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Voorwoord

Dit boek is tot stand gekomen ter gelegenheid van de dubbeloratie van Tineke 
Abma en Guy Widdershoven op 9 september 2010 aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Hun werk is sterk verankerd in de praktijk van de zorg. Samen 
met vaste medewerkers en promovendi van de afdeling Metamedica van het 
VU Medisch Centrum en het onderzoeksinstituut EMGO+ zijn in de loop der 
jaren onderzoeksprojecten uitgevoerd die samengevat kunnen worden onder 
de noemer ‘reflectie en participatie’.

De lijn reflectie omvat onderzoek dat is gericht op het expliciteren van morele 
dimensies in zorg en het integreren van ethiek in zorginstellingen. In Moreel 
Beraad worden morele vraagstukken, die professionals dagelijks ervaren 
in hun werk, op een systematische wijze besproken onder leiding van een 
gespreks leider. Dit kunnen grote onderwerpen zijn, zoals levenseindebeslis-
singen, maar er is eveneens ruimte voor alledaagse problemen, zoals een 
oudere bewoner die niet uit bed wil komen of agressie jegens personeel. Deze 
vorm van reflectie krijgt pas echt een verankering in de organisatie als zij van 
hoog tot laag wordt gedragen en gepraktiseerd. Het onderzoek in de lijn van 
reflectie richt zich onder meer op een inventarisatie van vormen van ethiekon-
dersteuning in Nederland, de relatie tussen Moreel Beraad en goede zorg, de 
organisatie en implementatie van Moreel Beraad, de training van gesprek-
leiders en de ontwikkeling van morele competentie. Toepassingsgebieden 
omvatten de ouderenzorg, de psychiatrie, de ziekenhuiszorg en de genees-
kunde opleiding.

De lijn participatie richt zich op het versterken van de positie van chronisch 
zieken, gehandicapten en ouderen in zorg, beleid, onderzoek en samenleving. 
Het verkrijgen van stem en zeggenschap in besluitvorming wordt ondersteund 
door interactieve processen te organiseren waarin alle betrokken partijen in 
dialoog treden. Het betreft een gefaseerd wederzijds leerproces dat kan leiden 
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tot de empowerment van allen, mits allen erkennen dat zij zowel kwetsbaar 
als machtig zijn. Onderzoeksmatig is geïnvesteerd in het ontwikkelen van een 
dialogische methodologie voor participatie in onderzoek en agendering van 
onderzoek, en er wordt veelvuldig gewerkt met en gereflecteerd op de rol van 
patiëntonderzoekspartners en ervaringsdeskundigen en -werkers. Oog voor 
machtsverschillen, fricties tussen systeem en leefwereld en disabling environ-
ments worden cruciaal geacht om processen te begrijpen en te komen tot meer 
inclusieve praktijken.

De lijnen reflectie en participatie zijn beide gestoeld op een dialogische en 
interactieve visie op ethiek en praktijk. Ethiek staat hierbij niet boven de prak-
tijk, maar wil met de praktijk naar goede zorg en praktijkverbeteringen zoe-
ken vanuit een erkenning van praktische wijsheid en ervaringskennis van 
werkers en patiënten of cliënten in de zorg. Ethiek wordt daarbij niet op een 
voetstuk geplaatst. In tegendeel, Moreel Beraad wil ethiek klein, toegankelijk 
en concreet maken, zodat het vormgeven van ethiek een verantwoordelijkheid 
van iedereen wordt. Verantwoordelijkheden worden daarbij niet juridisch of 
procedureel ingevuld en dichtgetimmerd, maar relationeel, vanuit een articu-
latie van wederzijdse verwachtingen, in onderhandeling gebracht.

In deze bundel is een waaier van ideeën, concepten en ervaringen te vinden, 
die het werken volgens deze inspiraties heeft voortgebracht. Het betreft een 
selectie van reeds gepubliceerde of ingediende, veelal internationale artikelen, 
die speciaal voor dit boek zijn bewerkt. We hopen dat dit werk daarmee toe-
gankelijk wordt voor een groter publiek.

We zijn Nel Appelmelk erkentelijk dat zij meerdere van haar natuurfoto’s 
beschikbaar heeft willen stellen ter ondersteuning van de inhoud. Nel is ex-
psychiatrische cliënt, en momenteel werkzaam als cliëntondersteuner van 
de cliëntenraad in GGnet, een psychiatrisch centrum in het oosten van het 
land waar meerdere van onze onderzoeksprojecten lopen. Voor Nel fungeert 
de fotografie als middel om haar gevoelens tot expressie te brengen. Truus 
Teunissen heeft een chronische longaandoening en is werkzaam bij het Ast-
mafonds. Ze maakt beelden, in brons en natuursteen, en heeft daarvoor prij-
zen ontvangen. Haar werk geeft op een treffende wijze uitdrukking aan de 
kwetsbaarheid van mensen en dieren, en hun behoefte aan geborgenheid en 
veiligheid. We zijn blij dat we hun werk hier mogen publiceren. Zij vertellen 
daarmee het verhaal van de patiënt, niet in woorden maar in beelden.
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Voorwoord

Met deze kunstzinnige uitingen en teksten die putten uit verschillende 
 disciplines, waaronder de ethiek, evaluatie en literatuur, staat dit boek in de 
traditie van de Bildung en het Gesamtkunstwerk. Het biedt een samenhang van 
verschillende ervaringen en reflecties. We spreken de wens uit dat dit boek 
kan dienen als bron van inspiratie voor en ondersteuning van interactieve 
praktijken van reflectie en participatie.

Tineke Abma, Merel Visse, Bert Molewijk en Guy Widdershoven
Amsterdam, juni 2010

Reflectie en participatie in zorg_5.indd   11 9-8-2010   16:30:04



Reflectie en participatie in zorg_5.indd   12 9-8-2010   16:30:04



13

1 Reflectie en/in participatie

Tineke Abma en Guy Widdershoven

Reflectie en participatie zijn onderdeel van het dagelijkse leven en 

werken. Dit gegeven vormt het uitgangspunt van relationele en 

interactieve benaderingen, die beogen reflectie en participatie te 

ondersteunen en verder te versterken. Een dialogische ethiek gaat 

ervan uit dat morele vragen vooraleerst ontstaan in de praktijk waar 

mensen handelen, en dat collectieve deliberatie nodig is om te zoe-

ken naar antwoorden op de vraag wat goede zorg is. Een dialogische 

benadering van participatie richt zich op het bevorderen van geza-

menlijke leerprocessen waarin partijen zoeken naar wegen om elkaar 

te versterken en verantwoordelijkheden te leren delen. Vanuit dialo-

gisch perspectief veronderstellen reflectie en participatie elkaar.

1 . 1  Ref lec t ie  en  par t ic ipat ie  in  onze  hedendaagse 
samenlev ing

Processen van reflectie en participatie zijn nauw verweven met onze heden-
daagse samenleving. De horizontalisering van verhoudingen, de toegang tot 
Internet en het hogere opleidingsniveau maakt dat mensen de behoefte voelen 
om van zich te doen spreken. Zij willen zeggenschap in processen, of het nu 
gaat om hun directe leefomgeving, of processen meer op afstand, maar wel 
met directe relevantie, zoals zorg, beleid of onderzoek. Ze claimen inspraak, 
willen meedoen, en het uitoefenen van macht en gezag niet overlaten aan de 
experts en deskundigen. Deze tendens wordt gevoed door de ervaring dat 
experts elkaar tegenspreken. Stel je hebt chronische rugpijn. De ene arts zal 
dan zeggen dat je rust moet houden, de andere is er heilig van overtuigd dat 
je de fitnessroom moet bezoeken. Wat te doen? Zo zijn er legio voorbeelden 
van experts die geen eensluidend advies hebben bij ervaren problemen. Dat 
ondermijnt het gezag van de expert. Mensen ervaren ook steeds meer dat zij 
zelf kunnen optreden als rechter of jury. In televisieprogramma’s zoals Idols 
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zijn self-made helden te zien die vervolgens anderen de maat nemen. Wikipe-
dia is een exemplarisch voorbeeld van de wens om kennis mede te produce-
ren. In tegenstelling tot traditionele encyclopedieën is Wikipedia nadrukkelijk 
en principieel onaf. Wikipedia kenmerkt zich door een continue productie en 
reproductie van kennis. Kennis is een onderhandelingsproces geworden waar 
allen, zonder aanzien des persoons, aan kunnen deelnemen.

Naarmate er minder zekerheden zijn en geen alomvattende normatieve ideo-
logieën waarop mensen kunnen terugvallen zal ook de behoefte aan reflectie 
en bezinning toenemen. De omgeving draagt daaraan bij. We spreken elkaar 
continu aan op ons handelen en gedrag. Het management bevraagt professio-
nals, de verzekeraar het management, de cliënt de arts, de burger de bestuur-
der, de kiezer de politieke lijsttrekker. Er moet steeds opnieuw gemotiveerd 
worden en verantwoording worden afgelegd. Niemand ontkomt eraan, en het 
is soms uitermate vermoeiend. Met alle verwijten en kritische vragen van rela-
tieve buitenstaanders ontstaan gevoelens van onrust en twijfel. Publiekelijk 
moet er een argumentatie of verhaal komen om het handelen te motiveren, om 
anderen te overtuigen. Twijfels over de vraag of er al dan niet goed is gehan-
deld kunnen niet meer automatisch worden weggenomen door een beroep op 
een gezaghebbende figuur of gezaghebbende norm. Dat betekent dat mensen 
steeds meer zelf richtinggevend zijn als het aankomt op moraal en ethiek. Er 
ontstaat een verantwoordelijkheid om stil te staan bij, na te denken over het 
eigen handelen. Dat schept ook uitdagingen, want juist in de hedendaagse 
dynamische wereld is er weinig tijd om rustig te reflecteren op ingewikkelde 
kwesties en vragen die nu juist niet ogenblikkelijk opgelost kunnen worden. 
Een zekere vertraging is nodig om recht te doen aan die kwesties waarop het 
antwoord niet direct is te geven.

Als participatie en reflectie onlosmakelijk verbonden zijn met onze heden-
daagse tijd, ontstaat de vraag of en hoe de wetenschap daarop in kan en moet 
spelen. Of het nu gaat om geneeskunde, sociologie, ethiek of evaluatie, weten-
schappelijke disciplines kunnen er niet voetstoots meer van uitgaan dat zij een 
autonome onbetwistbare positie innemen. De arts, de socioloog, de ethicus 
of de evaluator worden niet langer vanzelfsprekend gezien als de deskundige 
en rechter. Veel meer dan voorheen moeten zij opereren in een veld waarin 
partijen vragen om discussie en gesprek, om uitwisseling van ideeën, nor-
men en waarden. Dit heeft niet alleen implicaties voor de rol en identiteit van 
de wetenschapper (arts, socioloog etc.), maar eveneens voor de onderlinge 
relaties en verhoudingen met het veld of praktijk van onderzoek. Theoretisch 
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en methodologisch heeft dit ook consequenties. We kunnen de wereld niet 
meer begrijpen vanuit oude conceptualiseringen en theorieën. Traditionele 
sociologische concepten van de samenleving of van een normatieve groep 
verliezen hun relevantie wanneer de omgeving steeds meer gefragmenteerd, 
 gedynamiseerd en genetwerkt raakt. Relationele en procesmatige concepten 
lijken dan meer op hun plaats. Dat geldt ook voor de methodologie. In plaats 
van objectiverend onderzoek is het nuttiger mensen te betrekken en van hun 
kennis gebruik te maken.

Het moge duidelijk zijn dat niet iedereen zich achter deze analyse en oplos-
sing zal scharen. Ze roept vele vragen op. Betekent dit het einde van kritiek 
en normatieve theorieën? Kunnen we het streven naar waarheid, goedheid en 
rechtvaardigheid verlaten? Is de rol van de ethicus dan uitgespeeld? Kunnen 
we het wel aan mensen zelf overlaten? Zijn cliënten en patiënten niet veel te 
emotioneel en subjectief? Terechte vragen die wij niet uit de weg willen gaan.

1 .2  Ref lec t ie  en  par t ic ipat ie  in  re f lec t ie

In de gezondheidsethiek gaat het om het vinden van oplossingen voor prak-
tische morele problemen. Is het ethisch verantwoord om door te behandelen, 
dan wel een behandeling te staken? Mag dwang worden toegepast bij een 
 psychiatrische patiënt die zichzelf verwaarloost? Hoe moeten schaarse mid-
delen verdeeld worden? Dergelijke vragen staan de laatste jaren prominent op 
de agenda. Beroepsbeoefenaars in de zorg worden in toenemende mate met 
 ethische problemen geconfronteerd. Zij hebben behoefte aan steun en houvast 
bij de oplossing van morele vragen en dilemma’s. Daarom wordt er in de oplei-
dingen van medische studenten en zorgprofessionals steeds meer aandacht 
besteed aan het ontwikkelen van morele sensitiviteit. Dat kan op verschillende 
manieren, waarvan het organiseren van Moreel Beraad met studenten er één 
is (Van der Scheer, deze bundel). Over de vraag hoe het beste op de behoefte 
aan ethische ondersteuning bij medewerkers kan worden ingespeeld verschil-
len de meningen. Wel lijkt er een voorkeur voor geïntegreerde vormen van 
ethiek, die verweven zijn met de dagelijkse praktijk (Dauwerse, deze bundel). 
Ook hier kan Moreel Beraad een rol spelen (Molewijk et al., 2008).

Moreel Beraad
Moreel Beraad is naast een ethische commissie of ethische consultatie een van 
de mogelijkheden om in organisaties ruimte te creëren voor ethische reflectie 
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en ethiek in de praktijk vorm te geven. Een regelmatig terugkerend Moreel 
Beraad biedt betrokkenen de mogelijkheid om hun normatieve verwachtingen 
en noties over wat hun praktijk tot een ‘goede’ of minder goede praktijk maakt 
te expliciteren en daarover met elkaar in gesprek te gaan (Molewijk, deze bun-
del). Een Moreel Beraad volgt een vrij strakke methodische werkwijze om alle 
perspectieven op een casus stap voor stap in kaart te brengen. De gesprekslei-
der ziet toe op de groepsdynamiek en de methodiek. Deze is daartoe getraind 
volgens het train-de-trainer principe (Stolper, deze bundel). Medewerkers in 
de zorg moeten er soms aan wennen om gezamenlijk tijd te nemen om stil te 
staan bij de morele dimensie van hun werk. Praktische ervaring met Moreel 
Beraad kan de latente behoefte aan reflectie blootleggen (Van der Dam, deze 
bundel).

De opkomst van Moreel Beraad speelt zich af tegen de achtergrond van een 
bredere ontwikkeling binnen de ethiek, waarin overleg, deliberatie en dialoog 
worden gepresenteerd als alternatieven voor een op individuele argumentatie 
gebaseerde benadering van ethische vragen (Widdershoven, 2000; Abma et 
al., 2010). In plaats van op het oordeel van het individu komt de nadruk te lig-
gen op intersubjectieve relaties en dialogische aspecten van besluitvorming. 
Nieuwe benaderingen in de ethiek die hierop inzetten, zijn onder andere 
de hermeneutiek, de discoursethiek en de zorgethiek. Deze benaderingen 
beogen de ontwikkeling van een communicatief klimaat waarin alle stemmen 
en perspectieven serieus worden genomen. Zij staan kritisch ten opzichte van 
asymmetrische machtsverhoudingen binnen instellingen en streven naar het 
institutioneel vormgeven van ethisch overleg.

Voorbij de principe ethiek
Moreel Beraad is interactief en situationeel. Dit impliceert een andere benade-
ring dan de principe ethiek als het gaat om de oplossing voor ethische vragen. 
De principe ethiek richt zich op het analyseren van ethische problemen in 
termen van voor de praktijk relevant geachte voorgegeven principes, namelijk 
respect voor autonomie, weldoen, niet-schaden en rechtvaardigheid. Het gaat 
erom deze principes toe te passen op het probleem, en daarbij een afweging 
te maken. Kenmerkend voor de principebenadering is een nadruk op uni-
versaliteit. De principes waarvan wordt uitgegaan worden geacht voor iedere 
hulpverlener op gelijke wijze te gelden. Degene die een ethisch oordeel moet 
geven dient zich neutraal, onpartijdig op te stellen. Het ontwikkelen van het 
oordeel neemt de vorm aan van een redeneerexercitie. Het beste oordeel komt 
tot stand volgens de regels van de logica, niet vanuit sympathie of betrokken-
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heid. Emoties leiden de oordeelsvorming af; ze moeten vermeden worden. De 
ethicus is in deze benadering een ingenieur, die vanuit zijn deskundigheid het 
goede antwoord helpt te vinden. De principe ethiek staat daarmee buiten en 
boven de praktijk. Ze is ontstaan in een tijd waarin tegenwicht gegeven moest 
worden aan de dominantie van de medische professional. De ethiek wilde 
bewerkstelligen dat er meer oog kwam voor de autonomie en zelfbeschikking 
van individuen. In dat opzicht is de principe ethiek succesvol geweest; autono-
mie als principe is niet meer weg te denken in onze samenleving. Echter, de 
vraag is wel of al onze problemen zich hiermee laten begrijpen, en of de ethiek 
als wachter over morele waarden en normen nog passend is bij onze tijd.

De principe ethiek heeft de afgelopen jaren haar dominante positie zien 
afbrokkelen. Er is naar voren gebracht dat de principes die centraal staan in de 
principe ethiek mogelijk niet universeel geldend zijn, maar sterk geïnspireerd 
op westerse waarden. Autonomie als zelfbeschikking past bij westerse ideeën 
over identiteit, maar vindt bijvoorbeeld weinig herkenning bij groepen die door 
hun conditie of cultureel waarden systeem niet in staat zijn om zonder ande-
ren richting te geven aan hun leven. Denk hierbij aan verstandelijk beperkte 
mensen, demente ouderen of mensen uit andere, niet-westerse culturen. Het 
hele idee van zelfbeschikking leidt er daar toe dat omwille van de zogenaamde 
autonomie deze groepen onvoldoende ondersteuning krijgen om richting te 
geven aan hun leven (Van Elteren, deze bundel). De principes in de principe 
ethiek zijn daarmee minder universeel dan geclaimd. Voorts stellen critici dat 
de principe ethiek te weinig oog heeft voor de ambiguïteit en complexiteit van 
morele vragen door situaties te herleiden tot een beperkte set van principes. Er 
zijn vaak vele, ‘kleine’ waarden in het geding die om voorrang strijden. Klein 
tussen aanhalingstekens, omdat we ze niet meteen herkennen als de grote 
waarden die de ethiek onderscheidt. Te denken valt aan gezellig, lekker, lief, 
mooi, waardig, veilig, privé, vertrouwen en zo meer. Ze lijken klein, maar zijn 
belangrijk in de levens van mensen en ook nodig om te komen tot een goede 
analyse van problemen. Een laatste punt van kritiek richt zich op de buiten-
staander houding van de principe ethiek. Er is naar voren gebracht dat het 
uitspreken van morele oordelen en adviezen weinig herkenning oproept in de 
praktijk als betrokkenen zich daar niet mede eigenaar van voelen. Dit maakt 
dat adviezen maar al te gemakkelijk genegeerd kunnen worden.

Dialogische ethiek
In reactie hierop zijn de afgelopen jaren andere ethische benaderingen naar 
voren geschoven. Deze hebben gemeen dat ze uitgaan van een Aristotelische 
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opvatting van ethiek (Widdershoven, 2000). Ethiek wordt hier gezien als een 
vorm van praktische rationaliteit. Deze is altijd gesitueerd. Ze veronderstelt 
praktische ervaring, die zich concretiseert in deugdzaamheid. Zonder morele 
betrokkenheid is een praktisch oordeel niet mogelijk. Een moreel oordeel is 
niet universeel, het is gebaseerd op het perspectief dat degene die het oordeel 
velt, inneemt. Deze heeft een specifieke kennis en ervaring, en komt van daar-
uit tot een contextueel en gesitueerd oordeel. Betrokkenheid en perspectiviteit 
zijn geen hinderpalen voor de ethiek, maar wezenlijke elementen ervan. Een 
Aristotelische ethiek wordt gekenmerkt door besef van de betrekkelijkheid van 
het eigen oordeel. Dit impliceert de noodzaak van openheid voor perspectieven 
van anderen. Deze openheid is geen onvoorwaardelijke acceptatie. Men kan 
slechts openstaan voor de visie van anderen wanneer men het eigen gezichts-
punt niet zonder meer opgeeft (Widdershoven & Abma, 2007). Het gaat om 
het kritisch onderzoeken van de geldigheid van het gezichtspunt van de ander. 
Centraal staat de interactie tussen het eigen perspectief en dat van de ander, 
door Gadamer uitgewerkt in het model van horizonversmelting. Het gaat om 
een gezamenlijk leerproces, waarin de deelnemers veranderen. Dat leerproces 
blijft gekenmerkt door contextualiteit en gesitueerdheid. Het is gebonden aan 
de concrete omstandigheden waarin men verkeert.

Vanwege het belang dat wordt gehecht aan het concrete handelen en de com-
plexiteit van morele situaties dient de ethiek uit te gaan van ervaringen van 
betrokkenen. Dit betekent een wending naar een empirische ethiek, waarin 
theorievorming wordt gebaseerd op een analyse van morele problemen en 
inzichten in de praktijk (Widdershoven et al., 2008; Widdershoven et al., 
2009a en b). In de klinische ethiek impliceert dit het uitgaan van concrete 
casuïstiek. In de casuïstiek, zoals naar voren gebracht door betrokkenen, 
ligt ten eerste een urgentie die maakt dat betrokkenen een motivatie voelen 
om zich in de casus te verdiepen. De situatie raakt hen en laat niet los, er is 
behoefte aan uitwisseling van perspectieven op de casus. Door uit te gaan van 
de casuïstiek kunnen alle aspecten en waarden die in het geding zijn worden 
geëxploreerd. Een verhaal bevat immers vele betekenislagen die verkend en 
uitgewisseld kunnen worden. Empirische en klinische ethiek vertonen hierin 
verwantschap met literatuur en geneeskunde (Oderwald, deze bundel).

Moreel Beraad richt zich op het in het spel brengen van de perspectieven van 
alle betrokkenen in de praktijk. Het grondmodel is het luisteren naar de erva-
ring van de ander. Dat is niet eenvoudig te realiseren wanneer er beslissin-
gen genomen moeten worden onder tijdsdruk. Het creëren van tijd en ruimte 
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voor reflectie en Moreel Beraad is een cruciale voorwaarde voor verantwoorde 
 ethische besluitvorming. Dialogische ethiek veronderstelt tevens dat er aan-
dacht is voor de stem van allen, ook van de partijen in een zwakkere positie. 
Ook dat is in praktische, institutionele contexten niet eenvoudig te realise-
ren. Hoe ervoor te zorgen dat iedereen zijn ervaring kan inbrengen? Hoe om 
te gaan met ingesleten machtsverhoudingen in de zorg, die ertoe leiden dat 
professionals meer gewicht krijgen dan cliënten en familie, en het gezichts-
punt van artsen belangrijker is dan dat van verpleegkundigen en verzorgen-
den? Hoe het gesprek zo vorm te geven dat iedereen kan en mag meedoen, en 
dat daadwerkelijk voorwaarden geschapen worden voor een proces van ver-
andering? Dergelijke kwesties vragen om meer dan een stappenplan of een 
protocol. Het gaat om het ontwikkelen van praktische vormen van motivatie, 
empowerment en dynamisering. Binnen de ethiek is hiermee betrekkelijk 
weinig ervaring. Vandaar dat het zinvol kan zijn om te rade te gaan bij andere 
disciplines, die zich meer expliciet bezig houden met het opzetten van dialogi-
sche processen in een institutionele context. Een voorbeeld van een dergelijke 
discipline is responsieve evaluatie (Abma & Widdershoven, 2006). Deze inter-
actieve benadering van onderzoek wil alle partijen in onderzoek betrekken en 
sluit qua uitgangspunten goed aan bij Moreel Beraad. Zo kunnen beide bena-
deringen elkaar versterken (Abma et al., 2009). Een ander voorbeeld van het 
omgaan met de institutionele context vormen verpleegkundigen die als aan-
dachtsfunctionarissen Moreel Beraad door een pragmatische aanpak ethiek 
weten te integreren in de routines van de organisatie (Weidema, deze bundel).

Participatie in reflectie
Moreel Beraad organiseert reflectie en stimuleert participatie in reflectie 
door op een methodische wijze in gezamenlijkheid een casus te analyseren. 
Deze participatie van de werkvloer betekent een emancipatie van zorgprofes-
sionals; zij krijgen een morele kennis toebedeeld die voorheen voorbehouden 
was aan geschoolde ethici en filosofen. Uit onderzoek komt daarbij naar voren 
dat vooral de gemengde samenstelling van Moreel Beraad wordt gewaardeerd 
door de deelnemers. Wanneer vanuit verschillende disciplinaire perspectie-
ven naar casuïstiek wordt gekeken, levert dat in velerlei opzichten een meer-
waarde op. Zo krijgen deelnemers meer zicht op de morele dilemma’s waar 
andere disciplines mee kampen. Een verpleegkundige kan bijvoorbeeld wei-
nig zicht hebben op de dilemma’s waarmee een logopediste te maken heeft, 
en andersom. Er ontstaat ook meer begrip voor elkaars werk en positie, en 
buiten de bijeenkomsten om wordt het gemakkelijker om met elkaar te spre-
ken over morele kwesties. Door vanuit verschillende gezichtspunten naar een 
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casus te kijken ontstaat ook een inhoudelijke verrijking. De complexiteit van 
de  casuïstiek wordt meer inzichtelijk. Ook bevordert het kijken vanuit verschil-
lende invalshoeken het in perspectief plaatsen van het eigen morele oordeel 
(Van der Dam, deze bundel). De actieve betrokkenheid en interactie tussen 
deelnemers kenmerkt Moreel Beraad, en doet deze vorm van ethiek verschil-
len van een ethische commissie of consultschap.

Een stap verder gaat het betrekken van patiënten en familie in Moreel Beraad. 
Binnen enkele organisaties wordt daar voorzichtig mee geëxperimenteerd. 
Ofschoon de eerste bevindingen niet altijd onverdeeld positief zijn, treffen we 
ook voorbeelden aan van praktijken die als uitgangspunt kunnen dienen om 
deze weg verder te exploreren.

1 .3  Par t ic ipat ie  en  re f lec t ie  in  par t ic ipat ie

Participatie betekent vooraleerst meedoen en meebeslissen. Dat kan betrek-
king hebben op het leren omgaan met je beperkingen door in groepsverband 
een meer passende leefstijl te ontwikkelen, met professionele ondersteuning 
(Visse en Teunissen, deze bundel). Participatie kan eveneens betrekking heb-
ben op de democratische participatie van groepen mensen. Democratische 
participatie betekent het uitoefenen van zeggenschap in collectieve besluitvor-
mingsprocessen. Er is sprake van participatie als de issues van groepen mede 
als uitgangspunt dienen voor besluitvorming. In de zorg is de besluitvorming 
vaak toebedeeld aan professionals, of het nu om managers of beleidsmakers 
gaat of om zorgprofessionals. De laatste jaren willen patiënten, cliënten, oude-
ren en gehandicapten ook een stem krijgen in deze processen. Zij vragen zich 
af of hun belangen en perspectieven wel voldoende doorklinken en of keuzes 
wel altijd in hun voordeel zijn. Ook andere partijen, zoals overheid, onderzoe-
kers en behandelaars, zijn zich in toenemende mate bewust van de waarde 
van patiënten, en staan meer open voor samenwerking. Het gezaghebbende 
medische tijdschrift British Medical Journal heeft een serie getiteld de Patient 
Journey waarin patiënten verslag doen van hun ziekte-ervaringen, wat hielp in 
het proces van acceptatie en herstel, en wat dokters daarvan kunnen leren. De 
betrokken arts schrijft een medische toelichting. Meerdere van onze mede-
werkers publiceerden hierin hun eigen ziekteverhaal (Schipper et al., 2009; 
Kat et al., 2010; Dauwerse et al., 2010). Voor de participatie van patiënten en 
cliënten worden verschillende argumenten aangehaald, waaronder de kwali-
teit van de oordeelsvorming, de legitimiteit van oordelen, de mate van accep-
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tatie van besluiten en bestuurbaarheid van de zorg. Intrinsieke, normatieve 
argumenten – stem geven aan degenen wiens belangen worden geraakt – drei-
gen daarbij soms ondergeschikt te raken, maar zijn minstens zo belangrijk 
(Teunissen en Abma, 2010).

Participatieladder
Participatie wordt doorgaans begrepen als een ladder met opklimmende tre-
den en graden van controle en zeggenschap. Er is geen participatie als je louter 
object bent van beleid of onderzoek en geen enkele controle kunt uitoefenen. 
Anderen oordelen over jou, bestuderen je als een vreemd dier. Patiënten weten 
heel goed hoe dat voelt. Het is pijnlijk. William Westveer, voormalig direc-
teur van de LFB, een onafhankelijke federatie van belangenverenigingen die 
voor de rechten van mensen met een verstandelijke beperking opkomt, zei 
het zo: Onderzoek is voor ons iets dat anderen bedacht hebben om over ons iets te 
weten te komen. Informatie verstrekken en krijgen is de volgende stap. Dit is te 
organiseren via consultatie, dat wil zeggen het raadplegen van individuen en 
groepen om hun ervaringen en perspectieven te inventariseren en te articule-
ren. Advies geven, bijvoorbeeld door lid te zijn van een commissie, geeft nog 
meer invloed, al blijft men afhankelijk van anderen voor het opvolgen ervan. 
Anderen kunnen het advies naast zich neer leggen. Dan is er de trede van het 
partnerschap. Nu delen partijen zeggenschap en zijn zij verwikkeld in een 
proces van onderhandeling en gedeelde verantwoordelijkheid. Er is samen-
werking. Bovenaan de participatieladder staat volledige controle en zeggen-
schap. Nu worden bevoegdheden en beslissingsmacht volledig gedelegeerd 
aan de patiëntpartij. De participatieladder is daarmee gebaseerd op een lineair 
model van opklimmende mate van zeggenschap en controle, en in feite spie-
gelbeeldig aan autonomie als zelfschikking in de principe ethiek. Autonomie 
en participatie, vanuit deze modernistische benadering, zijn te bereiken door 
zich zonder inmenging van anderen te manifesteren en besluiten te nemen. 
Net als ten aanzien van de autonomie als zelfbeschikking zijn hier kritische 
vragen bij te stellen.

Ten eerste is er de vraag of participatie mogelijk is zonder de steun van ande-
ren. We zien in de praktijk een aantal voorbeelden van met name Amerikaan-
se ouders of kinderen die zich als ondernemers profileren en zich richten op 
volledige zeggenschap. Zij zetten bijvoorbeeld een bloedbank op om onder-
zoek naar zeldzame erfelijke ziekten te stimuleren. Dit zijn mensen die zelf 
niet ziek of beperkt zijn en daardoor namens hun familie kunnen optreden. 
Vervolgens hebben zij natuurlijk wel de steun nodig van onderzoekers willen 
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zij hun plannen realiseren. Dit voorbeeld laat zien dat een initiatief dat op het 
eerste gezicht oogt als een uiting van volledige zeggenschap in feite toch sterk 
gebaseerd is op lotsverbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid. Van groe-
peringen die kwetsbaar zijn, zoals mensen met een verstandelijke beperking 
of demente ouderen, kunnen we niet verwachten dat zij het initiatief volledig 
in eigen hand nemen. Wachten we daarop, dan zetten we hen feitelijk buiten-
spel. Bovendien blijken patiënten en anderen in een kwetsbare positie niet 
per se te streven naar volledige zeggenschap. Andere waarden zijn minstens 
zo belangrijk, bijvoorbeeld persoonlijke erkenning en groei, wederkerigheid, 
vriendschap, kameraadschap en het vervullen van een betekenisvolle rol in 
de samenleving (Landeweer & Santegoeds; Hendrikx, deze bundel). In dat 
opzicht is het ideaal van volledige zeggenschap niet wenselijk. Ten tweede is 
het de vraag of deze eenzijdige benadering van zeggenschap leidt tot innova-
ties. We kunnen redeneren dat vernieuwing en creativiteit vooral ontstaat daar 
waar verschillende perspectieven samenkomen, waar grenzen opgezocht wor-
den en fusion ontstaat. Gadamers idee van horizonversmelting verwijst ook 
daarnaar; de vermenging van verschillende benaderingen die niet meer her-
leidbaar is tot de oorspronkelijke inbrengen (Widdershoven & Abma, 2007). 
Ten derde is participatie als volledige zeggenschap relationeel gezien proble-
matisch. Het levert een strijdmodel op waarbij er in feite naar een omkering 
wordt gestreefd. Waar eens de professionals aan het stuur zaten, zitten nu de 
patiënten of cliënten. Dit zal onherroepelijk leiden tot weerstanden bij geves-
tigde professionals en de polarisatie tussen partijen versterken.

Interactieve methodologie
Een alternatieve benadering is te vinden in een interactieve, dialogische invul-
ling van participatie. Dit Dialogische Model is onder meer geïnspireerd op de 
responsieve evaluatie (Abma & Broerse, 2007; 2010). Responsieve evaluatie is 
een procesgerichte methodologie waarin evaluatie wordt geherdefinieerd als 
een proces van ‘onderhandelen’. Centraal staan de issues van diverse stake-
holders en het faciliteren van een dialoog over die issues met en tussen groe-
pen stakeholders. Responsieve evaluatie vertrekt vanuit het idee dat mensen 
verschillend zijn en verschillende, soms botsende perspectieven en belangen 
hebben. Het uitgaan van pluraliteit betekent in methodologisch opzicht dat 
het onderzoeksontwerp zich geleidelijk ontwikkelt in samenspraak met sta-
keholders. Naast het identificeren en beschrijven van issues moet de evalu-
ator achterliggende motiveringen en waardensystemen verhelderen met het 
oog op de onderhandeling en het doel van de evaluatie, te weten het verho-
gen van wederzijds begrip en inzicht. Daarbij gaat het niet alleen om opinies, 
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maar ook om ervaringen. Speciale aandacht moet uitgaan naar uiteenlopende 
 ervaringen en controversen.

‘Stakeholders’ is een moeilijk te vertalen begrip dat verwijst naar degenen wier 
belangen op het spel staan en die van belang zijn voor de evaluatie. Zij nemen 
actief deel aan de evaluatie en zijn bij voorkeur betrokken bij de formulering 
van de vraag- en doelstelling, de selectie van participanten en de interpreta-
tie van bevindingen. In dat opzicht zijn zij niet louter informatieverstrekkers, 
maar worden ze als gelijkwaardige partners in de evaluatie betrokken. De eva-
luator dient zich bij de selectie van betrokkenen niet te laten leiden door hun 
machtspositie of formele deskundigheid. Verder dient speciale aandacht uit te 
gaan naar de identificatie van ‘victims’, omdat zij vaak onzichtbaar zijn. Naast 
het opsporen en interpreteren van issues, staat de evaluator voor de opgave 
om voorwaarden te creëren voor een interactie tussen betrokkenen. Dit impli-
ceert een hermeneutisch dialogisch proces. ‘Hermeneutisch’ verwijst naar het 
interpreterende karakter van dat proces. Evaluatie is een kwestie van inzicht 
verkrijgen door duiding van ervaringen en opvattingen, en niet een zaak van 
demonstratie en onthulling van feiten. ‘Dialogisch’ verwijst naar de interactie 
en dialoog tussen betrokkenen. Zij nemen elkaars opvattingen niet zomaar 
voor waar aan, maar zullen deze willen verkennen. Het gaat hier eerder om 
luisteren, doorvragen en delibereren, dan om confronteren, aanvallen en ver-
dedigen. Centrale kenmerken van dit dialogische proces zijn openheid, res-
pect, inclusie en betrokkenheid. Een dialoog kan uitmonden in consensus, 
maar is ook geslaagd wanneer het persoonlijk inzicht en wederzijds begrip 
zijn toegenomen of wanneer er meer inzicht is ontstaan in de aanwezige ver-
schillen van inzicht. Het geforceerd streven naar consensus moet in ieder 
geval worden vermeden, omdat dit het risico in zich draagt dat de aanwezige 
diversiteit en daarmee uiteenlopende ervaringen  worden genegeerd. Consen-
sus is fragmentarisch van aard. Er is altijd het gevaar van het uit elkaar vallen 
van consensus. Afwezigheid van begrip is niet problematisch; juist verschillen 
kunnen het leerproces stimuleren.

Vanuit een erkenning van machtsverschillen krijgt het dialogische proces 
praktisch gezien gestalte door eerst in de kring van homogeen (gelijkgerichte 
belangen) samengestelde stakeholdergroepen issues te verkennen en daarna 
dat proces in heterogeen samengestelde groepen te vervolgen. Door deze 
werkwijze kunnen groepen in een kwetsbare positie eerst onderling komen 
tot de ontwikkeling van een eigen agenda (Nierse, deze bundel). Er treedt een 
proces in van erkenning dat problemen niet individueel maar gedeeld zijn. 
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Het persoonlijke wordt politiek. Tevens groeit het besef dat het eigen oordeels-
vermogen ertoe doet en dat ervaringen een valide bron van kennis kunnen 
vormen mits bereflecteerd en gedeeld. Er ontwikkelt zich een collectieve stem 
en gedeelde agenda die vervolgens in onderhandeling gebracht kan worden bij 
andere partijen. Waarbij alertheid geboden is ten aanzien van de wijze waar-
op individuen en groepen zichzelf en hun ziekte en beperkingen zien. Deze 
bepalen namelijk mede de invulling van de agenda (Baart, deze bundel). De 
ontwikkeling van een agenda is dus allereerst de uitkomst van een interactief 
proces tussen betrokkenen met gelijkgerichte belangen, zonder dominantie 
van gevestigde partijen. We noemen dit deliberatie in eigen kring en zien een 
proces van empowerment op gang komen. De stap om in dialoog te treden 
met andere partijen wordt zorgvuldig begeleid. Hier komt de politicologische 
notie van proportionele deliberatie van pas om met machtsverschillen om te 
gaan. Evenwichtigheid in een dialoog vraagt erom dat partijen zonder een pro-
fessionele achtergrond getalsmatig ten minste gelijkelijk vertegenwoordigd 
zijn als partijen met een professionele achtergrond. Ook is een gedegen voor-
bereiding van juist de partijen die gewoonlijk geen stem hebben nodig om tot 
een volwaardige dialoog te komen. De facilitator kan hierbij ook zelf issues of 
( theoretische) inzichten inbrengen, mits dat gebeurt op een niet-autoritaire 
wijze. In de praktijk blijkt het vanwege asymmetrische verhoudingen soms 
lastig om gemengde groepen samen te stellen, bijvoorbeeld omdat kwetsbare 
groepen sancties vrezen. Toch zal een facilitator van dergelijke processen altijd 
proberen om een ontmoetingsmoment te creëren al is dat indirect; zonder 
kennismaking met de frustraties en ervaringen van anderen kan geen leer-
proces op gang komen.

De evaluator is bij de verkenning van issues gespitst op controversen en zal de 
evaluatie afronden in de vorm van een onderhandelingsagenda waarin deze 
punten staan. Er worden geen conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan, 
omdat dit voorbijgaat aan de inbreng en betekenisgeving door stakeholders 
zelf. Het evaluatierapport is een vehikel voor verdere dialoog. Voorts moet wor-
den benadrukt dat dit ‘werkdocument’ recht moet doen aan de diversiteit en 
meerstemmigheid. Het is geen grootste gemene deler; dan kunnen betrok-
kenen zich er mogelijk niet meer in herkennen.

Reflectie in participatie
Processen van participatie kenmerken zich door een spanning tussen 
systeem- en leefwereld. Patiënten en andere groepen die eerder niet deelna-
men aan de besluitvorming zullen issues inbrengen die voortvloeien uit hun 
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 leefwereldervaringen, bijvoorbeeld het missen van gezelligheid en bloemen op 
tafel in een psychiatrisch centrum (Voskes, deze bundel). Zodra deze issues 
in een systeem ingebracht worden, is er de neiging om ze niet te herkennen 
of te herleiden tot systeemissues. Of, om de agenda vooraf al in te vullen zodat 
dergelijke issues nauwelijks aan de oppervlakte komen. Dat zien we bijvoor-
beeld als het gaat om cliëntenraden. Zij worden geacht te reageren op beleids-
documenten en dreigen in de bestuurlijke drukte en het jargon mee te gaan. 
Participatie heeft dan nauwelijks een meerwaarde, en wordt vaak ervaren als 
‘ze nemen je toch niet serieus’ (Baur, deze bundel). Door een open leerproces 
op gang te brengen waarin partijen kennis nemen van elkaars issues en zor-
gen, en achterliggende waarden, kan zelfs in situaties waarin er sprake is van 
gepolariseerde verhoudingen het wederzijdse begrip groeien. Het kan daarbij 
helpen als partijen een common ground ontdekken; een gedeeld belang, een 
gedeelde interesse waar partijen elkaar kunnen vinden en verschillen zijn te 
overbruggen (Baur; Baart, deze bundel). Reflectie speelt daarin ook een rol 
voor zover partijen stilstaan bij en praten over hun onderlinge verhoudingen. 
Dan kunnen ze tot de ontdekking komen dat het dualistische beeld van supe-
rieure en inferieure partij, waarbij de een macht heeft en de ander zwak is, 
te weinig recht doet aan het feit dat allen altijd tegelijk object en subject zijn 
in machtsprocessen (Abma et al., 2009). Het erkennen van de eigen kwets-
baarheid en kracht, en wederzijdse afhankelijkheden bevordert een proces 
van relationele empowerment. Er ontstaan nieuwe identiteiten (de patiënt 
wordt bijvoorbeeld een zelfbewuste onderzoekspartner of ervaringswerker) 
en machtsverhoudingen transformeren (De Wit & Derlo; Schipper; Voskes, 
deze bundel).

1 .4  Ui tdag ingen en d iscuss ie

We begonnen dit hoofdstuk met een schets van onze hedendaagse samenle-
ving waarin reflectie en participatie een centrale rol spelen. We worden geacht 
verantwoording af te leggen, keuzes te motiveren, willen stem hebben en regie 
voeren. Dat vraagt, zo stelden we, een andere, meer in de praktijk ingebedde 
benadering van ethiek en evaluatie. Een benadering die ruimte biedt voor het 
delen van verantwoordelijkheden. Daarmee nemen wij geen neutrale positie 
in. We vinden het namelijk niet alleen feitelijk noodzakelijk, maar ook wense-
lijk dat wetenschappelijke disciplines zich in die richting ontwikkelen. Deze 
normatieve positie vindt zijn grondslag in de gedachte dat praktijken, ook 
wetenschap, altijd waardegeladen zijn. In plaats van een neutrale  positie te 
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claimen, proberen we in ons werk open en reflexief te zijn ten aanzien van de 
waarden en commitments die wij als wetenschappers meebrengen. Die com-
mitments liggen voor de meeste auteurs in dit boek in het streven naar meer 
dialogische, relationeel verantwoordelijke en rechtvaardige praktijken van 
zorg, beleid en onderzoek, en uiteindelijk naar een meer inclusieve samen-
leving. Dat betekent dat we daarbij behorende waarden, zoals openheid, inclu-
sie en deliberatie, nastreven zonder daar op een absolutistische manier mee 
om te gaan. Normatieve idealen sturen dus wel degelijk ons werk, maar we 
zijn ons er terdege van bewust dat het niet mogelijk is om die normatieve ide-
alen op te leggen of af te dwingen. Ook die idealen worden onderdeel van een 
open dialogisch en interactief proces.

Een van de vragen die vaak gesteld worden bij onze werkwijze is welke rol 
 kritiek nog kan spelen als ethiek of evaluatie niet meer uitgaan van vaste 
waarden en normen, regels of principes om de praktijk te beoordelen en er 
geen buitenstaanderpositie wordt ingenomen bij het organiseren van Moreel 
Beraad of organiseren van participatie. Immers, zo wordt dan gesteld, in hoe-
verre zullen deelnemers aan een praktijk kritisch zijn over het functioneren 
daarvan? Zijn professionals niet subjectief en bevooroordeeld en gericht op 
het in stand houden van een praktijk? Zijn juist in professionele organisaties 
innovaties en kwaliteitsverbeteringen niet extra moeilijk te realiseren doordat 
professionals zich nauwelijks laten aanspreken op hun werk? Een antwoord 
daarop is dat we kritiek intern organiseren en daarbij ook zelf een rol spelen. 
Dat wil zeggen dat we, vanuit een onderkenning dat praktijken gesloten en 
inert kunnen raken en beroepsbeoefenaren blind voor bepaalde gedragingen 
en routines, er bewust voor kiezen diversiteit en verschil in het proces in te 
bouwen. Zoals al eerder aangegeven betrekken we altijd zoveel mogelijk par-
tijen en organiseren we momenten waarin deze partijen met elkaar in dialoog 
gaan. Moreel Beraad verenigt professionals met verschillende disciplinaire 
achtergronden en verschillende posities in de organisatie. Diversiteit en ver-
schil worden bewust benut. Het verschil kan ook binnen eenzelfde partij wor-
den opgezocht en ingezet, denk aan een kritische verpleegkundige die haar 
collegae bevraagt. Steeds is daarbij de gedachte dat het verschil uitnodigt tot 
een leerproces. De facilitator kan zelf ook vanuit een Socratische houding vra-
gen stellen aan betrokkenen in de praktijk, en vanzelfsprekendheden en dis-
crepanties tussen woord en daad inbrengen voor gesprek. Kortom, interactieve 
en reflexieve processen verdragen wel degelijk kritiek, impliceren zelfs kritiek, 
mits op deliberatieve en open wijze ingebracht.
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Een discussiepunt is of onze benadering met het accent op het includeren van 
praktische wijsheid en ervaringskennis van patiënten en cliënten niet een-
zijdig is. Herkent deze benadering de trend richting evidence based werken 
wel voldoende? Is er voldoende oog voor de mogelijke verdringing van prak-
tijkkennis en ervaringen door het accent op verwetenschappelijking, rationele 
analyse, effectiviteit en efficiëntie (Vosman & Baart, 2008)? Of betekent de 
waardering van praktische wijsheid en ervaringskennis juist een onderschat-
ting van het belang van wetenschappelijk kennen? Wat ons betreft levert de 
evidence-based benadering een belangrijke bijdrage aan de verbetering van 
zorg en beleid door het reduceren van onzekerheden en complexiteit. Echter, 
wetenschappelijke kennis kan nooit alle twijfels en ambiguïteit wegnemen. 
Praktische wijsheid en ervaringskennis zijn nodig om met blijvende onze-
kerheden en complexiteit om te gaan. In dat opzicht zijn deze vormen van 
kennis complementair aan elkaar. In onze onderzoeksprojecten streven we 
ernaar diverse vormen van kennen te respecteren en actief te benutten, en 
waar mogelijk te integreren. De traditionele tegenstellingen tussen effecton-
derzoek en procesonderzoek blijken overigens aan erosie onderhevig. Nieuwe 
vormen van samenwerking ontstaan, waarbij inzicht in ervaringen van patiën-
ten en professionals met betrekking tot interventies helpt bij het verklaren van 
resultaten van gecontroleerd effectonderzoek. Een voorbeeld vormt onderzoek 
waarin een cognitieve gedragstherapie en fysieke training bij patiënten met 
spierziekten worden onderzocht vanuit een mixed methods design (Koopman 
et al., 2010).

Een vergelijkbaar discussiepunt betreft het omgaan met theorie. In onze bena-
dering werken we niet vanuit een a priori vastgestelde hypothese of theore-
tisch model. Die werkwijze zou immers onvoldoende ruimte geven aan de 
praktijk en ontwikkelingen die zich daar voordoen. Theorie wordt pas ingezet 
verderop in het proces als zich reeds een aantal issues aftekenen in de praktijk 
die vragen om nadere verdieping (Porz en Widdershoven, 2009). De keuze 
voor een bepaald theoretisch concept wordt dan gestuurd door de relevantie 
ervan voor de praktijk en de mogelijkheid praktische ervaringen te helpen 
verdiepen. De analyse die dat oplevert, is niet slechts inzichtgevend voor de 
wetenschap, maar ook voor de praktijk. In dit boek zijn daarvan diverse voor-
beelden te vinden. In de verschillende hoofdstukken worden uiteenlopende 
inzichten benut om processen van reflectie en participatie te begrijpen en 
vorm te geven in de praktijk. Zo wordt de zorgethiek ingezet om te begrijpen 
wat het betekent om patiënten met een dubbele diagnose (verslaving en een 
psychiatrisch beeld) gedwongen te laten afkicken (Van Elteren, deze bundel). 

Reflectie en participatie in zorg_5.indd   27 9-8-2010   16:30:04



Reflectie en participatie in zorg

28

De analyse maakt duidelijk dat een traditioneel idee van autonomie als vrij-
waring van bemoeienis deze specifieke populatie niet veel goeds brengt en 
dat het moreel verantwoord is om deze mensen onder dwang te motiveren tot 
ander gedrag. Dat levert tegelijkertijd meer inzicht in de praktijk en een verrij-
king van de theorie, aangezien duidelijk wordt dat dwang en motivatie, begrip-
pen die traditioneel als tegenstrijdig worden beschouwd, kunnen samengaan.

Een kwestie die inherent verbonden is met de interactieve wijze van het bevor-
deren van reflectie en participatie is het omgaan met machtsverschillen. We 
vinden het belangrijk om machtsverschillen niet te ontkennen, en willen daar-
bij vooral ook oog hebben voor de meer subtiele vormen van uitsluiting en 
marginalisering, zoals het vooraf bepalen van de agenda en tijd, het innemen 
van gesprekstijd, het lachen om grappen die denigrerend zijn voor anderen. 
In Moreel Beraad wordt het proces zo vormgegeven dat alle deelnemers een 
inbreng hebben en worden eisen gesteld aan de morele attitude van deelne-
mers en hun onderlinge bejegening. De methodiek en de gespreksleiding spe-
len hierin in centrale rol. Ook bij het bevorderen van patiëntparticipatie moet 
worden rekening gehouden met machtsverschillen. Zoals chronisch patiënt 
Truus Teunissen dat op grond van jarenlange ervaring zegt: aan tafel zitten 
betekent nog niet dat je werkelijk meepraat en serieus wordt genomen. Daar is 
veel meer voor nodig. Dialoog vraagt om openheid en een zeker machtseven-
wicht. Groeperingen die voorheen geen inbreng hadden in besluitvorming 
moeten daarin gesteund worden door de articulatie van hun eigen agenda, en 
ontwikkeling van eigenwaarde, trots en vaardigheden om creatief te kunnen 
omgaan met hun omgeving. Terecht wijst Maarten de Wit op het belang van 
educatie en training niet alleen in de zin van technische aspecten, maar vooral 
ook in de zin van empowerment. Ook dit is weer een wederzijds proces; niet 
alleen cliënten en patiënten, maar vooral ook andere partijen moeten leren om 
meer reflexief en participatief te zijn wil de empowerment van allen gereali-
seerd worden. Dit zijn spannende en dynamische trajecten, die ook de nodige 
creativiteit vragen.

Tot slot de rol en identiteit van de ethicus en de onderzoeker. Het moge dui-
delijk zijn dat deze niet langer de expert of rechter is die een oordeel velt over 
anderen dan wel de neutrale waarnemer die zijn eigen conclusies trekt. Rol-
len en verantwoordelijkheden verschuiven in de richting van interpretator, 
educator, facilitator en Socratische gids. De rol van interpretator geeft aan dat 
betekenis moet worden gegeven aan ervaringen. De rol van educator verwijst 
naar het creëren van begrip door het uitleggen van diverse ervaringen aan 
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 betrokken groepen. Ook kan dit inhouden dat nieuwe theoretische gezicht-
punten worden ingebracht om tot een verdieping te komen. Facilitator verwijst 
naar het organiseren van een dialoog en het creëren van de vereiste randvoor-
waarden voor dat proces. In de rol van Socratische gids zal de ethicus of de 
onderzoeker doorvragen, vanzelfsprekende antwoorden, definitieve waarhe-
den en zekerheden ter discussie stellen en nieuwe betekenislagen en invals-
hoeken inbrengen (Abma & Widdershoven, 2006).

1 .5  Opbouw van het  boek

Dit boek presenteert dialogische benaderingen gericht op reflectie en parti-
cipatie. Het wil laten zien dat interactieve methoden waarin de praktijk en 
ervaringskennis van professionals en cliënten op actieve wijze worden benut, 
verdiept en geïntegreerd, bijdragen aan de kwaliteit van relaties, bezieling en 
goede zorg.

Het boek bestaat uit twee delen. Deel één gaat in op de praktijk van reflectie 
in Moreel Beraad en empirische ethiek aan de hand van diverse projecten. 
In de overgang van deel één naar deel twee is een stuk opgenomen waarin 
vanuit het perspectief van literatuur en geneeskunde gereflecteerd wordt op 
de rol van verbeelding voor het begrijpen van (zieke) anderen. In navolging 
daarop focust deel twee op patiënt participatie in zorg, beleid, onderzoek en 
samenleving. Het biedt een overzicht van mogelijkheden en uitdagingen. 
De toepassingsgebieden bevinden zich in de chronische zorg, psychiatrie en 
ouderenzorg, en onderzoek en beleid op die terreinen.

Op deze plaats past nog een korte toelichting op de gebruikte termen van 
patiënt, cliënt, gebruiker, consument, burger enzovoorts. We weten dat het 
gebruik van die termen gevoelig kan liggen. De termen hebben immers 
ladingen en associaties die als onplezierig kunnen worden ervaren; patiënt 
kan worden ervaren als dociel, passief object; cliënt kan associaties oproepen 
met een dwingende consument of klant, en onvoldoende tot uiting brengen 
dat iemand ziek is. Burger brengt tot uitdrukking dat iedereen dezelfde rech-
ten en plichten heeft in de samenleving, maar ademt een liberale filosofie 
uit waar zorg vooral een kwestie is van afmeten en regelen. Hoewel we nog 
steeds zoeken naar de juiste term of definitie, blijkt telkens opnieuw dat ieder 
individu en elke groep hier weer anders naar kijkt. In lijn met onze werk-
wijze brengen we dit dan ook telkens opnieuw in onderhandeling en kiezen 
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we per  onderzoekssetting de term waar die populatie zich in herkent. Soms is 
dat patiënt, soms prefereert men cliënt, of anderszins. Dit betekent dat deze 
begrippen in het boek afwisselend gebruikt worden.

Het boek presenteert een breed palet aan interactieve projecten in de gezond-
heidszorg. Het laat zien hoe in deze projecten reflectie en participatie wor-
den georganiseerd en concreet vorm krijgen in dialoog met alle betrokkenen. 
Daarbij wordt duidelijk dat het niet altijd eenvoudig is om partijen met elkaar 
in gesprek te brengen, maar dat het werken hieraan stimuleert om de zorg te 
verbeteren en samen antwoorden te vinden op actuele morele vragen die voort-
komen uit de veranderende verhoudingen in de hedendaagse samen leving.
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Deel I 

Reflectie in zorg

In de dagelijkse praktijk in de zorg zijn tal van onze handelingen, gedachten 
en overtuigingen vanzelfsprekend. We denken er niet (meer) bij na. Reflectie 
begint als de vanzelfsprekendheid ter discussie komt te staan. Dat kan spon-
taan gebeuren, maar reflectie kan ook gestimuleerd of georganiseerd worden. 
Bijvoorbeeld door een vraag te stellen of door non-verbaal je wenkbrauwen te 
bewegen. Reflectie kan ook ontstaan door een keer een rustmoment te creëren 
in het anders zo drukke werkritme, of door bewust eens naar een andere werk-
omgeving te gaan. Maar reflectie binnen een zorginstelling kan ook explicieter 
georganiseerd worden. Bijvoorbeeld door een onderzoek te starten binnen een 
zorginstelling. Of door een Moreel Beraadbijeenkomst te plannen. Of door, 
hetzij in onderzoek hetzij in een Moreel Beraad, verschillende perspectieven 
georganiseerd en volgens een specifieke onderzoeks- of gespreksmethode bij 
elkaar te brengen.

Het eerste deel van dit boek gaat over reflectie in de zorg. Diverse soorten 
van reflectie in diverse praktijken komen aan bod. Reflectie door middel van 
Moreel Beraad, reflectie door middel van onderzoek, onderzoek naar behoefte 
aan ethische reflectie, en het leren van reflectie in trainingen en het genees-
kunde onderwijs. Alle bijdragen hebben een aantal kenmerken gemeen: het 
gaat om reflectie in en met praktijken, de reflectie vindt plaats met alle betrok-
kenen, volgt een bepaalde methode, is gericht op onderzoek naar wat goede 
zorg ‘is’ (of hoe mensen goede zorg zien), en wil de zorg concreet verbeteren. 
Kenmerken die ook uitvoerig in het introductie hoofdstuk zijn beschreven.

De eerste vier hoofdstukken van dit deel gaan specifiek over reflectie door mid-
del van Moreel Beraad. Bert Molewijk (hoofdstuk 2) pleit ervoor Moreel Beraad 
op een goede manier te doen. Hij geeft daarbij zijn visie op de redenen en doe-
len voor Moreel Beraad, evenals redenen om niet aan Moreel Beraad te doen. 
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Sandra van der Dam (hoofdstuk 3) beschrijft hoe het doen van Moreel Beraad 
in de ouderenzorg eruitziet, geeft kort een verloop van een Moreel Beraad vol-
gens de dilemma methode weer, en laat de deelnemers aan Moreel Beraad aan 
het woord. In hoofdstuk 4beschrijft Frouk Weidema wat er komt kijken bij het 
organiseren en implementeren van Moreel Beraad in een psychiatrische zor-
ginstelling. Daarbij spelen de zogenaamde ‘aandachtsfunctionarissen Moreel 
Beraad’ een grote rol: hun ervaringen komen ruimschoots aan bod. In hoofd-
stuk 5 beschrijft Margreet Stolper op welke manier (gezondheids)zorgprofes-
sionals opgeleid worden tot gespreksleiders Moreel Beraad. In het hoofdstuk 
komt de ervaring van de deelnemers en de trainers met diverse onderdelen 
van de training duidelijk naar voren, alsmede het belang van evaluatie.

In de laatste drie hoofdstukken van dit deel komt reflectie op een andere 
manier naar voren. Allereerst laat Arnold van Elteren in hoofdstuk 6 zien hoe 
praktijkgericht en interactief onderzoek een proces van reflectie op gedwon-
gen detoxificatie in de psychiatrie ondersteunt en op gang houdt.  De ethische 
aspecten van het gebruik van dwang en drang bij drugsverslaafde psychia-
trische patiënten worden met alle betrokkenen onderzocht. In hoofdstuk 7 
beschrijft Linda Dauwerse hoe ze een combinatie van verschillende onder-
zoeksmethoden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe leden van de 
Raad van Bestuur en medewerkers die nauw betrokken zijn bij ethiek activi-
teiten denken over ethische ondersteuning in zorginstellingen. Naast onder-
zoek naar behoeften aan ethische reflectie speelt reflectie ook een rol in het 
onderzoek zelf. Tot slot beschrijft Lieke van der Scheer in hoofdstuk 8 hoe 
geneeskunde studenten leren reflecteren in het geneeskunde onderwijs. Daar-
bij worden vanuit een pragmatische visie op ethiek twee soorten van reflecte-
ren onderscheiden.

Reflectie ontstaat wanneer onze vanzelfsprekendheden ter discussie komen te 
staan. Dit deel van het boek laat dat op een gevarieerde manier terugkomen 
in Moreel Beraad, onderzoek en onderwijs. Reflectie zélf is echter geen van-
zelfsprekendheid: er is vaak geen ruimte voor en soms ook geen besef van. 
Dit deel van het boek maakt echter ook duidelijk dat zorg voor goede reflectie 
onontbeerlijk is. Reflectie is gericht op goede zorg en reflectie kan bijdragen 
aan goede zorg.
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2 Op de goede manier aan ethiek doen. 
Van waaruit, waarom en waartoe 
Moreel Beraad?

Bert Molewijk

Het is opmerkelijk dat zij die Moreel Beraad bepleiten en beoefenen 
zo overtuigd zijn van het belang en het bestaansrecht van Moreel 
Beraad dat een kritische doordenking van ‘het waarom’, ‘het waar-
toe’ en ‘het van waaruit’ soms ontbreekt. Er lijkt een intuïtieve recht-
vaardiging te bestaan van alles wat met ethiek te maken heeft, en 
in het bijzonder Moreel Beraad. Moreel Beraad lijkt op zeer uiteen-
lopende zaken ‘het’ antwoord, maar wat was ook al weer de vraag?

‘Het is beter iemand die honger heeft
 te leren vissen, dan een vis te geven.’

2.1  Int roduct ie :  wat  was  ook  a l  weer  de  vraag?

Wanneer ondermijnen criteria en procedures voor vergoede zorg de goede 
zorg?
Wanneer mag ik van een beleidsregel afwijken?
Wanneer heeft een niet-functionerende leerling of collega voldoende kansen 
gehad?
Moet ik de kamer schoonmaken of zal ik een kop koffie met de bewoner drin-
ken?
Wanneer gaat ‘respect voor’ over in verwaarlozing?
Heb ik recht op (bij)scholing als de basiszorg onder druk staat?
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Morele reflectie in de dagelijkse praktijk start vaak met een vraag. Boven-
genoemde voorbeelden van morele vragen concentreren zich op de morele 
basisvraag: ‘Wat vind ik hier juist om te doen en waarom? En in welke mate? 
Op welk moment? Op welke manier?’ Het zijn vragen die dagelijks in de 
gezondheidszorg gesteld worden. Door verpleegkundigen en verzorgenden, 
door schoonmakers, door boekhouders, door personeelsadviseurs, door tele-
fonisten, door therapeuten, door managers, door bestuurders, door cliënten 
en door familieleden.
Een morele vraag – je afvragen wat moreel juist is – kan verlammend, frus-
trerend en vermoeiend zijn. Morele vragen die onuitgesproken blijven, of die 
niet naar tevredenheid worden besproken, ‘lekken energie’. Het verkeerd of 
niet met morele vragen omgaan kan ervoor zorgen dat mensen (onderling) 
in een negatieve energie of negatieve spiraal komen, waardoor negatieve 
conflicten ontstaan of mensen cynisch worden. Nog erger is het als mensen 
afhaken en hun betrokkenheid met het werk opgeven: werken wordt dan pri-
mair gezien als een manier om geld te verdienen, waarbij zorginhoudelijke 
waarden verdwijnen. Door verkeerd of niet met morele vragen om te gaan, 
kunnen medewerkers ziek worden en teams ontwricht raken. Wanneer in de 
gezondheidszorg medewerkers ontwricht raken, ontwricht dat ook de gezond-
heidszorg zelf.
Morele vragen hebben, geeft echter ook energie: ze tonen de persoonlijke 
betrokkenheid met een kwestie en ze zijn vaak een gevolg van iets dat in ons 
aangeraakt wordt en dat we belangrijk vinden. Ze geven indirect zicht op onze 
passie en motivatie, en ze vragen om actie, zoals een concrete handeling of 
een onderbouwing. Een morele vraag brengt creativiteit en lucht in vanzelf-
sprekendheden; zet mensen en teams in beweging, houdt ons scherp en bij 
de les. Ruimte voor morele vragen is gericht op het juiste te doen onder de 
gegeven omstandigheden. Aandacht voor morele vragen is van groot belang, 
omdat morele vragen in zichzelf waarden-vol zijn en de gezondheidszorg 
goed wil doen voor de mens. Niet of verkeerd omgaan met morele vragen kan 
bovendien grote gevolgen hebben voor onszelf, onze samenwerking en onze 
(gezondheids)zorg. Aandacht besteden aan (de omgang met) morele vragen, 
zowel inhoudelijk met betrekking tot de specifieke kwestie als ook methodisch 
en procesmatig over hoe over die kwestie gesproken kan worden, betekent 
direct en indirect aandacht besteden aan de kwaliteit van zorg.

In deze bijdrage van dit boek staan we stil bij een methodische en concrete 
manier van omgaan met morele vragen, namelijk door middel van een Moreel 
Beraad. In Nederland neemt de belangstelling voor Moreel Beraad exponen-
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tieel toe (Kessels et al., 2002; Delnoij & Van Dalen, 2003; Manschot & Van Dar-
tel, 2003; CEG, 2005; Min. van VWS, 2005; CEG, 2009). Ondanks (of dankzij) 
de verzakelijking in de gezondheidszorg wordt er tijd en geld vrijgemaakt voor 
het in groepsverband en methodisch spreken over ‘goede (organisatie van) 
zorg’. ‘Goede zorg’ wordt hier gebruikt als een ruim begrip dat zich niet alleen 
beperkt tot zorgactiviteiten van hulpverlener naar cliënt. Ook anderen zoals 
managers, bestuurders, controllers, medewerkers van de facilitaire dienst en 
vrijwilligers hebben immers morele vragen. Steeds meer gezondheidszorgin-
stellingen, universiteiten, overheidsinstanties (bijvoorbeeld: Ministerie van 
VWS, Centrum voor Ethiek en Gezondheid), opleidingen, vrijgevestigde trai-
ners, beroepsorganisaties, vakbonden en koepelorganisaties van sectoren bin-
nen de gezondheidszorg benadrukken het belang van Moreel Beraad. Alleen 
of in samenwerking met een van genoemde partijen worden lokale en natio-
nale Moreel Beraad initiatieven gestart (zoals het platform Moreel Beraad bij 
VWS en de landelijke werkconferenties Moreel Beraad). Opmerkelijk daarbij 
is dat zij die Moreel Beraad bepleiten en beoefenen zo overtuigd zijn van het 
belang en het bestaansrecht van Moreel Beraad, dat een kritische doordenking 
van ‘het waarom’, ‘het waartoe’ en ‘het van waaruit’ soms ontbreekt. Er lijkt 
een intuïtieve rechtvaardiging te bestaan van alles wat met ethiek te maken 
heeft en in het bijzonder Moreel Beraad. Moreel Beraad lijkt op zeer uiteenlo-
pende zaken ‘het’ antwoord, maar wat was ook al weer de vraag?

In deze bijdrage hopen we het enthousiasme en het gebruik van Moreel Beraad 
verder te onderbouwen, te nuanceren en te specificeren. Om welke reden en 
vanuit welke theoretische visie op moraal en ethiek, en met welk doel kan 
je Moreel Beraad inzetten? Antwoorden op deze vragen bepalen in de dage-
lijkse praktijk of en hoe je Moreel Beraad doet, hoe je over Moreel Beraad als 
methodisch instrument spreekt, welke methode je kiest en op welke manier 
je de methode stapsgewijs inzet. Tot slot staan we ook stil bij situaties waarin 
je beter geen Moreel Beraad kunt inzetten. Met dit hoofdstuk hopen we niet 
alleen ethiek activiteiten in zorginstellingen (zoals Moreel Beraad) kwalitatief 
goed in te zetten, maar hopen we ook het imago, de kwaliteit en de waarde 
van ethiek activiteiten in het algemeen (en Moreel Beraad in het bijzonder) te 
bewaken.
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2 .2  Moree l  Beraad a ls  vorm van more le  re f lec t ie

In het algemeen wordt met moraal bedoeld dat wat mensen in de praktijk 
moreel juist of onjuist vinden. Iedereen is dus (expliciet of impliciet) met 
morele vragen bezig; niet iedereen is met ethische vragen bezig. Een Moreel 
Beraad is een methodisch gesprek over of onderzoek naar aanleiding van een 
morele vraag aan de hand van een concrete ervaring en onder leiding van een 
daartoe opgeleide gespreksleider (zie de bijdrage van Sandra van der Dam in 
dit boek voor een korte omschrijving van het verloop van een Moreel Beraad 
volgens de dilemmamethode; zie ook Molewijk & Widdershoven, 2008; Wijk 
& Molewijk, 2009). Binnen een Moreel Beraad worden afhankelijk van doel 
en ervaring verschillende methodes ingezet. Een Moreel Beraad onderscheidt 
zich in principe van een intervisie door het volgende:

a. Binnen een Moreel Beraad staat een morele vraag staat centraal.
b. Binnen een Moreel Beraad is er sprake van een onderzoek naar de beteke-

nis, vooronderstellingen en antwoorden op die morele vraag.
c. Een Moreel Beraad is een gezamenlijk onderzoek naar ons denken over 

een specifieke kwestie (een Moreel Beraad is dus niet bedoeld om een indi-
vidu te helpen, elkaar te helpen of elkaar praktische adviezen te geven).

d. Emoties dienen altijd het onderzoek in een Moreel Beraad, maar zijn niet 
het doel van een Moreel Beraad. Emoties binnen een Moreel Beraad zijn 
van groot belang (en zijn verweven met morele oordelen en moreel inzicht) 
zolang de emotie het onderzoek naar de morele vraag niet in de weg zit.

Binnen een Moreel Beraad kan op uiteenlopende manieren aandacht worden 
besteed aan verschillende morele vragen. Cruciaal is steeds dat het antwoord 
op de vraag onderzocht wordt in een concrete ervaring (‘voorbeeld’ of ‘casus’). 
In het algemeen onderscheiden we binnen een Moreel Beraad drie soorten 
vragen:
– Filosofische/conceptuele vragen, bijvoorbeeld: ‘Waneer begrijp ik jou?’ Of: 

‘Wat is in deze situatie respect?’ Of: ‘Wanneer werken we vraaggericht?’
– Expliciet normatieve vragen, bijvoorbeeld: ‘Mag ik informatie achterhou-

den?’ Of: ‘Moet ik hier dwang gebruiken?’ ‘Moet ik de politie informeren 
over dit gedrag?’

– Persoonlijke/existentiële vragen, bijvoorbeeld: ‘Tot hoever ben ik nog trouw 
aan mezelf als ik zo moet werken?’ Of: ‘Welke deugd heb ik hier nodig om 
die goede zorg te kunnen bieden?’ Of: ‘Hoeveel woede is hier gepast?’
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Een Moreel Beraad richt zich zoals gezegd altijd op een morele vraag in een 
concrete ervaring. De beantwoording van de vraag wanneer een vraag (of een 
dilemma) een morele vraag (of dilemma) is, hangt sterk samen met de ach-
terliggende visie op ethiek die mensen hanteren. Volgens een pragmatisch-
hermeneutische en dialogische visie op ethiek (zie paragraaf 2.3) is bij het lezen 
van een casus of een vraag niet bij voorbaat duidelijk of het een morele casus 
of een morele vraag is. In het gesprek met de betrokkenen over hun ervarin-
gen en zienswijzen wordt pas duidelijk of het een morele vraag is. Zo kan 
een praktische ‘hoe’-vraag (in bijvoorbeeld: ‘Hoe moet ik iemand wassen?’) 
volgens de casusinbrenger zowel louter praktisch als ook moreel bedoeld zijn. 
Het wordt louter praktisch als de casusinbrenger om informatie over wastech-
nieken vraagt. Het wordt moreel als de casusinbrenger zich afvraagt wat de 
meest respectvolle manier van wassen is. Een ander voorbeeld: de vraag ‘Wat 
behoor ik hier te doen?’ kan slechts een informatieve vraag zijn (‘Als ik weet 
wat ik hier volgens het beleid, de wet of de professionele code moet doen, dan 
zal ik dat gaan doen’) maar het kan eveneens een morele vraag zijn (‘Gegeven 
dat dat het beleid is, wat moet ik dan zelf naar eer en geweten doen?’). Met 
andere woorden, pas de concrete ervaring van de betrokkene en diens bedoe-
ling met de vraag (de vraag achter de vraag) maakt of er sprake is van een 
morele vraag. Hetzelfde geldt voor het zo vaak te gemakkelijk gemaakte onder-
scheid tussen communicatieproblemen en morele problemen: communiceren 
is per definitie moreel geladen en of de besproken kwestie slechts een com-
municatieprobleem is, is afhankelijk van het bespreken van die kwestie en de 
intentie van de mensen die de kwestie bespreken. Tot slot, bij elke praktische 
vraag of handeling zijn weliswaar morele vragen te bedenken en in elke alge-
mene casus kunnen tal van morele dimensies zitten. Volgens de pragmatische 
hermeneutiek is iets echter pas moreel als de betrokkenen het als zodanig 
(gaan) ervaren.

2.3  Van waaru i t  Moree l  Beraad?

De Moreel Beraad Groep van de vakgroep Metamedica van het VU Medisch 
Centrum (voorheen behoorde deze groep tot de Universiteit Maastricht) plaatst 
haar Moreel Beraad-activiteiten expliciet binnen de tradities van de pragmati-
sche hermeneutiek en de dialogische ethiek. Dat geldt ook voor het weten-
schappelijk onderzoek naar die Moreel Beraad-activiteiten. Beide theoretische 
tradities stellen de praktijk en ervaring centraal, met daarin een focus op dia-
loog als doel en middel. Vanuit een dialogisch perspectief is dat wat goede zorg 
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is, niet buiten de context om te bepalen zonder de kennis van betrokkenen en 
kennis over de context. Verschillende soorten kennis worden daarom volgens 
de methode van een constructieve en kritische dialoog met elkaar geconfron-
teerd en onderzocht. De uitkomst van dat proces is een tijdelijk en contextueel 
afhankelijk antwoord. Centraal element in beide tradities is dus dat in en met 
praktijken kennis(claims) en morele oordelen tot stand komen en wederom 
in en met praktijken op validiteit en betrouwbaarheid getoetst worden (‘The 
proof of the pudding is in the eating’).

De pragmatische hermeneutiek stelt dat theorie en praktijk intrinsiek met 
elkaar verweven zijn en elkaar vormgeven; ze zijn niet als essentiële catego-
rieën te scheiden (Gadamer, 1960; Dewey, 1960). Toegepast op Moreel Beraad: 
we bepalen niet eerst theoretisch wat Moreel Beraad is om het vervolgens sim-
pelweg deductief vorm te geven of te implementeren. Vanzelfsprekend zijn er 
vooraf wel uitgangspunten van wat betrokkenen als Moreel Beraad zien, maar 
uiteindelijk wordt in praktijken bepaald wat Moreel Beraad theoretisch en 
praktisch betekent. Betekenissen (van Moreel Beraad) staan niet buiten con-
texten en ervaringen. Zoals theorie en praktijk verweven zijn, zo wordt binnen 
de pragmatische hermeneutiek ook de mens gezien: een interpreterend wezen 
dat zichzelf steeds interpreteert. Consequenties van deze theorie-praktijk-visie 
en dit mensbeeld zijn: contextualiteit en waardengeladenheid van kennis, pro-
minente plaats van (professionele) praktijken, waarden en waarheid-pluralis-
me, openheid met betrekking tot vreemde en andermans perspectieven, en 
het belang van historische achtergronden van praktijken (Wirkungsgeschichte). 
Deze kenmerken verwijzen naar een fundamenteel dialogisch vertrekpunt als 
het gaat om het zoeken naar waarheid en de betekenis van het mens zijn.

De dialogische praktijkethiek gaat uit van een aristotelische opvatting van 
morele oordelen (Rudnick, 2007; Walker 1998 & 2002, Abma, Molewijk & 
Widdershoven, 2009). Ethiek wordt hier gezien als een vorm van praktische 
rationaliteit en is daarmee altijd gesitueerd. Ze veronderstelt praktische erva-
ring, die zich concretiseert in deugdzaamheid. Zonder morele betrokkenheid 
is een praktisch oordeel niet mogelijk. Een moreel oordeel is niet universeel, 
het is gebaseerd op het perspectief dat door degene die het oordeel velt inge-
nomen wordt. Deze heeft een specifieke kennis en ervaring, en komt vandaar 
tot een contextueel en gesitueerd oordeel. Betrokkenheid en perspectiviteit 
zijn geen hinderpalen voor de ethiek, maar wezenlijke elementen ervan. 
Een aristotelische ethiek wordt gekenmerkt door het besef van de betrekke-
lijkheid van het eigen oordeel. Dit impliceert de noodzaak van openheid voor 
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perspectieven van anderen. Deze openheid is geen onvoorwaardelijke accep-
tatie. Men kan slechts openstaan voor de visie van anderen wanneer men het 
eigen gezichtspunt niet zonder meer opgeeft (Gadamer, 1960). Het gaat om 
het kritisch onderzoeken van de geldigheid van het gezichtspunt van de ander. 
Centraal staat de interactie tussen het eigen perspectief en dat van de ander, 
door Gadamer uitgewerkt in het model van horizonversmelting. Het gaat om 
een gezamenlijk leerproces, waarin de deelnemers veranderen. Dat leerproces 
blijft gekenmerkt door contextualiteit en gesitueerdheid. Het is gebonden aan 
de concrete omstandigheden waarin men verkeert.

Concreet toegepast op het begeleiden van een Moreel Beraad, betekent dit 
onder andere dat de deelnemers (met behulp van de gespreksleider) antwoor-
den op morele vragen in de concrete ervaring binnen een casus onderzoeken. 
Idealiter wordt er dus niet louter thematisch of argumentatief geredeneerd. 
Voorts ligt er binnen een Moreel Beraad een sterke nadruk op de variatie in 
wat gezondheidszorg professionals zélf vinden en denken en op de verkenning 
van verschillende perspectieven van andersdenkenden. Het vaststellen van 
‘de’ juiste morele vraag wordt in eerste instantie bepaald door wat de casusin-
brenger (of eigenaar) ervaart, omdat binnen een casus talloze (variaties op) 
morele vragen kunnen spelen. Hetzelfde geldt voor de bepaling van wat ‘de’ 
juiste en meest relevante feiten zijn. In een Moreel Beraad, dat geïnspireerd 
is op bovenstaande theoretische visies op ethiek, wordt vanuit de casus toe-
gewerkt naar een antwoord of definitie. Dus bij het aanhoren van een casus 
wordt gezamenlijk gezocht naar de juiste formulering van het morele dilem-
ma dat de inbrenger ervaart, welke waarden en perspectieven spelen en hoe 
deelnemers met die verschillende perspectieven kunnen omgaan. Ethici met 
een andere theoretische visie op ethiek kunnen een theoretische definitie 
juist als vertrekpunt nemen omdat zij uitgaan van universele kennisclaims en 
definities van morele begrippen en principes. Een dergelijke ethicus zou als 
gespreksleider het volgende kunnen doen ‘Dit is duidelijk een casus over auto-
nomie, en autonomie betekent volgens de theorie zus en zo, dus we moeten 
hier dat en dat doen.’

2.4  Waarom Moree l  Beraad?

Er bestaat een onderscheid tussen dat wat de aanwezigheid van Moreel Beraad 
in een zorginstelling theoretisch en praktisch rechtvaardigt en het doel dat 
men door middel van Moreel Beraad nastreeft (doelen worden in paragraaf 2.5 
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behandeld). In deze paragraaf worden kort vijf redenen voor Moreel Beraad 
besproken.
Een fundamentele reden om aan Moreel Beraad te doen is dat, vanuit een 
dialogisch perspectief, dat wat moreel goede zorg is niet buiten de context 
en de betrokkenen om bepaald of gedefinieerd kan worden. Behalve context 
en betrokkenen speelt tijd binnen de pragmatische hermeneutiek ook een 
belangrijke rol: dat wat nu door middel van een dialoog met de diverse betrok-
kenen als moreel goed wordt gezien kan over een tijd veranderen. Andere tij-
den en andere betrokkenen vergen nieuwe of andere dialogen omdat dat wat 
moreel goed is niet universeel is en voor altijd vaststaat. Keer op keer moet dat 
dus vorm gegeven worden (hoe vaak en wanneer, dat is een kwestie van wat 
mogelijk, haalbaar en wenselijk is).
Een andere fundamentele reden betreft het gezichtspunt dat de zorgpraktijk 
intrinsiek moreel is (en dus niet waarden-neutraal). Dat wat goed zorgen of 
goed helpen is, is geen kwestie van technisch of louter professioneel inzicht. 
Een professional ontkomt niet aan morele standpunten en vooronderstellin-
gen. Voor een organisatie die oprecht voor kwaliteit van zorg gaat, is aandacht 
voor het morele aspect van de organisatie en van het professional zijn, van 
wezenlijk belang. Een te technische en beheersmatige opvatting van profes-
sioneel goede zorg werkt uiteindelijk contraproductief. Moreel Beraad is een 
vorm om met die intrinsiek morele dimensie van de zorgpraktijk om te (leren) 
gaan.
Een derde reden die daaraan gerelateerd is, is gebaseerd op de opvatting dat 
mensen in zichzelf morele wezens zijn: zij zijn zich min of meer bewust van 
goed en kwaad (zoals op dat moment gepercipieerd) en van het streven naar 
het goede. Binnen een gezondheidszorginstelling waar primair mensen voor 
mensen werken om te ‘helpen’, is aandacht voor morele intuïties essentieel (al 
is het maar uit gezond eigenbelang opdat medewerkers en cliënten zich beter 
bejegend en gerespecteerd voelen). Moreel Beraad maakt oordelen en vooron-
derstellingen over goed en kwaad expliciet en reflecteert daar kritisch op.
Een vierde reden voor de rechtvaardiging van Moreel Beraad is dat een orga-
nisatie en een professional reflectie nodig hebben om een goede organisatie 
en een goede professional te worden (en te blijven). Professionaliteit kenmerkt 
zich door een kritische zelfreflectie en een open houding ten opzichte van een 
continu leren (de lerende organisatie).
Een laatste en vijfde reden verwijst naar oprechte en/of strategische motieven 
om goed voor medewerkers en hun motivaties en frustraties te zorgen (als een 
vorm van zelfzorg). Wanneer professionals geen structurele aandacht en tijd 
krijgen/nemen om te reflecteren op wat hen motiveert en op wat volgens hun 
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essentiële persoonlijke en professionele waarden zijn, dan lopen die profes-
sionals meer kans om morele stress te ervaren. Morele stress wordt ervaren 
als men structureel niet dat kan doen wat men moreel wenselijk acht. Het 
regelmatig of veel ervaren van morele stress kan een negatieve invloed hebben 
op het ziekteverzuim van de medewerkers en het personeelsverloop binnen de 
zorginstelling.

2.5  Waar toe  Moree l  Beraad?

Volgens de besproken theoretische visie op ethiek, staan doelen van Moreel 
Beraad niet vast en worden ze in de context en met betrokkenen vormgegeven. 
Keer op keer moeten verwachtingen en doelen met betrekking tot een actueel 
Moreel Beraad (project) geëxpliciteerd worden. Het is naïef om te denken dat 
tijdens één Moreel Beraad één doel wordt nagestreefd. In één Moreel Beraad 
gebeurt zoveel op verschillende niveaus tegelijk, dat het van belang is dat te 
onderscheiden. Doelen onderling zijn overigens nauw met elkaar verbonden 
en niet strikt te scheiden: bijvoorbeeld, een goed resultaat is afhankelijk van 
een goed proces en vice versa. Ook moet er een onderscheid gemaakt worden 
tussen doelen van een eenmalig Moreel Beraad of doelen van een serie moreel 
beraden (met een vast team of met medewerkers uit diverse teams). Binnen 
een eenmalig Moreel Beraad zijn doelen als professionele morele competentie 
en teambuilding minder snel en duidelijk te bereiken. Tot slot geldt, vanuit 
de genoemde dialogisch hermeneutische insteek, dat alle doelstellingen niet 
zo maar qua betekenis en ideaal, automatisch geaccepteerd dienen te worden. 
Doelstellingen dragen impliciete morele aspecten in zich, die keer op keer 
explicitering, bevraging en onderzoek behoeven opdat het Moreel Beraad niet 
door die (organisatorische) doelstellingen geannexeerd wordt.

In het algemeen kunnen we drie niveaus van doelen onderscheiden (elk niveau 
is weer onder te verdelen in concrete subdoelen). De drie niveaus zijn: casus, 
professional en organisatie-beleid. Op casusniveau gaat het erom de casus 
beter te begrijpen, meerdere gezichtspunten te zien en eventueel een beslis-
sing of antwoord of zelfs oplossing te formuleren. Op professioneel niveau 
hebben de doelen vooral betrekking op het verbeteren van de morele compe-
tentie of attitude. Door goed te reflecteren, vragen te stellen en vooroordelen 
uit te stellen, leert de professional kritisch te zijn en blijven naar hoe goede 
zorg steeds wordt vormgegeven en om welke redenen. Vooroordelen worden 
overigens niet negatief gewaardeerd. Vanuit het beschreven hermeneutische 
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perspectief bestaat er in zekere zin niets anders dan vooroordelen. Ze vormen 
het positieve materiaal van de dialoog, dat betrokkenen kunnen inbrengen om 
ze te expliciteren en te bevragen en te de- en reconstrueren. Voor wat betreft de 
morele competentie gaat het niet alleen om een cognitief analytische kwaliteit 
van reflecteren, maar ook om de juiste aristotelische deugden die reflecteren 
en dialoog bevorderen. Een apart subdoel is hier de zelfzorg van de professio-
nal, zoals het uiten van frustratie en het blijven herkennen van de passie waar-
mee men het beroep ooit begon. Op organisatorisch of beleidsniveau spelen 
doelen een rol zoals een beter moreel klimaat, het vormgeven en onderhouden 
van de visie en gedragscode van de instelling, werken aan de identiteit van de 
instelling, en het zowel top-down als bottom-up verbinden van Moreel Beraad 
bijeenkomsten met (kwaliteits)thema’s die in het beleid van de instelling cen-
traal staan. Tot slot spelen op dit derde niveau fusie- of teambuildingsproces-
sen een rol. Doordat de (theorie achter de) Moreel Beraad methode een open, 
gelijkwaardige, kritische doch constructieve sfeer van onderzoek en dialoog 
nastreeft, wordt de communicatie en samenwerking binnen teams verbeterd. 
Vanuit de theoretische visie op ethiek is de dialogische capaciteit (leren luiste-
ren, openstaan voor en betrekken van andere perspectieven op dat van jezelf) 
nodig om kennisclaims over het goede te kunnen bepalen. Goede zorg, en het 
bereiken en het vaststellen van goede zorg, is in zichzelf dialogisch van aard.

2.6  Wanneer  geen Moree l  Beraad?

Bovenstaande paragrafen geven enigszins houvast wanneer en waarom je 
Moreel Beraad kunt gaan inzetten. Maar zijn er ook expliciete redenen om 
Moreel Beraad niet in te zetten? In de praktijk zijn die er zeker. Redenen om 
een Moreel Beraad niet in te zetten zijn onder te verdelen in: het met onjuiste 
doelen willen beginnen, het ontbreken van (methodologische) voorwaarden 
voor een Moreel Beraad en het misbruiken van de principiële uitgangspunten 
van Moreel Beraad.

Onjuiste doelen
Een reden om een Moreel Beraad niet te starten zijn irreële of niet haalbare 
doelen, zoals: ‘In dit Moreel Beraad van 2 uur dienen we de visie van deze 
organisatie op papier te hebben staan’. Of: ‘Door deze drie moreel beraden 
moet de visie van de organisatie geïmplementeerd zijn’. Of: ‘Dit Moreel Beraad 
moet het tragische morele vraagstuk voor ons oplossen zodat we het dit jaar 
niet meer tegenkomen’. Doelen kunnen ook niet gepast of geschikt zijn: bijvoor-
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beeld indien men een Moreel Beraad organiseert louter om kennisvragen te 
beantwoorden (‘Wat zegt de wet?’). Of om gedrag psychologisch te duiden 
of te verklaren (‘Waarom ben je bang voor dat conflict?’). Of om een collega 
die emotioneel is te troosten en te helpen. Vanzelfsprekend kunnen laatstge-
noemde doelen wel secundair een rol spelen, maar ze dienen niet de primaire 
rechtvaardiging te zijn van een Moreel Beraad, omdat ze dan niet aansluiten 
bij de aard van Moreel Beraad (zie paragraaf 2).

Ontbreken van (methodologische) voorwaarden
Voor wat betreft de voorwaarden voor een Moreel Beraad onderscheiden we 
drie soorten voorwaarden die nodig zijn om een goed Moreel Beraad te kun-
nen starten. Vanzelfsprekend moet er, voor wat betreft de noodzakelijke ingre-
diënten van een Moreel Beraad, een oprechte en een goede morele vraag zijn 
die gebaseerd is op een concrete ervaring van (een van) de deelnemers aan 
het Moreel Beraad. Soms willen mensen graag praten over een lastige kwestie 
maar blijkt bij doorvagen dat ze geen (onderzoeks)vraag hebben. Een ander 
soort voorwaarde is dat het management of de Raad van Bestuur de mede-
werkers voldoende moet ondersteunen qua tijd en plaatsvervangende bezetting 
om een Moreel Beraad mogelijk te maken. Indien medewerkers keer op keer 
in eigen tijd een Moreel Beraad (over kwesties in het werk) moeten bijwonen 
dan is het goed de vraag te stellen of er voldoende draagvlak is. Tot slot moeten 
de deelnemers, en in eerste instantie de voorbeeldgever, bereid zijn om open, 
constructief en respectvol met elkaar in gesprek te gaan om goed en veilig 
te kunnen leren van elkaar. Indien de veiligheid (vooralsnog) ontbreekt of de 
samenwerking in het team dusdanig verstoord is, dan wordt het moeilijk om 
een Moreel Beraad te laten slagen (of zelfs maar te laten ontstaan). Vanzelf-
sprekend is dit niet altijd eenduidig te interpreteren en betreft het vaak een kip 
en ei kwestie: een niet functionerend team kan juist door de structuur, veilig-
heid en begeleiding van een serie moreel beraden toch in beweging komen 
en leren om gezamenlijk en veilig een goed Moreel Beraad te hebben. Maar 
er komt soms een moment waarop geconcludeerd moet worden dat aan de 
voorwaarden voor een productief Moreel Beraad momenteel niet voldaan kan 
worden.

Misbruik van principiële uitgangspunten van Moreel Beraad
Het misbruiken van Moreel Beraad is een derde categorie van redenen om een 
Moreel Beraad niet in te zetten. Misbruik ontstaat wanneer hetzij het Moreel 
Beraad hetzij de gespreksleider op principiële gronden verkeerd wordt ingezet. 
Dat kan gebeuren wanneer het vrije onderzoek belemmerd wordt. Bijvoorbeeld 

Reflectie en participatie in zorg_5.indd   45 9-8-2010   16:30:05



Reflectie en participatie in zorg

46

als de manager zegt: ‘Ik wil dat je Moreel Beraad inzet om dit team nu ein-
delijk eens te overtuigen dat X en Y niet meer van deze tijd is’. Een team kan 
mogelijk daarvan overtuigd raken maar dat mag en kan niet vooraf de intentie 
zijn omdat het een vrij onderzoek met andersdenkenden onmogelijk maakt 
en de gespreksleider onder druk kan zetten. De gespreksleider kan dan in een 
loyaliteitsconflict komen tussen enerzijds het doel van het Moreel Beraad of de 
normatieve opdracht van de leidinggevende en dat wat ter plekke door de deel-
nemers wordt ingebracht. Hetzelfde misbruik ontstaat wanneer deelnemers 
aan een Moreel Beraad verwachten dat ze de leidinggevenden nu toch wel even 
duidelijk kunnen maken dat het ethisch onverantwoord is om de bezuiniging 
of reorganisatie door te voeren. Misbruik kan ook ontstaan als deelnemers aan 
een Moreel Beraad veronderstellen dat bestaande hiërarchische verhoudingen 
en beslissingsverantwoordelijkheden in de organisatie volledig (behoren te) 
verdwijnen omdat een Moreel Beraad nu eenmaal gelijkwaardigheid in den-
ken veronderstelt. In een goed Moreel Beraad wordt juist ook recht gedaan 
aan de morele dimensie van bestaande hiërarchische verhoudingen en beslis-
singsverantwoordelijkheden in de organisatie.

2.7  Conc lus ie

Moreel Beraad is een methodisch instrument om gezamenlijk kritisch en con-
structief te reflecteren op goede zorg (in de brede zin van het woord). Veel 
zorginstellingen en zorgopleidingen hebben ervaren dat Moreel Beraad kan 
bijdragen aan de kwaliteit van zorg, de professionaliteit, de samenwerking, 
de zelfzorg voor de medewerkers en de ontwikkeling, aanscherping en imple-
mentatie van visie en beleid. Hoewel ethiekactiviteiten inherent gericht zijn op 
de kwaliteit van zorg, en diezelfde kwaliteit van zorg ook concreet trachten te 
verbeteren, zijn ze niet in zichzelf en altijd overal goed. Je kunt ethiek op een 
verkeerde manier aanpakken of een goede ethiekactiviteit verkeerd inzetten. 
Er zijn ethiekinitiatieven die medewerkers eerder afhankelijker, onzekerder 
en passiever maken in de omgang met hun morele vragen, dan dat zij zich 
gesteund voelen. Sommige ethiekactiviteiten maken dat medewerkers zich 
van hun eigen moraal vervreemd voelen; hun moraal wordt hen onteigend. Bij-
voorbeeld een afdelingsteam wil een Moreel Beraad doen maar door een slech-
te begeleiding van dat Moreel Beraad wordt een medewerker zelf moreel be- en 
veroordeeld (in plaats van dat de morele vraag gezamenlijk wordt onderzocht) 
met als gevolg dat het team vervolgens nooit meer openstaat voor een kriti-
sche reflectie. Andere ethiekactiviteiten worden als vrije ruimte en  reflectie 
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 gepresenteerd, maar zijn in feite bedekte strategieën om vooraf vastgestelde 
visies, waarden of normen op te leggen. Kortom, ethiek richt zich weliswaar 
op het moreel juiste, maar niet elke vorm van aan ethiek doen is moreel juist. 
Juist in een tijd waarin er een toenemende aandacht ontstaat voor (het leren 
omgaan met) morele vragen in de gezondheidszorg, is het van belang om een 
heldere visie te hebben over welke ethiek(activiteit) passend is en om vervol-
gens die ethiekactiviteit door een deskundig iemand te laten uitvoeren of te 
begeleiden (essay Molewijk in: CEG, 2009). Uiteindelijk wordt de kwaliteit 
van een instrument of methode voor een groot deel bepaald door de manier 
waarop en de reden waartoe het wordt ingezet.
In dit hoofdstuk werd vanuit een  dialogische en pragmatisch-hermeneutische 
visie op ethiek de noodzaak en het belang van Moreel Beraad onderbouwd 
en werden handvatten geboden voor het praktisch doen van Moreel Beraad. 
Daarnaast hebben we aandacht geschonken aan redenen voor en doelen van 
Moreel Beraad. Ook is kort stilgestaan bij verschillende redenen om geen 
Moreel Beraad te starten. Met deze korte inventarisatie hopen we bij te dragen 
aan de kwaliteit van Moreel Beraad en in die zin ook aan de doelen waartoe 
Moreel Beraad wordt ingezet. Met de groeiende aandacht voor (beleid voor) 
het omgaan met ethische vragen in de Nederlandse gezondheidszorg, in het 
bijzonder Moreel Beraad, is het des te meer van belang om de kostbare tijd 
die besteed wordt aan ethiekactiviteiten kwalitatief goed in te zetten. Dat is 
niet alleen in het belang van hen die door middel van ethiekactiviteiten een 
bepaald doel willen bereiken, het is ook in het belang van het imago, de kwali-
teit en de waarde van ethiekactiviteiten in het algemeen (en Moreel Beraad in 
het bijzonder). Laten we op de goede manier aan ethiek doen!
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3 Doen, denken en delibereren in het 
verzorgingshuis

Sandra van der Dam

In de ouderenzorg doen zich dagelijks morele dilemma’s voor. 
Reflectie op die dilemma’s op de werkvloer is daarom onontbeer-
lijk. Hoewel managers verwachten dat zorgverleners door Moreel 
Beraad dilemma’s eerder zullen herkennen en benoemen, twijfelen 
sommige zorgverleners of reflectie bij hen past. De vraag of zorgver-
leners willen en kunnen reflecteren op en delibereren over morele 
dilemma’s in hun werk, wordt beantwoord aan de hand van een 
promotieonderzoek naar de ervaringen met Moreel Beraad in een 
aantal verzorgingshuizen. Hieruit komt naar voren dat zorgverleners 
in een maandelijkse Moreel Beraad groep al doende de meerwaarde 
van Moreel Beraad ontdekken en geleidelijk competenties ontwik-
kelen die samenhangen met reflectie en deliberatie.

Foto: Nel Appelmelk
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3 .1  In le id ing

‘Het samenlevingsverband van het verzorgingshuis brengt mensen bijeen 
die behoefte hebben aan het uitwisselen van opvattingen over de “every-
day ethics”, of aan reflectie op bepaalde thema’s’ (Kardol, 2004, 268).

Moreel Beraad komt in steeds meer zorginstellingen op de agenda te staan. 
In bovenstaand citaat stelt een verzorgingshuisdirecteur dat reflectie op de 
werkvloer ook in de ouderenzorg onontbeerlijk is. Voorbeelden van dagelijkse 
morele dilemma’s in het verzorgingshuis zijn divers. Een verzorgende kan bij-
voorbeeld voor de keuze komen te staan om al dan niet te helpen bij de per-
soonlijke verzorging van een bewoner die aangeeft geholpen te willen worden, 
terwijl deze daar feitelijk zelf nog toe in staat is. Is de bewoner erbij gebaat 
wanneer hij gestimuleerd wordt zichzelf zolang mogelijk te verzorgen of is het 
belangrijk tegemoet te komen aan de wens van de bewoner? Een medewerker 
van de dagbegeleiding kan geconfronteerd worden met de reactie van familie-
leden die er niet van gediend zijn dat hun licht dementerende vader een relatie 
met een medebezoekster is aangegaan. Moet het team van de dagbegeleiding 
ervoor zorgen dat het contact verbroken wordt? De verwachting van voorname-
lijk managers is dat door Moreel Beraad zorgverleners deze dilemma’s eerder 
herkennen en bespreekbaar maken. Echter, hoewel leidinggevenden de meer-
waarde ervan inzien, twijfelen sommige zorgverleners eraan of reflectie wel 
bij hen past: ‘Moreel Beraad? Daar ben ik helemaal geen type voor … ik ben meer 
een doener.’ Zorgverleners zien zichzelf als practici die in de zorg voor bewo-
ners vooral oplossingsgericht bezig zijn. In de praktijk van alledag nemen zij 
geen tijd om uitgebreid stil te staan bij probleemsituaties. Deze problemen 
moeten in het hier en nu opgelost worden, er is weinig tijd om daar samen op 
terug te kijken en over te praten. Hierop aansluitend is de centrale vraag in dit 
hoofdstuk: ‘In hoeverre willen en kunnen zorgverleners in de ouderenzorg 
reflecteren op en delibereren over morele dilemma’s in hun werk?’

Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de ervaringen binnen een 
zorginstelling. Het betreft onderzoek naar de ervaringen van betrokkenen tij-
dens het eerste jaar van een meerjarig Moreel Beraad implementatie-project 
in verzorgingshuis Stichting Vughterstede te Vught. Dit verzorgingshuis kent 
vier locaties, waar ruim 350 zorgverleners werken en ruim 300 ouderen intra-
murale zorg krijgen. Het Moreel Beraad-project en het onderzoek zijn onder-
ling verweven. De onderzoekers beoordelen niet of het project de gewenste 
resultaten heeft opgeleverd, maar geven samen met betrokkenen vorm aan de 
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implementatie van Moreel Beraad en de verbetering daarvan op grond van de 
onderzoeksresultaten.

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst beschrijf ik summier hoe een 
Moreel Beraadbijeenkomst volgens de dilemmamethode kan verlopen. De 
daarop volgende paragraaf bespreekt hoe het Moreel Beraad implementatie-
project, dat de achtergrond voor dit hoofdstuk vormt, is opgezet. Daarna volgt 
een korte methodische verantwoording van het onderzoek. Aansluitend wor-
den de resultaten van het onderzoek gepresenteerd: in hoeverre wíllen zorg-
verleners reflecteren en delibereren? Vervolgens wordt ingegaan op de vraag 
in hoeverre zij kúnnen reflecteren en delibereren. Tot slot volgen in paragraaf 
3.6 de conclusies en enkele punten voor discussie.

3 .2  Een Moree l  Beraad vo lgens  de  d i lemmamethode

In een vaste Moreel Beraad-groep van Vughterstede, bestaande uit medewer-
kers van verschillende locaties en verschillende disciplines, werd de volgende 
casus besproken (Molewijk et al., 2009):

‘Een dementerende bewoner krijgt vanwege een urineweginfectie een 
kuur voorgeschreven door de verpleeghuisarts. De arts vraagt de mede-
werkers op de afdeling om de bewoner tweemaal daags te temperaturen. 
Er zijn alleen thermometers voor rectaal meten beschikbaar en dat is vol-
gens de arts ook de enige manier om betrouwbaar de temperatuur op te 
nemen. De bewoner verzet zich echter heftig, verbaal en fysiek, tegen het 
rectaal tempen. Bij de verpleging rijst daarom de vraag of het goed is om 
het advies van de arts om rectaal te temperaturen te blijven opvolgen.’

De casus werd, onder begeleiding van een gespreksleider van de universiteit, 
besproken met behulp van de dilemmamethode, een van de gespreksmetho-
den voor Moreel Beraad (Manschot & Van Dartel, 2003). De groep hielp de 
casusinbrenger het dilemma nauwkeurig te formuleren: ‘Blijven we de tem-
peratuur rectaal opnemen of stoppen we met tempen?’ Doorgaan met rectaal 
tempen zou ertoe leiden dat de bewoner steeds weer en mogelijk steeds erger 
van streek raakt. Dat roept gevoelens van medelijden met de bewoner op en 
gevoelens van schaamte tegenover bezoekers en familieleden die tijdens hun 
bezoek de bewoner horen protesteren. Ook voor de medebewoners kan dat 
belastend zijn. Daarnaast kan doorgaan met rectaal tempen het vertrouwen 
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van de bewoner in de zorg schaden. En tot slot, hoe valt dit allemaal te rij-
men met de visie van Vughterstede waarin persoonsgericht werken centraal 
staat? Stoppen met temperaturen zou betekenen dat feitelijke gegevens over 
het verloop van de koorts ontbreken. Stoppen met temperaturen, zonder toe-
stemming van de arts kan bovendien leiden tot een conflict met de verpleeg-
huisarts.

Binnen de dilemmamethode krijgen de deelnemers de kans om verhelderings-
vragen over de casus en het dilemma te stellen. Daarna worden de perspec-
tieven van de verschillende betrokkenen in de casus geïnventariseerd: Welke 
verschillende waarden worden door de betrokkenen genoemd en welke nor-
men leiden zij daaruit af? Bijvoorbeeld: ‘Wat zou de bewoner zelf belangrijk 
vinden?’ De deelnemers aan het Moreel Beraad vonden het lastig deze vraag te 
beantwoorden. Zou hij er zelf, gezien zijn dementie, nog een antwoord op kun-
nen geven? Wat betekent zijn verzet precies? Gaat het om een welover wogen 
weigering of is het een uiting van angst of pijn? Wanneer de casusinbrenger 
de waarde ‘respect’ vertaalt, zegt ze: ‘De verpleging behoort te luisteren naar 
wat de bewoner aangeeft.’ Daarnaast is geborgenheid een belangrijke waarde 
volgens de casusinbrenger: ‘De verpleging behoort de bewoner in bescher-
ming te nemen.’ Welke waarde voor de verpleeghuisarts centraal staat, is 
niet met zekerheid te zeggen omdat de verpleeghuisarts niet aanwezig was 
tijdens het Moreel Beraad. Het lijkt erop dat de gezondheid van de bewoner 
in relatie tot de infectie een belangrijke waarde is. De deelnemers aan het 
Moreel Beraad zijn benieuwd hoe de verpleeghuisarts dat afweegt tegen het 
belang van het geestelijk welzijn en de geborgenheid van de bewoner. Andere 
relevante perspectieven die de deelnemers van het Moreel Beraad naar voren 
brachten waren die van de familie van de bewoner, van de medebewoners op 
de afdeling, van de bezoekers van de medebewoners, en van Vughterstede als 
zorgorganisatie. Een volgende stap in de dilemmamethode is het vinden van 
praktische alternatieven om met het gepresenteerde dilemma om te gaan, 
zonder dat direct in discussie wordt getreden over haalbaarheid en menselijk-
heid van die alternatieven. Alternatieven die genoemd werden, waren: ‘een 
oorthermometer gaan gebruiken’; ‘één keer temperaturen na afloop van de 
kuur in plaats van iedere dag’; ‘de arts uitnodigen om mee te denken over 
“alternatieven”. Vervolgens wordt in het Moreel Beraad aan alle deelnemers 
individueel gevraagd om de dilemmavraag te beantwoorden: wat zouden zij 
doen in deze situatie en op basis van welke waarden en normen? Daarbij werd 
ook gevraagd wat hun antwoord zou ‘kosten’, dat wil zeggen welke kant van 
het dilemma zij niet kunnen uitvoeren en hoe zij die ‘morele schade’ zouden 
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kunnen beperken. Tot slot wordt gevraagd wat er persoonlijk, in het team en 
binnen de organisatie nodig is om het goede daadwerkelijk ook te doen.
De bespreking van deze casus in dit Moreel Beraad heeft ertoe geleid dat het 
team naar aanleiding van dit Moreel Beraad met de verpleeghuisarts om de 
tafel is gaan zitten om over de verschillende gezichtspunten te spreken. Dit 
gesprek heeft geresulteerd in de aanschaf van enkele oorthermometers en een 
betere samenwerking binnen het team.

3 .3  Moree l  Beraad-pro ject

In 2006 zijn twee ouderenzorginstellingen (Stichting Vughterstede en Stich-
ting Vivre te Maastricht) een meerjarige samenwerking met de Universiteit 
Maastricht (UM) aangegaan om Moreel Beraad te implementeren en te evalu-
eren. Vanuit de Moreel Beraadgroep van de UM zijn hier twee onderzoekers 
bij betrokken, Sandra van der Dam en Bert Molewijk.
Een Moreel Beraad-project kent doorgaans een gefaseerde opzet. In de eerste 
fase staat het ‘gevoelig maken’ van de organisatie voor morele vragen centraal. 
In de tweede fase leren medewerkers middels deelname aan Moreel Beraad-
bijeenkomsten over de vragen te spreken en ermee om te gaan. Tot slot wordt 
in de derde fase de continuïteit van het georganiseerde gesprek over goede zorg 
geborgd via het opleiden van gespreksleiders voor Moreel Beraad binnen de 
instelling (zie onder anderen de bijdrage van Margreet Stolper in dit boek; Van 
Dartel, 1998; Molewijk et al., 2006).
De eerste twee fases liepen in het onderhavige project deels in elkaar over. 
Halverwege 2006 werd gestart met een presentatie voor de managers. Twee 
van de aanwezige managers, een beleidsmedewerker en beide onderzoekers 
namen vervolgens plaats in een projectgroep voor het Moreel Beraad imple-
mentatie project.
Om in de instelling bekendheid aan het Moreel Beraad-project te geven wer-
den twee introductiebijeenkomsten georganiseerd. Ongeveer 60 geïnteres-
seerden uit alle lagen van de organisatie kregen uitleg over Moreel Beraad en 
daarna een voorproefje aan de hand van een casus. Ongeveer 30 medewerkers 
meldden zich vervolgens aan voor deelname in de Moreel Beraad groep. Een 
deel van hen werd geselecteerd (op basis van een evenredige vertegenwoordi-
ging van afdelingen en beroepsgroepen) voor de eerste Moreel Beraadgroep en 
de anderen kwamen op een wachtlijst.
Met het starten van de Moreel Beraad bijeenkomsten werd begin 2007 de 
tweede fase van het project ingeluid. De eerste Moreel Beraadgroep, met 
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aanvankelijk 14 en later 9 deelnemers, is het eerste jaar maandelijks bijeen-
gekomen voor een twee uur durend Moreel Beraad over casussen uit de eigen 
praktijk. De eerste bijeenkomsten stonden meer in het teken van ‘het herken-
nen en het formuleren van een morele vraag’, in de latere bijeenkomsten werd 
een van de ingediende casussen uitgekozen om uitgebreid te bespreken. De 
bijeenkomsten zijn steeds georganiseerd en begeleid door een van beide UM 
onderzoekers (Sander van der Dam), die tevens de rol van gespreksleider had.
Eind 2007 is een tweede Moreel Beraadgroep gestart die op dezelfde leest is 
geschoeid. Ook is een Moreel Beraad in het managersoverleg georganiseerd. 
Het doel daarvan was enerzijds om hen meer te betrekken bij het project en 
anderzijds om hen te laten reflecteren op dilemma’s op managementniveau. 
Vanaf eind 2009 hebben de teams van de verschillende afdelingen kennis-
gemaakt met Moreel Beraad. In de laatste fase van het project, in 2010, worden 
ervaren deelnemers aan Moreel Beraad opgeleid tot gespreksleider.
De Moreel Beraadgroep van het Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc) 
te Amsterdam (tot maart 2009 onderdeel van de UM, Maastricht) begeleidt 
Moreel Beraad-projecten in verschillende zorginstellingen. Deze projecten 
worden ondersteund met een responsief evaluatieonderzoek (Abma et al., 
2006; Van der Dam et al., 2010). In de volgende paragraaf wordt stilgestaan bij 
hoe en welke onderzoeksmethoden volgens een responsief evaluatief design 
zijn uitgevoerd.

3 .4  Methode en  verantwoord ing

Responsief evaluatieonderzoek richt zich op de dialoog over issues van belang-
hebbenden teneinde een praktijk te verbeteren, en sluit in dat opzicht aan bij de 
dialogische benadering van Moreel Beraad. Zowel het responsieve onderzoek 
als het Moreel Beraad zijn gegrond in een dialogische ethiek waarin noties als 
‘goede zorg is contextbepaald’ en ‘benutting van ervaringsdeskundigheid’ cen-
traal staan (Manschot et al., 2003; Abma et al., 2006; Molewijk, et al., 2008).
Het onderzoeksmateriaal waarop dit hoofdstuk gebaseerd is, is verkregen 
door middel van een aantal kwalitatieve onderzoeksmethoden toegepast in 
Stichting Vughterstede. In de eerste plaats werden de managers (in totaal 5) 
en de directeur geïnterviewd aan de hand van een topic lijst. De interviews 
zijn opgenomen en integraal uitgetypt. De transcripten zijn geanalyseerd door 
middel van open coderen. Met verschillende verzorgenden zijn informele 
gesprekken gevoerd, waarvan veldnotities zijn gemaakt. Daarnaast is tijdens 
de Moreel Beraadbijeenkomsten voortdurend participerend geobserveerd door 
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de gespreksleider (SvdD). De bijeenkomsten (in totaal 11) zijn opgenomen en 
gedeeltes, onder andere de groepsevaluaties, zijn verwerkt tot transcripten.
Deze combinatie van methoden van dataverzameling, ook wel triangulatie 
genoemd, is een van de kwaliteitsprocedures die bij kwalitatief onderzoek in 
acht genomen wordt. Andere werkwijzen die hier gebruikt zijn om de vali-
diteit en betrouwbaarheid van de resultaten te verhogen zijn: de analyse van 
het materiaal door meerdere onderzoekers (interreliability), het voorleggen van 
de analyse aan betrokkenen (membercheck) en langdurige aanwezigheid in de 
setting.

3 .5  Resul ta ten

Op basis van het participatieve responsieve evaluatieonderzoek beschrijf ik 
op welke manier de zorgverleners de Moreel Beraad bijeenkomsten hebben 
ervaren (zie ook: Van der Dam et al., 2008). Daarbij geef ik de deelnemers aan 
het Moreel Beraad zelf het woord.

Zorgverleners ervaren al doende een meerwaarde
Managers gaven aan dat zorgverleners zich te weinig bewust zijn van de more-
le issues in hun werk, en dat zij geen vragen stellen bij bestaande routines, 
gewoontes en beleid. Om te voorkomen dat morele problemen niet worden 
herkend en daardoor voort blijven slepen, is systematische reflectie nodig. 
Moreel Beraad, zo is de verwachting van managers, kan zorgverleners bewust-
maken van dilemma’s.

Een leidinggevende: ‘Je moet mensen uitlokken tot nadenken … Ik denk dat Moreel 
Beraad bij uitstek geschikt is om mensen te prikkelen.’

Maar hebben zorgverleners wel behoefte en interesse om te reflecteren en te 
delibereren over morele vragen? In de Moreel Beraad-groep kwam naar voren 
dat ofschoon deelnemers zich uit eigen motivatie hadden aangemeld, sommi-
gen niet direct enthousiast waren. Vanuit hun oriëntatie op ‘doen’ hadden de 
meeste deelnemers er aanvankelijk moeite mee om de waarde te zien van het 
opschorten van praktische oplossingen voor een dilemma. Echter, na enkele 
bijeenkomsten raakten zij eraan gewend om eerst uitgebreider stil te staan bij 
de morele vraag, de betrokkenen in de casus en hun perspectieven. Een ver-
zorgende stelde bijvoorbeeld in een van de eerste bijeenkomsten voor om de 
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casussen thuis voor te bereiden en tijdens de bijeenkomst de oplossingen uit te 
wisselen. Na enkele bijeenkomsten kwam zij op haar voorstel terug:

‘Als je de casus thuis doorleest, denk je er niet verder over na. Tijdens de 
bijeenkomst kijk je vérder, ...  je kunt dat niet thuis in je eentje uitwerken’ 
(verzorgende).

De deelnemers raakten er geleidelijk van overtuigd dat het zinvol en nuttig is 
om met elkaar te reflecteren en delibereren over morele dilemma’s. Door met 
elkaar over de casussen te spreken kregen de deelnemers zicht op en begrip 
voor de perspectieven van de verschillende betrokkenen in de casus en van de 
andere deelnemers. In de dagelijkse gang van zaken ontbreekt meestal de tijd 
om bij al deze dilemma’s stil te staan, laat staan daar meer systematisch over 
na te denken en te praten met elkaar. De behoefte daaraan is er wel degelijk 
bij zorgverleners. Moreel Beraad blijkt aan de behoefte aan meer diepgang 
tegemoet te komen:

‘Je gaat zo snel overal overheen, dat is het stukje meerwaarde van Moreel 
Beraad, dat je met elkaar toch wat dieper eigenlijk op iets in kan gaan’ 
(contactfunctionaris).

De deelnemers werden zich niet alleen meer bewust van hun eigen standpun-
ten en motieven, zij merkten ook dat Moreel Beraad hen helpt om hun morele 
standpunt beter onder woorden te brengen.
Een Moreel Beraad kan zorgverleners ook meer zekerheid bieden, zoals in de 
casus waarin een bewoonster in bed wilde blijven liggen, terwijl de familie er 
bij de verzorging op aandrong hun moeder te stimuleren en te activeren.

‘Ik had een minder moeilijk gevoel bij mezelf om haar te pushen, omdat 
het eindresultaat, zoals de familie al voorspelde, een glimlach is. (…) Het 
team snapt nu dat je niet altijd strak de visie hoeft te volgen, soms moet 
je daarvan afwijken om juist bewonergericht bezig te zijn’ (zorgcoördi-
nator).

Doordat er goed over nagedacht is kunnen de zorgverleners in het voorbeeld 
beter achter hun werkwijze staan. Zij ontwikkelen een groter zelfbewustzijn. 
Kortom, zorgverleners ontdekken gaandeweg het Moreel Beraad de meerwaar-
de ervan. Die meerwaarde ligt dan vooral in het zicht krijgen op de perspec-
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tieven van anderen, groter inzicht in de eigen overtuigingen en daarmee een 
verdieping en groter zelfbewustzijn in het werk.

Zorgverleners leren gaandeweg reflecteren en delibereren
Door het opdoen van ervaring met Moreel Beraad ontdekken zorgverleners 
niet alleen de meerwaarde ervan, maar ontwikkelen zij ook verschillende com-
petenties die nodig zijn voor reflectie en delibereren.
Om te beginnen leren zorgverleners door Moreel Beraad beter morele proble-
men te herkennen en deze te benoemen. Het is niet zo dat zij zich voordien 
helemaal niet bewust waren van morele issues. Dit blijkt ook uit de casussen, 
gemiddeld vijf per bijeenkomst, die werden ingediend. Wel waren de deel-
nemers na verloop van tijd beter in staat om de vinger op de zere plek te leg-
gen en morele vragen te onderscheiden van bijvoorbeeld louter praktische of 
 medische vragen. Doordat de deelnemers door de methode ‘gedwongen’ wer-
den eerst de diepte in te gaan, leerden zij naar elkaar te luisteren en hun eigen 
oordeel op te schorten.

‘Ik zit er niet om mijn standpunt te verdedigen, … je zit er om een 
bepaald standpunt, een gedachtegang in te brengen en uit te wisselen’ 
(zorg coördinator).

De deelnemers leerden zich open te stellen voor andere perspectieven, zowel 
die van hun collega’s als die van de cliënt en andere betrokkenen in de casus. 
Dit werkte ook door in het dagelijkse werk doordat men het eigen standpunt 
meer relativeert en vanuit verschillende invalshoeken probeert te kijken.

‘Ik merk dat ik op een andere manier met keuzes en beslissingen omga, 
je leert anders kijken’. ‘Ja, naar twee kanten kijken, niet gelijk van: ik vind 
dat en dat is het dan’ (verzorgende en verpleegkundige).

Dit draagt ook bij aan een zorgvuldiger manier van werken, aldus de deel-
nemers aan het Moreel Beraad. Ook al heeft de uiteindelijke keuze negatieve 
consequenties, een goede onderbouwing leidt er meestal toe dat de uitkomst 
beter gedragen wordt. Dit geldt voor gemaakte afspraken waarover men bin-
nen het team aanvankelijk verdeeld was, en ook voor besluiten waar de bewo-
ner moeite mee heeft.

‘Je wordt nog zorgvuldiger in je keuzes, daar kan een bewoner alleen 
maar bij winnen, of het nu negatief of positief uitpakt voor hem of haar’ 
(verzorgende).
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Kortom, zorgverleners leren via de Moreel Beraad-bijeenkomsten morele 
issues beter te herkennen en te benoemen. Tevens doen zij vaardigheden op 
als ‘naar elkaar luisteren’ en ‘het opschorten van je oordeel’. Niet alleen tijdens 
de bijeenkomsten maar ook in het dagelijks werk zijn zij daardoor beter in 
staat problemen van meerdere kanten te bekijken. Een zorgvuldiger manier 
van werken en een onderbouwing van keuzen leidt tot beter gedragen uitkom-
sten.

3 .6  Conc lus ie  en  d iscuss ie

Een jaar ervaring opdoen met Moreel Beraad in een multidisciplinaire werk-
groep, heeft geleerd dat doen, denken en delibereren goed kunnen samengaan 
in het verzorgingshuis (zie ook: Van der Dam et al., 2010). Deelnemers ont-
dekten al doende de meerwaarde van Moreel Beraad en ontwikkelden geleide-
lijk competenties die samenhangen met reflectie en deliberatie, zoals luisteren 
en het eigen oordeel opschorten. Opmerkelijk is dat de waarde van het Moreel 
Beraad vooral wordt toegeschreven aan de gezamenlijke dialoog en het kennis-
maken met andere perspectieven, en in mindere mate met het aanbieden van 
een gestructureerde gespreksmethode.
Een ander resultaat na een aantal morele beraden is dat medewerkers aan-
geven een grotere gevoeligheid voor de morele dimensie van de zorgverlening 
te hebben ontwikkeld. Zij herkennen morele vragen en problemen eerder en 
durven daarover ook beter vragen te stellen. Daarnaast krijgen medewerkers 
meer oog en begrip voor de perspectieven van andere betrokkenen in de casus, 
onder wie niet in de laatste plaats de cliënt. Ook de communicatieve vaardig-
heden kunnen door Moreel Beraad verbeteren; deelnemers in Vughterstede 
gaven aan dat zij hun eigen standpunt steeds beter konden verwoorden en dat 
ze geleerd hadden naar elkaar te luisteren. Ook voelden zij zich minder onze-
ker over genomen besluiten wanneer er van tevoren goed over was nagedacht 
en gesproken.

Een mogelijke vertekening van de relatief positieve bevindingen kan samen-
hangen met de samenstelling van de Moreel Beraad groep. De zorgverleners 
die aan deze groep deelnamen waren, mogelijk extra gemotiveerd en reeds 
gevoelig voor morele issues (Van der Dam et al., 2010). Het kan zijn dat hun 
collega’s sterker gevoelig gemaakt moeten worden voor morele dilemma’s. 
Wellicht betekent dit ook dat het hen meer inspanning zal kosten om te reflec-
teren en te delibereren.
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Tot slot merk ik op dat Moreel Beraad een paradox in zich draagt: enerzijds 
prikkelt Moreel Beraad mensen om na te denken, en roept het onzekerheden 
en twijfels op. Anderzijds kan het ook zekerheden geven, leiden tot consensus. 
De kunst is om, als een Socratische gids, deze beide behoeften in balans te 
houden. Deze zal op het ene moment onzekerheden moeten oproepen en op 
andere moment juist helpen om houvast te vinden.
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4 Ethiek in bedrijf. Lessen van de 
werkvloer in het organiseren en 
implementeren van Moreel Beraad

Froukje Weidema

Initiatieven op het gebied van morele reflectie nemen hand over 
hand toe in Nederlandse zorginstellingen, en de dilemma’s waar 
professionals in de zorg mee kampen, komen steeds helderder over 
het voetlicht. Starten met reflectiebijeenkomsten ten aanzien van 
deze dilemma’s – zoals Moreel Beraad – lijkt dan ook een logisch 
en gerechtvaardigd gevolg, veelal ingegeven door toegewijde ethici 
die vanuit normatieve overwegingen grote waarde hechten aan deze 
praktijk. Maar hoe kan ervoor gezorgd worden dat deze bijeenkom-
sten de tijd, ruimte en aandacht krijgen die zij verdienen?
Het organiseren en implementeren van Moreel Beraad levert vra-
gen op over hoe de ethiek daadwerkelijk te bedrijven. Binnen GGNet 
loopt een onderzoek naar deze vraag. Hier worden professionals uit 
de verpleegkundige teams ingezet om Moreel Beraad van de grond 
te tillen. Door hun verbondenheid aan het verpleegkundigenteam 
én het Moreel Beraad hanteren zij een pragmatische, doortastende 
werkwijze die aanvullend werkt op het ideologisch gedreven initia-
tief van de ethicus.

4.1  Int roduct ie

In Nederlandse gezondheidszorginstellingen nemen initiatieven die profes-
sionals stimuleren zich van de eigen morele expertise bewust te worden en 
deze in te zetten en te ontwikkelen, hand over hand toe. Moreel Beraad – een 
vorm van groepsgewijze, systematische reflectie op een morele praktijk – is 
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een voorbeeld van zo’n initiatief. De praktijk van Moreel Beraad is gefundeerd 
op diverse tradities, variërend van hermeneutiek, dialogische ethiek en zorge-
thiek. Al naar gelang zijn inzet vindt het Moreel Beraad verschillende accenten 
in verschillende praktijken. De hier gepresenteerde vorm van Moreel Beraad 
is geworteld in de pragmatische hermeneutiek. Dat betekent dat de gesitu-
eerdheid en contextualiteit waarbinnen een moreel probleem zich voordoet, 
uitgangspunt vormt voor dialoog. Startend vanuit de eigen (morele) ervaring 
is Moreel Beraad vanuit deze insteek radicaal concreet. Zijn oogst is context-
gerelateerde kennis.
Ondanks de toenemende belangstelling voor Moreel Beraad leert de ervaring 
dat implementatie van ethiekactiviteiten problematisch is. Organiseren van 
ethiek-activiteiten is bijvoorbeeld kwetsbaar omdat het doorgaans rust op het 
enthousiasme en de expertise van eenlingen in de organisatie. Daarnaast 
is er weinig gepubliceerd en weinig onderzoek gedaan naar implementatie 
van ethiekactiviteiten. Dit is echter wel wenselijk, aangezien ervaringen van 
betrokkenen lessen bevatten omtrent valkuilen en successen bij de organisatie 
van Moreel Beraad. Daarom wordt in deze bijdrage licht geworpen op een spe-
cifieke praktijk waarin Moreel Beraad wordt geïmplementeerd in een GGZ-
instelling. Centraal staat de vraag wat de ethiek van dit implementatieproces 
kan leren. Hiertoe nemen in deze bijdrage niet de ethici of experts het woord, 
maar volgen we de betrokkenen bij het organisatie- en implementatieproces 
van Moreel Beraad in een zorginstelling zélf.

4.2  Van pro jects ta tus  naar  duurzame prakt i jk

GGNet, een grote GGZ-instelling in het oosten van Nederland, faciliteert 
sinds 2004 Moreel Beraad. De bijeenkomsten werden in eerste instantie gefa-
ciliteerd binnen het project reductie van Dwang en Drang, waarbij reflectie op 
deze praktijken het doel was. Bij de beëindiging van het project verloor ook 
het Moreel Beraad zijn projectstatus. De vraag was of, en op welke wijze de 
bijeenkomsten voortgang zouden vinden binnen GGNet en vervolgens hoe dat 
te implementeren. In dit licht worden zaken serieus aangepakt. Zo is er een 
Moreel Beraadgroep in het leven geroepen die zich bezighoudt met de bewe-
gingen van de bijeenkomsten in de praktijk en die zich oriënteert op het uit-
zetten van beleid ten aanzien van deze praktijk. De groep wordt voorgezeten 
door de programmaleider Moreel Beraad (0,5 fte) die, samen met een tweede 
senior gespreksleider, tevens als opleider is aangesteld om intern mensen op te 
leiden tot gespreksleider Moreel Beraad. Bovendien heeft GGNet ervoor geko-
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zen een promovendus aan te stellen (o,8 fte) die zich met het implementatie-
vraagstuk van Moreel Beraad bezighoudt. Hierbij wordt nauw samengewerkt 
met het VUmc met het oog op het promotietraject en de ontwikkeling van 
expertise op het vlak van (implementatie van) Moreel Beraad.

Bij de organisatie van Moreel Beraad is ervoor gekozen de deelnemende team-
leden actief te betrekken. Dit is vertaald door het aanstellen van een zoge-
naamde aandachtsfunctionaris Moreel Beraad. De aandachtsfunctionaris is een 
lid uit het verpleegkundig team dat doorgaans affiniteit heeft met reflectie. 
Dat laatste is echter geen hard criterium; een ‘kartrekkersprofiel’ is ook een 
motief om iemand aan te wijzen als aandachtsfunctionaris. Elk team dat op 
jaarbasis zes bijeenkomsten of meer initieert, wijst een aandachtsfunctionaris 
aan die verantwoordelijk is voor de dagelijkse organisatie van Moreel Beraad. 
De Moreel Beraadgroep heeft hiertoe een aantal verantwoordelijkheden opge-
steld, zoals: zorgen voor het verzenden van reminders als er een bijeenkomst 
aankomt, zorgen voor een bijtijdse aanlevering van casuïstiek, planning van 
verantwoordelijken voor de inbreng, inzamelen van evaluatieformulieren na 
afloop van de bijeenkomsten. Ook is de aandachtsfunctionaris de spreekbuis 
tussen gespreksleider, teamleider/manager, de deelnemers aan het beraad en 
de Moreel Beraad-groep van GGNet. Binnen het implementatievraagstuk zijn 
aandachtsfunctionarissen van grote waarde, aangezien zij lid zijn van het ver-
pleegkundig team waarmee ze aldus een perspectief op implementatie van 
Moreel Beraad vertegenwoordigen vanaf de werkvloer (‘bottom-up’). Dat is dan 
ook het perspectief dat binnen deze bijdrage vertegenwoordigd wordt.

4.3  Onderzoek  en  implementat ie  gaan hand in  hand

Om het implementatieproces van Moreel Beraad binnen GGNet te onderzoe-
ken, werd gekozen voor een responsieve procesevaluatie. Responsieve evalua-
tie is een visie op het gebruik van diverse onderzoeksmethoden die zich ent op 
actieve participatie van alle belanghebbenden in het onderzoeksproces. Ken-
merkend is het interactief, cyclisch en iteratief proces: gerichte dialoog tussen 
de betrokkenen met betrekking tot het object van onderzoek wordt gefacili-
teerd om van daaruit thema’s te destilleren die voor de betrokkenen relevant 
zijn. De agendering van deze thema’s beïnvloedt de voortgang van zowel het 
onderzoek als het object van onderzoek: het implementatieproces van, én het 
onderzoek naar Moreel Beraad wordt gevoed door de intensieve betrokkenheid 
uit de praktijk. De thema’s die in het onderzoek aan de orde komen, worden 
geagendeerd door de betrokkenen zelf.
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Een responsieve evaluatie vergt actieve betrokkenheid van alle belanghebben-
dengroepen, zodat zicht ontstaat op zaken, zorgen en verwachtingen die onder 
de betrokkenen leven. Het resultaat is een rijk begrip van de geëvalueerde 
praktijk van binnenuit. Respondenten fungeren in dit proces niet enkel als 
bron van informatie of data, maar eveneens als volwaardige adviseurs en part-
ners en eigenaren in het onderzoek en het thema van het onderzoek (dat is: 
implementatie). Middels diverse dataverzamelingstechnieken worden simul-
taan onderlinge processen opgestart die idealiter leiden tot wederzijds begrip/
begrijpen en verbetering van de bestaande praktijk. Deze dataverzamelings-
strategieën bedienen zich van dezelfde dialogische, participatieve en democra-
tische waarden als het Moreel Beraad zelf.
Werken aan de hand van een responsief design betekent een hermeneutisch-
dialectisch proces volgen dat zich cyclisch ontwikkelt: in individuele inter-
views en/of homogeen samengestelde focusgroepen worden issues die onder 
respondenten leven, geïnventariseerd. Deze punten dienen vervolgens als 
input voor heterogeen samengestelde groepen die op basis van deze punten 
een dialoog aangaan. Dit alles genereert data voor het onderzoek. De verschil-
len die hierin op tafel komen vormen op hun beurt weer input voor vervolg-
gesprekken, waarbij overigens het bereiken van consensus geen vereiste is. 
Wederzijds leren is het doel, wat zich vormt door het bijeenbrengen en con-
fronteren van verschillen in perspectief.

4.4  Inc lus ie  en  re la t iona l i te i t  a ls  inzet  en  doe l  voor 
par t ic ipat ie

Actieve betrokkenheid van belanghebbenden opent op deze manier niet enkel 
bronnen van informatie of advies. Simultaan aan de onderzoeksactiviteiten 
modelleert het implementatieproces zich mede dankzij die onderzoeksactivi-
teiten. En implementatieactiviteiten van de zorginstelling op hun beurt voe-
den weer het onderzoeksproces. Met andere woorden: ook hierin is een cyclus 
te zien. Gaandeweg kan het onderzoek aan veranderingen onderhevig zijn die 
worden ingegeven door de praktijkontwikkeling, zoals bijvoorbeeld ondervon-
den werd bij het onderzoek naar cliëntparticipatie binnen Moreel Beraad dat 
momenteel plaatsvindt. Gedurende het dataverzamelingsproces bleek dat er 
verschillende opvattingen bestonden over wat participatie inhoudt. Dergelij-
ke ondervindingen geven aanleiding tot het faciliteren van gesprekken met 
betrokkenen om deze verschillen ter tafel te brengen. Responsieve evaluatie 
betekent dan ook werken vanuit een emergent design, waarbij een principieel 
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open houding van de onderzoeker om praktijk issues mee te nemen in het 
onderzoek, een vereiste is. Er wordt, met andere woorden, doorlopend door 
alle betrokken partijen actief geleerd en geparticipeerd.

Gelet op de participatieve stijl van het onderzoek is inclusie en relationaliteit 
essentieel in de onderzoeksactiviteiten én het implementatieproces. Het vormt 
het voornaamste ingrediënt om te komen tot een gelijkwaardige en volwaardi-
ge dialoog in het onderzoeksproces. Van hieruit kan eigenaarschap en betrok-
kenheid toenemen ten aanzien van het onderzoek en het object van onderzoek 
(implementatie van Moreel Beraad). Stimuleren van pluraliteit van perspectie-
ven opent de weg naar een definitie van wat goede of geslaagde implementatie 
is vanuit het perspectief van de betrokkenen zelf, in plaats van de praktijk te 
meten aan vooraf gedefinieerde concepten over wat een goede implementa-
tie is. Hiertoe worden zoals aangegeven bijeenkomsten gefaciliteerd waarin 
belanghebbenden onderlinge overeenkomsten en verschillen onderzoeken ten 
aanzien van – in dit geval – de implementatie van Moreel Beraad. Bedoeling 
is langs deze weg het eigenaarschap van dit implementatieproces te verhogen 
voor degenen die de praktijk totstandbrengen. Het te evalueren concept (imple-
mentatie van Moreel Beraad) wordt daarmee congruent met de wijze waarop 
die evaluatie plaatsvindt (responsieve evaluatie), middels werkwijzen die zich 
bedienen van dezelfde waarden als het Moreel Beraad. Ook binnen Moreel 
Beraad is immers op voorhand niet duidelijk hoe de individuele gesprekspart-
ners zich verhouden tot een concept, of hoe ze dat definiëren. Gaandeweg het 
gesprek komt er al dan niet een gemene deler aan de oppervlakte, of ontstaat 
inzicht in onderlinge verschillen die toegelicht worden met argumenten die 
recht doen aan de betrokkenheid van de persoon en de pluraliteit die vertegen-
woordigd is in een groep.

4.5  Wie?

In deze bijdrage wordt uitsluitend gekeken naar de aandachtsfunctionarissen: 
verpleegkundigen die zich inzetten voor de organisatie van Moreel Beraad bin-
nen GGNet. Wie zijn zij? Gedurende de looptijd van dit deel van het onderzoek 
waren er elf aandachtsfunctionarissen actief. Zij ondersteunen de organisatie 
van even zoveel groepen die op enig moment zijn begonnen met reflectiebij-
eenkomsten. Doorgaans wordt het initiatief tot de start van Moreel Beraad 
genomen door de lokale manager of de teamleider ter plaatse. De Moreel 
Beraadgroep van het kenniscentrum van GGNet zoekt een gespreksleider die 
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beschikbaar is voor de betreffende groep. Vervolgens wordt er – doorgaans 
door de manager of teamleider ter plaatse – een aandachtsfunctionaris aan-
gesteld. Al deze belanghebbendengroepen (inclusief uiteraard de deelnemers 
zelf) maken actief deel uit van dit onderzoek.
In dit specifieke geval zijn alle aandachtsfunctionarissen benaderd. Na een 
ronde van informele gesprekken waaruit thema’s voor individuele interviews 
werden opgemaakt, werden vijf van hen gedurende een uur geïnterviewd. 
Deze gesprekken waren semi-gestructureerd. Op grond van het argument van 
saturatie (herhaling van thema’s binnen de interviews) stopte deze dataver-
zamelingsronde na vijf interviews en kon een topiclist voor een homogeen 
samengestelde focusgroep worden opgesteld, nadat een member-check onder 
de respondenten was uitgevoerd. Alle aandachtsfunctionarissen waren voor 
de focusgroep uitgenodigd, vijf van hen gingen erop in (van wie er twee eer-
der individueel waren geïnterviewd). Doel was om perspectieven omtrent 
de organisatie en implementatie van Moreel Beraad vanuit oogpunt van de 
aandachtsfunctionarissen en hun diverse werkpraktijken bijeen te brengen 
en issues uit de individuele interviews verder uit te diepen en te verkennen. 
Daarnaast beantwoordde deze bijeenkomst aan de eigen wens van enkele van 
de aandachtsfunctionarissen om met collega’s om de tafel te zitten en ervarin-
gen uit te wisselen. Do focusgroep diende aldus een tweeledig doel.
De issues die in interviews en de focusgroepbijeenkomst opkwamen, betrof-
fen: motiveren van deelnemers, ondersteuning vinden, multidisciplinaire 
samenwerkingsprocessen, cliëntparticipatie, verplichte aanwezigheid bij 
Moreel Beraad en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionarissen. 
Aan de hand van de bespreking van deze issues is gekeken hoe aandachtsfunc-
tionarissen de organisatie en implementatie van Moreel Beraad ervaren, en 
wat volgens hen belangrijke succes- en risicofactoren zijn. De punten worden 
in de resultaatparagraaf hierna besproken.

4.6  Resul ta ten

In dit deel van de bijdrage komen de aandachtsfunctionarissen aan het woord. 
Om de analyse van de data te structureren werd in overleg met begeleiders 
van het onderzoek, de respondenten en de leden van de Moreel Beraadgroep 
GGNet, een opsplitsing gemaakt in drie hoofdthema’s: 1) Moreel Beraad als 
vreemde eend; 2) implementatiegereedschappen; 3) implementatie als noeste 
arbeid. Leidend was de vraag: ‘Wat ondervinden en ervaren aandachtsfuncti-
onarissen tijdens het proces van organiseren en implementeren van Moreel 
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Beraad?’ De thema’s staan geordend binnen de categorieën, geïllustreerd door 
citaten uit de diverse databronnen (individuele interviews en focusgroep), 
zoals gangbaar is in kwalitatief onderzoek. Opmerkingen naar aanleiding van 
de member-check zijn meegenomen in de verwerking.

Moreel Beraad als vreemde eend
Aandachtsfunctionarissen merken op dat Moreel Beraad zich onderscheidt 
van andere bijeenkomsten op de werkvloer (denk aan teamoverleg of multidis-
ciplinaire besprekingen). Dat onderscheid komt onder meer voort uit de asso-
ciaties die leven rondom het concept Moreel Beraad – en het imago dat dat met 
zich meebrengt – , de afwijkende vereiste schriftelijke en mondelinge vaar-
digheden voor Moreel Beraad, de diepgang die wordt nagestreefd en de groeps-
samenstelling (doorgaans multidisciplinair). Aandachtsfunctionarissen laten 
weten dat het begrip Moreel Beraad associaties oproept van zwaarte, moeilijk, 
complex en ingewikkeld. Tegelijk geven die associaties de bijeenkomsten juist 
cachet: belangrijk en gewichtig. In combinatie met afwijkende vaardighe-
den waaraan het Moreel Beraad appelleert (schrijven van een casus met een 
morele vraag, dialogisch redeneren, et cetera) vindt de aandachtsfunctionaris 
het moeilijk om uit te leggen wat Moreel Beraad precies is en welk doel het 
dient. Dat maakt motiveren van deelnemers soms tot een lastige taak. Aan-
dachtsfunctionarissen geven aan dat Moreel Beraad zijn uitzonderlijke status 
behoudt, ook al zijn deelnemers op een gegeven moment gewend aan de bij-
eenkomsten. Omdat het voor de functionaris lastig is uit te leggen waar het 
Moreel Beraad goed voor zou zijn, zoekt hij/zij dan ook naar handvatten om 
deelnemers te motiveren.

‘Moreel Beraad: wat betekent dat!? Moréél Beráád! Het klinkt zo... ern-
stig, zwaar! Het is “moreel” en het is “beraad”... oei, oei! Ja, een geladen 
concept. “Reflectie” klinkt alweer heel anders, vriendelijker’ (individueel 
interview II).

‘Deelnemers zeiden: die kleinigheden, moeten we het daar nu echt over 
hebben?! Maar ja: “diepgang”, hoe leg ik uit wat dát betekent? Want 
juist die kleine dingen die werden in de bijeenkomsten niet ervaren als 
diepgang’ (focusgroep).

Continuïteit en autoriteit: gereedschappen voor implementatie
Aandachtsfunctionarissen zien het waarborgen van continuïteit van Moreel 
Beraad als een voornaam aspect in hún betekenis van het begrip implemen-
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tatie (denk aan de uitleg hierboven over het responsief werken!). Maar die 
continuïteit komt niet vanzelf tot stand, daar is gereedschap voor nodig. Voor-
beelden hiervan zijn de betrokkenheid van sleutelfiguren – dat geeft de bijeen-
komsten exta gewicht en motiveert deelnemers tot deelname – en regels die 
aanwezigheid stimuleren of reguleren. Gedoeld wordt op regels als verplich-
te aanwezigheid, de frequentie van de bijeenkomsten of een strikt schema 
waarin staat aangegeven wie wanneer verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld 
het indienen van een casus.
De instrumenten waarover de aandachtsfunctionaris beschikt om mensen 
aan te spreken op afwezigheid of nalaten van verplichtingen die bij het Moreel 
Beraad horen, verschaffen hem een autoriteit die dat aanspreken legitimeert. 
Gaandeweg verkrijgt de aandachtsfunctionaris dan ook de positie om mensen, 
ongeacht hun hiërarchische positie in het team, aan te spreken of zelfs de toe-
gang tot het Moreel Beraad te ontzeggen. Maar dat vereist wel tijd en ervaring.

‘Voorwaarde voor succes was dat we de onvoorwaardelijke steun van 
onze psychiater en teamleider hadden. We hadden hun volledige steun, 
ja’ (individueel interview I).

‘In het begin deed de teamleider altijd mee aan de bijeenkomsten. 
 Volgens mij deed hij dat om gewicht te geven aan de bijeenkomsten en 
om continuïteit te stimuleren’ (individueel interview V).

‘Mensen moeten aangesproken worden om te komen! Als coördinator 
doe ik dat, ja, want ik zie dat als onderdeel van mijn taak. En daar heb ik 
geen problemen mee nee, want mensen weten gewoon dat ik gelijk heb’ 
(focusgroep).

The proof of the pudding… Over het noeste werk dat implementatie is
Aandachtsfunctionarissen geven in de gesprekken aan dat ze streven naar 
het bereiken van continuïteit en een optimale diversiteit in bezetting van de 
Moreel Beraad bijeenkomsten. Zij doen dit met toewijding, vastberadenheid 
en groot gevoel voor verantwoordelijkheid en werken loyaal voor een zaak 
die ze in zekere zin niet volledig doorgronden. Ze zijn dan ook niet zozeer 
toegewijd aan hun taak vanuit ideologische of inhoudgerelateerde motieven 
(bijvoorbeeld de wenselijkheid tot systematische morele oriëntatie en reflec-
tie binnen een zorgcontext), maar vanuit een houding van pragmatisme (‘het 
moet, want het is verplicht’) en besef van potentie.
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Aandachtsfunctionarissen zien Moreel Beraad als een leergelegenheid voor deel-
nemers. Ze creëren met hun werk een leeromgeving door een sociale struc-
tuur neer te zetten waarbinnen mensen gezamenlijk, onderling en wederkerig 
leren. Hun inzet is gericht op het waarborgen van de randvoorwaarden voor 
uitwisseling van ervaringen, en voor het verlagen van drempels tussen de 
diverse disciplines. Voor aandachtsfunctionarissen zijn deze aspecten een 
belangrijke motiverende factor om hun werk te doen. Successen op het gebied 
van samenwerking of een heldere vertaalslag naar praktijken vervullen hen 
met trots. En deze momenten vormen bovendien het vliegwiel waarmee deel-
nemers gemotiveerd raken voor Moreel Beraad: in het doen zit de meerwaarde; 
de aandachtsfunctionaris regisseert de randvoorwaarden hiertoe. Men moet 
het volgens de aandachtsfunctionarissen dóen om de vruchten te ondervinden 
omdat op voorhand de oogst niet duidelijk gemaakt kan worden, vandaar: ‘The 
proof of the pudding is in the eating’.

‘Nou ja, ik vind het gewoon geweldig om te doen! Het is gewoon wie ik 
bén. Ik vind het geweldig om mensen te activeren, te enthousiasmeren, 
om deelnemers te activeren om zo’n proces aan te gaan!’ (individueel 
interview II).

‘Wij hebben nu net een nieuwe maatschappelijk werker en die doet ook 
mee. Mensen worden toegankelijk als ze meedoen. Dat geldt ook voor 
haar: je kent elkaar nauwelijks, maar je hebt elkaar in zo’n beraad toch 
al even gesproken. Nou, dat maakt het makkelijker om elkaar aan te 
spreken in de praktijk. Dat beschouw ik als een behoorlijke meerwaarde 
van het Moreel Beraad’ (focusgroep).

‘Moreel Beraad heeft onderling begrip gebracht. Bijvoorbeeld doordat 
een arts vertelt hoe hij tot een bepaald besluit kwam waar veel kritiek 
op was. Want dat is niet altijd duidelijk, hè?!’ (individueel interview V).

‘De arts zei: “ik heb er nog eens over nagedacht en besloten om eens 
wat vaker bij jullie binnen te lopen voor een kop koffie of zo. Want ik 
merk gewoon dat dit het contact rondom de patiënt goed doet, en dat 
de patiënt veel beter vertegenwoordigd wordt wanneer we in deze setting 
casuïstiek bespreken. En eerder gebeurde al die communicatie veel meer 
op afstand.” En dit was de psychiater, die dit zei!’ (focusgroep).
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4.7  Wat  kan de  e th iek  h iervan le ren?

Aanleiding voor deze bijdrage was de totstandkoming van zicht op aspecten 
van implementatie van Moreel Beraad, vanuit het perspectief van de werkvloer. 
Aandachtsfunctionarissen, komend vanaf de werkvloer, vertegenwoordigen 
dit perspectief. Ze combineren dit met een gerichte taak in relatie tot de orga-
nisatie en implementatie van Moreel Beraad, wat hun bijdrage aan het denken 
over implementatie van ethiekpraktijken uiterst rijk en waardevol maakt. Wat 
is nu de betekenis van de bovenstaande resultaten in het licht van implementa-
tie van Moreel Beraad? Wat kunnen experts op het gebied van de ethiek, die de 
wens koesteren om ethische reflectie onder professionals te implementeren, 
leren van de ervaringen en opvattingen van de werkvloer?
Een les die te trekken is uit de gesprekken met aandachtsfunctionarissen, is 
dat ‘ethiek in bedrijf’ gebaat is bij bottom-up betrokkenheid en inzet van men-
sen die zich verantwoordelijk opstellen voor de organisatie van Moreel Beraad. 
Dat is, zo bleek uit de resultaten van het onderzoek, een wezenlijk andere, niet-
inhoudelijk gedreven betrokkenheid dan de meer ideologische gedrevenheid 
die we onder experts op het gebied van de ethiek tegenkomen. De ‘enthousiaste 
eenling’-positie die in de inleiding van dit hoofdstuk geproblematiseerd werd, 
is, wanneer de ethiek daadwerkelijk ‘in bedrijf’ moet komen, niet afdoende 
of te kwetsbaar. Implementatie vergt noeste inzet, die verder reikt of zich 
anders oriënteert dan middels overtuigingskracht op normatief niveau alléén. 
Aandachtsfunctionarissen vertegenwoordigen een pragmatische (in plaats 
van ideologische of normatieve) verhouding ten opzichte van Moreel Beraad. 
Ze zijn gemotiveerd door de totstandkoming van sociale structuren die leer-
mogelijkheden openen. Naarmate de ervaring met Moreel Beraad toeneemt, 
voedt dit continuïteit en motivatie onder deelnemers om bijeenkomsten voort 
te zetten – hoewel het nimmer vanzelf gaat. De ervaringen die deelnemers 
gaandeweg opdoen smaken naar meer, ondanks het feit dat Moreel Beraad een 
uitzonderlijk overleg in de praktijk van de GGZ blijft met eigenzinnig appel 
op attitude en vaardigheden. De aandachtsfunctionaris faciliteert als het ware 
de manier waarop medewerkers zich verhouden tot het Moreel Beraad. En 
daarmee faciliteert de aandachtsfunctionaris ook de continuïteit van Moreel 
Beraad.
Tegelijkertijd kunnen de reguleringen om pragmatisme in deze te voeden, 
op gespannen voet staan met ideologische fundamenten waarop het Moreel 
Beraad is geënt. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld een aanwezigheids-
plicht in relatie tot een vrije dialoog en onderlinge gelijkwaardigheid: in 
hoeverre kan een vrije dialoog werkelijk plaatsvinden op het moment dat er 
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een  aanwezigheidsplicht geldt om die vrije dialoog te voeren? Als het Moreel 
Beraad een ‘verplicht nummer’ is, zijn mensen dan werkelijk bereid om het 
eigen handelen aan een moreel onderzoek te onderwerpen en is het nodig om 
intrinsiek gemotiveerd te zijn voor een dergelijk onderzoek? Onderzoek naar 
de organisatie en implementatie van ethiekpraktijken vereist dan ook inten-
sieve reflectie op de spanning die bestaat tussen pragmatisme en idealisme 
in deze.

Een ander punt van spanning wordt zichtbaar tussen – opnieuw – ideologische 
overwegingen ten aanzien van Moreel Beraad enerzijds, en klassieke opvat-
tingen over implementatie anderzijds. Aandachtsfunctionarissen laten zien 
dat er tijd en ervaring overheen gaat om enigszins vertrouwd te raken met de 
vaardigheden die Moreel Beraad van deelnemers vergt. Moreel Beraad inter-
venieert bovendien met hoe mensen zich binnen hun praktijk tot elkaar ver-
houden, hoe zij communiceren en de waarden en normen die daarin leidend 
zijn. Dat maakt het initiëren van Moreel Beraad – die deze aspecten expliciet 
maakt – tot een voortdurend balanceren en precair proces. Indien men trouw 
blijft aan de waarden die funderend zijn in de pragmatische hermeneutiek, 
komt spanning aan de oppervlakte wanneer implementatie wordt gezien als 
een vastomlijnd stappenprogramma waarin deelnemers geen keuze hebben 
dan zich over te geven aan het in te voeren instrumentarium. Technisch gere-
guleerde implementatie met een sterke aansturende rol voor leidinggevende 
figuren roept associaties op van forceren van dergelijke processen. Dat is in 
een implementatieproces van dergelijke initiatieven niet wenselijk. Daarin is 
weinig ruimte voor inachtneming van waarden, gewoonten en omgangsvor-
men die kenmerkend zijn voor de bestaande wijze van onderlinge interactie, 
alsook voor de tijd die nodig is om aan andere vormen van communiceren te 
wennen.
Betrokkenheid bottom-up is onontbeerlijk: motivatie voor deelname komt op 
die manier van binnenuit waardoor toenemend eigenaarschap, respecteren 
van lokale waarden en cultuuraspecten en tijd om te wennen belangrijke 
ingrediënten zijn. Hier leggen ook aandachtsfunctionarissen de nadruk op. 
Tegelijk is, zo leren de aandachtsfunctionarissen, evenzeer van belang dat 
sterke regulering van bovenaf plaatsvindt zodat mensen in de juiste houding 
gedwongen worden. Dat in zichzelf is een spanningsvolle constatering, die 
vraagt om de juiste mate van regulering van ethiekactiviteiten.
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4.8  Implementat ie :  ideo log ie  versus  pragmat isme?

Veel werk dat de aandachtsfunctionarissen verzetten blijft onzichtbaar. Hun 
bottom-up inzet is in hun ogen echter vitaal voor de continuïteit van Moreel 
Beraad op de afdelingen. Interviews laten zien dat de organisatie van ethiek-
praktijken bestaat uit behoorlijk elementaire activiteiten. Wanneer over-
wegingen ten aanzien van de realisatie van ethiekpraktijken enkel focussen 
op ideologische overwegingen zoals eerder genoemd, blijven deze processen 
mogelijk onderbelicht, ondergewaardeerd en onvoldoende afgedekt. Aan-
dachtsfunctionarissen vertegenwoordigen belangrijke experimentele kennis 
omtrent organisatie en implementatie dankzij hun praktische betrokken-
heid, zoals de wijze waarop ze deelnemers kunnen motiveren en de verwoor-
ding van de praktijkgerelateerde oogst die zij zeggen te zien bij praktiseren 
van Moreel Beraad. Wat ze de ethiek daarmee leren is hoe je ethiek in bedrijf 
vormgeeft, of doet. Initiatoren die ethiek willen implementeren zouden der-
gelijke praktische implicaties moeten vertalen naar de eigen praktijk, om de 
potentiële kwetsbaarheid (zoals in de inleiding benoemd) van het initiatief te 
minimaliseren en er een gedeelde praktijk van te maken. De betekenis van 
praktijkbetrokkenheid is daarmee van niet te onderschatten – ideologische en 
praktische – waarde. Met de bottom-up betrokkenheid is bovendien een plaats 
toebedeeld aan de betekenis, context, historie en cultuur waarbinnen het ini-
tiatief ten uitvoer moet worden gebracht: aandachtsfunctionarissen opereren 
vanuit het praktijkveld en spreken de teamgenoten binnen de context van het 
eigen team aan. Daarmee slaan ze een brug tussen een in eerste instantie 
abstract concept (Moreel Beraad) en de praktische implicaties daarvan op de 
werkvloer.
Omdat Moreel Beraad impliciet altijd appelleert aan deze aspecten – die we 
immers herkennen vanuit zijn wortels in de pragmatische hermeneutiek – 
doen experts op het gebied van de ethiek er goed aan deze betrokkenheid te sti-
muleren. Het includeren van degenen die met het Moreel Beraad moeten gaan 
werken lijkt daarmee een belangrijke keuze, aangezien het hun praktijk aan-
gaat. De ethiek zou het aan zichzelf verplicht zijn om, met name wanneer het 
gaat om initiatieven en implementatie van ethiekpraktijken, democratische 
waarden in deze implementatieprocessen te waarborgen, waarmee bedoeld 
wordt: gelijkwaardigheid van stemmen, actieve participatie en optimalizering 
van co-eigenaarschap van het proces. Pragmatisme en ideologische motieven 
om Moreel Beraad van de grond te tillen sluiten elkaar dan ook zeker niet 
uit, maar hebben elkaar nodig. Gezamenlijk vormt Moreel Beraad dan een 
 dynamische activiteit dichtbij én gedragen door de praktijk: ethiek in bedrijf.
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5 Het trainen van (gezondheids)zorg-
professionals tot gespreksleiders 
Moreel Beraad

Margreet Stolper

Het leiden van een Moreel Beraad vraagt om specifieke expertise 
van een gespreksleider Moreel Beraad, een expertise die verder gaat 
dan alleen kennis en vaardigheden. Door middel van de training 
gespreksleider Moreel Beraad worden professionals getraind tot 
flexibele regisseurs die in staat zijn een moreel onderzoek te leiden 
op een methodische manier. Zoals het in een Moreel Beraad draait 
om het onderzoek naar goede zorg in een specifieke situatie, zo ont-
wikkelt de deelnemer in de training zich gaandeweg door het onder-
zoek naar wat in haar of zijn situatie een goede gespreksleider is. In 
dit leertraject staat de ervaring in de praktijk centraal.

 Foto: Nel Appelmelk
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5 .1  In le id ing  en  achtergrond

Aandacht voor ethiek door middel van reflectie op zorg en professionaliteit 
krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht in de gezondheidszorg. Verschil-
lende initiatieven worden ontplooid voor professionals die al werkzaam zijn 
in de zorg, maar ook in de vooropleidingen en scholing wordt tegenwoordig 
ruime aandacht besteed aan ethiek bij studenten geneeskunde (bijvoorbeeld 
Bijl &  Houtepen, 2005; Verkerk et al., 2007; zie ook de bijdrage van Lieke van 
der Scheer in dit boek). Al enkele jaren is de Moreel Beraad Groep van afde-
ling Metamedica van het VUmc te Amsterdam actief bezig in het opzetten en 
ontwikkelen van verschillende ethiekprojecten in gezondheidszorginstellin-
gen (psychiatrie, ouderenzorg, verstandelijke gehandicaptenzorg en algemene 
ziekenhuizen). Deze meerjarige projecten worden gefaseerd aangeboden. 
Een van de laatste fasen is het borgen van deskundigheid in het omgaan met 
ethische vraagstukken. Om deze fase succesvol te doen slagen worden mede-
werkers van de gezondheidszorginstelling opgeleid tot gespreksleiders Moreel 
Beraad. Maar hoe train je professionals uit de praktijk tot gespreksleiders 
Moreel Beraad? Welke vaardigheden moeten worden getraind en hoe? Welke 
factoren spelen in de praktijk een rol bij het al dan niet slagen van het trai-
ningstraject? Hoe ziet een dergelijk traject eruit?
Dit hoofdstuk richt zich op het trainen en opleiden van diverse medewer-
kers van gezondheidszorginstellingen tot gespreksleiders Moreel Beraad. 
De  training wordt beschreven vanuit de visie van de Moreel Beraad Groep 
op ethiek, Moreel Beraad en het ervaringsgericht leren. Na een uiteenzetting 
van de visie op Moreel Beraad zal de training gespreksleider Moreel Beraad 
worden beschreven zoals deze de laatste jaren door de Moreel Beraad Groep 
in diverse instellingen is gegeven en (door)ontwikkeld. Wat kunnen we op 
grond van de ervaringen en resultaten van de diverse trainingen zeggen over 
de voor- en nadelen van het trainen van gespreksleiders Moreel Beraad? Naast 
de feitelijke beschrijving van de training, worden ook de ervaringen over de 
organisatie en de inhoudelijke vormgeving van de training nader toe gelicht. 
Daarbij laten we ook de cursisten zelf aan het woord. Door deze ervaringen 
wordt inzichtelijk gemaakt op welke manier de training gespreksleider Moreel 
Beraad een essentieel onderdeel vormt van een structurele inbedding van 
reflectie en ethiek in de zorg.
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5 .2  Moree l  Beraad en  d ia log ische  e th iek

De vormgeving en de uitvoering van de ethiekprojecten in zorginstellingen, 
en daarmee ook de training gespreksleider Moreel Beraad, is geïnspireerd door 
de pragmatische hermeneutiek en de dialogische ethiek (Abma et al., 2009a). 
Deze stromingen gaan uit van het belang van de praktijk en hebben als doel 
om een communicatief klimaat te bevorderen waarin alle betrokken perspec-
tieven een stem krijgen. Het inzetten van Moreel Beraad is een van de instru-
menten om dit doel te bereiken in een zorginstelling. In een Moreel Beraad 
wordt door middel van een dialoog gereflecteerd op een praktijkvoorbeeld. De 
theorie (of een bepaald concept) heeft een ondergeschikte rol. Om vrijblijvend-
heid van het kritisch reflecteren op de dagelijkse praktijk te voorkomen staat 
in deze benadering de concrete ervaring, een casus, centraal. Deze concrete 
en persoonlijke ervaring vormt het uitgangspunt voor een gezamenlijk onder-
zoek waarin de participanten ‘vanuit hun eigen ervaringen een vergelijking 
maken en een verbinding leggen tussen de kennis van de buitenwereld en 
hun cognitieve (impliciete) vooronderstellingen’ (Procee, 2006). De uitkomst 
van dit onderzoek, het goede doen in de specifieke context van de casus, staat 
vooraf niet vast, maar wordt bepaald in een gezamenlijke dialoog.
In sommige landen is het gebruikelijk om de ethische ondersteuning in de 
kliniek vorm te geven door middel van ethische consultatie. De ethicus speelt 
daarbij de rol van adviseur en expert (Molewijk et al., 2008a; Steinkamp, 
2003). Vanuit een pragmatische hermeneutische en dialogische visie op 
ethiek gezien is de gespreksleider Moreel Beraad geen adviseur of moreel 
expert (zoals bij ethische consultatie) maar vooral facilitator. Het gaat hier 
om een andersoortige expertise zoals de kennis over Moreel Beraad, waar en 
hoe morele vragen ontstaan, het eigenaarschap van de morele vraag en welke 
gespreksmethode geschikt is. Deze expertise richt zich primair op het creëren 
van een dialoog en het begeleiden van het reflectieproces. Dit betekent dat de 
gespreksleider geen advies of inhoudelijke oordeel geeft over de morele kwes-
tie, maar gericht is op de kritische en constructieve training van de morele 
competenties van de hulpverleners en hun morele onderzoek naar wat goede 
zorg is (Molewijk & Widdershoven, 2006; Abma et al., 2009a). Een gespreks-
leider Moreel Beraad heeft de taak een open en veilige sfeer te creëren waarin 
een constructief gesprek plaatsvindt (Abma et al., 2009a), zodat iedere deel-
nemer in een Moreel Beraad zichzelf en zijn eigen professie kan bekijken en 
zich daarover kan verwonderen. Naast het inzetten van algemene gespreks-
vaardigheden, is het van belang dat de gespreksleider de morele kant(en) in de 
casus scherp voor ogen houdt, verschillende gespreksmethodiek(en) beheerst, 
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het redeneringsproces van de groep ondersteunt, en de participanten begeleidt 
in het verwoorden en plannen van concrete acties die uit het Moreel Beraad 
voortkomen (Abma et al., 2009a). Wat betekent deze pragmatische herme-
neutische en  dialogische visie op ethiek nu voor het trainen van professionals 
tot gespreksleiders Moreel Beraad? Hoe ziet het trainingstraject eruit om de 
bovenstaande  competenties en gedrag te trainen bij gezondheidszorgprofes-
sionals?

5 .3  Opzet  en  inhoudel i jke  vormgeving  van de  t ra in ing

De training als onderdeel van een meerjarig ethiekproject, een in-company 
training, is gericht op het opleiden van gezondheidszorgprofessionals (ver-
pleegkundigen, artsen, therapeuten, leidinggevenden, bestuurders etc.) in 
de gezondheidszorginstelling. Op deze manier wordt de gezondheidzorg-
instelling zelfvoorzienend wanneer er vanuit de afdelingen of teams de vraag 
komt naar gespreksleiders Moreel Beraad en is zij niet meer afhankelijk van 
externe expertise. Naast het praktische voordeel van het zelfvoorzienend zijn, 
heeft dit ook te maken met de visie op ethiek en Moreel Beraad. Zoals Moreel 
Beraad een aanspraak maakt op de verantwoordelijkheid van de professional 
zelf – in het maken van morele beslissingen of oordelen – zo doet de training 
een beroep op de verantwoordelijkheid van de zorginstelling: de verantwoor-
delijkheid en de zorg voor de professionalisering van haar medewerkers, door 
het inbedden van een structuur waarin een voortdurend proces van reflecte-
ren mogelijk is.
De huidige opzet van de training is het resultaat van langdurige ervaring 
met en wetenschappelijke evaluatie van trainingen met alle betrokkenen 
(Molewijk et al., 2008a/b). De opzet van de training bestaat uit 8 dagdelen 
van 4 uur verspreid over een half jaar (of 4 hele dagen). Tijdens elk dagdeel 
wordt een mix van theorie, presentatie, discussie en oefening aangeboden. De 
literatuur wordt niet passief besproken maar interactief door middel van vra-
gen van de deelnemers over de literatuur. Tijdens de bespreking ervan wordt 
direct gezocht naar concrete praktijkvoorbeelden waarin die bepaalde kwestie 
uit de literatuur speelt. Een enkele keer presenteert de trainer een theoretisch 
onderwerp als aanzet voor een discussie. Het bespreken van ‘de’ reflectie- en 
observatieverslagen (zie paragraaf 5.5) is een vast onderdeel van een trainings-
middag waarin de ervaring in de praktijk besproken wordt. Verder wordt er 
elke keer een Moreel Beraad met de groep geoefend, waarbij een deelnemer 
een gedeelte (of stap) van een methodiek voor zijn rekening neemt en oefent 
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met de  overige deelnemers die samen een concrete situatie onderzoeken. Ten 
slotte wordt aan het einde van de middag gezamenlijk de volgende trainings-
middag en de bijbehorende opdrachten doorgesproken.
De deelnemer wordt getraind in het leren hanteren van twee verschillende 
gespreksmethodieken, een variant van de Dilemmamethode (Graste, 2003) en 
de Socratische Dialoog (Kessels, 1997). Deze twee gespreksmethodieken zijn 
gekozen omdat ze in een aantal opzichten van elkaar verschillen: afhankelijk 
van het doel van het Moreel Beraad en de aard van de morele vraag, kan zo 
een keuze worden gemaakt tussen de gespreksmethodieken. Het goed leren 
hanteren van die methoden, en het begrijpen van het waarom van elke stap in 
die methode, krijgt veel aandacht in de training. Daarbij gaat het er niet om 
dat iedere cursist elke stap op dezelfde manier uitvoert, maar dat de cursist 
elke keer weer zich bewust is van de verschillende mogelijkheden per stap die 
men als gespreksleider kan zetten binnen de methode. Het leren zien van die 
mogelijkheden en het beargumenteren van een eenmaal gekozen mogelijk-
heid binnen een methode, maakt de gespreksleider tot een goede en flexibele 
regisseur van het onderzoek naar de morele vraag. Het ultieme doel van de 
training is echter niet om de methode strikt te volgen. Het uiteindelijke doel 
van de training is om de aanstaande gespreksleiders te leren de deel nemers in 
een Moreel Beraad te begeleiden in het voeren van een gesprek waarin een dia-
loog op gang komt in het (zelf)onderzoek over een moreel vraagstuk, dat gaat 
over wat goede zorg is in een specifieke situatie. Dit betekent dat in de training 
de deelnemers getraind worden om de gespreksmethodieken te gebruiken als 
een middel en geen doel op zichzelf. Verderop in dit hoofdstuk wordt dieper 
ingegaan op het primaire doel van de training.
Hoewel het in de training niet draait om kennis van theoretische concepten of 
argumenten, is het belangrijk dat de deelnemer enige weet heeft van bepaalde 
stromingen in de ethiek of bepaalde concepten zoals ‘autonomie’, zodat hij 
deze kan toepassen indien dit nodig is in een Moreel Beraad. Zoals een vak-
man weet waar hij mee bezig is en hoe hij zich onderscheidt van anderen, 
zo wordt van een gespreksleider Moreel Beraad verwacht dat hij enige kennis 
heeft van Moreel Beraad en hoe die zich verhoudt tot andere stromingen en 
theorieën. Vandaar dat in de training aandacht wordt besteed aan basale ken-
nis van ethiek (stromingen en theorieën). Verder worden de criteria voor een 
goede casus en een goede morele vraag (ter onderscheid van een praktische, 
technische of psychologische vraag) en het verschil tussen een dialoog en dis-
cussie uitgebreid besproken. Beide zijn handvatten voor een gespreksleider 
om een moreel onderzoek in goede banen te leiden. Het onderwerp ‘imple-
mentatie van Moreel Beraad’ krijgt ook aandacht omdat het opleiden van 
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gespreksleider Moreel Beraad niet los kan worden gezien van een structuur 
in een zorginstelling waarin Moreel Beraad kan worden gepraktiseerd. Ten 
slotte wordt in de training expliciet stil \gestaan bij het onderwerp ‘de rollen 
en verantwoordelijkheden van een gespreksleider’. Wat is een goede gespreks-
leider? In hoeverre mag of moet je sturend zijn? Welke rollen bestaan er als 
gespreksleider en wat zijn de effecten daarvan op het gesprek? In hoeverre is 
de gespreksleider verantwoordelijk voor de uitkomsten (en de follow-up) van 
een Moreel Beraad? De deelnemer wordt bewust gemaakt van de valkuilen 
en risico’s van Moreel Beraad zoals verborgen agenda’s en machtsmisbruik in 
teams. Maar ook het risico van machtsmisbruik (of de schijn ervan) wanneer 
je bijvoorbeeld als teamleider ook gespreksleider Moreel Beraad bent. Door 
middel van literatuur, het onderlinge gesprek met elkaar als deelnemers en 
trainer, en door het oefenen van Moreel Beraad wordt de deelnemer geprik-
keld om zijn visie hierop en zijn eigen stijl als gespreksleider te ontwikkelen.
In deze paragraaf is een beeld geschetst van de opzet, organisatie en de inhou-
delijke onderwerpen die in de training aan bod komen. Impliciet komt ook 
naar voren wat een deelnemer kan verwachten en wat er van hem of haar 
wordt gevraagd. Wat zegt dit over de deelname aan de training? Kan iedereen 
deelnemen of zijn er bepaalde voorwaarden gesteld? In de volgende paragraaf 
wordt ingegaan op wat dit betekent dit voor de voorwaarden en selectie van de 
toekomstige gespreksleiders Moreel Beraad.

5 .4  Se lect ie  curs is ten  en  voorwaarden voor  dee lname aan 
t ra in ing

De selectiecriteria worden, wanneer het een onderdeel van een meerjarig 
ethiekproject is, in overleg met de gezondheidszorginstelling opgesteld. In 
de loop van de jaren is onze visie op selectiecriteria veranderd. In de eerste 
trainingen lag de nadruk op het hebben van bepaalde vaardigheden (com-
municatie, zichzelf presenteren, analyseren etc.). Aan de hand van een pro-
fiel werd de voorwaarde voor het deelnemen aan de training getoetst. In de 
loop van de jaren werden deze vaardigheden van minder groot belang, omdat 
andere zaken er meer toe deden: de training werd opengesteld voor een breder 
publiek. Een van de belangrijke punten die door de ervaring met het geven van 
trainingen en de evaluaties ervan naar voren kwam, is de ervaring met Moreel 
Beraad als deelnemer. Het is vandaag de dag een cruciale voorwaarde om deel 
te nemen aan de training. Deelnemers aan de training zonder ervaring blijken 
een ander en vaak trager ontwikkelingsproces door te maken in de opleiding 
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tot gespreksleider Moreel Beraad dan deelnemers met ervaring. Onervaren 
deelnemers hebben veel tijd nodig om een beeld te krijgen van wat Moreel 
Beraad is en hoe het er in de praktijk uitziet. In de evaluaties van deze deelne-
mers kwam naar voren dat zij het gevoel hadden pas halverwege de training 
te weten wat Moreel Beraad is om pas vanaf dat moment te werken aan het 
ontwikkelen van hun rol als gespreksleider. Voor hen was het trainingstraject 
te kort. Dit had ook consequenties op het leereffect van de groep in bijvoor-
beeld samenwerkingsopdrachten. Wanneer leertrajecten van deelnemers in 
een groep zover uit elkaar liggen, is het rendement van het leren voor alle deel-
nemers niet optimaal. Daarom is enkele jaren geleden een selectieprocedure 
opgesteld waarin onder andere de ervaring met Moreel Beraad als deelnemer 
(minimaal drie keer) vereist is.
Verder wordt in de selectieprocedure ook gekeken naar de motivatie van de 
deelnemer, om enerzijds vrijblijvendheid en uitval tijdens de training te voor-
komen, anderzijds om de wederzijdse verwachtingen af te stemmen. Dit laat-
ste speelt vooral wanneer het trainingstraject een onderdeel is van een groter 
ethiekproject in een zorginstelling. Vaak is dan de verwachting dat de opge-
leide gespreksleiders na de training breed inzetbaar zijn in de organisatie en is 
deelname aan de training daarom geen vrijblijvende keuze.
Een van de belangrijkste elementen van de training is het oefenen van Moreel 
Beraad tussen de trainingsbijeenkomsten door. De gedachte hierachter is dat 
men vooral door de ervaring leert en kennis verkrijgt. Verderop in het hoofd-
stuk wordt hier dieper op ingegaan. Zowel de opzet als de organisatie van de 
training is dan ook gericht op het leren door de ervaring van het doen (‘lear-
ning by doing’). De manier waarop de training is ontworpen alsook de uit-
voering ervan is primair gericht op het oefenen van Moreel Beraad in en met 
de praktijk. Voor deelnemers in een incompany-training biedt de structuur, 
die gedurende het ethiekproject is gecreëerd in een zorginstelling (zie vorige 
paragraaf), een voordeel in het organiseren van mogelijkheden om Moreel 
Beraad te oefenen. Dit voordeel werd nog eens bevestigd in de evaluatie van 
een landelijke training, georganiseerd in 2009, waarin de deelnemers indi-
vidueel deelnamen en in hun organisatie (nog) geen structuur of inbedding 
van Moreel Beraad aanwezig was. Door de meerjarige ethiekprojecten is er in 
de gezondheidszorginstelling vaak al grote bekendheid over Moreel Beraad 
en is er draagvlak in de organisatie om dit instrument te gebruiken en verder 
in de organisatie te ontwikkelen. Het organiseren van oefenmomenten tus-
sen de trainingsbijeenkomsten door is daardoor makkelijker, men heeft niet 
alleen de toezegging om te kunnen oefenen, maar ook de steun van verschil-
lende lagen in de organisatie. Voor de implementatie van Moreel Beraad is dit 
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laatste cruciaal. Om dit te waarborgen wordt de deelnemer vóór de start van 
de training gevraagd om een overeenkomst te ondertekenen samen met een 
leidinggevende(n), waarin niet alleen om toestemming wordt gevraagd om 
deel te nemen aan de training, maar ook steun en support om Moreel Beraad te 
oefenen in teams. In de overeenkomst moeten de deelnemer en diens leiding-
gevende duidelijk maken hoeveel oefen moreel beraden tijdens de training en 
hoeveel moreel beraden na de training, op jaarbasis, verzorgd kunnen gaan 
worden. Verder is in de overeenkomst ook opgenomen dat er voor vervanging 
gezorgd moet worden voor het teamlid dat deelneemt aan de training, zodat 
deze niet in loyaliteitsconflict komt wanneer er onverwachte gebeurtenissen 
in het team plaatsvinden, zoals ziekte. Ten slotte wordt de deelnemer vooraf-
gaand aan de training nadrukkelijk gewezen op de voorwaarde van oefenmo-
gelijkheden in de praktijk en de eis om die, indien ze niet aanwezig zijn, vooraf 
(alsnog) te organiseren. Deze oefeningen vormen de voedingsbodem voor de 
deelnemer om zijn vaardigheden en kennis als gespreksleider te ontwikkelen. 
Zoals met veel zaken rondom het leren, geldt ook hier ‘oefening baart kunst’.

5 .5  A l  doende le ren

De training is erop gericht om de deelnemers op te leiden tot capabele 
gespreksleiders die, in lijn met de visie, in staat zijn om een dialoog op gang 
te brengen in een open en veilige sfeer. Om dit te bereiken staan de opzet van 
de training en de trainingsbijeenkomsten in het teken van de volgende alge-
mene leerdoelen: het leren coachen van een groep, het zich eigen maken van 
verschillende gespreksmethodieken met als doel het op gang brengen van een 
dialoog, het leren onderscheiden (zelf én met de groep deelnemers van een 
Moreel Beraad) van morele vraagstukken, het begeleiden van een gezamenlijk 
onderzoek en ten slotte het verkrijgen van basiskennis over bepaalde relevante 
ethische concepten en argumenten.
Overstijgend aan deze algemene leerdoelen is het primaire doel ‘de ontwikke-
ling van een eigen stijl en houding als gespreksleider Moreel Beraad’. Dit heeft 
te maken met de visie op ethiek en Moreel Beraad, waarin de praktijk en de 
ervaring centraal staan, met als focus de dialoog als middel om te reflecteren. 
Evenals niet op voorhand vaststaat wat goede zorg is, zo bestaat er ook geen 
blauwdruk van de goede gespreksleider. Iedere stijl heeft z’n eigen kracht en 
oefent op eigen wijze invloed uit op een groep en op het gesprek. De deelne-
mer zal door middel van oefenen een eigen stijl en houding als gespreksleider 
moeten ontwikkelen, zonder daarbij de essentie en het doel van Moreel Beraad 
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te verliezen. Niet ieder goed gesprek is een moreel gesprek en niet ieder Moreel 
Beraad is een goed gesprek. In de training wordt hier op verschillende manie-
ren aandacht aan besteed. Een voorbeeld hiervan is het leren hanteren van 
de gespreksmethodieken. Eerder werd al gezegd dat de gespreksmethodiek 
slechts een middel is om een dialoog op gang te brengen, het gesprek te struc-
tureren of om bijvoorbeeld een onderzoekshouding onder de deelnemers van 
Moreel Beraad verder te ontwikkelen. In de opzet van de training is er daarom 
gekozen om de twee gespreksmethodieken juist afwisselend (dus om en om) 
te oefenen in de trainingsmiddagen, in plaats van eerst de ene methodiek en 
halverwege de training de andere methodiek.
Tijdens de trainingsbijeenkomsten ligt de focus op de houding van de 
gespreksleider en in de oefening van Moreel Beraad wordt hierbij expliciet 
stilgestaan. De deelnemer wordt voortdurend gevraagd te reflecteren op zijn 
houding en de keuzes die hij maakt in het begeleiden van het gesprek (‘Welke 
acties helpen de deelnemers (van het Moreel Beraad) in het onderzoek en wel-
ke acties helpen niet?’, of: ‘ Welke keuzes maak je wanneer je gebonden bent 
aan een tijdslimiet?’). De trainer richt zich dan niet op wat goed of fout is in 
de keuzes of de stijl van de gespreksleider, maar laat de deelnemer reflecteren 
door middel van vragen. Daarbij staat zowel de ervaring van de gespreksleider 
zelf als die van de deelnemers in het Moreel Beraad centraal (en niet het steeds 
toetsen aan algemene criteria voor een goede gespreksleider). Als het gaat om 
de oefeningen in de trainingsmiddagen, dan komt in dit verband het leren van 
de groep ook sterk naar voren. De interacties en discussies die plaatsvinden 
tussen de deelnemers, naar aanleiding van bepaalde ervaringen, vormen een 
belangrijk gezamenlijk leerproces in de vorming en groei als gespreksleider 
en de daarbij onderliggende ideeën van de individuele deelnemer.
In de training wordt ook gebruik gemaakt van video-opnames van de oefe-
ningen, opgenomen tijdens de trainingsmiddagen. Aan de hand van (per-
soonlijke) reflectievragen van de trainer, bekijkt de deelnemer de opnames 
van zichzelf en die van de anderen. In de oefeningen tussen de trainings-
middagen in maakt de deelnemer gebruik van een formulier waarin hij door 
middel van vragen reflecteert op een aantal aspecten: het proces en de inhoud 
van het gesprek, de dynamiek in de groep en de interactie tussen hem en de 
deelnemers van het Moreel Beraad, de kwaliteit van het onderzoek en de eigen 
houding als gespreksleider in relatie tot de persoonlijke leerdoelen. Daarnaast 
wordt gewerkt in duo’s, waarbij de deelnemers elkaar observeren en observa-
tieverslagen schrijven. Om het proces van het ontwikkelen van een eigen stijl 
en houding als gespreksleider verder te ondersteunen, wordt in de training 
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literatuur aangeboden waarin juist verschillende visies op ethiek en (metho-
den van) Moreel Beraad worden beschreven.
Een centrale rol in de vorming en groei als gespreksleider spelen de persoon-
lijke leerdoelen die, gedurende de training, door de deelnemer zelf worden 
opgesteld en bijgesteld. De deelnemer rapporteert zijn ervaringen door mid-
del van (reflectie- en observatie)verslagen waarin zijn persoonlijke leerdoelen 
leidend zijn. Dit betekent dat op elke oefening in de praktijk wordt gereflec-
teerd en geëvalueerd aan de hand van deze doelstellingen. Naderhand stelt de 
deelnemer zijn persoonlijke leerdoelen bij of herformuleert ze, zodat ze van 
betekenis zijn wanneer ze direct gekoppeld worden aan de oefening op de trai-
ningsmiddag. De persoonlijke leerdoelen vormen een leidraad voor de deel-
nemer en weerspiegelen daarmee zijn ontwikkeling als gespreksleider Moreel 
Beraad. Deze weerspiegeling is van grote betekenis voor de trainers om goed 
te kunnen anticiperen op het ontwikkelingsproces van de deelnemers. Op wel-
ke manier dat vorm krijgt, wordt in de volgende paragraaf beschreven, waar 
dieper wordt ingegaan op de rol van de trainers.

5 .6  De ro l  van de  t ra iners  en  het  assessment  van de 
dee lnemer

De visie op Moreel Beraad en ethiek, die haarweerklank heeft in de opzet en 
organisatie van de training, heeft ook haar effect op de rol van de trainers en 
de manier waarop zij de training ‘doceren’. Het woord ‘doceren’ is met opzet 
tussen accolades geplaatst, omdat het hier niet primair gaat om het overdragen 
van bepaalde kennis of vaardigheden over wat een goede gespreksleider is. 
Zoals een gespreksleider Moreel Beraad het gezamenlijk onderzoek over een 
moreel vraagstuk op gang brengt en zich richt op het onderzoeksproces, zon-
der een inhoudelijk advies of oordeel over de morele kwestie te geven, zó pro-
beert de trainer de deelnemers in de ervaring te laten ontdekken wat de juiste 
houding als gespreksleider is en zich niet te laten voorstaan op de juiste manier 
van goed gespreksleiderschap. De trainer is de expert die zowel het individuele 
als het gezamenlijke onderzoeksproces van wat een goed gespreksleider is, 
genereert en faciliteert. Onder deze rol valt ook de functie van ‘bewaken’. Net 
als een gespreksleider het onderzoek in een Moreel Beraad bewaakt en bij-
stuurt waar nodig is, zo bewaakt de trainer het onderzoeksproces naar wat een 
goed gespreksleider is. De persoonlijke leerdoelen en de verslaglegging van 
de deelnemer vormen daarbij een belangrijk middel om de ontwikkeling van 
de deelnemer te volgen en daar waar nodig extra aandacht of begeleiding te 
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bieden. Hoewel er, zoals eerder gezegd, geen blauwdruk bestaat van ‘dé goede 
gespreksleider’, is dit een manier waarop een trainer bijvoorbeeld kan beoor-
delen of iemand voldoende geschikt is als gespreksleider Moreel Beraad. De 
trainer heeft dan vooral oog voor de manier waarop de deelnemer reflecteert 
en rapporteert over zichzelf en de ontwikkeling die hij doormaakt. Dit verge-
lijkt hij vervolgens weer met datgene wat naar voren komt, wat de trainer ziet 
en ervaart tijdens de oefeningen in de trainingsmiddagen. Uit dit complete 
beeld blijkt vaak of en hoeveel vertrouwen de deelnemer heeft in zichzelf en 
in de rol als gespreksleider Moreel Beraad. Bijvoorbeeld, aan het eind van een 
eerdere training gaf een van de deelnemers in de evaluatie het volgende weer:

‘Voor ik dát zou doen (Moreel Beraad leiden), zou ik er meer mee bezig 
willen zijn. Ik voel me nog niet genoeg beslagen om daar mee te starten 
(...). Ik heb daar in die cursus gezeten en nu breekt het stuk aan van “het 
doen”.

Het citaat geeft aan dat het hebben van kennis en vaardigheden vaak niet toe-
reikend genoeg is om in de praktijk aan de gang te gaan als gespreksleider 
Moreel Beraad. De trainer toetst daarom niet alleen deze twee aspecten, maar 
ook het zelfvertrouwen van de deelnemer in zijn rol als gespreksleider Moreel 
Beraad. Daarbij speelt het vertrouwen van de trainer(s) in de deelnemer ook 
een belangrijke rol. Om het ontwikkelingsproces van de deelnemer op al deze 
vlakken te kunnen toetsen is het een vereiste voor het slagen voor de training 
dat de deelnemer oefent tussen alle trainingsbijeenkomsten in, en alle versla-
gen maakt en inlevert. Ten slotte wordt verwacht dat de deelnemer alle trai-
ningsbijeenkomsten bijwoont. Het kan ertoe leiden dat de training eventueel 
verlengd wordt met een extra trainingsmiddag, omdat blijkt dat de deelnemer 
meer oefening nodig heeft onder begeleiding van een ervaren trainer. Of dat 
er een extra oefening in de praktijk van de deelnemer wordt gevraagd. Uit de 
ervaring blijkt dat het vaak de deelnemer zelf is die om een van deze twee 
opties vraagt. In gezamenlijk overleg bepalen de deelnemer en trainer wat 
passend en het meest effectief is in het leerproces van de deelnemer. Het is 
tenslotte de deelnemer die na de training zelf aan de gang moet gaan. Want 
net als bij autorijden, begint het pas echt na het slagen van de training en blijft 
het leren een doorgaand proces, ook na de training.
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5 .7  De t ra in ing  en  dan?

Omwille van het op peil houden van de kwaliteit van de gespreksleiders, en 
daarmee vaak ook de kwaliteit van de Moreel Beraad bijeenkomsten, is het van 
belang om ook ná de training blijvende aandacht en ondersteuning te bieden 
aan de opgeleide gespreksleiders door middel van nascholing en supervisie. 
Dit impliceert indirect ook de noodzakelijkheid voor de gezondheidszorginstel-
ling om een structuur te bieden waarin de gespreksleiders hun vaardigheden 
kunnen blijven oefenen in de praktijk. Uit evaluaties van eerdere trainingen is 
gebleken dat de deelnemers anders terugvallen en na enige tijd voor zichzelf 
een drempel opwerpen om nog actief als gespreksleider aan de gang te gaan:

‘Ik wilde wel een gespreksleider worden, maar ik bemerk echter nu wel 
“koudwatervrees” (...) We hebben nodig dat we dit vaak doen’ (opgeleide 
gespreksleider na 2 jaar).

Daarnaast bestaat het risico dat de kwaliteit of de visie op Moreel Beraad en het 
gespreksleiderschap kan vervagen, bij zowel gespreksleiders als de zorginstel-
ling die Moreel Beraad heeft geïmplementeerd. Door middel van een lerend 
netwerk, een platform waar regelmatig kennis en ervaring met anderen wordt 
gedeeld (Abma et al., 2009b), in of buiten de instelling, bewaakt de gespreks-
leider de kwaliteit van zijn vaardigheden en biedt het voor de zorginstelling 
een structuur om zich verder te ontwikkelen in haar visie en beleid op ethiek. 
Een lerend netwerk houdt de deelnemers scherp in het denken over Moreel 
Beraad en bewaakt daarmee ook de eigenheid van Moreel Beraad. Met name 
dit laatste is voor de Moreel Beraad Groep een grote meerwaarde in het super-
viseren van het steeds groter wordende aantal zorginstellingen met opgeleide 
gespreksleiders Moreel Beraad.

5 .8  Discuss ie  en  conc lus ie

De training gespreksleider Moreel Beraad, ontworpen en vormgegeven door 
de Moreel Beraad Groep van het VUmc te Amsterdam, traint gezondheids-
zorgprofessionals tot gespreksleiders die systematisch gesprekken over goede 
zorg willen begeleiden. De deelnemer leert twee verschillende gespreksme-
thodieken te hanteren en krijgt literatuur en diverse onderwerpen aange-
boden over basale ethische theorieën en concepten. Een centrale plek in de 
training is ingeruimd voor de doelstelling ‘het ontwikkelen van een eigen stijl 
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en houding in het gespreksleiderschap’. Zowel de opzet en organisatie, als het 
inhoudelijke aanbod van de training is hierop gericht en krijgt met name vorm 
door het leren met en in de praktijk. Dit komt voort uit de visie van de Moreel 
Beraad Groep op ethiek en Moreel Beraad, waarin men uitgaat dat de kennis 
verkregen wordt door de ervaring in en met de praktijk. Zoals in een Moreel 
Beraad het antwoord op goede zorg in de specifieke context van een casus niet 
op voorhand vaststaat, maar bepaald wordt door de dialoog en de uitwisse-
ling van de perspectieven, zo is ‘dé goede gespreksleider’ ook niet van tevoren 
vastgelegd of bepaald. De deelnemer doorloopt een proces van onderzoekend 
en ervarend leren, zowel in de training als in de praktijk. De reflectie op eigen 
functioneren, de uitwisseling van ideeën – aangereikt door literatuur en pre-
sentaties –, het observeren van elkaar in het begeleiden van Moreel Beraad 
in de praktijk, zijn manieren die dit proces stimuleren en verder vorm doen 
krijgen. De interactie met de trainers, de uitwisseling van ervaringen en de 
discussies met de andere deelnemers met name tijdens de trainingsdagen, 
ondersteunt dit proces. Zoals de gespreksleider Moreel Beraad het gezamen-
lijk leeronderzoek naar de morele vraag in de groep faciliteert, zo faciliteren de 
trainers het gezamenlijk leeronderzoek van de cursisten naar wat een goede 
gespreksleider is.
Een aandachtspunt in de training is het assessment van de deelnemer. Hoewel 
de trainer door middel van observaties tijdens de training en het lezen van 
de (observatie- en reflectie)verslagen zo goed mogelijk een beeld probeert 
te krijgen van de geschiktheid van de deelnemer als gespreksleider Moreel 
Beraad, blijft dit soms een lastig punt. Heeft de trainer voldoende zicht op de 
mogelijkheden van de aanstaande gespreksleider? Is er een verschil tussen 
oefenen tijdens de training en het oefenen in de praktijk, hetgeen de trainer 
niet meemaakt? Het voldoende beheersen van vaardigheden en het hebben 
van veel kennis garandeert nog geen kwalitatief goede gespreksleider. Ook een 
gespreksleider vol zelfvertrouwen leidt niet direct tot een goed moreel onder-
zoek in een groep. Is het begeleiden van een gesprek over een probleem in de 
zorgpraktijk ook voldoende? Is een deelnemer die de methode strikt hanteert 
ook een goede gespreksleider Moreel Beraad? Voldoende informatie voor het 
toetsen en beoordelen van de geschiktheid van de deelnemers in de training 
blijft een punt dat verder ontwikkeld moet worden. Evenals het toetsen zelf en 
de daaraan gekoppelde vraag of en wanneer je in de training deelnemers als 
ongeschikt moet beoordelen.
Een landelijk lerend netwerk, waarin kennis en ervaringen uit verschillende 
praktijken met elkaar gedeeld worden, zou in de nabije toekomst een rol kun-
nen spelen in het proces van het verder ontwikkelen van de training en het 
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delen van (trainings)ervaring. Een dialoog over de kwaliteit van Moreel Beraad, 
de gespreksleiders en de training zelf, kan mogelijk een bijdrage  leveren aan 
het ontwikkelen van een instrument of een methodiek om het assessment van 
de deelnemer in de training beter te reguleren.
De huidige opzet (inhoud en vorm) en organisatie van de training is het resul-
taat van een jarenlange ervaring met en het evalueren van deze trainingen, 
samen met de deelnemers in hun praktijken. Dit vormt de basis voor een 
voortdurende reflectie op de training en de onderlinge dialoog over de kwali-
teit van de training. Dit is een continu leerproces van aanpassen en verbeteren 
van de training, waarbij gezamenlijk onderzoek en het leren door ervaring 
van zowel cursisten als trainers centraal staan. Momenteel gebeurt dit leren 
op verschillende manieren. Een expliciete manier van leren is bijvoorbeeld een 
ZonMw-project waarin vergelijkend onderzoek wordt gedaan naar de trainin-
gen die gefaciliteerd worden door het Expertisecentrum Ethiek in de Zorg van 
het UMC in Groningen en de Moreel Beraad Groep van VU Medisch Centrum 
in Amsterdam. Door onderzoek en ervaring kan de training zó worden vorm-
gegeven dat het werkelijk van betekenis kan zijn en aansluit bij de praktijk.
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6 Motivatie door dwang en drang. 
Gedwongen detoxificatie in de 
psychiatrie

Arnold van Elteren

Soms blijkt behandelen op een afdeling in een psychiatrisch zieken-
huis niet meer mogelijk, omdat de patiënten te veel drugs gebruiken 
en het afdelingsklimaat verziekt is geraakt. Een afdeling besloot tot 
gedwongen detoxificatie over te gaan. Maar hoe is dat ethisch en 
juridisch verantwoord te doen? Gedwongen afkicken was bovendien 
eerder weinig succesvol. Het experiment werd vergezeld van een 
interactief ethisch evaluatieonderzoek.

6.1  Int roduct ie

Op een afdeling van de Mondriaan Zorggroep is men in 2007 gestart met 
een gedwongen behandeling ‘psychiatrische diagnose en drugs’ (PD&D) 
voor psychiatrische patiënten met een rechterlijke machtiging, bij wie door 
drugsgebruik de behandeling ernstig belemmerd wordt. Door drugs (tijdelijk) 
uit te sluiten beoogt men de patiënten te motiveren om weer behandeling te 
accepteren en de overlast die deze patiëntencategorie veroorzaakt, te vermin-
deren. Deze nieuwe aanpak heeft een paradoxaal karakter: middels een zware 
dwang ingreep (gedwongen detoxificatie) poogt men patiënten (zo mogelijk) 
weer op interne motivatie en eigen verantwoordelijkheden aan te spreken. Wij 
zijn gevraagd de ontwikkeling van deze nieuwe aanpak te ondersteunen, mid-
dels een responsief evaluatieonderzoek.

In dit hoofdstuk doen we verslag van de ontwikkeling van het PD&D project. 
Een ethisch complex en gevoelig project, dat wij hebben ondersteund door 
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voortdurend met alle betrokkenen te reflecteren op de belangrijke kwesties 
die erin speelden. In dit hoofdstuk gaan we eerst kort in op de onderzoeks-
methode waarmee we de reflectie binnen dit project hebben bewerkstelligd. 
Daarna zullen we vooral op de inhoud van het PD&D project ingaan, om te 
tonen waar deze reflectie over ging en waar dat in de praktijk toe heeft geleid. 
We tonen de context, de eerste resultaten en het procesverloop van het PD&D 
project. Ook gaan we in op de ethische aspecten van deze vorm van dwang. 
Tot slot zullen we terugkijken op wat deze vorm van reflectie in concrete (zorg)
praktijken kan betekenen.

6.2  Het  eva luat ieonderzoek

In het PD&D project wilde men op basis van zich aandienende ervaringen en 
vragen gaandeweg een nauw op de praktijk aansluitende aanpak ontwikkelen. 
Men had een plan in hoofdlijnen, maar wilde dat verder laten ontwikkelen door 
te reageren op zich aandienende situaties en ervaringen. Vanwege de ervaring 
met praktijkondersteunend onderzoek zijn wij benaderd om dit project te eva-
lueren. Het evaluatieonderzoek volgde een ‘responsieve evaluatiebenadering’. 
Dit omvat het opzetten van een systematisch dialogisch leerproces tussen alle 
belanghebbenden (Abma & Widdershoven, 2006). Dit gebeurt door ervarin-
gen en kwesties vanuit alle perspectieven eerst apart te inventariseren en uit 
te diepen, en daarover vervolgens dialoog te voeren tussen de verschillende 
betrokken partijen. In deze evaluatie zijn naast de professionele perspectie-
ven van behandelaren, verpleegkundigen en managers, nadrukkelijk ook die 
van patiënten en familieleden systematisch meegenomen. Gaandeweg wordt 
met alle betrokken partijen steeds gereflecteerd op wat zich voordoet, wat hun 
ervaringen zijn en wat zij vanuit hun perspectief daarin van belang achten. Op 
deze manier kan een projectontwikkeling ook gaandeweg steeds bijgestuurd 
worden. De centrale evaluatievraag was: ‘Welke bedoelde en  onbedoelde effec-
ten worden er zichtbaar tijdens dit gedwongen detoxificatie project?’ Daar-
naast was het de bedoeling de betreffende afdeling te ondersteunen bij het 
realiseren van een cultuuromslag.

In dit project is de evaluatieonderzoeker lange tijd een aantal dagen per week 
op de afdeling aanwezig geweest. Deze ingebedde aanpak zijn we hermeneu-
tisch werk gaan noemen; een werkwijze die tot reflectie aanzet binnen de 
alledaagse gang van zaken in praktijk. Er is voor deze aanpak gekozen van-
wege twee redenen. Ten eerste vanwege de verwachte dynamiek in het pro-
ject, namelijk veel en snelle veranderingen. Op deze wijze zaten we er dicht 
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op en konden we op veranderingen gelijk inspelen. Ten tweede vanwege de 
cliëntengroep, namelijk net afgekickte psychiatrische patiënten. Om ook hun 
perspectief mee te kunnen nemen moest contact met hen worden opgebouwd, 
moesten we vaak aanwezig zijn en dat vroeg tijd. Vanuit deze geïntegreerde 
aanpak heeft de onderzoeker direct binnen allerlei reguliere bijeenkomsten 
en tijdens de dagelijkse routines reflectie kunnen stimuleren. Steeds weer 
vragen stellen en steeds terugspiegelen wat hij waarnam. En steeds ook het 
perspectief van de patiënten bij professionals inbrengen, zodat zij ook meer de 
relativiteit van hun eigen perspectief gingen zien.
Deze werkwijze heeft er toe geleid, dat er binnen het project op een breed scala 
van onderwerpen reflectie heeft plaatsgevonden. Zo heeft het evaluatieonder-
zoek een dialogisch leerproces op gang gebracht, dat de mogelijkheid gaf het 
PD&D project gaandeweg steeds bij te sturen en werd inzicht verkregen in het 
verloop en de beoogde en onbeoogde effecten van de PD&D aanpak. Het heeft 
een verhoogd (wederzijds) begrip opgeleverd en een zich voortdurend actu-
aliserende actieagenda om de praktijk verder te verbeteren. In onderstaande 
tabel staat een overzicht van de onderzoeksactiviteiten. Daarna zullen ingaan 
op de inhoud van het evaluatieonderzoek, namelijk de ontwikkeling van het 
PD&D project.

September 
2007 
November 
2007

Vooronderzoek: 
scheppen voorwaar-
den en sociale con-
dities voor evaluatie; 
verkenning belangen 
van verschillende 
betrokkenen 

– Participerende observatie op afdeling (meerdere 
dagen per week), inclusief alle structurele en ad 
hoc stafoverleggen en dagelijkse overleggen in 
patiëntengroep.

– Diepte-interviews diverse professionals (totaal: 12).

December 
2007
September 
2008

Uitdiepen belangen 
en kwesties van 
betrokkenen, 
beschrijven project 
ontwikkelingen; 
 faciliteren gezamen-
lijk leerproces tussen 
diverse betrokkenen

– Voortzetting participerende observatie op afdeling 
en overleggen.

– Diepte-interviews diverse professionals (20), en 
familieleden (6); *on-the-fly* (logboekgenoteerde) 
‘interviews’ patiënten (totaal: 5 patiënten zijn 
intensief gevolgd, 12 minder intensief).

– Homogene focus/werkgroep verpleegkundig 
team (totaal: 8), behandelteam (4), 
projectmanagement (2).

– Heterogene focusgroep stafleden (2). 

Oktober 
2009 
Januari 
2010

Integratie en borging
evaluatiebevindin-
gen in afdelings-
processen en 
behandelprocedures 

– Homogene focus/werkgroep verpleegkundig 
team (3).

– Heterogene focusdagen multidisciplinair team (2).
– Heterogene focusgroep projectmanagement (1).
– Heterogene focusgroep gehele afdelingsstaf (1).

Tabel 1   Evaluatie onderzoeksactiviteiten
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6.3  Context  van het  PD&D pro ject

Zowel het gebruik van drugs als het toepassen van dwang zijn actuele kwesties 
in de klinische GGZ. Het gebruik van drugs in de psychiatrie is enorm. Bijna 
30% van de intramuraal verblijvende patiënten is verslaafd aan alcohol en/of 
drugs of misbruikt deze middelen in ernstige mate. Vaak worden zelfs nog 
hogere percentages genoemd, en adequate oplossingen zijn er nauwelijks. In 
de GGZ staat daarnaast ook de toepassing van dwang ter discussie. Onder de 
noemer ‘dwang en drang’ is er veel aandacht voor separeren, zoals elders in dit 
boek uitgebreid beschreven is. Het streven is dit gebruik te verminderen, en 
de toepassing van dwang en drang te humaniseren. Ook in het psychiatrisch 
ziekenhuis de Mondriaan Zorggroep in Limburg lopen diverse dwangreductie 
projecten. Daarnaast is men er in september 2007 het Psychiatrische Diag-
nose en Drugs (PD&D) project gestart, gericht op gedwongen detoxificatie van 
patiënten met ernstig drugsmisbruik. Deze aanpak is op zichzelf niet nieuw, 
althans in de verslavingszorg, maar in traditionele psychiatrische ziekenhui-
zen is detoxificatie nog tamelijk ongebruikelijk. Momenteel versmelten deze 
vroeger gescheiden circuits en dit project is daar exemplarisch voor. Er zijn 
in ons land wel al enkele klinieken voor dubbele diagnose (psychiatrie & ver-
slaving) waar detoxificatie onderdeel van de behandeling uitmaakt. Ook bij 
criminele verslaafden is detoxificatie vaak gedwongen.
In het PD&D project van de Mondriaan Zorggroep is echter sprake van een 
andere patiëntencategorie. Het gaat om patiënten met primair psychiatrische 
problematiek in combinatie met ernstig misbruik van cannabis en steeds 
vaker amfetaminen, maar geen cocaïne of heroïne. In de verslavingszorg 
wordt onderscheid gemaakt tussen ‘gebruik’, ‘misbruik’, ‘ernstig misbruik’ 
en ‘verslaving’, in een oplopende mate van afhankelijkheid. Men had hier te 
maken met vooral schizofrene psychiatrische patiënten met een rechterlijke 
machtiging, die tijdens hun (langdurige) opname steeds meer middelen ‘ern-
stig misbruikten’.

6.4  Het  PD&D pro ject :  jur id isch  g lad  i j s?

In de PD&D aanpak worden deze patiënten onvrijwillig drie maanden op een 
detoxificatie-afdeling geplaatst. De eerste twee maanden mogen zij die afde-
ling niet verlaten, in de derde maand kan dat onder begeleiding eenmaal per 
week. Dit betekent een forse vrijheidsbeperking. De juridische voorwaarden 
voor dwangingrepen in de GGZ zijn vanaf 1994 vastgelegd in de Wet Bopz. 
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In die wet staat zelfbeschikking centraal. Voor dwanginterventies kent de 
wet Bopz enkel het gevaarscriterium: dwang mag alleen worden toegepast 
in geval van risico of gevaar voor zichzelf of anderen. Als het gaat om onge-
remd drugsgebruikende patiënten die al met een rechterlijke machtiging zijn 
opgenomen, is geen direct risico of gevaar voor de patiënt of anderen aan 
te wijzen. De PD&D interventie is daarom niet te rechtvaardigen vanuit het 
zelfbeschikkingsprincipe. Maar de combinatie van psychiatrische problema-
tiek en ongeremd drugsgebruik leidt wel tot een situatie met nauwelijks nog 
aanspreekbare patiënten, voor wie elk perspectief op verbetering ontbreekt. 
Bovendien ontwricht deze situatie de afdeling en demotiveert ze de medewer-
kers. De leiding van de afdeling waar deze patiënten verbleven stond voor een 
dilemma. Moest men het zelfbeschikkingsrecht van de patiënten blijven res-
pecteren, of ingrijpen in deze situatie, ook als daar wettelijk weinig basis voor 
leek te zijn?
De verschuiving in de gebruikstrend de laatste jaren, van eerst vooral can-
nabis naar steeds meer amfetaminen (speed), versterkte dit dilemma. Deze 
nauwelijks voor behandeling ontvankelijke patiënten bleven steeds langer op 
de afdeling, en het veranderde drugsgebruik leidde tot een flinke toename van 
agressie-incidenten. Hulpverleners op de afdeling waren steeds meer bezig 
met beheersen in plaats van behandelen. Controles op drugsbezit, misleiding, 
achterdocht, wantrouwen, conflicten en agressie waren dagelijks aan de orde. 
Stafleden omschreven hun werk als het spelen van politieagent en het bieden 
van een hotelfunctie. Behandelbeslissingen waren gereduceerd tot het aanpas-
sen van medicatie en het wel of niet toekennen van vrijheden om naar buiten 
te mogen.
Tegen deze achtergrond besloten de behandelaars tot een radicale beleids-
verandering, namelijk gedwongen detoxificatie en isolatie. Zij beseften dat 
zij zich met de PD&D interventie juridisch op glad ijs begaven, maar waren 
tevens doordrongen van de noodzaak dat er iets met deze vastgelopen patiën-
tengroep moest gebeuren. De ouders van de patiënten ondersteunden het 
project. Mochten er juridische klachten komen, dan was de afdeling tot een 
proefproces bereid.

6.5  More le  paradoxen en de  zorgeth ische  benader ing

De PD&D aanpak is moreel beladen en paradoxaal van karakter. Het para-
doxale ligt ten eerste in de inzet van een dwang (gedwongen detoxificatie) om 
motivatie bij patiënten op te wekken. Meestal wordt gedacht dat met dwang 
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geen motivatie opgewekt kan worden. Ten tweede probeert men om met 
een dwanginterventie een afdelingsklimaat van veel agressie, beheersing en 
dwang naar leefbaarder verhoudingen te veranderen. Patiënten onvrijwillig 
detoxificeren en hen daarvoor drie maanden op een geïsoleerde afdeling plaat-
sen is geen sinecure. Van meet af aan was het de vraag in hoeverre deze aan-
pak paste in het juridische kader rondom dwang en bij de ethische discussie 
over dwangreductie. We belichten daarom uitgebreid de morele context, de 
overwegingen en keuzes die een rol speelden, en de redenen waarom er voor 
welke benadering gekozen is.
In het project wordt dwang gebruikt om een zorgsituatie juist leefbaarder te 
maken. Het project sluit aan bij bedenkingen die zijn gerezen sinds de Wet 
Bopz van kracht is. Zo staat bijvoorbeeld vermeld in het advies van het rap-
port ‘Beter (z)onder dwang’ (1997), dat de dwangcriteria in de Wet Bopz voor 
psychiatrische patiënten zonder ziekte-inzicht in sommige gevallen te weinig 
ruimte bieden voor het verlenen van noodzakelijke zorg en behandeling.
Het PD&D project toont hoe men daar momenteel in de praktijk soms mee 
worstelt. De dwanginterventie richt zich op toename van de ontwikkelings-
mogelijkheden van patiënten. Men verwachtte een aanzienlijke verbetering 
in de familiaire en professionele relaties rondom de patiënt; een belangrijke 
voorwaarde voor de mogelijkheden tot zelfontwikkeling van deze patiënten. 
Door dwang beoogde men hun opnieuw (behandel)perspectief te geven. In die 
zin past het project, hoe paradoxaal ook, goed in de ethische discussies over 
dwang en drang. Het richtte zich niet primair op reductie van separatie, maar 
op een (zorgethische) humanisering van zorgcultuur en zorgrelaties – en het 
hoopte op een forse reductie van separatie als een bijkomend positief effect.

6.6  Doels te l l ingen en behandel fasen van het  PD&D 
pro ject

Doelstellingen
Bij de Mondriaan Zorggroep bestonden ten aanzien van het PD&D project bij 
aanvang enkele primaire en enkele secundaire behandelingsdoelstellingen. 
De eerste en meest algemene doelstelling was ‘grip krijgen op de chaos’. Hier-
uit blijkt hoezeer men omhoog zat met de situatie die op de afdeling ontstaan 
was. De tweede was ‘patiënten drugsvrij houden om een cleane diagnose van 
het psychiatrische ziektebeeld te kunnen vaststellen’. Secundaire doelstel-
lingen hadden betrekking op de behandeling en op de ontwikkeling van de 
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afdeling. Vanuit behandelperspectief stelde men zich ten doel bij gebruikende 
patiënten het ‘stagnerende ziekteverloop te doorbreken’. Men beoogde dat 
te doen door de patiënt een regelmatige dagstructuur te bieden en ‘te laten 
ervaren hoe het is om drugsvrij te zijn’. Dit zou mogelijk ‘interne motivatie 
opwekken’ en patiënten ‘opnieuw een kans bieden een constructieve behan-
deling op te pakken’. De verwachting bestond dat patiënten mogelijk ‘buiten 
de kliniek een leven zouden kunnen opbouwen’. Ten aanzien van de afdeling 
bestonden de volgende doelstellingen: ‘weer op gang brengen van de behande-
lingseffectiviteit en de doorstroming op de afdeling’. Wanneer bij gebruikende 
patiënten resocialisatie mislukt, horen die misschien niet op de afdeling thuis 
(Van  Elteren et al., 2007).

De PD&D interventie: vier behandelfasen
De PD&D-interventie is gaandeweg het project uitgekristalliseerd en bestaat 
uit vier fasen. De eerste drie fasen, op de geïsoleerde PD&D-unit, duren ieder 
ongeveer een maand. In de vierde fase komt de patiënt op de reguliere geslo-
ten Langdurige Zorg/Resocialisatie-unit (LZ/Reso-unit) en is de duur van het 
verblijf afhankelijk van de vooruitgang van de patiënt. Patiënten van buiten 
de Mondriaan Zorggroep worden na fase 3 teruggeplaatst naar de verwijzende 
afdeling.
1. Detoxificatiefase; uitwerking eventuele ontwenningsverschijnselen en sta-

bilisering in toestandsbeeld zonder drugsvertroebeling. Er worden weinig 
eisen aan de patiënt gesteld. Hij/zij kan tot rust komen en de staf investeert 
in (het herstellen van) het vertrouwen met de patiënt. Er wordt geen bezoek 
toegelaten.

2. Behandelfase; fine-tuning psychofarmaca en opstellen nieuwe behandel-
plannen. De patiënt wordt eerst psychologisch onderzocht en krijgt het 
aanbod om de behandeling weer op te pakken. Familie mag op bezoek 
komen en wordt actief bij de behandeling betrokken om de relaties met 
hen te verstevigen. Het weer ‘bieden van perspectief’ aan de gestagneerde 
gebruikende patiënten met een Rechterlijke Machtiging terwijl zij een 
periode drugsvrij zijn, is cruciaal en wordt gezien als dé motiverende fac-
tor om patiënten in beweging te krijgen. Daarom wordt patiënten naar hun 
(toekomst)wensen gevraagd en worden behandelplannen daarop gericht.

3. Voorbereiding-voor-herstartfase; de patiënt wordt voorbereid op een herstart 
buiten de PD&D-unit. Het behandelplan wordt uitgebouwd en de overgang 
wordt voorbereid, onder andere door uitstapjes onder begeleiding met een 
gericht doel.
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4. Evaluatiefase; in deze vierde fase komt de patiënt weer terug op de gewone 
gesloten afdeling. Indien haalbaar krijgt hij/zij meer verantwoordelijkhe-
den en vrijheden, zodat hij/zij kan tonen echt gemotiveerd te zijn en aan 
te kunnen wat in het behandelplan is afgesproken. Na zes weken wordt 
het behandelplan geëvalueerd, en wordt besloten of het voortgezet dan wel 
aangepast moet worden, of dat resocialisatie onmogelijk is en langdurige 
zorg de juiste plaats voor de patiënt is.

Behoudens de plaatsing onder dwang is de behandeling meer te typeren als 
drang: patiënten worden aangespoord, maar niet meewerken is niet zonder 
consequenties. Door hen weer kansen en eigen verantwoordelijkheden te bie-
den, worden ze in een positie geplaatst waar er voor hen weer iets te winnen of 
te verliezen valt. Plaatsing naar langdurige zorg (LZ) is voor veel patiënten een 
schikbeeld (het eindstation) en werkt aldus als stok achter de deur.

6.7  Het  ontwikke l ingsproces  van het  PD&D pro ject

Het evaluatieonderzoek ondersteunde en bracht het ontwikkelingproces 
van het PD&D project in kaart. Deze ontwikkeling ging met veel dynamiek 
gepaard. Men had vooraf wel plannen en wist dat de oude werkwijze van afde-
ling niet werkte, maar ideeën over hoe het wel moest waren nog maar ten dele 
doordacht en zouden in de praktijk ontwikkeld en getoetst moeten worden. 
De dynamiek laat zich beschrijven aan de hand van vier perioden. Voor alle 
duidelijkheid: eerder zijn vier fasen in de behandeling beschreven, zoals die 
door het afdelingsteam zijn gedefinieerd. In deze paragraaf wordt de ontwik-
keling van het PD&D project geschetst, zoals wij als onderzoekers die heb-
ben waargenomen. We beschrijven eerst hoe de behandelfasen bij de eerste 
patiëntengroepen verliepen en hoe de behandeling gaandeweg, inspelend op 
wat zich voordeed, werd ontwikkeld.

Ouders: De laatste kans! Dit had veel eerder moeten gebeuren.

De eerste periode – een sterke start
Na instemming van de ouders, “De laatste kans! Dit had veel eerder moeten 
gebeuren”, zijn op 10 september 2007 de tussen de twee afdelingsgangen 
geplaatste sluisdeuren gesloten, en is het project ritueel gestart door met een 
drugshond de afdeling te doorzoeken. Daarna zijn zeven patiënten die aan 
de selectiecriteria voldeden (rechterlijke machtiging en gerede behandelings-
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hoop) onvrijwillig op de PD&D unit geplaatst. Agressie en juridische klach-
ten bleven uit. Er werd meteen gestart met een ander therapeutisch milieu, 
het ‘Token Economy System’, waarin niet het bestraffen van ongewenst, maar 
belonen van goed gedrag centraal staat. Dit om patiënten weer positief te sti-
muleren en bij de staf een andere houding naar patiënten te bewerkstelligen.
Patiënten klaagden wel veel, maar waren ook duidelijk meer ontspannen en 
aanspreekbaar. Naar ieders verrassing ontstond er onderling een veel socialer 
omgangsklimaat. En hoewel het geschade vertrouwen door de omgangsge-
schiedenis met veel dwang nooit geheel verdween, werden patiënten geleide-
lijk ook weer socialer jegens de staf. Je zag hun motivatie en zelfvertrouwen 
groeien. Zij kregen het gevoel dat er voor hen toch nog iets mogelijk was.
Medewerkers waren blij verrast over de ongekende rust en het overzicht op 
de afdeling. Verpleegkundigen leefden op door wat zij noemden ‘weer echt 
met het vak bezig te zijn’. Het hervinden en uitdiepen van wat goede verpleeg-
kundige zorg is (zowel in termen van bejegening als begeleiding), bleef een 
constant thema. Daarnaast was ook familie content ‘eindelijk weer eens een 
normaal gesprek te kunnen voeren’. In deze eerste anderhalve maand groeide 
het vertrouwen in deze patiënten en in de PD&D aanpak, en werden de eerste 
drie fasen van de behandelingstructuur ontwikkeld.

Zeggen ze niet alles om maar uit de kliniek weg te kunnen?

De tweede periode – vertrouwen door succes
Een nieuwe periode begon toen de patiënten de behandeling boven verwach-
ting goed bleken op te pakken, en mogelijk zelfs de kliniek zouden kunnen 
gaan verlaten. Vijf van de zeven patiënten knapten zichtbaar op; de andere 
twee vertoonden ook zonder drugs ernstige ziekteverschijnselen. De eerste 
vijf hadden, eenmaal drugsvrij en goed ingesteld op medicatie, nauwelijks 
psychotische klachten. Bij behandelaren bleven steeds wel vragen bestaan 
over hun motivatie – ‘zeggen ze niet alles om maar uit de kliniek weg te kun-
nen?’ – en over hun eigen inschatting van hun capaciteiten, maar ze wilden 
hun de kans bieden. De secundaire, behandelinhoudelijke projectdoelen kwa-
men op de voorgrond en de vierde behandelfase werd ontwikkeld.
Tussen de eerste vijf succesvolle patiënten ontstond een opmerkelijke groeps-
dynamiek; ze waren allen trots dat ze niet meer gebruikten. Na enige tijd begon 
een van hen toch aan softdrugs; hij was daarin volhardend en is toen over-
geplaatst naar een zorgpension waar gecontroleerd gebruik is toegestaan. Drie 
anderen zijn enkele maanden met ontslag naar hun ouderlijk huis gegaan. De 
vijfde patiënt ging naar een resocialisatiewoning op het terrein van de kliniek. 
Er heerste bij het afdelingsteam een gevoel van succes.
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Een punt van zorg was de overplaatsing van de twee ernstig zieke patiënten 
naar de reguliere gesloten afdeling. Zouden die de druk van andere drug-
gebruikers wel kunnen weerstaan, en niet gelijk terugvallen? Ook was het 
de vraag of er voldoende doorverwijzingen naar de PD&D behandeling zou-
den komen. Toen de laatste twee geschikte patiënten van de afdeling naar de 
PD&D unit waren overgeplaatst, werd men afhankelijk van externe plaatsin-
gen. Ondanks deze zorgen, overheerste toch vooral het gevoel van succes en 
vertrouwen in de nieuwe aanpak. Het basisprincipe van de behandelaanpak 
leek te werken. Vijf lang gestagneerde patiënten zaten weer op een resociali-
satiekoers buiten de gesloten kliniekafdeling, en bovendien was het isoleercel-
gebruik met 75% afgenomen.

De derde periode – een gezamenlijke terugval
Na deze eerste twee projectperioden kreeg het team nieuwe uitdagingen. De 
instroom van patiënten van andere afdelingen bracht een diverse populatie 
en ook wat tegenvallende behandelresultaten. Het meest ter discussie stond 
de overplaatsing in behandelfase vier naar de LZ/Reso-unit. Net gedetoxifi-
ceerde patiënten kwamen dan tussen LZ-patiënten met weinig perspectief, die 
bovendien veel drugs gebruikten. In tegenstelling tot de eerste lichting patiën-
ten (wier positieve groepsdynamiek hen door behandelfase vier loodste) ble-
ken steeds meer patiënten op de LZ/Reso-unit gekomen, snel terug te vallen 
in gebruik. Er ontstond tussen een aantal patiënten nu een negatieve groeps-
dynamiek van drugsgebruik en dealen. Dit trok een wissel op de afdelingstaf 
en op het vertrouwen dat zij hadden gekregen in de behandelaanpak. Ook had 
dit weerslag op de patiënten die nog in detoxificatie waren. Terwijl de eerste 
lichting patiënten niet kon wachten om naar behandelfase vier te gaan, ble-
ken zij die overgang nu te vrezen. Een synchrone motivatie- en vertrouwens-
terugval bij patiënten en medewerkers werd zichtbaar.

De vierde periode – nieuwe plannen en afstemming
Om deze crisis, die zijn wissel trok op zowel de PD&D unit als de reso-unit, te 
beteugelen werden de vier meest overlast veroorzakende patiënten onverrich-
ter zake ontslagen. Daarnaast zijn enkele multidisciplinaire reflectiebijeen-
komsten belegd. In deze bijeenkomsten kwam naar voren dat de teamleden 
de afdelingssetting verre van ideaal vonden en de follow-upmogelijkheden te 
beperkt. Ook vonden ze dat de behandelaanpak verder verfijnd moest wor-
den. Men was van oordeel dat alleen gerichte individuele behandeldoelen deze 
patiënten de motivatie zouden geven om drugs te laten staan, en daarvoor een 
meer geïndividualiseerde behandeling en meer patiëntondersteunende struc-
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turen nodig waren. Tegelijkertijd zou meer gebruikgemaakt moeten worden 
van groepsdynamiek. De vierde projectperiode kan getypeerd worden als een 
nieuwe afstemming van verwachtingen en het maken van vervolgplannen. 
Kern daarvan was de beslissing om individuele behandelplannen tot leidend 
principe in de afdelingsroutines en de behandeling te maken, terugval-
preventie nog centraler te stellen en daarnaast versterking van groepsgevoel te 
bewerkstelligen. De eerste ervaringen daarmee bleken positief.

Behandelresultaten
Na 16 maanden (bij de afloop van het evaluatieonderzoek) zijn 24 patiënten 
in de PD&D-behandeling opgenomen geweest. Van de vijftien patiënten wier 
PD&D-behandeling is afgesloten, zijn:
3 naar ouderlijk huis
2 naar zorgpension
1 naar begeleid wonen
2 op wachtlijst Langdurige Zorg op afdeling 3a
1 naar gesloten Langdurige Zorg op afdeling 2a
2 terug naar verwijzende instelling
4 onverrichter zake met ontslag

succes 
indicatie

duiding behandeleffect

Eerste lichting

Ouderlijk huis ++
+
+/-

– Nu 11 maanden thuis, onverwacht herstel, therapie 
trouw, fris / verzorgd

– Nu 11 maanden thuis, therapie gestopt, wel gebruik 
vermoed

– Na 5 maanden korte heropname en weer naar huis, 
gewonnen ziekte-inzicht

Zorgpension ++ – Nu 10 maanden in zorgpension, is daar toppatiënt 
geworden, fris & herboren

3a, wachtlijst LZ +
++

– Alleen nog softdrugs, geen agressie meer, bij de les
– Minimaal gebruik, sterk herstel familiecontact, weer 

levendig

Disciplinair ontslag - – Leek lang beloftevol, echter niet in beweging te krijgen 
en gebruiksterugval
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Tweede lichting

Begeleid wonen ++ – Nu 4 maanden in BW, Pdd-nos patiënt, spectaculair 
herstelproces

Andere instelling +/- ?
+/- ?

– Bekend als probleempatiënt, aangetoond zonder drugs 
hanteerbaar

– Onbekend, drugsgebruik op redelijk niveau gehouden?

Zorgpension + – Nu 4 maanden zorgpension, gekozen voor 
activeringstraject, doet het goed

Afdeling 2a + – Wilde nooit behandeling, zit nu op passende afdeling

Disciplinair ontslag -
-
-

– Geen vertrouwensopbouw / afspraken mee te maken
– Geen vertrouwensopbouw / afspraken mee te maken
– Leek op PD&D-unit beloftevol, terugval in fase 4

Tabel 2  Overzicht van behandelingsresultaten tot dusver: de vijf tien behandelde 

patiënten met een succesindicatie en aanduiding van het behandelingseffect.

6.8  Eva luat ieonderzoek  conc lus ies

Het PD&D project laat een ontwikkeling zien die zich terugkijkend vooral 
goed laat begrijpen in zorgethische termen. Het is een verhaal over perspectief 
en hoop, zich hernieuwende sociale relaties, rollen en identiteiten, en ople-
vende morele betrokkenheid. Betrokkenheid van patiënten bij hun eigen leven 
en zelfwaarde, en van stafleden bij het welzijn van patiënten en bij het bieden 
van goede zorg. Een verhaal dat ook wordt uitgedrukt in het motto ‘van beheer-
sen naar behandelen en begeleiden’ van een team dat haast vergeten was hoe 
behandeling en begeleiding uitgevoerd moesten worden. Terugkijkend wordt 
ook goed zichtbaar dat de onderlinge steun en het vertrouwen binnen het pro-
ject erg belangrijk waren voor de motivatie. Dit geldt zowel voor de patiënten 
onderling als voor medewerkers onderling, als tussen beiden over en weer.
De primaire doelstellingen van het PD&D project zijn haalbaar gebleken (‘grip 
krijgen op de chaos’ en patiënten drugsvrij houden om een cleane diagnose 
van het psychiatrische ziektebeeld te kunnen vaststellen’). Daarmee ontstond 
ruimte voor de secundaire doelen: ‘stagnerende ziekteverloop doorbreken’, 
‘laten ervaren hoe het is om drugsvrij te zijn’, ‘interne motivatie opwekken’ en 
patiënten ‘opnieuw een kans bieden op een constructieve behandeling’. Veel 
patiënten bleken na detoxificatie ontvankelijker voor behandeling. In hoeverre 
dat in de follow-up continueerde, bleek afhankelijk van de mate waarin moti-
vatie en zelfvertrouwen intact bleven, en waarin gebruiksterugval voorkomen 
werd. De snelle terugval van meerdere patiënten in de derde projectperiode 
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heeft de haalbaarheid van die behandeldoelen bij nieuwe patiëntengroepen ter 
discussie gesteld. Met de behandelaanpassingen leken die doelen opnieuw in 
zicht te komen.

Sociale effecten
De opmerkelijkste effecten lagen op sociaal vlak. Een voorbeeld was de 
groepsidentiteit van de eerste lichting: gezamenlijk trots dat ze geen drugs 
meer gebruikten. Dit leek echter een negatief effect te hebben op de groeps-
dynamiek tussen enkele latere patiënten. Een verklarende factor voor het 
succes bij de eerste lichting patiënten was de onderlinge steun en het ver-
trouwen dat zij elkaar gaven. Patiënten spraken over een toegenomen gevoel 
van zelfstandigheid, identiteit en zelfwaardering. Zowel patiënten als ouders 
waren blij met de verbetering van onderlinge relaties. Opmerkelijk was ook de 
afname van agressie op de afdeling en de sterke vermindering in het gebruik 
van separaties. Voorts was men tevreden over de verandering bij de succes-
volle patiënten: van een LZ-prognose naar een verblijf van een klein jaar (in 
remissie) buiten de kliniek. Enkele patiënten zijn overgeplaatst naar een voor 
hen beter geschikte voorziening, en enkele zeer zieke psychotische patiënten 
bleken hun gebruik beter in de hand te hebben.
Zoals besproken roept de snelle terugval bij een aantal latere patiënten vragen 
op. Gerichter gebruik van groepsdynamiek en ondersteunende interventies 
vormen een mogelijk antwoord. Ook individuelere doelgerichte behandel-
planning, terugvalpreventie, psycho-educatie en het meer betrekken van de 
patiënt bij diens behandeling kunnen bijdragen. In termen van houding en 
interactie heeft er op de afdeling een omslag plaatsgevonden ‘van beheersen 
naar behandelen’. De opgave voor de komende tijd is de stap te maken naar 
‘begeleiding van en overleg met de patiënt’.

Effectiviteit of Hawthorne-effect?
Of de behandelresultaten blijvend zijn, is een vraag die pas goed beantwoord 
kan worden na een langere periode. Het blijft een patiëntengroep met als 
meest realistische prognose een jarenlange (hopelijk) gestage verbeteringsrou-
te met (vaak) nog diverse terugvalepisodes. Patiënten gaven aan een gewoon 
leven te willen opbouwen (werk en een vaste relatie), maar de vraag rijst of dat 
niet voor velen te hoog gegrepen zal blijken. Ook zijn doorstroom- en follow-
upmogelijkheden beperkt. Een discussiepunt is tevens of het relatieve succes 
van de eerste lichting niet is beïnvloed door de band die patiënten onderling 
al hadden. We denken dat dit inderdaad een rol heeft gespeeld, en het onder-
streept het belang om het groepsgevoel te stimuleren. Ook heeft de nare sfeer 
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op de oude afdeling een rol gespeeld. Dit motiveerde patiënten extra om de 
behandeling weer op te pakken. Het opwekken van motivatie verdient bij 
andere lichtingen patiënten daarom extra aandacht.
De effectiviteit van de aanpak kan ook beïnvloed zijn door het Hawthorne-
effect: louter het meedoen aan een nieuwe activiteit kan al positieve resultaten 
opleveren, ongeacht de interventie. Het onderzoek heeft in feite te kort gelopen 
om dit te weerleggen, in ieder geval op het gebied van de behandelresultaten. 
Het is echter evident dat de afdelingscultuur in belangrijke mate veranderd is. 
Naast de gedwongen ingreep staat daar nu een team dat gericht is op behande-
len, niet slechts op controleren en beheersen.

Dwang, ethiek en rechtvaardiging
Hoe kan de interventie vanuit ethisch perspectief worden beoordeeld? Patiën-
ten worden geïsoleerd zonder dat er direct gevaar is. Vanuit een benadering 
van autonomie als zelfbeschikking is dit problematisch. Vanuit een benade-
ring van autonomie begrepen als zelfontwikkeling ligt dit anders (Widders-
hoven et al., 2007). Als het erom gaat patiënten meer greep op hun leven en 
meer ontwikkelingsmogelijkheden te geven, kan de PD&D interventie positief 
worden beoordeeld (Verkerk, 2001). Patiënten voelden zich gemotiveerd om 
aan zichzelf te werken en hielpen elkaar. Hun eigenwaarde en identiteitsge-
voel leefden op. De identiteit van de zorgverleners veranderde eveneens: van 
bewakers naar begeleiders. Ze creëerden een zorgomgeving van toegankelijke 
en constructieve relaties waaraan deze patiënten grote behoefte hebben en die 
ze zelf niet goed kunnen opbouwen. Dat wil niet zeggen dat er geen kritische 
kanttekeningen te plaatsen zijn.
Zo kan men de vraag stellen of het ontwikkelperspectief voldoende recht doet 
aan de beperkte mogelijkheden van de patiënten. Zij worden gemotiveerd om 
hun leven actief vorm te geven, maar hoeveel mogelijkheden hebben ze daar-
toe? Een ander punt is of de in gang gezette individuele aanpak voldoende 
ruimte laat voor de ondersteuning die patiënten elkaar kunnen geven bij de 
toename van zelfontplooiing. Het is immers gebleken dat patiënten elkaar tot 
steun kunnen zijn. Werken aan een positief groepsgevoel dient in dat opzicht 
een onderdeel van de behandeling te zijn.
Het toepassen van dwang in de psychiatrie is altijd omstreden, en moet dat 
ook blijven. Maar soms is dwang te prefereren boven het continueren van een 
situatie zonder perspectief voor patiënten en zorgverleners. Wanneer dwang 
patiënten motiveert om op een andere manier naar zichzelf te kijken en aan 
zichzelf te werken, kan de interventie gerechtvaardigd zijn, omdat het er niet 
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om gaat via beheersing greep op de chaos te krijgen, maar via motivatie en 
samenwerking een nieuw perspectief te ontwikkelen.

Ter afsluiting
We hebben in dit hoofdstuk de ontwikkeling van een zorgpraktijk laten zien, 
ondersteund vanuit een responsief evaluatieonderzoek. De geïntegreerde 
(hermeneutisch werk) aanpak, waarbij we langdurig dagelijks aanwezig zijn 
geweest, heeft een klimaat van voordurende reflectie op de afdeling gesti-
muleerd. Vanuit steeds weer de oriëntatie op ‘Wat is hier goede zorg?’ is in 
het project over een diversiteit van onderwerpen gesprek en dialoog gevoerd. 
Steeds daarin weer de verschillende perspectieven betrekkend en meewegend. 
In de ontwikkeling van de PD&D aanpak, maar bovenal in de cultuuromslag 
die de afdeling heeft doorgemaakt, heeft onze dagelijkse aanwezigheid en aan-
zetten tot reflectie een duidelijke en door betrokkenen erkende rol gespeeld.

We hebben in dit hoofdstuk laten zien wat voor inhoudelijke ontwikkeling 
een lastige ambigue praktijk kan doormaakt, als daarin systematisch reflec-
tie wordt gefaciliteerd met alle betrokkenen in die praktijk. De gepresen-
teerde bevindingen zijn eerder gepubliceerd in het Maandblad Geestelijke 
Volks gezondheid. We besluiten met een dankwoord aan degenen die aan die 
publicatie hebben bijdragen, namelijk Maurice Vossen, Tineke Abma en Guy 
Widdershoven.

Verder lezen?
Abma, T. & Widdershoven, G.A.M. (2006). Responsieve methodologie. Inter-

actief onderzoek in de praktijk. Den Haag: Lemma.
Elteren, A. van, Widdershoven, G.A.M. & Abma, T. (2007). Afkicken achter slot 

en grendel: een alternatief in de psychiatrie?, Rapportage vooronderzoek. (niet 
uitgegeven intern projectdocument, opvraagbaar bij auteur).

Verkerk, M.A. (2001). Over drang als goed zorgen: een zorgethische benade-
ring. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 11(4), 101-106.

Widdershoven, G.A.M. & Abma, T.A. (2008). Hulp en dwang vanuit zorge-
thisch perspectief. Justitiële Verkenningen, 34(3), 68-78.
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7 Behoefte aan ethische ondersteuning 
bij vragen naar goede zorg?

Linda Dauwerse

Hebben Nederlandse zorginstellingen behoefte aan ethische onder-
steuning bij vragen naar goede zorg? Waarom is daar wel of geen 
behoefte aan? Wat betekent dat voor zorginstellingen? Dit hoofdstuk 
beschrijft een landelijk onderzoek naar de behoefte van de zorgin-
stellingen aan ethische ondersteuning en komt met enkele veras-
sende resultaten. Die resultaten zijn van wezenlijk belang voor hen 
die zich afvragen wat goede zorg is en zij die graag willen dat die 
vraag in zorg instellingen regelmatig gesteld wordt, in aansluiting 
bij de behoeftes die er (bij de belanghebbenden) in de zorgpraktijk 
leven.
Wellicht zet dit hoofdstuk u ook aan tot nadenken over uw behoefte 
aan ondersteuning bij vragen naar goede zorg. 

7 .1  Int roduct ie

Goede zorg leveren is belangrijk, alle belanghebbenden in de gezondheidszorg 
zijn het daarover eens. De klinische ethiek houdt zich bezig met hoe de vraag 
naar goede zorg in zorginstellingen gesteld wordt en dit veld is in beweging 
(Widdershoven, 2000). Een van die bewegingen is de ontwikkeling van struc-
turele vormen van ethische ondersteuning zoals Moreel Beraad. Tijdens een 
Moreel Beraad wordt aan de hand van een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk 
door betrokkenen samen gezocht naar de vraag wat goede zorg is. Het is een 
gestructureerd groepsgesprek dat wordt gefaciliteerd door een gespreksleider 
die daarvoor is opgeleid. Achterliggend idee is dat je de vraag naar goede zorg 
steeds opnieuw, in elke situatie kunt stellen. Er is geen algemene regel over 
wat goede zorg is en het gaat erom dat je in dialoog (Abma, 2006, p 69-87) gaat 
met alle belanghebbenden bij specifieke situaties om steeds opnieuw na te gaan 
hoe daar, op dat moment goede zorg eruitziet.
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Er is nog maar weinig bekend over de behoefte aan ethische ondersteuning bij 
de vraag naar goede zorg van diverse belanghebbenden in zorgpraktijk. Veel 
bestaande literatuur beschrijft de methoden van ethische ondersteuning (Mole-
wijk, 2008a; Manschot, 2003; Steinkamp, 2003) en/of karakteristieken ervan 
zoals toegankelijkheid en workload (Fox, 2007; Meulenbergs, 2005). Impliciet 
gaat deze literatuur ervan uit dat er een behoefte aan ethische  ondersteuning 
is, gezien de complexiteit van hedendaagse problemen in de gezondheidszorg 
en hun ethische dimensie.

De literatuur die iets schrijft over de behoefte aan ethische ondersteuning 
(Slowther, 2001; Racine, 2005) besteed, nauwelijks aandacht aan de (cultu-
rele) context. Dat wil zeggen dat er geen zicht is op de behoefte aan ethische 
ondersteuning van verschillende belanghebbenden, laat staan dat die verschil-
lende perspectieven vergeleken worden. Kun je er gezien de complexiteit van 
besluitvorming en de heterogeniteit van waarden zonder meer van uitgaan dat 
er behoefte aan ethische ondersteuning is? Als het evident is dat er behoefte is 
aan ondersteuning bij de vraag naar goede zorg, waarom worden bijvoorbeeld 
commissies ethiek dan nauwelijks gebruikt (Whitehead, 2009)?

Om de stand van zaken met betrekking tot ethische ondersteuning en de 
behoefte daaraan in kaart te brengen, zijn we een onderzoek gestart waarbij 
we allereerst de bestuurders van zorginstellingen hebben benaderd. Zij dragen 
immers verantwoordelijkheid voor beleid op dat gebied en leggen daarmee de 
basis voor ethische ondersteuning in zorginstellingen. Ze hebben een sleutel-
rol bij het inschatten van de verschillende behoeftes op het gebied van ethische 
ondersteuning en zij kunnen daar al dan niet betekenis aan geven binnen 
de zorginstelling (Bloemhof, 2008). Ten tweede zijn de pioniers van ethische 
ondersteuning in specifieke zorginstellingen meegenomen in dit onderzoek. 
Zij worden in dit onderzoek ‘best informants’ genoemd, dat wil zeggen dat zij 
goed op de hoogte zijn van wat er speelt op het gebied van ethische ondersteu-
ning binnen de zorginstelling. Het zijn de mensen die het organiseren, het 
ontwikkelen, erover schrijven. Zij hebben overzicht over concrete activiteiten 
en spelen vermoedelijk een belangrijke rol bij de inschatting en aansluiting 
van ethische ondersteuning bij behoeftes binnen de zorgpraktijk.

Het doel van dit hoofdstuk is om een breed overzicht te geven van de diverse 
behoeften aan klinische ethische ondersteuning in Nederlandse zorginstellin-
gen en om te begrijpen welke issues gerelateerd zijn aan die behoeften.
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7 .2  Methoden

De onderzoeksaanpak is vergelijkbaar met een reis. In hoofdlijnen werd een 
planning gemaakt: we wisten tevoren niet precies waar we uit zouden komen. 
Er was een integratie van verschillende onderzoeksmethoden; er zijn op de 
reis verschillende vervoersmiddelen gebruikt. Hoofdlijnen zijn twee survey 
vragenlijsten, twee focusgroepen en veertien interviewgesprekken (zie tabel 1).
De vragenlijsten hielpen om in de breedte te kijken naar de behoefte aan 
 ethische ondersteuning en de open vragen in die vragenlijsten gaven verdie-
pende informatie. De focusgroepen (FG) hielpen bevindingen te prioriteren 
en begrijpen. Ook zijn er veertien interviews geweest: daarmee werden de 
bevindingen nader aangevuld en begrepen. Verpleeg- en verzorgingshuizen, 
ziekenhuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en geestelijke 
gezondheidszorg werden geïncludeerd. Vooraf was niet precies helder wie 
aangeschreven kon worden: via het ministerie van VWS werd een adressen-
bestand aangeleverd. Daarin stonden contactgegevens van alle Nederlandse 
intramurale zorginstellingen, dat waren er toen 2137.

Dataverzamelingsperiode Fase 

Okt. ’08 – Juni ’08 Survey vragenlijst 1 per post: bestuurders 

Sep. ’08 – Dec. ’08 6 interviews: best informants

Okt. ’09 – Juni ’09 Digitale survey vragenlijst 2: best informants 

Juli ’09 2 Focus groepen 

Sept. ’09 – Juni ’10 8 interviews: bestuurders, best informants, overkoepelende 
organisaties

Tabel 1  Dataverzameling in de tijd

In oktober 2007 zijn we gestart met het ontwikkelen van een vragenlijst met 
behulp van literatuur en expertgesprekken (zie tabel 2). Vragenlijst 1 (V1) is 
ontwikkeld door vergelijkbare survey onderzoeken te lezen, met 7 experts te 
praten en te testen bij 9 mensen. De pilot liet zien dat de vragenlijst zo kort 
mogelijk moest zijn om non-respons te voorkomen en dat er meer ruimte 
moest zijn voor meningen (in tegenstelling tot feitelijke vragen). Daarom werd 
de initiële vragenlijst aangepast en Slowthers (2001) korte vragenlijst werd 
daarvoor als basis genomen. Deze werd vertaald en aangepast aan de Neder-
landse context en aangevuld met open vragen. Thema’s van vragenlijst 1 waren 
onder anderen vormen, doelen en behoefte aan ethische ondersteuning en in 
dit hoofdstuk staat dat laatste thema centraal.
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Survey  
vragenlijst 1 

Survey  
vragenlijst 2 

2 Focus groepen Interviews 

Literatuur-
onderzoek

Literatuur-
onderzoek

Enthousiaste respondenten 
van vragenlijsten

Via sneeuwbal-
methode

7 expert-
gesprekken

12 expert-
gesprekken

2 avonden (19.00 – 21.00), 
11 deelnemers per dag

Beperkt aantal  
 vragen als basis 

Adressen (2137) 
via VWS

Adressen (515) 
via V1

Overleg per dag in 2 sub-
groepen

BI’s
RvB’s

Pilot: 9 mensen Pilot: 12 mensen Member-check per subgroep Member-check

2 reminders 2 reminders Aanvullende informatie in 
verslag verwerkt

Aanvullende informa-
tie in member check 
verwerkt

Telefonische 
 follow-up

Telefonische 
 follow-up

Integraal verslag gemaakt –

Tabel 2  Concrete dataverzamelingsactiviteiten

Vragenlijst 2 (V2) was digitaal en gericht aan de ‘best informants’ (BI). Dat zijn 
de mensen die zich in de zorginstelling bezighouden met (de organisatie van) 
ethische ondersteuning zoals commissieleden, gespreksleiders Moreel Beraad 
en geestelijk verzorgers (N = 515). De contactgegevens werden gegeven door de 
respondenten van vragenlijst 1. De werkwijze is vergelijkbaar met die van de 
eerste vragenlijst en de (feitelijke) vragen die bestuurders niet konden beant-
woorden (op basis van feedback uit pilot van vragenlijst 1) werden hier wel in 
meegenomen. Thema’s waren onder anderen de aanwezigheid van specifieke 
vormen van ethische ondersteuning en het belang daarvan. Aan de mensen 
die binnen hun instelling geen specifieke vorm van ethische ondersteuning 
niet hadden, is gevraagd of ze die vorm missen en of ze er behoefte aan heb-
ben. De resultaten bij die vragen worden in dit hoofdstuk beschreven. Deze 
digitale BI vragenlijst werd door 12 mensen getest en zij gaven per e-mail feed-
back.

In juli 2009 waren er twee focusgroepen met een gemengde samenstelling, 
er waren zowel bestuurders als best informants (in totaal 22 mensen). Een 
focusgroep is een gespreksgroep waarin aanwezigen in dialoog gaan over 
bepaalde issues. In dit geval werden bevindingen uit vragenlijst 1 ingebracht 
en besproken. Zo werd gekeken of men de bevindingen bij de behoefte aan 
ethische ondersteuning herkende en of men aanvullingen had. Aanwezigen 
waren enthousiaste respondenten van de vragenlijsten. Zij toonden echt hart 
voor de vraag naar goede zorg (wat onder anderen geïllustreerd werd door de 
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tijd die ze vrijmaakten: sommige aanwezigen moesten ver reizen, en het was 
in de avonduren). Er kwamen uitgebreide reacties op de samenvattingen waar-
door er een goede check plaatsvond.

Analyse
Om inzicht te krijgen in de grote hoeveelheid verzamelde data zijn continue 
analyses uitgevoerd. Verschillende programma’s zoals Excel, SPSS 15, Word 
en Visio waren daarbij behulpzaam. Excel is gebruikt om de adressen te orde-
nen, enkele eerste analyses te doen en te categoriseren. Van daaruit zijn de 
data naar SPSS 15 geëxporteerd om een beschrijvende analyse te geven. Naast 
frequentietabellen, kruistabellen en grafieken zijn er ook categorieën van de 
open vragen in SPSS gemaakt. Via Word zijn nadere kwalitatieve analyses 
van de antwoorden bij de open vragen gedaan. De reacties op de open vragen 
zijn verschillende keren opnieuw gecodeerd en geordend. De reacties bij de 
behoefte aan ethische ondersteuning van vragenlijst 1 zijn in eerste instantie 
apart geanalyseerd en daarna in samenhang bekeken (d.w.z. dat we de kwan-
titatieve en de kwalitatieve analyse naast elkaar hebben gelegd). Met behulp 
van Visio konden de analyses gevisualiseerd worden. De data waren steeds 
leidend. In de focusgroepen (FG) zijn de bevindingen besproken (herkenning) 
en aangevuld (de woorden ethiek en moreel hebben een negatieve bijklank). 
In dit artikel zijn illustratieve fragmenten toegevoegd. De interviews behoeven 
nadere analyse. In de resultatenparagraaf van dit hoofdstuk zijn daarom uit 
deze databron geen bevindingen opgenomen. Wel hebben ze mede richting 
gegeven aan de opbouw van het hoofdstuk en analyses en discussiepunten 
aangescherpt. Doelen van data analyse waren: 1) het reduceren van data, 2) 
patronen/relaties/trends en verschillen zoeken en 3) het ondersteunen en vali-
deren van conclusies (Greene, 2007).

Door verschillende methodes voor dataverzameling op een geïntegreerde 
manier met elkaar te combineren, is meer zicht gekregen op de behoefte 
aan ethische ondersteuning door zorginstellingen. Hierbij werden kwanti-
tatieve antwoorden geduid met kwalitatieve methoden en vice versa.

7 .3  Resul ta ten

Gedurende de reis zoals beschreven in paragraaf 7.2 kwamen enkele onder-
werpen bij de behoefte aan ethische ondersteuning steeds duidelijker naar 
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voren. In de volgende paragrafen wordt allereerst toegelicht waarom sommige 
instellingen geen behoefte aan ethische ondersteuning hebben. Vervolgens 
wordt beschreven waarom een meerderheid wel behoefte heeft aan ondersteu-
ning bij vragen naar goede zorg.

Respondenten en respons
Al tijdens de inventariserende gesprekken werd duidelijk dat het per zorg-
instelling verschilt wie verantwoordelijk is en zich bezighoudt met (de organi-
satie van) ethische ondersteuning. In tabel 3 valt dan ook meteen op hoe divers 
de functionarissen van vragenlijst 2 zijn. Het totaal van de percentages bij 
vragenlijst nr. 2 is hoger dan 100% omdat men vaak meerdere functies heeft 
(zoals commissielid en verpleeghuisarts.

Vragenlijst nr. Respondenten 

1 a. Raad van Bestuur / directie (69%)
b. Midden management (21%)
c. Andere functie (10%)

2 a. Commissie ethiek (35%) e.  Gespreksleider Moreel Beraad (13%)
b. Geestelijk verzorger (28%) f.   Staffunctie (12%)
c. Strategische top (18%) g.  Andere functie (11%)
d. Midden management (17%) h.  Consulent ethiek (5%)

Tabel 3  Respondenten

Tabel 3 laat zien wie er gereageerd heeft bij vragenlijst 1 en 2. Bij vragenlijst 1 
hebben met name bestuurders en directeuren gereageerd (69%). De functies 
van best informants zijn wisselend, het zijn met name leden van de commissie 
ethiek (35%) en geestelijk verzorgers (28%) die vragenlijst 2 hebben ingevuld.

Tijdens het nabellen bleek dat de 2137 instellingen behoorden tot 864 rechtsper-
sonen. Omdat Raden van Bestuur fungeren op het niveau van rechtspersoon 
hebben we de respons van vragenlijst 1 op dat niveau berekend. Het respons 
percentage van de eerste vragenlijst is 56% (485/864) en van de tweede vra-
genlijst 48% (247/515). Op het niveau van de individuele zorginstellingen is 
het responspercentage 30 % (638/2137). Na een vergelijking bleken er geen 
relevante verschillen te zijn tussen zorginstellingen van verschillende rechts-
personen (485) en individuele zorginstellingen (638). Om recht te doen aan 
alle respondenten zijn daarom alle reacties (638) bij de analyses meegenomen.
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7 .4  Geen behoef te  aan e th ische  ondersteuning

Deze paragraaf illustreert dat zorginstellingen niet zonder meer behoefte aan 
ethische ondersteuning hebben. Hierbij worden zowel kwantitatieve als kwa-
litatieve bevindingen gepresenteerd.

Figuur 7.1 presenteert de reactie van respondenten van vragenlijst 1 (V1) bij de 
stelling dat ethische ondersteuning wenselijk is in deze zorginstelling.

WenselijkNiet wenselijk

60%

40%

20%

0%

n = 620

Figuur 7.1 Behoefte aan ethische ondersteuning volgens RvB (V1)

32% van de respondenten van vragenlijst 1 is het niet eens met de stelling dat 
een dienst voor ethische ondersteuning wenselijk is in hun zorginstelling en 
68% is het daar wel mee eens.

Relatief veel respondenten van vragenlijst 2 hebben geen commissie ethiek 
(49%), consulent ethiek (85%) of Moreel Beraad (56%) en missen dit ook niet 
(zie tabel 4).
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Gemis Geen commissie  
ethiek: 49% 

Geen consulent  
ethiek: 85% 

Geen Moreel  
Beraad: 56%

Mist het niet 68% 82% 57% 

Mist het wel 32% 18% 43% 

Tabel 4 Gemis van specif ieke vormen van ethische ondersteuning (V2)

Tabel 4 laat de reacties zien van mensen die respectievelijk geen commissie 
ethiek, consulent ethiek en/of Moreel Beraad hebben, bij de vraag of ze deze 
specifieke vorm missen. Zo mist 68% van de zorginstellingen zonder com-
missie ethiek deze ook niet. Opvallend is dat maar weinig zorginstellingen 
een consulent ethiek hebben en dat deze meestal ook niet gemist wordt (82% 
mist het niet).

De kwalitatieve gegevens laten zien waarom er niet zonder meer behoefte aan 
ethische ondersteuning is. In de volgende paragrafen worden deze beschre-
ven.

Organisatorische overwegingen
Het ontbreken van behoefte aan structurele ethische ondersteuning wordt 
deels verklaard door organisatorische overwegingen. Respondenten geven aan 
dat er andere prioriteiten zijn zoals een nieuw bestuur, fusie, verbetertrajecten 
of financiële tekorten.

‘Op dit moment hebben wij te maken met realisatie en implementatie 
van verpleeghuiszorg en zijn bezig met komende bouwontwikkelingen. 
Het thema ethiek heeft nu minder prioriteit.’ (V1)

Ook de grootte van de instelling, de sector waarin de zorginstelling zich 
bevindt en de levensbeschouwelijke achtergrond worden in dit kader genoemd. 
Zo zouden kleine instellingen minder behoefte aan ethische ondersteuning 
hebben dan grote en zou vooral de sector van verzorgings- en verpleeg huizen 
specifieke behoeften hebben bij vragen naar goede zorg. Verder zouden zorg-
instellingen met een nadrukkelijke levensbeschouwelijke achtergrond, hierin 
op alle ethische vragen antwoord vinden en daarom geen behoefte hebben aan 
ondersteuning op dit gebied. Hieronder enkele reacties ter illustratie:
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‘Informele mechanismen werken goed in kleinschalige setting. Formalise-
ring zou een “te grote broek” betekenen.’ (V1)

‘In ons verzorgingshuis zijn ethische issues over het algemeen minder 
complex en incidenteel van aard dan bijvoorbeeld in ziekenhuizen.’ (V1)

‘Medewerkers zijn al op de hoogte van de kaders gezien de levensbe-
schouwelijke achtergrond van onze organisatie.’ (V1)

De focusgroep vult deze bevindingen aan en expliciteert dat ethiek vaak geen 
prioriteit heeft omdat je ‘er niet mee scoort’. Tevens wordt benadrukt dat het 
structureren van de vraag naar goede zorg pas begint bij het inzetten van 
ethische ondersteuning zoals Moreel Beraad. Volgens deze deelnemer is het 
belangrijk om daar alert op te zijn.

‘Bij ons werd de MT (=management team) discussie over ethiek  uitgesteld 
wegens andere “dringende zaken”. De aandacht voor dit onderwerp moet 
nu vanuit de geestelijke zorg komen. Intussen schaart het beleidsbureau 
zich hierachter. Dit doet me erg denken aan “voor de show”, als legitime-
ring dat we er “iets aan doen”.’ (FG)

Afstand van dagelijkse praktijk
Er is niet zonder meer behoefte aan ethische ondersteuning omdat het beeld 
bij woorden zoals ethiek en moreel negatief is.

‘De weg naar de commissie wordt niet makkelijk gezocht door medewer-
kers; het beeld bij medewerkers is dat de commissie nog al zwaar is.’ (V2)

Medewerkers hebben de indruk dat een commissie ethiek is bedoeld voor 
grotere ethische vraagstukken (zoals levenseindeproblematiek) en zijn daar 
onbekend mee.

‘Men ervaart “ethiek” nog steeds als iets wat erbij komt, in plaats van 
dat het onderdeel is van je dagelijks werk.’ (V2)

Ook hebben respondenten niet altijd goede ervaringen met bestaande manie-
ren van structurele vormen van ethische ondersteuning en willen zorginstel-
lingen niet alweer een nieuwe dienst als die ver van de dagelijkse praktijk 
afstaat.
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‘Weer een orgaan, geïsoleerd er bij. Onzin. Ethiek moet in ALLE haarva-
ten van de organisatie zitten en niet geïsoleerd.’ (V1)

‘Ik mis wel de organisatie van ethiek, maar vind Moreel Beraad vaak een 
club te ver van de werkvloer.’ (V2)

‘Ethiek moet op de werkvloer zichtbaar worden, beweging vanuit de 
werkvloer in plaats van aparte consulent die te ver van praktijk af staat.’ 
(V2)

Ook deze bevindingen worden door de focusgroepen bevestigd.

‘Niet weer een extra organisatie/project.’ (FG)

‘Het woord ethiek is beladen en klinkt verheven.’ (FG)

Tevredenheid over bestaande vormen
De kwalitatieve bevindingen doen vermoeden dat er in de praktijk genoeg 
andere mensen zijn die ondersteuning bieden bij vragen naar goede zorg. 
Respondenten refereren bijvoorbeeld naar de consulterende functies van psy-
chologen, geestelijk verzorgers, andere stafleden en ook naar bijeenkomsten 
van het management team en Moreel Beraad als alternatieven voor ethische 
consultatie.

‘Deze functie wordt (deels) ondervangen door andere functionarissen zoals 
kwaliteitsfunctionaris, gedragswetenschappers, vertrouwens persoon 
voor cliënten.’ (V2)

‘De geestelijk verzorger adviseert ook het management met betrekking 
tot het spirituele en het ethische ook op gebied van beleid. Dus veel over-
eenstemming met de taken van consulent ethiek.’ (V2)

‘Ethische kwesties worden in het managementteam en in werkoverleggen 
ook besproken, dat heeft ook te maken met het feit dat de visie regelma-
tig onderwerp van gesprek is. Hier kunnen veel ethische onderwerpen aan 
gekoppeld worden.’ (V2)
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Ook een commissie ethiek wordt in 68% van de reacties niet gemist (tabel 4) 
en ook hierbij refereren respondenten soms aan alternatieven voor een com-
missie ethiek:

‘De brede commissie ethiek met vertegenwoordigers uit alle geledingen 
wordt vervangen door een kleine slagvaardige meer professionele com-
missie die zich gaat concentreren op het brengen van de ethiek op de 
werkvloer onder anderen door middel van een Moreel Beraad onder lei-
ding van een ethicus of een daartoe opgeleide persoon. De intentie is om 
zo de ethiek meer op de werkvloer te brengen en meer toegespitst op de 
problematiek die op de betreffende afdeling aan de orde is. De verwach-
ting is dat in een grote organisatie als de onze de ethiek effectiever en 
meer op de werkvloer gebracht kan worden.’ (V2)

Moreel Beraad heeft raakvlakken met andere overlegvormen zoals multi-
disciplinaire besprekingen en supervisie en de volgende reacties laten zien 
dat in deze andere overlegvormen soms ook aandacht is voor ethische vragen. 
Opvallend is dat Moreel Beraad soms niet als aparte overlegvorm wordt gezien.

‘Tijdens de verschillende bewonersbesprekingen komt dit ook aan de orde. 
Indien nodig, wordt een ethisch dilemma besproken. Omdat  ethische 
dilemma’s tijdens bewonersbesprekingen aan de orde komen, kun je zeg-
gen dat dit ook een vorm van Moreel Beraad is.’ (V2)

‘Door de visie op de mens wordt er veel gesproken met elkaar over wat 
goede zorg is. Het heeft echter niet de noemer Moreel Beraad.’ (V2)

‘Het Moreel Beraad dat er is, wordt niet als een aparte vorm van overleg 
gezien, maar is vervlochten met behandelplan bespreking en zorgconfe-
renties over een bepaalde patiënt.’ (V2)

De focusgroepen met zowel respondenten van vragenlijst 1 als vragenlijst 2, 
bevestigen bovenstaande bevindingen en benadrukken het belang van infor-
mele processen voor ondersteuning bij ethische vragen.

‘Informele processen (rond het koffiezetapparaat) mogen niet in het 
gedrang komen, anders leidt dat ertoe dat ethiek gezien wordt als iets 
buitengewoons, heftigs, hogers, wat weer leidt tot het parkeren van ethi-
sche kwesties.’ (FG)
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Kortom, er is niet altijd behoefte aan ethische ondersteuning omdat orga-
nisatorische overwegingen bepalend zijn, er geen behoefte is aan een 
dienst die ver van de praktijk af staat en bestaande vormen naar tevreden-
heid zijn.

7 .5  Wel  behoef te  aan e th ische  ondersteuning

In tegenstelling tot de respondenten van paragraaf 3.2, is 68% van de Raden 
van Bestuur (RvB’s) het er wel mee eens dat ethische ondersteuning wenselijk 
is (figuur 7.1). Open antwoorden laten de volgende toelichtingen zien: 1) ethi-
sche ondersteuning draagt bij aan doelen en fundamenten van de organisatie, 
2) ontevredenheid met bestaande mechanismen, en 3) ethiek is inherent aan 
zorg.

Ethische ondersteuning helpt bij het bereiken van instellingsdoelen
De eerste reden dat respondenten behoefte hebben aan ethische ondersteu-
ning is dat het bijdraagt aan het bereiken van instellingsdoelen. Hierbij komen 
de volgende drie niveaus naar voren:
1. Organisatieniveau, bijvoorbeeld gedeelde taal over waarden;
2. Niveau van medewerkers, zoals bewustzijn van ethische vragen;
3. Niveau van zorgontvangers, zoals aansluiten bij de behoefte van patiënten.

In de onderstaande subparagrafen worden deze niveaus nader toegelicht.

Doelen op organisatieniveau
Oftewel, er is behoefte aan ethische ondersteuning omdat het bijdraagt aan 
‘het hart van de zorginstelling.’ De volgende reacties illustreren bijvoorbeeld 
dat ethische ondersteuning bijdraagt aan (het creëren/faciliteren van) een 
gezamenlijke basis van en visie op zorg.

‘Door toename medisch technische mogelijkheden, schaarste aan tijd en 
geld, geen gedeelde taal meer over waarden, zal dit meer en meer nood-
zakelijk worden.’ (V1)

‘Draagt bij tot gezamenlijke visieontwikkeling, bewustzijn ethische nor-
men en waarden, het “uitdragen” ervan.’ (V1)
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Naast het leggen van een basis voor gezamenlijkheid, vinden respondenten het 
ook belangrijk dat visies worden ‘rondgepompt’ en dat er via Moreel Beraad 
beelden bij wat goede zorg is naar voren komen.

‘Het zou waardevol zijn om dit (Moreel Beraad) met elkaar te doen om 
van elkaars visie op de hoogte te zijn en tot een meer gedeelde visie te 
komen.’ (V2)

Dit zou vergeleken kunnen worden met een bloedsomloop. Een zorginstelling 
vindt het belangrijk dat er visie door de organisatie stroomt. Moreel Beraad 
kan daarbij functioneren als de hartslag.

Doelen op niveau van medewerkers
Durft u de vraag: ‘doe ik het goed? ’openlijk te stellen? Deelnemers aan het 
onderzoek geven aan dat het voor medewerkers binnen zorginstellingen niet 
altijd makkelijk is om twijfels over wat goed is expliciet aan de orde te stellen 
terwijl medewerkers zich deze vraag wel regelmatig stellen.

‘Uit de “doofpot” halen en transparantie en duidelijkheid creëren. Het 
(de vraag: doe ik het wel goed?) is een verborgen loodzwaar onderwerp 
voor medewerkers.’ (V1)

‘Vanwege de versmalling van de zorg, komst zorgzwaartepakket en ver-
plichting norm verantwoorde zorg, veel administratieve lasten, is het 
soms moeilijk voor medewerkers om voor hun gevoel te kunnen blijven 
voldoen aan kwalitatief goede zorg. Dit brengt ethische morele vraag-
stukken met zich mee.’ (V1)

Als achterliggend idee komt via respondenten naar voren dat structurele aan-
dacht voor feiten, gevoelens en acties in relatie tot de vraag naar wat goede 
zorg is, bijdraagt aan de vaardigheden en welbevinden van medewerkers en 
dat hierdoor de geleverde zorg verbetert.

‘Regelmatige, gestructureerde aandacht voor ethische thema’s is belang-
rijk ten bate van alertheid, deskundigheidsbevordering.’ (V2)

‘Moreel Beraad kan het bewustzijn van werknemers over hun acties 
bevorderen. Op die manier zullen ze hun mogelijkheden en beperkingen 
zien en dat kan bijdragen aan beter functioneren.’ (V2)
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Doelen op niveau van zorgontvangers
Vanuit verschillende reacties komt naar voren dat er behoefte aan ethische 
ondersteuning is omdat het bijdraagt aan het welzijn van zorgontvangers 
(patiënt en/of familie).

‘Zorgvuldige omgang met ethische dilemma’s verhoogt de kwaliteit van 
zorg en onderwijs. Dit komt zowel de cliënt als de medewerker ten goede.’ 
(V1)

‘… ethiek een belangrijke invalshoek is tot reflectie op het werk en de 
dienstverlening en daarmee in de ontwikkeling en leerprocessen van 
medewerkers (professionalisering) en dientengevolge verbeteringen in de 
kwaliteit van de dienstverlening voor cliënten oplevert.’ (V1)

Opvallend is dat het merendeel van de respondenten van mening is dat ethi-
sche ondersteuning op indirecte wijze bijdraagt aan het welzijn van zorgont-
vangers. Dat wil zeggen dat men tevredenheid van zorgontvangers probeert te 
bewerkstelligen via doelen op organisatieniveau en op het niveau van mede-
werkers.

Ontevreden met bestaande mechanismen voor ethische ondersteuning
‘Bent u tevreden met de manier waarop er met vragen naar goede zorg wordt 
omgegaan?’ Deelnemers aan dit onderzoek beantwoorden die vraag regel-
matig met nee, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende tijd en aandacht is voor 
de vraag naar goede zorg. Dat is voor onderstaande groep respondenten een 
reden om wel behoefte te hebben aan ethische ondersteuning.

‘De waan van de dag heeft overhand waardoor het belangrijk is dat er 
ondersteuning is die wat verder weg is van de afdeling.’ (V1)

‘Omdat er veel beslissingen omtrent toepassing van de zorg en  prioriteiten 
in de zorg worden genomen, zonder structurele nadere reflectie of evalu-
atie.’ (V1)

‘Onder hoge werkdruk worden ethische discussies niet gevoerd.’ (V2)

‘Actuele casussen worden hoogstens “ad hoc” besproken zonder gestruc-
tureerde leiding en met weinig tijd.’ (V2)
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Ook blijkt dat de individuen die momenteel ethische ondersteuning verlenen 
en waarover de mensen in paragraaf 7.4 tevreden zijn, dit naast hun andere 
werkzaamheden doen. Er is geen formele tijd voor ingericht binnen hun func-
tie en daardoor blijft hun bijdrage beperkt.

‘Terwijl ethische vragen voor het oprapen liggen, wordt aan een “struc-
tureel daarmee bezig zijn” onvoldoende prioriteit gegeven. Als geestelijk 
verzorgers moeten wij het “erbij” doen.’ (V2)

In de focusgroepen worden de bevindingen uit paragraaf 7.4 genuanceerd. 
Bevestigd wordt dat het moeilijk werkbaar is om ethische ondersteuning te 
verlenen naast alle andere werkzaamheden en dat de vraag naar goede zorg in 
de hectiek van alledag gauw verdwijnt.

‘Mensen op de werkvloer gunnen zich vaak geen tijd om na te denken 
over ethische issues; “er moet gewerkt worden”.’ (FG)

Zij vullen aan dat het niet vanzelfsprekend is dat de vraag naar goede zorg in 
elke situatie opnieuw gesteld wordt.

‘Verzorgenden ervaren vaak een onvermogen, zonder daarvan de ethi-
sche aard te onderkennen.’ (FG)

‘Er is een kloof tussen de complexiteit van de zorgvraag en het opleidings-
niveau van de uitvoerenden, waardoor het moeilijk is van hen ethische 
reflectie te verwachten.’ (FG)

Deze bevindingen illustreren dat vragen naar goede zorg momenteel niet 
altijd onderdeel zijn van alledaagse praktijken. Dat wil zeggen dat ze niet 
voortdurend, afgestemd op de situatie expliciet worden gemaakt. Ook is er niet 
altijd tevredenheid over de manier waarop het gesprek over goede zorg gevoerd 
wordt. Deelnemers aan het onderzoek noemen ruimtegebrek en kennistekort 
als mogelijke oorzaken.

Bovenstaande open antwoorden doen vermoeden dat er behoefte is aan 
gestructureerde manieren van ethische ondersteuning en tot op zekere hoogte 
zien we dat terug in de cijfers: van de best informants (BI’s) van de instellin-
gen zonder Moreel Beraad mist 43% het (zie tabel 4).
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‘Het zou heel fijn zijn als hier groepsgesprekken zouden plaatsvinden over 
“wat goede zorg” is. Zo krijg je meer gezamenlijke gezichtpunten. Ik heb 
een zorgcoach in het leven geroepen die in teamverbanden hiermee aan 
de slag is.’ (V2)

‘Moreel Beraad zou een goede methode zijn om ethische vraagstukken in 
zorgteams meer structureel aan de orde te stellen.’ (V2)

Meerdere respondenten willen meer structuur in de manier waarop vragen 
naar goede zorg in de dagelijkse zorg gesteld worden, toch laten onderstaande 
reacties ook twijfel zien.

‘Een vaste commissie zou wellicht een bijdrage kunnen leveren om dit 
gestructureerder te doen plaatsvinden, en om kennis en ervaring te ver-
groten en verspreiden.’ (V2)

‘Indien er een commissie zou zijn zou er in ieder geval een vaste structuur 
zijn om ethische discussies te kunnen voeren.’ (V2)

‘Ja, indien deze consulent een zodanige functie krijgt dat er of Moreel 
Beraad of een ethische commissie uit voortkomt. Ethiek moet niet van 
een persoon afhangen.’

Die twijfel zien we ook terug bij de kwantitatieve data (zie tabel 5).

Behoefte aan (Helemaal) oneens Niet eens, niet oneens (Helemaal) eens

Commissie ethiek 37% 34% 29%

Consulent ethiek 50% 31% 18%

Moreel Beraad 26% 34% 41%

Tabel 5

Tabel 5 geeft weer in hoeverre zorginstellingen zonder commissie ethiek, 
ethiek consulent en/of Moreel Beraad het eens zijn met de stelling dat er 
behoefte aan ethische ondersteuning is. Deze vraag zegt (net zoals de vraag 
naar het gemis zoals weergegeven in tabel 4), iets over de mate waarin respon-
denten behoefte hebben aan specifieke vormen van ethische ondersteuning. 
Naast dat er mogelijk genuanceerde verschillen zijn tussen missen en behoefte 
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(gemis zou dan meer terugkijken zijn, terwijl de vraag naar behoefte meer 
vooruit kijkt), zijn deze resultaten in dit hoofdstuk toegevoegd omdat de reac-
ties aanvullende informatie geven. Opvallend is namelijk de grote hoeveelheid 
respondenten die het noch eens, noch oneens met de stelling is: een derde 
van de BI’s heeft geen expliciete mening over de behoefte aan deze specifieke 
vormen van structurele ethische ondersteuning.

Het lijkt erop dat mensen die in zorginstellingen met ethische ondersteuning 
aan de slag zijn, zoeken naar geschikte manieren. Men is niet tevreden over 
bestaande manieren en staat open voor allerlei mogelijkheden, het is een zoek-
proces. Daarbij komen bijvoorbeeld combinaties van verschillende structurele 
vormen van ethische ondersteuning naar voren.

‘De ethische commissie heeft te weinig mogelijkheden om ethiek op de 
werkvloer bespreekbaar te maken, een consulent ethiek zou dit structu-
reel kunnen ondersteunen.’ (V2)

‘Logische stap in het proces. Moreel Beraad als periodiek overleg terug-
blikkend op wat zich heeft voorgedaan met oog op toekomst. Consulent 
heel praktisch op zaken van het moment.’ (V2)

Kortom, er is ontevredenheid over bestaande manieren waarop de vraag naar 
goede zorg gesteld wordt. Er is behoefte aan ruimte, structuur/regelmaat en 
vaardigheden bij het (dagelijks) stellen van de vraag naar goede zorg.

Ethiek is inherent aan zorg
Goede zorg is een herkenbare term, zowel in zorgpraktijken als in de ethiek. 
Steeds meer belanghebbenden, zowel in zorgpraktijken als in de ethiek, zien 
het stellen van vragen naar goede zorg als een inherent onderdeel van het zorg-
proces. Hierbij raken beide domeinen steeds meer met elkaar verweven en is 
er een beweging zichtbaar waarbij ethiek niet alleen over grote onderwerpen 
zoals euthanasie gaat. De volgende reacties illustreren deze derde categorie 
van redenen waarom respondenten wel behoefte hadden aan ethische onder-
steuning.

‘Ethiek is iets van alledag, wanneer doe je het goed, voor wie doe je het 
goed. Ethiek is meer dan dilemma’s over leven en dood.’ (V1)
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‘In alles wat we doen zijn ethische aspecten aanwezig. In het mens tot 
mens zijn in onze zorgverlening.’ (V1)

Zorginstellingen die van die visie uitgaan, leggen uit dat er veel ethische vra-
gen zijn in alledaagse zorgpraktijken. Zorgverlening is complex en zal steeds 
complexer worden in de toekomst. Elkaar begrijpen in zorgpraktijken is niet 
vanzelfsprekend (meer) en ethische ondersteuning is nodig om met deze com-
plexiteit om te gaan.

‘Zorg en ethiek zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden en de vraag-
stukken zijn vaak complex, dat legitimeert een dienstverlening voor 
ondersteuning bij ethische vraagstukken.’ (V1)

‘Door toegenomen complexiteit van de zorgvraag en de toegenomen 
mondigheid van cliënten dit een doordachte investering blijkt te zijn.’ 
(V1)

‘Er doen zich heel frequent ethische vraagstukken voor die niet als zoda-
nig worden geïnterpreteerd, laat staan benaderd.’ (V2)

‘Ethische issues steeds vaker onder de aandacht worden gebracht door 
bewoners/familie en medewerkers.’ (V1)

Deze laatste reactie, waarin wordt aangegeven dat zorgvragers behoefte hebben 
aan ondersteuning bij ethische vragen, is opvallend omdat in de hedendaagse 
zorgpraktijk ethische ondersteuning met name gericht is op medewerkers.

Bovenstaande resultaten illustreren dat de complexiteit van vragen naar wat 
goede zorg is in dagelijkse zorgmomenten hoog is. Ook geven respondenten 
aan dat ethiek in de dagelijkse handelingen aanwezig is en dat er veel vragen 
zijn naar wat goede zorg is. Mede daardoor is er (in tegenstelling tot het beeld 
dat mensen soms van ethiek hebben, zie paragraaf 7.4), vooral behoefte aan 
ondersteuning van de vraag naar goede zorg bij vragen die in de dagelijkse 
zorgpraktijk naar voren komen.

Kortom, ethische ondersteuning is wenselijk omdat 1) het bijdraagt aan 
het bereiken van instellingsdoelen, 2) er ontevredenheid is over bestaande 
mechanismen, en 3) de vraag naar het goede inherent aan zorg is.
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7 .6  Discuss ie  en  conc lus ie

In het begin van dit hoofdstuk werden verschillende vragen gesteld waarop 
via het integreren van diverse onderzoeksmethoden een antwoord is gezocht. 
In deze paragraaf wordt kort op de door de respondenten gegeven antwoorden 
gereflecteerd.

Is er behoefte aan ethische ondersteuning en waarom wel of niet?
De bevindingen illustreren dat Nederlandse zorginstellingen (onder voor-
waarden) behoefte aan ethische ondersteuning bij vragen naar goede zorg 
hebben. Die voorwaarden zijn dat de ethische ondersteuning aansluit bij orga-
nisatorische overwegingen, geïntegreerd is en dichtbij dagelijkse processen 
plaatsvindt. Er is behoefte aan ethische ondersteuning omdat het bijdraagt 
aan belangrijke organisatiedoelen, bestaande vormen niet voldoende zijn en 
ethiek inherent aan zorg is.

Behoefte aan ethische ondersteuning die aansluit bij organisatorische 
overwegingen
Het is verrassend dat een relatief groot aantal van de zorginstellingen (een 
derde) geen behoefte aan ethische ondersteuning rapporteert, vooral omdat 
onderzoeken van Slowther, 2001, Racine, 2005 en Whitehead, 2009 een sterke 
behoefte aan ethische ondersteuning rapporteren (respectievelijk: 89%, 95% 
en 87%). Een eerste overweging die hierbij genoemd wordt, is dat ethiek geen 
prioriteit heeft. Dat speelt mogelijk ook bij de non-responders. Vermoedelijk is 
het aantal zorginstellingen met een behoefte aan ethische ondersteuning in 
werkelijkheid dan ook lager dan het percentage in de respons van dit onder-
zoek doet vermoeden. Ook expliciteert deze bevinding dat de economische 
dimensie in de zorg niet alleen bijdraagt aan de toegenomen interesse in en 
openheid ten aanzien van ethische ondersteuning van verschillende partijen 
(Reiter-Theil, 2000), maar dat schaarste en marktwerking er juist ook voor 
kunnen zorgen dat er geen structurele ethische ondersteuning is. Reiter-Theil 
(2000) beschrijft bijvoorbeeld dat artsen ethische conflicten ervaren omdat 
ze keuzes moeten maken waarin economische beperkingen worden meege-
nomen. Terwijl de bevindingen in paragraaf 7.4 juist laten zien dat economi-
sche beperkingen vóórkomen dat er structurele ondersteuning is bij vragen 
naar goede zorg (in een tijd van schaarste wordt aan andere zaken prioriteit 
gegeven). Onderliggend idee lijkt te zijn dat ethiek en efficiëntie nauwelijks 
samengaan.
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Andere zorginstellingen zien dat anders. Bij hen is ethiek juist onderdeel van 
het strategisch plan. Ze zien ethische ondersteuning als onderdeel van effi-
ciënte bedrijfsvoering en het is een domein waarop juist niet bezuinigd wordt. 
Meerdere zorginstellingen die structurele ethische ondersteuning bieden, 
merken dat het bijdraagt aan het integreren van belangrijke organisatiedoelen 
zoals visieontwikkeling, zelfzorg van medewerkers en welzijn van zorgvragers 
(patiënten en familie). Opvallend hierbij is dat structurele ethische ondersteu-
ning momenteel vaak gericht is op zorgprofessionals. Het is onbekend wat 
de behoeftes van andere belanghebbenden zoals zorgvragers en managers op 
het gebied van ethische ondersteuning zijn, terwijl bovenstaande bevindingen 
illustreren dat ethische ondersteuning ook op hen gericht is.

Behoefte aan ethische ondersteuning dichtbij dagelijkse processen
Er is behoefte aan ethische ondersteuning die dichtbij de dagelijkse werkproces-
sen plaatsvindt. Dat wil zeggen dat het geen aparte dienst is. Een opvallende 
bevinding is ook dat veel mensen een negatieve associatie met de woorden 
‘ethiek’ en ‘moreel’ hebben. In de literatuur is daar nauwelijks over geschre-
ven. Mogelijk kan dit deels verklaard worden doordat mensen soms negatieve 
ervaringen hebben met (vroegere) vormen van structurele ethische ondersteu-
ning.
Een van de basisideeën van Moreel Beraad is dat ethiek en moraliteit starten 
bij echte ervaring, niet met theorieën of concepten. Dat betekent dat Moreel 
Beraad altijd start met concrete ervaringen en niet met hypothetische gedach-
ten experimenten (Abma, Molewijk & Widdershoven, 2009). Dat basisidee 
lijkt aan te sluiten bij de behoefte aan ethische ondersteuning, dichtbij dage-
lijkse werkprocessen. Toch blijkt dat sommige zorginstellingen ook bij Moreel 
Beraad de indruk hebben dat dit nog te ver van de dagelijkse werkprocessen 
verwijderd is. Het is nog onduidelijk wat hier precies speelt. Misschien speelt 
de negatieve associatie met het woord ‘moreel’ een rol, een andere optie is dat 
het implementatieproces hierin een rol heeft gespeeld.

Een meerderheid van de zorginstellingen die met Moreel Beraad aan de slag 
zijn, rapporteert positieve ervaringen. Bijvoorbeeld omdat het bijdraagt aan 
wederzijds begrip en de vraag naar goede zorg hiermee structureel gesteld 
wordt. Dat is in lijn met de verwachtingen die vanuit case studies in prak-
tijken is opgedaan en waarin participanten enthousiast reageren en bijvoor-
beeld aangeven dat ze vaardigheden hebben ontwikkeld om te reflecteren en 
zich bewust worden van de andere perspectieven die er zijn in de zorgsituaties 
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die ze in eerste instantie met name vanuit hun eigen perspectief benaderden 
(Molewijk, 2008b).

Behoefte aan geïntegreerde manieren van ethische ondersteuning
Ethiek is inherent aan de klinische zorgpraktijk. In grote lijnen lijken de res-
pondenten het hierover eens te zijn. Daarentegen is de manier waarop met 
vragen naar goede zorg wordt omgegaan nog een punt van discussie. Para-
graaf 7.4 laat zien dat bestaande vormen van ethische ondersteuning waar 
tevredenheid over is, niet mogen verdwijnen. Toch blijkt uit paragraaf 7.5 dat 
bestaande vormen niet altijd voldoen. Er is bijvoorbeeld ontevredenheid over 
ad hoc manieren waarin te weinig ruimte is om daadwerkelijk stil te staan 
bij wat er gaande is. Daarnaast zijn individuen die ethische ondersteuning 
verlenen ontevreden omdat dit vaak niet formeel een onderdeel is van hun 
takenpakket, ze doen het erbij. Mede gezien de hoeveelheid ethische vragen 
en de complexiteit van vraagstukken, ervaren zij dat dit onvoldoende is. Dit 
is in lijn met het betoog van Aulisio (2003) die beschrijft dat clinici behoefte 
aan ethische ondersteuning hebben, mede gezien de complexiteit van vragen 
en de pluralistische sociale context. Kortom, men wil graag op geïntegreerde 
manier omgaan met vragen naar goede zorg en sluit daarbij aan bij bestaande 
processen.

7 .7  Aanbeve l ingen

Vanuit bovenstaande overwegingen komen verschillende vraagstukken naar 
voren. Allereerst blijft vooralsnog onduidelijk hoe implementatieprocessen 
van ethische ondersteuning bestaande beeldvorming die geassocieerd is met 
ethische ondersteuning in stand houden. In deze context zou er veel geleerd 
kunnen worden van een uitgebreide beschrijving van verhalen waarbij de 
implementatie van specifieke vormen van ethische ondersteuning niet slaagde.
Ten tweede kan uitwisseling van ervaringen mogelijk helpen bij de zoektocht 
naar geïntegreerde manieren van ethische ondersteuning. Zo wordt gezocht 
naar manieren die enerzijds voldoende ruimte creëren om echt even stil te 
staan / aandacht te hebben voor wat er speelt en anderzijds aansluiten bij de 
hedendaagse zorgpraktijk die gekenmerkt wordt door schaarste (zoals tijdge-
brek). Initiatieven daartoe worden onder andere genomen door individuen 
(zoals Manschot en Van Dartel (2003), Kessels (2002) en Molewijk (2008)), 
door overkoepelende organen (zoals CEG, VWS, Vilans, Reliëf) en zorgin-
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stellingen (zoals GGNet, Alysis Zorggroep, MCL, UMCG, Amstelland en het 
VUmc).

Het lijkt erop dat er voor- en nadelen zijn van de afzonderlijke manieren van 
ethische ondersteuning en mogelijk wordt een integrale aanpak gekenmerkt 
door een combinatie van verschillende manieren van ethische ondersteuning. 
Hoe dat er precies uit kan zien zal via vervolgonderzoek moeten blijken.

Ten derde zijn er vermoedens dat ‘geslaagde’ implementatie samenhangt met 
pioniers binnen de zorginstellingen. Hierbij kan gedacht worden aan ambas-
sadeurschap, omgaan met verwachtingen en het op gang brengen van een 
proces van wederzijds leren. Voorwaarde daarbij is dat ethische ondersteuning 
onderdeel is van hun vaste taakomschrijving.

Tot slot is een aandachtspunt het expliciteren van behoeftes en verwachtingen 
van alle betrokkenen bij ethische ondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om het onderzoeken van welke kern issues belanghebbenden, onder wie zorg-
vragers, belangrijk vinden en daarover in dialoog te gaan. Door betrokken-
heid vanaf het beginstadium en gedurende het gehele proces kan intrinsieke 
motivatie en eigenaarschap ontstaan. Dat lijken belangrijke elementen te zijn 
voor succesvolle implementatie van structurele ondersteuning bij vragen naar 
goede zorg.

Concluderend heeft deze studie laten zien dat een geïntegreerd mixed 
methods design meer inzicht biedt in de behoefte aan ethische ondersteu-
ning en helpt om gerelateerde issues beter te begrijpen. Onder voorwaar-
den is er behoefte aan ondersteuning bij vragen naar goede zorg en daarbij 
is het belangrijk dat er aansluiting is bij organisatorische overwegingen, 
dat het dichtbij dagelijkse processen is en dat de manier waarop de vraag 
naar goede zorg structureel gesteld wordt op integrale wijze vorm krijgt.
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8 Ethiek in de geneeskunde-opleiding: 
Leren reflecteren

Lieke van der Scheer

Medische professionals moeten kunnen handelen volgens ‘de 
moraal van het vak’. Zodra men er daarmee niet uitkomt, is er 
sprake van een moreel probleem. Om daarop te kunnen reflecteren 
is  ethische expertise noodzakelijk. Dat is aan de orde in het ethiek-
onderwijs aan studenten geneeskunde.

8.1  Int roduct ie

Elke arts of andere professional in de zorgsector moet kunnen omgaan 
met morele problemen en ethische vragen. Het ethiekonderwijs in de zorg-
opleidingen heeft de taak studenten op dat aspect van de beroepspraktijk voor 
te bereiden. Studenten moeten vaardigheden leren, die hen helpen reflecteren 
op morele kwesties die zich in die zorgpraktijk voordoen. Daartoe is nodig 
dat ze (a) leren onderscheiden wat de normatieve aspecten zijn van hun dis-
cipline en van hun eigen interpretaties, oordelen en handelen. En dat ze (b) 
methodieken leren, om op die normatieve aspecten te reflecteren en er over te 
communiceren met collega’s en patiënten. In het VU Medisch Centrum is een 
instrument ontwikkeld om het effect van reflectieonderwijs en de kwaliteit 
van de reflectie te meten (Boenink et al., 2004, Boenink, 2006). Dat is van 
belang vanuit de veronderstelling, dat door deze ethische reflectie en commu-
nicatie de kwaliteit van hun handelen zal verbeteren. Dit kunnen we de alge-
mene doelstellingen van het ethiekonderwijs in de zorgopleidingen noemen.
In dit hoofdstuk zet ik een aantal lijnen uit, die richting kunnen geven aan de 
invulling van dat ethiekonderwijs in de geneeskundige opleiding. In de eerste 
paragraaf staat de vraag centraal, wanneer er sprake is van een morele kwestie 
en van ethische vragen voor co-assistenten. Daar zet ik uiteen waarom in prin-
cipe elke casus als een morele casus kan worden gezien. In de tweede paragraaf 
komt casuïstiek van ervaren professionals aan de orde en breng ik moraal in 
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verband met hun professionaliteit. Hoe een moraal en ethische reflectie zich 
tot elkaar verhouden licht ik toe in paragraaf 3. De vraag wat ethische reflectie 
is en hoe die kan worden uitgevoerd komt aan bod in paragraaf 4. Ik behandel 
daar twee manieren van ethische reflectie. In de verantwoordingsethiek draait 
het er om, te komen tot een gerechtvaardigd moreel standpunt middels ana-
lyse en argumentatie. In de vragende ethiek staan het herkennen en benoemen 
van normatieve vooronderstellingen en de reflectie daarop centraal. Het doel 
is te komen tot een antwoord op de vraag wat wenselijk is en welke more-
le richtlijnen kunnen bijdragen aan die wenselijke  situatie. Deze vragende 
ethiek verbind ik met pragmatische en hermeneutische filosofie. In de laatste 
paragraaf tenslotte kom ik terug op de betekenis van verantwoordings- en vra-
gende ethiek bij casuïstiek in het geneeskundeonderwijs.

8.2  Wanneer  is  sprake  van een more le  casus?

In de periode dat geneeskundestudenten stage lopen, in het tweede en der-
de jaar van de masterfase, bespreken we in het ethiekonderwijs aan het VU 
Medisch Centrum casuïstiek, die deze co-assistenten zelf inbrengen. Het is 
de bedoeling dat ze op basis van eigen ervaring een morele casus schrijven. 
Wat dat is laten we in de instructie met opzet in het midden. Dit levert een 
aardig inzicht op, in wat studenten zelf als een moreel problematische casus 
beschouwen.
Al dit ruwe casusmateriaal valt op verschillende manieren te ordenen. Je kunt 
het thematisch indelen (Huijer et al., 2000) maar dat geeft geen antwoord 
op de vraag waarom een probleem als moreel problematisch wordt gezien. 
Zo kan een casus bijvoorbeeld communicatie met de patiënt betreffen, maar 
probleemloos verlopende informatievoorziening ervaart de co-assistent niet 
als een morele kwestie. De thematiek bepaalt dus niet per definitie het moreel 
problematische karakter van een casus.

Een andere manier is om eenvoudig te kijken wanneer en waarom studen-
ten een situatie als moreel van aard beschouwen én als te bespreken casus. 
Grosso modo betreft het dan drie categorieën. Om te beginnen gaat het om 
situaties, waarin iets gebeurt waar de student het niet mee eens is. Zo maak-
te een student bijvoorbeeld mee, dat een patiënt duidelijke symptomen van 
een ernstige ziekte vertoonde. De arts liet echter niets doorschemeren van 
het sterke vermoeden van een maligne aandoening, ook niet toen de eerste 
 onderzoeksuitslagen binnenkwamen die dat vermoeden bevestigden. Bij 
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navraag waarom niet, legde zij uit dat ze de patiënt niet ongerust wilde maken. 
Pas als alles met zekerheid was vastgesteld en ook duidelijk was welke behan-
deling (nog) zin zou hebben, zou ze het met de patiënt bespreken. De student 
was hierover verontwaardigd en was van mening dat de patiënt recht had op 
informatie, ook al was de diagnose nog niet helemaal rond en het behandel-
voorstel nog niet klaar. Hier dacht de student te weten hoe de dokter zich zou 
behoren te gedragen, en constateert dat ze zich in dit concrete geval niet aan 
deze richtlijn houdt. Vaak houdt de casus hiermee op. De vaststelling is: het 
deugt niet wat er is gebeurd. Punt. Dit noem ik een Het-deugt-niet-casus. De 
inbrenger vindt dat morele normen worden overtreden.

Een tweede categorie betreft casussen, waarin een student juist níet weet wat 
‘goed’ is. Kortom, een Ik-weet-het-niet-casus. Het kan zijn dat de student heen 
en weer wordt geslingerd tussen twee kwaden: als ik het wel vertel, geef ik de 
patiënt de informatie waarop zij recht heeft, maar roep ik de woede van de arts 
over me af. Als ik het niet vertel, blijft de patiënt nog langer in onzekerheid, 
maar houd ik de dokter te vriend.

Een derde groep tenslotte, die overigens zeer divers is, betreft situaties waar 
studenten door geraakt worden. Bijvoorbeeld situaties waarin bij een jonge 
patiënt de diagnostiek niet rond komt. Onderzoeken geven almaar geen uit-
sluitsel en de dokters weten niet wat ze aan behandeling moeten inzetten en 
de patiënt zakt steeds verder weg zonder dat men weet wat er aan de hand is. 
Of die keer dat een co-assistent bij een bevalling aanwezig was, waarbij het 
kindje al overleden was en het lijfje zo week was geworden dat het hoofdje van 
de romp gescheiden raakte. Studenten beschouwen dergelijke casussen vaak 
als moreel problematisch, omdat ze het ‘heel erg vinden’. Om het maar eens 
heel naïef te zeggen: ‘Het zou niet moeten mogen’.

Collega-ethiekdocenten mopperen wel eens over die laatste groep casussen dat 
het nog geen morele casus is, louter omdat een medische vraag niet beantwoord 
kan worden of een situatie je emotioneel raakt. Dat ben ik tot op zekere hoogte 
met ze eens. Namelijk in die zin dat een dergelijke casus niet de vorm van een 
morele casus heeft. De situatie wordt inderdaad niet geframed in het jargon 
van de ethiek, niet in termen van – afhankelijk van de (gezondheidsethische) 
stroming die men aanhangt – normen en waarden, dilemma’s, waardentegen-
stellingen, toedeling van verantwoordelijkheden etc. En er wordt geen morele 
vraag geformuleerd in termen van ‘behoren’ of ‘moeten’.
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Niettemin ben ik geneigd iedere casus die als morele casus wordt ingediend 
als zodanig te accepteren, eenvoudig ómdat de indiener hier een moreel pro-
bleem of een ethische kwestie ziet. Relevant is dat de beschouwer hier een pro-
bleem waarneemt en vermoedt dat het zin heeft daar op ethische wijze mee 
om te gaan. Daarmee is aan een belangrijke voorwaarde voor ethische reflectie 
voldaan: motivatie om zich met de kwestie bezig te houden. Vervolgens kan in 
de opleiding geleerd worden, welke ethische vragen we in deze situatie kun-
nen stellen, hoe we over deze situatie kunnen reflecteren en nadenken over 
wat wenselijk is. Maar een eerste voorwaarde daarvoor is probleembesef: het 
idee dat er sprake is van een moreel geachte problematische situatie.
Een situatie is in mijn ogen dus niet als zodanig al dan niet een ‘morele casus’. 
Evenmin zijn er situaties, waar per definitie geen morele problematiek kan 
spelen. Elke situatie kan men door een ethische – maar ook door een econo-
mische, natuurkundige of psychologische – bril bekijken. Het is echter strikt 
genomen niet de situatie op zich, maar de manier we er meer omgaan, die 
bepaalt of we het als een morele of ethische casus beschouwen. Kennelijk ver-
wacht men dan dat een dergelijke benadering zin heeft en iets te bieden heeft.

8.3  Casuïs t iek  van profess iona ls

Voordat ik toekom aan de vraag wat ethiek bedrijven is en wat we ermee beogen 
in het onderwijs, zoek ik nog wat verder naar welke kwesties in de gezond-
heidszorg als morele vragen worden beschouwd. Omdat we studenten oplei-
den tot professionals in de zorg is het van belang te weten wat ervaren artsen 
en verpleegkundigen aan morele casuïstiek inbrengen. Soms wordt de hulp 
van een ethicus van onze afdeling Metamedica binnen VU Medisch Centrum 
ingeroepen door een afdeling van het ziekenhuis. Bijvoorbeeld in het geval van 
een jongetje op de kinderafdeling. Het patiëntje was lichamelijk en verstande-
lijk gehandicapt, had kanker, moest zware behandelingen ondergaan en had 
twintig procent kans op genezing. Verpleegkundigen neigden ernaar te willen 
stoppen met behandelen. Artsen wilden liefst blijven proberen en ‘de kliniek’ 
laten beslissen. Dat wil zeggen: kijken hoe de patiënt reageert, als blijkt dat hij 
niet meer reageert op behandelingen, dan pas stoppen. Ouders wilden door-
gaan, áls het zin zou hebben.

Waarom beschouwen ervaren medische professionals een dergelijke situ-
atie als een moreel probleem en roepen ze de hulp in van een professionele 
 ethicus? In mijn ervaring is dat, omdat ze er niet uitkomen met louter hun 
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medische professionaliteit. Daarin zijn zowel medische kennis en vaardig-
heden als morele overwegingen en normatieve standpunten opgenomen, ‘de 
moraal van het vak’. Het gaat daarbij ook om wat geldt als betrouwbare kennis, 
wat een acceptabele risicomarge is, welke behandeling medisch zinvol wordt 
geacht et cetera. Maar met alle medische kennis en vaardigheden inclusief de 
moraal van het vak kan men kennelijk toch niet tot een beslissing komen. Dan 
schiet de professionele standaard te kort, geeft hij niet voldoende houvast om 
de houding te bepalen. Er staat bijvoorbeeld niet precies in, hoe lang je moet 
doorbehandelen, wanneer behandeling medisch zinloos wordt, of je even lang 
door moet gaan als het gaat om een gehandicapt kind et cetera. Er zijn wel 
morele regels, de professional kent ze ook, maar ze geven niet voldoende aan 
wat in dit concrete geval de juiste benadering is. Dát brengen professionals in 
als morele problemen.
Ethiekonderwijs moet studenten voorbereiden op kwesties waarin de ‘nor-
male’ regels niet voldoen. Het is zaak dat studenten daar op een zinvolle wijze 
mee om leren gaan. Daarvoor is het nodig dat ze normatieve aspecten leren 
herkennen en benoemen en samen met anderen, in dialoog (Widdershoven & 
Abma in: Manschot & Van Dartel, 2003; Baggini, 2010) leren nadenken over 
wat een wenselijke situatie zou zijn en hoe die – onder andere met behulp van 
morele richtlijnen – tot stand gebracht kan worden. Leren communiceren over 
normatieve aspecten en over welke situatie moet worden nagestreefd is van 
belang omdat – zoals ik nog zal uitleggen – heersende moraal een voorlopige 
uitkomst is van discussies binnen de beroepsgroep.

8.4  Moraa l  en  e th iek  in  de  gezondheidszorg

Over de moraal in de medische professionaliteit is – zo is mijn claim – overeen-
stemming of consensus gegroeid, die – op dit moment en in dit soort situaties 
– vanzelfsprekend is geworden maar dat niet altijd hoeft te blijven. Er kunnen 
zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, die aanleiding zijn voor nieuwe vra-
gen en heroverweging van de gegroeide moraal. Neem bijvoorbeeld de casus, 
waarin bepaald moet worden of een patiënt wilsbekwaam is, zodat hij geïn-
formeerd kan instemmen met behandeling. Wanneer hij niet wilsbekwaam 
is, kan hij – indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan – tóch – tegen zijn 
zin – behandeld worden. Deze opvattingen zijn het resultaat van jarenlange 
discussies over wie zeggenschap heeft over behandeling van een patiënt. Is dat 
de arts die weet wat het beste is voor de patiënt, of is dat de patiënt zelf die als 
geen ander kan bepalen wat waardevol is in en voor zijn leven? Het –  inmiddels 
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vanzelfsprekend geworden – antwoord op deze vraag werd: de patiënt zelf míts 
hij wilsbekwaam is. Deze discussie vond in Nederland een voorlopig markeer-
punt in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) die 
in 1994 van kracht werd. Je zou kunnen zeggen dat er sindsdien duidelijkheid 
en overeenstemming bestaat over de moraal in deze kwestie. Op basis van 
de algemene regels dat het de patiënt is die beslist, kan vervolgens worden 
afgeleid hoe in een concreet geval moet worden geoordeeld en gehandeld. Het 
concrete morele oordeel wordt gerechtvaardigd door onderschikking aan de 
algemene regel. De beslissing kan ingewikkeld zijn, maar vindt plaats op basis 
van de moraal, die daardoor zelf nogmaals wordt gelegitimeerd.

Toch doen zich ook situaties voor, waarin deze geldende moraal tekort schiet. 
Neem het voorbeeld van een psychiatrische praktijk waar de gewone proce-
dure, met behulp waarvan de wilsbekwaamheid van patiënten wordt vastge-
steld, inadequaat bleek bij patiënten met anorexia nervosa die behandeling 
weigerden. Deze patiënten begrepen de informatie op basis waarvan ze een 
weloverwogen beslissing zouden kunnen nemen over hun behandeling uit-
stekend (dit is het criterium dat normaalgesproken helpt bij het bepalen van 
wilsbekwaamheid). Met andere woorden, deze patiënten vertrokken van-
uit juiste veronderstellingen en hun redeneervermogen is volstrekt in orde. 
Maar dit weerhoudt hen er niet van zeer ongewoonlijke doelen na te streven: 
‘I wasn’t really bothered about dying, as long as I died thin’ (Tan and Hope, 
2008, p. 200).

Sommige artsen zijn geneigd te concluderen, dat zo’n patiënte weliswaar in 
het algemeen wilsbekwaam geacht kan worden, maar op dit ene punt niet. 
Daaruit blijkt de veronderstelling dat wilsbekwame mensen redelijke, navoel-
bare besluiten zullen nemen. Als dat niet het geval is, ervaren betrokkenen 
dat als een moreel probleem. Wat nu te doen? Louter op basis van de geldende 
moraal en procedures komt men er niet uit. Niets doen is evenmin een optie, 
want strookt niet met een onwenselijk geachte uitkomst: een vermijdbare 
dood. Een mogelijke benadering is: ondanks haar kennelijke wilsbekwaam-
heid, tegen haar zin behandelen. Maar dat is sjoemelen met de moraal. Anders 
gezegd: impliciet aanpassen van de moraal, zonder te (kunnen) expliciteren op 
basis van welke overwegingen men toch wil en verantwoord mag behandelen.
De crux in dit voorbeeld is dat de ‘gegroeide’ moraal hier niet voldoet, om tot 
een bevredigend oordeel te kunnen komen over wat in de onderhavige situatie 
een wenselijke en ‘goede’ handelwijze kan zijn. Wat we leren van het voorbeeld 
is dat het antwoord op de vraag wat in een heleboel situaties een ‘goede’ of 
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ook wel ‘werkzame’ moraal is – daarmee bedoel ik een moraal die helpt om in 
concrete situaties te bepalen én te verantwoorden wat goed is om te doen – in 
een andere situatie tekort kan schieten.
Dat is het moment waarop een ervaren professional een situatie als moreel 
problematisch ervaart en de roep om ethiek ontstaat: het nadenken over 
moraal. Swierstra en Rip (2007) verwoorden de verhouding tussen moraal 
en ethiek als: ‘Ethics is “hot” morality; morality is “cold’” ethics. We perform 
ethics when we put up moral routines for discussion’. Over kwesties waar geen 
morele consensus bestaat in de beroepsgroep, wordt – soms heftig – gedis-
cussieerd (‘ethics’ of ‘hot morality’). Uiteindelijk wordt een – voorlopig – ant-
woord geformuleerd, dat opgenomen wordt in de professionele standaard, het 
wordt ‘normaal’ (‘morality’ of ‘cold ethics’,). Vanaf dat moment noemen we het 
‘gewoon’ een kwestie van professionaliteit. Deze moraal leren studenten en 
jonge beroepsbeoefenaars niet in het ethiekonderwijs maar van hun docenten 
en opleiders. Soms gaat dat expliciet en beargumenteerd, veel vaker echter 
wordt deze moraal met de paplepel ingegoten.

8.5  Eth ische  re f lec t ie  in  het  onderwi js :  twee  benader ingen

Wanneer een situatie als een moreel probleem gezien wordt, is dat aanleiding 
tot ethische reflectie, ‘hot morality’. Wat is ethische reflectie? En met behulp 
van welke methodieken kan ethisch worden gereflecteerd? De literatuur biedt 
diverse antwoorden (Baggini, 2010; Van den Hoven et al., 2010), maar hier wil 
ik vooral ingaan op twee benaderingen, ten eerste de verantwoordingsethiek 
en ten tweede de vragende ethiek. Argumentatieve verantwoordingsethiek is 
er op gericht, tot een goed moreel oordeel te komen, dat wil zeggen een te recht-
vaardigen of gerechtvaardigd moreel oordeel. Vragende ethiek stelt daarente-
gen de vraag welke concrete situatie wenselijk of nastrevenswaardig is. Er wordt 
gezocht welke morele richtlijn of regel bijdraagt – als hij gevolgd wordt – aan 
het realiseren van die wenselijke situatie.

Argumentatieve verantwoordingsethiek
Verantwoordingsethiek bepaalt op welke manier aan welke zaken aandacht 
geschonken moet worden, maar niet wat er inhoudelijk uit moet komen, niet 
welk morele oordeel het juiste is. Er zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld om 
tot een dergelijke rechtvaardiging te komen. In de bundel In gesprek over goede 
zorg (Manschot en Van Dartel, 2003) worden dit oplossingsgerichte gespreks-
modellen genoemd. Een voorbeeld daarvan is de dilemmamethode, waarvan 
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Graste zegt: ‘Het doel van het gebruik van de dilemmamethode is dat je door 
ethische reflectie inziet dat verschillende waarden en normen een rol spelen 
en dat dit inzicht je helpt om tot een (beter) beargumenteerde afweging te komen.’ 
(Graste in: Manschot & Van Dartel, 2003, p. 49-50, cursivering toegevoegd 
LvdS). Steinkamp zegt over de Nijmeegse methode: ‘De vraag “Wat zou u 
doen?” wordt in deze methode gesteld vanuit een concrete casuïstiek, met als 
doel een beoogde handelwijze zo goed mogelijk te begrijpen, ethisch te beargu-
menteren en moreel te verantwoorden.’ Steinkamp in Manschot & Van Dartel, 
2003, p. 62, cursivering toegevoegd LvdS). En Bolt en Kanne leggen uit dat: ‘de 
argumenten voor verschillende handelingsmogelijkheden [worden] onderzocht en 
afgewogen, waarna ten slotte een keuze kan worden gemaakt.’ (Bolt & Kanne 
in: Manschot & Van Dartel, 2003, p. 80, cursivering toegevoegd LvdS).
De opvatting dat je met behulp van argumenten je morele positie kunt ver-
antwoorden en rechtvaardigen, is in feite de meest gangbare. Binnen ethiek-
onderwijs en ethische reflectie wordt dan ook veel aandacht besteed aan 
argumentatie. Het gaat in het bijzonder om zaken als: onderscheiden van 
hoofd- en bijzaken, verbanden leggen, redeneringen op geldigheid en consi-
stentie beoordelen, helder formuleren, redeneren. Dit zijn zeker belangrijke 
reflectieve vaardigheden, maar niet onderscheidend voor ethische reflectie. 
Daaronder verstaat men probleemanalyse in ethische termen. Er moet precies 
geformuleerd worden wát de morele vraag is, welke morele waarden op gespan-
nen voet staan en welke argumenten voor en tegen die waarden spreken. 
Vervolgens gaat het er om argumenten te formuleren, waarmee een moreel 
oordeel gerechtvaardigd wordt.
Voor een groot aantal situaties is deze manier van ethisch reflecteren zeer 
bruikbaar en zinvol. Dat betreft met name het type casus waarin een bestaan-
de moraal voldoet om te kunnen bepalen wat er precies aan de hand is en op 
welk aspect van de casus welke norm of waarde van toepassing is. Een stap-
penplan kan dan helpen om een consistente, coherent argumentatieve verde-
diging van het standpunt te ontwikkelen.
Maar, zoals we zagen, gaat het bij veel casuïstiek die ervaren professionals 
inbrengen juist om kwesties waarin de bestaande moraal niet voldoet. Dan 
schiet de argumentatieve benadering te kort.

Waarom schiet de verantwoordingsbenadering tekort? Ten eerste hangt dat 
samen met het feit dat zij geen oog heeft voor de contextualiteit en historische 
bepaaldheid van de moraal. De vandaag geldende procedures met daarin opge-
nomen normen en waarden zijn tot stand gekomen, ontwikkeld als antwoord 
op problemen en dilemma’s die zich ooit voordeden. Het staat niet bij voorbaat 
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vast – zoals we zagen in het voorbeeld van de anorexiepatiënten – dat deze 
 historisch zo gegroeide moraal ook altijd bevredigende antwoorden zal kun-
nen geven in specifieke situaties en op nieuwe vragen en problemen.
Een tweede tekortkoming in de argumentatieve benadering is dat ze zich 
vrijwel uitsluitend bezig houdt met het rationele en cognitieve niveau van de 
moraal. Er is weinig aandacht voor andere aspecten van morele overtuigingen. 
Die gaan ons aan het hart en rationele argumenten zijn vaak niet sterk genoeg 
om de emotionele kracht van morele overtuigingen te overwinnen. Het komt 
dan ook wel eens voor dat deelnemers aan een moreel gesprek aan de hand 
van een oplossingsgericht gespreksmodel aan het einde verzuchten: ‘Nu weet 
ik wat een ethisch verantwoorde keuze zou zijn. Maar dat ga ik écht niet doen. 
Dat voelt niet goed.’
Kortom, juist wanneer er grote onzekerheid bestaat over wat men moet doen, 
onduidelijkheid over hoe men moet wegen en wanneer de bestaande moraal 
geen bevredigend antwoord geeft, schiet de argumentatieve verantwoor-
dingsethiek te kort. Het gaat om situaties waar geen regels voor zijn, of waar 
de regels tot ongewenste consequenties leiden. Op dat moment staat ter dis-
cussie hetgeen tot dan toe ‘goed’ werd geacht. Het is juist de vraag wat goed is 
om te doen en dus moet je dan zoeken naar wat goed is. De norm is nog niet 
bekend.
De verantwoordingsethiek behoeft aanvulling van de vragende ethiek om 
te kunnen herkennen en benoemen welke normatieve vooronderstellingen, 
morele overtuigingen, achterliggende gedachten, normen en waarden werk-
zaam zijn in de eigen moraal, de eigen reflectie en het eigen oordeel, zowel 
van degene die het morele probleem heeft als van de andere betrokkenen. Het 
zijn namelijk dergelijke vooronderstellingen en overtuigingen die maken dát 
een situatie als problematisch ervaren wordt. Dan wordt ethische reflectie 
meer dan alleen ‘toetsen aan de moraal’. Ook hierbij blijken de verschillende 
stappenplannen zeer bruikbaar. Want hoewel expliciet gezegd wordt dat ze de 
bedoeling hebben morele oordelen te beargumenteren en zo te legitimeren, 
blijkt bij het gebruik ervan vaak discussie te ontstaan over de juistheid van 
morele regels en over de vraag wat eigenlijk nagestreefd dient te worden.

Vragende ethiek
Wat is nu het ‘meer’ dat de vragende ethiek biedt? En wat moet studenten 
aangeboden worden om het te leren? Kort gezegd komt het hier op neer: (a) 
niet alleen op individueel, maar ook op maatschappelijk en cultureel niveau 
herkennen en expliciteren van impliciete normatieve uitgangspunten en (b) 
onderzoeken of deze uitgangspunten – ook in het hier en nu nog steeds – 
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bruikbaar zijn om een wenselijke situatie te bereiken. Zo ja, kunnen de 
richtlijnen gevolgd worden, zo nee, dan is het zaak alternatieve richtlijnen te 
ontwikkelen.
Om een dergelijke diepergravende ethische reflectie handen en voeten te 
geven, is het cruciaal dat gesprekspartners beseffen dat ze achterliggende 
overtuigingen hebben die maken dat ze iets als probleem ervaren. Er zijn 
gespreksmodellen die dergelijke vragen systematisch aan de orde stellen, 
zoals de dilemmamethode (Graste in: Manschot & Van Dartel, 2003), het 
Socratisch gesprek (Bauduin in: Manschot & Van Dartel, 2003) en het zorg-
ethisch gespreksmodel (Van den Hoven & Kanne in: Manschot & Van Dartel, 
2003). Daarnaast kan de hermeneutische filosofie van Hans- Georg Gadamer 
van betekenis zijn. (Gadamer, 1960; Van der Scheer & Widdershoven, 2004; 
Widdershoven & Van der Scheer, 2008) De hermeneutiek kent een lange tra-
ditie van blootleggen van verborgen betekenissen die mede maken dat we iets 
als een moreel probleem ervaren (Van der Scheer in: Manschot & Van Dartel, 
2003).
Door in het onderwijs te werken met dit soort methodieken, leren studenten 
achterliggende overtuigingen te expliciteren en ze beschikbaar voor reflectie 
te maken. Vragen zoals: ‘Wat is er eigenlijk zo goed aan die overtuigingen?’ 
‘Wat betekenen ze daadwerkelijk?’ Een verder besef is dat die overtuigingen 
mede historisch bepaald zijn. Het zijn antwoorden op vragen naar wat goed 
is om te doen. Zo hebben we in het bovengenoemde voorbeeld van de wilsbe-
kwaamheid gezien, dat de morele opvatting dat een wilsbekwame patiënt zelf 
mag beslissen over het al dan niet ondergaan van een behandeling, de uit-
komst is van een discussie over de vraag wie zeggenschap heeft over de behan-
deling. Men dient zich dus te realiseren dat de moraal zich heeft ontwikkeld, 
zich nog steeds ontwikkelt en dat hetzelfde geldt voor de opvattingen van een 
individu. Het zijn steeds antwoorden op vragen die op een bepaald moment 
om bepaalde redenen zijn gegeven. Maar het zouden ook andere antwoorden 
geweest kunnen zijn.
Het inzicht dat morele overtuigingen op een bepaald moment om bepaalde 
redenen ontwikkeld zijn, maar dat het ook andere antwoorden hadden kunnen 
zijn, is een essentieel vertrekpunt bij ethische reflectie. Als het inderdaad zo 
is dat mensen een probleem als een moreel probleem ervaren vanuit bepaalde 
morele overtuigingen, en dat deze overtuigingen vaak impliciet blijven, dan 
heeft het zin ze te expliciteren omdat je er dan naar kunt kijken, ze kunt her-
overwegen en er met betrokkenen over kunt praten. Het heeft zin, omdat het 
je manier van interpreteren open maakt, in beweging brengt. De kunst is 
namelijk los te komen van de vanzelfsprekendheid van vooronderstellingen in 
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het denken en ervaren, die ertoe geleid hebben dat een situatie problematisch 
is. Dit is nodig omdat – zoals we zagen bij de door professionals ingebrachte 
casuïstiek en het voorbeeld van de anorexiepatiënten – de bestaande moraal 
op dit punt niet voldoet om een voorhanden probleem op bevredigende wijze 
te benaderen.
Zo’n vragende ethiek sluit aan bij pragmatische filosofie, die ervan uitgaat 
dat morele normen en waarden hulpmiddelen zijn om een wenselijke situ-
atie te bereiken en dat je voor veel morele vragen niet kunt terugvallen op bij 
voorbaat gegeven morele uitgangspunten maar dat je die juist zelf (als indi-
vidu, maar veel vaker als maatschappij) al zoekend moet formuleren. (Dewey, 
1994; Van der Scheer, 1999) Zo’n pragmatische benaderingswijze heb ik in 
het bovenstaande steeds gehanteerd, in die zin dat ik steeds op zoek ben naar 
een moraal die werkt, die een antwoord geeft op een als moreel begrepen pro-
bleem, zonder dat al bij voorbaat de morele uitgangspunten waaraan getoetst 
zal worden duidelijk zijn. Morele overtuigingen worden begrepen als uitkom-
sten van historische, sociale processen, die antwoorden leveren op specifieke 
vragen in een specifieke context. Daarmee is zo’n overtuiging een cultureel 
historisch product en niet gebonden aan a priori, a-historische, universele 
bepalingen. De legitimering van een overtuiging beschouw ik als een sociale 
gebeurtenis. Er wordt gediscussieerd, geargumenteerd, dialoog gevoerd totdat 
er consensus ontstaat. Op dat moment werkt een bepaalde morele opvatting 
legitimerend.

Verschillen en kritiek
Het grote verschil tussen verantwoordings- en vragende ethiek is, dat bij de 
eerste de reflectie bestaat uit een kritische toetsing van een casus aan de hand 
van een bestaande moraal, terwijl de reflectie in een vragende ethiek is gericht 
op een kritische beschouwing van de bestaande moraal: leidt die wel tot een 
wenselijke situatie? Het verschil is ook op een andere manier te verwoorden. 
Voor de verantwoordingsethiek is het belangrijk dat een bestaande situatie 
voldoet aan morele eisen; moraal heeft hier een prescriptieve én een legitime-
rende functie. In de vragende ethiek daarentegen is de praktische situatie van 
primair belang. De vraag is of het volgen van bepaalde morele richtlijnen tot 
een wenselijke situatie leidt. Men maakt zich niet zo druk over de legitimering 
ervan.
Deze opvatting leidt onmiddellijk tot de vraag wat dan toch in hemelsnaam 
‘een wenselijke situatie’ is. Als je het prescriptieve karakter van de moraal 
loslaat, kun je daar toch helemaal niets meer over zeggen? Zijn we dan niet 
overgeleverd aan willekeur of aan slechtwillende machtswellustelingen, die 
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zonder enig moreel besef de wereld naar hun hand zullen zetten? Dit is een 
diepgeworteld misverstand.
Ten eerste laat men niet alle prescriptieve moraal (in één keer) los. De meeste 
gewoontes blijft men gewoon hanteren. Het zijn altijd maar kleine stukjes van 
de moraal die ter discussie staan. In het voorbeeld van de anorexiepatiënten 
blijft – om maar iets te noemen – de opvatting bestaan dat we als gezondheids-
zorg een verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van deze patiënte, ook al 
weigert ze behandeling. Ook blijven gezondheid en leven belangrijke waar-
den. Juist daarom doet het probleem zich in alle heftigheid voor. De kwestie 
die zich voor een vragende ethiek aandient, is of de moraal van de zelf beslis-
sende patiënt in déze specifieke situatie een goede moraal is.
Ten tweede speelt het misverstand dat we niet zouden kunnen bepalen wat een 
wenselijke situatie is zodra we de bestaande moraal loslaten. Het blijkt echter 
dat we daar heel wel toe in staat zijn. We hebben daar zelfs onze hele maat-
schappij op ingericht. We noemen dat democratie. Want wat is een democratie 
anders dan een organisatievorm om in gezamenlijkheid te bepalen wat wen-
selijk is en hoe we die situatie kunnen bereiken. In Democracy and Education 
(1916) betoogt Dewey dat democratie niet alleen een politieke organisatievorm 
is, maar een vorm van leven in verbondenheid waar burgers samenwerken 
om hun gewone problemen op te lossen door kritisch onderzoek en door uit 
te proberen wat goed werkt. Het is niet nodig daar bij voorbaat en voor altijd 
vastliggende richtlijnen voor te hebben omdat we door trial and error kunnen 
zoeken naar werkzame – maar feilbare – richtlijnen. Het verdient de voorkeur 
om die richtlijnen in dialoog met anderen te formuleren. Twee weten meer 
dan één, iemand anders kan je wijzen op vergeten aspecten en blinde vlekken, 
je op nieuwe ideeën brengen. Dat is de reden waarom we studenten oefenen 
in het communiceren over morele aspecten.

8.6  Verantwoord ings-  en  vragende e th iek  in  het  onderwi js

Aan het begin van dit hoofdstuk onderscheidde ik drie soorten casuïstiek die 
co-assistenten aanleveren, de Het-deugt-niet-casus, de Ik-weet-het-niet-casus en 
de Wat-erg-casus. Welke soort ethiek is nu bruikbaar bij welke soort casus? Dat 
studenten deze drie soorten casuïstiek inbrengen leert ons wat zij verwachten 
van ethiek. Bevestigen de verantwoordings- en vragende ethiek deze verwach-
tingen?
In het geval van de Het-deugt-niet-casus verwacht de inbrenger bevestiging 
van zijn oordeel en dus veroordeling van de situatie op basis van normen en 
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waarden. Als zowel de beschreven situatie als de relevante moraal eenduidig 
zijn en daarover consensus bestaat, kun je goed uit de voeten met de verant-
woordingsethiek. Een situatie waarin een verpleegkundige op eigen houtje 
mensen gaat doodmaken omdat zij denkt dat er genoeg geleden is, zal door 
vrijwel iedereen als moreel verwerpelijk worden geacht. De bijbehorende 
morele richtlijnen zoals je behoort geen mensen te doden, doden op verzoek 
is voorbehouden aan artsen, de situatie dient door meerdere mensen worden 
beoordeeld et cetera staan niet ter discussie. Een stappenplan op basis van de 
verantwoordingsethiek helpt bij het expliciteren en systematisch verwoorden 
van de vraag en van de morele standpunten. Echter, het komt slechts zelden 
voor dat er geen vragen te stellen zijn bij de moraal. Want ís het nou wel zo, in 
de genoemde Het-deugt-niet-casus aan het begin van het hoofdstuk, dat de arts 
de beschikbare informatie meteen aan deze patiënt moet geven? Of is het mis-
schien inderdaad beter om de patiënt niet ongerust te maken? Die vraag kan 
alleen beantwoord worden als we weten welk doel we willen nastreven, wat 
een wenselijke situatie is. Dus zal die vraag eerst beantwoord moeten worden.
In het geval van de Ik-weet-het-niet-casus verwacht een inbrenger antwoord op 
de vraag wat goed is om te doen. Hier is zowel verantwoordings- als vragende 
ethiek nodig. De eerstgenoemde kan een stappenplan bieden om relevante 
normen en waarden te expliciteren. Dat kan ook nog wel eens nieuwe inzich-
ten opleveren, wanneer expliciet gevraagd wordt naar verschillende belangen 
van mensen en instituten die in de casus betrokken zijn. Vragende ethiek is 
nodig zodra bijvoorbeeld een probleem het gevolg is van de manier waarop 
iets of iemand wordt benoemd of ingedeeld. Een ziekte is lichamelijk of gees-
telijk, iemand is wilsbekwaam of niet. Deze indelingen hebben allerlei morele 
connotaties. Het is dan van belang die normatieve vooronderstellingen, uit-
gangspunten, achterliggende gedachten, normen en waarden te herkennen 
en te expliciteren, en er met anderen over van gedachten te wisselen. In een 
dialoog wordt gezocht wat wenselijk en wat onwenselijk is. Het doel is richt-
lijnen, waarden, deugden of wat je maar wil, te formuleren, die in concrete 
omstandigheden helpen wenselijke situaties tot stand te brengen. Dialoog tus-
sen stakeholders is nodig om te bepalen wat wenselijk is.
Ten slotte hadden we de Wat-erg-casus. Het lijkt me dat hier louter een vra-
gende ethiek iets te bieden heeft. Door vragen te stellen kunnen we er achter 
komen wát ons raakt en waarom. Dat zet ons op het spoor van wat kennelijk 
belangrijk wordt gevonden. Dat is behulpzaam bij het zoeken naar een wen-
selijke situatie, bijvoorbeeld in de casus waarin een co-assistent vertelde over 
het doodgeboren kindje dat onthoofd ter wereld kwam. Bij doorvragen bleek 
dat de co-assistent het belangrijk vond dat deze geboorte zo min  mogelijk 
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traumatisch zou zijn voor de ouders. Dat beschouwde zij als de wenselijke 
situatie. De vraag die toen voor bleek te liggen was hoe de hulpverleners dat 
voor elkaar konden krijgen. Een kwestie waar geen regels voor bestaan. Een 
ethische kwestie, een moreel probleem.
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Intermezzo

Inleven in  een v leermuis

Arko Oderwald

In de roman Elisabeth Costello van John Coetzee is de hoofdpersoon een vrouw. 
Elisabeth Costello is schrijfster van een veelgeroemde roman over Molly 
Bloom, een romanfiguur van James Joyce. Zij wordt geïnterviewd. Eerst gaat 
het over haar laatste boek, waarin een man de hoofdrol speelt. De interview-
ster vraagt: “En, vindt u het makkelijk, schrijven vanuit het standpunt van een 
man?”. Elisabeth Costello antwoordt: “Makkelijk? Nee. Als het makkelijk was, 
zou het niet de moeite waard zijn. Juist het andere is de uitdaging. Iemand 
bedenken die anders is dan jezelf. Een wereld bedenken waarin die persoon 
kan bewegen.” De interviewster schakelt onmiddellijk over op haar Molly 
Bloom boek, waarin de hoofdpersoon een vrouw is. De interviewster legt er de 
nadruk op dat Elisabeth Costello als vrouw heeft begrepen hoezeer de Molly 
Bloom van Joyce het product was van een man. Maar Elisabeth Costello bena-
drukt dat ook de mannen van Joyce producten waren.
De zoon van Elisabeth Costello raakt even later in gesprek met de interview-
ster. Hij vraagt aan haar of zij zijn moeder even belangrijk had gevonden als 
die een man was geweest. De interviewster ontwijkt eerst de vraag. De zoon 
houdt echter aan:
– ‘Mijn moeder is wel een man geweest. Ze is ook een hond geweest. Ze kan 

zich indenken in andere mensen, in andere bestaansvormen. Ik heb haar 
gelezen, ik weet het. Die gave heeft ze. Is dat niet het belangrijkste bij fictie, 
dat die zich los maakt van onszelf, ons in andere levens binnenvoert?

– Misschien. Maar je moeder blijft evengoed een vrouw. Wat ze ook doet, ze 
doet het als vrouw. Ze beleeft haar personages als een vrouw, niet als een 
man.

– Dat zie ik niet. Ik vind haar mannen volkomen aannemelijk.
– Je ziet het niet omdat je het niet kunt zien. Alleen een vrouw kan het zien. 

Het is iets tussen vrouwen. Als haar mannen aannemelijk zijn, dan is dat 
mooi, blij dat te horen, maar uiteindelijk is het maar imitatie. Vrouwen 
zijn goed in imiteren, beter dan mannen. In parodiëren ook. Het gaat ons 
gemakkelijker af. (….)

– Denk jij dan dat we parallelle levens leiden, mannen en vrouwen, dat we 
elkaar nooit werkelijk ontmoeten?’
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Opvattingen over de mens kennen eigenlijk maar twee verschijningsvormen. 
Of het onderlinge verschil, of de onderlinge overeenkomst tussen mensen vor-
men de basis. Dat kan gelden voor individuen of voor groepen, die weer op 
allerlei verschillende manieren kunnen worden gevormd. Groepen van men-
sen kunnen worden gevormd op grond van bijvoorbeeld ras, sekse en seksuele 
voorkeur, geloof, uiterlijk (zoals lengte of rood haar), intelligentie of inkomen. 
Het aantal mogelijkheden is schier onbeperkt. Het wel of niet hebben van een 
ziekte is ook zo’n mogelijkheid.
Ook de vergelijking tussen mens en dier, niet zelden de basis van de antropo-
logie, is gebaseerd op overeenkomsten en verschillen. Dat thema wordt door 
Coetzee uitgewerkt in Dierenleven, waarin hij dezelfde Elisabeth Costello de 
vraag laat behandelen of wij ons in kunnen leven in een dier.

Maar laten we de vraag wat nu beslissend is, het verschil of de overeenkomst 
niet moeilijker maken dan deze al is, en de vergelijking tussen mens en dier 
voorlopig even buiten beschouwing laten. En laten we dan deze vraag nog 
verder vereenvoudigen door deze vraag voornamelijk te behandelen als de 
situatie zieke en gezonde mensen betreft. Leiden zij gemeenschappelijke of 
parallelle levens? Leven zij, om met Susan Sontag te spreken, in twee ver-
schillende werelden? Het antwoord op deze vraag is weer van belang om een 
andere vraag te beantwoorden die regelmatig gesteld wordt: kunnen gezonde 
onderzoekers die onderzoek doen naar de ervaringen van zieken, wel inzicht 
krijgen in die ervaringen? Of zouden de onderzoekers zelf ook ziek moeten 
zijn om betere inzichten te krijgen?

Het dagelijks leven bestaat voor een groot deel uit vanzelfsprekende hande-
lingen die op een vanzelfsprekende manier worden uitgevoerd. Vaak wordt 
vergeten dat veel van deze handelingen op een dusdanige manier lichame-
lijk zijn ingebed dat een voorafgaand besluitvormend bewustzijn nauwelijks 
meer nodig is, ja zelfs storend is. Een voetballer die teveel nadenkt over zijn 
 bewegingen om een doelpunt te kunnen maken, zal niet veel scoren. Een 
mogelijke omschrijving van gezondheid zou dan ook kunnen zijn: de mate 
waarin allerlei basale handelingen in het dagelijks leven vanzelfsprekend 
verlopen. Hoe vanzelfsprekender dat gaat, hoe meer gezondheid. Gezond-
heid is dan een leven waarin het lichaam vrijwel onopgemerkt aanwezig is, 
een leven dat vertrouwd is. Denk daarbij vooral aan basale zaken: de wekker 
wordt gedachteloos uitgezet, het lichtknopje omgedraaid, het dekbed wegge-
slagen, het bed verlaten, de kraan open gedraaid, de koffie gezet, de koelkast 
open gedaan, de auto gestart en soms zelfs gedachteloos naar de bestemming 
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gebracht. Vergeten is hoe moeizaam wij dat toen we jong waren hebben moe-
ten leren. Uiteraard zijn de hier genoemde basale zaken weer andere dan een 
halve eeuw geleden of die in een andere cultuur.

Het vanzelfsprekende karakter van gezondheid is een groot obstakel om ziek 
zijn te kunnen begrijpen. Het is niet makkelijk om je voor te stellen dat allerlei 
handelingen, waarvan je zelf nauwelijks bewust bent hoe belangrijk ze zijn 
voor je eigen leven, niet meer vanzelf spreken. Natuurlijk, ook de gezonde 
mens heeft wel eens een griepje en wordt ouder, maar dat is of tijdelijk, of 
voltrekt zich zo langzaam dat de vanzelfsprekendheid onopgemerkt veran-
dert. De zieke mens daarentegen wordt voortdurend geconfronteerd met het 
ontbreken van de gezonde vanzelfsprekendheid, althans met het in mindere 
mate aanwezig zijn van die gezonde vanzelfsprekendheid. Die levenservaring 
en het bijbehorende bewustzijn maakt de zieke mens ontvankelijker voor een 
soortgelijke ervaring.
Maar, wat voor gezonden geldt, geldt ook voor zieken. Ze delen wellicht niet in 
de vanzelfsprekendheid van de gezonden, maar daarvoor komen weer andere 
vanzelfsprekendheden in de plaats. Veel autobiografieën van zieken getuigen 
daarvan. Die vanzelfsprekendheden kunnen natuurlijk van ziekte tot ziekte 
verschillen. Dit maakt dat aan de grotere ontvankelijkheid toch zekere gren-
zen worden gesteld.
Ook zieken dus hebben weer blinde vlekken voor het leven van andere zieken, 
als we dezelfde redenatie volgen als voor gezonden. Die redenatie steunt zwaar 
op twee aannames. Op de voorgrond staat de aanname dat mensen niet over 
hun eigen vanzelfsprekende gedrag kunnen reflecteren. Op de achtergrond 
speelt echter ook nog de aanname mee dat uiteindelijk iedereen op zichzelf 
is, dat ik mij per definitie niet kan inleven in een ander, omdat de innerlijke 
wereld van een ander voor mij onbereikbaar is. Ik kan de pijn van een ander 
niet voelen. Vooral deze laatste aanname maakt eigenlijk elke bespiegeling 
over deze vraag overbodig. Daarom wat cultuurgebonden tegengas.

Dat de innerlijke wereld van mensen uiteindelijk ontoegankelijk is, is zeer te 
betwijfelen als deze mensen dezelfde taal delen. Wat wel mogelijk is, is dat een 
bepaalde taal op bepaalde gebieden van het leven arm is, omdat de cultuur van 
die taal juist aan die gebieden van het leven weinig belang hecht. Het gevolg 
daarvan zou zijn dat bijvoorbeeld bepaalde gevoelens slecht onder woorden 
te brengen zijn, maar niet omdat ze zo individueel en authentiek zijn, maar 
omdat de taal te arm is. Dit zou dan een omstandigheid zijn die zieken en 
gezonden delen en die door hen gezamenlijk onderzocht kan worden.

Reflectie en participatie in zorg_5.indd   149 9-8-2010   16:30:10



Reflectie en participatie in zorg

150

Daarnaast delen zij de wereld waarin wij leven. Verschillende ervaringen heb-
ben hun gemeenschappelijke referentiepunt in die wereld. Daarbij moet je ook 
weer niet aan abstractie, maar aan alledaagse en concrete zaken denken. De 
wereld van het opstaan en boodschappen doen dus. Als ik wat wil weten over 
de impact van een ziekte op iemands leven, dan is zo langzamerhand een klas-
sieke vraag: de wekker ging vanmorgen af en wat gebeurt er dan? Dat is altijd 
informatief, begrijpelijk en te volgen, zelfs als de wekker niet af blijkt te gaan.

Deze twee gemeenschappelijkheden maken iets mogelijk dat door Coetzee 
nog veel basaler en radicaler in de mond van Elisabeth Costello wordt gelegd. 
Naar aanleiding van een essay van Thomas Nagel, What is it like to be a bat?, 
waarin Nagel stelt dat het onmogelijk is om je in te leven in een vleermuis, 
zegt Elisabeth Costello dat er zelfs in het geval van een vleermuis sprake is 
van leven; een vleermuis is vervuld van leven. Dat alleen al is genoeg voor het 
inleven.

“Er is geen grens aan de mate waarin we onszelf kunnen inleven in het 
wezen van een ander. Er zijn geen beperkingen aan de inlevende verbeel-
ding.”

Vervolgens wijst Elisabeth Costello er in haar lezing op dat zij een succesvol 
boek geschreven heeft over Molly Bloom, die nooit bestaan heeft en ontsproten 
is aan de verbeelding van Joyce.

“Als ik me kan inleven in het bestaan van een wezen dat nooit heeft 
bestaan, dan kan ik me inleven in bestaan van een vleermuis of een chim-
pansee, of een oester, elk wezen waarmee ik het substraat van het leven 
gemeen heb.”

Misschien is daarom de vraag of de ervaring van zieken beter onderzocht kan 
worden door zieken dan door gezonden geen juiste vraag. De vraag zou moe-
ten luiden: kan de ervaring van zieken beter onderzocht worden door mensen 
met verbeelding of door mensen zonder verbeelding. De zieken en gezonden 
zonder verbeelding zouden dan afvallen. En, om een mogelijk misverstand 
weg te nemen, dat hoeft niet te leiden tot fictie.
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DEEL II 

Participatie in zorg

Stel je voor, je zit aan tafel met een gemêleerd gezelschap en samen blik je 
terug op een volle dag met lezingen. Ook wissel je meningen uit, je luistert 
naar elkaar en je maakt plannen voor de komende tijd. Je reflecteert en partici-
peert. Beide begrippen zijn uit een verschillend domein afkomstig, maar in de 
praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden, zo bleek al uit de inleiding van 
dit boek. Dat blijkt aan tafel: als je met elkaar aan tafel zit, op gelijkwaardige 
manier stem geeft aan je gedachten, ideeën en meningen en oprecht naar 
elkaar luistert, kun je samen reflecteren op de dingen die je doet en de keu-
zes die je maakt. We reflecteren ‘in actie’ en participeren in momenten van 
reflectie.

Dit deel van het boek gaat over participatie in zorg, beleid, onderzoek en maat-
schappij. Negen hoofdstukken doen verslag van praktijken van onderzoek 
waarin participatie de hoofdrol speelt. In de eerste hoofdstukken staat daarbij 
de participatie in zorg centraal. Hoe kan een patiënt meedenken en beslis-
sen over zorg en behandeling, en regie en verantwoordelijkheid nemen voor 
het herstel? Om een antwoord te vinden op die vragen wordt in hoofdstuk 
negen gestart met het hoofdstuk van Elleke Landeweer en Jolijn  Santegoeds 
over wat het betekent om als cliënt onder dwang te worden opgenomen in 
de psychiatrie. Deze auteurs koppelen de ervaring van een cliënt aan het 
belang van erkenning, vertrouwen en steun vanuit de sociale omgeving om 
te komen tot herstel. Yolande Voskes bespreekt vervolgens in hoofdstuk tien 
wat  ervaringsdeskundigen kunnen betekenen in de psychiatrie en welke suc-
ces- en faalfactoren er zijn. Door te werken met fotocamera’s krijgen de erva-
ringsdeskundigen een middel om uitdrukking te geven aan wat zij verstaan 
onder goede zorg. Merel Visse en Truus Teunissen schrijven over de patiënt 
als partner in zorg (hoofdstuk elf). Zij doen dat aan de hand van een evaluatie-
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onderzoek naar een multidisciplinair longrevalidatieprogramma, dat draait 
om waarden als: integrale visie op lichaam en geest, en zelfmanagement.

Dan volgen enkele hoofdstukken gericht op de democratische en collectieve 
participatie van patiënten in beleid en wetenschappelijk onderzoek. Hoofd-
stuk twaalf gaat over cliëntenparticipatie in de ouderenzorg. Deze participatie 
is weliswaar wettelijk geregeld via de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg-
sector (Wmcz), maar de praktijk is weerbarstig. Vivianne Baur laat zien hoe 
cliëntenraden een betere relatie kunnen opbouwen met managers door een 
dialogisch proces van relationele empowerment. Maarten de Wit en Suzan-
ne Berlo onderzoeken in hoofdstuk dertien wat een onderzoekspartner is en 
formuleren praktische aanbevelingen voor het werken met onderzoekspart-
ners. Op authentieke wijze verkent Karen Schipper in het daaropvolgende 
hoofdstuk hoe het is om als onderzoekspartner aan onderzoek deel te nemen. 
Hoofdstuk vijftien gaat ook over zeggenschap, maar dan van mensen met een 
verstandelijke handicap. Christi Nierse beschrijft hoe op een systematische 
manier gezocht kan worden naar de stem van mensen met een verstande-
lijke beperking in een agenderingsonderzoek. Participatie van patiënten in 
fundamenteel onderzoek wordt vaak van kritiek voorzien. Toch zijn er goede 
voorbeelden van contexten waarin patiënten in fundamenteel onderzoek par-
ticiperen. Ingrid Baart noemt er een aantal in haar hoofdstuk en onderzoekt 
tevens de toepassing van het Dialoog Model bij participatie van patiënten in 
psychiatrisch genomics onderzoek. Het laatste hoofdstuk zoomt in op de socia-
le en maatschappelijke participatie van chronisch zieken in onze hedendaagse 
samenleving vanuit een het perspectief van Disability Studies. Annette Hen-
drikx illustreert op een betrokken manier de invulling van het begrip disability 
en veerkracht bij mensen met hersenletsel. Ze constateert dat omgevingsfac-
toren en subjectiviteit een belangrijke rol spelen in betekenisvolle participatie.
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9 Psychiatrie in de schaduw van 
neurowetenschappen. Sociale 
perspectieven noodzakelijk voor 
herstel van mens en systeem

Elleke Landeweer en Jolijn Santegoeds

Wanneer een cliënt als gevolg van psychische problemen een gevaar-
lijke situatie veroorzaakt, beschouwen zorgverleners medicatie (in 
vergelijking tot separatie of het gebruik van andere fysieke vrijheids-
beperkende middelen) in toenemende mate als de beste manier om 
gevaar af te wenden en het welzijn van cliënten te bevorderen, zelfs 
wanneer de medicatie wordt toegediend tegen de wil van de cliënt, 
dat wil zeggen onder dwang. Maar is dat daadwerkelijk het geval? 
Hoe ervaren cliënten met psychiatrische problemen de ontwikke-
lingen in de neurowetenschappen en de belofte van nieuwe psycho-
farmacologe oplossingen?

9.1 	 Int roduct ie

Neurowetenschappelijke ontwikkelingen in de psychiatrie staan tegenwoor-
dig volop in de belangstelling. Recente ontwikkelingen lijken veelbelovend. 
 Neurowetenschappen geven ons niet enkel inzicht in de werking van de 
hersenen, maar claimen bovendien ook dat er nieuwe wetenschappelijke 
oplossingen worden voortgebracht om het brein te herstellen. Psychiatrische 
stoornissen worden steeds meer beschouwd als ziektes van het brein die 
begrepen en behandeld kunnen worden met behulp van het juiste weten-
schappelijk vastgestelde gereedschap (Andreasen, 2001). Het idee daarbij is 
dat met behulp van medicatie uiteindelijk elke mentale aandoening verholpen 
kan worden.
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Beeld: Truus Teunissen

Deze verwachtingen hebben reeds hun effect op de huidige klinische prak-
tijk van de psychiatrie. Vanwege de succesverhalen in neurowetenschappelijke 
onderzoeken probeert de klinische psychiatrie de methodes en resultaten van 
deze onderzoeksrichting toe te passen bij de beoordeling van een diagnose of 
de behandeling van een psychiatrisch probleem. Steeds meer wordt er vanuit 
gegaan dat medicatie zal bijdragen aan het oplossen van psychiatrische aan-
doeningen en de biomedische benadering in de psychiatrie doet (wederom) 
zijn opmaat. Dit is bijvoorbeeld te zien in de toepassing van dwang om gevaar-
lijke situaties af te wenden.

In dit hoofdstuk vragen we ons af of en hoe de huidige ontwikkelingen in 
de neurowetenschappen en de nieuwe psychochemische oplossingen cliënten 
werkelijk helpen bij het omgaan met psychiatrische problemen. Zijn cliën-
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ten gebaat bij de resultaten uit de neurowetenschappen? Is het voor cliënten 
een gewenste ontwikkeling? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het 
nodig om het cliëntenperspectief te onderzoeken en ervaringen met psychia-
trische behandelingen te interpreteren.
In dit hoofdstuk bespreken we persoonlijke ervaringen van Jolijn Santegoeds, 
mede auteur. Jolijn was in haar puberteit meerdere jaren gedwongen 
 opgenomen in de psychiatrie. Terugkijkend zijn er belangrijke lessen uit te 
leren. Ondanks de negatieve en traumatische ervaringen waarmee Jolijn werd 
geconfronteerd, zijn er verschillende aspecten te onderscheiden die bijdroegen 
aan haar herstel en omgang met de problematiek. Het vinden van de juiste 
medicatie speelde een rol, maar bleek niet eenvoudig en bij lange na niet het 
enige aspect van herstel.

Naast Jolijns persoonlijke ervaringen maken we in dit hoofdstuk gebruik van 
de empirische data voortgekomen uit het kwalitatieve onderzoek naar dwang-
toepassingen binnen de gesloten afdelingen in de psychiatrie in het kader 
een deelonderzoek van de Derde Wetsevaluatie Bijzondere Opnemingen Psy-
chiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Voor dit onderzoek werden in totaal 37 
interviews afgenomen (12 oud cliënten, 10 naasten, 15 zorgverleners), 3 focus-
groepen (2 oud-cliënten, 1 naaste) en 1 expertmeeting (gemengd; psychiaters, 
juristen en representanten van familie- en patiëntenverenigingen) gehouden. 
De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd samen met andere deel-
onderzoeken van de Derde Wetsevaluatie Bopz in mei 2007.

Het doel van dit hoofdstuk is om bewijs te leveren dat in het dagelijkse leven 
van de cliënt, onderwerpen als verwerking, rehabilitatie en sociale onder-
steuning de meest belangrijke thema’s zijn in het omgaan met psychiatrische 
aandoeningen. In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat de bio-
medische benadering van psychiatrie inhoudt waarop de neurowetenschap-
pen zich baseren, en welke invloed dit heeft op de keuzes die zorgverleners 
maken. Vervolgens beschrijven we de ervaringen van Jolijn. Tot slot reflecte-
ren we op wat haar verhaal ons leert over herstel van psychiatrische aandoe-
ningen. We reiken een suggestie aan hoe men de sociale context van een cliënt 
kan betrekken bij het herstel, als een aanvulling op de neurowetenschappen. 
Een centraal thema is dat de psychiatrie twee wetenschappelijke domeinen 
hanteert: de natuurwetenschappen (neurowetenschappen) en de geestes-
wetenschappen (sociale wetenschappen). Beide grondbeginselen dienen geïn-
tegreerd te worden in de begripsvorming en behandeling van psychiatrische 
problemen.
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9.2  De inv loed van neurowetenschappen op de  k l in ische 
prakt i jk

Neurowetenschappen trachten de neurologische structuren en processen 
waardoor wij waarnemen, denken, handelen en herinneren te doorgronden 
(Bennett en Hacker, 2003). In het empirisch ethisch onderzoek in het kader 
van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet Bopz), 
viel op dat de klinische psychiatrie, onder invloed van de ontwikkelingen in 
de neurowetenschappen, het biomedisch model toepast om afwijkend gedrag 
uit te leggen in termen van neurologische disfuncties. Het biomedisch model 
is gangbaar binnen de neurowetenschappen, en met de focus op fysiologische 
aspecten van het brein heeft het nieuwe wetenschappelijke inzichten voort-
gebracht in de chemische oorzaak van psychiatrische problemen. Maar het 
biomedisch model heeft ook consequenties voor diagnoses en behandelingen 
in de klinische psychiatrie.
Psychiatrische aandoeningen worden beschouwd als (tijdelijke) verstoringen 
van het normaal neurologisch functioneren van het menselijk brein, en vol-
gens het model, kan en moet dit functioneren hersteld worden door de juiste 
medicatie toe te passen. De cliënt wordt hiermee gereduceerd tot een biolo-
gisch functioneren dat tijdelijk door bepaalde chemische processen in de her-
senen is verstoord.

Onder de invloed van de neurowetenschappen neigt de klinische psychiatrie 
ernaar om zichzelf te classificeren als onderdeel van een onafhankelijke disci-
pline binnen de medische wetenschap.
In de interviews die uitgevoerd werden in psychiatrische ziekenhuizen, kwam 
naar voren dat een groot deel van de psychiaters hun professie beschouwt als 
een medisch beroep. Zoals in de somatische zorg, waar fysieke ziekten wor-
den beschouwd als schadelijke fysieke disfuncties die opgelost kunnen wor-
den met medicatie, zo beschouwt men psychiatrische aandoeningen ook als 
schadelijke disfuncties van het fysieke systeem die behandeld kunnen worden 
met psychofarmaca. De primaire verantwoordelijkheid van de psychiater is 
het vaststellen van de juiste diagnose om vervolgens de juiste medicatie aan 
te kunnen bieden voor herstel. Psychiatrische problemen worden uitgelegd als 
biomedische aandoeningen die genezen kunnen worden (in tegenstelling tot 
chronische aandoeningen die een grilliger proces van herstel en rehabilitatie 
inhouden).
Het biomedisch model van psychiatrische aandoeningen heeft invloed op de 
klinische praktijk van psychiaters, verpleegkundigen en cliënten. Psychiaters 
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beschouwen zichzelf meer en meer als de artsen die een psychiatrische aan-
doening kunnen oplossen zoals een dokter een gebroken been kan genezen. 
In een van de interviews vergeleek een psychiater zichzelf met een chirurg die 
in een noodsituatie een behandeling moet toepassen zonder medelijden. Het 
onderstaande citaat illustreert dit:

‘Als medisch professional ben ik niet anders dan een chirurg. Patiënten 
hoeven niet op medelijden te wachten als ze hier per helikopter worden 
binnengebracht na een ongeluk, maar er wordt direct begonnen met de 
behandelingen die nodig zijn om iemands leven te redden.’

Het idee is dat de psychiatrie als wetenschap zou moeten focussen op het repa-
reren van de disfuncties van de hersenen. In klinische toepassing betekent dit 
het vinden van de juiste medicatie voor de aandoening (Double, 2002). Maar 
hoewel deze focus van belang is, is het de vraag of en hoe deze benadering van 
psychiatrische aandoeningen als positief wordt ervaren door de cliënten die te 
maken hebben met psychiatrische problemen. Is medicatie alleen voldoende 
om om te kunnen gaan met een stoornis en de bijkomende onzekerheden en 
gevoelens? Is medicatie voldoende om hoop te ontwikkelen en nieuwe per-
spectieven te vinden in het leven? Is herstellen van een psychiatrische aandoe-
ning enkel een kwestie van passende medicatie om de chemische disbalansen 
in de hersenen te herstellen tot normaal functioneren?

Wij willen beargumenteren dat het hebben van een psychiatrische aandoening 
en coping in het leven een complexere aangelegenheid is. Zelfs het repareren 
van een gebroken been garandeert niet automatisch dat iemand meteen weer 
kan lopen. De patiënt heeft fysiotherapie nodig om de spieren te versterken, 
en zal moeten omgaan met onzekerheden (kan ik ooit weer lopen?) en fysieke 
en andere beperkingen (zoals een beperkte mobiliteit) en heeft aanmoediging 
van de sociale omgeving nodig om te rehabiliteren. Op dezelfde manier kan 
men zich afvragen of in de psychiatrie het nemen van medicatie voldoende is 
om de normale functies te herstellen.

Het biomedisch model creëert een identiteitsprobleem in zowel de theorie 
als de praktijk. In de theorie is een discussie gaande over het lichaam-geest 
dilemma in de context van neurowetenschappen en psychiatrie. Bijvoorbeeld, 
Bennet en Hacker vestigen in hun werk ‘Philosophical Foundations of Neu-
roscience’ (2003) de aandacht op de conceptuele verwarring in de neurowe-
tenschappen door te wijzen op een drogreden in het reductionistische kader 
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voor neurowetenschap: de primaire focus op de hersenen als zijnde de locatie 
van psychologische eigenschappen (van de geest) is betekenisloos, omdat het 
werkelijke onderwerp alleen betrekking kan hebben op de mens als geheel. De 
geest en de psychologische eigenschappen dienen te worden beschouwd als 
geheel en niet als verschillende losstaande eenheden.
In de klinische praktijk ervaren psychiaters een dualistische positie. Aan de 
ene kant gebruiken zij een zogenaamd naturalistisch (biomedisch) perspectief 
in diagnosticeren en voorschrijven van medicatie wat past in lijn met de neu-
rowetenschappen (“verklaren”). Aan de andere kant, moeten zij de verhalen 
en ervaringen van cliënten interpreteren en van betekenis voorzien (“begrij-
pen”) in lijn met de geesteswetenschappen. Maar deze tweede karakteristiek 
van klinische psychiatrie lijkt wetenschappelijk als minder legitiem te worden 
beschouwd (Nieweg, 2005).

Wij stellen dat beide perspectieven nodig zijn om goede klinische zorg te kun-
nen verlenen in een proces van herstel. Welk perspectief leidend is, hangt af 
van de persoon en zijn of haar omstandigheden. Omdat de sociale benadering 
van de psychiatrie tegenwoordig ondergewaardeerd is, wordt in de volgende 
paragraaf een stem gegeven aan een ex-cliënt. De volgende paragraaf beschrijft 
het verhaal van Jolijn Santegoeds, die als jonge vrouw in haar puberteit gecon-
fronteerd werd met een zware depressie. Uit dit verhaal blijkt dat cliënten het 
herstelproces niet als een lineair (fysiek) proces ervaren, zoals het biologische 
model veronderstelt. Ondanks de ontwikkelingen in de  neurowetenschappen 
is herstel van een psychiatrische aandoening nog niet altijd mogelijk. In veel 
gevallen betekent herstel het accepteren van beperkingen die ontstaan door 
de aandoening, en het ontdekken wat je nog wel kan. Patricia Deegan (1988) 
beschrijft het herstelproces als een verlangen, een strijd en een nieuwe ople-
ving. Cliënten moeten manieren vinden om om te gaan met een psychiatrische 
aandoening, en nieuwe waarden ontwikkelen om een ander levensperspectief 
te accepteren.  Dit perspectief op herstel verschilt van het perspectief uit het 
biomedische model. Om de klinische zorg te verbeteren, dienen psychiaters 
naar de verhalen van cliënten te luisteren om gezamenlijk tot een acceptabele 
behandelstrategie te komen. Het accepteren van en omgaan met psychiatri-
sche problemen is een veel breder paradigma dan het repareren van disfunc-
ties door toediening van passende medicatie.
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9.3  De inv loed van neurowetenschappen op c l iënten: 
Een ervar ingsverhaa l .

Voor het empirisch-ethisch onderzoek naar dwangtoepassingen op gesloten 
psychiatrische afdelingen, sprak Elleke Landeweer (eerste auteur) met Jolijn 
Santegoeds (tweede auteur) over haar ervaringen met dwang. In een open-
hartig gesprek werd gesproken over haar ervaringen en opvattingen over 
dwangbehandelingen in de psychiatrie. Jolijn vertelde hoe zij in aanraking 
was gekomen met de psychiatrie; hoe ze gedwongen werd opgenomen en hoe 
ze uiteindelijk weer uit de kliniek gekomen was. Het interview duurde 1,5 uur, 
is opgenomen op tape, compleet uitgeschreven en geanalyseerd volgens een 
kader (Lieblich et al., 1988). Dit hoofdstuk is vervolgens gezamenlijk tot stand 
gebracht.

Jolijn was 16 jaar toen het niet zo goed met haar ging. Ze had het gevoel dat 
haar leven geen zin meer had, en voelde zich alleen en ongelukkig, mede 
vanwege allerlei veranderingen in haar leven. Haar ouders waren uit elkaar 
gegaan, haar moeder had psychische problemen gekregen en het contact met 
haar vader verliep stroef. In die periode nam ze een overdosis medicijnen in 
een poging er een einde aan te maken. Dit had tot gevolg dat ze acuut werd 
opgenomen in een ziekenhuis, waar ze nogmaals een zelfmoordpoging deed 
door haar polsen door te snijden. Tegen haar wil werd ze vervolgens opgeno-
men in een psychiatrisch ziekenhuis.
Haar ervaringen op de eerste psychiatrische afdeling waren niet goed. Ze ver-
trouwde het personeel niet en dat was wederzijds. Ze bleef proberen zichzelf 
om het leven te brengen als ze daarvoor mogelijkheden zag. Dit had tot gevolg 
dat het personeel besloot haar tegen haar zin voor lange periodes in een sepa-
reercel op te sluiten, een kale ruimte met alleen een matras en een kartonnen 
po. Jolijn was ervan overtuigd dat het personeel van de afdeling haar niet kon 
en haar niet wilde helpen. Ze weigerde medicatie, maar de medicatie werd ver-
volgens toch gedwongen tegen haar zin in toegediend. De dwangmaatregelen 
maakten dat ze dacht dat er geen weg meer was om uit de ellende te komen. 
De medicatie maakte haar in de war en ze ervoer alleen negatieve effecten. Ze 
wantrouwde haar lichaam, voelde zich vergiftigd en alsof ze was verkracht. 
De relatie tussen Jolijn en het personeel werd steeds slechter. Zij werd door 
het personeel zodanig gewantrouwd, dat toen ze voor de ogen van het perso-
neel haar Achillespees scheurde, men haar niet geloofde. Pas na enkele weken 
kreeg ze de medische zorg daarvoor. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een over-
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plaatsing naar een ander psychiatrisch ziekenhuis. Jolijn was toen net 18 jaar 
geworden.
In het tweede ziekenhuis waren de ervaringen van Jolijn met het personeel 
veel beter.

‘Toen werd ik naar een ander ziekenhuis overgeplaatst. Het personeel 
daar zei tegen mij: “Jij bent getraumatiseerd door het personeel van het 
eerdere ziekenhuis. Wij willen dat je je hier veilig voelt.” De mensen op die 
afdeling waren erg aardig voor mij. Er was een soort klik tussen het per-
soneel en mij. Je kon ook echt met ze lachen. We gingen naar de film of 
ergens wat drinken. Ik voelde me gezien als persoon, alsof ik ook gewoon 
mee kon doen met het gewone leven. Dat voelde ik daarvoor niet.’

Hoewel haar ervaringen in dit ziekenhuis veel beter waren, besloot Jolijn na 
een bepaalde periode toch dat ze daar niet langer wilde verblijven. Het perso-
neel vond echter dat ze nog niet aan ontslag toe was, dus Jolijn liep weg. Ze 
leidde een aantal jaren een zwervend bestaan op straat. Uiteindelijk lukte het 
haar echter om woonruimte te vinden, waarna ze het normale leven begon 
op te pakken. Ze ging terug naar school en haalde haar diploma. In die tijd  
richtte Jolijn de Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! en de Stichting Mind Rights 
op, waar velen in de psychiatrie haar inmiddels van kennen. Zij zet zich actief 
in tegen het gebruik van separeercellen en andere dwangtoepassingen en pleit 
voor betere zorg voor (jonge) mensen in de psychiatrie.

Wanneer we kijken naar het herstel van Jolijn, krijgen we een goed beeld 
van welke aspecten volgens Jolijn van belang waren om haar depressie te 
 overwinnen. In de volgende paragraaf vertellen we over haar ervaringen met 
het krijgen van gedwongen medicatie en hoe dat haar er uiteindelijk toe bracht 
marihuana te proberen tijdens haar verblijf in het ziekenhuis. Dit beschouwt 
ze als een effectieve vorm van zelfmedicatie. Daarna bespreken we in hoeverre 
deze zelfmedicatie haar herstel bevorderde, of (zelf)medicatie alleen voldoen-
de is om uit een depressie te komen en of er ook andere factoren van invloed 
waren. Uit het verhaal van Jolijn blijkt dat steun en erkenning van vrienden en 
familie, en weer meedoen in de maatschappij volgens haar eveneens belang-
rijke elementen in haar herstel waren.
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9.4  Ervar ingen met  medicat ie

In het verhaal van Jolijn bleek zelfmedicatie een van de zaken die bij droegen 
aan haar herstel. Maar tijdens haar verblijf in het eerste psychiatrische zie-
kenhuis, was het vooral een gebrek aan vertrouwen dat in de weg stond om 
gezamenlijk een geschikte vorm van medicatie te vinden. De medicatie die zij 
gedwongen kreeg toegediend, hielp haar naar eigen zeggen helemaal niet. Inte-
gendeel, ze werd er bang en onzeker van. Ze vertrouwde haar eigen gedachten 
niet meer en voelde zich vergiftigd. Het maakte haar nog ongelukkiger, in de 
war en ze voelde zich verloren. Doordat ze tegen haar zin in al jarenlang aller-
lei sterke medicatie had gekregen, werd ze de stap om  marihuana te proberen 
relatief klein. Medecliënten op de afdeling boden dit haar aan. Ze beschrijft 
haar eerste ervaring met marihuana als volgt;

‘Voor mijn opname was ik erg sportief. Ik rookte niet, maar deed aan 
wedstrijd zwemmen. Ik was dan ook helemaal niet geïnteresseerd in 
drugs of iets dergelijks. Maar toen ik al zoveel chemicaliën had gekregen 
op de afdeling, was het niet zo moeilijk om ook eens marihuana te pro-
beren. Drugs zijn toch eigenlijk ook gewoon medicijnen die je niet in de 
apotheek kan krijgen?’

Jolijn beschrijft haar eerste ervaring met marihuana als een keerpunt. Voor 
het eerst in lange tijd voelde ze weer iets van blijdschap. Ze herinnert zich dit 
onvergetelijke moment van haar herstelproces nog goed.

‘Toen ik voor het eerst marihuana gebruikte, was het voor de eerste keer 
sinds twee jaar dat ik me echt even goed voelde. Ik zat tegen de muur, en 
was echt zo verbaasd dat ik me zo goed kon voelen. Ik vergat even alles 
om me heen. Het blijft drugs natuurlijk, maar het had echt een impact 
op me. Voor mij was dit het keerpunt waardoor alles veranderde. Mezelf 
goed voelen bleek ineens toch mogelijk te zijn.’

Het gebruik van marihuana veranderde alles, vertelde Jolijn. Het gaf haar 
controle en maakte haar bewust van haar mogelijkheden en kansen in het 
leven. Problemen met haar ouders, zorgen over haar fysieke gezondheid en de 
strijd met het personeel, alles schoof even naar de achtergrond, waardoor nieu-
we perspectieven konden ontstaan. Het eerste begin van haar herstelproces 
werd dus eigenlijk gemaakt door het chemisch beïnvloeden van haar centrale 
zenuwstelsel, want dat is wat marihuana doet. De marihuana hiep haar meer 
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zelfvertrouwen en controle te voelen. Echter, het is een te snelle conclusie om 
vast stellen dat haar herstel alleen bepaald werd door deze vorm van zelfme-
dicatie. Haar gebruik van marihuana begon nadat ze in contact was gekomen 
met haar medecliënten. Zij boden haar de marihuana aan en indirect werd 
ze daarmee gestimuleerd om actief verantwoordelijkheid te nemen voor haar 
eigen leven. Haar medecliënten drongen het haar niet op zoals de artsen haar 
gedwongen medicatie hadden verstrekt, maar zij nodigen haar uit om wel of 
geen marihuana te nemen. Jolijn ervaarde dat ze zelf kon en mocht kiezen 
(wel of geen marihuana roken) en daarmee herontdekte ze haar eigen moge-
lijkheden en verantwoordelijkheden. Ze was niet alleen verantwoordelijk voor 
zichzelf, maar ook voor anderen, aangezien haar medecliënten haar vertrouw-
den dat zij het stiekem roken van marihuana niet zou verraden.
Een ander aspect dat belangrijk was voor Jolijns herstel, was dat de psychiater 
ook stelde dat het roken van marihuana beter was dan zichzelf iets aan te 
doen. Jolijn ervaarde deze bevestiging als een motivatie om de nieuwe ingesla-
gen weg, hoewel wat onconventioneel, te volgen.

‘Toen ik marihuana ben gaan roken, stopte ik eigenlijk vanzelf met het 
snijden van mijzelf. Ik was niet meer de hele tijd depressief. De psychiater 
zei ook dat het gebruik van marihuana beter was dan mezelf te snijden.’

Het verhaal van Jolijn toont dat het gebruik van haar zelfmedicatie bijdroeg 
aan haar herstel, maar dat haar herstel niet bepaald werd door de marihuana 
alleen. Voor Jolijn was het van belang dat ze zélf een keuze had in het gebruik 
van marihuana. Het feit dat medecliënten haar een eigen beslissing lieten 
maken, zette aan tot empowerment. Jolijn beschouwde zichzelf weer als per-
soon en begon eigen verantwoordelijkheden op zich te nemen.

9.5  Een soc iaa l  proces

Jolijns verhaal laat ook zien dat herstel met behulp van medicatie een dyna-
misch proces is van intensieve sociale interacties met anderen, zowel met 
medecliënten als met de hulpverleners. Het vinden van de juiste individuele 
medicatie is dan ook een proces van zoeken, afstemmen en experimenteren, 
waarbij een nauwe samenwerking tussen cliënt en psychiater noodzakelijk is. 
(Dit in tegenstelling tot de lineaire toepassing van gestandaardiseerde neu-
rowetenschappelijke kennis waarbij een bepaalde diagnose om een bepaal-
de medicatie vraagt, en waarbij het beeld bestaat dat voor elke stoornis de 
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juiste medicatie zou kunnen worden ontdekt). Een basis van vertrouwen is 
nood zakelijk voor cliënten om zich niet machteloos voelen, maar controle te 
ervaren over wat voor medicatie ze proberen. Vertrouwen is een belangrijke 
voorwaarde om te discussiëren over symptomen en bijwerkingen. Het is van 
belang om aandacht te besteden aan de zorgen en vooroordelen die er bestaan 
(Widdershoven en Abma, 2007).

Uit het verhaal van Jolijn blijkt dat herstel meer is dan het vinden van de juiste 
medicatie voor een bepaalde diagnose. De medicatie moet vooral passen bij de 
persoon en zijn/haar persoonlijke waarden en individuele omstandigheden. 
Voor Jolijn was het gebruik van marihuana een nieuwe start. Het gaf haar 
hoop en nodigde haar uit om er voor te gaan in plaats van zichzelf iets aan te 
doen. Haar verhaal laat zien dat chemische substraten van invloed kunnen 
zijn op herstel, maar alleen als één aspect in het proces en in een context 
waarin de persoon zich veilig voelt en vertrouwen heeft in de medicatie en de 
persoon die het aanbiedt.

We concluderen dan ook dat de praktijk van de psychiatrie meer moet inhou-
den dan alleen het voorschrijven van medicatie. Het moet gaan over het schep-
pen van vertrouwen, komen tot gezamenlijke overeenstemming, het vinden 
van motivatie en empowerment, zodat cliënten behandelpartners worden en 
zeggenschap hebben over hun eigen medicamenteuze behandeling. Op deze 
wijze kan medicatie in vertrouwen worden besproken en gekozen. Er kunnen 
betere persoonlijk acceptabele oplossingen gevonden worden, waardoor men 
uiteindelijk de voordelen van medicatie kan ervaren. In de volgende paragraaf 
bespreken we welke aspecten naast medicatie van belang zijn voor het herstel-
proces.

9.6  Coping en  rehabi l i ta t ie

Kijkend naar de sociale context van Jolijn, zien we dat voor Jolijn herstel bete-
kende dat ze weer betekenis in haar leven zag. De medicatie tegen haar wil 
hielp haar niet bij haar welzijn, integendeel. Het was haar zelfmedicatie die 
haar kracht en (zelf)vertrouwen teruggaf. Ook de sociale steun van anderen 
om met haar leven om te gaan was van groot belang. In het tweede ziekenhuis 
ervaarde Jolijn een zorgzame, ondersteunende houding van de hulpverleners 
en hielpen zij Jolijn met het oppakken van haar eigen leven. Bijvoorbeeld toen 
zij, nadat zij stiekem een dagje van de afdeling af was en straf verwachtte, 
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juist complimenten kreeg van de hulpverleners omdat ze toch terug gekomen 
was. De hulpverleners gingen niet star met regels om, maar bekeken de zaken 
vanuit een positief perspectief. Hierdoor was Jolijn in staat om eigen verant-
woordelijkheden te ontwikkelen. De positieve feedback droeg bij een vertrou-
wensrelatie tussen Jolijn en de hulpverleners. Dat was een wereld van verschil 
met de enorme strijd met het personeel in de eerste instelling. Jolijn herinnert 
zich nog goed hoe verbaasd ze was:

‘Nadat ik een dag van de afdeling was geweest, wat tegen de regels was, 
bereidde ik me bij terugkomst voor op een zware straf. Maar toen zeiden 
ze; “Wat goed dat je teruggekomen bent zonder problemen, je hebt echt 
laten zien dat je meer vrijheid aan kan.” Dus in plaats van straf kreeg ik 
een compliment! Dat was echt leuk.’

Rehabilitatie hield voor Jolijn in dat ze als persoon behandeld werd, en ook 
als een bekwaam persoon met de capaciteiten om haar eigen leven in te rich-
ten, en dat ze niet primair als een patiënt beschouwd werd. Het krijgen van 
verantwoordelijkheden betekende dat de hulpverlening haar vertrouwde. 
Deze erkenning stelde Jolijn in staat om de hulpverlening ook te vertrouwen, 
ondanks haar slechte ervaringen in het eerste ziekenhuis. Voor het eerst kon 
ze zich weer identificeren met de mensen om zich heen. De fundamentele 
erkenning als echte persoon met eigen keuzes, maakte dat Jolijn ook naar 
andere mensen opener werd. Zo ontstonden nieuwe toekomstperspectieven. 
De hulpverleners vroegen haar wat ze met haar leven zou willen en zij hielpen 
Jolijn om over zulke vragen na te denken. Dat motiveerde haar om niet bij de 
pakken neer te gaan zitten, maar ervoor te vechten niet haar leven lang in de 
psychiatrie te moeten blijven.

‘Ze gaven me veel respect en wezen op mijn eigen keuzes en wensen in 
het leven. Ze vroegen bijvoorbeeld: ‘Als je mocht kiezen voor een hobby 
of een sport, wat zou je dan willen?’ Daar had ik de afgelopen twee jaar 
nooit meer over nagedacht. Ik dacht alleen maar aan hoe ik mezelf van 
kant kon maken. Eerst wist ik helemaal niet wat ik wou, maar deze vra-
gen maakten me weer mens.’

Volgens Jolijn werd haar herstel mede beïnvloed doordat ze omgeven was met 
mensen bij wie ze zich veilig en begrepen voelde, en het echt deelnemen aan 
het leven, genieten en gezien worden als iemand die er toe doet. Het maken 
van eigen keuzes, het maken van contact, het ontwikkelen van vriendschap-
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pen en het vertrouwen van anderen waren belangrijke aspecten van haar 
herstel. Herstel is meer dan het verklaren (diagnosticeren) en het pogen te 
herstellen van psychiatrische stoornissen. Het is eveneens van groot belang 
om te leren omgaan met een aandoening en het vinden van betekenis in het 
leven met of ondanks een stoornis. In de volgende paragraaf gaan we verder in 
op wat Jolijns verhaal van betekenis heeft voor het biomedische model van de 
neurowetenschappen en voor de klinische praktijk.

9.7  Erkenning en  ver t rouwen

Het is duidelijk dat het biomedische model voordelen biedt voor personen met 
psychiatrische aandoeningen. Het verklaart wat er gebeurt als een persoon te 
maken krijgt met een mentale stoornis door te refereren aan disfunctie in de 
hersenen. Het suggereert daarbij dat de oplossing is om de juiste medicatie 
te nemen om zo het disfunctioneren te herstellen. Maar dit verklarende ver-
haal sluit niet volledig aan bij de werkelijke verhalen van cliënten, zoals van 
Jolijn. Haar verhaal laat  zien dat sommige aspecten geen aandacht krijgen 
als de  klinische psychiatrie zich alleen richt op het biomedische paradigma. 
 Klinische psychiatrie stelt zich als doel het genezen van de cliënt en dient 
zich te richten op het welzijn van de cliënt. Maar wat precies het beste is voor 
de  cliënt is niet objectief gegeven, maar mede bepaald en geconstrueerd door 
(inter)-persoonlijke factoren. Dit zorgt er ten eerste voor dat het vinden van 
de juiste medicatie geen eenvoudig proces is en niet moet worden gebagatel-
liseerd. Elke persoon is anders waardoor de juiste match van medicatie een 
gecompliceerde zoektocht is. Standaardoplossingen zijn verder problematisch 
vanwege de ernstige negatieve, en soms permanente bijwerkingen ( Helmchen, 
2005). Het verhaal van Jolijn toont ons bovendien hoe belangrijk het is om de 
medicatie te vertrouwen. Gedwongen medicatie is minder effectief omdat het 
leidt tot een toename van de stress, ongerief en wantrouwen. In de tweede 
plaats gold voor Jolijn dat de erkenning als persoon met keuzebevoegdheid en 
eigen verantwoordelijkheden, en het ontwikkelen van vriendschappen en het 
vertrouwen van anderen, net zo belangrijk waren als het vinden van de juiste 
(zelf)medicatie. Dat bleken de voorwaarden waaraan voldaan moest worden 
voor haar herstel.
De wijze waarop het biomedische model naar personen met psychiatrische 
aandoeningen kijkt, doet geen recht aan de ervaringen van de cliënten zelf 
met het dagelijkse leven. Cliënten geven nauwelijks verklaringen van hun 
aandoeningen in termen van neurowetenschappelijk medische termen. Jolijn 
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verwees hoofdzakelijk naar aspecten in de sociale context. Andere cliënten 
geven eveneens aan dat zij hun aandoeningen ervaren als sociaal en niet als 
primair biologisch (Deegan, 1988). Klinische psychiatrie gericht op welzijn 
en herstel vereist dus een breder model dat deze relevante factoren insluit. 
Mensen hebben hoop nodig (dat de slechte tijden over kunnen gaan),  empo-
werment (vertrouwen in eigen kunnen om zaken te veranderen en eigen leven 
aan te sturen), en eigen verantwoordelijkheden in het herstelproces en het 
ontwikkelen van een sociale rol in de samenleving.

In psychiatrische ziekenhuizen beschouwen de meeste professionals (gedwon-
gen) medicatie als de beste manier om gevaarlijk gedrag af te wenden. Maar 
het is erg belangrijk om ons te realiseren dat klinische psychiatrie complexer 
is dan dat. Vertrouwen en (h)erkenning blijken belangrijke factoren voor 
de klinische zorg gericht op herstel van psychiatrische problematiek (als in 
omgaan met de aandoening, in plaats van reparatie). Vanuit het perspectief 
van cliënten is medicatie alleen niet genoeg voor herstel. Zoals blijkt uit het 
verhaal van Jolijn kan gedwongen medicatie averechts werken. Dit betekent 
dat zelfs in de context van een crisis, professionals moeten proberen om de 
medicatie af te stemmen op het verhaal van de cliënt zelf. Er moet gestreefd 
worden naar dialoog en onderhandeling met de cliënt om tot een gezamen-
lijk perspectief te komen ten aanzien van wat er werkelijk het beste is voor 
de cliënt. Dit impliceert een verschuiving in de klinische psychiatrie van een 
paternalistische benadering naar een onderhandelingsrelatie waarbij cliënten 
gesprekspartners zijn en eigenaar zijn van hun eigen behandeling. Actieve 
participatie van cliënten in hun eigen herstelproces betekent dat cliënten wor-
den erkend als personen met unieke capaciteiten en kansen om te groeien.

Axel Honneth verdedigt het belang van erkenning voor het welzijn van per-
sonen in ‘The struggle for Recognition’ (1995). Erkenning is volgens hem een 
belangrijke menselijke behoefte. Geïnspireerd door Hegel, stelt Honneth dat 
het menselijk welzijn afhankelijk is van het bestaan van goed ontwikkelde 
‘ethische’ relaties van wederzijdse erkenning. Hij identificeert intersubjectie-
ve voorwaarden voor het ontwikkelen van relaties van wederzijdse erkenning, 
dat sluit goed aan bij het verhaal van Jolijn. Gebaseerd op de moderne sociale 
theorie, onderscheidt hij drie niveaus in persoonlijke ontwikkeling; de ont-
wikkeling van zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfwaardering. Deze niveaus 
kunnen alleen op intersubjectieve wijze ontstaan en zich ontwikkelen. Zij ont-
staan en ontwikkelen zich door wederzijdse erkenning als personen in rela-
ties van liefde en vriendschap (zelfvertrouwen), door erkenning als autonoom, 
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zelfstandig persoon (zelfrespect) en door erkenning als specifiek, bijzonder 
persoon (zelfwaardering). In het verhaal van Jolijn zagen we dat weder zijdse 
erkenning van groot belang was voor haar herstel. Het worden erkend als 
een persoon (in tegenstelling tot het primair beschouwd worden als cliënt), 
in eerste instantie door haar medecliënten, en later ook door het personeel 
van het tweede ziekenhuis, hielp haar om zelfvertrouwen terug te vinden in 
haar eigen mogelijkheden en krachten. Omdat Jolijn in het tweede ziekenhuis 
anders en aardiger werd benaderd door het personeel (er kon zelfs gelachen 
worden), voelde ze zich uitgenodigd en in staat om weer deel te nemen aan het 
gewone leven. Dit maakte het voor haar mogelijk om andere nieuwe perspec-
tieven op het leven te ontwikkelen, en te zien dat het mogelijk kan zijn om een 
betekenisvol leven te leiden, zelfs met een psychiatrische aandoening. Jolijn 
werd minder zelfdestructief en ontwikkelde hoop voor de toekomst.

Wederzijdse erkenning kan zich niet ontwikkelen zonder een basis van weder-
zijds vertrouwen. Annette Baier (1994) beschouwt vertrouwen als basisvoor-
waarde voor alles wat kan bestaan en ontwikkelen binnen wederzijdse relaties. 
Elkaar vertrouwen is een complex en kwetsbaar proces, aldus Baier, maar ook 
onvermijdelijk. Op allerlei manieren, zijn mensen afhankelijk van elkaar en 
hebben we een bepaald niveau van vertrouwen nodig. Vooral als het gaat om de 
gesloten klinische setting van de psychiatrie bevinden cliënten zich bovendien 
in een kwetsbare positie. Zij zijn afhankelijk van de artsen voor hun dage-
lijkse leven, en voor het herstellen van een psychiatrische aandoening en voor 
wanneer zij het ziekenhuis mogen verlaten. Vertrouwen betekent een ander 
enige discretionaire ruimte en controle geven over jezelf en dus het kwetsbaar 
worden. Als een persoon is bedrogen of teleurgesteld op dat vlak, dan is het 
moeilijk om een vertrouwensrelatie opnieuw op te bouwen.

9.8  Dia loog en  onderhandel ing

Dialoog en onderhandeling zijn noodzakelijk om gezamenlijk te komen tot 
een constructief plan tot herstel. In het eerste ziekenhuis wantrouwden Jolijn 
en het personeel elkaar. De professional-cliëntrelatie werd gekenmerkt door 
conflict, strijd en verwaarlozing in plaats van wederzijdse betrokkenheid, 
samenwerking en overeenstemming. Het wantrouwen van het personeel in 
Jolijn was zo diep geworteld dat toen Jolijn haar Achillespees scheurde, dit niet 
werd geloofd. Ook Jolijn wantrouwde het personeel. Zij waren diegene die haar 
vasthielden in het ziekenhuis tegen haar zin. Ze zag geen enkele reden om 
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hen te vertrouwen. Ze was niet overtuigd van de goede bedoelingen in haar 
belang. Pas in het tweede ziekenhuis begon Jolijn het personeel te vertrouwen 
en kwam men met elkaar in gesprek. Dit kwam doordat het personeel haar 
vertrouwen schonk en haar keuzes en verantwoordelijkheden gaf. Zij werd 
gezien als persoon en niet alleen als cliënt.

Hoewel wederzijdse erkenning en vertrouwen moeizame processen kunnen 
zijn, geeft het verhaal van Jolijn inzicht in een aantal belangrijke ingrediënten 
voor herstel. Cliënten moeten onderhandelpartners zijn en eigenaren worden 
van hun eigen herstelproces. Sommige critici kunnen hier het bezwaar uiten 
dat het opbouwen van een vertrouwensrelatie soms erg moeilijk kan zijn, door-
dat cliënten wantrouwend kunnen zijn als gevolg van een psychiatrische aan-
doening. Wantrouwen kan deel uitmaken van een bepaalde psychopathologie 
en we zullen niet ontkennen dat het opbouwen van vertrouwen soms zeer 
moeilijk kan zijn. Maar ondanks de vele moeilijkheden en frustraties uit de 
klinische praktijk, is het van belang dat de primaire focus ligt op het herstel-
len en opbouwen van vertrouwen. Wederzijds vertrouwen en erkenning zijn 
de uiteindelijke bouwstenen voor het creëren van een noodzakelijke context 
om te kunnen werken aan het herstellen van en/of coping met psychiatrische 
aandoeningen . Binnen die context kunnen psychofarmaca ondersteunend 
zijn in het herstelproces.

9.9  Conc lus ies

In dit hoofdstuk pleiten wij voor het betrekken van het cliëntenperspectief ten 
aanzien van herstel als een belangrijke extensie en aanpassing van het bio-
medisch model van de neurowetenschappen. Het verhaal van Jolijn geeft een 
illustratie van het perspectief van een ex-cliënt die gedwongen opgenomen is 
geweest in een psychiatrisch ziekenhuis. Hieruit blijkt geen direct verband 
met het biologische paradigma van de neurowetenschappen. Jolijns verhaal 
laat zien dat gedwongen medicatie geen positieve effecten tot gevolg had in 
termen van welzijn en herstel voor de cliënt. Het vinden van medicatie waar 
de cliënt vertrouwen in heeft, is een onderhandelingsproces waarin erken-
ning als persoon, persoonlijke groei en het krijgen en nemen van keuzes en 
verantwoordelijkheden van belang zijn. In tegenstelling tot het vooral gezien 
en beschouwd worden als cliënt. We concluderen dat medicatie alleen niet 
voldoende bijdraagt aan het herstel. Medicatie moet passen bij de wensen en 
waarden van een cliënt. Een ander aspect van het verhaal van Jolijn was dat 
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voor haar herstel, andere zaken van even groot of zelfs groter belang waren 
dan het gebruik van medicatie: Het als persoon erkend worden, het erbij horen, 
het hebben van eigen verantwoordelijkheden, het ontwikkelen van vriendschappen 
en het vertrouwen van anderen. Dit brengt ons tot de conclusie dat het omgaan 
met psychiatrische aandoeningen complexer is dan het biomedische paradig-
ma presenteert en dat de sociale context van een cliënt betrokken moet worden 
bij het herstelproces. Wederzijds vertrouwen en erkenning zijn belangrijke 
ingrediënten voor het succes van de klinische psychiatrische praktijk. Om een 
wederzijds herstelproces tot stand te brengen, moeten professionals zoveel 
mogelijk streven naar dialoog en samenwerking met de cliënt en proberen 
een gezamenlijke visie te creëren over wat er nodig is voor genezing en herstel.
Om een heilzaam herstelmodel in de klinische psychiatrie te ontwikkelen, 
betekent dit voor professionals dat hun eigen rol en identiteit veel complexer is 
dan een biomedisch model van diagnostiseren en voorschrijven van medicatie 
veronderstelt. Het perspectief van cliënten laat ons zien dat het begrijpen en 
het betrekken van de verhalen van de cliënt nodig is om herstel en coping suc-
cesvol te laten zijn. Ofwel zoals Jolijn het stelt:

‘Het is niet dat hulpverleners geen goede zorg willen geven, maar gewoon-
tes en tradities zijn gewoon moeilijk te veranderen. Psychiatrie gaat over 
specifieke problemen. Mensen hebben ondersteuning en richting nodig 
om uiteindelijk weer verder te kunnen met hun leven. Daar zou de psy-
chiatrie over moeten gaan.’

Dankwoord
Dit hoofdstuk is een vertaling en bewerking van het eerder gepubliceerde arti-
kel ‘Psychiatry in the age of neuroscience: the impact on clinical practive and 
lives of patients’ in: Poiesis & Praxis 2009:6 43-55. Daaraan werkten Tineke 
Abma en Guy Widdershoven mee. Wij willen hen hartelijk bedanken voor hun 
hulp en inbreng.

Verder lezen?
Andreasen, N.C. (2001). Brave new brain. Conquering mental illnesses in the era 

of the genome. New York: Oxford University Press.
Baier, A.C. (1994). Moral prejudicies. Essays on ethics. Cambridge/MA: Harvard 

University Press.
Bennett, M.R. & Hacker, P.M.S. (2003). Philosophical foundations of neuro-

science. Oxford: Blackwell Publishing.

Reflectie en participatie in zorg_5.indd   169 9-8-2010   16:30:11



Deegan, P.E. (1988). Recovery: the lived experience of rehabilitation. Psychosoc 
Rehabil J, 11(4), 11-19.

Double, D. (2002). The limits of psychiatry. Br Med J, 324(7342), 900-904.
Helmchen, H. (2005). Forthcoming ethical issues in biological psychiatry. 

World J Biol Psychiatry, 6(Suppl 2), 56-64.
Honneth, A. (1995). The struggle for recognition. The moral grammar of social 

conflict. Cambridge: Polity Press.
Landeweer, E., Abma, T.A., Berghmans, R., Janssen, W., Dute, J. & Widdersho-

ven, G. (2007). Dwangtoepassing binnen de instelling. Den Haag: Ministerie 
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R. & Zilber, T. (1998). Narrative analysis. Rea-
ding, analysis and interpretation. Toussant Oaks: Sage.

Nieweg, E.H. (2005). De psychiater in spagaat – over de kloof tussen natuur- 
en geesteswetenschappelijk psychiatrie. Tijdschrift voor psychiatrie, 47(4), 
239-248.

Widdershoven, G.A.M. & Abma, T.A. (2007). Hermeneutic ethics between 
practice and  theory. In: Ashcroft, R.E., Dawson, A., Draper, H. & McMil-
lan, J.R. (Eds.). Principles of Health Care Ethics. West Sussex: Wiley, 215-222.

Reflectie en participatie in zorg_5.indd   170 9-8-2010   16:30:11



171

10 Ervaringsdeskundige in de geestelijke 
gezondheidszorg: bondgenoot of 
bruggenbouwer?

Yolande Voskes

De laatste jaren is er binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 
grote belangstelling voor cliëntenparticipatie. Behalve de participa-
tie van cliënten in hun eigen zorg en behandeling, participeren (ex) 
cliënten de laatste jaren steeds vaker in ambulante teams. Recent 
worden (ex) cliënten ook ingezet binnen de kliniek van instellingen. 
Maar wat kunnen deze ervaringsdeskundigen betekenen in de 

zorg voor cliënten? En wat zijn de succes- en probleemfactoren in 

de implementatie van ervaringsdeskundigheid op afdelingen? Dit 

hoofdstuk beschrijft antwoorden op deze vragen. Dat gebeurt aan 

de hand van een voorbeeld uit de praktijk: evaluatieonderzoek dat 

Mediant, een GGZ instelling in Midden- en Oost- Twente, liet doen 

naar de inzet van ervaringsdeskundigen.

10 .1   In le id ing :  Mediant  en  dwangreduct ie

Mediant is een GGZ instelling in Oost- en Midden- Twente met vestigingen 
in Enschede en Hengelo. Mediant levert behandeling, verpleging, verblijf en 
begeleiding in ambulante, deeltijd en klinische setting. Mensen met psychi-
atrische, somatopsychiatrische, psychogeriatrische aandoeningen en/of ern-
stige psychische problemen behoren tot de doelgroepen van Mediant. In totaal 
zijn er ongeveer 7600 cliënten in zorg of behandeling en ongeveer 271 bedden. 
Er werken ongeveer 877 medewerkers.
Net als vele andere GGZ instellingen in Nederland startte Mediant begin 2006 
met een project om vormen van dwang te verminderen. Denk bij ‘dwang’ aan 
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separatie (eenzaam opsluiten van een cliënt in een isoleercel), het toedienen 
van dwangmedicatie en fixatie. Belangrijke pijlers van dit project waren de 
comfortrooms en cliëntenparticipatie. Comfortrooms zijn prettig ingerichte 
kamers, voorzien van rustig licht, muziek en prettig meubilair, die op vrij-
willige basis gebruikt kunnen worden door cliënten die angstig, onrustig, 
gespannen of boos zijn. Het aanbieden van comfortrooms is bedoeld preven-
tief te werken voor het toepassen van separatie (de Veen et. al., 2009).
Een ander belangrijk uitgangspunt van het project is dat cliënten actief als 
ervaringsdeskundigen betrokken worden bij de projectgroep, bij scholing 
aan zorgverleners en bij de zorg op afdelingen. Bij de aanvang van het project 
werd direct een ervaringsdeskundige betrokken bij zowel het project als in de 
zorg op een afdeling op de locatie Helmerzijde in Enschede. Vrij snel daarna 
startte een andere ervaringsdeskundige op een afdeling van locatie Opmaat in 
Hengelo. Om de effecten en het proces van de inzet van ervaringsdeskundi-
gen in kaart te brengen werd evaluatieonderzoek uitgevoerd door onder ande-
re de auteur van dit hoofdstuk.

10 .2   Onderzoek

Het evaluatieonderzoek binnen Mediant kreeg zowel een formatieve als een 
summatieve invulling. Enerzijds was het doel om de kwalitatieve effecten van 
de inzet van ervaringsdeskundigen in kaart te brengen. Concreet behelsde dit 
het weergeven van de effecten vanuit het perspectief van alle relevante par-
tijen. Anderzijds werd het implementatieproces gevolgd en in kaart gebracht, 
zodat bijstelling mogelijk was. Inzichten in het proces werden gebruikt om 
verklaringen te geven voor de bereikte resultaten.
Het onderzoek werd verdeeld in twee onderzoeksperiodes. Ten behoeve van 
de eerste meting zijn semigestructureerde interviews afgenomen op ver-
schillende afdelingen en bij verschillende partijen om de huidige situatie en 
verwachtingen in kaart te brengen. Er is gesproken met ervaringsdeskundi-
gen, verpleegkundigen, psychiaters, leidinggevenden, managers en de Raad 
van Bestuur. Aanvullend is er een focusgroep georganiseerd voor ervarings-
deskundigen. Hierin zijn de ervaringsdeskundigen in gesprek gegaan over 
ervaren successen en knelpunten.
Tijdens de eerste onderzoeksperiode kwam naar voren dat ervaringsdeskun-
digen een belangrijke rol kunnen vervullen als het gaat om het vormgeven 
van een prettig afdelingsklimaat en goede zorg. Belangrijke aspecten hierbij 
zijn: gastvrijheid, cliëntvriendelijkheid en comfort. Echter, vaak is onbekend 
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wat cliënten onder deze begrippen verstaan. Daarom is er tijdens de tweede 
onderzoeksperiode intensief samengewerkt met de ervaringsdeskundigen en 
is er door middel van intuïtief schrijven en fotografie betekenis gegeven aan: 
goede zorg, gastvrijheid, cliëntvriendelijkheid en comfort.
Tevens zijn er verschillende intervisies met ervaringsdeskundigen gehouden 
om de successen en knelpunten te inventariseren met het werken op afde-
lingen. Tot slot is er een heterogene dialoogbijeenkomst gehouden met ver-
pleegkundigen, managers, psychiaters en ervaringsdeskundigen van twee 
verschillende afdelingen: een afdeling waar al langere tijd met een erva-
ringsdeskundige gewerkt wordt en een afdeling waar nog niet met een erva-
ringsdeskundige gewerkt wordt. Tijdens deze dialoogbijeenkomst gingen de 
verschillende belanghebbenden in gesprek over de (verwachte) successen en 
knelpunten.

10 .3   Resul ta ten

Hieronder worden de resultaten behandeld. Het eerste deel omvat een beschrij-
ving van de zoektocht naar een nieuwe invulling van rollen en relaties. Het 
tweede deel richt zich op het perspectief dat ervaringsdeskundigen hebben op 
kwaliteit van zorg en hoe zijn daar aan bijdragen, geïllustreerd aan de hand 
van het concept? In het derde deel van de resultaten paragraaf gaan we in op 
ervaren knelpunten.

Deel 1: Zoektocht naar nieuwe invulling van rollen en relaties
Aanvankelijk waren er binnen Mediant veel vragen omtrent de inzet van 
ervaringsdeskundigen. Dit kwam mede doordat er nog geen beleid en func-
tieomschrijving was. Gedurende het onderzoek kwam er beleid en een func-
tieomschrijving en dit gaf rust bij zowel de ervaringsdeskundigen als de 
professionals. Het is belangrijk goed voorbereid te zijn als je wilt gaan werken 
met ervaringsdeskundigen. Men beseft dat er veel is gevraagd van de erva-
ringsdeskundigen en dat de ervaringsdeskundigen ‘sterk in hun schoenen’  
moesten staan.

‘Experimenteren heeft een leuke kant maar het biedt weinig houvast. 
Dat gaf aanvankelijk botsingen die er niet hadden hoeven te zijn als het 
meer duidelijk was wat de functie inhoudt.’ (Verpleegkundige)
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De functie van ervaringsdeskundigen is nog steeds in ontwikkeling:

‘We zijn bij de basis begonnen en we hebben onze functie langzaam ont-
wikkeld. We kijken nu nog steeds per kwartaal wat er mogelijk is en of 
onze functie iets uitgebreid kan worden.’ (Ervaringsdeskundige)

Op de afdelingen die al een langere tijd met een ervaringsdeskundige werken, 
is langzaam meer duidelijkheid en draagvlak ontstaan. Ook op andere afdelin-
gen staat men open voor de inzet van een ervaringsdeskundige.

Contact met cliënten
Een belangrijke rol die ervaringsdeskundigen op een afdeling hebben, is het 
(laagdrempelig) contact aangaan met cliënten. Men heeft het idee dat cliënten 
meer aan ervaringsdeskundigen vertellen vanwege de meer gelijkwaardige 
relatie. Ook is er meer ruimte om onzekerheden te bespreken:

‘Regelmatig komen cliënten naar me toe om twijfels en onzekerheden te 
bespreken. Bijvoorbeeld: Hoe ga ik mijn familie vertellen wat er allemaal 
is gebeurd?’ (Ervaringsdeskundige)

Bij cliënten is er behoefte aan een meer gelijkwaardige relatie. Ervaringsdes-
kundigen zijn van mening dat zorgverleners nog erg vanuit het medische 
model werken. Dit is vaak zakelijke en formele zorg. Hierdoor is er weinig 
erkenning voor het lijden van de cliënt. Een ervaringsdeskundige kan door de 
eigen ervaring in de psychiatrie meer erkenning geven voor het lijden en komt 
hierdoor dichterbij de cliënt. De ervaringsdeskundigen hebben geprobeerd 
ook de afstand tussen de cliënt en de verpleegkundige te verkleinen.

Brugfunctie en intermediair
Zowel ervaringsdeskundigen als zorgverleners vinden dat ervaringsdeskun-
digen een brugfunctie kunnen vervullen. De ervaringsdeskundigen proberen 
de verschillende perspectieven naast elkaar te leggen en dit voor te leggen 
aan zowel de cliënt als de zorgverleners. Hierdoor ontstaat er meer wederzijds 
begrip en respect. Bovendien zorgt de taal die zowel de cliënt als de zorg-
verleners spreekt voor een kloof tussen beide partijen. Ook hierin heeft de 
ervaringsdeskundige een belangrijke brugfunctie. De ervaringsdeskundigen 
geven aan dat het niet de bedoeling een van de partijen naar de ‘andere kant 
van de brug te trekken’:
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‘Ik kijk kritisch naar wat de hulpverlener doet, maar ook kritisch naar wat 
de cliënt doet. Ik waai niet alleen mee met de wind van de cliënt. Het is 
niet alleen ‘pro cliënt’ maar wel met de bedoeling het voor de cliënt beter 
te laten zijn. Ik probeer daar een balans in te vinden zodat ze elkaar hal-
verwege de brug ontmoeten.’ (Ervaringsdeskundige)

Behalve het vervullen van de brugfunctie kan de ervaringsdeskundige ook 
mediator zijn tussen zorgverlener en cliënt. Het verhaal van een verpleegkun-
dige in box 1 geeft hier een goed voorbeeld van. De ervaringsdeskundige heeft 
hierbij niet zozeer een bemiddelende rol, maar vooral een spiegelende rol. 
Mede door de onafhankelijke rol van de ervaringsdeskundige kan hij bemid-
delen.

‘Ik hoor niet bij de gevestigde orde. Ik ben niet gekoppeld aan het ver-
pleegkundig team en ik ben niet gekoppeld aan de behandeling. Ik kan 
door de cliënt niet in een hok geplaatst worden en dat werkt.’ (Ervarings-
deskundige)

Box 1 De ervaringsdeskundige als intermediair: het verhaal van een 
 verpleegkundige

‘Een tijdje geleden had ik een aanvaring met een cliënt. Hij vond mij erg 
belerend, wilde niet meer met me in gesprek en was boos. Ik heb toen de 
ervaringsdeskundige om hulp gevraagd. Ik zei: ik zit helemaal vast met die 
cliënt en het gaat niet goed, kun jij helpen?
We zijn toen met z’n drieën in gesprek gegaan, dat wilde de cliënt wel. 
De cliënt kon toen aangeven waarom hij zo boos was en ik kon uitleggen 
waarom ik de uitspraak had gedaan. De ervaringsdeskundige heeft tijdens 
het gesprek een beetje bemiddeld en daarna waren we weer on speaking 
terms!’

Herstel van de cliënt ondersteunen
Zorgverleners hebben kunnen ervaren dat ervaringsdeskundigen een rol kun-
nen vervullen in het herstel van de cliënt. Ervaringsdeskundigen zijn hierbij 
vooral bondgenoot van de cliënt. Ze zijn veel aanwezig op de groep en cliënten 
kunnen met allerhande vragen bij hen terecht. In de gesprekken proberen de 
ervaringsdeskundigen de cliënten ‘weer in hun kracht te zetten’ en zo het zelf-
vertrouwen te bevorderen. Dit is belangrijk bij herstel.
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De rol van de ervaringsdeskundigen bij het herstel van de cliënt heeft tot dis-
cussie geleid binnen de instelling. Men vroeg zich af wat de ervaring van de 
ervaringsdeskundige bij kan dragen aan het herstel van de cliënt. In box 2 legt 
een ervaringsdeskundige uit wat zijn rol is bij het herstel van de cliënt.

Box 2 De rol van de ervaringsdeskundige bij herstel: het verhaal van een  
 ervaringsdeskundige

‘Ik wissel ervaringskennis uit met de cliënt en ik ga vooral zitten op het 
 herstel van de cliënt. Dat kan alleen maar door goed te luisteren naar de 
ervaringen van de cliënt. Op het moment dat de cliënt zijn verhaal vertelt, 
leg ik mijn ervaring ernaast waarvan ik denk dat die bruikbaar is in het 
verhaal. Door het vervolgens hier met de cliënt over te hebben gaat hij 
zijn verhaal opnieuw ordenen. De visie van de cliënt ten aanzien van de 
eigen problematiek, verandert naar aanleiding van het gesprek dat ik met 
de  cliënt heb. De positie van de cliënt wordt hierdoor versterkt en van daar-
uit begint de cliënt met de bouw aan een nieuwe hulpvraag en het herstel.’

Soms brengt de ervaringsdeskundige in gesprekken de eigen ervaring in 
maar vaak is het ‘er zijn’ al voldoende.

Hoop bieden
De ervaringsdeskundige kan ook hoop geven aan cliënten (er is nog een leven 
na een opname in de psychiatrie). Hoop wordt vaak gecreëerd door het geven 
van voorlichting. In de voorlichting gebruiken ervaringsdeskundigen hun 
eigen ervaring maar soms ook de ervaring van andere cliënten. Iedere cliënt 
kan volgens hen ervaringskennis inbrengen. Het verhaal van een ervarings-
deskundige in box 3 laat zien hoe een ervaringsdeskundige hoop kan geven 
aan een cliënt.

Box 3 Het bieden van hoop: het verhaal van een ervaringsdeskundige

‘Ik ging wandelen met een klein groepje cliënten. Ik vroeg of iemand mis-
schien ook huisdieren had en ik zei dat ik mijn hond wel mee had kunnen 
nemen want het was zo’n mooi weer. Een van de cliënten begon heel hard 
te huilen… ik heb de andere cliënten gevraagd alvast door te lopen naar de 
afdeling en ik vroeg aan haar wat er was. Ze vertelde dat ze net een kind 
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had gekregen, maar dat ze die tijdelijk af had moeten staan in verband met 
de opname. Ze had zichtbaar een hele last op haar rug, haar schouders 
hingen en ze zei: ‘Ik geef alles weg! Ik heb mijn hond weggegeven, mijn kind 
weggegeven… ik heb helemaal geen gevoel meer.’
Ik vertelde toen dat ik ook zo’n fase had gehad, dat ik mijn gevoel ook kwijt 
was en dat ik mijn kinderen ook een tijd niet had gezien. Ook vertelde ik 
dat mijn ervaring was dat het gevoel weer terugkomt. Dat was eigenlijk 
al genoeg. Ze bloeide helemaal op en je zag aan haar dat ze eventjes het 
gevoel had dat het weer goed zou komen. Ze had weer wat hoop. Nou daar 
doe ik het dus voor!’

Empowerment van de ervaringsdeskundige
De ervaringsdeskundigen putten erg veel kracht uit het werk dat ze doen op 
afdelingen en de bijeenkomsten met andere ervaringsdeskundigen. Erva-
ringsdeskundigen ‘kunnen weer wat betekenen’  dit draagt bij aan hun eigen 
herstel. Kortom, er vindt empowerment plaats.
De meeste ervaringsdeskundigen hebben het Traject Opleiding Ervaring 
Deskundigheid (TOED) gedaan. Het doel van TOED is de ervaringsdeskun-
digen in staat te stellen zich verder te professionaliseren. Bovendien geeft de 
opleiding een inhoudelijk invulling van het cliëntenwerk. De opleiding heeft 
veel bijgedragen aan de empowerment en het herstel van de ervaringsdeskun-
digen.

Deel 2: Cliëntenperspectief op kwaliteit van zorg
De ervaringsdeskundige heeft een belangrijke functie in het verbeteren van 
de kwaliteit van zorg. Dit gebeurt enerzijds door professionals feedback te 
geven op de zorg die ze verlenen, anderzijds kunnen ervaringsdeskundigen 
ook het ‘goede voorbeeld geven’.

‘Ik ben veel aanwezig op de groep. Buiten de gesprekken met cliënten 
zorg ik ook altijd dat de omgeving er netjes en prettig uitziet. Zo zet ik, na 
het eten, altijd weer de bloemen terug op tafel. Verpleegkundigen denken 
hier vaak niet aan.’ (Ervaringsdeskundige)

Een ervaringsdeskundige kan belangrijke feedback geven op de zorg die ver-
leend wordt. Vooral met betrekking tot de communicatie geeft de ervarings-
deskundige goede feedback en adviezen.
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‘Er zijn zoveel dingen waar wij blind voor zijn geworden. Dingen die we 
niet meer zien maar wel doen. Vaak zegt de ervaringsdeskundige tegen 
mij: je doet nu dit, waarom eigenlijk? Wat wil je bereiken? Je bereikt er 
nu dit en dat mee.’  (Verpleegkundige)

De ervaringsdeskundige geeft niet alleen ongevraagd feedback. Professionals 
vragen soms ook om feedback of tips.

‘Als het niet goed gaat met een cliënt en we zijn geneigd dwang toe te 
passen vind ik het prettig om even met de ervaringsdeskundige te over-
leggen. Vragen die ik dan stel zijn bijvoorbeeld: wat kunnen we nu het 
beste doen? Hoe verwacht jij dat de cliënt gaat reageren? Welke alter-
natieven zijn er? Hoe kan ik dit volgens jou het beste aanpakken?’ 
( Verpleegkundige)

Zoals eerder aangegeven kunnen ervaringsdeskundigen een belangrijke 
rol vervullen in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Volgens ervarings-
deskundigen zijn zorgverleners vaak niet op de hoogte van wat de cliënt onder 
goede zorg verstaat. Dit is wel belangrijk om de zorg goed aan te laten sluiten 
en bijvoorbeeld dwang op een succesvolle manier te reduceren. Om ervoor 
te zorgen dat zorgverleners op de hoogte zijn van wat er onder goede zorg 
wordt verstaan, hebben zij onder leiding van de onderzoeker in zowel woord 
als beeld betekenis gegeven aan goede zorg, gastvrijheid, cliëntvriendelijkheid 
en comfort. Ter illustratie komt in deze paragraaf het perspectief van de erva-
ringsdeskundigen aan de orde naar aanleiding van goede zorg, gastvrijheid en 
cliëntvriendelijkheid.

Goede zorg
Volgens de ervaringsdeskundigen is contact het sleutelwoord als het gaat om 
goede zorg. Bovendien is het van belang dat dit contact ‘echt’ en gelijkwaardig 
is. Volgens ervaringsdeskundigen wordt er te weinig aandacht besteed aan 
het écht contact maken met de cliënt. Aansluiten bij de cliënt als mens en het 
inleven in de belevingswereld van de cliënt is hierbij belangrijk. Dit wordt ook 
wel de ‘ontmoeting van mens tot mens’ genoemd.

Een ervaringsdeskundige die gewerkt heeft in verkoop van verzekeringen zegt 
over contact maken het volgende:
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‘In de verzekeringswereld snappen ze dit heel goed. Daar wordt eerst 
contact gemaakt en daarna wordt geprobeerd iets te verkopen. Ik heb 
gewerkt als verkoper van verzekeringen en tachtig procent van de afspra-
ken die ik had gingen niet over verzekeringen maar was er op gericht het 
vertrouwen te winnen van de klant.’

Uit dit citaat blijkt dat contact maken energie en tijd kost. Als zorgverleners 
meer tijd nemen voor het contact met de cliënt kunnen de behoeftes van de 
cliënt ook samen verkend worden.
Zorg zou een gezamenlijk proces moeten zijn, contact en vertrouwen is hierbij 
belangrijk.

Contact, vertrouwen, echtheid en gelijkwaardigheid zijn dus belangrijke 
aspecten van zorg. Buiten dat de professionals de “mens achter de cliënt ziet” 
is het ook belangrijk dat de cliënt de mens kan zien achter de professional. Dit 
geeft meer gelijkwaardigheid en vertrouwen. Een ervaringsdeskundige zegt 
hier het volgende over:

‘Ik heb een keer een conflict gehad met mijn behandelaar. Zij is daar later 
zelf op teruggekomen, heeft haar excuses aangeboden en heeft uitgelegd 
waarom ze zo had gereageerd. Onze relatie is sindsdien gelijkwaardiger 
en ik heb meer respect voor haar.’

Wederzijds vertrouwen is een belangrijke voorwaarde om goede zorg te kun-
nen verlenen. Zonder in eerste instantie het contact aan te gaan en aandacht 
te hebben voor de behoeften is er geen wederzijds vertrouwen en is het ondui-
delijk welke zorg aansluit. Hierdoor zullen spanningen ontstaan tussen zorg-
vrager en zorgverlener. Spanningen kunnen tot conflicten en eventueel dwang 
leiden.

Gastvrijheid en cliëntvriendelijkheid

‘Gastvrijheid is het ‘openhaard gevoel’… ik zal het uitleggen: Ik was op 
wandelvakantie en ik kwam ’s avonds door en door nat aan bij een hotel 
voor een overnachting. Die man die gaf me een kopje soep en hij stak de 
openhaard voor me aan. Dat is nou gastvrijheid!’

Bovenstaand citaat van een ervaringsdeskundige is een mooi voorbeeld van 
gastvrijheid. In de hotellerie is dit vanzelfsprekend. Toch kan dit voorbeeld 
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volgens de ervaringsdeskundigen doorgetrokken worden naar de psychiatrie. 
Een kopje koffie en iets te eten bij opname is hier een voorbeeld van. Tevens is 
de entree van de instelling of de afdeling belangrijk. Op twee afdelingen van 
locatie Helmerzijde hebben ze een paar jaar geleden al aandacht besteed aan 
de entree van de afdeling. Vroeger stond er een bankje bij de entree en was dat 
de plek waar veel gerookt werd en koffie gedronken werd. Op de grond lagen 
veel uitgetrapte sigarettenpeuken en er stonden kopjes. Momenteel hebben ze 
iets moois gemaakt van de entree en dit wisselt ook per seizoen. Volgens de 
ervaringsdeskundigen zorgt de aandacht voor de entree van de afdeling ervoor 
dat het schoon en netjes blijft.

‘Het is niet zo zeer wat er wel is maar meer wat er nu niet meer is.’

Gastvrijheid is niet alleen belangrijk bij de opname van een cliënt (welkomst-
visie) maar ook bij het verblijf op de afdeling of tijdens een gesprek in de 
ambulante psychiatrie. Ook bij gastvrijheid en cliëntvriendelijkheid spelen 
gelijkwaardigheid en echtheid een belangrijke rol. Een ervaringsdeskundige 
vertelt bijvoorbeeld dat hij tijdens een gesprek met een behandelaar plaats kunt 
nemen in een lage stoel, waar hij een beetje in wegzakt. Terwijl de behande-
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laar op een hoge stoel zit. Dit is volgens een ervaringsdeskundige niet gelijk-
waardig en cliëntvriendelijk.
Gastvrijheid en cliëntvriendelijkheid zit volgens de ervaringsdeskundigen 
vaak in kleine dingen. Het hoeft ook helemaal niet zo moeilijk te zijn: ‘Gewone 
vriendelijkheid, dat  is eigenlijk alles’.

Ook een prettige omgeving is dus gastvrijheid. Voorbeelden die gegeven wor-
den zijn bloemen op de tafel, kussens in de banken en prettige verlichting. 
Ook de comfortroom straalt gastvrijheid uit. Bovendien is het belangrijk dat de 
afdeling schoon is en dat kapotte zaken gemaakt of vervangen worden.

‘Aan deze comfortroom is aandacht besteed. Alles is in harmonie. Dat is nog veel 

belangrijker dan dat de ruimte bij je past. In deze ruimte weet je dat mensen om je 

geven, dat je er mag zijn.’

De ervaringsdeskundigen geven aan dat huisdieren op een afdeling een gevoel 
van huiselijkheid geven en bovendien kan het ook rust en steun geven. Uit 
onderzoek blijkt dat huisdieren zorgen voor stressreductie en bovendien ver-
vult het de menselijke basisbehoefte van attachment en gaat er sociale steun uit 
van huisdieren (Johnson et. al., 2002). Het toestaan van (het bezoek van) huis-
dieren op een afdeling behoort volgens cliënten ook tot  cliëntvriendelijkheid.
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‘Mijn hond is erg belangrijk, het is echt een maatje.’

Deel 3: Ervaren knelpunten
Ervaringsdeskundigen kunnen dus veel betekenen op de afdeling maar zoals 
eerder beschreven gaat de inzet van ervaringsdeskundigen niet zonder slag of 
stoot. Aanvankelijk was er twijfel en weerstand. Met het komen van beleid en 
een functieomschrijving en een functieprofiel werd de weerstand en twijfel 
voor een deel weggenomen. Echter er blijven veel vragen over de rol en de 
deskundigheid van de ervaringsdeskundige. Hier is Mediant niet uniek in. 
Binnen meer instellingen in Nederland dient de rol en de positie van de erva-
ringsdeskundige zich nog verder uit te kristalliseren (Van Erp, Hendriksen & 
Boer, 2009). Er spelen binnen de instelling ook veel praktische vragen.

Rol bij opname: gastheer of gastvrouw?
Kan een ervaringsdeskundige een rol vervullen bij de opname? Moet de erva-
ringsdeskundige aanwezig zijn bij het opnamegesprek? Volgens ervaringsdes-
kundigen moet je hier voorzichtig mee omgaan.
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‘Als de cliënt mij ziet zitten bij het opnamegesprek kan hij denken 
dat ik bij de gevestigde orde hoor. Dan komt mijn rol in het geding.’  
 (Ervaringsdeskundige)

De ervaringsdeskundige kan veel betekenen in informele gesprekken. In een 
opnamegesprek met een verpleegkundige of een psychiater kan een ervarings-
deskundige weinig betekenen. Dat neemt niet weg dat de ervaringsdeskundi-
gen een belangrijke rol kan vervullen bij (de eerste vijf minuten van) opname. 
Ervaringsdeskundigen kunnen dus wel een rol vervullen in de eerste opvang. 
Gedacht kan worden aan de rol van ‘gastheer’ of  ‘gastvrouw’.

Overdracht en rapportage?
Dient een ervaringsdeskundige ook over te dragen en te rapporteren? Dit is 
een terugkerend thema. Een aantal zorgverleners zijn van mening dat een 
ervaringsdeskundige ook een medewerker en professional is dus dat de over-
dracht en rapportage daarbij hoort.
Volgens ervaringsdeskundigen dienen belangrijke dingen gerapporteerd te 
worden maar sommige gesprekken met een cliënt kunnen beter niet gerap-
porteerd worden.

‘Ik voer soms gesprekken met mensen die daarna niet opgepakt kunnen 
of moeten worden door een verpleegkundige. Dit kan het vertrouwen 
schaden en sommige gesprekken die ik voer kunnen nou eenmaal niet 
door een verpleegkundige gevoerd worden.’ (Ervaringsdeskundige)

Dit betekent niet dat de ervaringsdeskundigen op vraag van cliënten zaken 
geheim houden. Een ervaringsdeskundige vertelt dat ze daar altijd heel duide-
lijk in is: zij deelt alles met het team.

Kwetsbaarheid?
Ook de kwetsbaarheid van de ervaringsdeskundigen is een belangrijk thema 
binnen Mediant maar ook binnen andere instellingen in Nederland. Hoeveel 
kunnen ervaringsdeskundigen aan en in hoeverre moeten we rekening hou-
den met hun kwetsbaarheid? Dit zijn veelgehoorde vragen.

‘Ik maak me soms wel eens zorgen over de inzet van een ervaringsdeskun-
dige op onze acute opnameafdeling. Het is een heftige afdeling met veel 
stress, incidenten en soms geweld. Dat lijkt me een flinke belasting voor 
de ervaringsdeskundige.’ (Psychiater)
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Dit is echter niet een reden om geen ervaringsdeskundige aan te nemen op de 
afdeling. Ook voor een zorgverlener zonder ervaringskennis kan het werken 
op een gesloten opnameafdeling confronterend zijn. Een ervaringsdeskundige 
is in principe niet anders dan een zorgverlener:

‘Ik ben ook gewoon een medewerker. Je loopt absoluut tegen grenzen aan 
maar dat doet iedere medewerker. Daarin verschil ik niet.’ (Ervarings-
deskundige)

Ervaringsdeskundigen hebben door hun ziekte veel geleerd wat zij in hun 
functie kunnen gebruiken.

‘Ik heb heel goed geleerd waar mijn grenzen en valkuilen liggen. Dit gaat 
voor andere medewerkers soms niet op.’ (Ervaringsdeskundige)

Er bestaat altijd een kans dat een ervaringsdeskundige terugvalt en soms zelfs 
weer opgenomen wordt. Om terugval te voorkomen heeft een ervaringsdes-
kundige een signaleringsplan op de afdeling gelegd.

‘In dit plan staan punten zodat mijn collega’s al vrij vroeg kunnen 
herkennen dat het niet goed met me gaat. In het team gebeurt dit.’ 
(Ervaringsdeskundige)

Extra verpleegkundige of ervaringsdeskundige?
De huidige bezuinigingen in de Geestelijke Gezondheidszorg wordt door veel 
mensen, ook door leidinggevenden, gezien als een bedreiging voor de inzet 
van ervaringsdeskundigen.
Een manager vond bijvoorbeeld dat de ervaringsdeskundige zo snel mogelijk 
opgenomen moet worden in de richtlijnen. Op dat moment kan de inzet van 
ervaringsdeskundigen onderbouwd worden en zijn de bezuinigingen minder 
een bedreiging. De deskundigheid van ervaringsdeskundigen dient verder te 
worden uitgekristalliseerd. Gebeurt dit niet dan zal er mogelijk eerder geko-
zen worden voor de inzet van een extra verpleegkundige.

Wat als het op de afdeling uit de hand loopt?
Veiligheid is een belangrijke waarde in de psychiatrie. Het is soms onduide-
lijk of een ervaringsdeskundige deze veiligheid kan garanderen. De vraag die 
vaak gesteld wordt is: ‘Ga je mee rollebollen als het op de afdeling uit de hand 
loopt?’  Oftewel: helpt een ervaringsdeskundige in een noodsituatie mee met 
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 separeren? De ervaringsdeskundige geeft aan dat dit niet bij zijn taken hoort 
en dat hij in principe niet separeert. Dit neemt niet weg dat een ervaringsdes-
kundige in zal grijpen als het uit de hand loopt.

‘Ik heb een morele plicht maar geen functionele plicht.’ (Ervarings-
deskundige)

Bij incidenten en separaties is er voor de ervaringsdeskundige een andere 
belangrijke rol weggelegd. Zij dienen vooral zorg te dragen voor de andere 
cliënten op de afdeling.

Randvoorwaarden?
Om ervaringsdeskundigen in te zetten, is een aantal randvoorwaarden van 
belang. Zo dienen ervaringsdeskundigen goed begeleid en ondersteund te 
worden. Het afgelopen jaar is dit gerealiseerd. De ervaringsdeskundigen heb-
ben intervisie onder begeleiding van een deskundige en ze hebben een vaste 
begeleider op de afdeling. De ervaringsdeskundigen vinden het belangrijk 
elkaar regelmatig te ontmoeten en ervaringen ook op een informele wijze uit 
te wisselen. Op dit moment hebben de ervaringsdeskundigen geen ruimte 
om elkaar te treffen. Dit wordt door de ervaringsdeskundigen gemist.  Zowel 
zorgverleners als ervaringsdeskundigen vragen zich af of er niet twee erva-
ringsdeskundigen werkzaam moeten zijn op een afdeling. Enerzijds kan de 
continuïteit dan beter gewaarborgd worden. Anderzijds kunnen de ervarings-
deskundigen ook elkaar ondersteunen.

‘Als wij de functie ‘ervaringsdeskundige’ serieus nemen dan moet er bij-
voorbeeld tijdens de vakantie vervanging zijn en moet er ook tijdens late 
diensten een ervaringsdeskundige aanwezig zijn.’ (Arts)

Toch wordt er getwijfeld of meerdere ervaringsdeskundigen op een afdeling 
haalbaar is:

‘Goede ervaringsdeskundigen die ook nog eens op een afdeling willen 
werken liggen niet voor het oprapen.’ (Manager)
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10.4   Discuss ie

Met name de rol en de taken van de ervaringsdeskundige leiden tot vragen 
en discussie. Op veel meer plekken in Nederland bestaat onduidelijkheid over 
ervaringsdeskundigheid en hoe dit in te zetten in praktijk. Vragen die lande-
lijk gesteld worden zijn: wat moeten ervaringsdeskundigen gaan doen? Wat is 
de aard van hun deskundigheid en wat is hun meerwaarde?

Het dichten van de kloof tussen de zorgverlener en de cliënt wordt door zowel 
de ervaringsdeskundigen als de zorgverleners als een van de belangrijkste 
functies gezien van een ervaringsdeskundige. Echter, volgens Plooy (2007) 
is het niet de taak van de ervaringsdeskundige deze kloof te dichten. Volgens 
haar worden ervaringsdeskundigen te vaak ingezet als verlengde arm van de 
hulpverlening. Hun handelen lijkt uiteindelijk te worden gestuurd door het 
doel van het team om cliënten ontvankelijk te maken en te houden voor pro-
fessionele hulpverlening. Kortom, de ervaringsdeskundige heeft als doel de 
cliënt naar de andere kant van de brug ‘te trekken’: de kant van de hulpverle-
ning. Ervaringsdeskundigen zouden juist kennis moeten hebben van andere 
verklaringen voor psychische klachten. Tevens zouden ze kennis moeten heb-
ben van andere behandelings- en begeleidingsmethoden. Ervaringsdeskundi-
gen zouden zich moeten laten voeden door kennis vanuit de cliëntenbeweging 
(Plooy, 2007). Kortom de ervaringsdeskundige zal volgens Plooy eerder de 
rol van ‘bondgenoot’ van de cliënt aan moeten nemen dan die van ‘bruggen-
bouwer’.

De vraag is of het een het ander uitsluit. Kan de ervaringsdeskundige niet 
gelijktijdig bondgenoot en bruggenbouwer zijn? We hebben in dit project 
gezien dat ervaringsdeskundigen professionals een spiegel kunnen voorhou-
den en feedback geven op de kwaliteit van zorg. Zij kunnen het perspectief dat 
cliënten hebben op kwaliteit van zorg onder de aandacht brengen en articule-
ren. Hier reageren zij vanuit een loyaliteit met het cliëntenperspectief op de 
zorg die professionals geven, maar op zo’n manier dat professionals er open 
voor staan. Ze laten bijvoorbeeld zien dat naast technische vooral ook de ethi-
sche dimensies van zorg belangrijk zijn. Met cliënten benadrukken ervarings-
deskundigen het maken van contact. Zorgethica Joan Tronto (1993) benadrukt 
in haar visie op goede zorg ook het belang van het contact en vertrouwen. Ze 
noemt dit caring about. Dit betekent ‘oog hebben voor’. De zorgverlener dient 
de behoeften aan zorg af te tasten en te erkennen dat zorg noodzakelijk is. 
Dit vereist de morele kwaliteit aandacht. Ook in de presentiebenadering van 
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Baart (2008)  komt het belang van aandacht voor de cliënt sterk naar voren. 
Dit wordt ook wel ‘vrije aandacht’ genoemd. Bij de presentiebenadering is het 
van belang dat de professional in eerste instantie het gesprek in gaat zonder 
vaststaande agenda. Tevens dient men betrokken te zijn op het gehele leven 
van de ander. Problematische maar ook niet problematische aspecten van het 
leven komen dan in gesprek naar voren. Op deze manier is er aandacht voor 
‘de mens achter de cliënt’. Contact en vrije aandacht hebben voor de cliënt blijkt 
in de praktijk niet gemakkelijk. Vaak gaat men al vrij snel over naar het daad-
werkelijke zorg verlenen of het oplossen van problemen. Zo zijn professionals 
ook vaak opgeleid: zo snel mogelijk proberen het lijden weg te nemen. De 
confrontatie met het lijden, zonder direct te interveniëren kan een gevoel van 
machteloosheid met zich mee brengen. Toch is juist dit van belang zo geven 
cliënten en ervaringsdeskundigen aan. Zij brengen daarmee een ander per-
spectief in. Zo beschouwd zijn zij dan ook bruggenbouwers, immers zij ope-
nen de ogen van professionals voor de behoeften van cliënten. De richting is 
daarbij van cliënten naar professionals, en pas in tweede instantie andersom.

De ervaringsdeskundige kan ook een rolmodel zijn voor de cliënt. Op deze 
manier kan de ervaringsdeskundige hoop geven aan de cliënt. In de literatuur 
zijn de meningen verdeeld als het gaat om de hoop die ervarings deskundigen 
kunnen geven. Volgens Levano (2009) is hoop een te groot woord. Hij spreekt 
liever van relativering. Plooy (2009) daarentegen geeft aan dat de inzet van 
ervaringsdeskundigheid wel degelijk elementen inbrengt van hoop, geloof-
waardigheid en wederkerigheid. Deze elementen komen ook terug in de ver-
halen van ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen kunnen in ieder 
geval een belangrijke rol vervullen in het herstel van de cliënt. Vroeger werd 
herstel gezien als het volledig genezen van je psychische aandoening. Het 
leren omgaan met symptomen en kwetsbaarheid, het terugwinnen van zelf-
vertrouwen en het, ondanks blijvende klachten, weer participeren in het leven 
wordt tegenwoordig onder herstel verstaan (Plooy, 2009). Plooy (2009) stelt 
dat herstel alleen betekenis heeft in combinatie met empowerment en erva-
ringsdeskundigheid. Herstellen is alleen maar mogelijk als iemand vertrou-
wen krijgt in zijn eigen kracht, die kracht verder uitbouwt en zich een positie 
verwerft als mondig burger. Om dit te bereiken heeft iemand ervaringskennis 
nodig (van Regenmortel, 2009). Het vertrouwen krijgen in eigen kracht wordt 
ook wel ‘empowerment’ genoemd. Empowerment wordt omschreven als: een 
proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen 
greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving. Dit via het verwerven van 
controle, het aanscherpen van het kritische bewustzijn en het stimuleren van 

Reflectie en participatie in zorg_5.indd   187 9-8-2010   16:30:14



Reflectie en participatie in zorg

188

participatie (Van Regenmortel, 2002). Empowerment kan tevens functione-
ren als denk- en handelkader voor nieuwe behoeften in de GGZ zoals min-
der focussen op beperkingen en meer op zoek naar krachten en competenties 
(Regenmortel, 2009).

10 .5   Conc lus ies  en  aanbeve l ingen

Ervaringsdeskundigen kunnen een belangrijke functie hebben in de zorg 
voor cliënten op afdelingen. Het contact met cliënten, de focus op herstel, het 
bieden van hoop en het geven van feedback aan professionals zijn hier voor-
beelden van. Hierdoor verbetert de kwaliteit van zorg op afdelingen en ontstaat 
er een cultuur waar contact en onderhandelen met de cliënt centraal staat. 
Volgens bestaande literatuur kan de ervaringsdeskundige geen brugfunctie 
vervullen. Het gevaar hierbij is namelijk dat ervaringsdeskundigen ingezet 
worden als verlengde arm van de hulpverlening. Veel beter is als de ervarings-
deskundige een bondgenoot is van de cliënt. Echter uit de praktijk blijkt dat 
zowel professionals als ervaringsdeskundigen bruggenbouwer als een belang-
rijke rol zien. Deze twee rollen hoeven elkaar niet uit te sluiten. Doordat 
ervaringsdeskundigen de verbinding tussen de verschillende perspectieven 
leggen en professionals bewust maken van wat behoeftes zijn van de cliënt 
nemen ze zowel de rol van bruggenbouwer als bondgenoot aan. Belangrijk 
is dat dit verder onderbouwd wordt en dat de deskundigheid van ervarings-
deskundigen verder gearticuleerd wordt. Bovendien is het van belang dat er 
aandacht besteed wordt aan het expliciteren van de taken en verantwoorde-
lijkheden van ervaringsdeskundigen. Tot slot dient men bij het starten met 
het werken met ervaringsdeskundigen voorbereid te zijn op ambiguïteit. Hier 
moet tijd en ruimte voor gemaakt worden. Van belang is dat hier ook open 
over gesproken kan worden. Bovendien is het van belang dat er oog is voor de 
soms moeilijke positie van de ervaringsdeskundigen en dat ze hierin goede 
begeleiding krijgen. Het beste is als ervaringsdeskundigen onderling ook in 
staat worden gesteld ervaringen te delen.
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11 Dialoog voor lucht, lucht voor 
dialoog: de patiënt als partner in zorg

Merel Visse en Truus Teunissen

Patiënten worden tegenwoordig gezien als managers van hun ziekte 
en als consumenten die beslissen over hun behandeling. Hoewel 
dit veronderstelt dat zij een meer volwaardige rol krijgen in hun her-
stelproces, zijn toch ook kritische opmerkingen te plaatsen bij het 
idee van de patiënt als consument of manager. In dit hoofdstuk laten 
we zien dat het idee van participatie in de eigen behandeling verder 
gaat dan alleen het geven van informatie. Participatie betekent rela-
tioneel, verhalend en communicatief werk, waarin verantwoordelijk-
heden en afhankelijkheden (vaak impliciet) worden gedefiniëerd en 
in de loop van het proces verschuiven. Onderlinge afstemming en 
reflectie is daarbij cruciaal om werkelijk partners in zorg te worden.

11 . 1   In le id ing :  i s  de  pat iënt  s lechts  consument?

De taakverdeling tussen artsen en patiënten met een chronische ziekte ver-
schuift, voorbeelden hiervan zijn overal zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan de 
advertentie voor professionals in de gezondheidszorg met een foto van een 
verstandelijk gehandicapte jongen met het Syndroom van Down, een kostuum 
dragend en zittend achter een groot bureau in een kantoor (de Volkskrant, 6 
december 2008). De jongen is gekleed als een directeur en in de advertentie 
noemen ze hem de werkgever. De suggestie is duidelijk: deze instelling beeldt 
cliënten af als mensen die de regie voeren.
Vanuit het verleden zijn we gewend dat artsen verantwoording dragen voor 
ziekte; vandaag de dag worden veel verantwoordelijkheden overgedragen aan 
patiënten en cliënten. Ze zijn niet langer passieve ontvangers van zorg, maar 
worden gezien als geïnformeerde, autonome deskundigen van hun eigen 
situatie. Dit is terug te zien in nieuwe organisatievormen van zorg. Denk 
bijvoorbeeld aan diseasemanagement, zelfmanagement en geïntegreerde, 
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multidisciplinaire programma’s. In veel van deze programma’s heeft de auto-
nomie van de patiënt een centrale plek. Het idee van de patiënt als consument 
wordt ook weerspiegeld in gezondheidszorgbeleid en wetgeving, bijvoorbeeld 
in de Nederlandse Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 
Volgens deze wet hebben beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg de plicht 
om patiënten te informeren  De trend naar consumentisme is niet uniek voor 
Nederland en zien we terug in andere Westerse landen, bijvoorbeeld in het 
Verenigd Koninkrijk.

Er zijn echter twijfels over de betekenis van de patiënt als consument. Zo zijn 
patiënten zich niet altijd voldoende en volledig bewust van de waarde of rele-
vantie van zorg als een product. Bovendien moeten ongelijke machtsverhou-
dingen in aanmerking worden genomen. Patiënten vinden het vaak moeilijk 
om hun behoeften te articuleren, ze hebben soms het gevoel dat hun stem 
genegeerd wordt, verzwegen of ontdaan van persoonlijke betekenis en context. 
Professionals in de zorg beschikken vaak niet over de vereiste communicatieve 
vaardigheden om bij patiënten de voorkeuren naar boven te halen en hen te 
betrekken bij de behandeling en besluiten daaromtrent. Patiënten verwachten 
vaak meer dan alleen informatie van hun arts. Ze verwachten ook een advies 
van een deskundige (Goldsteen, et.al., 2007) of ondersteuning en een luiste-
rend oor om hun situatie te overleggen met een empathische zorgverlener. Als 
de wederzijdse verwachtingen niet zijn besproken, kan dit leiden tot misver-
standen, die uiteindelijk een negatief effect hebben op de kwaliteit van de zorg.

Belangrijk onderdeel van participatie in dit hoofdstuk is zelfmanagement. Er 
zijn veel studies die zelfmanagement slechts vanuit één perspectief beschrij-
ven: of het patiëntperspectief of het perspectief van de professional. Verder 
zien we studies die het concept van zelfmanagement ofwel promoten, ofwel 
van kritiek voorzien. Wij doen geen van beide, maar streven naar een verdie-
ping van het concept. Dat doen we door inzichten vanuit de praktijk te koppe-
len aan theoretische inzichten uit de ethiek. De praktijksituatie is afkomstig 
van een evaluatieonderzoek naar een innovatief programma waarin een mul-
tidisciplinaire benadering van zorg voor mensen met Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease (COPD) werd ontwikkeld. We brengen de inzichten uit 
de praktijk samen met theorie in een integrale en dialogische benadering van 
zorg.
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11 .2   V ia  onderzoek  naar  waarden en methoden van 
organiseren

De kapstok van dit hoofdstuk is afkomstig uit een evaluatiestudie naar het 
project Verbindend Vernieuwen. In Verbindend Vernieuwen werd op ver-
schillende plekken in Nederland een aantal innovatieve zorgprogramma’s 
ontwikkeld voor mensen met chronische aandoeningen. De projectleider van 
Verbindend Vernieuwen gaf ons opdracht deze programma’s te evalueren. 
In de zorgprogramma’s werd de zorg voor chronisch zieken op een nieuwe 
manier georganiseerd. Het ‘nieuwe’ hield in, dat de zorg zou worden opgezet 
vanuit een integrale visie op gezondheid en een dialogische, meer delibera-
tieve relatie tussen professional en patiënt. Centraal concept in de zorginno-
vaties is een andere vormgeving en invulling van de triade van patiënten/
cliënten, verpleegkundigen/paramedici en artsen. Uit de evaluatie bleek dat 
de programma’s zijn gestoeld op waarden zoals: autonomie, zelfmanagement, 
enthousiasme en oprechte betrokkenheid. Daarover straks meer.

Doel van de evaluatie was het in beeld brengen van de onderliggende waar-
den en organisatieprincipes, alsmede de effectiviteit van de programma’s. We 
richtten ons op twee van de programma’s: een programma voor mensen met 
fibromyalgie en op een programma voor mensen met COPD: MASCO, wat 
staat voor: Meerwaarde niet-medicamenteuze therapie voor Astma en COPD-
patiënten. Dit hoofdstuk gaat over dat laatste programma. Met de evaluatie 
zochten we naar een methode die de organisatie en inrichting van de zorg-
programma’s in beeld bracht, zodat de methode in de toekomst naar andere 
contexten kon worden vertaald.

De evaluatie volgde een responsieve onderzoeksbenadering. In deze benade-
ring wordt de mens gezien als een actieve betekenisgever van zijn wereld. In 
een responsieve evaluatie hebben allen die belang hebben bij de evaluatie, een 
stem in de opzet en het verloop ervan. Ze worden dus beschouwd als partners 
in onderzoek. Met de evaluatie zochten we naar antwoorden op een aantal 
vragen: wat maakte de geëvalueerde programma’s zo uniek volgens de belang-
hebbenden? Hoe kan de interactie tussen de patiënt en zorgverlener worden 
beschreven, is deze interactie ten opzichte van het verleden veranderd en zo 
ja, op welke manier? Welke werkroutines en onderliggende waarden kenmer-
ken de programma’s? Welke condities zijn nodig om dergelijke werkwijzen te 
implementeren? Denk daarbij bijvoorbeeld aan benodigde competenties van 
zowel professionals als patiënten.
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We zijn gestart met diepte-interviews en spraken met patiënten, artsen, ver-
pleegkundigen, therapeuten en managers. Deelnemers zijn geselecteerd op 
basis van variëteit: we wilden zo veel mogelijk verschillende ervaringen met 
de programma’s als mogelijk verzamelen. Bovendien werden de deelnemers 
in de steekproef opgenomen op basis van hun (professionele of persoonlijke) 
betrokkenheid bij het programma. Alle interviews zijn opgenomen en getrans-
cribeerd. De interviews zijn middels member checks gevalideerd. Verder wer-
den de interpretaties van eerdere interviews gebruikt als input voor volgende 
interviews (we volgden hiermee een hermeneutisch dialectisch proces). Bij 
aanvang was de interviewstijl open. Naarmate het proces vorderde, werden de 
interviews meer gestructureerd.

De inductieve analyse richtte zich op terugkerende waarden, kenmerken van 
de relaties en verantwoordelijkheden in die relaties. Tijdens en na de analy-
se – die overigens parallel aan de dataverzameling plaatsvond – werden de 
gegevens in verband gebracht met theoretische inzichten uit de ethiek. Het 
onderzoeksteam besteedde speciale aandacht aan de verschillen in percepties 
tussen belanghebbenden; het doel was niet om verschillen te verminderen, 
maar om ze expliciet te maken en de dialoog te faciliteren. Een voorbeeld 
van het hermeneutisch dialogisch proces was een reeks van gesprekken over 
het innemen van medicijnen. De longarts vertelde ons bijvoorbeeld dat zijn 
patiënten geen moeilijkheden ondervonden bij het innemen van medicijnen, 
terwijl iemand met COPD dat heel anders ervaarde. De patiënt vertelde dat hij 
vond dat de longarts geen goede voorlichting en uitleg had gegeven. Hij vond 
dat de fysiotherapeuten veel duidelijker konden uitleggen welke medicijnen 
wanneer en waarom genomen zouden moeten worden. In een daaropvolgend 
gesprek met de longarts vertelden we hem het perspectief van de patiënt en 
bespraken we met hem mogelijke redenen waarom deze patiënt tekortkomin-
gen ervaart (de patiënt stemde in met onze wens om zijn ervaring aan de 
longarts voor te leggen. Hij had zijn mening al met de longarts gedeeld). Door 
ons te laten praten met de longarts, konden we zijn standpunt opnieuw intro-
duceren, met de verwachting dat de longarts hier in het vervolg expliciet aan-
dacht voor zou hebben. Een laatste stap was een gesprek tussen de longarts, 
longfysiotherapeuten en de persoon met COPD om te zien wat er precies kan 
worden verbeterd. Helaas waren wij om praktische redenen niet in staat bij dat 
gesprek aanwezig te zijn.
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11 .3   In  het  ve ld :  pat iënt  a ls  par tner  in  zorg

We maken een sprong naar het veld en bevinden ons direct naast de ingang 
van één van de Tergooiziekenhuizen, locatie Blaricum. Daar kunnen patiën-
ten met chronische longaandoeningen terecht voor een speciaal longrevalida-
tieprogramma: MASCO. Het programma is ontwikkeld op initiatief van een 
longarts en twee longfysiotherapeuten. Centraal in het programma staat de 
zorgvraag van de patiënt. Uitgangspunt in het programma is dat de patiënt 
‘partner in zorg’ is. Dat vraagt om adequate educatie van de patiënt, zodat hij 
of zij in staat is als een zorgpartner naast de huisarts en specialist te functio-
neren. De longarts zegt hierover:

‘Het allerbelangrijkse vinden wij de patiënt. Die moet goed opgeleid wor-
den, weten wat hij kan en moet doen bij problemen en klachten. De 
zorgvraag die hij of zij formuleert, moet begrepen worden en beantwoord 
worden door de zorgverlener.’ (longarts)

De longarts verwonderde zich al in de jaren tachtig over het zogenaamde 
‘draaideureffect’ van mensen met COPD. Deze mensen bezochten zijn spreek-
uur, kregen medicatie voorgeschreven, werden terugverwezen naar hun huis-
arts en kwamen enige tijd later met dezelfde klachten weer op zijn spreekuur 
terug. Patiënten kregen vooral rust, fysiotherapie en medicatie voorgeschre-
ven, maar dit was blijkbaar niet voldoende. De longarts vond dat hier iets aan 
moest veranderen. In samenspraak met longfysiotherapeuten startte hij met 
de ontwikkeling van een ander behandelprogramma, dat stap voor stap tot 
het huidige MASCO-programma uitgroeide. En hoewel in eerste instantie de 
behandeling van mensen met COPD vooral binnen de muren van het zieken-
huis plaats vond, werd al snel het belang ingezien van extramurale fysiothera-
peutische begeleiding.

De MASCO-longrevalidatie bevindt zich in de context van een netwerk van 
zorg voor mensen met COPD. De belangrijkste betrokkenen in dit netwerk 
zijn: patiënten, huisartsen, longartsen, (long)fysiotherapeuten, mantelzor-
gers, apothekers, (long)vergpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, diëtisten, 
klinisch psychologen, praktijkondersteuners, ergotherapeuten, longfunc-
tielaboranten, oefentherapeuten, mensendiecken, cesartherapeuten en dok-
tersassistentes. Al deze betrokkenen leveren een op de patiënt toegesneden 
aanbod aan behandeling, begeleiding en educatie. Daarnaast worden diag-
nostiek- en behandelprotocollen en richtlijnen ontwikkeld. Ook wordt het 
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bestaande zorgaanbod verbeterd door de structurele uitwisseling van kennis 
en ervaring tussen de deelnemers aan het netwerk. Dat gebeurt door middel 
van een gemeenschappelijk scholingsaanbod en het opstellen en invoeren van 
gemeenschappelijke kwaliteitsstandaarden.

Het programma
Het gaat bij aanvang van het programma vooral om het ‘weer in beweging 
brengen’ van mensen met COPD door hen meer zelfstandig te maken en hen 
dat in groepsverband te leren.
De deelnemers aan het programma doorlopen de volgende onderde-
len: Stop met Roken, Longrevalidatie, Zelfmanagement, Voedingsadvies, 
Zuurstoftherapie en  Deskundigheidsbevordering. Door het programma heen 
speelt de aandacht voor de individuele patiënt een belangrijke rol. Bestaande 
richtlijnen zijn de leidraad voor de therapie. Het programma kent een actief 
deel en informatief deel, die geïntegreerd worden aangeboden. Het eerste is 
gericht op verbetering van de spierkracht en het uithoudingsvermogen in 
combinatie met de juiste ademtechniek. Doel is het verbeteren van de zelf-
standigheid tijdens het dagelijks leven. In het informatieve deel gaat het om 
het verstrekken van informatie over stoppen met roken, inzicht in de ziekte, 
behandeldoelen, voeding, symptomen, copinggedrag, gebruik van het S.O.S. 
stappenplan (zie verderop), medicijngebruik, het belang van bewegen en de 
inhalatie instructie.

Jaarlijks worden ongeveer zestien groepen van ongeveer acht patiënten 
getraind. In totaal gaat het om ongeveer 100 patiënten per jaar, van wie meer 
dan 75 procent matige tot zeer ernstige COPD heeft. Ook astmapatiënten en 
mensen met ernstige hyperventilatieklachten en secundaire vermoeidheids-
klachten maken gebruik van het programma.

Voor de patiënt start het proces bij de longarts. Huisartsen verwijzen men-
sen met COPD door naar de longarts (volgens de NHG richtlijn) en doen aan 
vroegdiagnostiek middels onder andere spirometrie (een medisch onderzoek 
dat de functie van de longen meet). Op moment dat de patiënt door de longarts 
wordt doorverwezen voor longrevalidatie (poliklinisch), of op moment dat de 
patiënt is opgenomen in het ziekenhuis en revalidatie nodig heeft (klinisch), 
start zijn of haar deelname aan het MASCO-programma.

‘De patiënt wordt doorverwezen wanneer we samen vaststellen dat er 
ondanks de ingestelde medische therapie acceptatie- en inspannings-
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problemen blijven bestaan. Meestal gebeurt dat niet de eerste keer, maar 
na een aantal consulten.’ (longarts)

Het belang van het verhaal
Na verwijzing door de longarts hebben de longfysiotherapeuten met de patiënt 
en eventuele partner een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt een 
anamnese afgenomen met een anamneseformulier, dat steeds aan nieuwe 
inzichten wordt aangepast. Tijdens het gesprek komen ook verwachtingen en 
doelstellingen aan bod. Naast medische vragen wordt tevens gevraagd naar 
de manier waarop de patiënt de aandoening ervaart: het verhaal achter het 
verhaal. Om te leren dat verhaal boven tafel te krijgen, hebben de fysiothera-
peuten cursussen gesprekstechnieken gevolgd. De inzichten en vaardigheden 
die zij daar leerden, zijn afkomstig uit de cognitieve gedragstherapie. Via het 
gesprek krijgen zij een beeld van zowel de fysieke als de mentale situatie van 
de persoon met COPD. Heel vaak is het bespreekbaar maken van en inzicht 
geven in de huidige situatie en manier van leven al voldoende om de patiënt 
andere keuzes te laten maken en op weg te helpen. Is dit niet het geval, dan 
worden patiënten in overleg met de longarts doorverwezen naar maatschap-
pelijk werk, psycholoog of psychotherapeut.

‘Als de sfeer zodanig is, dat de patiënten daarover praten, dan realiseren 
ze zich dat ze niet alleen last hebben van benauwdheid, maar ‘het is ook..
ik zit helemaal niet lekker in m’n vel’. Als de patiënt daarover nadenkt, 
spreekt en tot de conclusie komt dat hij daar misschien ook iets mee moet 
doen...dan ben je opeens een stuk verder om de kwaliteit van leven te 
verbeteren.’ (longfysiotherapeut)

Voorwaarde voor een dergelijk intakegesprek is vertrouwen. Zonder vertrou-
wen is het moeilijk om mensen openlijk te laten spreken over hun problemen. 
Een voorbeeld hiervan is een vrouwelijke patiënt die zegt dat het programma 
voor haar te zwaar is, om aan deel te nemen. Toch besluit ze na de intake met 
de fysiotherapeut een poging te wagen. Tijdens het intakegesprek wordt ze 
emotioneel en vertelt dat ze zich niet begrepen voelt door de mensen om haar 
heen en dat ze is uitgeput. Het werken in deeltijd en het huishouden doen, 
valt haar zwaar. Door het gesprek met de fysiotherapeut begint ze de relatie 
tussen roken, haar gezondheidstoestand, haar thuissituatie en haar vermoeid-
heid te begrijpen. Ze accepteert de noodzaak om een nieuwe balans te vinden 
en besluit om aan het programma mee te doen.
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Dit voorbeeld laat zien dat het belangrijk is om de context en het levensverhaal 
van patiënten te begrijpen. Het vertellen over het leven en de ziektegeschiede-
nis helpt de professional en de patiënt te bepalen welke specifieke behande-
ling nodig is en vooral: wie de persoon in kwestie is (Goldsteen et al., 2007). 
Wat vinden ze belangrijk, over welke belangrijke momenten in hun levens- en 
ziektegeschiedenis vertellen ze en hoe gaan ze daarmee om? In het program-
ma is het vertellen over je aandoening een manier om betekenis te geven aan 
ervaringen en die ervaringen met anderen te delen. Naast reflectie, uitvragen, 
verwoorden en het destilleren van waarden, wordt ook gevraagd en geluisterd 
naar de directe ervaring van symptomen en lijden. De oprechte aanwezigheid 
van de professional zorgt voor een bodem voor een goed gesprek. Het gaat niet 
over het afleggen van verantwoording, het nakomen van verplichtingen, maar 
de hulpverlener reageert naar de patiënt als persoon (Buber, 1923).

Een ander voorbeeld hiervan is de betrokkenheid tijdens de groepsgesprek-
ken. De fysieke training wordt telkens afgesloten met ‘koffie en thee’. De 
longfysiotherapeuten brengen tijdens het groepsgesprek dat dan plaatsvindt, 
onderwerpen voor gesprek in. Patiënten herkennen elkaars verhalen en ontle-
nen daar inzicht, steun en ook plezier aan:

‘Tijdens de koffie hier praten we met elkaar, horen we elkaars ideeën en 
zo leren we van elkaar. Je bent met collega’s onder elkaar, er wordt ook 
gelachen, we zitten echt niet allemaal triest bij elkaar.’ (patiënt)

Tijdens het gesprek is de houding van de longfysiotherapeuten te typeren als 
‘oprecht betrokken’. Zij brengen ook eigen ervaringen in. De longfysiothera-
peuten vertellen ons tijdens de interviews, dat de inbreng van hun eigen erva-
ringen het contact met patiënten vergemakkelijkt. De longarts herkent dat. 
Volgens hem is het voor de revalidatie belangrijk dat de gespreksleiders zich 
betrokken opstellen, en dat zij daarbij uitgaan van de ingebrachte ervarings-
kennis van patiënten, maar niet moeten schromen om persoonlijke ervarin-
gen in te brengen. Alleen dan komt er een uitwisseling tot stand.

Zelfmanagement: weer leren vertrouwen in eigen kracht
Er is veel aandacht voor bewegen in de vorm van sportactiviteiten. Maar het 
gaat niet om het bewegen an sich; dat vindt ook plaats bij andere longrevali-
datieprogramma’s. Het specifieke van MASCO is dat het bewegen als ‘kap-
stok’ dient voor het werken aan zelfmanagement. Het doen van sport is voor 
de gemiddelde COPD-patiënt niet gewoon. Het merendeel van de COPD- 
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patiënten sport niet, omdat de benauwdheidsklachten dan verergeren. Dit is 
een oude manier om naar de problematiek te kijken:

‘Iemand blijft zitten omdat hij benauwd is, de ander doet dan heel voor-
zichtig, maar dat leidt tot inactiviteit, je uithoudingsvermogen zakt en 
je krijgt klachten, wordt moe, dus je laat het allemaal maar, je wordt 
bang, je medische consumptie neemt toe, sociaal isolement ligt op de 
loer.’ (longfysiotherapeute)

Het model dat daar tegenover staat, hangt gevisualiseerd op de koffiekamer 
van het MASCO-programma. In tegenstelling tot inactiviteit, wordt juist het 
actief zijn gestimuleerd. Mensen leren zich te richten op wat zij zélf kunnen 
doen, zoals stoppen met roken, trouw medicijnen nemen, bewegen, coaching 
op het fysieke en mentale vlak. Door dat te doen gaat het uithoudingsvermo-
gen omhoog, het sociaal isolement wordt voorkomen en de positieve spiraal 
is ingezet. Een van de longfysiotherapeuten vertelt wat zij onder ‘zelfmanage-
ment’ verstaat:

‘...dat je zelf beslissingen neemt aangaande de chronische ziekte om daar 
op een goede manier mee verder te kunnen. Zodat de kwaliteit van leven 
optimaal is. Ondanks het hebben van een chronische ziekte, kan de kwa-
liteit van leven goed zijn, als je dat maar zelf kunt managen, als je zelf 
beslissingen kunt nemen.’ (longfysiotherapeute)

‘Zelfmanagement betekent: het leren omgaan met je beperkingen en als 
dat niet lukt moet je weten hoe je hulp moet inroepen.’ (longarts)

Onderdeel van zelfmanagement is het zelf leren nemen van besluiten. Mensen 
leren hun activiteiten aan te passen en leren op tijd aan de bel te trekken als het 
niet goed gaat. Daar hoort bij het herkennen en aangeven van grenzen. Men-
sen leren anticiperen op dat wat komen gaat. Zelfmanagement is hier vooral 
geformuleerd vanuit het perspectief van zorgverleners. Vanuit de optiek van 
patiënten gaat het over het leren vertrouwen in eigen kracht, in eigen kunnen 
en leren vertrouwen op het eigen oordeel (efficacy) Wanneer moet je je eigen 
leefgedrag of medicatie aanpassen en wanneer is het tijd om hulp in te roepen 
van buiten? Een patiënt vertelt over zijn ervaring met zelfmanagement:

‘Na enkele exacerbaties was steeds de moeilijkste opgave: mijn levens- 
en werktempo afremmen en de verlaagde grens van mogelijkheden en 
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blijvende beperkingen te accepteren. Bij grensoverschrijding gaat mijn 
ademhaling over in een hijgende ademhaling, ik hap naar adem. In de 
training waaraan ik dan weer mocht deelnemen, heb ik met hulp en 
geduld van therapeuten m’n verlaagde grens en balans wel weer gevon-
den. Daarentegen ben ik meer activiteiten voorgoed kwijt, helaas.’ 
(patiënt II)

Een belangrijk hulpmiddel bij het zelfmanagement is het SOS Stappenplan 
COPD dat de professionals in samenspraak met mensen met COPD ontwik-
kelden. Dit is een handzaam kaartje dat patiënten bij zich dragen. Het kaartje 
bevat adviezen die passen bij de manier waarop de patiënt zich op een speci-
fiek moment voelt (zoals: U hebt meer klachten dan normaal. Advies: Schrijf 
in uw agenda wanneer dat begon. Drink voldoende, etcetera).

Zelfmanagement betekent verder activiteiten in stukjes hakken en leren ze dat 
er minder goede en goede dagen zijn. Afhankelijk daarvan leren mensen hun 
activiteiten aan te passen aan de mogelijkheden van het moment. De longfy-
siotherapeuten stellen telkens vragen om de patiënt te stimuleren nog actiever 
na te denken over hun eigen situatie:

‘Veel mensen die hier komen zeggen: ‘Dat kan ik nooit’. Ze horen dan 
van sportscholen dat iedere keer die knop omhoog moet. En daar hebben 
wij het nooit over. Pas als wij merken, het gaat makkelijk, dan zeggen we: 
‘Zullen we proberen die weerstand een beetje op te schroeven?’. Maar 
dat doen we altijd via terugkoppeling. Vragen: kan het?’ (longfysiothe-
rapeut)

Relatie lichaam-geest: ‘in de wereld zijn’ en aandachttraining
In het verleden werd de behandeling van mensen met COPD vooral gebaseerd 
op de longfunctie. Uit de praktijk blijkt echter dat iemand met een matige 
longfunctie heel goed kan functioneren, omdat hij zich goed heeft aangepast. 
Niet de longfunctie bepaalt het functioneren, maar de wijze waarop mensen 
ermee omgaan. Tijdens de longrevalidatie wordt dat getraind: de manier van 
omgaan met het eigen lichaam.

Decartes definieerde lichaam en geest in termen van wederzijdse exclusiviteit. 
Het lichaam is res extensa – onbewust, materie – terwijl de geest wordt gezien 
als res cogitans – geestelijk, zonder lichaam. Descartes beschreef dat de geest 
het lichaam kan beheersen, maar lichaam en geest zouden twee gescheiden 
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entiteiten zijn. Het behoeft geen uitleg dat dit dualisme de medische weten-
schap en haar focus sterk heeft beïnvloed. Met programma’s zoals MASCO 
en andere zorginnovaties, signaleren we echter ontwikkelingen die ons laten 
zien, dat de aanvaarding van een niet-dualistische verhouding tussen geest en 
lichaam groeit. In het andere programma dat we evalueerden, volgden men-
sen met fibromyalgie Mindfullness Based Stress Reduction (MBSR), wat we 
vrij vertalen als ‘aandachttraining’. MBSR is een effectieve training voor licha-
melijke en geestelijke stress-gerelateerde aandoeningen (Kabat-Zinn, 2003) en 
kent haar oorsprong in het Mindfullness Based Stress Reduction Program van 
het medisch centrum van de universiteit van Massachusetts. Wetenschappe-
lijke studies naar dit stress reductieprogramma laten zien dat de aandachttrai-
ning bewezen effectief is bij de behandeling van chronische (pijn)klachten en 
aandoeningen en sommige persoonlijkheidsstoornissen. Ook draagt MBSR 
bij aan de self efficacy van mensen, dat wil zeggen de mate waarin mensen het 
gevoel hebben invloed uit te oefenen. We zouden dus voorzichtig kunnen stel-
len, dat aandachttraining een positief effect heeft op het zelfmanagement. De 
resultaten uit de door ons geëvalueerde programma’s, bevestigen dit.

Vanuit filosofisch oogpunt gaat het om een integraal filosofische benadering 
van het lichaam-geest probleem. Deze integrale benadering gaat uit van de 
eenheid van lichaam en geest. Dit doet denken aan de uitspraak: ik ben een 
lichaam versus ik heb een lichaam (Slatman, 2009). Volgens Merleau-Ponty 
is het menselijk lichaam niet slechts een woonplaats van de geest. De ‘hoge-
re’ functies, dus ook het denken zelf, moeten volgens Merleau-Ponty worden 
beschouwd als functies van het gehele lichaam. Het lichaam en zijn relatie 
met het ‘in-de-wereld zijn’. Dit zien we terug in het MASCO-programma, waar 
de deelnemers samen met therapeuten en artsen naar een passende relatie 
tussen geest en lichaam zoeken.

Competenties: betrokken pionieren en opbouwen
Hulpverleners die aan het MASCO-programma meewerken, hebben speci-
fieke competenties nodig, zowel persoonlijk als professioneel. Dat begint met 
doorzettingsvermogen. Bij de start van het programma ondervonden long-
fysiotherapeuten en longarts namelijk veel weerstand:

‘We ondervinden weerstand, ja. Men vindt dat de patiënt het niet kan. 
Dat een patiënt geen manager van zijn eigen ziekte kan zijn.’ (longarts)
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In het MASCO-programma werden bestaande richtlijnen in principe gevolgd, 
maar als de situatie van een patiënt daarom vroeg, werd daarvan afgeweken. 
Collega’s uit andere contexten vroegen zich hardop af of dit wel verantwoord 
was. Ook tegen het variabel maken van de doorlooptijd van het programma 
was weerstand:

‘Daar hebben we heel veel weerstand in Nederland en België op gehad, 
want er was wetenschappelijk onderzoek dat zei: minimaal drie maan-
den en eigenlijk zes. Terwijl wij al jaren geleden riepen dat er een heleboel 
patiënten zijn die met acht weken, soms met vier, al genoeg informatie 
hebben, genoeg adviezen hebben om zelfstandig verder te gaan.’ (long-
fysiotherapeut 1)

Het omgaan met weerstand vraagt om een stevige persoonlijkheid. In een 
pioniersfase moeten professionals verder vaardigheden bezitten die hen in 
staat stellen om zelfstandig en zoekend te werk te gaan. Ondernemersgeest en 
netwerken zijn twee andere competenties van betrokken professionals. Hulp-
verleners die een dergelijk programma willen organiseren, dienen relatief veel 
tijd te steken in netwerken, het actief opzoeken van collega’s die ervoor open 
staan te bouwen aan de innovatie.

Hulpverleners dienen in staat te zijn, zich open te stellen voor de patiënt, zich 
te verplaatsen in de patiënt en zijn vraagstellingen De longarts noemt empa-
thie als een van de belangrijkste eigenschappen van een ‘MASCO-professio-
nal’. Bij empathie gaat het volgens hem om het invoelen in de situatie van de 
ander. Als dat tijdens het gesprek niet plaatsvindt, stokt de hulp op een zekere 
hoogte; de meer emotionele aspecten komen dan onvoldoende aan bod.
Dit hangt nauw samen met het vermogen je betrokken te voelen bij de patiënt. 
Zoals de longarts hiervoor al vertelde, gaat het erom de patiënt op te leiden 
om met zijn of haar ziekte om te leren gaan. Daar hoort bij dat de professional 
het ziektebeeld duidelijk aan de patiënt kan uitleggen, op een bij de specifieke 
patiënt passende manier. Naast deze specifieke vorm van ‘informeren’, is er 
ook – indien de situatie daarom vraagt – een meer deliberatieve manier van 
omgaan nodig. Daarover in de volgende paragraaf meer.

De nazorg: het vangnet
Voor ernstige COPD- patiënten is er een nazorgprogramma. Patiënten komen 
dan eenmaal per zes weken terug om een uur te trainen. Ze trainen op het 
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niveau waarop ze de training verlieten. Ze vullen tevens een vragenlijst in die 
de kwaliteit van leven meet.
Volgens de longfysiotherapeuten is de situatie van de meeste deelnemers aan 
het nazorgprogramma stabiel. Dat betekent dat patiënten in de tussentijd zijn 
doorgegaan met bewegen, iets waarvan ze het belang tijdens de training leer-
den. Ze hebben immers ervaren hoe het is om actief te blijven. Doen ze dat 
niet, dan gaat de kwaliteit van hun leven omlaag.

Als mensen na een exacerbatie niet in staat zijn hun activiteiten weer op te 
pakken, kunnen ze op eigen verzoek of op advies van de longarts tijdelijk terug 
naar de wekelijkse training. Het houden van eigen verantwoordelijkheid blijft 
echter voorop staan. Dit ‘vangnet’ is een belangrijk onderscheidend element 
van MASCO.

11 .4   Narrat ie f  en  re la t ionee l  werk

In het programma wordt de patiënt partner in zorg en neemt de verantwoor-
delijkheid op zich voor zijn gezondheid en gedrag. Deze nieuwe verdeling van 
verantwoordelijkheden is echter niet iets dat kan worden gepland en georga-
niseerd door het volgen van richtlijnen en protocollen. De ethica Margaret 
Walker (1998) legt uit dat vanuit ethisch (versus juridisch) perspectief ver-
antwoordelijkheden actief worden ‘onderhandeld’ tussen de mensen. Zij doen 
dat door hun normatieve verwachtingen uit te wisselen. Door met elkaar om 
te gaan, ontwikkelen mensen gedeelde opvattingen over wat zij van zichzelf 
en anderen verwachten, en vice versa. Stap voor stap, door vallen en opstaan, 
beginnen mensen te begrijpen dat zij door bewust te bewegen, kunnen wer-
ken aan hun kwaliteit van leven. Mensen herdefiniëren hun verantwoorde-
lijkheden en dit heeft gevolgen voor hun relaties met anderen, onder wie de 
zorgverlener. Dit ‘onderhandelingsproces’ vraagt om verhalend, dialogisch en 
relationeel werk.

Allereerst verandert de hulpverlener zijn traditionele rol van (medisch) expert. 
Die traditionele rol wordt gekenmerkt door een paternalistische opstelling van 
de professional. De patiënt krijgt advies van de professional, om dat vervol-
gens op te volgen. In de relatie die tussen professional en patiënt ontstaat, is 
weinig ruimte voor een gesprek over de zorgen van patiënten. De professional 
besluit te handelen in het beste belang van de patiënt, zonder diens waarden 
en zorgen bespreekbaar te maken en uit te diepen. De professional treedt op 
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als ‘hoeder’ van de patiënt. Zo’n houding kan heel passend en noodzakelijk 
zijn in situaties waar sprake is van een levensbedreigende of een acute ziekte. 
Maar in het geval van chronische aandoeningen, zoals COPD, is er mogelijk 
een beter passende attitude van waaruit een ander soort relatie kan ontstaan. 
In het MASCO-programma zien we dat de rol van de longarts langzamerhand 
verschuift naar die van ‘leraar’ en coach. De relatie tussen professional en de 
persoon met COPD kenmerkt zich meer door uitwisseling en deliberatie, dan 
door paternalisme of een sec informatieve rol.

Mensen met COPD gaven aan dat men er moeite mee had zichzelf als ‘patiënt’ 
te zien of dat anderen hen als ‘patiënten’ gingen beschouwen. Op moment 
dat mensen worden geconfronteerd met beperkingen en dit in het dagelijks 
leven direct zichtbaar wordt, beseft men dit ‘niet-normaal’ zijn. Het innemen 
van medicijnen, moeite met bewegen, naar het ziekenhuis voor controle – het 
zijn alle gebeurtenissen die mensen doen beseffen dat ze niet langer in staat 
zijn om te doen wat ze gewend waren om te doen. Dat beïnvloedt het beeld dat 
iemand van zichzelf heeft, diens identiteit. Een van de grootste uitdagingen in 
het MASCO-programma is het herdefiniëren van COPD-patiënten als mensen 
met COPD. Iemand met COPD is dan niet langer zijn of haar ziekte, maar 
iemand die zijn leven op specifieke wijze leeft, een manier heeft ontwikkeld 
om de kwaliteit van zijn leven zelfstandig en in positieve zin te beïnvloeden. 
Hij heeft daar professionals bij nodig. Het is, zoals uit het MASCO-program-
ma blijkt, geen eenrichtingsverkeer; beide partijen (mensen met COPD samen 
met professionals) hebben een nieuw begrip van hun eigen en de rol van de 
ander ontwikkeld.

In een dergelijke relatie is de professionele distantie niet langer passend. In 
het MASCO-programma ontwikkelden de longfysiotherapeuten betrokken en 
empathische relaties. Er wordt veel aandacht geschonken aan het begrijpen 
van het verhaal van de persoon met COPD en diens naaste. Het verhaal wordt 
gezien als een manier om zin en betekenis te geven aan ervaringen. De long-
fysiotherapeuten hebben specifieke cursussen gevolgd om te leren hoe zij het 
beste in gesprek kunnen gaan. Het gesprek gaat niet alleen over de lichame-
lijke aandoening, maar vooral over emotionele en sociale gevolgen zoals de 
deelnemer die beleeft. Daarnaast is er in zo’n deliberatief model plek voor 
het spreken over ‘waarden’; wat vindt de patiënt belangrijk en hoe kan hij zijn 
leven daarop inrichten? Een voorbeeld is de vrouwelijke patiënt die aanvanke-
lijk helemaal niet gemotiveerd was om zich bij het programma aan te sluiten. 
Naast haar persoonlijke problemen met roken en bewegen, ervaarde zij dat 
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haar man ongevoelig voor haar problemen was. Door het vertellen van haar 
verhaal aan de therapeuten en door daarop te reflecteren, gaf de vrouw beteke-
nis aan haar ervaringen. Samen met de longfysiotherapeut maakte ze expliciet 
welke waarden in het geding waren en welke behandeling haar uit de impasse 
kon halen. Het werd minder belangrijk voor haar om aan verwachtingen van 
anderen te voldoen en belangrijker om op een gezonde manier aan haar eigen 
lichaam en geest te werken. Een ander voorbeeld is de patiënt die een aantal 
gesprekken van de fysiotherapeuten nodig had, om een nieuw evenwicht in 
zijn leven te aanvaarden. Dat lukte hem niet alleen; hij had de dialoog met de 
professionals nodig om te ontdekken wat hij in zijn leven kon appreciëren en 
waar hij nog moeite mee had.
Het zal inmiddels duidelijk zijn dat dit nu juist hetgeen is, waar het MASCO-
programma om gaat: een nieuwe levensstijl vinden, door in dialoog met pro-
fessionals en lotgenoten te werken aan zelfmanagement. De relatie tussen de 
professional en de patiënt is een voertuig om de kwaliteit van leven te vergro-
ten.

In die dialoog zijn empathie en luisteren belangrijke vaardigheden, die niet 
iedere hulpverlener als vanzelfsprekend heeft ontwikkeld. Betrokkenheid bij 
de patiënt kan niet worden aangeleerd, wel worden ontwikkeld. Professio-
nals kunnen ruimte maken om vanuit een menslievende houding aandacht 
te geven aan en te luisteren naar (het verhaal van) de patiënt, zonder zich te 
verliezen, met behoud van eigen grenzen. Tijdens het luisteren, zijn drie din-
gen belangrijk: horen, begrijpen en uitwisselen (Bolsenbroek, 2007). Horen 
impliceert dat de professional in staat is wat de patiënt hem vertelt anders te 
formuleren. Begrip gaat over het vermogen om de betekenis te horen in de 
woorden en deals uit te wisselen die ontstaan tijdens het horen en begrijpen. 
Dit zijn drie aspecten van het luisteren die belangrijk zijn bij het vormen van 
relaties met patiënten in het MASCO-programma.

De dialoog tussen patiënten is daarin heel belangrijk. De veiligheid van een 
groep en het delen van ervaringen blijkt een belangrijk onderdeel om mensen 
met COPD te helpen betekenis te geven aan hun aandoening. De groep helpt 
hen te erkennen dat zij niet alleen zijn met hun problemen, ze hoeven zich 
niet te schamen. In de groep zoekt men naar het eigen verhaal, maar ook naar 
een gezamenlijk verhaal, een ‘wij’-verhaal. Dat verhaal gaat over de manier 
waarop ze de controle over hun leven ‘hervinden’.
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Ten slotte is er de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden tussen pro-
fessionals onderling. De multidisciplinaire focus van het programma vereist 
specifieke persoonlijke en professionele vaardigheden van alle betrokken 
disciplines. Oude waarden als hiërarchie en controle worden vervangen door 
waarden als gelijkheid, autonomie, oprechte betrokkenheid. Oude structuren 
tussen arts, verpleegkundige, therapeut en ook organisatorische structuren 
(zoals eerste en tweede echelons) verdwijnen en worden vervangen door een 
netwerkorganisatie met een dialogische manier van communicatie. Het blijkt 
belangrijk dat de communicatie zo direct en gemakkelijk mogelijk plaatsvindt. 
Respect voor elkaars invalshoeken is nodig en als men elkaar niet begrijpt, 
dienen verschillen te worden gearticuleerd. Hierboven schreven we, dat de 
initiators van het MASCO-programma redelijk wat weerstand van professio-
nals ondervonden en daar wel moeite mee hadden. Om dergelijke gevoelens 
van onveiligheid en weerstand te overwinnen is moed, ondernemerschap en 
enthousiasme nodig. Dus ook tússen professionals is het belangrijk dat men 
naar elkaar luistert en men samenwerkt aan het opbouwen van een sfeer van 
vertrouwen, waarin mensen zich – als ze dat wensen – ook van hun kwetsbare 
kant kunnen laten zien.

11 .5   Tot  s lo t

Zelfmanagement wordt vaak beschouwd als een wondermiddel voor patiën-
ten met een chronische ziekte. Om autonomie te heroveren, dienen patiën-
ten actief te leren omgaan met hun situatie, vertrouwen te krijgen in eigen 
kracht. Zelfmanagement is tegelijkertijd zeer omstreden. Critici stellen dat de 
patiënt een rol op zich moet nemen die hij niet wil spelen, en er vaak niet toe 
in staat is. Professionals zouden patiënten dan soms zelfs alleen laten in hun 
lijden. We dienen oog te houden voor kwetsbare groepen die deze nieuwe rol 
niet goed op zich kunnen nemen of bij wie het geloof in de eigen kracht niet 
van de grond komt. Hoewel de standpunten ten aanzien van zelfmanagement 
uiteenlopen,  delen zij de vooronderstelling dat zelfmanagement gelijk is aan 
onafhankelijkheid en in controle zijn. In dit hoofdstuk hebben wij aangetoond 
dat de praktijk van zelfmanagement in het MASCO-programma zich niet pri-
mair richt op zelfstandigheid en controle. Veeleer gaat het om het vinden van 
vertrouwen in eigen kracht en het vinden van een nieuwe verdeling van ver-
antwoordelijkheden, waardoor patiënten en professionals in een gezamenlijk 
proces nieuwe rollen, afhankelijkheden en relaties ontwikkelen. Patiënten en 
professionals worden partners in zorg.
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Het besef dat COPD meer is dan alleen een gebrek aan lucht is slechts het 
begin. Het is, zo bleek uit dit hoofdstuk, een eerste stap om problemen op al 
iemand’s levensgebieden te onderzoeken en te verbeteren. Dat is een actieve 
dialoog tussen de persoon met een chronische aandoening, professionals en 
lotgenoten.
Uit dit hoofdstuk blijkt dat een chronisch zieke niet alleen consument is. Hij 
is veel meer dan dat. Een chronisch zieke is een gelijkwaardige gesprekspart-
ner, een expert wat zijn aandoening betreft en deelt zijn ervaringskennis met 
zowel de professional als lotgenoten. Daar komt bij dat een zorgverlener veel 
meer is dan alleen een informatieverstrekker. Hij is vaak een coach en socra-
tische gids die uitdaagt om de levensstijl onder de loupe te nemen, samen te 
reflecteren en te zoeken naar verbeteringen. Daarin wordt niets als vanzelf-
sprekend beschouwd. De zorgverlener motiveert patiënten om hun gedrag te 
veranderen, biedt praktische ondersteuning en geeft feedback. Je zou kunnen 
zeggen dat de zorgverlener een ‘professionele gids’ is.

Mooie woorden, maar dit is nog geen routine – als het dat al kan worden. 
Professionals én patiënten hebben tijd en ruimte nodig om te groeien in deze 
rollen en relatievorm. De professional dient vaardigheden zoals empathie en 
luisteren te ontwikkelen. De patiënt dient een besef van de grenzen te ontwik-
kelen, leren van ervaringen van mensen in vergelijkbare situaties en hoe zij 
samen met professionals hun levensstijl kunnen veranderen. In dit hoofdstuk 
bespraken we de aanname die daaronder ligt: lichaam en geest zijn verbonden 
en de patiënten kunnen slechts dan de kwaliteit van hun leven verbeteren als 
zij werken aan die verbondenheid. Een andere aanname is dat patiënten func-
tioneren in een sociaal systeem en dat, om te leren omgaan met hun ziekte, zij 
kunnen leren om flexibel met hun positie in dat sociale systeem om te gaan. 
Daar hoort bij dat ze tegen grenzen aanlopen. Mensen met COPD hebben 
geleerd hoe daarmee om te gaan en weten dat dit een kwetsbaar proces is dat 
altijd aandacht vraagt.
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12 Relationeel empowerment door 
dialoog: cliënten en managers in de 
ouderenzorg

Vivianne Baur

Dit hoofdstuk reflecteert op de betekenis van empowerment en 
dialoog voor de interacties tussen cliëntenraden en managers in de 
ouderenzorg. In het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (Wmcz) zijn sinds 1996 alle zorginstellingen in 
Nederland verplicht tot het instellen van cliëntenraden. Zo wordt 
beoogd de zorg democratischer te maken. In de praktijk blijkt het 
bestaan van cliëntenraden echter niet vanzelfsprekend te leiden tot 
meer participatie en invloed. Tegen de achtergrond van ongelijke 
machtsverhoudingen ervaren cliëntenraden en managers knelpun-
ten in hun onderlinge communicatie en interactie.
In dit hoofdstuk beschrijven wij welke knelpunten dit zijn en hoe cli-
entenraden en managers in een responsief onderzoeksproces deel 
uitmaakten van een contextgebonden en wederzijds leerproces dat 
gekenmerkt wordt door relationeel empowerment.

12 .1    In le id ing

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) is vastgelegd 
welke rechten en plichten cliëntenraden hebben. De belangrijkste taak van 
 cliëntenraden is het behartigen van het algemeen belang van cliënten. Om 
deze taak te kunnen uitvoeren, hebben cliëntenraden het recht op informatie, 
het recht op overleg, het recht om te adviseren en het recht op een bindende 
voordracht van een bestuurslid. Managers hebben met betrekking tot een 
groot aantal onderwerpen de plicht om de cliëntenraad om advies te vragen, 
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 waaronder bijvoorbeeld voedingsaangelegenheden van algemene aard, veilig-
heid en ontspanningsactiviteiten. Cliëntenraden hebben verzwaard adviesrecht 
over deze onderwerpen. Het ontstaan van de Wmcz kan geplaatst worden bin-
nen maatschappelijke ontwikkelingen naar een toenemende democratisering 
sinds de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. In de zorg wordt deze 
tendens zichtbaar door de aandacht voor vraaggestuurde zorg, ook wel vraag-
gerichte of dialooggestuurde zorg genoemd. De cliënt wordt centraal gesteld 
op dit individuele niveau van shared decisionmaking. Dit heeft invloed op de 
wijze waarop de individuele zorg wordt ingericht. Het gebruik van persoon-
lijke zorgleefplannen, waarbij niet alleen somatische zorg maar ook welzijnsa-
specten en persoonlijke identiteit aan bod komen, is hiervan een voorbeeld. 
Deze tendens tot democratisering van de zorg is ook zichtbaar op het collec-
tieve niveau van de zorg, bijvoorbeeld met betrekking tot inspraak van cliënten 
in het beleid van de instelling. Cliëntenraden hebben de taak om invulling te 
geven aan deze collectieve participatie. De vroegere bewonerscommissies heb-
ben met de totstandkoming van de Wmcz wettelijke bevoegdheden gekregen 
en worden toegerust met veel informatiemogelijkheden en trainingen, aange-
boden door met name de organisatie Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC) 
Zeggenschap in Zorg.
Desondanks leidt het bestaan van cliëntenraden niet als vanzelfsprekend tot 
meer invloed en participatie van cliënten. Sterker nog, de praktijk van cliënten-
raden en de interacties tussen cliëntenraden en managers lijken gekenmerkt 
door spanningsvelden, zo blijkt uit het onderzoek dat wij in 2006 uitvoerden 
binnen een zorgorganisatie in het zuiden van het land. De stichting had in die 
tijd acht lokale cliëntenraden en één centrale cliëntenraad, bestaande uit twee 
afgevaardigden per lokale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad van deze 
zorgorganisatie stelde eind 2005 tijdens haar vergaderingen met de Raad van 
Bestuur het functioneren van de medezeggenschap via de bestaande (commu-
nicatie)structuren tussen de lokale cliëntenraden, centrale cliëntenraad, mana-
gers en Raad van Bestuur aan de kaak. Het gevoel bestond bij de  cliëntenraden 
dat zij weinig tot geen invloed hadden. De oorzaken die zij op dat moment aan-
wezen, hadden betrekking op te laat gevraagd worden om advies (beslissingen 
waren eigenlijk al genomen) en op de grote stapels papierwerk van moeilijke 
beleidsstukken. De Raad van Bestuur nam de oproep van de centrale cliënten-
raad om de medezeggenschap binnen de stichting onder de loep te nemen, 
hoog op. Na overleg met de centrale cliëntenraad besloot de Raad van Bestuur 
een evaluatieonderzoek te laten uitvoeren. Nadat wij een aantal inventarise-
rende gesprekken hadden gevoerd met de Raad van Bestuur, de voorzitter en 
secretaris van de centrale cliëntenraad en een lid van het managementteam 
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van de stichting, legden wij een onderzoeksplan voor een responsieve evalu-
atie voor aan de Raad van Bestuur en de centrale cliëntenraad. De doelstelling 
van ons onderzoek was meerledig: 1) inzicht in de knelpunten en mogelijke 
praktijkverbeteringen rondom de medezeggenschap van cliëntenraden, vanuit 
de verschillende perspectieven en ervaringen van de betrokkenen, 2) dialogi-
sche communicatie tussen cliëntenraden en managers bevorderen.

12 .2   Theoret isch  kader

In traditionele evaluatiestudies worden de uitkomsten en conclusies van de 
evaluatie overgedragen aan de betrokkenen. In dit traditionele model is leren 
een geplande en individueel cognitieve handeling. Middels een ander model 
voor leren wordt echter benadrukt dat leren een complex, contextgebonden, 
relationeel en dialogisch proces is (Abma, 2007; Niessen et al., 2009). Van-
uit de sociaalconstructivistische kentheorie wordt kennis niet als een statisch 
 gegeven opgevat, maar als een samenspel van ideeën die veranderen gedu-
rende de tijd en in relatie tot context. Relationeel leren in en van praktijken 
in organisaties kan niet los gezien worden van handelen en interacties, en is 
ingebed in de ervaringen van mensen en hun context. Bovendien ontstaat ken-
nis door normatieve interpretatie waarbij waarden en belangen tot uitdruk-
king worden gebracht. Dialogische interacties tussen mensen binnen een 
sociale context zorgen voor een dynamisch en gezamenlijk leerproces, waar-
bij de uitwisseling van ervaringen en perspectieven centraal staat (Schwandt, 
2001; Widdershoven, 2001).
Ervaringen en narratieven van mensen zijn daarom het uitgangspunt van dit 
onderzoek, waarbij een dialogisch leerproces op gang gebracht werd. Speciale 
aandacht gaat uit naar groepen belanghebbenden die binnen traditionele 
machtsverhoudingen veelal in een gemarginaliseerde positie geplaatst zijn, 
zoals bijvoorbeeld patiënten/cliënten in de gezondheidszorg (Baur et al., 2010). 
Hiermee verbinden wij ons met het transformatieve onderzoeksparadigma, 
waarbinnen onderzoekers streven naar sociale rechtvaardigheid en democra-
tie (Mertens, 2009). Ongelijke machtsverhoudingen tussen cliëntenraden en 
managers lagen ten grondslag aan de onderzoeksvraag die vanuit de organi-
satie aan ons gesteld werd. Daarom wilden wij ervoor zorgen dat de stem van 
de cliëntenraden duidelijk hoorbaar zou zijn en dat zij zich een gelijkwaardige 
partner in het dialogische leerproces zouden voelen. Empowerment van in dit 
geval cliëntenraden kan niet los gezien worden van de context en de relaties 
met andere betrokkenen in de medezeggenschapspraktijk, zoals managers. 
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Empowerment kan gezien worden als een relationeel proces waarbij iedere 
betrokkene onderdeel is en zowel actor (die anderen in staat stelt om invloed te 
hebben) als subject (dat ruimte krijgt van anderen om invloed te hebben) van 
empowerment is. VanderPlaat (1999) spreekt van ‘relationeel empowerment’ 
om uitdrukking te geven aan de wederkerigheid van empowerment proces-
sen. Empowerment is in deze opvatting altijd een wederkerig proces, waar-
bij iedere betrokkene verandert. In ons onderzoek hebben wij de onderlinge 
relaties tussen cliëntenraden en managers centraal gesteld om hierin ruimte 
te scheppen voor een relationeel empowerment proces. Om dit te bewerkstel-
ligen hebben we responsieve evaluatie als onderzoeksmethode gebruikt.

12 .3   Onderzoeksmethode

Responsieve evaluatie is een onderzoeksmethode die gekenmerkt wordt door 
het actief betrekken van alle belanghebbende partijen in de evaluatie, in een 
cyclisch proces (Abma & Widdershoven, 2006). Het evaluatieonderzoek dat 
wij hebben uitgevoerd is responsief door de focus op uitwisseling van erva-
ringen tussen verschillende belanghebbenden middels dialoog. De oorsprong 
van deze vorm van evaluatieonderzoek gaat terug tot de jaren zeventig van 
de twintigste eeuw. Robert Stake (1975) pleitte voor een bredere insteek van 
evaluatieonderzoek dat verder zou moeten gaan dan traditionele, uitkomst-
gerichte evaluatie. Hij legde de basis voor een responsieve benadering van 
evaluatieonderzoek in het veld van onderwijskundig onderzoek. Centraal in 
deze benadering staat het betrekken van zo veel mogelijk ‘stakeholder-groe-
pen’ (belanghebbenden, betrokkenen). Dit in tegenstelling tot de traditionele 
evaluatiemodellen waarbij alleen de evaluatiecriteria van beleidsmakers rich-
tinggevend waren. In responsieve evaluatie is ruimte voor ervaringen van alle 
betrokkenen en voor processen, context en achtergronden. Deze ideeën wer-
den verder ontwikkeld door anderen. Guba en Lincoln (1989) werkten Stake’s 
responsieve evaluatie uit tot een interactieve benadering waarbij stakeholders 
met elkaar onderhandelen over de betekenissen van een beleidsprogramma 
of praktijk, gericht op het vergroten van wederzijds begrip en consensus. De 
vorm van responsieve evaluatie die in ons werk centraal staat, brengt deze 
originele vormen van responsieve evaluatie (Stake, 1975; Guba & Lincoln, 
1989) samen met inzichten met betrekking tot narratieven en dialogisch leren 
(Abma, 2007; Abma & Widdershoven, 2006; Widdershoven, 2001). Deze 
benadering heeft speciale aandacht voor dialoog over ervaringen als middel 
om betrokkenen een actieve rol te geven in een gezamenlijk leerproces dat 
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leidt tot praktijkverbeteringen. Het design van responsieve evaluatie ligt niet 
vast, maar ontwikkelt zich door de interacties tussen onderzoeker en betrok-
kenen. Ook is het een cyclisch proces, waarbij inzichten die worden opgedaan, 
aanleiding zijn voor het nemen van een volgende stap in de evaluatie. Hoe-
wel de invulling van het onderzoek dus afhankelijk is van de dynamiek van 
de betrokkenen en de specifieke praktijk die onderzocht wordt, is er wel een 
aantal stappen dat centraal staat. Dit zijn 1) het creëren van sociale condities, 
2) verhalen verzamelen, 3) dialoog tussen betrokkenen met gelijkgerichte 
belangen (homogene dialoog), en 4) dialoog tussen betrokkenen met uiteen-
lopende belangen (heterogene dialoog). Deze stappen zijn van belang om de 
betrokkenheid van de participanten in het onderzoek (cliëntenraden en mana-
gers) op te bouwen. Met name in een context waarbij ongelijke machtsverhou-
dingen een rol spelen, is het nodig om eerst in homogene samenstellingen 
ervaringen uit te wisselen. Wanneer hier onvoldoende aandacht aan besteed 
wordt, bestaat het risico dat de groep met de minste invloed in een dialoog met 
meer invloedrijke partijen ondergesneeuwd raakt. In de veilige omgeving van 
de ‘eigen groep’ met mensen die zich in een vergelijkbare positie bevinden, 
wordt daarom eerst ruimte gegeven aan empowerment binnen de eigen groep. 
Doordat men zich kan herkennen in elkaars ervaringsverhalen, ontstaat een 
gevoel van saamhorigheid en erkenning. Ook dienen dit soort bijeenkomsten 
ter validering van de issues van de betrokkenen die uit de individuele inter-
views naar voren zijn gekomen. Dialoog in homogeen verband vormt bij deze 
responsieve onderzoeksmethode een basis voor de heterogene dialoog waarbij 
mensen uit verschillende belangengroepen samengebracht worden. Verschil-
lende belangen en ervaringen worden zo ingezet om een dialogisch leerproces 
op gang te brengen, waarbij horizonverbreding kan optreden.

12 .4   Ana lyse  en  resu l ta ten

Knelpunten van betrokkenen
Op basis van de interviews met personen uit verschillende lokale cliëntenraden, 
centrale cliëntenraadsleden, locatiemanagers en het centrale management, 
kregen wij een eerste indruk van de knelpunten die door deze verschillende 
betrokkenen ervaren werden rondom de medezeggenschapspraktijk van cliën-
tenraden en managers. Cliëntenraadsleden gaven aan dat zij het gevoel heb-
ben geen invloed te kunnen uitoefenen op het beleid:
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‘Je krijgt pakken papier waar je toch niets aan in te brengen hebt.’
‘De onderhandelingen zijn al allemaal klaar, afgerond, voordat ons wat 
verteld wordt.’
‘Je geeft je fiat, maar je weet niet waaráán precies.’

De cliëntenraden kregen veel moeilijke beleidsstukken voorgelegd waarop 
hun gevraagd werd om advies te geven.

‘In de vergadering hebben vaak de bewoners de stukken niet gelezen 
omdat het gewoon veel te moeilijk is.’ (Lid lokale cliëntenraad)

Veel leden van de lokale raden blijken de stukken moeilijk en ondoorgronde-
lijk te vinden, en vaak niet interessant. Bovendien werd vaak pas in een laat 
stadium advies gevraagd aan de cliëntenraden, waardoor het beleid eigenlijk 
al uitgestippeld was door de organisatie. Leden van de lokale cliëntenraden 
wilden zich graag bezighouden met concrete dagelijkse onderwerpen die 
betrekking hebben op de leefwereld van de cliënten die zij vertegenwoordi-
gen. Daardoor ervoeren zij een spanningsveld tussen enerzijds hun motivatie 
om een bijdrage te leveren aan concrete thema’s op de eigen locatie en ander-
zijds de (wettelijk vastgelegde) verwachting dat zij advies geven over complexe 
beleidszaken die de organisatie als geheel raken.

Locatiemanagers ervoeren deze discrepantie tussen beleidszaken en dagelijk-
se leefwereld van cliënten ook als een spanningsveld. Voor locatiemanagers 
bleek echter vooral de vraag te spelen hoe zij ervoor konden zorgen dat de 
 cliëntenraad méér zou zijn dan een ‘klachtenclub’, zodat zij een nuttig klank-
bord konden vinden bij de cliëntenraad.

‘Het eten is niet goed, de schoonmaak is niet goed. Soms heb ik eerder 
het gevoel dat ik in een klachtenclub zit dan in een cliëntenraad die met 
mij samen het beleid in het zorgcentrum uitzet.’
‘Ik vind ook van de lokale cliëntenraad dat die pas goed opereert als 
het geen klachtenuurtje wordt maar dat een algemeen belang gediend 
wordt.’ (Locatiemanagers)

Locatiemanagers vertelden verder dat zij het soms moeilijk vonden om een 
passende manier van communiceren met hun cliëntenraad te vinden. Zij 
beschreven hoe zij een middenweg zochten tussen ‘sturen’, ‘opvoeden’, ‘uit-
leggen’ enerzijds en ruimte geven aan de eigen inbreng van de cliëntenraad 

Reflectie en participatie in zorg_5.indd   214 9-8-2010   16:30:15



215

12  Relationeel empowerment door dialoog

anderzijds. Dit hangt ook samen met de vraag welke onderwerpen locatie-
managers vinden thuishoren op de agenda van de cliëntenraad. Strategische 
beleidsonderwerpen, ‘top-down’ richting de cliëntenraden gecommuniceerd, 
voerden de boventoon ten koste van ‘bottom-up’ onderwerpen vanuit de leef-
wereld van de cliënten zelf. Locatiemanagers en cliëntenraden ervoeren dit als 
een belangrijk spanningsveld in hun onderlinge communicatie.

Empowerment in homogeen verband
Traditionele, uitkomstgerichte evaluatiestudies zouden hier stoppen. De knel-
punten van de stakeholders zijn geïnventariseerd, conclusies zouden getrok-
ken kunnen worden en een rapport met aanbevelingen kan worden afgeleverd 
bij de betreffende organisatie. Echter, bij een responsief evaluatieonderzoek 
wordt na de eerste inventarisatie van ervaringen van betrokkenen een dialo-
gisch leerproces op gang gebracht. In dit onderzoek deden wij dat door twee 
homogene groepsbijeenkomsten te organiseren: een voor cliëntenraadsleden 
en een voor locatiemanagers. Tijdens de bijeenkomst met de cliëntenraads-
leden (twee afgevaardigden per lokale cliëntenraad) stonden hun ervaringen 
en perspectieven centraal. Door met elkaar dieper in te gaan op de knelpun-
ten die zij ervaren rondom de medezeggenschap, vonden zij veel herkenning 
en erkenning bij elkaar met betrekking tot knelpunten die zij als cliënten-
raadsleden ervaren. Bovendien werden er ook positieve ervaringen met elkaar 
gedeeld. Dit werkte inspirerend en empowerend. Een voorbeeld hiervan 
beschrijven we in de casus in het aparte kader.

Casus: verwondering en inspiratie

Tijdens de homogene groepsbijeenkomst met cliëntenraadsleden vertelt één 
van de cliëntenraadsleden, mevrouw Tilly (pseudoniem) (zelf bewoonster 
van een aanleunwoning behorende bij een van de locaties), dat zij laatst in de 
cliëntenraad de staat van de tuintjes bij de aanleunwoningen ter sprake had 
gebracht. Deze tuintjes lagen er maar verwaarloosd bij. De locatie manager 
beaamde dit en tot de verbazing van dit cliëntenraadslid (zo voortvarend 
werd er doorgaans niet gereageerd op opmerkingen van cliëntenraadsleden) 
ging hij over tot actie. Op korte termijn werden de tuintjes in orde gemaakt. 
Maar dat was niet alles wat de locatiemanager in petto had…

Reflectie en participatie in zorg_5.indd   215 9-8-2010   16:30:15



Reflectie en participatie in zorg

216

Mevrouw Tilly:
‘Het wonderlijke is dat we (de cliëntenraad, VB) gebeld werden, we moes-

ten naar de grote zaal komen, en opeens was alles mogelijk! We kregen 

zelfs een nieuwe tafel en tien stoelen voor in de gezamenlijke tuin! Onbe-

grijpelijk, we kregen zelfs een dinertje aangeboden afgelopen week, door de 

organisatie ons aangeboden! Nou, zeiden we tegen elkaar: waar hebben we 

dit aan te danken?! Moeten we hier niet voor betalen? Nee, we kregen het 

helemaal voor niets Nou, we hebben met de oren staan klapperen! Maar 

we hebben dus wel onze mond open gedaan!’

De andere aanwezigen hebben aandachtig en verwonderd geluisterd en er 
klinken goedkeurende woorden:

‘Heel goed!’
‘Goed gedaan!’

Facilitator van de bijeenkomst (eerste auteur):
‘Denkt u dat dit zo goed uitwerkte doordat u van zich had laten horen als 
cliëntenraad?’

Mevrouw Tilly:
‘Ja, dat blijkt dus toch, ja. Je moet je melden, van je laten horen en gewoon 
zeggen: we zijn hier niet tevreden mee. Nou, ik dacht ook eerst, toen we bij 
elkaar geroepen werden, nou, we zullen wel iets niet goed gedaan hebben. 
Met dat idee ga je naar zo’n vergadering. Nee hoor, het was omgekeerd: het 
was koek en ei en de liefde kon niet op!

Er klinkt gelach na dit enthousiaste verhaal waarbij de verwondering van 
mevrouw Tilly over deze gang van zaken duidelijk voelbaar is. Het inspi-
reert andere cliëntenraadsleden:

‘Nou, dat is wel een goed idee wat u me daar nu geeft!’
Mevrouw Tilly vindt dat mooi en benadrukt nogmaals dat ook andere cliën-
tenraadsleden zich moeten uitspreken als ze ergens ontevreden over zijn:

‘Ja, doen, doen! Wij hebben in ieder geval succes gehad!’

De casus is illustratief voor het proces van empowerment dat ontstond tij-
dens de homogene bijeenkomst met cliëntenraadsleden. Door de uitwisseling 
van verhalen zagen zij dat zij zelf ook een verantwoordelijkheid (en daarmee 
mogelijkheid tot invloed) hebben in de manier waarop zij zich opstellen ten 
opzichte van de locatiemanager. Dit werd in de casusbeschrijving samengevat 
in de oproep van één van de cliëntenraadsleden: Je moet van je laten horen.
Ook locatiemanagers kwamen samen in een homogene bijeenkomst (vier 
locatiemanagers deden mee) en vonden enerzijds bevestiging (herkenbare 
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verhalen over knelpunten) en anderzijds inspiratie (door een ander perspec-
tief dan het eigen te horen) bij elkaar. De empowerment van locatiemanagers 
bestond uit een omslag van het benadrukken van knelpunten rondom de cli-
entenraad naar het zien van nieuwe mogelijkheden om op meer creatieve en 
(ook voor de cliëntenraad) meer tot de verbeelding sprekende manieren invul-
ling te geven aan medezeggenschap. Deze omslag ontstond toen een van de 
locatiemanagers vertelde dat hij de cliëntenraad had meegenomen naar een 
andere zorgorganisatie waar al sous-vide gekookt werd. De vraag was of dit een 
maaltijdbereiding zou kunnen zijn die ook in de eigen organisatie doorge-
voerd kon worden. Aangezien iets concreets als maaltijdbereiding moeilijk in 
abstracte termen besproken kan worden, vatte deze locatiemanager het plan 
op om samen met de cliëntenraad dit soort maaltijden te gaan proeven, in de 
keuken rond te kijken en met de koks te praten. De cliëntenraad voelde zich 
aangesproken door deze onderneming en bleek in staat tot het stellen van kriti-
sche vragen en stelde zich constructief en meedenkend op. Bovendien werkte 
dit gezamenlijke uitje bevorderend voor het teamgevoel tussen locatiemanager 
en cliëntenraad (en voor de cliëntenraadsleden onderling). Met dit voorbeeld 
kan het groepsgesprek op de bespreking van goede voorbeelden en raakten de 
locatiemanagers geïnspireerd om te zoeken naar een samen werking met de 
cliëntenraad die voor beide partijen positief en inhoudelijk van toegevoegde 
waarde kan zijn.

12 .5   Dia log isch leerproces  en  re la t ionee l  empowerment  in 
heterogeen verband

Nadat de cliëntenraden en managers in homogeen verband hun ervaringen 
hadden uitgewisseld en het reflectieve proces daarmee op gang gebracht was, 
werd een heterogene bijeenkomst georganiseerd. Managers en cliëntenraads-
leden kwamen samen om van elkaar te leren welke knelpunten men ervoer 
(vergroten van wederzijds begrip) en om een gezamenlijke agenda voor ver-
beteracties te formuleren. We maakten van deze bijeenkomst een verhalen-
workshop (Abma, 2006). Verhalenworkshops zijn bijeenkomsten waarbij 
deelnemers reageren op verhalen die eerder verzameld zijn (door interviews 
en homogene groepen). De deelnemers lezen de verhalen en worden uitge-
nodigd om de verhalen te relateren aan hun eigen ervaringen. Het gesprek 
dat hierop volgt, is bedoeld om meer wederzijds begrip tussen groepen met 
uiteenlopende ervaringen of belangen te creëren. In dit project gebruikten wij 
drie verhalen. Eén verhaal had betrekking op de ervaringen van cliëntenraads-
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leden, één verhaal op de ervaringen van locatiemanagers en één verhaal was 
het verhaal van een fictieve buitenstaander die mogelijke oplossingen (eerder 
aangedragen door de betrokken groepen zelf) verwoordde. De verhalen waren 
samengesteld op basis van de ervaringen van meerdere personen, zoals die 
aan ons verteld waren tijdens de interviews en homogene bijeenkomsten. Om 
uitsluiting te voorkomen en ervoor te zorgen dat de cliëntenraadsleden zich 
gehoord voelen, kozen wij ervoor om te beginnen met het ervaringsverhaal 
van de cliëntenraadsleden. Een fragment uit dit verhaal geven we hieronder.

De cliëntenraden vertellen
Het allerbelangrijkste vinden wij de belangen van de bewoners op onze loca-
tie. Kleine dagelijkse beslommeringen hebben een grote impact op het leven 
van de bewoners en wij proberen daar rekening mee te houden. Het is voor 
ons vaak moeilijk om met de vele en grote ontwikkelingen op beleidsniveau 
om te gaan. We kunnen ze ook niet tegenhouden en dat is soms erg frustre-
rend, want lang niet alle beleidsplannen werken in het voordeel van de huidige 
bewoners. Wel proberen we aan de bel te blijven trekken en de vinger aan de 
pols te houden.
Dit verhaal leidde tot een dialoog tussen de aanwezige cliëntenraadsleden en 
managers waaruit bleek dat de discrepantie tussen strategische beleidszaken 
en dagelijkse leefwereld van cliënten herkenbaar was voor beide groepen. 
Tijdens deze dialoog bleek echter ook dat dit spanningsveld niet beteken-
de dat de belangen van cliëntenraden en managers heel ver uiteen liepen. 
Cliëntenraadsleden en managers ontdekten tijdens deze verhalenworkshop 
dat  zij een gezamenlijk belang hebben: namelijk zorg dragen voor het welzijn 
van de huidige cliënten in de organisatie. Dit inzicht creëerde een gevoel van 
verbinding en gezamenlijkheid. Het bleek daardoor een voedingsbodem te 
zijn om de stap te zetten van de uitwisseling van knelpunten naar het formu-
leren van mogelijke oplossingen en verbetermogelijkheden van de medezeg-
genschapspraktijk. Deze bestonden uit het vinden van een balans tussen korte 
en lange termijn ontwikkelingen; agendasetting door de cliëntenraden zelf; 
aandacht voor dialoog tussen cliëntenraden en managers over concrete leefwe-
reld onderwerpen; het zoeken van creatieve (niet geformaliseerde) vormen van 
cliëntenparticipatie; en een meer transparante communicatie tussen mana-
gers en cliëntenraden. Deze uitkomsten van de verhalenworkshop waren geen 
kant en klare formule voor meer dialogische medezeggenschap. Ze dienden 
als opstapje voor de afzonderlijke cliëntenraden en managers om op hun eigen 
locatie vanuit deze inzichten gezamenlijk naar een eigen invulling te zoeken.
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Uit het leerproces dat ontstond tijdens het onderzoeksproject, en met name tij-
dens de heterogene verhalenworkshop, volgde verder dat de organisatie besloot 
tot een duidelijker onderscheid tussen de taken van de centrale cliëntenraad 
en de lokale cliëntenraden. Zo zouden de lokale raden meer ruimte krijgen 
om zich bezig te houden met de leefwereld van cliënten zonder overstelpt te 
worden door strategische beleidsrapporten. Hierdoor werd ook helder dat de 
personen die lid werden van de centrale cliëntenraad een ander soort deskun-
digheid in huis moesten hebben. Van de lokale cliëntenraadsleden werd een 
zekere ervaringsdeskundigheid verwacht: in staat zijn om de eigen ervaringen 
aan die van (andere) cliënten te relateren: van ‘ik’- naar ‘wij’-verhalen gaan. 
Door het duidelijker onderscheid tussen lokale cliëntenraden en centrale cli-
entenraad werd van de centrale cliëntenraadsleden verwacht dat zij over gepro-
fessionaliseerde ervaringsdeskundigheid beschikten: nog steeds gebaseerd op 
de waarde van ervaringsdeskundigheid, maar daarbij ook de interesse en de 
mogelijkheden om zich tot op zeker hoogte te verdiepen in meer strategische 
en beleidsmatige onderwerpen (zoals jaarrekening en begroting).

12 .6   Twee jaar  la ter

Tijdens de evaluatiedag in januari 2009 met de centrale cliëntenraad en de 
Raad van Bestuur die wij twee jaar na afronding van het onderzoeksproject 
uitvoerden in opdracht van deze organisatie, bleek dat er veel was gedaan 
met de inzichten uit het onderzoek. De splitsing van overkoepelende beleids-
zaken (centrale cliëntenraad) en concrete leefwereld zaken (lokale cliënten-
raad) werkte naar tevredenheid voor zowel centrale cliëntenraad als Raad van 
Bestuur. Lokale cliëntenraden worden daardoor minder belast met moeilijke 
beleidszaken die nu veel meer op centraal niveau worden afgehandeld. Zowel 
de leden van de centrale cliëntenraad als de Raad van Bestuur ervaren dat de 
centrale cliëntenraad mondiger is geworden en dat de onderlinge communica-
tie opener en interactiever is geworden. De centrale cliëntenraad heeft boven-
dien gewerkt aan het professionaliseren van de ervaringsdeskundigheid van 
de leden: diegenen die nu lid zijn hebben ook daadwerkelijk affiniteit met en 
kennis van beleidszaken. Verder stelt de centrale cliëntenraad tegenwoordig 
zelf een werkplan op waarin een aantal thema’s centraal komen te staan die zij 
van algemeen belang voor de cliënten acht. Dit is een voorbeeld van agendaset-
ting door de centrale cliëntenraad en draagt bij aan een actieve en mondige cli-
entenraad. De Raad van Bestuur ervaart dit als positieve ontwikkeling en ziet 
in de centrale cliëntenraad steeds meer een gelijkwaardige gesprekspartner. 
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Centrale cliëntenraad en Raad van Bestuur streven ernaar om de medezeg-
genschap van cliëntenraden maatwerk te laten zijn, waarbij gekeken wordt bij 
welke thema’s leden van de centrale cliëntenraad al in een vroeg stadium actief 
betrokken kunnen worden (bijvoorbeeld in projectteams). Zij weten nog niet 
hoe dit zal uitpakken en spreken als aandachtspunt uit dat dit soort actieve 
betrokkenheid een extra tijdsinvestering zal zijn. Men staat er echter positief 
in, en ziet dit als een gezamenlijk leertraject waarbij de ervaring zal moeten 
uitwijzen wat een dergelijke invulling van medezeggenschap betekent voor de 
verschillende betrokkenen.

Foto: Truus Teunissen

12 .7   Discuss ie  en  conc lus ie

Dit responsieve onderzoeksproject levert een aantal onderwerpen op voor dis-
cussie. Deze hebben betrekking op het inzetten van homogene en heterogene 
dialoog in een context van ongelijke machtsverhoudingen en de borging van 
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relationeel empowerment in organisaties.  Het samenbrengen van mensen 
met gelijkgerichte belangen in groepen kan een aantal uitdagingen vormen. 
Het kan bijvoorbeeld leiden tot ‘group think’ waarbij mensen het bewaren van 
de eenheid van de groep voorop stellen. Of in plaats van tot empowerment kan 
het ook leiden tot het zich verder afzonderen van gemarginaliseerde groepen 
doordat de groep een meer extreme visie ontwikkelt (‘group polarization’).
Echter, tegenover deze mogelijke bezwaren staan ook een aantal overwegingen 
die juist het potentieel van uitwisseling van ervaringen in homogeen verband 
benadrukken. Volgens Karpowitz et al. (2009) zit de meerwaarde van ‘enclave 
deliberation’ erin dat gemarginaliseerde groepen de gelegenheid krijgen om 
hun eigen unieke perspectieven en argumenten te ontwikkelen, die anders 
over het hoofd gezien zouden worden. Hun onderzoek naar de groepsdyna-
miek binnen een ‘community panel’ laat zien dat de deelnemers in staat waren 
om het onderwerp vanuit veel verschillende perspectieven te bekijken in plaats 
van dat zij ten prooi vielen aan ‘group think’ en polarisatie. Bovendien rappor-
teerden de deelnemers een toename van onderling vertrouwen en voelden zij 
zich meer betrokken bij het onderwerp. Ook liepen de meningen binnen de 
groep uiteen (dus geen ‘group think’) en was men toch in staat om construc-
tief deze verschillen in te zetten om tot uitkomsten te komen waar iedereen 
achter stond. In ons eigen onderzoeksproject zien wij dit ook terug. Hoewel 
de cliëntenraadsleden die uit verschillende cliëntenraden bij elkaar gebracht 
werden veel herkenning vonden bij elkaar met betrekking tot de positie van 
de cliëntenraad, liepen ervaringen ook uiteen. Juist die onderlinge verschillen 
versterkten het empowerment proces en het leren van elkaar. Het verhaal van 
mevrouw Tilly was hiervan een voorbeeld.
Wat betreft de borging van relationeel empowerment in organisaties, zien we 
een uitdaging voor lokale cliëntenraden en managers. De uitkomsten van deze 
evaluatiedag laten zien dat het leerproces dat op gang werd gebracht tijdens 
het onderzoek niet opzij gelegd werd na afronding van het project. De manier 
waarop cliëntenraden en managers tijdens het onderzoeksproject met elkaar 
in dialoog gingen, werkte door in hun gezamenlijke missie om de medezeg-
genschapspraktijk verder te versterken. Van elkaar leren is een continu pro-
ces: ook twee jaar na dato werkt men aan het in de praktijk brengen van de 
opgedane inzichten, vanuit de basis van relationeel empowerment, zo bleek 
tijdens de evaluatiedag. De vraag vanuit de organisatie om een evaluatiedag 
met de centrale cliëntenraad en de Raad van Bestuur te organiseren geeft aan 
dat men nog steeds open staat voor dialogisch leren met betrekking tot hun 
gezamenlijke functioneren. Dialogisch leren zou volgens ons ook centraal 
moeten staan in de dagelijkse medezeggenschapspraktijk van cliëntenraden 
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en managers op lokaal niveau. Wanneer managers openstaan voor de ervarin-
gen van cliënten (waarin korte termijn, leefwereld, welzijnsaspecten, ethische 
onderwerpen vaak centraal staan) en van hen willen leren is een belangrijke 
eerste stap gezet. Deze eerste stap werd gezet tijdens het onderzoeksproject. 
De betrokken managers gaven toen ruimte aan de ervaringen van cliënten-
raden en hierdoor (alsmede door hun onderlinge empowerende verhalen en 
voorbeelden van inspirerende vormen van medezeggenschap) werd als het 
ware de deur geopend naar dialogische medezeggenschap. De betrokkenen 
hebben samen tijdens het onderzoeksproject ‘geoefend’ met dialogische inter-
actie in de praktijk, gericht op  het vergroten van wederzijds begrip als basis 
voor gezamenlijke acties (in plaats van communicatie die gericht is op het 
vasthouden aan rechten en plichten waarbij partijen langs elkaar heen praten). 
Vervolgens is het aan de organisatie om dialogische reflectie en het proces 
van relationeel empowerment op de samenwerking tussen cliëntenraden en 
managers te integreren in de dagelijkse praktijk.

In dit hoofdstuk hebben wij een onderzoeksproject beschreven waarin de 
onderlinge relaties van cliëntenraden en managers in een ouderenzorginstel-
ling centraal stonden. Tegen de achtergrond van ongelijke machtsverhoudin-
gen kon de responsieve aanpak, waarbij eerst in homogeen verband en daarna 
in heterogeen verband betrokkenen met elkaar in dialoog gebracht worden, 
ontstond er een proces van relationeel empowerment. Zowel cliëntenraden 
als managers veranderden door dit proces doordat zij van elkaars ervaringen 
leerden en elkaar ruimte gaven om nieuwe wegen van medezeggenschap te 
verkennen (cliëntenraden die perspectief kregen op een meer proactieve hou-
ding, en managers die de leefwereld van cliënten meer richtinggevend wilden 
laten zijn voor de medezeggenschapspraktijk). Over leren in organisaties in 
het algemeen laat dit project zien dat aandacht voor ongelijke machtsverhou-
dingen binnen de organisatie essentieel is om tot leren en praktijkverbeterin-
gen te komen. Hierbij is het belangrijk om ruimte te geven aan een relationeel 
proces van empowerment. Organisaties kunnen hierop inhaken door in ver-
anderprocessen de uitwisseling van ervaringen van betrokkenen in homogeen 
verband te faciliteren alvorens aan de slag te gaan met het gezamenlijk beden-
ken van vervolgacties en praktijkverbeteringen. Zo wordt relationeel empo-
werment door dialoog het antwoord op de vraag: Hoe leren verschillende groepen 
binnen ongelijke machtsverhoudingen om als gelijkwaardige partners praktijkverbe-
teringen tot stand te brengen?
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Dit hoofdstuk is een bewerking van een hoofdstuk uit het boek Leren in orga-
nisaties: Als leren het antwoord is, wat is dan de vraag? Gertjan Schuiling, Hans 
Vermaak en Heleen Tours (redactie), Kluwer, 2010.
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13 Aanbevelingen voor het samen-
werken met onderzoekspartners in 
wetenschappelijk onderzoek – voor-
delen, obstakels en handelingsopties

Maarten de Wit en Suzanne Berlo

Op het gebied van internationaal reuma-onderzoek is een Task 
Force in het leven geroepen met de opdracht om aanbevelingen op 
te stellen die het betrekken van onderzoekspartners in wetenschap-
pelijke onderzoek kunnen vergemakkelijken. De Task Force ontwik-
kelde een integrale definitie van ‘onderzoekspartner’ en formuleerde 
aanbevelingen en praktische tips voor het werken met onderzoeks-
partners in internationaal verband. De Task Force benadrukt daar-
bij dat het managen van verwachtingen cruciaal is en hoopt dat de 
aanbevelingen ook op nationaal en lokaal niveau bruikbaar zijn. Dit 
hoofdstuk biedt een toelichting bij de aanbevelingen en geeft bruik-
bare tips voor de dagelijkse praktijk.

13 . 1   In le id ing

Er bestaan meerdere manieren om het patiëntenperspectief in onderzoek 
te integreren. Eén van die manieren is de directe vertegenwoordiging van 
iemand uit de doelgroep in een onderzoeks- of projectgroep. Uit de praktijk 
weten we inmiddels dat het actief betrekken van patiëntvertegenwoordigers 
een goede manier is om dit te bereiken. Patiëntenparticipatie zorgt ervoor dat 
de behoeften, vragen en onzekerheden van patiënten niet genegeerd worden 
en voorkomt dat patiëntenvoorkeuren en de wetenschappelijke focus in onder-
zoek uiteen gaan lopen. Andere potentiële voordelen zijn een meer patiënt-
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georiënteerde onderzoeksagenda (Oliver 2006), het ontstaan van draagvlak 
voor implementatie (Shea  2005), vertrouwen van patiëntenorganisaties en 
andere instellingen voor wetenschappelijk onderzoek, toegang tot potentiële 
deelnemers aan surveys en trials (Abma 2009) en fondswerving voor onder-
zoek (O’Connell 2006). Tot slot kan patiëntenparticipatie ook bijdragen aan 
een betere informatievoorziening aan het algemene publiek waardoor een 
samenleving ontstaat die de waarde van wetenschappelijk onderzoek koestert 
en de begrenzingen van onderzoek onderkent en accepteert (Shea 2005).

Op het gebied van reuma-onderzoek bestaan al diverse internationale initi-
atieven waarbij mensen met reuma actief worden betrokken. Het Cochrane 
Musculoskeletal Consumer Netwerk (Shea 2005; O’Connell 2006), Outcome 
Measurement in Rheumatology (OMERACT) (Kirwan 2005) en de Task Force 
voor de ontwikkeling van een nieuw “Kwaliteit van leven”-instrument, speci-
fiek ontwikkeld vanuit patiëntenperspectief: de Rheumatoid Arthritis Impact 
of Disease (RAID) (Gossec 2009) gebruiken innovatieve methoden van 
patiëntenparticipatie. Uit de literatuur blijkt vaak dat de nadelen niet opwe-
gen tegen de voordelen (Thornton 2006), maar geleerde lessen zijn nog niet 
systematisch in kaart gebracht en gepubliceerd. De EULAR (European League 
Against Rheumatism) standardized operational procedures, vastgesteld in 2004, 
bevat geen enkele aanbeveling over het betrekken van patiënten (Dougados 
2004). Inmiddels is het echter wel goed gebruik geworden om één of meer 
patiëntvertegenwoordigers op te nemen in wetenschappelijke EULAR projec-
ten. Hoewel veel onderzoekers welwillend staan tegenover het integreren van 
het patiëntenperspectief in hun projecten, worden zij in de praktijk vaak met 
problemen en vragen geconfronteerd waarop zij moeilijk antwoord kunnen 
vinden. Om deze reden heeft de EULAR een Task Force in het leven geroepen 
met de opdracht om aanbevelingen op te stellen die het betrekken van onder-
zoekspartners in wetenschappelijke onderzoek kunnen vergemakkelijken. In 
dit hoofdstuk wordt de term ‘project’ gebruikt voor diverse wetenschappelijke 
initiatieven, waaronder ook richtlijnontwikkeling.
Tijdens haar eerste bijeenkomst ontwikkelde de Task Force een definitie van 
de ideale patiëntvertegenwoordiger. Hiervoor werd de term  ‘onderzoekspart-
ner’ gemunt: ‘Een persoon met een relevante aandoening die actief, en op 
basis van gelijkwaardigheid met professionele onderzoekers, deel uitmaakt 
van een onderzoeksteam met het doel om in iedere fase van het project een 
positieve bijdrage te leveren vanuit de meerwaarde van de eigen ervarings-
deskundigheid’. Het is onze verwachting dat deze aanbevelingen ook van nut 
zullen zijn voor onderzoekers en onderzoekspartners buiten de reumatologie.
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13 .2   Een p lanmat ige  aanpak  voor  de  ontwikke l ing  van 
aanbeve l ingen

De aanbevelingen zijn opgesteld door een Task Force met een evenredige ver-
tegenwoordiging van professionals en onderzoekspartners. Daardoor zag de 
groep er als volgt uit: vier reumatologen (van wie één ook epidemioloog), twee 
paramedici, één vertegenwoordiger van de EULAR, één vertegenwoordiger 
van een fondswervende organisatie en acht patiëntvertegenwoordigers met 
uitgebreide kennis en ervaring op het terrein van patiëntgeoriënteerd onder-
zoek. In lijn met de EULAR standardized operational procedures (Dougados et 
al, 2004) werd gestart met een systematische literatuur studie. De uitkomsten 
hiervan stonden centraal tijdens de eerste bijeenkomst van de Task Force. De 
eerste twee auteurs formuleerden daarna 38 stellingen die als input dienden 
voor een Delphi methode onder alle leden van de Task Force. Tijdens drie 
rondes werden items geschrapt, gecombineerd en anders geformuleerd. Stel-
lingen met meer dan 50% instemming werden opgenomen. Op deze wijze 
ontstond een lijst van negen aanbevelingen met een grote mate van consensus 
in de Task Force.

In een raadpleging onder een brede groep van experts, bestaande uit zowel 
professionals als patiëntvertegenwoordigers, werd de instemming met de 
negen aanbevelingen getoetst. Deelnemers werden aangedragen door alle 
Task Force leden. De raadpleging vond plaats in twee rondes.  Met behulp 
van internet-software (SurveyMonkey) leverden 42 deelnemers commentaar 
op de stellingen en noteerden zij ook de mate waarin zij zich konden vinden 
in de aanbevelingen. Feedback uit deze eerste ronde werd besproken tijdens de 
tweede bijeenkomst en meegenomen in de uiteindelijke formulering van acht 
aanbevelingen (tabel 1). Vervolgens werd opnieuw de mate van instemming 
gepeild onder een uitgebreidere groep van experts bestaande uit 28 patiëntver-
tegenwoordigers en 53 professionals. Figuur 13.1 bevat de uitkomsten van deze 
evaluatie. Hierna geven we op elke aanbeveling een aanvullende toelichting 
en noemen we enkele potentiële voordelen.
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AANBEVELING AANDACHTSPUNTEN

1 Participatie van onderzoeks-
partners wordt sterk aanbevolen 
voor klinische onderzoeksprojec-
ten en voor de ontwikkeling van 
richtlijnen, en moet overwo-
gen worden voor alle andere 
onderzoeks projecten.

2 Participatie van onderzoekspart-
ners moet overwogen worden voor 
alle fasen van onderzoek om de 
ervaringsdeskundigheid te benut-
ten, met het doel om de relevantie, 
kwaliteit en validiteit van het 
onderzoeksproces te verbeteren.

–	 Beoordeel zorgvuldig in welke fase betrokkenheid van 
onderzoekspartners wenselijk en haalbaar is.

–	 Hoe eerder onderzoekspartners betrokken 
worden, des te groter de kans op een succesvolle 
implementatie.

–	 Niveau van betrokkenheid kan per fase verschillen.

3 Bij ieder project dient een mini-
mum van twee onderzoekspart-
ners betrokken te worden.

–	 Het aantal onderzoekspartners hangt af van het type 
onderzoek en de vraagstelling.

4 Het werven van potentiële onder-
zoekspartners dient ondersteund 
te worden door een heldere 
omschrijving van de verwachte 
bijdragen.

–	 Maak een heldere taakomschrijving en bepaal de 
bijbehorende competenties.

–	 Beantwoord de vraag wat voor soort 
patiëntvertegenwoordiger is gewenst. Maak daarbij 
onderscheid tussen een ervaringsdeskundige, een 
patiëntvertegenwoordiger of een belangenbehartiger.

5 Bij de selectie van onderzoeks-
partners dient men rekening  te 
houden met communicatieve 
vaardigheden, motivatie en een 
constructief-kritische houding in 
een team setting.

–	 Zorg ervoor dat de onderzoekspartner voldoet aan de 
taakomschrijving.

–	 Maak wederzijdse verwachtingen expliciet tijdens een 
startbijeenkomst.

–	 Stuur het onderzoeksprotocol in een vroeg stadium.

6 De projectleider moet de deelname 
van onderzoekspartners faciliteren, 
rekening houden met hun speci-
fieke behoeften en hen aanmoedi-
gen om actief mee te doen. 

–	 Benadruk de gelijkwaardigheid van alle deelnemers en 
betrek onderzoekspartners bij het verdelen van taken.

–	 Bied een samenvatting van het project in lekentaal.
–	 Verwijs naar bestaande verklarende woordenlijsten 

voor onderzoekspartners (“glossary”).
–	 Stel open vragen aan de onderzoekspartner en vraag 

naar persoonlijke ervaringen.
–	 Maak gebruik van de persoonlijke competenties van 

de onderzoekspartner.
–	 Respecteer dat terminologie en inbreng van 

onderzoekspartners anders kan zijn dan die van 
wetenschappers.

–	 Leg zaken uit tijdens een bijeenkomst als daar vragen 
over komen.

–	 Respecteer uiteenlopen van opvattingen van 
onderzoekspartners.
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7 De projectleider moet ervoor 
zorgen dat onderzoekspartners  
informatie en training wordt gebo-
den die past bij hun taak.

–	 Houd rekening met praktische zaken: toegankelijkheid 
van gebouwen, planning van bijeenkomsten (begin- en 
eindtijden, duur).

–	 Organiseer een kennismakingsbijeenkomst en 
verschaf achtergrondinformatie.

–	 Bied toegang tot wetenschappelijke informatie, bijv. 
een abonnement of PubMed of een wetenschappelijk 
tijdschrift.

–	 Houd er rekening mee dat communicatie met 
onderzoekspartners meer tijd kost dan met collega-
onderzoekers en dat deadlines ruimer gepland 
worden.

–	 Verschaf regelmatig een update, ook als er weinig of 
niets te melden valt. Onderzoekspartners stellen dit 
op prijs.

8 De bijdragen van onderzoekspart-
ners aan projecten moet op een 
passende manier worden erkend, 
inclusief co-auteurschap wan-
neer aan de eisen daartoe wordt 
voldaan.

Denk aan de volgende mogelijkheden:
–	 Vrijwilligerscontract.
–	 Certificaat.
–	 Snelle onkostenvergoeding is verplicht, vacatiegeld is 

wenselijk.
–	 Een reisbeurs voor congresbezoek.
–	 Co-auteurschap.

Tabel 1  Aanbevelingen voor het betrekken van patiëntvertegenwoordigers in 

wetenschappelijke projecten en praktische aandachtspunten.

Aanbeveling: Participatie van onderzoekspartners wordt sterk aanbevolen 
voor klinisch onderzoeksprojecten en voor de ontwikkeling van richtlijnen, 
en moet overwogen worden voor alle andere onderzoeksprojecten.

Prominente rol van ervaringskennis
Het voornaamste doel van patiëntenparticipatie is om het individuele perspec-
tief van de mensen die dagelijks aan den lijve meemaken wat de maatschap-
pelijke en persoonlijke gevolgen zijn van een reumatische ziekte, in onderzoek  
mee te nemen. Deze ervaringskennis, ontstaan door introspectie en reflectie 
in gesprek met andere mensen met reuma, vormt een betrouwbare bron van 
kennis. Het omvat alle aspecten van het leven; daarbij gaat het niet alleen om 
kennis van de ziekte, maar ook om kennis hoe de ziekte in het alledaagse leven 
te integreren. 
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Zelfs voor laboratorium onderzoek bestaat bewijs dat onderzoekspart-
ners positief bijdragen aan zowel het onderzoeksproces als de resultaten 
( Caron-Flinterman 2005). Hun betrokkenheid kan betrekking hebben op 
prioriteringsvraagstukken, het creëren van optimale randvoorwaarden voor 
degelijk onderzoek (voldoende budget, ondersteunende wetgeving en ethische 
vraagstukken) en verspreiding van resultaten. De Task Force stelt voor dat 
wanneer onderzoekspartners niet worden betrokken, dit in de onderzoeksaan-
vraag wordt gerechtvaardigd.

Aanbeveling: Participatie van onderzoekspartners moet overwogen wor-
den voor alle fasen van onderzoek om de ervaringsdeskundigheid te 
benutten, met het doel om de relevantie, kwaliteit en validiteit van het 
onderzoeksproces te verbeteren.

Betrokkenheid in alle fasen
Onderzoekspartners dienen een integraal onderdeel van het project te vormen 
met dezelfde rechten en mogelijkheden om bij het gehele proces betrokken 
te zijn, net als iedere andere deelnemer (Shea et al., 2005). Het is essenti-
eel dat zij vanaf het aller-vroegste begin betrokken zijn, wanneer belangrij-
ke keuzes worden gemaakt. Hun betrokkenheid bij het ontwerpen van het 
onderzoeksprotocol kan invloed hebben op de uiteindelijke onderzoeksdoel-
stellingen, vragen en methodes en kan op langere termijn leiden tot meer aan-
dacht voor de verspreiding en implementatie van de uitkomsten (Hewlett et 
al., 2006). Het benutten van ervaringskennis tijdens alle fasen van een project 
kan bijdragen aan een grotere relevantie en kwaliteit en een breder draagvlak 
voor het onderzoek (Abma et al., 2009). Duurzame patiëntenparticipatie is 
een noodzakelijke voorwaarde voor het bevorderen van patiëntgeoriënteerde 
uitkomsten. Onderzoekspartners kunnen diverse taken uitvoeren, afhanke-
lijk van hun deskundigheid, professionele expertise en het type project. De 
projectleider dient de verwachtte bijdrage van de onderzoekspartner voor aan-
vang van het project te bespreken en ondersteuning bieden waar vereist. Ook 
als het project vordert, dient hij de dialoog met de onderzoekspartners voort te 
zetten en aan te moedigen. Het niet volgen van deze aanbeveling dient altijd 
in de uiteindelijke publicatie toegelicht te worden.

Aanbeveling: Bij ieder project dient een minimum van twee onderzoeks-
partners betrokken te worden.
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Liefst meer dan één onderzoekspartner
Voor aanvang van het project, dient de onderzoeksleider na te denken over 
het juiste aantal onderzoekspartners in het team. Dat aantal hangt af van 
het onderwerp en de projectdoelstelling. Al hoewel er geen wetenschappelijk 
bewijs bestaat voor de noodzaak om met meer dan één onderzoekspartner te 
werken, blijkt uit de literatuur wel dat een aantal voordelen consequent naar 
voren wordt gebracht om dat wel te doen. Er bestaat altijd de kans op uitval 
vanwege de onvoorspelbaarheid van het beloop van een reumatische aandoe-
ning. Door in tweetallen te werken, wordt de kans dat het projectteam zonder 
patiëntenperspectief achterblijft, kleiner. Bovendien kan een gering aantal 
patiëntvertegenwoordigers het project in verlegenheid brengen, wanneer de 
stem van de professionals onevenredig groot wordt. Andere voordelen hebben 
betrekking op meer (zelf-)vertrouwen van de onderzoekspartners, de moge-
lijkheid om onderwerpen met andere patiënten te bespreken, en een betere 
voorbereiding van hun bijdragen aan het project. En omdat de ervaringen van 
patiënten van nature divers zijn, kan een minimum van twee bijdragen aan 
een grotere diversiteit van voorkeuren en opvattingen (Schipper 2009).

Aanbeveling: Het werven van potentiële onderzoekspartners dient 
ondersteund te worden door een heldere omschrijving van de verwachte 
 bijdragen.

Waarop letten bij de werving?
Hoewel de literatuur veel criteria suggereert voor het selecteren van patiënten, 
bestaat er geen betrouwbare evaluatie van de waarde van deze aanbevelingen.  
Er bestaat wel consensus over het nut van een taakomschrijving om wederzijd-
se verwachtingen te verhelderen en daardoor teleurstellingen te voorkomen 
(Hewlett 2006). Deze taakomschrijving dient informatie te bevatten over de 
rol en bijdragen van de onderzoekspartner in het betreffende onderzoekspro-
ject en over de rol van de onderzoeksleider in het bieden van adequate onder-
steuning.
De taakbeschrijving dient ook een aantal minimale eisen te bevatten, afhan-
kelijk van het doel van het project en de gezochte inbreng van de onderzoeks-
partners. Persoonlijke ervaring met een relevante, reumatische aandoening 
is vanzelfsprekend. In sommige gevallen echter is het wenselijk dat ouders 
of familieleden de rol van onderzoekspartner op zich nemen, bijvoorbeeld bij 
kinderen met jeugdreuma (Juvenile Idiopathic Arthritis; JIA).
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Er zijn weinig verwijzingen in de literatuur te vinden naar de wervingsproce-
dure van onderzoekspartners. Op dit moment worden verschillende procedu-
res gevolgd, afhankelijk van het doel van patiëntenparticipatie in het project. 
Wanneer individuele, persoonlijke ervaring met een bepaalde ziekte, behan-
deling of hulpmiddel is vereist, kan de projectleider ervoor kiezen om onder-
zoekspartners te zoeken via het patiëntenbestand van de  projectleden (Hewlett 
2006). Deze procedure is het meest geschikt wanneer men op zoek is naar de 
persoonlijke impact van een chronische ziekte en is gevolgd voor het ontwik-
kelen van een nieuwe vragenlijst, de RAID (Gossec 2009). Wanneer men ech-
ter op zoek is naar de opvattingen en steun van een grotere patiëntengroep, 
kan de projectleider kiezen voor het benaderen van ervaren patiëntvertegen-
woordigers, bijvoorbeeld actief binnen het bestuur van gevestigde patiëntenor-
ganisaties (EULAR standing committee of People with Arthritis/Rheumatism 
in Europe; PARE) of landelijke patiëntenorganisaties (Reumapatiëntenbond). 
Soms kunnen methoden door elkaar worden gebruikt. Dit gebeurt bijvoor-
beeld bij de werving van patiëntvertegenwoordigers in OMERACT (Kirwan 
et al. 2005) en voor de ontwikkeling van patiëntenversies van de EULAR/
ASAS richtlijnen voor de behandeling van Ankylosing Spondylitis (ziekte van 
Bechterew).

Aanbeveling: Bij de selectie van onderzoekspartners dient men rekening  
te houden met communicatieve vaardigheden, motivatie en een construc-
tief-kritische houding in een team setting.

Welke kwaliteiten heeft de onderzoekspartner?
De belangrijkste selectiecriteria hebben te maken met houding en communi-
catieve vaardigheden. In het ideale geval beschikken onderzoekspartners over 
een kritische, maar constructieve en proactieve houding. ‘Kritisch’ betekent 
dat men in staat is ‘om een professor in het midden van zijn betoog te onder-
breken’ (Hewlett 2006) of om een argumentatie in twijfel te trekken onafhan-
kelijk van de persoon. Soms is het moeilijk om een behandelaar aan te vullen 
of te bekritiseren wanneer een onderzoekspartner ook een behandelingsre-
latie met deze persoon heeft (ibid.). In dat geval kan het behulpzaam zijn om 
wederzijdse verwachtingen expliciet uit te spreken. Zowel de onderzoekspart-
ner als de onderzoeker dienen in staat te zijn om hun verschillende rollen te 
onderscheiden: De rol van een patiënt en een arts in het ziekenhuis, en de rol 
van een partner of collega in het projectteam (ibid.).
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Een constructieve instelling is noodzakelijk voor een succesvolle samenwer-
king. Goede communicatieve vaardigheden zijn nodig om persoonlijke erva-
ringen over te dragen naar professionals op een aanspreekbare en zinvolle 
manier. Het machtig zijn van de Engelse taal, zowel in woord als geschrift, is 
essentieel om literatuur te beoordelen en om deel te nemen aan internationale 
projectbijeenkomsten. Voor Nederlandse projecten hoeft dit geen vaste ver-
eiste te zijn als er voldoende ondersteuning wordt geboden.
Onderzoekspartners behoeven niet te beschikken over een academische graad 
en van hen wordt ook niet verwacht dat zij zich in de loop van de tijd gaan 
ontwikkelen tot professionele onderzoekers. Een medische achtergrond kan 
soms zelfs een contra-indicatie zijn omdat  professionele kennis de neiging 
heeft om dominant te worden over de ervaringsdeskundigheid waarop men 
op de eerste plaats wordt aangesproken (Abma et al., 2009). Denken als een 
buitenstaander kan essentieel zijn om die ervaringskennis tot zijn recht te 
laten komen. Enige vertrouwdheid met medische terminologie is echter wel 
handig. Dit laatste zou voor aanvang van een project gecheckt moeten worden 
en indien nodig zou achtergrondinformatie moeten worden aangeboden.
De taakomschrijving en de functie-eisen moeten zorgvuldig worden toegelicht 
in een persoonlijk gesprek. De informatie kan sommige patiënten afschrikken 
of de indruk wekken dat zij niet in staat zijn om over onderzoek mee te denken 
als deze erg formeel geformuleerd wordt.

Aanbeveling: De projectleider moet de deelname van onderzoekspartners 
faciliteren, rekening houden met hun specifieke behoeften en hen aan-
moedigen om actief mee te doen.

De rol van de projectleider is cruciaal
De ondersteuning en houding van de projectleider zijn cruciaal om zinvolle 
patiëntenparticipatie mogelijk te maken (Hewlett 2006). Goede communica-
tie is de sleutel tot succes (Lanza 2000). Het is zinvol om voor de start van 
het project aan patiënten te vragen wat hun specifieke behoeften zijn: Begrij-
pen zij het doel en het tijdpad van het project? Is het onderzoeksprotocol hel-
der? Hebben zij toegang tot relevante informatie? Zijn samenvattingen of een 
woordenlijst in lekentaal beschikbaar? Hebben zij bijzondere voorzieningen 
nodig zoals persoonlijke assistentie, planning van bijeenkomsten, vervoer of 
toegankelijkheid van gebouwen? Bespreek verwachtingen, taken en samen-
werking in een zo vroeg mogelijk stadium zodat de onderzoekspartners tijd 
hebben om zich voor te bereiden en vertrouwd te worden met de informatie. 
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Het aanbieden van scholingsmogelijkheden of reisbeurzen kunnen ook over-
wogen worden.
De projectleider dient tijdens de bijeenkomsten zorg te dragen voor een  veilige 
en respectvolle omgeving waarin onderzoekspartners zich gelijkwaardig 
weten aan de anderen en worden uitgenodigd om hun persoonlijke verhaal te 
vertellen (Shea et al., 2005; Abma et al., 2009). Dit zou moeten leiden tot zin-
volle interactie, wederzijds leren en uiteindelijk de integratie van wetenschap-
pelijke kennis en ervaringsdeskundigheid.
Overbelasting van onderzoekspartners vraagt om een bijzondere alertheid 
(Hewlett 2006). Soms vergemakkelijkt een financiële tegemoetkoming aan 
patiënten de deelname aan een projectgroep. Vergoeding van alle kosten, 
soms zelfs op voorhand, is verplicht. Vaardigheden om op een goede manier 
gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van patiënten ontstaan niet 
van zelf. Projectleiders en andere teamleden zouden zich deze vaardigheden 
moeten toe-eigenen of een passende training volgen.

Aanbeveling: De projectleider moet ervoor zorgen dat onderzoekspart-
ners informatie en training wordt geboden die past bij hun taak.

Training
Scholingsmogelijkheden voor onderzoekspartners zijn wenselijk (Shea 2005; 
O’Connell 2006; Hewlett 2006). Patiënten zijn vaak  bang om een nieuw acti-
viteitengebied te betreden en zij kunnen zich geremd voelen om zich vrije-
lijk te uiten binnen een groep van professionals. Mogelijk denken zij dat hun 
ervaringen en ideeën niet relevant zijn voor wetenschappelijk onderzoek en 
betwijfelen het of er naar hun inbreng wordt geluisterd. Een gerichte training 
vergroot de kennis van onderzoeksmethoden waardoor hun zelfvertrouwen 
toeneemt. Training draagt ook bij aan de onderlinge uitwisseling van per-
soonlijke ervaringen met andere patiënten. Daardoor zijn zij beter in staat 
om boven hun eigen ziektegeschiedenis uit te stijgen. Zij ontwikkelen zo een 
meer geïntegreerde visie op hun ziekte waardoor zij ook een breder patiënten-
perspectief kunnen vertegenwoordigen (empowerment). Hoewel een specifie-
ke, structurele training kosteneffectief kan zijn en kostbare tijd bespaart van 
onderzoekers, blijft ook training-on-the-job belangrijk voor het ontwikkelen 
van noodzakelijke vaardigheden.
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Aanbeveling: De bijdragen van onderzoekspartners aan projecten moet op 
een passende manier worden erkend, inclusief co-auteurschap wanneer 
aan de eisen daartoe wordt voldaan.

Waardering
Participatie van onderzoekspartners is vaak vrijwilligerswerk en zou daarom 
ook op een passende wijze beloond moeten worden. Er zijn verschillende 
manieren om waardering voor hun inzet zichtbaar te maken. In sommige 
landen ontvangen onderzoekspartners een vrijwilligerscontract (Hewlett et 
al, 2006), toegang tot (elektronische) wetenschappelijke bibliotheken, een 
reisbeurs of abonnement op een landelijk reumatologie tijdschrift. Scholings-
mogelijkheden kunnen ook beschouwd worden als waardevolle incentives.
Onderzoeksinstellingen kunnen een certificaat overhandigen aan onder-
zoekspartners als blijk van waardering voor hun bijdragen aan een project. 
Als de resultaten worden gepubliceerd, is het vanuit het oogpunt van transpa-
rantie belangrijk dat de lezer geïnformeerd wordt over de wijze waarop samen-
werking met onderzoekspartners heeft plaatsgevonden. Daardoor wordt ook 
de kans op schijnparticipatie tegengegaan (Facey et al., 2009). Indien onder-
zoekspartners voldoen aan de criteria voor co-auteurschap (International 
Committee van Medical Journal Editors; ICMJE), dienen zij ook als coauteur 
opgenomen te worden (Hewlett et al., 2006). In andere gevallen kan  hun 
betrokkenheid afzonderlijk worden erkend.
Betaling is een belangrijk aspect voor sommige onderzoekspartners die zich 
daardoor gewaardeerd voelen voor hun inspanningen, terwijl anderen zich 
graag volledig vrijwillig willen inzetten. In sommige landen kan betaling con-
sequenties hebben voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In onze Task 
Force kon geen consensus worden bereikt met betrekking tot een redelijke ver-
goeding voor onderzoekspartners. Ook de literatuur ondersteunt geen eendui-
dige aanbeveling op dit gebied. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk voordat 
een passende suggestie kan worden gedaan.

13 .3   Discuss ie

Patiëntenparticipatie in onderzoek is wenselijk en onomkeerbaar. Een groei-
end aantal publicaties benadrukt de voordelen die het in theorie kan hebben 
(Staley 2009). Implementatie van de hier gepresenteerde aanbevelingen kan 
de actieve betrokkenheid van patiënten in de reumatologie ten goede komen. 
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Daar staat tegenover dat er nog steeds obstakels zijn die een vanzelfsprekende 
en zinvolle samenwerking tussen onderzoekers en patiënten bemoeilijken. Ze 
worden weerspiegeld in figuur 13.1.
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Figuur 13.1 Mate van instemming met de acht aanbevelingen, gemeten met 

behulp van een 5-item Likert schaal (1. volledig eens, 2. eens, 

3. neutraal, 4. oneens, 5. volledig oneens). Het niveau van 

instemming wordt weergegeven als de som van de antwoorden 1 en 

2 gedeeld door het aantal deelnemers x 100%. N=81

Hoewel patiënten en professionals de noodzaak van een grotere betrokken-
heid van patiënten in onderzoek onderschrijven, lopen de meningen uiteen 
als het gaat om de fase waarin (aanbeveling 2) en welk aantal gerechtvaardigd 
is (aanbeveling 3). Een reden voor het relatief lage niveau van instemming 
onder professionals voor aanbeveling 2 kan de opvatting zijn dat patiënten een 
duidelijke meerwaarde toevoegen bij de start van een project (definiëren van 
de onderzoeksvraag en relevante uitkomstmaten) en aan het einde (versprei-
ding en implementatie), maar dat die meerwaarde beperkt is in de fase van 
het ontwikkelen van het onderzoeksontwerp, het verzamelen van data en de 
analyse; het verschil in niveau van instemming met aanbeveling drie zou ver-
klaard kunnen worden door de perceptie van professionals dat er een beperkte 
rol voor patiënten is weggelegd wanneer het gaat om laboratorium onderzoek, 
terwijl sommige patiënten aangeven zich meer op hun gemak te voelen als zij 
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niet alleen zijn: “Het voelt als een grote verantwoordelijkheid als je als enige de 
stem van de patiënt moet vertegenwoordigen, terwijl je eigenlijk alleen maar 
vanuit je eigen ervaring kunt vertellen” (Anonieme patiënt, survey 2009).
Andere potentiële obstakels zijn de asymmetrische verhouding tussen patiën-
ten en professionals (Abma et al., 2009; Caron-Flinterman 2005; Hewlett 
2006). Het professionele perspectief is dominant en patiënten kijken op tegen 
wetenschappelijke experts. Daardoor wordt de ervaringskennis en inbreng 
van patiënten gemakkelijk terzijde geschoven, ook al gebeurt dat vaak onbe-
wust (Kirwan et al., 2005). Professionele hiërarchie (titels etc) kan een reden 
zijn voor de terughoudendheid of onzekerheid van onderzoekspartners om 
het woord te nemen tijdens een bijeenkomst (Lanza et al., 2000) In sommige 
gevallen zien we dat patiënten om deze reden hun eigen opvatting aanpassen 
aan die van professionals of deze zelfs geheel opgeven (Abma et al., 2009; 
Broerse 2009). Het creëren van goede randvoorwaarden en het bieden van 
scholing aan alle betrokkenen kan bijdragen aan het tot stand brengen van 
meer gelijkwaardige en duurzame samenwerkingsvormen.

Een onopgelost vraagstuk is de ‘representativiteit’ van onderzoekspartners. Dé 
patiënt bestaat niet. Men moet zich realiseren dat het werven en selecteren 
van onderzoekspartners volgens aanbeveling 4 en 5 bias kan veroorzaken. De 
opvattingen en ervaringen van mensen die het Engels niet machtig zijn, die 
niet in de gelegenheid zijn om te reizen vanwege hun beperkingen, of die niet 
beschikken over voldoende cognitieve of sociale vaardigheden worden daar-
door uitgesloten.
Het vraagstuk van de representativiteit is een verantwoordelijkheid van het 
gehele project team. Teamleden verwachten van onderzoekspartners vaak 
dat zij boven hun eigen individuele ervaring uit kunnen stijgen en daarmee 
ook de opvattingen van andere mensen die met een vergelijkbare aandoening 
kampen, kunnen vertegenwoordigen. Een onderzoekspartner zal echter, ten-
zij men expliciet op zoek is naar advies van een patiëntenorganisatie, niet deel-
nemen aan onderzoek als een belangenbehartiger, maar bijdragen aan het 
project op persoonlijke titel, met de intentie om vanuit de eigen ervaringsdes-
kundigheid en vanuit de eigen opvatting over wat de ziekte voor hem of haar 
betekent in het dagelijkse leven, mee te denken met de projectgroep. Meer 
onderzoek is nodig om de diverse manieren van achterbanraadpleging onder 
patiënten te professionaliseren.
Er is een discussie gaande over de vraag of patiënten die gedurende een langere 
tijd bij onderzoek betrokken zijn, niet té professioneel worden. Professionals 
wijzen erop dat zij het risico lopen om het contact met hun achterban te ver-
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liezen en daardoor vervreemd raken van de doelgroep die zij geacht worden te 
vertegenwoordigen (Abma 2009). Of zij kunnen de opvattingen van een bij-
zondere groep gaan behartigen. Tijdens een van de Task Force bijeenkomsten 
brachten de ervaren onderzoekspartners naar voren dat, hoe uitgebreid hun 
ervaring met onderzoek ook mag zijn, zij ‘staan toch iedere ochtend weer op 
met dezelfde ziekte’, een ervaring die niet verdwijnt en waarover behandelaars 
niet beschikken.
Een ander onderwerp heeft betrekking op de juiste ondersteuning van onder-
zoekspartners. OMERACT en de locale netwerken in landen als Canada, 
Zweden, Noorwegen, Nederland en Groot Brittannië, hebben op een succes-
volle manier geëxperimenteerd met verschillende methoden van patiënten-
participatie in onderzoek. EULAR zou het instellen van een Europees netwerk 
van onderzoekspartners kunnen overwegen. Patiënten die bekend zijn met de 
doelstellingen en organisatie van EULAR en die geregeld scholing ontvangen, 
zouden lid van dit netwerk kunnen worden. Een volgende stap zou de ontwik-
keling van een handboek voor patiëntenparticipatie, een glossary en een web-
site voor onderzoekspartners kunnen zijn.
Een laatste barrière is het gebrek aan degelijk bewijs voor de toegevoegde waar-
de van patiëntenparticipatie in de praktijk van wetenschappelijk onderzoek. 
We hopen dat deze  aanbevelingen een bijdrage leveren aan het oplossen van 
bovenstaande knelpunten. De resultaten van onze survey sterken ons in het 
vertrouwen dat deze aanbevelingen zullen bijdragen aan een gelijkwaardige 
betrokkenheid van patiënten in onderzoek. Implementatie van deze aanbeve-
lingen zou geëvalueerd moeten worden om de effectiviteit van patiëntenparti-
cipatie in de praktijk aan te tonen. Projectleiders zouden daartoe gestimuleerd 
moeten worden om de voor- en nadelen van het werken volgens deze aanbeve-
lingen in hun publicaties mee te nemen.
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hun suggesties en medewerking bij de survey. Voor de complete literatuurver-
wijzingen verwijzen we graag naar de oorspronkelijke tekst.
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14 ‘Gelukkig, ik ben niet de enige 
die dat heeft!’ Ervaringen van 
een patiënt-onderzoekspartner in 
wetenschappelijk onderzoek

Karen Schipper

Het onderzoeken van het patiëntenperspectief en het betrekken van 
patiënten in wetenschappelijk onderzoek is ‘in’. Steeds vaker worden 
patiënten betrokken. Deze betrokkenheid wordt op verschillende 
manieren vormgegeven. Van recente datum is het participeren als 
ervaringsdeskundig lid van een onderzoeksteam, ook wel patiënt 
onderzoekspartner genoemd. Dit hoofdstuk beschrijft de ervaringen 
van Karen, een patiënt onderzoekspartner, en haar teamleden Joos 
van de Griendt, eveneens patiënt onderzoekspartner, Christi Nierse 
en Ezra van Zadelhoff, onderzoekers, Tineke Abma, projectleider en 
Guy Widdershoven, hoogleraar Ethiek. De interpersoonlijke dyna-
miek en de samenwerking tussen patiënt onderzoekspartners en 
onderzoekers in een onderzoeksteam staan centraal. Ook worden 
de vragen en twijfels van de diverse teamleden belicht. Deze erva-
ringen en gevoelens zijn aangevuld met theoretische reflecties en 
kunnen onderzoekers en andere patiënt onderzoekspartners onder-
steunen binnen hun eigen werkzaamheden.

14 .1   Van ob ject  van onderzoek  naar  ge l i jkwaard ige  par tner

Traditioneel gezien hebben patiënten en hun naasten lange tijd twee rollen in 
wetenschappelijk onderzoek vervuld. Enerzijds worden zij gezien als onder-
zoeksobjecten die op verzoek van onderzoekers gegevens kunnen aanleveren. 
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Anderzijds worden zij gezien als financiers van wetenschappelijk onderzoek. 
De laatste jaren is er een trend gaande om patiënten actief te betrekken binnen 
het wetenschappelijke medische en gezondheidszorgonderzoek. De mate van 
participatie en invloed op het onderzoeksproces van patiënten variëert. Patiën-
ten die informatie aanleveren als zijnde object van onderzoek, participeren op 
het laagste niveau. Hogere niveaus van participatie met meer invloed, betref-
fen bijvoorbeeld patiënten als adviseurs of patiënten die andere patiënten 
interviewen of als gespreksleider van een focusgroep participeren. Patiënten 
participeren op een nog hoger niveau als zij de initiatiefnemers of aanvragers 
van een onderzoek zijn, of als zij als patiënt onderzoekspartner deelnemen 
aan een onderzoeksteam. Een patiënt onderzoekspartner is een persoon met 
een relevante aandoening die actief en op basis van gelijkwaardigheid, met 
professionele onderzoekers, deel uitmaakt van een onderzoeksteam met als 
doel een positieve bijdrage aan het project te leveren vanuit de complementaire 
meerwaarde van de eigen ervaringsdeskundigheid.

In de nationale en internationale literatuur is diverse malen geschreven over 
de samenwerking tussen onderzoekers en patiënt onderzoekspartners. Deze 
artikelen beschrijven vooral de meerwaarde van werken met patiënt onder-
zoekspartners, de consequenties hiervan voor onderzoekers, methodologische 
zaken, vragen rondom scholing en training, randvoorwaarden voor gelijk-
waardige samenwerking en ethische dilemma’s. Deze artikelen zijn echter 
dikwijls geschreven door onderzoekers en niet altijd vanuit het perspectief van 
de patiënt onderzoekspartners geformuleerd. Het is dan ook relevant om te 
beschrijven hoe het kan zijn om als patiënt onderzoekspartner deel te nemen 
aan een onderzoeksteam. Dit hoofdstuk beschrijft de ervaringen van een 
patiënt onderzoekspartner met een nierziekte en haar teamleden in een pro-
ject van de Nierstichting. Het verhaal belicht de interpersoonlijke dynamiek 
en de samenwerking tussen patiënt onderzoekspartners en onderzoekers in 
een onderzoeksteam en laat tevens zien hoe een patiënt onderzoekspartner 
het proces heeft ervaren. Deze ervaringen en gevoelens zijn aangevuld met 
theoretische reflecties en kunnen onderzoekers en andere patiënt onderzoeks-
partners ondersteunen binnen hun eigen werkzaamheden.

De ervaringen zijn opgedaan binnen een project van de nierstichting. In 
opdracht van de Nierstichting stelde een onderzoeksteam een onderzoeks-
agenda op vanuit het perspectief van nierpatiënten. Het team bestond uit 
drie onderzoekers en twee patiënt onderzoekspartners. Het onderzoek 
vond plaats in 2005 en 2006 en werd met behulp van een responsieve 
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 onderzoeksbenadering uitgevoerd. Door middel van een dialoog tussen alle 
betrokkenen, wordt geprobeerd om het eigen en gezamenlijke begrip van een 
situatie te vergroten. Door in dit geval nierpatiënten met elkaar te laten spre-
ken, wordt het duidelijk welke thema’s van belang zijn, welke zaken er toe 
doen. Het gaat om onderzoek met mensen en niet over mensen en richt zich 
op het verbeteren van een bepaalde situatie.

14 .2   Fasen in  het  agender ingsproces

Het agenderingsonderzoek bestond uit vier fasen. De eerste, voorbereidende 
fase, was gericht op het creëren van sociale condities voor het project en werd 
opgevolgd door de tweede, consultatie fase. In deze tweede fase werden in 
duo’s, bestaande uit een patiënt onderzoekspartner en een onderzoeker, diep-
te-interviews gehouden. De gesprekken werden semi-gestructureerd gevoerd 
aan de hand van een lijst met thema’s waarbij het verhaal van de respondent 
leidend was. Alle gesprekken werden opgenomen, geanalyseerd en besproken 
in de vergaderingen van het onderzoeksteam. In de derde, prioriteringsfase, 
werden zeven focusgroepen voor nierpatiënten georganiseerd. Het doel van 
de focusgroepen was het prioriteren van de meest belangrijke onderzoeksthe-
ma’s en het formuleren van concrete onderzoeksvragen vanuit het perspectief 
van patiënten. De vierde, integratie fase, was gericht op het schrijven van de 
eindrapportage en het uitvoeren van een literatuurstudie. Uiteindelijk resul-
teerde het project in een eindrapport. Het rapport bevat een beschrijving van 
de kritieke momenten in het leven en de ziektegeschiedenis van nierpatiën-
ten en de onzekerheden waar zij op dergelijke momenten mee geconfronteerd 
worden. Er werd eveneens een publieksvriendelijke versie van het eindrapport 
gemaakt.

De patiënt onderzoekspartners namen deel aan alle activiteiten van het onder-
zoekproces, uiteenlopend van presentaties geven, werving, dataverzameling 
en -analyse en het meeschrijven aan de eindrapportage. De deelname aan 
het onderzoeksteam riep bij de patiënt onderzoekspartners en onderzoekers 
diverse vragen en twijfels op. Deze worden in dit hoofdstuk aan de hand van 
een schriftelijke dialoog tussen de teamleden beschreven.
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14.3   Twi j fe ls  en  vragen rondom kennis :  ben ik  een 
ge loofwaard ige  kennisbron?

Karen:
In 2006 startte de Nierstichting een project gericht op het ontwikkelen van 
een sociaal wetenschappelijke onderzoeksagenda vanuit patiëntenperspectief. 
In het onderzoeksteam werden twee patiënt onderzoekspartners opgenomen. 
Eén van hen was de moeder van een zoon met een nierziekte, ik werd de ande-
re onderzoekspartner. De vraag om deel te nemen aan het onderzoeksteam 
kwam als een grote verrassing. In 2000 studeerde ik af als psycholoog en 
werkte in die functie in de gezondheidszorg. Daarnaast had ik wat onderzoek-
servaring binnen deze sector opgedaan. Sinds een aantal jaren wist ik dat ik 
net als mijn moeder familiare cystenieren heb. Dit is een erfelijke aandoening 
waarbij de nierfunctie langzaam achteruit gaat als gevolg van cystevorming. 
Uiteindelijk leidt de aandoening tot nierfalen en is een nierfunctievervangen-
de behandeling, zoals dialyse of transplantatie, noodzakelijk. Momenteel heb 
ik echter geen klachten. Mijn oma overleed aan de ziekte en mijn moeder 
kreeg de diagnose enkele maanden na mijn geboorte. Ik schreef hier al eerder 
over in het Engelse tijdschrift British Medical Journal in 2009.

Het project sprak mij direct aan vanwege mijn ervaringen met mijn moeder 
en mijn achtergrond als psycholoog. De Nierstichting richtte haar aandacht 
traditioneel gezien vooral op biomedisch onderzoek en er was weinig aandacht 
voor sociaal wetenschappelijk onderzoek. Ik was blij met de constatering dat 
dit aan het veranderen was. Het leek mij zeer relevant om een sociaal weten-
schappelijke onderzoeksagenda te creëren die gebaseerd is op de ervaringen 
en behoeften van patiënten. Normaliter wordt er immers uitgegaan van de 
mening van professionals, maar waarschijnlijk kunnen nierpatiënten zoals 
mijn moeder juist erg goed aangeven waar zij tegen aan lopen. Hun ervarin-
gen tellen, want zij zijn degenen om wie het uiteindelijk om gaat.

Ik besloot om mijn interesse kenbaar te maken en werd uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek met de projectleider van het onderzoek, Tineke. Hier-
door kon ik meer te weten komen over het onderzoek en een besluit nemen 
over mijn deelname.

Tineke:
Ik besloot het gesprek informeel te houden om zo meer te weten te komen 
over Karen, haar leven en haar leven met een nierziekte. Ik had van te voren 
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geen duidelijk profiel van de patiënt-onderzoekspartner in mijn hoofd maar 
ik wilde wel zeker weten dat Karen gereflecteerd had over haar ervaringen en 
in staat was om haar verhaal te relateren aan dat van andere patiënten. Karen 
en ik spraken elkaar in dat eerste gesprek erg lang en ik was onder de indruk 
van haar enthousiasme, openheid en haar interpersoonlijke en communica-
tieve vaardigheden. Zij wist veel van haar lotgenoten, was gemotiveerd en was 
betrokken bij het verbeteren van hun levens.

Karen:
Het sollicitatiegesprek met Tineke was niet helemaal zoals ik had verwacht. 
Het was geen standaard sollicitatiegesprek en het gesprek ging eigenlijk 
geheel over mij en mijn ervaringen. Het was een bijzondere ervaring en het 
maakte mij enthousiast voor het onderzoek. Maar na deze eerste enthousiaste 
gevoelens, kwamen ook de twijfels. Dit werd alleen maar sterker toen mensen 
in mijn omgeving hun zorgen begonnen te uiten. Zij waarschuwden mij om 
goed voor mijzelf te zorgen en niet te veel of overbetrokken te raken. Ik was 
nog steeds verbaasd waarom de projectleider mij had gevraagd. Ik vond mij-
zelf namelijk niet een echte nierpatiënt. Ik had alleen maar een diagnose en 
was voor mijn gevoel slechts een patiënt op papier. Ik had natuurlijk wel de 
ervaringen met het diagnostische proces en alle twijfels en emoties die daar 
bij horen. Denk aan twijfels rondom het al dan niet willen van kinderen en 
de emoties die soms ontstaan bij het denken aan de toekomst maar ik vroeg 
mij vooral af of de professionele onderzoekers van het onderzoeksteam mij 
wel als een meerwaarde zouden zien. Ik was van mening dat ik eigenlijk niet 
zo veel wist over het leven met een nierziekte. Ik had immers weinig eigen 
ervaringen en vooral die van mijn moeder. Ik voelde mij meer een proxy dan 
een patiënt. Ik vroeg mij ook af of ik wel serieus genomen zou worden door de 
onderzoekers. Ik was bang dat ik geen betrouwbare kennis zou hebben. Later 
hoorde ik van Joos, de andere patiënt-onderzoekspartner, dat zij in het begin 
dezelfde twijfels had.

Joos:
Ik participeerde in het team omdat ik een zoon met een nierziekte heb. Soms 
twijfelde ik of ik wel voor hem en andere ouders kon praten. Gaandeweg rea-
liseerde ik mij echter dat ik niet vóór hen hoef te praten maar mét hen kan 
praten.
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Karen:
Ik dacht altijd dat wetenschappelijke kennis de enige kennis is die telt. Tijdens 
mijn studie psychologie werd erg gehamerd op het belang van het verkrijgen 
van objectieve zuivere kennis middels het gebruik van betrouwbare en gecon-
troleerde studies. Ik had geleerd om wetenschappelijke kennis te zien als de 
meest ideale vorm van kennis. Het had, zo leerde ik, meer status dan de ver-
halen en ervaringen van mensen en het was lastig om nu te geloven dat mijn 
ervaringen als patiënt en dochter van een patiënt werden gezien als een waar-
devolle bron van kennis voor wetenschappelijk onderzoek.
Dit zorgde ervoor dat ik mij in het begin wat onzeker voelde, maar gaande 
weg merkte ik dat mijn ervaringen inderdaad waardevol waren. Ik las ook een 
artikel van Franscisca Caron-Flinterman en haar collega’s uit 2005. Dit artikel 
hielp mij omdat zij in haar artikel benadrukt dat wetenschappers zelf ook niet 
puur objectief zijn. Zij beschrijft dat onderzoekers, net als anderen, ook in een 
sociale context wonen en werken en eveneens waarden en persoonlijke inte-
resses hebben die hun werk, observaties en dus het proces van kennisverwer-
ving beïnvloeden. Ik vond het erg herkenbaar om te lezen dat het ontwikkelen 
van kennis inderdaad helemaal niet zo objectief is, als altijd wordt veronder-
steld. Daarnaast sprak ik met Tineke over het gegeven dat ervaringskennis ook 
eigenlijk niet zo anders is dan wetenschappelijke kennis.

Tineke:
Ik sprak met Karen over artikelen die aantonen dat ervaringskennis niet alleen 
maar subjectief is. Het ontstaat als ervaringen, bewust of onbewust, worden 
omgezet in persoonlijke inzichten die de persoon in kwestie helpen om met de 
ziekte en beperkingen om te gaan. Als patiënten hun ervaringskennis delen 
en er op reflecteren dan ontstaat er kennis die verder gaat dan alleen individu-
ele kennis. De kennis wordt intersubjectief, net als wetenschappelijke kennis, 
en kan vertaald worden naar andere situaties. Ik vertelde haar dat zij niet onze-
ker hoefde te zijn over de waarde van haar kennis, juist omdat zij reflecteerde 
op haar kennis en deze deelde.

Karen:
Mijn zelfvertrouwen nam gedurende het project toe. Ik werd mij er van bewust 
dat ik inderdaad veel kennis kon inbrengen. Als dochter van een nierpatiënt 
had ik van dichtbij ervaren hoe het is om cystenieren te hebben. Ik wist wat het 
fysiek kon betekenen, maar ook hoe de ziekte en de dialyse het leven van mijn 
moeder beïnvloedden. Ik wist wat het voor mij en mijn familie had betekend. 
Ik had hierover gesproken met vrienden, familie en andere nierpatiënten en 
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er over nagedacht. Dit alles heeft mij in al die jaren geholpen om er mee om 
te gaan en het een plek in mijn leven te geven. Ik was niet meer te veel bezig 
met mijn eigen ervaringen en emoties en wist ook wat anderen hadden door-
gemaakt. Mijn kennis was dan wel niet wetenschappelijk, maar ik kon wel 
vertellen wat het leven met een nierziekte inhoudt.

14 .4   Re la t ione le  zorgen:  ge l i jkwaard ig  en  ondersteunend 
z i jn

Karen:
Tijdens het project deden de onderzoekers en de patiënt-onderzoekspartners 
hetzelfde werk, maar dan wel vanuit een verschillende achtergrond. In de eer-
ste fase die gericht was op het creëren van sociale condities, presenteerden wij 
bijvoorbeeld samen het project bij de Nierpatiënten Vereniging. Juist door de 
deelname van mij en Joos, de andere patiënt-onderzoekspartner, werd het pro-
ject als geloofwaardig gezien en waren mensen bereid om deel te nemen aan 
het project. Vanaf het begin hadden wij regelmatig projectteam overleggen. In 
deze bijeenkomsten bespraken wij het verloop van het project en deelden wij 
onze ervaringen met de interviews. Door onze ervaringen te vertellen, konden 
Joos en ik de onderzoekers in het team helpen om de impact van de ziekte te 
begrijpen.

Joos:
Ik herinner mij nog goed een bijeenkomst die een paar dagen na de ‘nier-
dag’ van mijn zoontje plaatsvond. Veel nierpatiënten vieren de dag dat zij 
hun donornier krijgen: de ‘nierdag’. Voor veel patiënten is deze dag namelijk 
belangrijker dan hun verjaardag. Karen had mijn zoon een kaartje gestuurd 
omdat zij weet hoe belangrijk deze dag kan zijn. Aan het begin van de bijeen-
komst spraken Karen en ik over zijn ‘nierdag’ en ik weet nog heel goed hoe 
verbaasd de andere teamleden waren. Zij hadden nooit beseft dat deze dag zo 
belangrijk kan zijn en beseften onvoldoende wat de impact van het krijgen van 
een donornier is.
Door in een informele manier te praten over onze ervaringen en ons leven, 
kregen de onderzoekers steeds beter een beeld van het leven met een nier-
ziekte.
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Karen:
Ik herinner mij heel goed alle vragen die Christi, één van de onderzoekers, 
ons stelde. Zij wilde weten hoe het is om met een nierziekte te leven. Later ver-
telde zij ons hoe belangrijk al die informele gesprekken voor haar zijn geweest.

Christi:
In het begin had ik echt geen flauw idee wat het leven met een nierziekte 
inhield. Door met Joos en Karen te praten, kreeg ik daar een veel beter beeld 
van. Ik begreep beter wat de impact van een nierziekte op het leven is. In het 
begin was ik een beetje afwachtend en ik twijfelde of ik zomaar al die persoon-
lijke dingen aan hen mocht vragen. Karen en Joos waren echter heel open 
en gaven mij het idee dat ik echt alles kon en mocht vragen. Aan de andere 
kant vroegen zij mij ook naar mijn ervaringen op de universiteit en waarom ik 
wilde promoveren. Ik had daardoor niet het gevoel dat ik hen aan het onder-
vragen was. Wij konden over en weer onze ervaringen delen en zo veel van 
elkaar leren.

Karen:
De bijeenkomsten werden benut om samen een lijst met thema’s voor de inter-
views samen te stellen (topic lijst). Joos en ik konden een duidelijke bijdrage 
leveren door over onze ervaringen te spreken. Wij hadden al een gevoel ont-
wikkeld van wat belangrijk kan zijn in het leven van nierpatiënten. Wij hadden 
ook een duidelijke bijdrage aan het werven van respondenten voor de inter-
views. Door onze contacten met patiënten en verenigingen ging het allemaal 
wat makkelijker om mensen te werven. Ook het feit dat wij deelnamen aan het 
team, was voor respondenten een reden om mee te willen doen. Mede door 
onze inbreng, werd de doelgroep uitgebreid met pubers en ouders van jonge 
kinderen.

Tineke:
De tweede fase, de consultatiefase, startte en bestond uit het uitvoeren van 27 
diepte interviews. De interviews waren gericht op het in kaart brengen van 
het verhaal van de respondenten. De topic lijst werd gebruikt om te kijken of 
alle relevante thema’s aan de orde waren gekomen. Het verhaal van de patiënt 
stond echter centraal en werd gevolgd. Soms leidde dit tot lange interviews van 
wel twee tot drie uur. De interviews waren dikwijls bij de respondenten thuis 
en werden door een onderzoeker en patiënt-onderzoekspartner, uitgevoerd. 
Wij hadden van te voren geen voorbeelden van het werken met patiënt-onder-
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zoekspartners op deze manier, maar deze manier van werken leek passend en 
bleek te werken.

Karen:
De eerste interviews waren spannend omdat ik de onderzoeker met wie ik dat 
zou gaan doen, nog niet kende. Zij was nieuw omdat één van de andere onder-
zoekers gestopt was nadat wij net begonnen waren. Zij kon zich onvoldoende 
identificeren met het project en vanaf het begin was zij niet blij met de deel-
name van patiënt onderzoekspartners aan het project. Zij vond het samen wer-
ken maar onpraktisch en onnodig duur. Tijdens een telefoongesprek dat wij 
een keer hadden, stelde zij zich erg superieur op waardoor ik mij de mindere 
voelde. Het voelde alsof zij mij kon maken of breken en zij de macht had over 
het proces. Dit gaf mij een onprettig gevoel en gaf mij niet veel vertrouwen 
in de samenwerking. Zij besloot te stoppen met het project maar door haar 
opstelling zag ik wel wat op tegen de houding van de nieuwe onderzoeker, 
Ezra, met wie ik alle interviews zou gaan doen. Wat zou zij vinden van deze 
samenwerking? Zou zij de meerwaarde wel inzien? Wat als zij zichzelf nou 
waardevoller zou vinden? Wat als zij mij als een emotioneel, incapabel obsta-
kel zou zien dat alleen maar veel steun nodig heeft? Ik realiseerde mij eigen-
lijk helemaal niet dat Ezra ook twijfels zou kunnen hebben. En wat had ik het 
mis! Zij en Christi hadden ook hun twijfels en angsten. Later benadrukte Guy, 
de betrokken hoogleraar van de afdeling, in één van onze reflecties dat het 
belangrijk is om geen dichotomieën te creëren.

Guy:
Ik herinner mij dat ik heb ingebracht dat ik er vanuit ging dat Karen vast 
niet het enige teamlid met twijfels en emoties was. Ik heb uitgelegd dat alle 
team leden hun emoties hebben die zij moeten hanteren en dat Karen wat mij 
betreft sterker leek dan menig academisch onderzoeker. Ik heb dan ook bena-
drukt dat het belangrijk is om elkaar als gelijkwaardig te zien.

Tineke:
Ik voegde daar aan toe dat het verwarrend kan zijn omdat onderzoekers dik-
wijls geacht worden geen emoties en eigen ervaringen in te brengen, terwijl 
er van patiënt onderzoekspartners juist verwacht wordt dat zij hun emoties en 
ervaringen inbrengen. Hierin zit een ongelijkheid. In 2008 schreven Wendy 
Austin en haar collega’s in het tijdschrift Qualitative Health Research een 
mooi artikel over het werken binnen transdisciplinaire teams in het. Hierin 
geeft zij aan dat het delen van ervaringen ontzettend belangrijk is, maar ook 
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ontzettend moeilijk kan zijn voor academisch geschoolde professionals. Later 
bezocht Joan Tronto ons en zij vertelde dat zorgethiek begint vanuit het uit-
gangspunt dat iedereen een zekere kwetsbaarheid heeft en dat het geen zin 
heeft om die te maskeren. Dit is wat ik ook probeerde over te brengen op het 
team door iedereen uit te nodigen te spreken over zijn ervaringen en door 
ruimte te creëren voor informele gesprekken.

Karen:
Dat klopt en ik was superblij met mijn collega Ezra. Wij konden dingen delen 
en vanaf het begin verliep de samenwerking goed. Er was meteen een weder-
zijds begrip en respect voor elkaar waarbij wij van elkaar wilden en konden 
leren en elkaar zo nu en dan nodig hadden. We waren gelijkwaardig en had-
den allebei onze sterke kanten, emoties en beperkingen. Gedurende het pro-
ject spraken wij vanaf het begin veel over onze gedachten en emoties. Al vanaf 
het eerste pilot interview was er een klik. In dit eerste interview ontstond er 
een basis van gelijkwaardigheid en steun voor elkaar. In de eerste interviews 
hadden wij nog een duidelijke taakverdeling. Ezra startte het interview met de 
inleiding en gaf achtergrondinformatie over het project en ik stelde de eerste 
vragen over het leven met de nierziekte. Tijdens deze eerste interviews, hoor-
den de onderzoekers veel nieuwe informatie. Voor mij was de informatie min-
der nieuw waardoor ik makkelijker kon doorvragen en verbanden kon leggen. 
Na een tijdje veranderde dit allemaal een beetje. Ezra raakte meer bekend met 
het leven met een nierziekte en kon steeds beter doorvragen en aansluiten. Dit 
kwam niet alleen door de interviews maar ook doordat wij veel spraken over 
de interviews. Op weg naar huis, na een interview, namen wij het gesprek door 
en wat het gesprek met ons deed. Het waren voor mij bijzondere gesprekken 
en ze hielpen om dingen een plek te geven.

Ezra:
De gesprekken met respondenten riepen soms veel emoties op. Soms maakte 
de informatie mij verdrietig. Nierpatiënten hebben namelijk zo veel proble-
men waar zij mee om moeten gaan! Ik was ook geraakt door het vertrouwen 
dat patiënten ons gaven. Zij waren zo open en eerlijk en lieten ons hun emo-
ties zien. Alle interviews waren speciaal voor mij en het was voor mij belang-
rijk om mijn emoties met Karen te delen.

Karen:
We spraken echter niet alleen over serieuze thema’s. Wij konden ook erg veel 
plezier hebben over niets. Op een dag vertelde Ezra mij bijvoorbeeld dat wij 
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volgens haar een ‘lekker ding’ zouden gaan ontmoeten. Zij had telefonisch 
met onze respondent gesproken en zij vertelde mij dat deze man echt een sexy 
stem had. Zij wist het zeker: deze man zou een sexy, goeduitziende man zijn. 
Onderweg visualiseerden wij deze respondent en spraken wij over hem als 
zijnde ‘de perfecte man’. Wij hadden uitermate veel lol na het interview, toen 
gebleken was dat deze man absoluut een vriendelijke man was, maar zeker 
geen ‘lekker ding’.

Ezra:
Het is nu nog steeds een grapje tussen ons!

Karen:
Gaandeweg veranderde onze werkrelatie in een vriendschap en onze gesprek-
ken hielpen mij om om te gaan met de emoties die soms ontstonden door de 
gesprekken met respondenten. Mede door deze gelijkwaardigheid en gesprek-
ken, had ik verder geen ondersteuning nodig om hiermee om te gaan. Het 
werd mij echter meer en meer duidelijk dat de professionele onderzoeker ook 
niet altijd sterk is of krachtiger is dan een patiënt-onderzoekspartner. Ook 
zij hebben hun emoties en beperkingen en iedereen heeft elkaar nodig op 
bepaalde momenten. Het was niet zoals ik had gedacht: Ezra was niet degene 
die mij zou kunnen maken of breken. Zij hoefde mij niet per se te versterken, 
wij versterkten elkaar.

Christi:
Ik had in het begin alleen wel het gevoel dat ik Karen en Joos moest ‘ empoweren’. 
Het maakte mij onzeker, want hoe moest ik dat doen? Gaandeweg bleek dat 
het helemaal niet zo werkte natuurlijk.

Karen:
Het hielp mij ook dat Tineke sprak over een artikel van Michelle Van der 
Plaat uit 1999 over het concept van relationele empowerment. Ik begon steeds 
beter in te zien dat wij allemaal soms object en soms subject van empower-
ment zijn. Christi, Ezra en Tineke hoefden Joos en mij niet te empoweren. 
Wij ondersteunden elkaar. De patiënt-onderzoekspartners moesten soms 
de onderzoekers ondersteunen en andersom. In het begin wisten de onder-
zoekers bijvoorbeeld zo goed als niets over nierziekten en de impact hiervan. 
Joos en ik ondersteunden hen in dit proces en leidden hen rond in deze nieuwe 
wereld. En als zij soms hun werk moesten verdedigen binnen de academische 
wereld, dan konden mijn praktische ervaringen soms overtuigender zijn dan 
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hun rationele argumenten. Ik zag hen worstelen met hun houding om zo te 
voorkomen dat zij een superieure houding zouden aannemen. Dit deden zij 
bijvoorbeeld door hun kwetsbaarheid te tonen, wat heel goed voelde. De moge-
lijkheid om elkaar te ondersteunen, groeide langzaam uit tot een besef dat wij 
allemaal bij kunnen dragen aan de productie van kennis en sociale verande-
ringen en dat wij in dit proces allemaal iets kunnen leren.

14 .5   E th ische  zorgen:  mag ik  v r ienden worden met 
medepat iënten?

Karen:
Mijn zelfvertrouwen als patiënt-onderzoekspartner groeide en er ontstond een 
gelijkwaardige samenwerking en relatie met mijn teamleden. Maar ondanks 
dat, kwamen er nieuwe vragen op mijn pad. Ik vroeg mij bijvoorbeeld af hoe 
ik mijn persoonlijke interesses en voorkeuren kon scheiden van mijn rol als 
onderzoekspartner. Ook vroeg ik mij af hoe ik kon omgaan met respondenten 
bij wie er sprake was van onderlinge herkenning. Met sommige respondenten 
had ik veel ‘jij weet wat ik bedoel’ momenten. Het kwam ook voor dat respon-
denten wilden weten hoe ik dingen had ervaren. Ik was erg verbaasd toen 
dat de eerste keer gebeurde. Ik vroeg mij af waarom zij mijn verhaal wilden 
horen. Maar ik merkte ook dat het delen van mijn ervaringen en die van mijn 
moeder, de respondenten hielp om hun verhaal te vertellen. Respondenten 
begrepen hun eigen ervaringen beter als zij deze naast die van mij of mijn 
moeder konden plaatsen. Eén respondent was bijvoorbeeld blij te horen dat 
hij niet de enige was die gestresst kon raken als zijn bloedwaarden iets ver-
hoogd waren. Aan de andere kant was ik ook blij om dat te horen: ‘Gelukkig, 
ik ben niet de enige die dat heeft!’ De interviews gaven mij dus de kans om 
een beter begrip te krijgen van mijn eigen leven en situatie. Ik realiseerde mij 
echter ook heel goed dat ik mijn persoonlijke interesses moest scheiden van 
het onderzoek en de vragen die ik zou stellen. Soms was ik erg nieuwsgierig 
naar bepaalde zaken. Dit kwam dan alleen niet voort uit wetenschappelijke 
interesse maar door mijn persoonlijke twijfels en situatie. Ik probeerde mij 
daar bewust van te zijn en niet te veel te focussen op persoonlijke thema’s. 
Ezra hielp mij hierbij. Aan de andere kant viel het mij op dat deze vragen uit 
persoonlijke interesse, soms juist ook voor het onderzoek heel relevant konden 
zijn. Mijn persoonlijke agenda en de onderzoeksagenda kwamen dan samen. 
Ik weet nog dat ik een keer langer doorvroeg over de twijfels over al dan niet 
kinderen willen krijgen. Voor mij was dit een zeer relevant thema en ik vroeg 
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meer dan strikt noodzakelijk was voor het onderzoek. De respondent vond het 
prima en gaf later aan dit niet eens door gehad te hebben. Het leverde bij mij 
echter wel vragen op over mijn rol en hoe ik mij moest gedragen. Was ik niet te 
opdringerig geweest? Mag ik de respondent wel hiervoor ‘gebruiken’? Op een 
dag hadden wij een interview met een patiënt van mijn leeftijd. Hij had een 
donornier ontvangen na een periode van dialyse. Tijdens het lange interview 
van meer dan twee uur, merkte ik een ‘klik’ tussen hem en mij. Onze situaties 
waren deels identiek wat betreft de ziekte, onze opleiding, leeftijd, karakter en 
onze twijfels en ambities. Ik had nog nooit iemand ontmoet die wat dat betreft 
zo veel overeenkwam en ik had de behoefte om hem beter te leren kennen. Ik 
dacht dat wij vast veel van elkaar konden leren en met elkaar konden delen. 
Ik maakte mij hier zorgen over. Ik had namelijk altijd geleerd dat je als onder-
zoeker of professional afstand moet houden en niet te betrokken mag raken bij 
patiënten. Na het interview spraken Ezra en ik hierover.

Ezra:
Ik merkte de onderlinge herkenning tussen Karen en de respondent tijdens 
het interview maar het stoorde mij totaal niet. Ik begreep waarom zij zo geïn-
teresseerd in elkaar waren en het deed mij denken aan een stuk dat ik ooit 
las in het tijdschrift Medische Antropologie. Het was geschreven door Karen 
Mogendorff, een vrouw met een lichamelijke beperking. Zij ontmoet tijdens 
haar onderzoek ook iemand die erg op haar lijkt. In haar artikel beschrijft 
zij dat deze ontmoeting voor haar eigen ontplooiing belangrijk was omdat zij 
hierdoor dagelijkse dingen kon bespreken en vergelijken en zaken die altijd 
verstopt waren, kon bespreken. Ik zag dit proces van zoeken en antwoorden 
vinden, gebeuren tussen Karen en deze nierpatiënt. Ik denk zelfs dat het 
interview hierdoor diepgaander werd en ons veel waardevolle informatie heeft 
opgeleverd.

Karen:
Ezra en ik bespraken dat deze klik en interesse in elkaar ons in dit geval had 
geholpen om nog betere en diepere kennis te verkrijgen. Wij waren het er over 
eens dat het nooit goed is om het meedoen als therapeutisch proces te zien. De 
interviews waren in principe bedoeld om data te verzamelen, niet om vriend-
schappen op te bouwen. Vriendschappen kunnen tenslotte een vertekening 
veroorzaken als je de data analyseert.
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Joos:
Wij maakten een soortgelijke situatie mee. Christi en ik hadden een interview 
met de moeder van een kindje met een nierziekte. Tijdens het interview wilde 
zij ook graag mijn verhaal horen. Zij wilde weten hoe ik met alles om ging en 
wat het met mij deed. Christi en ik voelden ons wat onprettig in deze situatie. 
Christi voelde zich een indringer in een gesprek tussen twee moeders en ik 
voelde mij ongemakkelijk omdat ik niet goed wist of ik hier wel over mocht 
praten. Later hebben wij het er met het hele team over gehad en bespraken wij 
hoe je hiermee om moet gaan.

Christi:
Tijdens mijn studie leerde ik steeds maar weer dat je als onderzoeker niet te 
betrokken mag raken bij het ‘onderwerp’ van je onderzoek. Relaties, vriend-
schappen en betrokkenheid worden als verwerpelijk en een bron van verteke-
ning gezien. Afstand en neutraliteit daarentegen zijn de magische woorden. 
Later las ik echter een artikel van Janice Huber en Dean Clandinin uit 2002. 
In dit artikel dat in Qualitative inquiry staat, leggen zij uit dat het juist in som-
mige onderzoekstradities belangrijk is om aandacht te besteden aan de relatie 
met de personen die je onderzoekt. Het gaat dan niet om het voorkomen van 
overvraging, exploitatie of misbruik maar het gaat over een actieve houding 
om een goede relatie na te streven tussen de onderzoeker en de respondenten.

Ezra:
Ik had het gevoel dat wij de plicht hadden om goed te zorgen voor de relatie 
tussen ons en de respondenten. Aandacht en interesse in elkaar waren voor 
mij belangrijk en dan niet alleen tijdens het interview. Ik vond ook dat wij 
eerlijk moeten zijn over onze eigen ideeën en persoonlijke interesses om zo te 
voorkomen dat deze ons onderzoek zouden domineren.

Guy:
Ik verwees hen naar het oude maar relevante werk van Hans-Georg Gadamer:
Truth and Method. Dit leek mij een boek dat in dit geval behulpzaam kon zijn. 
Gadamer beschrijft dat onderzoekers een positie kunnen aannemen waarbij 
zij de ander op afstand houden en het gedrag van de ander analyseren met 
behulp van algemene uitgangspunten. De tegenovergestelde positie is de posi-
tie waarin de onderzoeker probeert om in de schoenen van de ander te stappen. 
Hij probeert de ander echt te begrijpen. De derde positie, de intersubjectieve 
positie, ziet Gadamer als de beste. In dit geval is er sprake van een dialogische 
relatie waarin onderzoeker en respondent van elkaar leren en waarin zij door 
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de interactie kunnen veranderen. Het is, bij dit uitgangspunt, belangrijk om 
betrokken te zijn bij de ander en de eigen vooroordelen en ervaringen in te 
brengen. Het contact kan de eigen ideeën veranderen maar het hoeft niet.

Tineke:
Door deze situaties leerden wij van elkaar. Voortaan zullen wij met patiënt 
onderzoekspartners bespreken hoe zij hier mee om kunnen gaan en hoe wij 
misbruik van respondenten kunnen voorkomen.

14 .6   Ex is tent ië le  zaken:  de  z iekte  is  n ie t  langer  een v i jand

Karen:
Het project gaf mij een meer realistisch beeld van het leven met een nierziek-
te. Door de interviews was ik beter in staat om mijn eigen ervaringen te begrij-
pen. Ik kon deze relateren aan de ervaringen van anderen. Als mensen mij 
voor het project vroegen of ik een nierziekte had, dan antwoordde ik met ‘het 
schijnt dat ik een nierziekte heb’ of ‘ze hebben mij verteld dat ik een nierziekte 
heb’. De ziekte was geen onderdeel van mij. Ik probeerde het op een grote 
afstand van mijzelf te houden. Het was iets negatiefs, een vijand, geen deel van 
mij, maar wel iets wat ik moest accepteren. Ik wilde weten waarom het mij was 
overkomen en hoewel ik wist dat er vooralsnog geen mogelijkheden zijn om de 
ziekte te genezen, hoopte ik op mogelijkheden om van de ziekte af te komen. 
Het project maakte mij meer bewust van mijn nierziekte en ik was beter in 
staat om de positieve kanten van de ziekte te zien. Juist door deze ziekte, kon 
ik meedoen aan dit betekenisvolle onderzoek en daardoor was ik gegroeid als 
mens en als onderzoeker. De ziekte werd meer deel van mij als persoon en 
gaf mij de mogelijkheid om mijzelf te ontwikkelen. Ook de relatie met mijn 
ouders veranderde omdat ik anders tegen de cystenieren ging aankijken. Mijn 
ouders kregen meer respect voor mijn emoties. We stopten allemaal wat meer 
met het wegstoppen van de realiteit en onze emoties. Dit was voor mij een erg 
waardevolle verandering.
Na het project sprak ik hierover met Jenny Slatman, een fysiotherapeut en 
filosoof. Zij deed onderzoek op het gebied van ziekte en lichaam. Door het 
gesprek met haar en door het lezen van haar boek Vreemd lichaam uit 2008 
begon ik mij te realiseren dat mensen, als zij geconfronteerd worden met een 
ziekte, zij dit meestal ervaren als een vijand die verbannen moet worden. 
Zieke mensen worden zich door hun ziekte pas echt bewust van hun lichaam. 
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Hun lichaam wordt opeens een onwelkom ding dat activiteiten in de weg staat 
en waar mensen van af willen.

Tineke:
Antropologisch gezien is het vrij natuurlijk dat mensen van hun ziekte af willen 
in een maatschappij die herstel nastreeft. Arthur Frank’s Wounded Storyteller 
uit 1995 preekt over diverse ziekteverhalen waaronder het herstel verhaal. In 
herstelverhalen van patiënten zien zij de ziekte als iets tijdelijks. Het lichaam 
zal weer gezond worden en worden zoals het voorheen was. Het zal allemaal 
gecontroleerd en opgelost worden. Dit herstel verhaal wordt gekenmerkt door 
de overtuiging dat iemand ooit gezond was en ook weer zal worden. De ziekte 
is een onderbreking die ongedaan gemaakt moet worden.

Karen:
Dit is precies wat ik bedoelde als ik zei dat mijn lichaam als een vijand voelde. 
Misschien heb ik mijn lijf wel gereduceerd tot een ‘Körper’.

Tineke:
Zoals Jenny Slatman in haar boek verklaart, slaat ‘Körper’ op een ding met 
kenmerken. Het is niet echt onderdeel van iemand. ‘Leib’ daarentegen, is de 
ervaring dat het lichaam onderdeel van iemand zijn ‘ik’ is. Mensen die een 
herstel verhaal vertellen, zien hun lichaam als ‘Körper’. Zij zien het vanuit het 
een medisch perspectief als een veranderbaar en repareerbaar iets. Als men-
sen hun lichaam reduceren tot een ziek of dwarsliggend ‘Körper’, zullen zij de 
ziekte niet als deel van henzelf zien.

Karen:
Langzaam aan ging ik mijn ziekte en lichaam anders benaderen. Ik voelde mij 
minder naar over de ziekte en probeerde mijn ziekte minder te controleren. 
Er kwam ruimte voor acceptatie en transcendentie: het omgaan met het leven 
met al zijn uitdagingen en kansen. Kathy Charmaz’s boek Good Days Bad 
Days uit 1997 hielp hierbij. Ik herkende wat zij schrijft over zelfacceptatie. Zij 
ziet dit als meer dan slechts acceptatie maar als echt integratie van de ziekte in 
de persoon en zijn toekomstbeelden
Transcendentie betekent herevalueren en vernieuwing. Het anders bezien 
van de toekomst nu de situatie anders is geworden en daar tevreden over zijn. 
Ik ontdekte dat mensen alleen transcendentie kunnen bereiken als zij de tijd 
hebben om te reflecteren en de kans hebben ook essentiële kenmerken van 
zichzelf te erkennen als zijnde losstaand van het lijf. Mensen moeten erva-
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ren dat zij meer zijn dan hun ziekte en lijf. Anderen zouden patiënten hierin 
kunnen ondersteunen. Zij kunnen patiënten helpen om zichzelf te waarderen 
ondanks het falende lichaam. Door deel te nemen aan het onderzoeksteam, 
door reflectie en mijn verhaal te vertellen en door het horen van het verhaal 
van anderen, was ik in staat om een zekere mate van transcendentie te berei-
ken. De existentiële vragen van respondenten en mijzelf (zoals hoop, schaam-
te, verlies, liefde, vriendschap, dood en vrijheid) en de verhalen van anderen, 
hielpen mij om als persoon te groeien.

Ezra:
De existentiële vragen in de verhalen van patiënten, raakten mij ook. Zij maak-
ten mij er nogmaals van bewust wat er echt belangrijk is in het leven. Het gaf 
mij ook een gevoel van dankbaarheid en een besef dat ik betekenisvol werk 
kan doen door er voor te zorgen dat de stemmen van patiënten gehoord wor-
den. Werken met patiënt-onderzoekspartners in een team, zorgt er voor dat je 
deze existentiële vragen niet kunt ontkennen. Juist deze existentiële thema’s 
kunnen door patiënten worden ingebracht en zijn een meerwaarde boven het 
professionele perspectief.

14 .7   A f ronding en  d iscuss ie

Onze onderlinge dialoog over het samenwerken in een onderzoeksteam en 
alle vragen die dit oproept, eindigt hier. Door onze ervaringen te delen, hopen 
wij andere onderzoekers en patiënt onderzoekspartners te ondersteunen. Wel-
licht roepen onze ervaringen herkenning of juist vragen en daarmee een basis 
voor dialoog op. Wij zijn er van overtuigd dat het lezen van de ervaringen van 
anderen, de samenwerking tussen onderzoekers en patiënt onderzoekspart-
ners kan verbeteren.

Door te participeren in een onderzoeksteam, werd Karen geconfronteerd met 
diverse twijfels en vragen en ontdekte zij nieuwe manieren om zichzelf en 
de situatie te begrijpen. In deze dialoog beschreven wij de twijfels, vragen en 
oplossingen van Karen en het team. Het werkte voor Karen goed om al doende 
te leren en er vervolgens op te reflecteren. De onderlinge steun aan elkaar was 
voor iedereen belangrijk om het eigen en gezamenlijke leerproces in te gaan. 
Ieder teamlid had zijn eigen zoek- en leerproces en door samen te werken, 
door te spreken over diverse thema’s en door te reflecteren, konden wij als 
team en als individuen groeien. Met elkaar hebben wij een dialogisch proces 
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doorlopen waarin wij zochten naar onze rol en verantwoordelijkheden. Wij 
zochten naar betekenisvolle samenwerkingsverbanden en wij moesten balan-
ceren om asymmetrische relaties te voorkomen en een balans te vinden tussen 
macht en afhankelijkheid. Wij moesten ook een antwoord vinden op meer 
ethische vragen rondom de verantwoordelijkheid die wij voor elkaar en de res-
pondenten voelden. Het proces was dan ook dialogisch, relationeel en ethisch 
en dit gehele zoek- en leerproces was vruchtbaarder dan slechts het lezen van 
artikelen of het volgen van een cursus. Het volgen van trainingen impliceert 
een ongelijkwaardig proces waarbij een professional de andere, niets wetende 
persoon, kennis en vaardigheden aanreikt en hem probeert te ‘empoweren’. 
Onze relationele manier van werken creëerde een mate van gelijkwaardigheid 
en wederzijdsheid en een andere manier van leren. Wij geven de voorkeur aan 
deze manier van sociaal en contextueel leren, boven een formele, technische, 
wetenschappelijke training, Sociaal, contextueel leren als een eerste stap kan 
wat ons betreft later samengaan met individueel leren door het bestuderen 
van relevante literatuur die aansluit bij de ervaringen van de patiënt onder-
zoekspartner. Reflecties op de samenwerking in het team zijn onderdeel van 
het leerproces. Het is waardevol om tijdens en na het project te reflecteren op 
de samenwerking en jezelf steeds vragen te stellen: wat zijn de wederzijds ver-
wachtingen? Komt de praktijk overeen met de verwachtingen? Hoe verloopt 
het proces? Wat is er veranderd of gegroeid? Wat loopt er niet goed en hoe kan 
dat veranderd worden?

Dit schrijfproces roept ook andere vragen op: moeten patiënt onderzoekspart-
ners bijvoorbeeld altijd over hun ervaringen schrijven om hun leerproces te 
ondersteunen? Moeten patiënt onderzoekspartners de kans krijgen om een 
proefschrift te schrijven? Moeten zij een academische achtergrond hebben? 
Kan hun achtergrond hen steunen of juist belemmeren en op welke manier 
dan? Wat moeten professionals vertellen over hun achtergrond? Zijn de vragen 
die Karen had typisch voor patiënt onderzoekspartners? Of heeft de relatie die 
zij had met Ezra, kenmerken die in andere relaties tussen patiënt onderzoeks-
partners en onderzoekers ook voorkomen? Andere verhalen van en ervarin-
gen van onderzoekers en patiënt onderzoekspartners en verdere reflecties zijn 
nodig om een antwoord op alle deze vragen te vinden.

Concluderend willen wij benadrukken dat het beter is om in termen van 
‘en-en’ dan in termen van ‘of-of’ te denken. Wetenschap is niet tegenover-
gesteld aan relaties. Zij kunnen gecombineerd worden en zich ontwikkelen in 
interactie. Ervaringskennis en professionele kennis kunnen complementair 
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aan elkaar zijn en elkaar beïnvloeden. Patiënt onderzoekspartners en onder-
zoekers kunnen elkaar versterken en kunnen soms versterkt worden in het 
samenwerkingsproces. Het ervaren van spanningen en het vinden van oplos-
singen in de praktijk kunnen net zo relevant zijn als het gezamenlijk achteraf 
reflecteren. Gedurende het proces van samen onderzoek doen, kan het begrip 
patiënt onderzoekspartner inhoud en vorm krijgen en door als gelijkwaardige 
partners onderzoek te doen ontstaat er een uniek partnerschap!

Dankwoord
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15 Mensen met een verstandelijke 
beperking maken een agenda voor 
onderzoek. Over het vergroten van 
zeggenschap en empowerment

Christi Nierse

Mensen met een verstandelijke beperking hebben recht om inspraak 
te hebben in onderzoek. Het beïnvloedt immers direct of indirect 
hun leven. Om de participatie van mensen met een verstandelijke 
beperking te doen slagen, is speciale aandacht nodig voor de wijze 
waarop deze groep hun eigen stem vindt, ontwikkelt en vervolgens 
deelt met anderen. Dit hoofdstuk gaat daarover. Het beschrijft hoe 
op een systematische manier gezocht is naar de stem van men-
sen met een verstandelijke beperking en hoe die stem in dialoog 
is gebracht met andere mensen met verstandelijke beperkingen. 
We noemen dat agenderingsonderzoek. In dit onderzoek speelde 
enclave deliberatie een belangrijke rol. Dat betekent dat mensen 
allereerst in een persoonlijke stem formuleren, om die vervolgens 
met anderen te delen en uiteindelijk tot een gezamenlijke politieke 
stem te komen.

15 . 1   Par t ic ipat ie  van mensen met  een vers tande l i jke 
beperk ing  in  onderzoek

Participatie van mensen met een verstandelijke beperking in het vaststellen 
van een agenda voor onderzoek heeft een belangrijke intrinsieke waarde. Deze 
mensen hebben het democratische recht om een stem te krijgen in een onder-
zoeksproces waarin hun levens beïnvloed zullen worden. Middels participatie 
wordt tegemoet gekomen aan hun behoeftes.
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Daarnaast is ook sprake van een inhoudelijke meerwaarde, waarin mensen 
met verstandelijke beperkingen nieuwe onderwerpen of aandachtspunten 
aandragen die vanuit hun perspectief belangrijk zijn, en waar onderzoekers 
onvoldoende zicht op hebben, of al te makkelijk aan voorbij gaan.

In toenemende mate zien studies het licht waarin de perspectieven van men-
sen met een verstandelijke beperking meegenomen worden. Participatie in het 
proces van het agenderen van onderwerpen voor onderzoek is vooral beperkt 
tot het consulteren van mensen met een verstandelijke beperking ten aanzien 
van onderwerpen die vooraf door onderzoekers vastgesteld zijn.

Studies gericht op participatie leiden niet noodzakelijk tot controle van de par-
ticipanten over het vaststellen van de resultaten. Participatie kan tevens lei-
den tot pseudoparticipatie of ‘tokenisme’ indien mensen geen enkele invloed 
kunnen uitoefenen op besluitvorming in het proces. Als mensen met een 
verstandelijke beperking worden betrokken in brede consultaties over onder-
zoek waarbij ook andere partijen aanwezig zijn, moet men ervoor waken dat 
hun stem makkelijk gedomineerd kan worden, omdat zij niet de gebruike-
lijke partners zijn in onderzoek. Het kan ook gebeuren dat mensen simpelweg 
te weinig tijd krijgen om hun gezichtspunten over onderzoek te formuleren. 
Een gemarginaliseerde plek in de samenleving, stigmatisering en zelfcen-
suur compliceren het proces om authentieke ervaringen te verhelderen en in 
een groep voor het voetlicht te brengen. Ten slotte worden ervaringskennis 
en wetenschappelijke kennis verschillend beoordeeld. Ervaringskennis wordt 
dan gezien als subjectief, emotioneel gekleurd of als reeds bekend. Ervarings-
kennis staat lager in de hiërarchie dan wetenschappelijke kennis. Er moet dan 
aandacht zijn voor empowerment van mensen met een verstandelijke beper-
king om gesprekken met professionals aan te gaan.
Een manier om met deze factoren om te gaan, is om mensen met een beper-
king te helpen om een eigen stem als individuen te ontwikkelen, en dan een 
proces te faciliteren waarin gedeelde ervaringen verder ontwikkeld worden tot 
een collectieve, politieke stem. Centraal in dit proces staat dan ‘enclave deli-
beratie’ (Karpowitz et al., 2009). Dit is een begrip uit de politieke literatuur. 
‘Enclave deliberatie’ houdt in dat gemarginaliseerde groepen die normaliter 
uitgesloten worden van deelname aan een (democratisch) proces, eerst van-
uit hun eigen ‘enclave’ met elkaar in gesprek gaan en een stem ontwikkelen. 
Vervolgens kunnen zij in gesprek gaan met andere groepen. Het is een alter-
natief voor ‘proportionele deliberatie’, waarin groepen in gelijke mate verte-
genwoordigd zijn in het proces. Men gaat er dan vanuit  dat alle groepen ook 
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op een gelijkwaardige manier een bijdrage hebben in discussies en besluitvor-
ming. Zoals we hieronder laten zien, is dit echter niet vanzelfsprekend.

15 .2   Achtergrond van het  onderzoekspro ject

In 2005 concludeerde de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) in het rap-
port ‘Onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking’, dat het ondui-
delijk was of wetenschappelijk onderzoek naar verstandelijke beperkingen 
eigenlijk wel bijdroeg aan de behoeften van mensen met een verstandelijke 
beperking en hun ouders. William Westveer, directeur van de Landelijke 
Federatie voor Belangenbehartiging (LFB) zei hier het volgende over: ‘Onder-
zoek is voor ons iets dat anderen bedacht hebben om over ons iets te weten te komen’. 
ZonMw reageerde hierop door twee universiteiten uit te nodigen een agen-
deringsproces te starten met mensen met een verstandelijke beperking. Dit 
project had als doel om een onderzoeksagenda met mensen met verstandelijke 
beperkingen op te stellen, en hen meer zeggenschap in onderzoek te geven. 
Dit agenderingsproject vond plaats tussen december 2005 en september 
2006. In het project werkten de twee universiteiten (de Vrije Universiteit en 
de Universiteit Maastricht) samen met de Landelijke Federatie voor Belangen-
behartiging (LFB) en de Federatie voor Ouderverenigingen (tegenwoordig het 
Platform VG).

Hoewel wij als universitaire onderzoekers het projectvoorstel schreven, con-
sulteerden we direct na honorering deze twee belangenverenigingen om de 
uitvoering van het projectvoorstel af te stemmen en hun betrokkenheid in 
het project af te spreken. In deze gesprekken kwam het betrekken van onder-
zoekspartners aan de orde. Onderzoekspartners zijn onderzoekers met erva-
ringskennis (Nierse et al., 2010; Abma et al., 2009). Zij zijn in zoveel mogelijk 
fasen van het onderzoek actief betrokken en werken op een gelijkwaardige 
manier samen met universitaire onderzoekers. Deze samenwerking heeft 
verschillende voordelen, zoals de mogelijkheid om eigen ervaringskennis te 
delen met andere onderzoekers uit het team gedurende het hele onderzoek, de 
toegang tot de onderzochte groep vergemakkelijken, het bewerkstelligen van 
vertrouwen met de onderzoeksgroep, het vertalen van jargon, het onthullen 
van vooroordelen, en het ontwikkelen van nieuwe perspectieven binnen het 
onderzoek. We verwachtten ook dat participatie in het onderzoeksteam zou 
bijdragen aan de empowerment van de onderzoekspartners.
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15 .3   Een respons ieve  aanpak  van het  onderzoek :  de  theor ie

Het agenderingsproces volgde een responsieve methodologie. Deze aanpak 
kent zijn oorsprong in het veld van de onderwijskunde, specifiek in de evalu-
atie van onderwijsprogramma’s. De methode is ontwikkeld door Robert Stake 
en Egon Guba en Yvonna Lincoln. Een responsieve methodologie erkent de 
pluraliteit van waarden en opvattingen en beoogt de perspectieven van zoveel 
mogelijk stakeholders te verhelderen in een evaluatieproces. Stakeholders zijn 
belanghebbenden in een bepaalde situatie. Guba en Lincoln benadrukten het 
belang van het evalueren samen met stakeholders. Later hebben Tineke Abma 
en Guy Widdershoven een meer interactieve versie van responsieve methodo-
logie ontwikkeld, waarin het nastreven van een dialoog tussen stakeholders 
centraal staat en verhalen als uitgangspunt dienen. In een dialoog kunnen 
stakeholders hun perspectieven op een bepaalde situatie of probleem uitwis-
selen, maar daarnaast kunnen zij ook door de interactie elkaar nieuwe vra-
gen stellen, nieuwe inzichten vergaren, of gezamenlijke aanbevelingen voor 
de praktijk formuleren. Deze dialogische insteek van responsieve methodolo-
gie benadrukt het belang van inclusie van extra kwetsbare en vaak gemargi-
naliseerde stakeholders en het bewerkstelligen van een partnerschap tussen 
stakeholders. Hierdoor is het een passende aanpak om mensen met een ver-
standelijke beperking actief te betrekken in onderzoeksagendering.
De responsieve methodologie wordt voorts gekenmerkt door een cyclisch en 
emergent design, waarin de onderzoeksactiviteiten niet op voorhand vast-
gelegd zijn, maar waarin de onderzoeksactiviteiten zich in samenspraak met 
de stakeholders gaandeweg ontwikkelen. Hierdoor konden we ons aanpas-
sen aan de ervaringen die we gedurende het onderzoek opdeden. Voor dit 
agenderingsproject betekende het dat de thema’s en aandachtspunten die de 
onderzoekspartners naar voren brachten, de inbreng vormden voor de verdere 
stappen in het onderzoeksproces.
Naast empowerment van mensen met een verstandelijke beperking om als 
onderzoekers in het team te participeren, beoogt een responsieve methodolo-
gie participatie door middel van dialoog binnen stakeholder groepen en tus-
sen verschillende stakeholders. De onderzoeker kan dan de rol innemen van 
een facilitator, onderwijzer, onderzoeker, evaluator of een Socratische gids. 
Natuurlijk kunnen machtsverschillen tussen stakeholders een rol spelen in 
het onderzoeksproces, bijvoorbeeld doordat een dominante groep de ervarin-
gen en perspectieven van een meer kwetsbare groep niet relevant of onge-
loofwaardig verklaart. Het is dan belangrijk om de stakeholdergroep met de 
minste invloed het meeste aandacht in het proces te geven. Op deze manier 
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kan de meest kwetsbare stakeholdergroep eerste een eigen stem ontwikkelen, 
voordat zij in gesprek gaan met andere stakeholders. Zij worden dan ook als 
eerste in het proces gehoord. Pas nadat de meest kwetsbare stakeholdergroep 
een eigen agenda gegenereerd heeft, kan zij in dialoog gaan met andere stake-
holders, waarin zij met elkaar streven naar wederzijds begrip door het uitwis-
selen van ervaringen en perspectieven.
De onderzoeksagenda die resulteerde uit dit project vormde uiteindelijk de 
inbreng in het ZonMw programma Verstandelijke Beperkingen. In de pro-
grammacommissie die onderzoeksvoorstellen beoordeelt, waren ook mensen 
met een verstandelijke beperking en ouders vertegenwoordigd. Dit speelde 
echter toen dit onderzoeksproject al was afgelopen. Dit onderzoek kon dus 
helaas niet worden afgesloten met een dialoog tussen meerdere stakeholders. 
Wel zijn verschillende stappen doorlopen om tot een onderzoeksagenda te 
komen van  mensen met een verstandelijke beperking en ouders. Zij speelden 
ook een actieve rol in dit proces. De meerwaarde van dit proces en de punten 
die we geleerd hebben, geven we hieronder weer.

15 .4   Een respons ieve  aanpak  van het  onderzoek :  de 
onderzoeksact iv i te i ten

Een responsieve methodologie bestaat uit verschillende fasen, die we in dit 
onderzoek aangehouden hebben. Als eerste maakten we in de verkennende fase 
kennis met de onderzoekspartners. De LFB en de FvO benaderden drie men-
sen die interesse hadden om als onderzoekspartners deel te nemen aan het 
onderzoek. Dit waren twee mensen met een lichte verstandelijke beperking en 
een moeder van een zoon met ernstige beperkingen. In plaats van het houden 
van sollicitatiegesprekken, werden ze uitgenodigd om een teamvergadering bij 
te wonen en maakten daar kennis met het onderzoeksteam. De eerste ontmoe-
ting was voor iedereen even wennen. Zelf vond ik het aanvankelijk moeilijk 
om met hen te praten, omdat ik twijfelde of ze mij wel zouden begrijpen en ik 
hen. Toch raakten we al gauw in gesprek over het onderzoek, welke activiteiten 
we wilden ondernemen, en hoe we mensen met een verstandelijke beperking 
wilden benaderen. Ze bleken heel nieuwsgierig en wilden graag participeren 
in het onderzoeksproject als onderzoekspartners. Vanaf dat moment waren zij 
actief betrokken bij elke fase van het onderzoekproces.
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Foto van de onderzoekspartners, uit het Reformatorisch Dagblad (14-2-2006), met 

van links naar rechts José van Dijk, Michiel Zeeuw en Janneke Smit.

In de verkennende fase hielden we gesprekken met sleutelfiguren (onder-
zoekers, beleidsmedewerkers bijvoorbeeld) uit het veld van (verstandelijke) 
beperkingen en handicaps. Tenslotte stelden we een gemengde klankbord-
groep samen met vertegenwoordigers uit diverse organisaties op het gebied 
van onderzoek, belangenbehartiging en beleid. Deze klankbordgroep kwam 
halverwege en aan het einde van het project bij elkaar waarbij de leden kritisch 
commentaar gaven op de tussen-  en eindrapportages.
In de consultatiefase van het onderzoek hielden we interviews met mensen 
met een verstandelijke beperking (N=7) en met ouders van jonge kinderen of 
van kinderen met ernstige verstandelijke beperkingen (N=6). De interviews 
werden altijd gedaan in duo’s, bestaande uit een onderzoekspartner en een 
universitaire onderzoeker. De respondenten werden geworven door de LFB 
en FvO, maar we namen ook contact op met grote instellingen voor mensen 
een verstandelijke beperking. Op deze manier kregen we toestemming om 
een keer te komen kijken in bijvoorbeeld een woonvoorziening of op de dag-
besteding, en daar mensen konden benaderen voor een interview. Ook organi-
seerden we focusgroepen met respectievelijk mensen met een verstandelijke 
beperking (N=81; totaal 9 focusgroepen) en met ouders (N=24; totaal 4 groe-
pen). Deze focusgroepen hadden als doel om thema’s uit de interviews te ver-
diepen en te valideren, dat wil zeggen dat we wilden nagaan of de thema’s uit 
de interviews ook herkend werden door de deelnemers van de focusgroepen. 
Deelnemers voor de focusgroepen verkregen we ofwel via de contacten van 
de onderzoekspartners, de LFB en de FvO, of via de instellingen, bijvoorbeeld 
door een focusgroep te koppelen aan een vergadering van de cliëntenraad.
In de volgende prioriteringsfase stond het rangordenen van de thema’s cen-
traal, die we uit de eerdere fasen hadden geïnventariseerd. We wilden name-
lijk weten welke thema’s mensen met een verstandelijke beperking en ouders 
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het meest belangrijk zouden vinden voor onderzoek. Met mensen met een 
verstandelijke beperking organiseerden we een extra focusgroep, waarin 
het maken van een rangordening van de onderzoeksthema’s centraal stond. 
Onder de ouders (N=17) verzonden we een enquête, waarin we ze vroegen de 
thema’s te rangordenen.
Van alle interviews en focusgroepen werd een verslag gemaakt, dat terugge-
stuurd werd naar de respondent en dat zij konden aanvullen of corrigeren (dit 
heet een ‘member check’). Het project werd afgesloten met een eindrapport, 
dat in een eindbijeenkomst met de klankbordgroep besproken werd. In tabel 1 
vatten we de methoden van de dataverzameling samen.

Methode Respondenten Wat deden de onderzoekspartners?

Diepte-
interviews 

Mensen met verstandelijke 
beperkingen:
7 interviews

Ouders:
6 interviews

– Voorbereidingen: maken van een topic 
lijst, werving van respondenten en 
deelnemers

– Interviewer (interview duo met een 
universitaire onderzoeker)

– Meedenken in analyse en duiding van 
de gegevens

Focusgroepen 
voor ver-
dieping en 
validering van 
de thema’s

Mensen met verstandelijke 
beperkingen:
9 focusgroepen / totaal 
81 deelnemers

Ouders:
4 focusgroepen / totaal 
24 deelnemers

– Voorbereidingen: draaiboek voor 
bijeenkomsten maken, werving

– Focusgroepen voorzitten of helpen te 
faciliteren

– Meedenken in analyse en duiding van 
de gegevens

Focusgroep 
voor priori-
tering van de 
thema’s

Mensen met verstandelijke 
beperkingen:
1 focusgroep / 10 deel-
nemers

– Voorbereidingen: draaiboek voor 
bijeenkomsten maken

– Medevoorzitters bijeenkomst
– Meedenken in analyse en duiding van 

de gegevens

Enquête voor 
prioritering 
van de thema’s

Ouders: 17 respondenten – Opstellen van de vragen en vormgeving 
van de enquête

– Meedenken in analyse en duiding van 
de gegevens

Tabel 1  Methoden van de dataverzameling, aantal respondenten, en 

betrokkenheid van de onderzoekspartners gedurende het onderzoeksproces.
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15 .5   Resul ta ten :  op  weg naar  meer  zeggenschap

De resultaten van dit onderzoek kunnen we zowel in inhoudelijke zin beschrij-
ven (namelijk de inhoud van de onderzoeksagenda) als in procesmatige zin (de 
meerwaarde van het onderzoeksproces zelf). In procesmatige zin vormde dit 
onderzoek de start naar meer zeggenschap en empowerment van mensen met 
een verstandelijke beperking in onderzoek. Concreet bedoelen we hier het op 
een actieve manier betrekken van mensen met verstandelijke beperkingen. 
Op dit moment hebben zij nog geen actieve rol binnen onderzoek. We wilden 
hen meenemen in een proces waarin zij zich eerst bewust werden van onder-
werpen die zij belangrijk vinden in hun dagelijks leven. Pas daarna gingen we 
verder met het organiseren van een dialoog waarin zij gedeelde onderwerpen 
voor onderzoek formuleerden.
Dit proces moet erin resulteren dat mensen met verstandelijke beperkingen 
zich bewust en empowered voelen en hun eigen unieke inbreng hebben, en 
samen met anderen hun verhalen en ervaringen uitwisselen. Inhoudelijk leidt 
dit tot een onderzoeksagenda waarvan mensen met een verstandelijke beper-
king zich ook eigenaar voelen (en feitelijk ook zijn).
Dit gezegd hebbende, kwamen we in het onderzoek ook op momenten waarin 
dit proces rond zeggenschap en empowerment een uitdaging vormde. Deze 
momenten en de lessen die we geleerd hebben, worden hieronder beschreven. 
Daarna komt de onderzoeksagenda aan bod.

15 .6   Het  verzamelen van verha len  om een persoonl i jke 
s tem te  ontwikke len

Omdat mensen met een verstandelijke beperking nog geen zeggenschap in 
onderzoek hebben, is het belangrijk dat zij eerst een stem ontwikkelen en zo 
hun eigen waardevolle bron aan kennis kunnen aanboren. Dit gaat het beste 
door het vertellen van verhalen. Er waren echter momenten in het onderzoeks-
proces waarin dit niet goed verliep. We kregen dan het idee dat de interviews 
geen goede indruk gaven van de ervaringen en leefwereld van mensen met 
een verstandelijke beperking. Ook de onderzoekspartners vonden sommige 
interviews niet erg geloofwaardig. De topiclijst die we samen met de onder-
zoekspartners vooraf hadden opgesteld met gespreksonderwerpen voor de 
interviews, zorgde er in sommige gesprekken voor dat de respondenten niet 
erg uitweidden over hun leven. Ook het opnemen van de interviews met een 
voice recorder zorgde bij sommige respondenten dat zij antwoordden alsof zij 
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zich in een soort examensituatie bevonden, in plaats van dat ze openlijk praat-
ten. Deze afstand tussen de respondent en de onderzoeker of onderzoekspart-
ner bleek niet te doorbreken tijdens het interview. Na verloop van tijd zagen we 
als onderzoeksteam in dat enkele interviews wat oppervlakkig waren.
We besloten toen om een lossere interviewstijl te hanteren. Zo vroegen we de 
respondenten om eerst een rondleiding te geven in hun instelling of woning 
en hun werkplek te laten zien. Hierdoor ontstond een meer informeel, open 
gesprek met de respondent, in plaats van een formele, wat kunstmatige inter-
viewsituatie. De respondenten waren duidelijk meer op hun gemak en deel-
den hun verhalen uit hun dagelijks leven op een veel opener manier met ons. 
Deze situatie maakte het tevens makkelijker om vervolgvragen te stellen en te 
reageren op het verhaal van de respondent. Geleidelijk gingen de onderzoeks-
partners ook meer doorvragen gedurende de interviews, in plaats van dat ze 
zich aan de topiclijst probeerden vast te houden. Op deze manier konden we 
de kracht van de onderzoekspartners ook beter benutten, namelijk het leggen 
van contact met mensen met een verstandelijke beperking en het openen van 
een gesprek met hen. Een van de onderzoekspartners beschreef dit als ‘haar 
voelsprieten gebruiken’. Deze manier van interviewen resulteerde uiteindelijk in 
meer authentieke antwoorden van de respondenten waarin een persoonlijke 
stem doorklinkt. Een voorbeeld is deze uitspraak van een vrouw:

‘Als ik vrienden ben dan voel ik dat ik het gevoel moet krijgen dat ik op 
iemand kan vertrouwen en dan krijg ik kriebels in mijn buik en kriebels in 
mijn hart, want ik ben een gevoelig mens. En dan krijg ik het gevoel dat 
ik niet meer betutteld word. Dat is het gevoel van vriendschap voor mij.’

Ook ouders van kinderen met verstandelijke beperkingen werden opener door 
het hanteren van een meer conversatieachtige interviewstijl. Omdat we ons 
bewust waren dat hun perspectief als ‘vertegenwoordiger van hun kind’ wel 
eens anders kon zijn dan dat van hun kind, wilden we dit niet oplossen door 
hen te forceren om alleen vanuit het perspectief van hun kind te antwoor-
den. Los van de discussie of dit altijd mogelijk is, wilden we in de interviews 
ook ruimte overlaten voor hun eigen perspectief en ervaringen. Het volgende 
citaat van een moeder laat dit zien:

‘Onlangs is onze dochter een weekend naar een logeerhuis geweest. Op 
de groep van zeven kinderen waren slechts twee verzorgsters aanwezig. 
Toen ze terugkwam van het logeerhuis leek ze erg mat en niet blij en we 
hebben de indruk dat ze haar rolstoel bijna niet is uitgeweest.’
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De verhalen leverden een bron van inzichten in mogelijke thema’s voor onder-
zoek. Het is niet zo dat respondenten onmiddellijk met een lijst thema’s 
komen, als ze daarnaar gevraagd worden. Hun specifieke ervaringskennis 
moest eerst aan de oppervlakte komen en dat gebeurde door hun verhalen met 
ons te delen. Het vertellen van verhalen kan tevens bijdragen aan een proces 
van empowerment. Door het vertellen van hun verhalen werden mensen met 
een verstandelijke beperking zich bewust van hun ervaringskennis. Ten slotte 
gaf het vertellen van verhalen hun een stem, die we in het onderzoek wilden 
laten horen, omdat in het opstellen van een lijst met uitsluitend onderzoeks-
thema’s zowel de context als betekenis ontbreekt die mensen in de interviews 
eraan gaven. De aanwezigheid van de onderzoekspartners hielp bij dit pro-
ces, omdat zij ook steeds meer gedurende het onderzoek hun eigen ervarings-
kennis gingen gebruiken om vragen te stellen.

Voor mensen met verstandelijke beperkingen was het niet vanzelfsprekend 
dat zij automatisch hun verhalen met ons deelden. De betrokkenheid van 
de onderzoekspartners, het langzaamaan achterwege laten van de topiclijst, 
het vermijden van afstandelijke interviewsituaties, droegen bij aan het pro-
ces waarin mensen met verstandelijke beperkingen hun eigen, vertrouwde 
en persoonlijke stem lieten horen. De context en betekenis die mensen met 
verstandelijke beperkingen aan de thema’s uit hun leven geven, werd op deze 
manier veel duidelijker.

15 .7   Het  organiseren van d ia loog om een po l i t ieke  s tem te 
ontwikke len

In de focusgroepen die op de interviews volgden, werd de persoonlijke stem 
van mensen met een verstandelijke beperking vertaald naar een gedeelde, 
politieke stem. De interacties in de focusgroepen resulteerden in een situatie 
waarin de deelnemers elkaars ervaringen gingen herkennen en daarop rea-
geerden. Dit illustreren we met een discussie die volgde op de vraag die een 
onderzoekspartner aan de deelnemers van een focusgroep stelde. Zij vroeg de 
deelnemers of zij zich eigenlijk wel serieus genomen voelen door andere men-
sen. Hierop staken verschillende deelnemers hun hand op en uit het volgende 
gespreksfragment blijkt dat ze dit een heel herkenbare vraag vonden:

Roos [pseudoniem]: ‘In het dorp namen ze mij niet serieus. Toen ik naar 
de kapper ging, moest ik gaan betalen. Toen zei ik dat ik dat niet ging 
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doen, want iedereen had koffie en thee gekregen en ik had helemaal niets 
gekregen, want ik ben van de instelling. Maar ik ben ook een mens, en ik 
ben evenveel waard als iedereen, ook al heb ik een beperking. En toen ik 
betaald had, kreeg ik toch nog koffie.’

Diane [pseudoniem]: ‘Zoiets hoor je heel vaak van mensen met een 
beperking. Ik word dan heel boos. Soms denk ik dat het er wel bij zal 
horen, maar het hoort eigenlijk niet.’

De interactie tussen deelnemers van de focusgroepen zorgde ervoor dat ze 
zich realiseerden dat het niet goed was als iemand van hen anders behandeld 
werd dan andere mensen. Terwijl de meer op conversatie gerichte interviews 
voor mensen met verstandelijke beperkingen geschikt waren om hun eigen 
vertrouwde stem met ons te delen, konden zij in de interactie in de focus-
groepen een gedeelde, politieke stem ontwikkelen en zo een gezamenlijk 
empowerment proces op gang brengen.

De focusgroepen waren daarnaast ook niet te zeer gefocust, omdat mensen 
hun leven niet ervaren als een aaneenschakeling van begrensde gebeurtenis-
sen. Daarom lieten we genoeg ruimte in de focusgroepen, waarin de deelne-
mers konden uitweiden over zaken die zij belangrijk vonden. Dit resulteerde 
in een proces waarin deelnemers op elkaar reageerden door eigen ervaring te 
delen met anderen en door problemen aan te stippen die zij zagen bij men-
sen in hun omgeving. Op deze manier creëerden de focusgroepdeelnemers 
gedeelde ervaringen. Vervolgens begonnen deelnemers ook met elkaar na te 
denken over hoe zaken anders zouden moeten en wat mogelijke oplossingen 
voor situaties zouden kunnen zijn.
Zo vertelden de deelnemers van een focusgroep bijvoorbeeld veel over het 
belang van vriendschap. Zij vertelden dat mensen in hun omgeving veel moei-
te hadden om vrienden te maken, met name als zij lange tijd in een instelling 
gewoond hadden en naar een begeleid wonen project waren overgestapt. Een 
deelnemer vertelde hoe hij zag dat mensen ook heel eenzaam konden zijn:

‘Ze wonen allemaal zelfstandig in de wijk, maar de eenzaamheid is groot. 
Ze hebben nooit geleerd contacten te maken met buren, ze kunnen niet 
met andere mensen praten.’

We willen benadrukken dat deze dynamiek van het creëren van gedeelde 
ervaringen niet automatisch in focusgroepen gebeurde. Toen we een paar 
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focusgroepen organiseerden met mensen met verstandelijke beperkingen die 
elkaar vooraf niet kenden, liep de interactie tussen de deelnemers uit op een 
wat chaotische discussie. Ze luisterden niet naar elkaar, sommigen waren heel 
stil, terwijl anderen heel veel wilden vertellen. Er was geen uitwisseling van 
ervaringen. Dit verbeterde toen we mensen niet ad hoc of willekeurig bij elkaar 
in een focusgroep zetten, maar gebruik maakten van bestaande groepen van 
mensen met verstandelijke beperkingen die al geregeld bij elkaar kwamen 
en elkaar dus al kenden. Voorbeelden zijn regionale belangengroepen voor 
mensen met een verstandelijke beperking en bewonersraden van een instel-
ling. In deze groepen waren mensen gewend om met elkaar over een bepaald 
onderwerp in gesprek te gaan, en ontstond een sfeer van openheid en betrok-
kenheid. Dit droeg bij aan het ontstaan van een dialoog tussen de deelnemers. 
Omdat deze groepen ook al bezig waren met een proces van bewustwording 
en mondigheid, hadden deelnemers een wat meer assertieve en kritische 
 bijdrage (in plaats van akkoord te gaan met alles wat gezegd wordt).

De voorbereiding bleek heel belangrijk om een dialoog en interactie tussen de 
deelnemers in een focusgroep te bewerkstelligen. Als het mogelijk was, maak-
ten we vooraf persoonlijk kennis met een groep, voordat we met de focus-
groep begonnen, bijvoorbeeld door een vergadering bij te wonen. We konden 
dan rustig kennismaken en het onderzoeksproject uitleggen, en vertellen wat 
we van hen wilden weten. Ons hielp het om een focusgroep optimaal voor te 
bereiden. Niet iedere groep was hetzelfde. Bijvoorbeeld, voor sommige groe-
pen werkte het goed om het gesprek op gang te brengen door deelnemers een 
kaartje met een afbeelding uit te laten kiezen en hun te vragen daar iets over 
te vertellen. Bij andere groepen bleek dat de deelnemers dit een hele kinder-
achtige  oefening vonden, en liever meteen van wal staken met de discussie. 
In de eindfase van het project besloten we om nog een keer naar deze laatste 
groep terug te keren, om met hen te praten over het prioriteren van de onder-
zoeksthema’s. In deze extra focusgroep voor prioritering (zie tabel 1.) waren de 
deelnemers enthousiaster en gaven aan dat ze vonden dat we nu meer van hun 
capaciteit gebruik maakten.

De focusgroepen bereidden we altijd voor met de onderzoekspartners. Aan-
vankelijk waren ze aanwezig om de focusgroepen te faciliteren, bijvoorbeeld 
door de deelnemers welkom te heten of door gedurende de bijeenkomst aan-
vullende vragen te stellen. Later gingen we ons realiseren dat zij ook heel goed 
als voorzitter of gespreksleider de focusgroepen konden leiden. De deel nemers 
reageerden altijd heel positief op hun bijdrage en actieve rol. Zo lukte het de 
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onderzoekspartners veel beter om de wat stillere deelnemers in de dialoog 
te betrekken, en om de deelnemers te vragen om op elkaar te reageren. Voor 
ons was dit een belangrijk leerpunt. We vroegen ons af of we hun talent om 
mensen te betrekken en een gesprek op gang te brengen, wellicht in eerste 
instantie onderschat hadden.

15 .8   De onderzoeksagenda

De waarden die belangrijk waren gedurende het onderzoeksproces, namelijk 
eigenaarschap, gelijkwaardigheid, openheid en inclusie, weerklonken in de 
onderzoeksagenda zelf. De onderzoeksagenda bevatte een breed scala aan 
onderzoeksonderwerpen (zie tabel 2). De hoogste prioriteit werd gegeven aan 
onderzoek naar discriminatie, gevolgd door onderzoek naar vriendschap en 
onderzoek naar begeleiding en ondersteuning. Deze onderwerpen lichten we 
hieronder in tabel 2 toe en worden geïllustreerd met citaten van mensen en 
ouders.

Onderzoeksgebied Onderzoeksonderwerpen Citaat

1. Discriminatie – Gelijkwaardige behandeling
– Erbij horen
– Voor jezelf op kunnen 

komen
– Ondersteunende omgeving

‘In het dorp namen ze mij niet 
 serieus. (…) Maar ik ben ook een 
mens, en ik ben evenveel waard 
als iedereen, ook al heb ik een 
 beperking.’

2. Vriendschap – Eenzaamheid
– Agressie
– Eigen beperkingen
– Sociale stabiliteit

‘Ik kan niet leven zonder mijn dieren. 
Als die er niet zijn ben ik echt heel erg 
eenzaam. Altijd als er iets met mij 
is, dan praat ik altijd eerst met mijn 
dieren voordat ik het aan iemand 
anders vertel.’

3. Begeleiding en 
ondersteuning

– Tijd en aandacht
– Samen beslissingen maken
– Passende begeleiding

‘Begeleiding is één van de speerpun-
ten waar je op moet steunen. Als dat 
niet goed is, gaat het ook niet goed 
met mij.’

4. Werk – Communicatie op het werk
– Diploma’s kunnen halen
– Omgaan met / inspraak in 

veranderingen op het werk
– Werkdruk

‘De vaste club is uit elkaar gevallen 
door een fusie. Dat is door hogerhand 
besloten. We hebben geprotesteerd 
maar dat is mislukt. Ik was erg 
verdrietig door alle veranderingen. 
Ik vond het heel erg dat er zoveel 
mensen weggingen.’
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5. Wonen – Samenstelling van een 
woongroep

– Regels van een instelling

‘In die tijd zaten we met tien, twaalf 
mensen en ik kan totaal niet tegen 
een grote groep. Dus ik trok me 
terug.’

6. School – Gebrek aan informatie
– Onderwijsmethoden
– Benadering van 

multiproblematiek 

‘Juist de mensen die het onderwijs zo 
hard nodig hebben, mogen het dan 
niet krijgen.’

7. De dokter – Samen beslissingen nemen
– Communicatie met de 

dokter
– Aandacht voor 

psychosociale klachten
– Kennis van de arts van 

verstandelijke beperkingen

‘Als ik dan naar buiten loop, heb ik 
het idee dat de huisarts mij uitlacht. 
En dan heb ik het gevoel dat ik meer 
wil vertellen, maar dat het er niet 
uitkomt. Als hij zegt ‘neem die medi-
cijnen’ dan is het voor mij goed. Dan 
kom ik thuis en dan denk ik, waarom 
weer die medicijnen?’

8. Hobby’s – Begeleiding of assistentie
– Aansluiting

‘De andere mensen op de fitness club 
vonden mij een beetje eng. Ze waren 
bang voor mij en praatten niet met 
me.’

9. Reizen – Publieke voorzieningen
– Kosten
– Begeleiding of assistentie
– Zelfredzaamheid

‘Ik wilde al vanaf mijn twintigste een 
45 kilometer-per-uur-auto. Maar dit 
mocht niet van mijn moeder. Zij vond 
het te eng en te gevaarlijk. Nu is mijn 
moeder overleden, en nu heb ik toch 
besloten om zo’n auto te nemen. Nu 
kan ik overal zelf komen.’

Tabel 2  Onderzoeksonderwerpen van mensen met een verstandelijke 

beperkingen en van ouders.

Mensen met verstandelijke beperkingen beschreven verschillende voorbeel-
den waarin ze voelden dat ze niet gelijkwaardig behandeld, gediscrimineerd 
of gepest werden. Ze vroegen dan om onderzoek naar een meer inclusieve 
samenleving. Onderwerpen die hieronder vielen, betroffen onderzoek naar 
een ondersteunende (in plaats van een uitsluitende) omgeving, onderzoek 
naar erbij horen en naar middelen om voor jezelf op te komen.
Onderzoek naar vriendschap werd tevens geprioriteerd omdat veel mensen 
met verstandelijke beperkingen zich alleen en geïsoleerd voelden. Onderzoek 
zou dan kunnen gaan over het opbouwen van een sociaal netwerk. Dit onder-
werp werd ook door de ouders herkend als een belangrijk thema. Thema’s die 
hieronder vallen, zijn het opbouwen en onderhouden van vriendschappen.
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Begeleiding en ondersteuning werden ook geïdentificeerd als een belangrijk 
onderzoeksgebied door mensen met een verstandelijke beperking en ouders. 
Beiden gaven aan dat begeleiding en ondersteuning weliswaar problematisch 
in het dagelijks leven kunnen zijn, maar tevens het verschil kunnen maken in 
het leven van mensen met een beperking. Men praatte bijvoorbeeld over bege-
leiders die nooit op tijd waren voor een afspraak of die niet genoeg tijd hadden 
om te praten. Ook gaven ze aan dat ze zelf niet hun begeleider mogen kiezen, 
of van begeleider mogen veranderen als het niet goed gaat.
In de onderzoeksagenda hebben we geen onderwerpen willen uitsluiten, bij-
voorbeeld omdat ze niet passend zouden zijn voor onderzoek, of indien er al 
onderzoek plaatsvindt op dat gebied. Met deze onderzoeksagenda hebben we 
recht willen doen aan het brede scala aan onderwerpen die mensen met een 
verstandelijke beperking en ouders zelf aangeven.

15 .9   Conc lus ie  en  aandachtspunten

In het agenderingsproject dat we in dit hoofdstuk presenteren zijn mensen 
met een verstandelijke beperking en ouders aan het woord gekomen over hun 
leven en ervaringen in hun dagelijks leven. In plaats van hun te vragen om 
onderwerpen voor onderzoek op te sommen, zijn we begonnen om hen te 
laten vertellen over hun ervaringen en onzekerheden, bijvoorbeeld door hen 
te vragen om een rondleiding te geven op hun werk of in hun woonomgeving. 
Dit resulteerde in persoonlijke verhalen, waaruit thema’s verder verdiepend 
besproken en geprioriteerd werden in focusgroepen. Hieruit volgde de onder-
zoeksagenda die de bovengenoemde onderwerpen bevatte. Het programma 
Verstandelijke Beperking van ZonMw (een grote subsidiegever voor onder-
zoek in de zorg) heeft deze agenda opgenomen in haar programma.

Het proces van het eerst ontwikkelen van een persoonlijke stem en vervol-
gens een gedeelde politieke stem kan gezien worden als een concretisering 
van ‘enclave deliberatie’ van gemarginaliseerde groepen. Enclave deliberatie 
vinden we belangrijk, omdat het helpt om te gaan met machtsverschillen tus-
sen groepen en het voorkomen van dominantie van een bepaalde groep. We 
zijn bewust begonnen met het vooropstellen van de agenda van mensen met 
een verstandelijke beperking en ouders, om hen op deze manier toe te rusten 
om in latere stadia in gesprek te gaan met andere groepen (bijvoorbeeld met 
onderzoekers of subsidiegevers) over onderzoek.
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Kritiek op ‘enclave deliberatie’ is dat het leidt tot groepsdenken en polarisatie 
(Karpowitz et al., 2009). Gedurende het proces merkten we dit echter niet. In 
de verhalen van mensen en in de bijeenkomsten klonk behoorlijk wat variatie 
en er was ruimte voor interne kritiek. Bijvoorbeeld, bij de start van het project 
bleek dat het hebben van een kinderwens van mensen met een verstandelijke 
beperking een belangrijk thema was voor de Landelijke Federatie Belangen-
behartiging. Zij verwachtten dat onderzoek naar een kinderwens als onder-
zoeksthema naar voren zou komen. Gedurende het onderzoeksproces werd 
dit onderwerp wel besproken, maar het kwam niet duidelijk naar voren als een 
onderzoeksonderwerp in de focusgroepen. Niet-actieve leden van de vereni-
ging bleken hun eigen prioriteiten te stellen. Extreme of radicale standpunten 
werden niet ingenomen. Alle onderwerpen waren duidelijk te herleiden naar 
ervaringen uit het dagelijks leven van mensen zelf. De narratieve benadering, 
dus het uitgaan van verhalen die mensen vertellen, kan hieraan hebben bij-
gedragen. Verhalen hebben meestal meerdere lagen en bevorderen dialoog, in 
plaats van dat ze onderwerp van een debat worden.

Zoals we hebben laten zien, was de actieve betrokkenheid van de onderzoeks-
partners heel belangrijk gedurende het hele onderzoeksproces. Het resul-
teerde in een onderzoeksagenda waarvan mensen met een verstandelijke 
beperking ook eigenaar waren. Echter, bij een focusgroep merkten we dat een 
onderzoekspartner wat stil was geworden. Toen we dit na afloop bespraken, 
bleek dat hij moe was van het reizen, en moeite had om zich te concentreren 
en vragen te stellen in de focusgroep. Dit leerde ons om tijd te nemen om niet 
alleen over de inhoud te praten met de onderzoekspartners, maar ook de tijd 
te nemen om praktische zaken met hen te bespreken, zoals vermoeidheid en 
tijdsbesteding. Dit was belangrijk om ervoor te zorgen dat ze niet overbelast 
zouden raken.

Het kan zijn dat sommigen nog altijd twijfelen over de wenselijkheid om 
mensen met een verstandelijke beperking te betrekken in onderzoek of 
onderzoek sagendering. Deze twijfels kunnen te maken hebben met moge-
lijke subjectiviteit van verhalen, moeilijkheden om boven eigen belangen en 
ervaringen uit te stijgen, en cognitieve beperkingen van mensen om mee te 
praten over onderzoek. Een ander kritiekpunt dat we gedurende het onder-
zoeksproces hoorden, was dat fundamenteel onderzoek onder druk komt te 
staan zodra mensen met beperkingen de onderzoeksagenda gaan bepalen. 
Deze bezorgdheid is legitiem, maar als onderzoeksteam merkten we dat men-
sen met verstandelijke beperkingen zelf heel goed aan konden geven waar hun 
beperkingen lagen. De onderzoekspartner merkte in dit kader op:
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‘Mensen met verstandelijke beperkingen moeten zich eerst bewust wor-
den van hun problemen en hun capaciteiten, voordat zij zelf kunnen 
beslissen of voor zichzelf kunnen opkomen.’

Daarnaast is het bereik van mensen met een verstandelijke beperking anders 
dan dat van ouders of van professionals. Ouders van kinderen met (ernstige) 
verstandelijke beperkingen gaven bijvoorbeeld aan dat zij onderzoek naar 
de gezondheidstoestand heel belangrijk vonden. Mensen met verstandelijke 
beperkingen prioriteerden dit thema niet. Wel gaven ze aan dat ze het thema 
‘naar de dokter gaan’ belangrijk vonden, maar dat het vooral ook ging om 
communiceren met de dokter en om het praten over psychosociale problemen.
De onderwerpen van mensen met een verstandelijke beperking zouden dus 
niet de onderzoeksagenda als enige moeten bepalen. Onderzoekers en subsi-
diegevers zouden wel meer aandacht kunnen besteden aan hun onder werpen. 
In dit opzicht zijn hun onderwerpen een welkome bijdrage, waardoor een 
onderzoeksagenda voor verstandelijke beperkingen een veel rijkere inhoud 
krijgt dan alleen de inbreng van professionals.

Na enclave deliberatie zou de volgende stap dus een heterogene dialoog met 
verschillende groepen stakeholders moeten zijn. Dit wil zeggen een brede con-
sultatie over onderzoek met verschillende partijen. Idealiter is een dergelijke 
brede consultatie meer dan een strategische onderhandeling waarin partijen 
hun prioriteiten met elkaar delen en uitonderhandelen. Het zou meer een pro-
ces van naar elkaar luisteren, wederzijds leren van elkaars inbreng, en relatio-
neel empowerment (VanderPlaat, 1999) moeten zijn. Zowel professionals als 
mensen met verstandelijke beperkingen moeten leren om nieuwe onderlinge 
relaties te ontwikkelen en om te gaan met hun veranderende posities binnen 
het onderzoeksveld. Dit proces omvat nieuwe activiteiten, voor zowel profes-
sionals als mensen met verstandelijke beperking. Dit zal resulteren in beter 
onderzoek, en mensen met verstandelijke beperkingen ook helpen om nieuwe 
rollen en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Na afloop van dit onder-
zoek hebben we dit ook letterlijk gezien: een onderzoekspartner ging nog eens 
terug naar een bewonersgroep van een instelling om met hen nog eens te 
praten over naar de dokter gaan. Een andere onderzoekspartner besloot om 
naar aanleiding van het project weer een opleiding te gaan volgen. Tot slot een 
uitspraak van haar:

‘Ik heb nog nooit zo veel geleerd als in dat jaar. Voor het project had je 
me niet moeten vragen naar een probleemboom of naar een mindmap. 
Daarna ging ik ze gebruiken in mijn werk als ombudsvrouw. Hiervoor 
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behandelen mensen mij alsof ik niet verder kon leren, en ik geloofde dat. 
Nu weet ik dat ik ‘leerbaar’ ben. Ik ben weer naar school gegaan en ik 
heb mijn diploma gehaald.’
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16 Patiëntenparticipatie in fundamenteel 
psychiatrisch genomics onderzoek: 
een Nederlandse case studie

Ingrid Baart

Over de waarde en mogelijkheden van patiëntenparticipatie in fun-
damenteel medisch onderzoek bestaan gemengde gevoelens, zeker 
bij onderzoekers. Een van de respondenten in een onderzoek van 
Barber onder wetenschappers verwoordde het aldus: ‘Ik zie geen 
enkele rol weggelegd voor consumenten en patiënten in mijn soort 
fundamenteel laboratorium onderzoek’ (Barber, 2007, p. 387). Toch 
toont sociaal wetenschappelijk onderzoek aan dat het wel degelijk 
mogelijk is om patiënten bij fundamenteel medisch onderzoek te 
betrekken. Het onderzoek van Rabeharisoa en Callon (1999) bij 
de Franse Spierziekte Vereniging (AFM) laat bijvoorbeeld zien dat 
patiënten zelfs de macht over het onderzoek in handen kunnen heb-
ben, en er is nog een aantal voorbeelden van patiëntenparticipatie 
in fundamenteel medische onderzoek te noemen. Ook in psychia-
trisch genomics onderzoek blijkt participatie van patiënten mogelijk 
te zijn. Aan de hand van een case study laat dit hoofdstuk zien hoe 
wetenschappers en patiënten worstelden met en samen zochten 
naar manieren om participatie vorm te geven.

16 .1   In t roduct ie

Sommige stuurgroepleden van het grootschalige, langlopende Nederlandse 
onderzoeksconsortium GROUP  (Genetic Risk and Outcome of Psychosis) rea-
geerden precies zo op mogelijke patiëntenparticipatie in hun onderzoek als de 
respondent van Barber uit de passage hierboven: ze zagen er niks in en vonden 
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het maar ‘moderne onzin’. Hun belangrijkste subsidiegever, ZonMw, dacht 
daar echter anders over; die stelde als eis dat GROUP patiënten bij hun onder-
zoek zou betrekken. En zo gebeurde het dat op een zomeravond in 2006, een 
lid van de stuurgroep van GROUP de voorzitter van Anoiksis (een patiënten-
organisatie voor mensen met schizofrenie) belde. Hij verzocht haar om mee te 
gaan naar een bijeenkomst van het Internationale Evaluatiecomité dat namens 
ZonMw GROUP ging evalueren. Het stuurgroeplid stelde voor om de voor-
zitter van Anoiksis de volgende dag om half zeven ’s ochtends op te pikken, 
dan kon ze meerijden naar de bijeenkomst en aanwezig zijn bij de evaluatie 
van de patiëntenparticipatie in GROUP. Anoiksis had echter nooit eerder met 
GROUP contact gehad. Het zal dan ook niet verwonderen dat de voorzitter het 
verzoek van het lid van de stuurgroep ongepast en onbeleefd vond. Zij voelde 
er niets voor om als ‘excuus truus’ de bijeenkomst te gaan bijwonen en ging 
daarom niet in op deze uitnodiging.

Na dit incident, en op aandringen van het Evaluatiecomité, nodigde GROUP 
een sociaal wetenschapper uit om een actie onderzoek op te zetten om de 
patiëntenparticipatie in GROUP op te starten. Dit hoofdstuk analyseert de 
resultaten van dit actie onderzoek. Het doel ervan was om de participatie van 
Anoiskis en familieorganisatie van mensen met psychoses, Ypsilon, in het 
onderzoeksconsortium GROUP te stimuleren en faciliteren. De theoretische 
achtergrond voor deze analyse wordt gevormd door de kernbegrippen voor 
patiëntenparticipatie zoals geformuleerd door Abma (2005) en Flinterman 
(2001) en hun Dialoog Model dat recent ontwikkeld is in een aantal onder-
zoeksagenderingsprojecten vanuit patiëntenperspectief (Abma & Broerse, 
2009). Ook hebben we bij de analyse gebruik gemaakt van onderzoek naar de 
betrokkenheid van burgers bij wetenschappelijke en technologische ontwik-
kelingen (Callon & Rabeharisoa, 2008; Latour, 2007; Vries, 2007).
We kozen er voor om het Dialoog Model te gebruiken omdat het de nadruk legt 
op de democratische interactie tussen stakeholders; het doel van dit model is 
om de stem van alle betrokkenen bij onderzoek tot zijn recht te laten komen 
en om een gezamenlijk leerproces te stimuleren dat het mogelijk maakt ver-
schillende soorten kennis  (wetenschappelijke, ervaringskennis) te integreren. 
Het Dialoog Model houdt rekening met de politieke dynamiek die eigen is 
aan wetenschappelijk onderzoek en streeft niet naar een totale controle van 
patiënten over onderzoek, maar naar het delen van macht. Deze uitgangspun-
ten maken het tot een veelbelovend model voor patiëntenparticipatie in funda-
menteel onderzoek. Om de asymmetrie tussen wetenschappers en patiënten 
te kunnen hanteren is een belangrijke procedure in het Dialoog Model dat 
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eerst binnen homogene groepen van stakeholders onderzoeksagenda’s wor-
den ontwikkeld, voordat interactie en onderhandeling tussen groepen plaats-
vindt. Patiënten en andere groepen zonder stem op het gebied van wetenschap 
krijgen zo de gelegenheid om hun eigen agenda’s te ontwikkelen zonder de 
bemoeienis van professionals.

Een aantal kernelementen vormt het normatieve kader van het Dialoog Model; 
deze komen mede voort uit eisen en wensen van patiëntenorganisaties op 
het gebied van patiëntenparticipatie. Flinterman (2001) noemt procedu-
rele elementen (alles wat stakeholders inbrengen dient aandacht te krijgen) 
en de sociale setting (die moet gericht zijn op gezamenlijke democratische 
besluitvorming over onderzoek). Abma (2005) voegt daar specifiek aan toe: 
1. onderzoeksvragen dienen voort te komen uit de ervaringen van patiënten; 
2. onderzoek dient bij te dragen aan de empowerment van patiënten zowel op 
een collectief als een individueel niveau; 3. onderzoek dient in positieve zin 
gericht te zijn op de subjectiviteit van mensen; 4. patiënten dienen partners 
te zijn in onderzoek; 5.onderzoek dient praktisch nut te hebben; 6. patiënten 
dienen geïnformeerd te worden over de resultaten van onderzoek.

Het doel van dit hoofdstuk is te achterhalen in welke mate het Dialoog Model 
van toepassing is op patiëntenparticipatie in fundamenteel psychiatrisch 
onderzoek; waarbij GROUP als case studie functioneert. De eerste vraag daar-
bij is of de uitgangspunten en procedures van het Dialoog Model bruikbaar 
zijn voor patiëntenparticipatie in psychiatrisch genomics research. De tweede 
vraag die we zullen bespreken is in welke mate boven genoemde kernelemen-
ten als normatieve ankerpunten kunnen functioneren voor participatie in fun-
damenteel onderzoek.
Onze analyse laat zien dat de uitgangspunten en procedures van het Dialoog 
Model veelbelovend zijn voor participatie in fundamenteel psychiatrisch 
onderzoek, maar dat de normatieve kernelementen problematisch zijn van-
wege: kenmerken van het GROUP onderzoek en psychiatrische genomics in 
het algemeen; de vermenging van subjectiviteit en wetenschap en de vraag wie 
nu precies de patiënt is in dit soort onderzoek.

16 .2   Methode

Actieonderzoek behelst een proces waarin sociaal wetenschappers samen-
werken met bepaalde stakeholders met het doel de praktijk van die stakehol-
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ders te verbeteren. Stimulering en facilitering van een veranderingsproces 
gaan dan hand in hand met onderzoek naar en begrip van dat proces. In het 
meeste actieonderzoek hebben de objecten van onderzoek tegelijkertijd een 
actieve rol in het onderzoek als subjecten (Reason & Bradbury, 2007).
Toen het Internationale Evaluatiecomité het gebrek aan patiëntenpartici-
patie als een zwak punt had aangemerkt in het GROUP onderzoek, besloot 
de stuurgroep van GROUP om hier iets aan te doen door een Patiënten en 
Familie Participatie groep (PFP GROUP) op te zetten (ZonMw, 2006). De PFP 
GROUP bestond uit een lid van Anoiksis, een lid van Ypsilon, twee stuur-
groepleden van GROUP, onderzoeksassistenten en twee sociaal wetenschap-
pers die als actie onderzoekers functioneerden. PFP GROUP stuurde het 
actieonderzoek aan.

Het onderzoek duurde een jaar. Gedurende die tijd zijn achttien interviews 
gehouden met wetenschappers en zestien met patiënten en familieleden. Een 
focusgroep discussie vond plaats met zeven leden van Anoiksis over ‘vragen 
voor onderzoek’. Daarnaast werden bijeenkomsten van GROUP bezocht, 
evenals conferenties van Ypsilon, en er werd een proces gestart om leden van 
Ypsilon te informeren over psychiatrische genomics. Al deze activiteiten resul-
teerden in een aantal actiepunten die werden geaccepteerd door de stuurgroep 
van GROUP, en door Ypsilon en Anoiksis.

16 .3   E igenschappen van het  GROUP’s  fundamente le 
onderzoek

GROUP is het consortium dat onderzoek doet naar de factoren die iemand 
kwetsbaar kunnen maken voor een niet-affectieve psychose dan wel facto-
ren die daartegen kunnen beschermen. GROUP kreeg van het programma 
GeestKracht van ZonMw € 4,2 miljoen. Er werken vier academische centra 
in samen (AMC Amsterdam, Groningen, Utrecht en Maastricht) en 33 GGz-
instellingen. Mei 2004 ging het onderzoek van start, inmiddels is de inclusie 
van proefpersonen voltooid en omvat de database ruim 3000 mensen.
GROUP is oorspronkelijk opgezet omdat ZonMw naast onderzoek in brede 
zin vooral een verwetenschappelijking van de psychiatrische praktijk wilde 
bewerkstelligen en de wetenschappers vooral het beloop van psychiatrische 
aandoeningen over langere tijd binnen grote onderzoekspopulaties wilden 
bestuderen. Maar grote databases met testresultaten en bloedsamples die nog 
jaren te gebruiken zijn, vormen ook een zeer geschikte voedingsbodem voor 
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genomicsonderzoek. Dat sloop er dan ook later in, bijvoorbeeld toen GROUP 
is gaan samenwerken met genomics-experts uit de Verenigde Staten, die de 
mogelijkheden van deze grote database interessant vonden. Voor sommige 
leden van het consortium werd de afweging eenvoudig: als je toch gegevens 
aan het verzamelen bent, kun je ook wel wat bloed afnemen om genen ‘mee 
te nemen’ – zelfs als je eigen expertise en interesse eigenlijk elders liggen en 
er geen specifieke hypothesen zijn over de werking van die genen. GROUP is 
immers oorspronkelijk niet opgezet met als belangrijkste doel genomicson-
derzoek (onderzoek naar genen en alle processen betrokken bij die genen) te 
doen.

In het begin hadden de psychiaters van GROUP dan ook niet veel kennis over 
genomics, evenmin formuleerden ze gemeenschappelijke hypothesen voor 
het genomicsonderzoek. De wetenschappers van GROUP voelden zich soms 
bijna duizelig door de razendsnelle ontwikkelingen binnen dit onderzoekster-
rein, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit de opkomst van de genome-wide scans 
(een nieuwe techniek om het hele genoom van een mens in korte tijd te scan-
nen) tijdens het actieonderzoek. Deze techniek bleek allerlei nieuwe horizon-
ten te openen, waar de ene onderzoeker wel wat in zag en de andere niet. Wat 
de wetenschappers zeker wisten was dit: genomics is in, het is spannend, en 
er is geld te halen. Dus sprongen deze onderzoekers gezamenlijk op de kar van 
de genomics, soms was dat opwindend, en soms frustrerend.
Psychiaters die tot nu toe elkaar’s paradigma’s hadden bestreden in kleinscha-
lige projecten – bijvoorbeeld over de vraag of psychiatrische aandoeningen 
hersenziekten zijn of op een continuüm liggen van ‘normale’ psychologische 
verschijnselen – moesten plotseling met elkaar samenwerken in een groot 
onderzoeksproject. De onderzoekers van GROUP begonnen hun samenwer-
king dan ook met verhitte, technologische debatten tegen een achtergrond van 
pijlsnelle internationale ontwikkelingen in het genomicsonderzoek. Uit ons 
actieonderzoek bleek dat sommige wetenschappers vanwege deze debatten 
het contact met de buitenwereld enige tijd afhielden; ze wilden graag eerst 
hun verschillen te boven komen alvorens over hun onderzoek met de buiten-
wereld te communiceren (Baart & Slob, 2008; Baart, 2009).
Aanvankelijk waren nogal wat wetenschappers – en dan vooral de biologische 
psychiaters – in de ban van het OGOD-model (One Gene One Disease); tot 
ongeveer 2005 was dit het dominante perspectief bij genomicsonderzoek. De 
ontdekking dat de ziekte van Huntington veroorzaakt werd door een afwijking 
in één gen droeg bij aan de hoop op glorieuze genezing van andere psychia-
trische aandoeningen. Velen (wetenschappers zowel als andere betrokkenen) 
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dachten optimistisch dat het een kwestie van tijd zou zijn eer ook diegenen 
voor schizofrenie zouden zijn gevonden. Als het pad van genen naar disfunc-
tionerende hersenen in beeld was, zou genezing in zicht komen (Andreasen, 
2001).
De idee dat er een strak verband bestaat tussen genotype (de genetische con-
stellatie) en fenotype (de psychiatrische verschijnselen) is inmiddels binnen 
alle velden van genomics verlaten. Het denken over genen binnen genomics 
verloopt op dit moment in termen van ‘complexiteit’; de wereld buiten het 
organisme (de omgeving dus) blijkt cruciaal om veel fenotypische karakteris-
tieken te verklaren. De onderzoekers van GROUP zijn het hier inmiddels alle-
maal over eens, maar ze verschillen nog steeds enorm in hun ideeën over wat 
de beste aanpak is voor onderzoek naar deze complexiteit (Baart & Slob, 2008).

Zo kwam er een grootschalig, langlopend Nederlands onderzoeksconsortium 
tot stand. Al snel hield het niet op bij de Nederlandse grens, maar gingen 
consortia van allerlei landen met elkaar samenwerken in wereldwijde mega-
projecten. Voor genomics is dat belangrijk: hoe groter de databases en  hoe 
meer populaties in de wereld daarbij betrokken zijn, hoe beter de genetische 
effecten op het voorkomen van psychiatrische aandoeningen zichtbaar kun-
nen  worden. Genomics is dus ‘big science’ (Stefansson, et al., 2008, 2009).

16 .4   Van kennisdef ic i t  model  naar  d ia loog

Het hierboven beschreven wetenschappelijke proces is troebel, uiterst tech-
nisch en staat bol van debatten en nauwelijks bij te houden ontwikkelingen 
op internationale schaal. Dat roept de vraag op of de uitgangspunten en richt-
lijnen van het Dialoog Model in een dergelijke context wel toepasbaar zijn en 
en of de kernelementen wel bruikbaar zijn als normatieve ankerpunten voor 
patiëntenparticipatie. Dat laatste lijkt nogal problematisch. Zo kunnen alleen 
in een redelijk duidelijk onderzoeksproces onderzoeksvragen voortkomen uit 
de ervaringen van patiënten en lijken heldere onderzoeksomstandigheden een 
voorwaarde voor een democratische dialoog waarin stakeholders gezamenlijk 
tot beslissingen komen. Evenmin is het voorstelbaar dat het huidige geno-
micsonderzoek direct praktisch nut heeft.
Ondanks het feit dat normatieve kernelementen van patiëntenparticipatie niet 
direct verenigbaar lijken met het fundamentele genomicsonderzoek bleek dia-
loog en samenwerking tussen wetenschappers en patiënten en familieleden 
wel degelijk mogelijk.
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Aanvankelijk voelden de meeste wetenschappers van GROUP zich opgezadeld 
met een onmogelijke opdracht om beslissingen over onderzoek met Anoiksis 
en Ypsilon te delen en hun onderzoek te laten aansluiten bij de beleving van 
patiënten en familieleden. Betrokkenheid van patiënten en familieleden was 
in hun ogen allen mogelijk binnen een kennisdeficit model: zij hebben de 
kennis en patiënten weten niets. Het enige wat zij zichzelf misschien nog 
zagen doen was patiënten en familieleden voorlichten over de ontwikkelingen 
binnen het genomicsonderzoek. Maar zelfs dat leek hen niet gemakkelijk, niet 
op de laatste plaats omdat het hier om patiënten met schizofrenie ging. Som-
mige wetenschappers leek het daarom beter om het zo eenvoudig mogelijk 
te houden en geen moeilijke uitleg te geven over complexe genomics en gen 
– omgevingsinteracties.
Het actieonderzoek bracht verandering in deze situatie. Het Dialoog Model 
van Abma start met interviews met alle betrokkenen door een facilitator. In 
het actieonderzoek is deze weg ook bewandeld, waarbij we ons concentreerden 
op de vraag wat patiënten en wetenschappers zouden willen weten over schi-
zofrenie. Uit een focusgroepgesprek met leden van Anoiskis bleek dat de deel-
nemers graag zouden zien dat wetenschappers zich gingen bezighouden met 
de familiale kwetsbaarheid voor schizofrenie. In de focusgroep formuleerden 
deelnemers een agenda met onderzoeksvragen die vervolgens weer ter inzage 
werd voorgelegd aan wetenschappers. Voorbeelden van vragen zijn: ‘Waarom 
heb ik schizofrenie en mijn broer niet?’ en: ‘Stel dat mijn dochter een geneti-
sche kwetsbaarheid heeft voor schizofrenie, hoe moet ik haar dan opvoeden, 
wat zijn goede en slechte omstandigheden om in op te groeien?’

Wetenschappers ontdekten dat hun vragen over de oorzaak van schizofrenie 
heel erg overeenkwamen met de vragen van patiënten en familieleden. Voor 
de wetenschappers was dit een enorme eye opener. Leven met schizofrenie 
leidde kennelijk tot dezelfde algemeen geformuleerde vragen over de oorzaak 
van schizofrenie als wetenschappelijk onderzoek. Een van de wetenschap-
pers begreep ineens dat het niet zo zat dat hij in interactie met patiënten eerst 
moest zien te besluiten wat ‘goede’ kennis was, om die dan vervolgens zo goed 
mogelijk over te dragen aan patiënten, maar dat er sprake was van een basis 
voor interactie en dialoog. Hij formuleerde het aldus: ‘Dit gaat niet over het 
overdragen van mijn kennisproduct, maar over een proces met patiënten en 
familieleden over allerlei vragen!’

Dit veranderde inzicht van sommige wetenschappers betekende een belangrij-
ke stap voorwaarts richting patiëntenparticipatie: van een kennisdeficit model 
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richting dialoog. De volgende stap van het actieonderzoek behelsde het formu-
leren van aanbevelingen voor interactie tussen wetenschappers en patiënten 
en familieleden, de meeste in de sfeer van communicatie en informatie door 
GROUP (toegankelijk maken van GROUP’s website), maar ook over samen-
werking zoals bij een aantal conferenties. PFP GROUP onderschreef alle aan-
bevelingen en de meeste daarvan zijn in de praktijk gebracht. Zo hebben een 
lid van GROUP en Anoiksis samen een presentatie georganiseerd op een con-
gres, en werd er een facilitator benoemd door GROUP ter bevordering van de 
dialoog met patiënten en familieleden.

Welke conclusie is hier nu op zijn plaats? De conclusie is dat de uitgangspun-
ten en richtlijnen van het Dialoog Model ook in een zeer gepolitiseerde situatie 
als die van het psychiatrische genomicsonderzoek bruikbaar kunnen zijn. Ook 
in deze case studie blijken interviews met stakeholders een goede start te zijn 
voor het op gang brengen van dialoog. Maar de casus laat ook zien dat som-
mige normatieve kernelementen in deze context niet relevant zijn vanwege de 
specifieke eigenschappen van grootschalig en complex genomicsonderzoek. 
Dat betekent dat deze normatieve kernelementen nooit een absoluut uitgangs-
punt kunnen vormen voor patiëntenparticipatie, maar dat ze ook altijd weer 
onderdeel dienen te zijn van dialoog.

16 .5   Subject iv i te i t  en  de  zorgen en behoef ten  van pat iënten 
en  fami l ie leden

Een van de normatieve kernelementen van het Dialoog Model is dat onderzoek 
dient aan te sluiten bij de ervaringen van patiënten en bij hun subjectiviteit 
(beleving, identiteit, de wijze waarop ze tegen de wereld aankijken). Dat maakt 
het nodig om tijd en energie te investeren in het boven tafel krijgen van het-
geen patiënten bezighoudt met als doel hen zo te empoweren voor een dialoog 
en onderhandeling met wetenschappers.
De GROUP casus roept echter de vraag op of patiënten wel altijd iets wíllen 
inbrengen op een bepaald onderzoeksterrein en of hun subjectiviteit wel los-
staat van wetenschappelijke ontwikkelingen. De vraag komt zelfs op of die 
subjectiviteit wel een goed uitgangspunt is voor een gezamenlijke besluitvor-
ming tussen wetenschappers en patiënten en voor empowerment van patiën-
ten. We lichten dit hieronder toe.
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Voordat ZonMw GROUP dringend verzocht om Anoiksis en Ypsilon bij het 
onderzoek te betrekken, hadden deze organisaties geen andere wens geformu-
leerd dan op de hoogte te blijven van het genomicsonderzoek; ze hadden niet te 
kennen gegeven dat ze er een actieve inbreng in wilden hebben. Geïnformeerd 
zijn over fundamenteel onderzoek vinden zij wel heel belangrijk, dat bleek 
tijdens het actieonderzoek uit de hoge opkomst bij workshops die GROUP en 
Ypsilon en Anoiksis samen organiseerden om patiënten en familieleden te 
informeren. Patiënten en familieleden wilden graag van alles weten over psy-
choses omdat deze kennis raakt aan een belangrijke vraag voor hen: ‘Waarom 
heb ik, nu, deze ziekte gekregen en hoe kan ik ermee leven?’(Lawton, 2003).

We zullen nu een episode uit het actie onderzoek meer in detail analyseren om 
te illustreren hoe wetenschappelijke kennis en subjectiviteit van familieleden 
met elkaar verweven zijn.
Ypsilon vroeg een van de actie onderzoekers toestemming om een artikel over 
ontwikkelingen in de psychiatrische genomics in hun nieuwsbrief te publice-
ren dat zij eerder elders had gepubliceerd (Baart, 2008). De onderzoeker vond 
het prima. Vóór publicatie verzocht Ypsilon de onderzoeker of de redactie het 
artikel wat meer mocht toespitsen op de behoeften en het begrip van de lezers 
van de nieuwsbrief. Daar was niets tegen. De intro die Ypsilon voorstelde werd: 
‘We dromen er allemaal van dat schizofrenie op een goede dag te genezen is 
en dat de verantwoordelijke genen gevonden zullen zijn’. De redactie stelde 
ook wijzigingen voor in passages over de complexiteit van genomics, over de 
invloed van omgevingsfactoren op het ontstaan van schizofrenie en over gen 
omgevingsinteracties.

Ypsilon bleek te hechten aan de verwachtingen die tot 2005 door genomics 
wetenschappers waren gewekt: ‘We vinden de genen wel.’ Complexe genomics 
bleek Ypsilon veel minder aantrekkelijke toekomstperspectieven te bieden. 
Binnen complexe genomics blijkt niet alleen dat ene onfortuinlijke familie-
lid iets met psychoses te maken te hebben, maar alle familieleden (broers en 
zussen vooral) blijken in meer of mindere mate genen te hebben die kwets-
baar maken voor psychoses. Bovendien komt binnen complexe genomics de 
omgeving weer in zicht als risicofactor: zwangerschap, migratie, cannabis, 
trauma. Daarmee is de omgeving terug van weggeweest, hetgeen familiele-
den herinnert aan de vreselijke jaren zeventig waarin familierelaties (en vooral 
kille moeders) verantwoordelijk werden gehouden voor de schizofrenie van 
hun naaste. Familieleden hadden zich goed thuis gevoeld bij de biologische 
theorieën over stofjes in de hersenen als verantwoordelijken, die opgeld deden 
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in de jaren negentig. Ze verzetten zich dan aanvankelijk ook heftig toen er 
eind jaren negentig onderzoek kwam dat aantoonde dat broers en zussen van 
patiënten met schizofrenie overeenkomsten vertonen in cognitief en sociaal 
functioneren. Toentertijd publiceerde de Ypsilon nieuwsbrief een artikel met  
de vraag: ‘Zijn we dan nu allemaal gek?’, zoals de gekke families in de dagen 
van de psychoanalyse. In de artikelen vielen uitgebreide verhalen te lezen van 
familieleden die aantoonden dat de duiding van hun gedrag door onderzoe-
kers echt fout was en dat zij helemaal normaal waren. De conceptualisering 
van schizofrenie als een ziekte die het onfortuinlijke familielid op grond van 
een onbekende biologische oorzaak had getroffen, was aantrekkelijker dan tot 
een ‘gekke’ familie te behoren.

De zorgen van Ypsilon leren ons dat wat familieleden bezighoudt, verweven 
is met wetenschappelijke ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden, en niet 
uit een totaal onafhankelijk domein van hun ervaringen (subjectiviteit) voort-
komen. In tegendeel: de subjectiviteit van familieleden, en ook van patiën-
ten, is ingebed in en wordt gevormd door wetenschappelijke manieren van 
denken over psychiatrische aandoeningen. Dat blijkt ook uit medisch socio-
logisch onderzoek dat laat zien dat in lekenkennis altijd allerlei wetenschap-
pelijke inzichten zijn terug te vinden; mensen worden daardoor beïnvloed 
(Blaxter, 1983; Prior, 2003; Irwin & Wynne, 2004). In het geval van Ypsilon 
valt te zien dat afwijzing van wetenschappelijke theorieën uit de jaren zeventig 
en omarming van theorieën uit de jaren negentig mede de subjectiviteit van 
familieleden vormt en dat schuld, stigma en verantwoordelijkheid daarbij een 
belangrijke rol spelen.
Eind jaren negentig verzette Ypsilon zich aanvankelijk tegen onderzoek dat 
overeenkomsten aantoonde tussen broers en zussen en hun schizofrene broer 
of zus, en met de komst van genomics gaven ze de voorkeur aan monogene-
tisch onderzoek.

Zulke zorgen of issues van Ypsilon functioneren niet noodzakelijkerwijs als 
een goed beginpunt voor gezamenlijke besluitvorming tussen onderzoekers 
en familieleden over fundamenteel psychiatrisch onderzoek. Het is niet voor-
stelbaar dat de onderzoeksvragen van GROUP afgeleid zouden kunnen wor-
den van de subjectiviteit van familieleden waarbij zou worden teruggegaan 
naar monogenetisch onderzoek van voor 2005. Als, zoals het geval blijkt te 
zijn, subjectiviteit en wetenschappelijke ontwikkelingen met elkaar verbonden 
zijn , dan wordt de vraag: hoe issues van patiënten over onderzoek eigenlijk tot 
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stand komen en hoe ermee omgegaan zou kunnen worden in interacties met 
wetenschappers?

Volgens Callon en Rabeharisoa (2008) kunnen nieuwe sociale en technologi-
sche ontwikkelingen zorgen en issues van patiënten en familieleden omtrent 
onderzoek triggeren, maar hoeft dat niet per se altijd te gebeuren. Als men-
sen zich niet geraakt voelen door nieuwe ontwikkelingen, dan bemoeien ze 
zich ook niet met onderzoek. De Franse filosoof Bruno Latour vindt dat dit 
eigenlijk de ideale situatie zou moeten zijn, omdat volgens hem burgerschap 
niet inhoudt dat mensen participeren in de ontwikkeling van wetenschap en 
technologie: ‘Niet hoeven te participeren zou ons ideaal moeten zijn, en het is 
natuurlijk ook het wijdst verspreide antwoord op allerlei oproepen om ons met 
onderzoek te bemoeien.’ Latour en anderen kwalificeren dit soort oproepen – 
zoals ZonMw die ook deed – als ‘de ietwat hysterische roep om participatie van 
mensen in wetenschappelijke en technologische beslissingen’ (Latour, 2007, 
p.819; Vries, 2007).

De resultaten van het actie onderzoek laten zien dat nieuwe wetenschappe-
lijke ontwikkelingen inderdaad soms zorgen en issues oproepen bij familie-
leden, maar niet altijd. Ze laten ook zien dat familieleden (en patiënten) de 
behoefte hebben om te weten wat nieuwe kennis oplevert. Er  bestaat behoefte 
om ‘te weten’, en om daarover een dialoog te voeren met wetenschappers. 
Fundamenteel psychiatrisch onderzoek over psychiatrische aandoeningen 
beïnvloedt de verklaringen die mensen hebben voor hun aandoening (‘wie 
ben ik’, hoe kan ik er het beste van maken’); leden van patiënten- en familie 
organisaties gebruiken wetenschappelijke kennis om zichzelf neer te zetten 
in de wereld, om hun identiteit vorm te geven, om te zeggen: ‘Dit ben ik, en 
daardoor ben ik geworden wie ik ben.’ Een dialoog met wetenschappers over 
hoe dat in elkaar steekt, kan zowel voor wetenschappers als voor patiënten en 
familieleden leerzaam zijn. Patiënten leren om te gaan met de nieuwe kennis 
uit psychiatrische genomics, en wetenschappers leren iets over de relatie tus-
sen wetenschappelijke ontwikkelingen en de levens van patiënten en familie. 
Een dergelijke dialoog ontwikkelt zich en posities van betrokkenen kunnen 
verschuiven zodat nieuwe realiteiten worden geschapen die verdere dialoog en 
samenwerking mogelijk maken.
Dat valt ook af te leiden uit de casus van het artikel voor de nieuwsbrief van 
Ypsilon over complexe genomics. In de jaren negentig sprak Ypsilon zorgen 
uit over een nieuwe wetenschappelijke framing van schizofrenie, dat had te 
maken met het stigma dat families in de jaren zeventig hadden ervaren toen 
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zij binnen psychodynamische opvattingen verantwoordelijk werden gesteld 
voor de aandoening van hun naaste. Dit creëerde een drempel voor Ypsilon 
om te participeren in genomics onderzoek. Maar het bleef hier niet bij: als 
gevolg van interactie met de actieonderzoeker, en de samenwerking tussen 
GROUP en Ypsilon bij de organisatie van workshops en conferenties over het 
onderzoek van GROUP, stelde Ypsilon haar opvattingen bij; er was sprake van 
een leerproces. Uiteindelijk heeft Ypsilon het oorspronkelijke artikel gepubli-
ceerd. Ypsilon had de interactie met wetenschappers nodig (en dus niet alleen 
maar informatie) om te gaan begrijpen wat de complexe genomics voor hen 
betekent. De nieuwe framing van genomics leidde tot verschuivingen in de 
verklaringen van familieleden voor schizofrenie, en van daaruit begonnen zij 
nieuwe vragen te stellen en nieuwe issues te formuleren voor een dialoog met 
wetenschappers. Broers en zussen begonnen zichzelf bijvoorbeeld te zien als 
personen met een verhoogd risico op psychoses en zij gingen in de workshops 
met wetenschappers vragen stellen zoals: ‘Op welke leeftijd loop ik niet langer 
het risico om nog psychoses te krijgen?’

Zal een dergelijke dialoog met wetenschappers over fundamenteel genomics 
onderzoek patiënten en familieleden empoweren (ook een van de normatieve 
kernelementen van het Dialoog Model)? Het is ondoenlijk om te voorspellen 
of genomicsonderzoek als gevolg van een dialoog tussen wetenschappers en 
patiënten empowerment met zich mee zal brengen en op een positieve manier 
de subjectiviteit van patiënten zal ondersteunen. Er zijn nog geen toepassin-
gen van genomicsonderzoek in de psychiatrie, het is niet duidelijk op welke 
wijze genomics de betekenis van en omgang met psychiatrische aandoenin-
gen zal beïnvloeden, en welke patiënten daarbij baat zullen hebben, en welke 
niet (Rose, 2006; Baart & Slob, 2008). De resultaten van het onderzoek ver-
wijzen tot op heden naar een open toekomst. Patiënten kunnen deze toekomst 
mee vormgeven en het onderzoek beïnvloeden door geïnformeerd te zijn, door 
hun zorgen en issues te uiten en door een dialoog aan te gaan met weten-
schappers (Oudshoorn & Pinch, 2004).
Een belangrijke voorwaarde daarbij is wel dat zo’n dialoog voortdurend wordt 
gescreend op de machtsverdeling tussen wetenschappers en patiënten en 
familie (bijvoorbeeld door de vraag te stellen: ‘Hoe zit het met macht als patiën-
ten en wetenschappers samen een workshop organiseren?’) Dialoog houdt dus 
altijd tegelijkertijd een dialoog over macht in, en dat is een gevoelig onderwerp 
(Abma, Nierse & Widdershoven, 2009).
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16 .6   De pat iënt  en  psychia t r ische  genomics

De normatieve kernelementen van het Dialoog Model impliceren dat dé 
patiënt een duidelijk identificeerbaar subject is. Ook lijken zij gebaseerd op 
noties over burgerschap met impliciete normen over hoe patiënten in demo-
cratische processen zouden moeten kunnen participeren.

Om met het laatste te beginnen: normen voor participatie kunnen zowel van 
fysieke als van mentale aard zijn, zoals blijkt uit het volgende interviewfrag-
ment: ‘De voorzitter van de patiëntenorganisatie heeft een sociale fobie. We 
vroegen haar om deel te nemen aan onze onderzoeksbijeenkomsten. Dat kon 
ze niet.’
Hoe in dit licht te denken over het wantrouwen van sommige leden van 
Anoiksis in GROUP? Dat leek natuurlijk volkomen gerechtvaardigd op grond 
van de droevige start van het contact tussen beide. Maar soms leek dit wan-
trouwen ook beïnvloed door ‘de tendens van mensen met schizofrenie om wat 
wantrouwend te zijn’ zoals een lid van Anoiksis het benoemde. En hoe, zo 
vroegen we ons af, moesten we in ons focusgroepgesprek omgaan met vragen 
die werden geformuleerd in termen van wanen, zoals een van de deelnemers 
op dat moment deed? ‘ Ik wil weten waar de kinderen zijn , en wat ze van me 
willen, en waarom ze de hele tijd met me praten’, zei deze deelnemer. Hoe 
als onderzoeker de vaardigheid te ontwikkelen om met zulke verschillen in 
manieren van doen om te gaan? En wat voor rationaliteit zou je in zo’n situatie 
het beste kunnen toepassen?  Het zou onmogelijk zijn om de opmerking van 
deze deelnemer als ‘irrationeel’ terzijde te schuiven, dus spraken we er in de 
focusgroep over wat de betekenis er van zou kunnen zijn voor onderzoek.
We hebben hier een begrip nodig van democratische participatie als relatieve 
norm in plaats van als een absolute voorwaarde, waarbij het doel is om parti-
cipatie te organiseren in overeenstemming met het potentieel en de mogelijk-
heden van iedere burger. Oproepen tot patiëntenparticipatie zouden daarom 
beter niet kunnen uitgaan van gelijk partnerschap tussen wetenschappers en 
patiënten, maar op moeten roepen tot een zorgvuldige exploratie van de moge-
lijkheden tot dialoog.

Een tweede punt is hier dat internationale ontwikkelingen in genomics patiën-
tenparticipatie ingewikkeld maken. Wie is nu eigenlijk precies de patiënt? Kan 
een kleine Nederlandse organisatie ‘het’ patiëntenperspectief op internationa-
le schaal vertegenwoordigen? Zou het zinnig zijn een internationaal verband 
te creëren, en hoe zou dat kunnen?
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Er is nog een derde kwestie aan de orde bij de vraag wie nu eigenlijk de patiënt 
is. Onderzoek laat zien dat de afbakening van psychiatrische aandoeningen 
in de DSM (zoals schizofrenie, bipolaire stoornis en schizo-affectieve stoor-
nissen) vaak samen voorkomen of ‘clusteren’ in families (Craddock & Owen, 
2005). De gedachte is ontstaan dat het onderscheid tussen deze aandoenin-
gen niet zo duidelijk is als voorheen werd verondersteld. De vraag wordt dan 
‘wie de patiënt is’ in het geval van het GROUP onderzoek. Is dat de patiënt 
met schizofrenie? Of zijn dat ook patiënten met een bipolaire aandoening, 
met angsten en depressies? En misschien dienen broers en zussen ook wel 
te gelden als ‘patiënt’ omdat hun genetische kwetsbaarheid hen tot mogelijke 
toekomstige patiënten maakt. Aangezien psychiatrische aandoeningen vaak 
voorkomen, vertegenwoordigen de hier genoemde groepen een groot deel van 
de bevolking. De patiënt kan in participatie bij psychiatrisch genomics onder-
zoek dan ook alleen een betrekkelijk begrip zijn. Voor een dialoog over psychi-
atrische genomics hoeft dat geen enkel probleem te zijn omdat dialogen met 
verschillende groepen stakeholders georganiseerd kunnen worden en best tot 
verschillende uitkomsten kunnen leiden.

16 .7   Conc lus ie

De analyse van het actieonderzoek dat beoogde om Anoiksis en Ypsilon bij het 
psychiatrische genomics onderzoek van GROUP te betrekken laat zien hoe 
wetenschappers worstelden met de vereisten om patiënten bij het onderzoek 
te betrekken, en hoe patiënten op zoek waren naar manieren om invloed uit 
te oefenen op dat psychiatrische genomicsonderzoek. De eisen van ZonMw 
zorgden in eerste instantie voor blunders en spanningen. De neiging komt 
bijna op om het eens te zijn met Latour wanneer hij het heeft over ‘de ietwat 
hysterische vereiste om burgers te betrekken bij wetenschappelijke en techno-
logische beslissingen’.  Maar in dat geval zouden we helemaal over het hoofd 
zien wat het actieonderzoek duidelijk aantoont: participatie in fundamenteel 
onderzoek is mogelijk en wordt nagestreefd door zowel wetenschappers als 
patiënten en familieleden.
De uitgangspunten en methodische richtlijnen van het Dialoog Model bewe-
zen ook in deze case studie een goede start te zijn voor effectieve interactie. 
De normatieve kernelementen die ten grondslag liggen aan het Dialoog Model 
bleken daarentegen niet zomaar toepasbaar omdat ze inconsistent bleken met: 
1. de complexiteit, razendsnelle ontwikkeling en het lange termijn perspectief 
van genomicsonderzoek; 2. de samenhang tussen de subjectiviteit van patiën-
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ten en familieleden en psychiatrische inzichten over  het ontstaan van psychi-
atrische aandoeningen; 3. universele noties over democratisch burgerschap en 
onzekerheden om precies te bepalen wie de patiënt is.
Ons voorstel is dan ook om de onderliggende kernelementen van het Dialoog 
Model niet als absolute normen te zien die in alle situaties gerealiseerd dienen 
te worden, maar als onderliggende normen waarover gesprek kan ontstaan en 
die ook onderdeel zouden moeten uitmaken van een leerproces in een speci-
fieke context.

Het actieonderzoek begon met het creëren van gezamenlijkheid voor dialoog 
tussen wetenschappers, patiënten en familieleden. Patiënten en familieleden 
willen weten wat er gebeurt in fundamenteel onderzoek, omdat dit onderzoek 
betrekking heeft op hun identiteit, op wie mensen denken dat ze zijn. De 
vragen voor onderzoek naar schizofrenie van Anoiksis creëerden gezamen-
lijkheid voor dialoog omdat ze verwantschap bleken te hebben met de vragen 
van wetenschappers. De subjectiviteit van Ypsilon-leden bleek beïnvloed te 
zijn door een afwijzing van wetenschappelijke ideeën over de invloed van de 
om geving op het ontstaan van psychoses die gevoelens van schuld en schaam-
te konden oproepen. Deze situatie vroeg om een zorgvuldige dialoog over de 
nieuwe complexe genomics. Een dialoog over de wijze waarop leden hun sub-
jectiviteit vormgeven, en die in het proces van de dialoog die subjectiviteit ook 
veranderde. In dit proces gingen de wetenschappers hun formele verplichting 
om patiënten bij hun onderzoek te betrekken, steeds meer ervaren als een zelf 
gevoelde motivatie.

Toen er eenmaal een gemeenschappelijk uitgangspunt was, konden er plan-
nen gemaakt worden voor dialoog en samenwerking. Het beste kunnen we 
deze dialoog beschouwen tegen de achtergrond van de ideeën van de Duitse 
filosoof Habermas over de normen waaraan communicatieve acties tussen 
mensen zouden moeten voldoen. Volgens Habermas kunnen deze normen 
alleen functioneren als een contrafactueel ideaal. Dat houdt in dat dit ideaal 
nooit werkelijkheid kan worden, maar  wel ons handelen kan leiden. Dit lijkt 
in onze case studie een productiever uitgangspunt voor het Dialoog Model 
dan absolute normatieve kernelementen die absoluut gerealiseerd dienen te 
worden. Pas dan kan er voortgang worden geboekt bij patiëntenparticipatie in 
fundamenteel onderzoek.
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17 Participeren met hersenletsel in de 
maatschappij anno 2010: ‘Je moet 
leren dealen’

Annette Hendrikx

Over de participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
is nog weinig bekend. De Hersenstichting Nederland heeft daarom 
de opdracht gegeven voor onderzoek naar het participeren van 
mensen met een niet-aangeboren hersenletsel vanuit patiënten-
perspectief. Het doel van het onderzoek was onder andere het in 
kaart brengen van de ervaren problemen en knelpunten bij sociaal-
maatschappelijke participatie van mensen met hersenletsel en de 
mogelijkheden en behoeften tot participatie op de terreinen arbeid, 
onderwijs, sociale participatie en vrijetijdsbesteding. Dit hoofdstuk 
gaat over de rol van de omgeving bij de participatie van mensen 
met niet-aangeboren hersenletsel. Naast een korte schets van de 
verschuivingen in het denken over de rol van de omgeving met 
betrekking tot disability en participatie komen de methode van het 
onderzoek en de bevindingen aan de orde.

17 . 1   In le id ing

Participatie is ‘hot’. Google geeft meer dan een miljoen hits. Participatie kent 
een grote diversiteit, zowel als het gaat om de verscheidenheid aan personen of 
groepen die participeren, als om de soorten omgevingen waaraan deel genomen 
kan worden. Binnen de gezondheidszorg, met name in de revalidatiegenees-
kunde, is participatie een wezenlijk onderdeel van de behandeling. Aandacht 
voor participatie is relevant, omdat participatie de gezondheids toestand van 
mensen beïnvloedt. In de literatuur zijn veel verschillende definities van dit 
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begrip te vinden. In het ICF-model wordt participatie beschreven als ‘het 
betrokken zijn in een levenssituatie en de aard en wijze op welke manier een 
persoon betrokken is in levenssituaties’ (Finken & Reuleaux, 2008). ‘Betrok-
ken zijn’ en ‘mee kunnen doen’ komen in vrijwel alle definities terug.

Landelijk en internationaal is er veel onderzoek gedaan naar de problemen 
en knelpunten die mensen met een chronische ziekte of handicap ervaren bij 
maatschappelijke participatie. In Nederland laat het rapport van Nivel (2008) 
zien dat mensen met een lichamelijke beperking minder deelnemen aan 
de samenleving dan de meeste Nederlanders. Zij hebben minder vaak een 
betaalde baan. Het Nivel concludeert dat werkgevers nauwelijks bereid zijn de 
werkzaamheden of werkomstandigheden aan te passen aan de mogelijkheden 
van mensen met beperkingen. Daarbij blijkt dat betaald werken lang niet altijd 
even goed bevalt (Hoogen et al, 2008). De persoonlijke competenties leveren 
een belangrijke bijdrage aan participatie in werk en tevredenheid (Cardol et 
al., 2008).

Ook voor mensen met een verstandelijke handicap blijkt het invoegen in de 
huidige maatschappij niet makkelijk. Zij wonen, werken en recreëren voorna-
melijk temidden van andere verstandelijk gehandicapten (Cardol et al. 2007).
Uit onderzoek van Hoeymans etc al. (2005b) blijkt dat zowel maatschappelijke 
als sociale participatie het meest is aangetast bij mensen met een psychische 
aandoening, zoals een depressie, angststoornis of cognitieve stoornis.
Over de participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel is nog 
weinig bekend. Landelijk en in dit hoofdstuk wordt onder niet-aangeboren 
hersenletsel verstaan: ‘hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, 
anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onom-
keerbare breuk in de levenslijn.’ De combinatie van cognitieve en fysieke 
beperkingen, een disharmonisch profiel, het wisselend functioneren per dag 
en de onzichtbaarheid van de beperkingen kunnen een eigen dimensie aan 
participeren geven. De Hersenstichting Nederland heeft daarom de opdracht 
gegeven voor onderzoek naar het participeren van mensen met een niet-aan-
geboren hersenletsel vanuit patiëntenperspectief. Het doel van het onderzoek 
was onder andere het in kaart brengen van de ervaren problemen en knelpun-
ten bij sociaal-maatschappelijke participatie van mensen met hersenletsel en 
de mogelijkheden en behoeften tot participatie op de terreinen arbeid, onder-
wijs, sociale participatie en vrijetijdsbesteding.
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17 .2   Achtergrond:  de  ro l  van de  omgeving  in  re la t ie  met 
beperk ingen

In Nederland heeft de traditie om (leven met) functiebeperkingen vanuit een 
individuele, medische invalshoek te benaderen, relatief lang stand gehouden. 
Vanaf eind jaren zeventig van de twintigste eeuw veranderde deze traditie. Het 
medisch model, voornamelijk gericht op het ‘diagnosticeren’, ‘behandelen’ en 
‘revalideren’, maakt langzaam plaats voor andere modellen, waarin de omge-
ving een plek krijgt. Dit betekent een verschuiving van de focus op handicap 
als primair individueel medisch probleem (een afwijking van het normale en 
een tekort ten opzichte van het gewone mens-zijn) naar een meer sociaal-cul-
turele kijk (Kool, 2008). Ofwel een beweging van een individuele pathologie 
naar een sociaal constructivistisch model.
Het handicapcreatiemodel van de Franse antropoloog Patrick Fougeyrollas 
heeft begin jaren tachtig een belangrijke bijdrage geleverd aan de veranderde 
visie op ‘handicap’. Een ‘handicap’ wordt in zijn model gezien als de resul-
tante van een interactieproces tussen persoonlijke en omgevingsfactoren. De 
omgevingsfactoren omvatten sociale, ecologische en fysieke factoren die de 
organisatie en de context van een samenleving bepalen. Voor Fougeyrollas is 
de graadmeter van de handicap die een persoon ervaart, de mate waarin die 
persoon in de uitoefening van zijn levensgewoonten wordt belemmerd. Een 
omgevingsfactor kan in bepaalde mate, in concrete interactie met persoons-
kenmerken, een obstakel of een facilitator zijn. In de samenleving blijken 
belemmeringen te zijn waardoor de persoon gehandicapt wordt. Het analy-
seren en onderzoeken van de omgevingsfactoren zou het mogelijk maken om 
de handicapsituatie te voorkomen en daarmee de obstakels voor participatie 
(Fougeyrollas, 1995).

In de jaren negentig maakt in Nederland de term functiebeperking steeds 
meer plaats voor disability. Dit betekent meer dan functiebeperking en verwijst 
naar handicap als een sociaal construct. De functiebeperking is een individu-
eel probleem, dat echter niet los te zien is van de samenleving. Het staat in een 
bredere context van sociale en politieke relaties. Zowel materiële belemmerin-
gen in de samenleving (onaangepaste leefomgeving) als immateriële belem-
meringen (negatieve en stigmatiserende beeldvorming) worden als disabling 
mechanismen beschouwd. Op dit moment wordt er binnen het sociale model 
steeds meer aandacht gegeven aan de wisselwerking tussen persoon, lichaam 
en maatschappij bij de ervaring van disability. Disability is een complex sociaal 
verschijnsel. Daarbij krijgt de laatste jaren het perspectief van de cliënten en 
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patiënten meer aandacht. Vanuit Disability Studies wordt aandacht gegeven 
aan de ontwikkeling van een gevarieerde samenleving waarin ook mensen 
met een uiteenlopende gezondheidssituatie in hun eigenheid en verscheiden-
heid participeren. Dat betekent dat talenten van mensen met een beperking 
ruimte moeten kunnen krijgen. Er ontwikkelt zich steeds meer een inclusief 
denken over samenleven (Kool, 2008). Opvallend is wel dat ondanks de groei-
ende aandacht voor disability en disability studies in Nederland, er nog steeds 
geen goed Nederlands equivalent gevonden is voor de term disability (Kool, 
2008).

Aandacht voor de externe omgevingsfactoren heeft in 1980 ook een plaats 
gekregen in het classificatiesysteem International Classification of Functio-
ning, Disability and Health (ICIDH). De veranderingen in de loop der jaren in 
de visie op de relatie van handicap en omgeving vertaalde zich in de Interna-
tional Classification of Functioning, Disability and Health, afgekort ICF, van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO). Met 
behulp van de ICF kan het menselijk functioneren worden beschreven vanuit 
drie verschillende perspectieven: het perspectief van het menselijk organisme, 
het perspectief van het menselijk handelen en het perspectief van de mens als 
deelnemer aan het maatschappelijk leven. Het medische en sociale model is 
geïntegreerd door middel van een biopsychosociale benadering. Het samen-
brengen van deze modellen is volgens Imrie (1997) nodig om goed zicht te 
krijgen op de determinanten voor disability. Echter het terugbrengen tot enkele 
hoofdcomponenten zal vanuit welk perspectief ook tekortschieten om de com-
plexiteit van disability te doorgronden. Hij wijst op het interactionele karakter 
van de ‘handicap’. Vanuit welk perspectief  disabling wordt bekeken, vanuit 
een biomedisch model of vanuit een sociaal constructivistische benadering, 
geen enkel model of theorie zal recht doen aan de multidimensionaliteit van 
disablement (Imrie, 1997).

Participatie is in 2001 als concept in het ICF opgenomen. Volgens Hammel 
et al. (2008) is er groot verschil in hoe het begrip ‘participatie’ is geconceptu-
aliseerd, wordt gedefinieerd en gemeten. Hij geeft aan dat er geen standaard 
voor goede of optimale participatie te formuleren is. Het is niet te isoleren 
ofwel: ‘Participation does not occur in a vacuum: the environment dynamical-
ly influences participation’ (p.1445). Ondanks dat het biopsychosociale model 
de invloed van sociale en fysieke omgeving onderkent, wordt de persoon apart 
van de omgeving gezet. Dit doet tekort aan de dynamische onderlinge afhan-
kelijkheid.
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Sommige aanhangers van de Disablity Studies wijzen op het gevaar van een 
classificatiesysteem door het veralgemeniseren van disabilty en participatie 
ervaringen. ‘Disability identity must be examined as an individual experience. 
Disability means different things to different people.’ (Johnstone, 2004). Het 
belang van de beleving van participatie komt ook in het onderzoek van Ham-
mel et al (2008) naar voren. Participatie wordt door de respondenten met disa-
bility beschreven als een complex multi-dimensionaal construct. Het betreft 
een dynamisch proces van onderhandelen en balanceren van concurrerende 
behoeften en waarden tussen het individuele, sociale en maatschappelijke 
niveau, waarbij ieder een eigen keus heeft betekenisvol en tevreden te partici-
peren. De dynamiek zit tussen de persoonlijke keuze en de omgevingsinvloe-
den (Hammel et al. 2008).

Aandacht voor de individuele subjectieve kant is voor participatie van groot 
belang. Ook Campen en Iedema (2007) zien in het lineaire ICF model geen 
plaats voor het subjectieve welbevinden. De aanname dat subjectief wel-
bevinden een uitkomst zou zijn van ‘a chain of impaired bodily functions, 
limited activities and restricted participation’ (p.643) wordt door hun studie 
verworpen. Hun onderzoek naar de relatie van objectieve participatie (obser-
veerbare betrokkenheid in de maatschappij) en subjectief welbevinden van 
mensen met een fysieke disability, blijkt dat een betere participatie niet hoeft 
te betekenen dat er ook sprake is van meer subjectief welbevinden. Het ICF 
biedt geen mogelijkheid voor separatie van uitkomsten van zowel objectieve 
als subjectieve participatie. Het gaat niet om het feit dat iemand participeert, 
maar hoe iemand participeert en dat bepaalt het subjectieve welbevinden. Er 
is behoefte aan indicatoren die de scheiding duidelijk maken tussen sociale 
omgeving (participatiekansen), sociale situatie (objectieve participatie) de per-
ceptie hierop (subjectieve participatie) en subjectief welbevinden (Campen, 
Iedema, 2007).
Zowel disability als ‘participatie’ blijken complexe dynamische concepten. Niet 
alleen het feit dat de omgeving een rol speelt in relatie met een beperking is in 
de loop der jaren onderkend, maar ook het interactieve en subjectieve karakter 
ervan.

17 .3   Een kwal i ta t ieve ,  par t ic ipat ieve  methode

Het onderzoek (1 februari 2009 - 1 november 2009) is uitgevoerd in opdracht 
van de Hersenstichting door een multidisciplinair team van onderzoekers en 
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twee ervaringsdeskundigen (een jonge vrouw met hersenletsel en een moeder 
van een dochter met hersenletsel). Om het participeren van mensen met een 
niet-aangeboren hersenletsel vanuit patiëntenperspectief te onderzoeken, is 
gekozen voor een kwalitatieve, responsieve onderzoeksmethode, waarbij de 
samenspraak met de belanghebbenden centraal staat (Abma en Widdersho-
ven, 2006).
De doelgroep werd als volgt afgebakend: mensen tussen de 25 en 60 jaar met 
niet-progressief hersenletsel als gevolg van traumatisch of niet traumatisch 
hersenletsel die, al dan niet met ambulante ondersteuning, zelfstandig wonen. 
Het betrof mensen in de chronische fase. Het letstel moest minimaal een jaar 
geleden ontstaan zijn. Door deze afbakening werden mensen met neurode-
generatieve ziektes, zoals Multiple Sclerose (MS), de ziekte van Parkinson en 
verschillende stofwisselingsstoornissen uitgesloten.
Voor deze kwalitatieve studie is gebruik gemaakt van een vaststaand stappen-
plan (Abma en Widdershoven, 2006). Na de eerste verkenningfase waarin 
kennismaking, inlezen en creëren van samenwerkingsverbanden centraal 
stond, volgde de consultatiefase. Hierin zijn 26 semigestructureerde inter-
views met respondenten met hersenletsel gehouden. Deze fase gaf een eerste 
overzicht van knelpunten en behoeften op het gebied van participatie vanuit 
het perspectief van mensen met hersenletsel.
In de derde verdiepingsfase werden deze bevindingen verder uitgewerkt en 
gevalideerd in zes focusgroepen met in totaal 36 deelnemers (zie tabel 1 over-
zicht respondenten). Door de diversiteit van de respondenten kwam er verdie-
ping in de dialoog. De gesprekken resulteerden in clustering in en verbinding 
van de thema’s en is er een samenhangend model ontwikkeld.

Interviews Totaal Tumor CVA Ongeval Infectie Hartaanval Onbekend Werkend* Niet-
Werkend

25-40 jaar 9 2 3 4 0 0 0 5 4

40-60 jaar 17 4 5 7 1 0 0 7 10

Gehele 
groep

26 6 8 11 1 0 0 12 14

* Werkend wil zeggen het hebben van een betaalde of onbetaalde baan.
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Focus-
groepen

Totaal Tumor CVA Ongeval Infectie Hartaanval Onbekend Werkend* Niet-
Werkend

25-40 jaar 4 0 3 1 0 0 0 4

40-60 jaar 32 2 14 13 1 2 11 21

Gehele 
groep

36 2 17 14 1 2 11 25

* Werkend wil zeggen het hebben van een betaalde of onbetaalde baan.

Tabel 1 Overzicht respondenten interviews en focusgroepen

In de laatste integratiefase zijn de geschematiseerde thema’s met knelpunten 
en behoeften in twee werkgroepbijeenkomsten besproken. Aan de werkgroep 
namen mensen met en zonder hersenletsel deel. Er is een lijst met actie punten 
opgesteld om de participatie te bevorderen.
Alle gesprekken zijn opgenomen met taperecorder, uitgewerkt en teruggekop-
peld naar de respondenten ter validatie. Door de betrokkenheid van patiënten 
en de ervaringsdeskundigen kreeg het onderzoek een participatief karakter 
(Abma en Broerse, 2007). Het team werd gevolgd door een klankbordgroep 
bestaande uit professionals met een rijke ervaring op het gebied van niet-
aangeboren hersenletsel. De klankbordgroep is tweemaal bijeengekomen. 
Eén maal halverwege het onderzoek en bij afronding en het schrijven van de 
eindrapportage.

17 .4   Bev indingen:  de  par t ic ipat iekr ing

Participeren betekent voor de respondenten deelnemen en bijdragen aan een 
groter geheel en iemand kunnen zijn in de huidige maatschappij. Deelgenoot 
zijn van de maatschappij betekent geïncludeerd zijn met ‘de rest van de maat-
schappij’. Belangrijk is dat de ‘rest van de maatschappij’ hiervoor openstaat. 
Doordat zorg en ondersteuning van mensen met een beperking niet alleen de 
zorginstanties betreft, maar ook lokale gemeenschappen, geeft dit mogelijk-
heden tot inclusie van mensen met een beperking in de samenleving (Cardol, 
2007).
Uit het onderzoek kwam naar voren dat mensen met hersenletsel zich vaak 
‘aan de andere kant van de streep’ voelen staan. Vanuit patiëntenperspectief 
is door de respondenten een model ontwikkeld, de participatiekring. Hierin 
zijn de factoren, die als bevorderend of belemmerend voor participatie werden 
ervaren, geclusterd in thema’s en in hun onderling verband gevisualiseerd.
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Figuur 1 De Participatiekring

In dit model zien we, dat net als in het ICF model, zowel persoonsgebonden 
als omgevingsfactoren een rol spelen bij participatie. Uit het onderzoek blijkt 
dat de mensen met hersenletsel ervaren dat in de acute en revalidatiefase de 
aandacht voornamelijk wordt gericht op ‘genezen en herstel.’ Een respondent 
zegt:

Als er medisch gezien geen herstel meer mogelijk is, dan voelt het als 
‘uitbehandeld’.

De respondenten geven aan dat het herstelproces echter een blijvend door-
lopend individueel interactief (leer)proces is van ‘her-stellen’. De respondenten 
verstaan hier niet alleen het fysieke herstel onder, maar ook een herstel van 
de balans in je leven. Het is ook een her-stel in de zin van òpnieuw- (af)stel-
len´ steeds opnieuw balans zoeken. In de chronische fase blijkt dat het in de 
dagelijkse praktijk gaat om de gevolgen die het letsel in het dagelijks leven 
voor de desbetreffende persoon en zijn omgeving heeft. Het betreft functie-
beperkingen én een veranderd functioneren in, met en door de omgeving. In 
de beleving van de respondenten blijkt dat niet de factoren op zich van belang 
zijn, maar juist de onderlinge interactie een belangrijke rol speelt. De opge-
dane ervaringen hebben invloed op het herstelproces en vervolg. Bijvoorbeeld 
het moeilijk accepteren van de veranderde identiteit staat in relatie met onbe-
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grip van de omgeving als ook met de professionele begeleiding en omgeving/
samenleving. Het thema interactie en communicatie verbindt de thema’s. Ver-
minderde communicatie, zowel door persoonlijke vaardigheden als bijvoor-
beeld in informatieverstrekking, heeft invloed op de andere thema’s.

Het model dat door de respondenten ontwikkeld is, laat zien dat participatie 
niet bepaald wordt door of wel factoren in de maatschappij of wel factoren in 
het individu. Het ervaren van beperkingen en participatie wordt bepaald door 
een interactie tussen persoonsgebonden en omgevingsgebonden factoren. 
Het onderzoek wijst uit dat mensen met hersenletsel veel knelpunten in de 
dagelijkse praktijk ervaren, maar ook dat zij veel kracht hebben om daarmee 
in de maatschappij anno 2010 om te kunnen gaan.

‘Het blijft een voortdurend proces van leren…je moet leren van wat je 
doet, maar het is soms heel hardnekkig…vaak tegen de muur, veel herha-
len soms leer je echt nooit, omdat het een deel van je hersenbeschadiging 
is, je leert wel vindingrijkheid.’

We zoomen nu eerst verder in op de samenleving en daarna op de veerkracht 
van mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

17 .5   Het  karakter  van de  samenlev ing  anno 2010

De respondenten van ons onderzoek geven aan dat er een aantal kenmerken 
van de maatschappij invloed hebben op de participatie.

De prestatiemaatschappij
Het hebben van verantwoordelijkheden ervaren sommige respondenten als 
een positieve waarde, echter binnen een prestatiegerichte maatschappij kan 
dit voor getroffenen een valkuil worden.  Verantwoordelijkheden gaan vaak 
samen met tijdsdruk en prestatiedruk. Dit kan veel stress geven en het functi-
oneren negatief beïnvloeden. Een respondent:

‘Zolang het vrijblijvend is gaat het allemaal goed, maar wanneer er enige 
druk op mij uitgeoefend wordt, sla ik dicht. Ik weet wat ik moet doen, 
maar krijg het er niet uit.’
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De snelle maatschappij
De huidige maatschappij kenmerkt zich door snelheid en gebrek aan continu-
iteit wat voor veel mensen met hersenletsel problemen oplevert:

‘Het leven is een versnelde film en ik loop er in slowmotion achteraan. 
De maatschappij is te druk, te snel. Ik snap het allemaal niet meer.’

Respondenten geven aan dat het moeilijk is zich te handhaven in de hectiek 
van het maatschappelijke leven. De maatschappij wordt beheerst door onder 
andere deadlines en snelle interactie. Niet meer mee ‘hollen’ betekent vaak 
niet meer meedoen of ‘Het steeds moeten aanpassen aan andermans ritme geeft 
stress’ Niet mee kunnen gaan in de vaart van de maatschappij betekent echter 
niet dat de getroffene niets kan:

‘Ik kan in principe alles, alleen op een heel ander tempo en ander niveau.’

De vele snelle veranderingen en het gebrek aan continuïteit in de omgeving 
heeft een negatief effect op mensen met hersenletsel. Mensen hebben veelal 
meer tijd nodig om ‘te wennen’, hun wensen duidelijk te maken of de weg te 
vinden voor de juiste informatie. Ze ervaren de snelle maatschappij als belem-
merend want, naast de benodigde flexibiliteit, moet je wel de kans krijgen om iets 
uit te leggen.

De individuele maatschappij
In de huidige individueel ingestelde samenleving wordt meer en meer een 
beroep gedaan op de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van mensen. Vol-
gens de respondenten is dit echter een probleem bij mensen met hersenletsel. 
Het ontbreekt hun juist vaak aan assertiviteit en weerbaarheid. De cognitieve 
en communicatieve beperkingen, hoe klein ook, kunnen problemen geven om 
goed te functioneren. Zowel in de omgeving als bij de instanties verwachten 
mensen vaak dat de getroffene het zelf kan uitzoeken. De respondenten geven 
aan dat ze juist hulp nodig hebben van naasten of van hulpverleners, vooral bij 
het uitzoeken van mogelijkheden om te kunnen participeren. Dit wordt niet 
altijd onderkend.

‘Zonder mijn partner zou ik het nooit redden.’
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De prikkelrijke maatschappij
Mensen met hersenletsel zijn veelal prikkelgevoelig. Het is voor hen moeilijk 
om in deze prikkelrijke maatschappij te functioneren. De hoeveelheid indruk-
ken die een mens te verwerken krijgt is enorm. Voor respondenten kan dit er 
toe leiden dat deelnemen aan het maatschappelijke, sociale en openbare leven 
lastig kan zijn. De alom aanwezige (visuele en auditieve) prikkels op straat, in 
winkels, winkelcentra, in openbare ruimten, in restaurants, op stations enzo-
voorts, beperken veelal de sociale participatie:

‘Alles komt binnen, een normaal mens gooit het weg, ik niet, het is heel 
vermoeiend.’

‘Er is thuis prima mee te leven, je moet eigenlijk niet weggaan, maar dat 
zit niet zo in mijn aard. Tegen prikkels kunnen, valt niet te leren.’

Ondanks hulpmiddelen, zoals oordoppen of een speciale bril, blijkt het moei-
lijk om de continue prikkels uit te schakelen:

‘Voordat ik in de theaterzaal zit, ben ik al zo moe van al de prikkels, dat 
ik niets meer kan volgen, ik ben dan al uitgeput.’

Ook op het gebied van informatievoorziening ervaren de respondenten een 
overdaad aan prikkel. Hierdoor wordt de informatie vaak niet toegankelijk. Er 
is niet alleen een gigantisch groot aanbod van informatie en informatiekana-
len, maar ook de presentatie kenmerkt zich niet zelden door een ‘overdaad’ 
aan prikkels.

De bureaucratische maatschappij
De respondenten geven aan dat iemand met hersenletsel zich meer afhanke-
lijk voelt van regels en wetten dan iemand zonder handicap. De vele mogelijk-
heden die er zijn op het gebied van subsidies, uitkeringen en aanpassingen 
worden gewaardeerd, maar de toegang tot deze mogelijkheden blijkt vaak te 
stagneren door de bureaucratie. Problemen worden ervaren in het feit dat er 
heel veel regels zijn. Een respondent vertelt hoe hij aan allerlei regels gebon-
den is met zijn driewielfiets:

‘Kleine veranderingen, zoals een extra achterlicht moeten door een bos 
van regeltjes geregeld worden. Alle reparaties moeten door de leverancier 
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gedaan worden en dat kan dan zo twee weken duren als je een lekke band 
hebt, terwijl een fietsenmaker om de hoek zit.’

Een ander punt is dat de regels zo vaak en snel veranderen: als je er twee kent, 
is er weer een nieuwe. Juist dat snel ‘schakelen’ en weer afstemmen op nieuwe 
regels is voor mensen met hersenletsel moeilijk. Respondenten ervaren dat 
regels vaak niet aansluiten op hun wensen en participatiemogelijkheden. De 
regels kennen te weinig marge om ze flexibel op de individuele situatie af te 
stemmen.

‘Ik heb de woning gekregen die geschikt voor me is, qua voorzieningen en 
qua ruimte, maar hij ligt aan de rand van de stad en het is voor mij nu 
niet mogelijk om te voet of met de fiets naar het centrum of naar mijn 
vrijwilligerswerk te gaan. Ik voel me helemaal aan huis gekluisterd.’

Regelgeving en regeltoepassing kunnen grote impact hebben op de participa-
tie van de persoon met hersenletsel, bijvoorbeeld met betrekking tot vervoer. 
Het zelfstandig, onafhankelijk vrij kunnen bewegen is een belangrijke waarde 
in het leven. De maatschappij is ingericht op de ‘mobiele mens’.  De respon-
denten die door hersenletsel aangewezen zijn op hulpmiddelen voor mobiliteit 
blijken een verminderde toegankelijkheid in deze maatschappij te ervaren.

‘Een jaar na mijn herseninfarct kon ik weer fietsen op een speciale fiets. 
Maar op dat moment werd de aanvraag pas ingediend, zodat het nog 
negen maanden duurde voordat ik mijn de fiets kreeg.
Met mijn Valys pas kan ik overal naar toe, maar mijn dochtertje mag 
niet mee of ik moet daar voor betalen. Dat lukt me met mijn uitkering 
niet, en ik kan haar ook niet alleen thuis laten.’

De technologische samenleving
De vele technologische ontwikkelingen en de mogelijke toepassingen daarvan 
in de samenleving dragen bij aan de participatie van mensen met hersenletsel. 
Over de ontwikkeling van een deci-speler  zegt een respondent:

‘Hierdoor zit ik minder in een isolement. Het verbreedt mijn wereld, 
omdat ik tijdschriften kan lezen.’

Een scootmobiel, mobiele telefoon, speciale bril en aangepaste computer-
programma’s geven mogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen blijven 
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functioneren. De digitalisering speelt in een belangrijke rol in de huidige 
maatschappij. Het biedt nieuwe participatiemogelijkheden. Mailen, Hyves en 
weblogs geven voor velen een gevoel bij de maatschappij te horen. Het maakt 
contact mogelijk, dat door fysieke, financiële beperkingen of door vermoeid-
heidsklachten, niet mogelijk zou zijn:

‘De computer is de opening naar de buitenwereld. Ik kan het doen wan-
neer het mij uitkomt.’

De digitale mogelijkheden kunnen ook de mobiliteit vergroten:

‘Ik kom overal….ik kan de reis thuis goed voorbereiden….9292 en met dat 
brief je in mijn hand kan ik er uiteindelijk komen. Ik weiger om te laten 
beperken.’

Ook digitale bibliotheekdiensten en digitaal winkelen worden door sommige 
respondenten als zeer positief ervaren. Door de digitalisering ontstaan nieuwe 
mogelijkheden, echter alleen voor diegenen die met het medium overweg kun-
nen. Voor anderen betekent het een beperking in participatie, omdat zij niet 
met de computer overweg kunnen (niet van beeldscherm kunnen lezen, teveel 
prikkels, moeite met nieuwe technieken enzovoorts). In dit digitale tijdperk 
wordt verondersteld dat een ieder toegang heeft tot de computer. Dit maakt het 
voor getroffenen, voor wie dit niet mogelijk is, dat zij zich afgesloten voelen 
van deelname aan het ‘maatschappelijk digitaal verkeer’ en daardoor soms ook 
van de samenleving: Zelfs op Hyves voel ik me dyslectisch.

Beeldvorming in de maatschappij
In de huidige maatschappij speelt maatschappelijk beeldvorming een belang-
rijke rol. Er is behoefte aan een duidelijk herkenbaar beeld, als houvast voor 
gedrag en verwachtingen. Als je niet in een hokje past, kom je niet aan bod. Bij 
de vorming van beelden, gedachten, ideeën van een ander over iemand of over 
een groep personen, spelen de media spelen een belangrijke rol. Beeldvor-
ming van mensen met hersenletsel wordt volgens de respondenten gevoed 
door media die gericht is op de gezonde mens en het genezen van de zieke 
mens. Iemand met beperkingen wordt volgens veel respondenten in het alge-
meen nog gezien als ‘stakker’, ‘hulpbehoevend’, ‘minderwaardig’, ‘iemand die 
moet worden genezen’ of als ‘iemand die buiten de ‘normale’ maatschappij staat.’ 
Er wordt een tekort aan inzicht in en kennis van hersenletsel ervaren, bij men-
sen uit de directe omgeving en ook bij de professionele hulpverleners. Dit leidt 
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regelmatig tot onbegrip. Daarbij liet het onderzoek zien dat de beeldvorming 
rondom mensen met hersenletsel complex is, omdat het veelal onzichtbare 
beperkingen betreft en ook een grillig karakter kent door de contextgevoelig-
heid van de beperkingen. Een houding van ‘als je niets ziet, mankeert er niets 
aan je’ frustreert. Mensen worden niet geloofd, zowel niet door de professio-
nele als de niet-professionele omgeving:

‘Dan denken ze inderdaad van: aansteller. Er mankeert niks aan je. 
Je hebt alles om je heen wat je hartje begeert.’

‘Zelfs het UWV snapt het niet. Ze zien niets aan me en daardoor lijkt 
het alsof ik alles weer kan…als je er gewoon uitziet, dan kun je ook weer 
werken, wordt gezegd.’

Het hebben van een diagnose is voor veel respondenten en hun omgeving 
belangrijk als basis om vanuit een juiste beeldvorming met elkaar om te 
kunnen gaan. Het geeft houvast aan de persoon met hersenletsel en aan de 
omgeving/maatschappij. Tegelijkertijd wordt het hebben van een ‘etiket’ door 
de respondenten als beknellend ervaren. Het label komt namelijk veelal niet 
overeen met het ‘totale zijn’ van de persoon. Iemand met niet-aangeboren her-
senletsel is meer dan zijn hersenletsel.
Stigmatisering kan betekenen dat het individu en daarmee de diversiteit bin-
nen de groep van mensen met hersenletsel, niet meer gezien wordt: Ik ben 
niet dat boekje. Het kan ook het zicht belemmeren op de persoonlijke ontwik-
keling van de persoon met hersenletsel: Ook ik verander. De omgeving ziet dit 
niet altijd. Als iemand eenmaal in een ‘hokje’ zit, blijkt het moeilijk daaruit 
te komen.
De respondenten ervaren dat beeldvorming kan leiden tot ongewenste reacties 
van de omgeving. De omgeving neigt naar te snel overnemen:

‘Als de omgeving eindelijk ‘weet’ dat je beperkingen hebt, nemen ze je 
alles uit handen, alsof je niets meer kunt.’

Een persoonlijke visie op ‘beperking’ en ‘handicap’ wordt gevoed vanuit maat-
schappelijke denkbeelden. De focus van de maatschappij op beperkingen of 
handicap bepaalt zowel de houding van de professionele als de niet-professio-
nele omgeving en daarmee de participatiemogelijkheden
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Beeld: Truus Teunissen

17 .6   De veerkracht  van de  persoon met  hersenle tse l

Ondanks het feit dat de omgeving en het karakter van de samenleving anno 
2010 beperkend kunnen werken voor de participatie van mensen met hersen-
letsel, weten toch veel mensen zich staande te houden.
De veerkracht blijkt uit verschillende capaciteiten die mensen ervaren. Het 
betreft de vermogens tot:

Accepteren
De respondenten die de beperkingen hebben aanvaard als een onderdeel van 
hun (nieuwe) ‘ik’, lijken succesvoller in het participeren in de maatschappij en 
in ervaren van levensgeluk. Accepteren betekent voor respondenten durven 
loslaten van de ‘vroegere ‘ situatie en van ‘normaal willen zijn’.

‘Ja, ik zette me daar tegen af en ik wilde normaal zijn. Nou langzaam heb 
ik dat kunnen accepteren. En ook dat er dingetjes in de samenleving zijn 
waar je tegenop loopt. Daar moet je mee leren om kunnen gaan. Eerst 
had je niet door dat je dat had, je leefde gewoon, je wilt normaal zijn. En 
nu ik er aandacht aan geef, kan ik er betere naar handelen, zeg maar.’

Acceptatie betekent ook om kunnen gaan met de gevoelens van schaamte, 
afhankelijkheid van en confrontaties in de maatschappij:

‘Ik durfde niet te fietsen, maar heb nu een fietshelm. Eerst dacht ik nog ‘ik 
zie er niet uit’, maar nu heb ik lak aan de omgeving en fiets ik lekker rond.’
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Door het accepteren ervaren respondenten dat er ruimte kan komen voor iets 
anders, er kunnen nieuwe kwaliteiten in zichzelf worden ontdekt: Creativiteit 
is nu mijn werk geworden.

Relativeren
Respondenten die hun (on)mogelijkheden in relatie tot de omgeving kunnen 
relativeren, blijken hun beperkingen als minder belemmerend te ervaren:

‘Je gaat toch niet naar allerlei winkels om te kijken wat je niet kopen 
kan...ik voel me niet minder bij de maatschappij betrokken, want ik heb 
het toch allemaal niet nodig.’

De (on)mogelijkheden in een ander perspectief zetten, helpt om zich staande 
te houden: Ik kom aan veel dingen niet toe, maar je kunt niet alles, gezonde men-
sen ook niet.
Door te relativeren kunnen mensen anders van dingen genieten: Ik zeg nu 
klein is fijn of zoals een respondent het sterk uitdrukt:

‘Dat wat er was, is er niet meer. Maar als ik nou heel eerlijk ben, als ik 
nou zie, ik heb het mooiste cadeau, ik noem het een cadeau, van niet-
aangeboren hersenletsel. Ik heb er tijd voor teruggekregen. Tijd!  Ik heb 
tijd om mezelf te ontdekken, wie ik ben, wat ik ben.’

Ook humor blijkt een belangrijke relativeringscapaciteit te zijn: Als blijkt dat 
ik vergeten ben dat ik mijn broer de dag daarvoor ook al gebeld heb, dan lach ik er 
maar om.

Doorzetten
Doorzetten, niet opgeven, is belangrijk om de beoogde doelen te halen. 
 Reacties uit de omgeving kunnen initiatieven van de persoon met hersenletsel 
ontnemen, zoals dat kun jij toch niet of gaat dat wel goed?  Er zijn respondenten 
die zich hierdoor niet laten ontmoedigen: Niet meer doen is niet meer kunnen. 
Zij die doorzetten en ervaringen op blijven doen in de huidige maatschappij, 
nemen met meer tevredenheid deel. Hierbij gaat het wel om een juiste balans 
tussen doorzetten, hoeveelheid energie en de te behalen doelen. Het door-
zetten om de eigen wensen en behoeften kenbaar te maken en te realiseren 
vraagt Een lange adem en Je moet steeds de tijd durven nemen.
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Doorzettingsvermogen is belangrijk in het zoeken naar een plekje in de maat-
schappij, waar de eigen rol op een zinvolle manier tot zijn recht kan komen. 
Dit kan in betaalde arbeid, vrijwilligerswerk, maar ook in het uitvoeren van 
zorgtaken. Het vraagt vaak kracht om vol te houden om maatschappelijke 
instanties en organisaties duidelijk te maken wat belangrijk is voor zinvol par-
ticiperen, namelijk: Een plekje waar je je nuttig voelt én waardering krijgt, waar je 
trouw kunt blijven aan jezelf.

Communiceren
Het goed kunnen communiceren is een capaciteit die het handhaven in de 
maatschappij bevordert.   Het gaat niet alleen om de persoonlijke commu-
nicatieve vaardigheden, het ‘kunnen’ spreken, maar ook om ‘hoe’ en ‘wat’ te 
verwoorden. Zelf initiatief nemen om over de beperkingen te communiceren 
beperkt gevoelens van eenzaamheid. Hulp durven vragen, kwetsbaarheid 
durven uiten, jezelf prijs geven is niet gemakkelijk maar de respondenten die 
hiertoe in staat zijn, ervaren een beter begrip van de omgeving.

‘Als je je beperkingen niet aangeeft, kan de omgeving er ook geen  rekening 
mee houden maar dat is dan niet de schuld van de omgeving.’

Ook binnen de professionele omgeving zijn communicatieve vaardighe-
den van belang om de eigen grenzen aan te geven en de wensen duidelijk te 
maken, Er blijkt soms zelfs overtuigingskracht nodig:

‘Om plezierig werk te kunnen krijgen moet je voor jezelf opkomen, je moet 
tegen de adviezen van het UWV in durven te gaan, desnoods afdwingen.’

Maar, zo geven de respondenten aan: Je moet ontzettend uitkijken met wat je 
zegt… als je zegt dat het goed met je gaat, wordt dat meteen tegen je gebruikt.

Onderhandelen
Veerkracht omvat ook het leren onderhandelen met jezelf (wat wel en wat niet) 
en met anderen:

‘Ik stond laatst bij de Sint Pieter. Daar was een enorme rij, nou dat gaat 
dus niet, dus ik ben op een terrasje gaan zitten.’

Onderhandelen betekent keuzes maken. Deze zijn afhankelijk van de per-
soonlijke omstandigheden in relatie met de situationele omstandigheden in 
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de hedendaagse maatschappij. Bijvoorbeeld de keuze om boodschappen te 
doen in een prikkelrijke omgeving, zoals een stadscentrum, is afhankelijk 
van de afweging van verschillende belangen op dat moment en het kunnen 
aanpassen van het gedrag daarop: ‘ik ga dan ook alleen maar voor het bloesje van 
mijn dochter’. Zij die goed kunnen onderhandelen, zowel met zichzelf als met 
anderen, blijken minder last te hebben van de beperkingen ofwel genoeg veer-
kracht te hebben om zich staande te houden in de hedendaagse maatschappij.

‘Het is belangrijk zelf de afweging te kunnen maken of je ergens aan 
deelneemt of niet en daarvan de balans van te voren kunnen opmaken. 
Is de energie in verhouding tot het rendement. Geeft de maatschappij me 
iets terug in verhouding tot mijn inzet? Kortom: je moet leren dealen.’

17 .7   Ref lec t ie

Doel van participatiebevordering is te komen tot een meer zogenaamde ena-
bling en inclusive society. Punten ter verbetering voor mensen met hersenletsel 
staan in relatie met de kenmerken van de huidige maatschappij. In deze snelle, 
prestatiegerichte samenleving betekent het hebben van werk niet altijd dat de 
gewenste participatiebeleving wordt verkregen. Initiatieven en  mogelijkheden, 
ter bevordering van het welzijn van de persoon met hersenletsel, blijken vaak 
te verdrinken in onze individuele, bureaucratische maatschappij met zijn 
prikkelrijkheid. Maatregelen en richtlijnen ter bevordering van de participatie 
moeten mede in het licht van het karakter van de maatschappij anno 2010 
gehanteerd worden, willen ze daadwerkelijk bijdragen voor de persoon met 
hersenletsel.

Ondanks dat de huidige samenleving beperkend kan werken voor de parti-
cipatie van mensen met hersenletsel, weten toch veel mensen zich staande 
te houden. De respondenten tonen krachten en capaciteiten ofwel zij hebben 
veerkracht. Veerkracht betekent de mogelijkheid om met stress en moeilijke 
levensomstandigheden om te gaan op een wijze waarop de ontwikkeling van 
zelfvertrouwen en sociale competentie bevorderd wordt (Rutter,1985 in De 
Belie en Van Hove, 2003). Regenmortel (2009) omschrijft het als: ‘Het vermo-
gen van een mens of een systeem (groep, gemeenschap) om een goed bestaan 
te leiden en zich ondanks moeilijke levensomstandigheden positief te ontwik-
kelen en dit op een sociaal aanvaardbare wijze’ (p.32). Zij noemt enkele bouw-
stenen van veerkracht, zoals de weigering van de rol van slachtoffer, fantasie 
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en artistieke expressie en de kracht van het geven. Deze bouwstenen zien we 
ook bij de respondenten in ons onderzoek.

Veerkracht heeft volgens Regenmortel (2009) ook te maken met het inzicht en 
de manier waarop men met een negatieve houding van de omgeving omgaat. 
Maatschappelijk kwetsbare personen hebben veel te maken met de zogenaam-
de ‘tweede klap’ van een trauma (Cyrulnik, 2000 in Regenmortel 2009). 
Het gaat om de afwijzing van de omgeving, de vernedering en het gebrek 
aan waardering van de omgeving. Ook hierop sluiten onze resultaten aan. Het 
onbegrip en de beeldvorming als ook andere kenmerken van de maatschap-
pij die belemmerend kunnen werken voor de participatie, vragen bepaalde 
veerkrachtcapaciteiten om deel te kunnen nemen aan die maatschappij. Het 
betreft voornamelijk het vermogen tot accepteren, relativeren, doorzetten, 
communiceren en onderhandelen.

Doelen van zorgverlenende instanties en van beleidsmakers illustreren dat 
de maatschappij nog veelal de ‘gezonde mens; als gouden standaard neemt. 
Algemene participatie bevorderende maatregelen voor mensen met hersenlet-
sel richten zich op het weer ‘passen’ in de maatschappij. Ze ondersteunen de 
tekorten, de beperkingen die hij of zij in de interactie met de omgeving/maat-
schappij tegenkomt. Door hun levensstandaard te verbeteren wordt aangeno-
men dat de kwaliteit van leven omhoog gaat. Er heerst nog altijd het algemene 
beeld dat mensen met (fysieke) beperkingen een lagere kwaliteit van leven 
zouden hebben (Campen, 2007).

Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen individueel krachten kunnen 
ontwikkelen om een voor hen zinvolle manier van leven te vinden in de hui-
dige en zelfs complexe maatschappij. Participatie bevordering betekent naast 
de benodigde aanvullingen geven, ook de krachten van de individuele mens 
opzoeken en deze stimuleren om zelf vorm te geven aan een betekenisvol 
leven in de maatschappij anno 2010. Een samenleving die ‘enabling’ is, biedt 
mensen mogelijkheden door uit te gaan van ieders krachten. De hulpverlening 
en professionele begeleiding zouden niet alleen moeten uitgaan van de needs 
van zorg en ondersteuning, de hulpmiddelen en de toegankelijkheid daar-
toe, maar ook van krachten van de mensen met hersenletsel. Professionele 
 begeleiding die meer aansluit op de veerkracht schept ruimte om met elkaar, 
‘abled and disabled’, aan een inclusieve samenleving te werken. Communicatie 
en interactie spelen hierbij een belangrijke rol.
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Onze bevindingen sluiten aan op de krachtenbenadering, zoals Tine van 
Regenmortel (2009) beschrijft. Deze benadering appelleert en stimuleert de 
processen van veerkracht, die steeds sluimerend aanwezig zijn. Hierbij wordt 
niemand opgegeven, niemand krijgt het etiket van ‘hopeloos geval’ of ‘onbe-
reikbaar’. Veerkracht ofwel resilience is een belangrijke conditie van empower-
ment. Deze kan uitdagen tot een inclusieve samenleving als de paradoxen die 
inherent zijn aan empowerment worden onderkend; namelijk krachten en 
kwetsbaarheden; controle en ondersteuning; autonomie en een sterkere ver-
bondenheid en sociale cohesie; streven naar meer gelijke kansen en respect 
voor de uniciteit en diversiteit, de toevoeging van een psychologische dimensie 
bij sociale uitsluiting en een structurele dimensie (Regenmortel, 2009).

Participeren in de complexe maatschappij anno 2010 vraagt oog voor de ver-
schillende karaktertrekken van de maatschappij én voor de diversiteit binnen 
de groep van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Deze verscheiden-
heid is het gevolg van de diversiteit in de aard van het letsel, persoonsken-
merken, de reactie van de omgeving en de wijze van herstel (Heeringa et 
al, 2005). Openstaan voor de verschillen in ervaringen van de mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel geeft de mogelijkheid om de individuele kracht 
te ontdekken, die iemand heeft ontwikkeld om zich staande te houden in de 
maatschappij anno 2010.

17 .8   Tot  s lo t

Uit het onderzoek kwam naar voren dat participeren voor mensen met een 
hersenletsel te maken heeft met de interactie tussen de individuele en omge-
vingsinvloeden. In dit hoofdstuk is nader ingegaan op de invloed van het 
karakter van de maatschappij op het participatieproces, zoals dat door de res-
pondenten werd ervaren en op de veerkracht die mensen aanboren om met 
beperkingen om te gaan.
Ontwikkelingen op het sociale, technische, economische en politieke vlak 
hebben in het dagelijkse leven tot verbeteringen geleid. Er zijn meer moge-
lijkheden ontwikkeld om te kunnen participeren. Alle ontwikkelingen en 
de snelheid van de veranderingen betekenen echter ook een meer complexe 
maatschappij. Mensen met een hersenletsel voelen zich vaak aan de andere 
kant van de streep staan. Dit geldt overigens ook voor andere chronisch zie-
ken en gehandicapten, volgens Koster als lid van de Taskforce Handicap en 
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Samenleving: ‘In de praktijk is het vaak nog zo dat mensen met een beperking 
nog weinig gezien worden als ‘co-producent van de samenleving’ (Kool, 2008).

Juist de huidige maatschappelijke ontwikkelingen maakt het mensen met 
hersenletsel moeilijker om deel te kunnen nemen of hun bijdrage te leve-
ren. In onze maatschappij worden verschillende mogelijkheden gefaciliteerd, 
echter de complexiteit van de maatschappij als geheel maakt het participeren 
voor mensen met hersenletsel moeilijker. Daarnaast heeft beeldvorming met 
betrekking tot handicap in het algemeen en hersenletsel in het bijzonder grote 
invloed op het ervaren van beperkingen en het participatieproces.
De acties en aanbevelingen die door de respondenten geformuleerd zijn met 
betrekking op de omgeving en de samenleving richten zich op knelpunten 
rondom onjuiste beeldvorming, onbegrip en uitsluiting. Zowel de responden-
ten van dit onderzoek als in ander onderzoek geven aan dat als hersenletsel 
meer bekendheid heeft, dit zal resulteren in een betere communicatie, een 
betere omgang met de niet-professionele en professionele omgeving, en daar-
door in een betere participatie (Howe, 2007). Het zichtbaar maken van her-
senletsel, door bijvoorbeeld een publiekscampagne zal ten goede komen aan 
een juiste beeldvorming rondom hersenletsel en zal bijdragen om onbegrip te 
voorkomen. Door bundeling van krachten en publieke aandacht kan invloed 
op beleid worden uitgeoefend.

Participeren betekent gelijke kansen creëren voor iedereen, ook voor mensen 
met een handicap. Onderzoek laat zien dat getroffenen het belangrijk vinden 
dat zij toegang hebben tot hulpmiddelen. Zij vinden het belangrijk dat de over-
heid het recht op gelijke toegang en mogelijkheden voor wonen, werk en finan-
ciën, vervoer, sociale en vrijetijdsbesteding versterkt en zeker stelt. Dit om 
gelijke kansen voor iedereen te kunnen waarborgen en te kunnen komen tot 
sociale inclusie. Echter hier ligt ook een dilemma. Mensen met een beperking 
willen enerzijds gelijk worden benaderd, zoals alle andere mensen, anderzijds 
willen ze ook het recht op bronnen, hulpmiddelen die hun participatie bevor-
deren (Hammel et al, 2008). Het onderzoek wijst uit dat niet alleen het recht 
of de mogelijkheden van hulpmiddelen, zorg en ondersteuning de participatie 
bevordert, maar de toegankelijkheid belangrijk is. Toegang heeft te maken 
met de specifieke kenmerken van de huidige maatschappij. Zij kunnen een 
belemmering zijn voor mensen met hersenletsel. Veerkracht helpt mensen 
zich staande te houden.
Aan de hand van de resultaten van ons onderzoek vanuit patiëntenperspectief 
kunnen we stellen dat bij participatie van mensen met een niet-aangeboren 
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hersenletsel het niet alleen om gaat dat iemand participeert, maar ook hoe hij 
participeert. Dit houdt in dat er aandacht moet zijn voor het karakter van de 
huidige maatschappij en de benodigde individuele veerkracht.

Dankwoord
Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het 
onderzoek. Dit zijn allereerst de respondenten, de focusgroep deelnemers en 
werkgroepleden. Verder willen wij ook dankzeggen aan de (bestuurs)leden en 
medewerkers van de Nederlandse CVA-vereniging ‘Samen Verder’, Vereniging 
‘Cerebraal’, Afasie Vereniging Nederland, Stichting Hersenletsel Organisaties 
Nederland en het Landelijk Platform Hersenletsel voor hun enthousiasme en 
bijdrage. Ten slotte een woord van dank aan de leden van de klankbordgroep 
voor hun kritische en constructieve feedback.
Dit hoofdstuk is in de vorm van een artikel, onder dezelfde titel, ingediend 
bij het tijdschrift Medische Antropologie, met dank aan de co-auteurs Karen 
Schipper, Linda Dauwerse, Veronique Willems, Henriëtte Hindriks, Esther 
Hosli en Tineke Abma voor de tot standkoming van het artikel.
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Over Metamedica van het VU Medisch 
Centrum

De medewerkers van de afdeling Metamedica van het VU Medisch Centrum 
werken aan het onderzoeken en verbeteren van zorg, beleid, onderzoek en 
samenleving. Daarbij gebruiken zij wetenschappelijke methodieken uit de 
filosofie, de kwalitatieve en interactieve sociale wetenschappen en de geschie-
denis. De onderzoekslijnen betreffen klinische ethiek en moreel beraad, 
patiëntenparticipatie, geschiedenis van het zorgstelsel, interculturaliteit 
en wetenschapscommunicatie. Het onderzoek sluit aan bij de onderzoeks-
zwaartepunten van het VUmc. Internationaal worden contacten onderhouden 
met onderzoeksgroepen in Europa en de VS.

Daarnaast verzorgt de afdeling diverse soorten onderwijs op Bachelor-,  Master- 
en Postacademisch niveau. Dit doen we voor het VUmc, VU-faculteiten en 
derden. We participeren in de landelijke onderzoeksscholen CaRe en OZSE.

De afdeling biedt onderdak aan een groot aantal dienstverlenende activiteiten. 
Zo zijn onze medewerkers actief als leden van Ethiek Commissies in zorg-
instellingen, Medisch Ethische Toetsingscommissies en regionale Euthanasie 
Toetsingscommissies en treden zij op als ethisch consulenten. De afdeling 
beschikt over een uitgebreide medisch historische bibliotheek die gedurende 
openingstijden vrij toegankelijk is.

Contact
Mocht u na lezing van dit boek aanvullende informatie zoeken of met een van 
de auteurs willen overleggen, dan kunt u contact met ons opnemen. Op onze 
website staan ook de contactgegevens van de diverse auteurs.

Contactgegevens Metamedica VUmc:
Secretariaat: p.brinckman@vumc.nl
Vrije Universiteit Medisch Centrum (Divisie VI)
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Afd. Metamedica (EMGO+)
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam
tel +31 20 44 48218
tel +31 20 44 48266
fax +31 20 44 48394
http://www.metamedicavumc.nl/
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