onderdeel van de aandacht van de Oases. Verder 

kan het terecht komen in een situatie waarin het iemand helemaal teveel wordt ook een verlieservaring op 

zich zijn. Ondersteuning bij rouw en verlies ziet de Oases net als Manu Keirze, als een menselijk proces van 

erkennen, verbinden en volgen. Omdat het een uniek proces is voor ieder persoonlijk anders, met verschil-

lende persoonlijke antwoorden op hun leren leven met het blijvende gemis.   

 

 
 



Naasten van mensen met kanker, of ernstig levensbedreigend 

zieken. 

Mantelzorgers zijn één van de risicogroepen voor het ontwikkelen van een depressie. Cijfers over overbe-

laste mantelzorgers nemen toe. Mantelzorgers van levensbedreigend zieken, zoals kanker, ontwikkelen 

zelfs evenveel ernstige psychische problemen, zoals depressie en angststoornissen als de patiënten zelf. 

Naasten van een dierbare met een ernstig en levensbedreigende ziekte, dragen een emotionele last. Ze 

ervaren machteloosheid en angst om hun dierbare te moeten zien lijden of te moeten gaan verliezen.  Ze 

steken al hun energie in het zorgen voor hun dierbare. Moe zijn, boosheid en gevoelens van frustratie, er 

soms helemaal klaar mee zijn en het even helemaal gehad hebben, zijn gevoelens en gedachten die bijna 

elke directe naaste van een ernstig zieke naar verloop van tijd herkennen zal. Met vaak daarbij schuldge-

voelens, omdat je vind dat je zo niet mag voelen. Want niet jij maar jouw dierbare is ernstig ziek. Zo ont-

staat vaak en gemakkelijk de situatie dat deze naasten bewust of onbewust over eigen grenzen gaan, over-

belast raken en psychische problemen ontwikkelen, zoals depressie en burn-out. Naasten van mensen 

expliciet aanspreken met een specifiek op hen gericht aanbod wordt daarom dringend aanbevolen en past 

volkomen bij de visie van de Oases om dat ook te gaan doen. 
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