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De spin Anansi is in de wolken. Het is hem gelukt vier onmogelijke en zeer gevaarlijke

opdrachten uit te voeren. Hij heeft voor de God van de hemel een boa constrictor, een

reuzenluipaard, de sluipwesp en de onzichtbare fee Mmotia uit het oerwoud gehaald. Als

beloning mag hij nu de doos gevuld met verhalen ophalen in de hemel. De God van de

hemel, Nyama, geeft hem met pijn in het hart weg. Maar ja, een man een man, een woord

een woord. Dat was toch een van de eerste lessen die hij de mens had geleerd. Dan kun je

als God niet opeens terugkrabbelen. Daar word je ongeloofwaardig van. Als God van de

hemel kun je je van alles permitteren, maar dat nou net niet. Terug op aarde roept Anansi

alle dorpelingen bijeen om het openen van de doos bij te wonen. Anansi doet dit in de

opwinding te enthousiast, waardoor de verhalen ontsnappen. De mens moet vanaf dat

moment op zoek naar zijn verhaal. 

(Bohlmeier & Westerhof, 2010)
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Passie onder woorden gebracht

Het schrijven van mijn afstudeeronderzoek over narratieve zorg en narratieve verantwoording 

heeft mijn interesse omdat het werken met levensverhalen veel rijkdom in zich draagt. 

Daarnaast wil ik graag iets bijdragen aan het verbeteren van de zorg in zijn geheel. Ik hoop 

hier een kleine, doch relevante bijdrage aan te kunnen leveren waar later op voortgebouwd 

kan worden.

Tijdens mijn lessen op de middelbare school dacht ik na over de integratie van de reguliere en

alternatieve zorg. Door het combineren hiervan zou je een cliënt optimaal kunnen helpen, 

omdat beide takken van zorg elkaar aanvullen. Vooral vanwege de verbinding van de visies 

over symptoombestrijding en meer holistische vormen van zorgverlening. Zo ontstond mijn 

eerste visie op de zorg. 

Op de Universiteit voor Humanistiek zijn de colleges van Douwe van Houten me altijd 

bijgebleven. De manier waarop hij nadacht over het versterken van de voorzieningen en 

rechten van onder andere mindervaliden inspireerde me enorm, omdat hij heel doelgericht 

onderzoek deed. Waarom hebben ze bijvoorbeeld in het gebouw van een organisatie geen 

goede toegangsmogelijkheden voor rolstoelen? Mijn interesse voor praktijkonderzoek in de 

zorg was indirect gewekt.

Met deze achtergrond ben ik mijn stages voor de afstudeervariant Geestelijke Begeleiding in 

twee verpleeghuizen in gegaan. In het kader van mijn eerste stage heb ik een onderzoek naar 

de waardenbeleving van veertien ouderen in het verpleeghuis mogen verrichten in opdracht 

van de Commissie Ethiek. Een van de leden hiervan heeft me aansluitend meegenomen naar 

het symposium Kwaliteit, maar dan anders van Reliëf. De manier waarop er werd gesproken 

over narratieve zorg en narratieve verantwoording spreekt me enorm aan, omdat ik er een 

mogelijkheid in zie om de kwaliteit van de zorg daadwerkelijk te verbeteren. Als cliënten, 

zorgverleners, zorgorganisaties, het zorgkantoor en zorgverzekeraars blijvend met elkaar in 

gesprek worden gebracht door het uitwisselen van verhalen, kunnen er nieuwe manieren 

worden gevonden om de zorg kwantitatief en kwalitatief te verantwoorden. Het combineren 

van de verhalen van de verschillende partijen, en daarmee het oog krijgen voor nuances kan 

leiden tot een visie die gezamenlijk tot stand is gebracht. Een volgende stap zou zijn op basis 

daarvan met beleidsvoorstellen over de kwaliteit van zorg te komen.
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Dit onderzoek was niet tot stand gekomen zonder de hartelijke medewerking van deze 

personen (per instituut geordend):

Universiteit voor Humanistiek

Alexander Maas – Voor de gedegen begeleiding.

Wike Seekles – Voor haar vasthoudendheid en gedetailleerde feedback.

Elise van Alphen – Voor de uitleg over codering in Atlas.Ti.

Zonnehuisgroep Amstelland

Hans van Willenswaard – Voor de mogelijkheid om af te studeren binnen de Zonnehuisgroep 

Amstelland.

Peter Okx – Voor het open gesprek over de cliëntenraad.

Ed van Beelen – Voor de open gesprekken over de locatie Westwijk.
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Vrienden en familie
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Anne Arisse – Voor haar aanwezigheid in mijn hele leven als lieve tweelingzus.
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over narratieve analyse. Ze zijn zeer van pas gekomen. Lausanne voor de zeer accurate 

feedback in de eindfase en haar warme betrokkenheid.
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Hoofdstuk 1: Context en probleemstelling

‘Het gaat om echt contact maken, naast iemand zitten, in die kwetsbaarheid, in die afhankelijkheid, in 

die broosheid waarin ze staan’ (Interview geestelijk verzorger3, 2013).

In dit hoofdstuk schets ik de context en probleemstelling van dit afstudeeronderzoek, waarin 

achtergrondinformatie en informatie over het uitgevoerde praktijkonderzoek zal worden 

vermeld. De probleemstelling bestaat uit de doel- en vraagstellingen van dit onderzoek en 

eindigt met de formulering van een viertal stellingen die ik naar aanleiding van de 

probleemstelling en literatuur heb geformuleerd.

1.1 Context

Zorg is een heel kwetsbare aangelegenheid. Op het moment dat we ons onwel voelen zijn we 

overgeleverd aan anderen. In de zorg betreft dat meestal vreemden van wie we opeens 

afhankelijk zijn. Die kwetsbaarheid uit zich in de vele verhalen die verteld worden over de 

zorg en hoe wij zelf of dierbaren behandeld worden. Dat verhaal gaat vaak over het 

persoonlijk contact, de angst en troost die ervaren is. Belangrijke elementen van zorg die tot 

op heden te weinig gemeten worden. 

In de ouderenzorg gaat het niet over tijdelijke zorg, maar over permanente zorg. Het verhaal 

van de behandeling wordt grotendeels het verhaal van het leven van de bewoner. De 

persoonlijke behandeling, het contact, de angst en troost zijn in die zorg van nog groter belang

dan het geval is bij tijdelijke behandeling. 

Het meten van de kwaliteit van zorg gebeurt op dit moment door middel van de Euro Health 

Consumer Index (EHCI) op Europees niveau en de CQ-index (Consumer Quality Index) op 

nationaal niveau. In de meting van EHCI (Bjӧrnberg, 2012) scoort Nederland al drie jaar op 

rij als het land met de beste gezondheidszorg. Dat is een reden om te kijken wat wij goed 

doen, maar ook kritisch te bekijken wat niet gemeten wordt en waar de kwaliteit nog 

verbeterd dient te worden. Het volgende citaat is daar een motivatie voor:
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‘Het kwaliteitskader Verantwoorde Zorg is aan vervanging toe, zo constateren alle betrokken 
partijen. De onvrede over het kwaliteitskader kwam in 2011 tot een climax toen  bleek dat 
problemen bij aanlevering en verwerking van zorginhoudelijke gegevens over het meetjaar 
2010 leidde tot het niet of verkeerd publiceren van kwaliteitsgegevens. Voor tientallen 
organisaties kon dat financiële nadelen opleveren en reputatieschade. Dit kwam bovenop 
eerdere bezwaren, zoals de langdurige verwerkingsprocessen waardoor verouderde 
kwaliteitsgegevens werden getoond. Zorgkantoren en de IGZ stellen aanvullende eisen omdat 
het kwaliteitskader niet meer aan alle informatiebehoeften van de IGZ en de zorgkantoren 
voldoet. 
Als gevolg hiervan is in de afgelopen jaren het draagvlak voor het kwaliteitskader daardoor 
steeds minder geworden, niet alleen bij ActiZ en haar leden, maar ook bij de andere partijen’ 
(ActiZ, 2012).

De manier waarop kwaliteit van zorg wordt verantwoord werd tijdens het symposium 

Kwaliteit, maar dan anders (Reliëf, 19-11-2012) ter discussie gesteld en momenteel 

onderzocht door onder andere Actiz (branchevereniging voor zorgondernemers), de Vrije 

Universiteit (Beelden van kwaliteit), Universiteit voor Humanistiek (Andries Baart en Anne 

Goossensen als leden van de master Zorgethiek en LESI) vanuit de gedachtegang dat 

zorgaanbieders hun zorg meten en verantwoorden door middel van vragenlijsten (de CQ-

index). Actiz richt zich voornamelijk op de ouderenzorg in het onderzoek naar een vernieuwd 

kwaliteitsbewustzijn. Omdat ik door hen ben geïnspireerd, zal ik dat ook doen in dit 

afstudeeronderzoek.

Moor (2012) beschrijft in haar boek Tussen de regels een voorbeeld over de wijze waarop we 

gewend zijn de kwaliteit van werk te meten: 

‘We kennen allemaal de kwaliteitssystemen die tot in detail beschrijven waaraan voldaan 
moet worden, wil een bepaald soort werk – zoals bijvoorbeeld onderwijs en zorg – als goed 
(genoeg) worden beoordeeld. Het kan heel behulpzaam zijn om met elkaar na te denken over 
de vraag wanneer je ‘goed werk’ doet. In de uitwisseling van ervaringen kan van elkaar 
worden geleerd, en in het nadenken en onder woorden brengen van wat je doet kan een 
reflectie op gang komen over de waarde van het werk voor de betreffende doelgroep.’ (Moor, 
2012, p. 33) 

Zij pleit hier voor de rol van reflectie in de dialoog tussen medewerkers in een organisatie en 

het bepalen van kwaliteit van werk. Narratieve verantwoording is hier een voorbeeld van en 

werkt ook aan de hand van deze reflectieve gesprekken tussen medewerkers. Zij vervolgt:

‘Maar het is iets heel anders als op grond van deze verhalen, die per definitie uniek en 
subjectief zijn, objectieve, voor iedereen geldende criteria worden geformuleerd op grond 
waarvan kwaliteit in het algemeen gescoord kan worden – nog afgezien van de situaties 
waarin deze criteria worden bedacht door functionarissen die ver afstaan van het primaire 
proces waarin die kwaliteit geleverd moet worden’ (Ibid).

Deze uitspraak kan worden vergeleken met de manier waarop een CQ-index wordt 

afgenomen in een zorgorganisatie, namelijk door middel van interviews met mensen die op 
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een somatische afdeling van een verpleeghuis wonen of familie van bewoners van de afdeling

psychogeriatrie, door mensen van een extern onderzoeksbureau. Ook wordt dit gedaan door 

middel van een gestandaardiseerde vragenlijst binnen vooraf vastgestelde thema’s. Mieke 

Moor vindt hier het volgende van: 

‘Met dergelijke criteria gaat het zicht op de echte kwaliteit per definitie verloren, want, zoals 
Henry Ford het ooit helder formuleerde, “quality is doing it right when no one is looking” 
(Peters, 2011). Nu zouden we kunnen denken: “Ach, dan kloppen de scores misschien niet, 
maar de kwaliteit zelf hoeft daar niet onder te lijden”. Het is echter niet ondenkbaar dat zo’n 
systeem het neveneffect heeft dat wat wel bepalend is voor de kwaliteit, maar niet gescoord 
kan worden, niet meetelt, en dus achterwege wordt gelaten.’ (Ibid, p. 34)

Ford was diegene die standaardisering en controle heeft doorgevoerd in organisaties. In die 

context moet deze uitspraak worden gezien.

De uitspraak van Henry Ford geeft weer waar kwaliteit voornamelijk om gaat, namelijk het te 

allen tijden faciliteren van kwaliteit, ook als dit niet wordt gecontroleerd. Misschien juist dan. 

Wat deze kwaliteit is of wanneer men het goed doet, is voor een deel vastgelegd in 

protocollen, maar er zullen altijd uitzonderingen en individuele casussen zijn waarin men het 

eigen oordeelsvermogen moet gebruiken om het juiste te doen in een situatie. Moor geeft 

terecht aan dat de kwaliteit er wel degelijk onder kan lijden als scores niet kloppen met de 

werkelijkheid en er zaken achterwege worden gelaten omdat ze niet zijn vermeld in de scores,

maar wel bepalend zijn voor de kwaliteit van leven of zorg in dit geval. Narratieve 

verantwoording is een wijze waarop dit kan worden ondervangen, omdat men er in een 

organisatie dan voor kiest om vaker dan eens in de twee jaar kwaliteit te verantwoorden. 

Narratieve verantwoording legt de nadruk op de verhalen van medewerkers en betrokkenen in

de organisatie, oftewel de menselijke dimensie, en is een interactieve wijze waarop men 

mogelijk structureel kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven kan verbeteren. Toch uit Moor 

in het tweede citaat kritiek op narratieve verantwoording omdat ze het destilleren van 

algemeen geldende criteria uit unieke en subjectieve verhalen en het scoren van kwaliteit op 

basis hiervan iets heel anders vindt. Vooral als dit wordt uitgevoerd door functionarissen die 

buiten het primaire proces op een werkvloer staan.

Naast de CQ-index werden er de afgelopen jaren al door vele zorgorganisaties initiatieven 

ontwikkeld om extra kwaliteitsmetingen te doen (Runia & Renoú, 2010). Er was dus al 

behoefte aan extra kwaliteitsmetingen met een minder kwantitatief karakter naast de CQ-

index. Het rapport Wordt de cliënt op tijd uit bed gehaald? Tja, wiens tijd? Een verkenning 
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naar aanvullende kwaliteitsindicatoren in de ouderenzorg van Runia en Renoú (2010) voor 

LESI stelt dat de objectieve gegevens die te verkrijgen zijn via de website www.kiesbeter.nl 

weliswaar antwoord geven op de vraag wat de kwaliteit is van de medische zorg, maar geen 

antwoord geeft op de belangrijke vragen die ouderen en hun familie hebben: over de sfeer, de 

omgang, de ruimte en inrichting. (Runia & Renoú, 2010, p. 8)

De nadruk in deze initiatieven ligt namelijk op de contextuele situatie in een bepaalde 

zorgorganisatie, of de vergelijking met een zorgorganisatie in dezelfde regio. Voorbeelden 

van deze initiatieven zijn te vinden in de zorgorganisaties van Humanitas-Akropolis in 

Rotterdam, Hogewey in Weesp en Skewiel in Oentsjerk. (Ibid, p. 9) 

Er is een continue discussie over (bezuinigingen in) de financiering. De meest recente 

verandering betreft het onderbrengen van de financiering voor huishoudelijke hulp thuis en 

het ‘welzijn’ en sociale activiteiten voor ouderen bij alle gemeenten (met de Wet 

maatschappelijke ondersteuning, oftewel WMO) in Nederland (Ibid). Momenteel zijn alle 

gemeenten bezig om een visie en beleid te schrijven voor deze overgang. Door de invoering 

van de WMO zullen nog meer ouderen thuis blijven wonen. Alleen mensen die geïndiceerd 

worden met een hoger zorgzwaartepakket zullen de komende jaren worden toegelaten in een 

verpleeghuis. Daardoor zal het percentage ouderen dat thuis woont verder toenemen. Al ga ik 

dus hierbij niet uit van officiële statistieken, maar van een uitspraak.

1.2 Praktijkonderzoek

Met dit onderzoek richt ik mij op het meten van aspecten van zorg, misschien de menselijke 

dimensie te noemen, die tot nu toe onderbelicht zijn. Dit doe ik in opdracht van de 

Zonnehuisgroep Amstelland te Amstelveen. Het onderzoek richt zich op de ouderenzorg, 

waar die menselijke dimensie van de zorg misschien wel net zo belangrijk is als de technische

kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg.
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                                  Achtergrondinformatie
‘Het veld van gezondheidszorg voor zorgbehoevende ouderen is groot en 
op zijn Nederlands georganiseerd. De voornaamste spelers zijn: het 
Ministerie VWS, de zorgverzekeraars, de gemeenten, de 
woningcorporaties, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de 
zichtbare partners in het veld: de indicatiecommissie van het 
zorgkantoor, de zorginstellingen, thuiszorg en een groeiend aantal 
particuliere zorgvormen voor ouderen. 
De financiering wordt geregeld vanuit verschillende instanties: de 
AWBZ, de WMO, de zorgverzekeraars en de individuele particuliere 
bijdragen van cliënten’ (Runia & Renoú, 2010, p. 8, 9).

http://www.kiesbeter.nl/


Onderliggende vragen zijn of de geldstromen beter worden verdeeld door het zorgkantoor als 

het meten van de kwaliteit van de zorg mede is gebaseerd op narratieve verantwoording en 

hoe de combinatie van deze narratieven zou kunnen uitmonden in een visie op de kwaliteit en 

verantwoording van zorg.

1.3 Probleemstelling

Doelstelling

Als cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties, het zorgkantoor en zorgverzekeraars blijvend 

met elkaar in gesprek worden gebracht, kunnen er nieuwe manieren worden gevonden om de 

ouderenzorg kwantitatief en kwalitatief te verantwoorden. De intramurale ouderenzorg is in 

dit onderzoek de doelgroep, maar het is zeer wel mogelijk dat toepassingen inzake 

kwaliteitsverantwoording voor diverse doelgroepen in de zorg mogelijk zijn. Bijvoorbeeld 

doordat ActiZ de pilots over narratieve verantwoording leidt en naast de ouderenzorg ook 

actief is in de thuiszorg en de jeugd- en kraamgezondheidszorg.

De eerste doelstelling is om bij te dragen aan de zogenaamde reframing (zie terminologie) 

van de maatschappelijke discussie over zorg en rekenschap: ‘zorg is niet louter een economisch 

of technisch product, maar vooral een natuurlijke  en noodzakelijk menselijk activiteit’ (Jerak-

Zuiderent, 2012). Jerak-Zuiderent stelde zich met haar onderzoek ten doel om narratieve 

aspecten van de zorg te vinden en (re)presenteren, en te verkennen hoe deze aspecten een rol 

kunnen spelen in verantwoordingsstructuren (Ibid). Ditzelfde wil ik ook onderzoeken met het 

oog op de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van cliënten. 

Ten tweede wil ik onderzoeken of trage vragen tot uiting komen in de verhalen van de 

zorgverlener, (humanistisch) geestelijk begeleider en / of cliënt; en of dit de zorgrelaties 

beïnvloedt. 

Ten derde wil ik een bijdrage leveren aan de lopende onderzoeken naar narratieve 

verantwoording van de kwaliteit in de zorg die door Actiz, de Vrije Universiteit en 

Universiteit voor Humanistiek en LESI worden gedaan. In ieder geval in theoretisch opzicht 

en ook door middel van praktisch handelingsonderzoek binnen de Zonnehuisgroep 

Amstelland. De bijdrage zal bestaan uit het evalueren van een van de onderzoeksmethodieken

die voor narratieve verantwoording worden gebruikt, zoals het optekenen van een 

leergeschiedenis. (Basten, 2010)

Tenslotte wil ik bijdragen aan (discussie)vorming over waardevolle praktijken in de zorg met 

oog voor het menselijke aspect, juist in deze tijd van flinke bezuinigingen en verschuiving van
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zorg in instituties naar zorg in de wijken door de nieuwe regels van de AWBZ. De rol van de 

geestelijk begeleider als normatief professional speelt hier een belangrijke rol in.

Vraagstelling van dit onderzoek
Hoofdvraag: Hoe kan narratieve verantwoording worden ingezet in zorgorganisaties ter 

bevordering van de kwaliteit van zorg en ter aanvulling op kwantitatieve methoden zoals de 

CQ-index?

Deze hoofdvraag roept een aantal deelvragen op die ik eveneens in dit onderzoek onderzocht 

heb:

Deelvraag 1: Op welke manieren draagt narratieve verantwoording mogelijk bij aan kwaliteit 

van de zorg?

Deelvraag 2: Hoe kan het narratief van de verzorgende tot uiting komen in kwaliteit van zorg 

door middel van narratieve verantwoording aan de hand van diens relatie met de cliënt, 

zorgorganisatie en de geestelijk begeleider?

Deelvraag 3: Hoe kan het narratief van de zorgorganisatie, vaak vertolkt door managers, tot 

uiting komen in kwaliteit van zorg door middel van narratieve verantwoording?

Deelvraag 4: Welke rol speelt de geestelijk verzorger als ‘narratief ethicus’ bij de 

verantwoording van kwaliteit van zorg door middel van narratieve verantwoording?

Voorafgaand aan het eerste hoofdstuk van deze afstudeerscriptie, is een terminologie 

beschreven met betrekking tot alle begrippen en termen die zijn verzameld en die mogelijk 

vragen oproepen en een definitie behoeven.

De hypothese van dit onderzoek zijn geformuleerd in stellingen. Deze stellingen zullen in de 

conclusie van dit onderzoek worden bediscussieerd.

Stellingen

1. Kwalitatief onderzoek als aanvulling op de CQ-index. Mogelijk biedt een aanvulling van 

kwalitatief onderzoek op kwantitatief onderzoek (CQ-index en Zorginhoudelijke Indicatoren) 

ingangen om het meten van kwaliteit van zorg te perfectioneren en de input die cliëntenraden 

kunnen bieden, te waarborgen. Ik verwacht dat het zin heeft om narratieve verantwoording te 

onderzoeken omdat de visies en verhalen van zorgverleners, managers, cliënten en geestelijk 

verzorgers inzicht biedt in wat er als goed en minder goed wordt ervaren in de zorgverlening. 

Zodoende ontstaat er inzicht in wat er verbeterd kan worden, als men bereid is om met elkaar 

in gesprek te gaan en te blijven. Op deze manier kom ik op een eerste stelling: Het creëren 
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van een lerende organisatie is een voorwaarde voor het uitvoeren van narratieve 

verantwoording. Veiligheid en een open cultuur zijn voorwaarden hiervoor.

2. Zorgverleners en hun morele competenties. Moreel beraad en ondersteuning van klinische 

ethiek hebben als trainingsmodellen ten doel om professionals te helpen in hun zoektocht naar

gedeeld begrip over relationele en morele dilemma’s en verantwoordelijkheden. Tineke Abma

stelt dat dit bijdraagt aan het cultiveren van kwaliteit van zorg en een menselijke benadering. 

(in: Visse, 2012) Dat is de tweede stelling.

3. De leefwereld van de patiënt wordt mogelijk toegankelijk door naar verhalen te luisteren. 

Narratieven zijn gehelen die niet alleen over ervaringen met ziekte, welzijn, lichaam en geest gaan, 

maar ook over een specifieke relatiegeschiedenis van diegene die vertelt. En dit informeert ons over 

morele verwachtingen en gevoelde verantwoordelijkheden. Dit vraagt van professionals om hun 

narratieve competentie (Charon, 2004) te ontwikkelen. (bron onbekend) Hier wordt de koppeling 

tussen narratieven en morele verwachtingen en verantwoordelijkheden gemaakt. Het zou 

daarom zo kunnen zijn dat narratieve verantwoording in de praktijk verwijst naar de 

aanbeveling voor professionals om een narratieve competentie te ontwikkelen. 

Charon (2013) geeft aan dat het moeilijk is om te bewijzen dat narratieve geneeskunde 

(betekenis staat in de terminologie) een positieve werking heeft voor de manier waarop artsen 

hun patiënten behandelen. Dit is ook te merken wat betreft narratieve verantwoording. 

Belangrijke vraag blijft hoe kwaliteit van zorg verantwoord kan worden door middel van 

verhalen en hoe je dit waarborgt. Niet-narratieve zorg kenmerkt zich door een focus op 

economische en technische aspecten van de zorg. Door deze zaken de hoofdzaak van goede 

zorg te maken en zorg als menselijke activiteit uit te sluiten of hieraan ondergeschikt te 

maken.

De derde stelling luidt: geestelijk verzorgers kunnen een voortrekkersrol spelen wat betreft 

het onderzoeken van kwaliteit van zorg door middel van het werken met beelden en verhalen. 

Doordat hun functie het karakter van een vrijplaats heeft,  kunnen ze relatief gezien op 

gelijkwaardig niveau gesprekken voeren met cliënten, zorgverleners en managers. Hun 

gevoeligheid voor morele en existentiële vragen, geeft hen de mogelijkheid om als, normatief 

professional, narratieve verantwoording te kunnen onderzoeken.
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4. Ook hebben geestelijk verzorgers inzicht in trage vragen. Ik verwacht dat deze ook in 

gesprekken tussen zorgverleners en cliënten aanwezig zullen zijn. Dat is de laatste stelling.

Nu de context en probleemstelling van het onderzoek zijn besproken, zal ik in het tweede 

hoofdstuk de theoretische begrippen beschrijven.
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Hoofdstuk 2: Literatuur

‘Als een fundament van cultuur, religie, familie, en gemeenschap is verhalen vertellen een benadering

waardoor we onszelf worden’ (Charon, 2012, p. 342).

Achtereenvolgens zullen in dit hoofdstuk de volgende theoretische begrippen worden 

besproken: de definities van ‘narratief’; narratief onderzoek;  narratieve zorg; narratieve 

verantwoording; kwaliteit van zorg; zorgethiek.

2.1 Narratief onderzoek en definities narratief

Narratief is een populaire portmanteau1 term in de eigentijdse westerse sociale wetenschap 

(Squire, Andrews & Tamboukou, 2013, p. 2). Vaak lijkt het alsof alle sociale wetenschappers 

op een bepaalde manier narratief onderzoek doen. Toch is narratief onderzoek, hoewel het 

populair en betrokken is, moeilijk. Hoe het gedaan moet worden, wordt veel bediscussieerd. 

Narratieve data kunnen makkelijk overweldigend lijken, ten prooi vallen aan eindeloze 

interpretatie, en afwisselend inconsequent en diep betekenisvol zijn (Ibid, p. 1). Abbott (2008)

sluit hierbij aan door te stellen dat alle studies van narratieven controversieel zijn. Toch 

gebruikt Basten (2010) een redelijk precieze definitie van narratief, afkomstig van Abbott, 

namelijk: ‘een narratief is de representatie van een of meer gebeurtenissen in de tijd.’

‘Door te focussen op het narratief, zijn we niet alleen in staat te onderzoeken hoe verhalen 
zijn gestructureerd en op welke manieren ze werken, maar ook wie ze produceren en op welke 
gronden; de mechanismen waarmee ze worden geconsumeerd, hoe narratieven worden stil 
gehouden, bestreden of geaccepteerd en welke effecten, als die er zijn, ze hebben. Voor velen 
van ons dragen narratieven, problematisch als ze zijn, sporen van menselijke levens die we 
willen begrijpen. Al die terreinen van onderzoek kunnen ons helpen om belangrijke aspecten 
van de wereld te begrijpen, beschrijven en zelfs uit te leggen’ (Squire et al., 2013, p. 2). 

Squire et al. hopen dat hun boek bijdraagt aan dit veel gelaagde en dialogisch potentieel van 

narratief onderzoek. Narratief wordt ten eerste altijd als een soort taal gedefinieerd. Toch 

neigt men ernaar om voorbij te gaan aan de taal van verhalen in onderzoek dat zich focust op 

het narratief als expressie van individuele ervaring, of als spiegel van sociale realiteiten, met 

de bedoeling om te kunnen focussen op hun betekenissen of de sociale positioneringen die 

verhalen produceren of reflecteren (Squire et al., 2013, p. 9). Toch onthult de taal van een 

verhaal al een hoop over de verteller en diens verhaal, bijvoorbeeld de afkomst, bepaalde 

overtuigingen of andere specifieke eigenschappen van een individu.

1 De combinatie van twee of meer woorden om een nieuw woord te creëren. 
(http://www.urbandictionary.com/define.php?term=portmanteau gevonden op 29-10-2013)
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Narratief onderzoek komt conceptueel gezien voort uit de theorie en methodologie van een 

variatie aan velden, namelijk sociologie, psychologie en linguïstiek. Sools (2013) beschrijft 

het als volgt: ‘een breed perspectief is nodig om betekenis te geven aan het detail’ (in: Haines,

2011). 

De twee voorgangers van hedendaags narratief sociaal onderzoek zijn gesitueerd in twee 

parallelle academische bewegingen. De eerste is de naoorlogse opkomst van humanistische 

benaderingen binnen westerse sociologie en psychologie, waarin holistische, persoonlijk 

gecentreerde benaderingen, vaak inclusief aandacht voor individuele casestudies, biografieën 

en levensgeschiedenissen werden afgezet tegen positivistisch empirisme. Hierin komt ook een

verbinding tussen de studie Humanistiek en narratief onderzoek naar voren, omdat beiden 

onder andere uit deze humanistische benaderingen zijn ontstaan. 

De tweede academische voorganger van hedendaags narratief sociaal onderzoek zijn Russisch

structuralistische en, later Franse poststructuralistische, postmoderne, psychoanalytische en 

deconstructivistische benaderingen van het narratieve binnen de menswetenschappen (Squire 

et al., 2013, p. 3). Het verschil tussen de twee is dat men zich in de laatste categorie bezig 

houdt met narratieve fluïditeit en contradictie, zowel wat betreft onbewuste en bewuste 

betekenissen, en met de machtsrelaties waar binnen narratieven mogelijk worden. Er wordt 

aangenomen dat meerdere en aparte subjectiviteiten zijn betrokken bij de productie en het 

begrijpen van narratieven in plaats van op zichzelf staande, autonome verhalenvertellers en 

luisteraars. En daarnaast houden deze subjecten zich bezig met de sociale kaders die taal en 

subjectiviteit vormen. Ondanks de theoretische verschillen zijn er veel overlappingen tussen 

humanistische en poststructuralistische tradities binnen het huidige narratieve onderzoek. De 

meeste onderzoekers zijn beïnvloed door beide conceptuele geschiedenissen (Ibid, p. 4).

De meest transparante waarde van narratief onderzoek is het talent om groepen of individuen 

die worden bestudeerd een stem te geven. Narratieve benaderingen geven deelnemers de kans 

expressie te geven aan hun ervaring op een manier die ze daarvoor nog niet hadden 

overwogen, omdat hun alledaagse ervaring te bekend is voor hen om deze kritisch te kunnen 

beoordelen, of omdat de ervaring tot sociale taboes behoort (Haines, 2011). Squire et al. 

zeggen hierover dat over het algemeen humanistische en poststructuralistische tradities in 

narratief onderzoek vaak bij elkaar worden gebracht door hun gezamenlijke bedoeling om 

narratieven te behandelen als manieren van verzet tegen bestaande structuren van macht 

(Squire et al., 2013, p. 4).  Narratief onderzoek biedt de mogelijkheid voor persoonlijke 
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transformatie, en heeft daarnaast het potentieel voor empowerment (Willemse & Squirre). 

Binnen de intramurale ouderenzorg is empowerment van belang vanwege hospitalisering2. 

Het is niet gezegd dat dit gebeurt, maar het is hoe dan ook van belang dat oudere mensen 

ondanks al hun kwetsbaarheid in hun kracht worden gezet door verzorgenden. Om als 

autonoom mens met individuele wensen en behoeften te worden gezien. Als verzorgenden het

verhaal van cliënten kennen, kan een cliënt worden gesteund  in het vertellen van diens 

verhaal en zodoende ook worden gestimuleerd persoonlijke behoeften te uiten. Dit kan leiden 

tot een persoonlijke transformatie en empowerment van de cliënt, doordat hospitalisering 

mogelijk wordt tegengegaan door middel van werken met het narratief van diegene.

Het onderzoeksgebied van narratief onderzoek valt uiteen in twee hoofdcategorieën, namelijk 

op onderzoek gericht vertellen over gebeurtenissen en ervaringsgericht werk. Dit komt voort 

uit het werk van de schrijver Labov (1967). Het verschil tussen de twee wordt  door vele 

narratief onderzoekers heuristisch genoemd omdat de grenzen tussen centrering rond 

gebeurtenissen en een ervaringsgerichte benadering in narratief onderzoek poreus en 

overlappend zijn (Squire et al., 2013, p. 5).

Wat beide categorieën delen is dat er wordt aangenomen dat het individuele, interne 

representaties van fenomenen - gebeurtenissen, gedachten en gevoelens – zijn, waaraan een 

narratief externe expressie geeft. (Ibid) In theorieën over onderzoek dat is gecentreerd rond 

gebeurtenissen wordt aangenomen dat deze interne en individuele representaties min of meer 

constant zijn. Uit ervaringsgericht onderzoek komt naar voren dat zulke representaties 

drastisch variëren in perioden van tijd en omstandigheden waarin iemand leeft, zodat een 

enkel fenomeen zeer verschillende verhalen kan produceren, zelfs als deze door dezelfde 

persoon worden verteld (Squire et al., 2013, p. 6).

Een derde vorm van narratief onderzoek zijn verhalen als sociale code, welke gericht zijn op  

dialogisch gestuurde verhalen en niet als expressie van interne staten van zijn. Een vraag die, 

volgens de auteurs, voortkomt uit het bestuderen van alle categorieën is: worden narratieven 

gevormd door het publiek aan wie ze worden verteld, en als dat zo is, tot op welke hoogte? 

(Ibid)

Een recente articulatie van de verschillen in narratief onderzoek heeft de vorm aangenomen 

van de tegenstelling tussen ‘kleine’ en ‘grote’ verhalen (Squire et al., 2013, p. 8). Diegenen 

aan de kant van ‘kleine’ verhalen argumenteren dat we meer aandacht zouden moeten 

2 Hospitalisering staat voor vergaande vormen van gewend raken aan intramurale zorg, zodanig dat de cliënt niet 
meer anders kan of wil. (Oprins, 2013)
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besteden aan de micro-linguïstische en sociale structuren van de alledaagse, kleine narratieve 

fenomenen die ‘natuurlijk’ tussen mensen ontstaan (Ibid).

Dit verschil is ook doorgedrongen in de theorie over humanistische geestelijke verzorging in 

een artikel van Sools en Schuhmann (2011). Hierin wordt het kleine verhaal verkend als 

onderzoeksmethode en wat deze oplevert als het wordt vertaald naar geestelijke begeleiding 

(Sools & Schuhmann, 2011, p. 1).  

Tenslotte een opmerkelijk feitje dat een andere blik werpt op de betekenis van het woord 

narratief en daarmee op de implicaties van deze betekenis voor narratief onderzoek. De 

Latijnse etymologie van ‘narratief’ ligt in weten, niet in vertellen.

‘Narratief onderzoek overlapt dus langs de verschillen ervan, maar niet zozeer wat betreft de 
politieke invloeden, maar in de mogelijkheid van micro-sociale en micro-politieke effecten die 
door de lokale kennis wordt geproduceerd’

 (Squire et al., 2013, p. 13).

Het praktijkonderzoek inzake narratieve verantwoording binnen de intramurale ouderenzorg 

in de verpleeghuizen van de Zonnehuisgroep Amstelland kan op die manier toch als 

invloedrijk worden gezien, omdat micro-sociale en micro-politieke effecten zeer wel mogelijk

zijn door middel van narratieve verantwoording.3 

2.2 Narratieve zorg

Charon (2006) beschrijft narratieve zorg als ‘zorg die wordt beoefend met de narratieve 

competentie om te herkennen, absorberen, interpreteren, en te worden geraakt door verhalen over 

ziekte’. Zij heeft de studies geneeskunde en literatuurwetenschappen gevolgd en afgerond. Zij 

probeert in haar werk als arts deze twee vakgebieden te verbinden in haar praktijk en in de 

gesprekken die ze daarvoor met cliënten voert. Ze beschrijft dat ze vele narratieve interventies

doet tijdens een case met een patiënt, bijvoorbeeld door een probleem te herformuleren, een 

klacht te beschrijven, de patiënt laten lezen wat er in diens dossier is opgeschreven en vragen 

of diegene toestemming geeft voor het publiceren van de inhoud. Dit laatste verandert de 

vorm van wat zij diagnostisch concludeerde en wat de patiënt begrijpt van hoe Charon als arts

denkt en diens eigen klinische situatie. ‘Net zoals elk verhaal over een ziekte was die van haar niet

simpel een melding van een specifiek aantal symptomen, maar eerder een illustratie of een laten zien 

van hoe ze leeft en aanvullend wat het kan betekenen voor ieder van ons om met een ziekte te leven.’ 

(Charon, 2012, p. 346)

3 Hier kom ik onder kopje 2.3 op terug.
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Ik heb een glimp van haar werkwijze omtrent narratieve geneeskunde kunnen opvangen 

tijdens het congres Narrative Care van 8 maart 2013 op de Universiteit Twente. Zij was 

hierbij aanwezig en gaf een workshop aan een grote groep professionals. Haar werkwijze in 

de workshop bestond uit het ‘nauwgezet spellen’ (close reading) van een paar bladzijden tekst

en het bespreken van allerlei vraagstukken die opkwamen vanuit het lezen. Namelijk hoe deze

verhalen of gedichten werken en hoe ze op ons als lezer werken. Zij zei dat er al veel over het 

hele boek te weten te komen is als je de eerste pagina van een boek leest. Zo lazen we de 

eerste pagina van de roman The English Patient. Een interessant stukje tekst voor zowel 

literatuurwetenschappers als geneeskundigen, omdat de schrijfstijl bijvoorbeeld een snel en 

langzaam tempo heeft, maar ondertussen over het verplegen van een terminaal patiënt gaat. 

Vervolgens moesten we ieder zelf een verhaal schrijven over een situatie in een ziekenhuis. 

Het spontaan schrijven stond hierbij voorop. Ten slotte moest ieder dit korte verhaal aan een 

paar anderen voorlezen en worden de luisteraars uitgenodigd om te benoemen wat ze horen in

het plot en de vorm van het geschreven stuk. ‘(…) door nauwkeurig, kritisch en creatief te 

schrijven over de ervaring en het zelf in een overgangsfase, groeit de schrijver in inzicht of 

kennis, of herkenning van zichzelf of de ander’ (Charon, 2012, p. 1154).

Charon geeft haar workshops in het kader van een groeiende beweging in de gezondheidszorg

om reflectief werken te verbeteren door middel van reflectief lezen en schrijven. De 

deelnemers geven aan dat hun eigen capaciteit om te schrijven over aspecten van hun geleefde

ervaring en dit te onderzoeken bijdraagt aan het begrijpen van hun patiënten (Ibid). 

2.3 Kwaliteit van zorg en narratieve verantwoording

Op de website www.kiesbeter.nl worden de kwaliteitseisen gepubliceerd zoals die ontwikkeld

worden door zorgaanbieders, verzekeraars, cliëntorganisaties en de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ). De kwaliteitseisen zijn de minimale eisen waaraan de zorg moet 

voldoen. ‘Bijvoorbeeld de wachttijd voor een behandeling of het percentage 

verpleeghuisbewoners met doorligplekken. Per type zorgverlener gelden andere 

kwaliteitseisen.’ (www.kiesbeter.nl, 2013) Er zijn ontzettend veel belanghebbenden en 

betrokkenen in de zorg die allemaal hun eigen definitie van kwaliteit hanteren. Een 

opsomming: de cliënt, de familie, verzorgenden en voedingsassistente, de huizen, de artsen, 

de overheid, de zorgverzekeraars (Runia & Renou, p. 32, 33). Je kunt je afvragen: welke 

kwaliteit is in wiens belang? Dat is ook een belangrijke vraag in het proces van narratieve 

verantwoording omdat al deze verschillende visies over kwaliteit daarin het liefst gebundeld 
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worden in een visie.

Kwaliteit van zorg betekent vanuit een smalle definitie: effectief bewezen zorg door middel 

van het vergelijken van resultaten van zorginstellingen op harde gegevens en gelijke 

informatie (Centrum voor gezondheid en ethiek, 2007). 

Een bredere definitie van kwaliteit van zorg houdt in dat deze beoordeelbaar, maar niet 

meetbaar is (Runia & Renou, 2010, p. 32). 

‘Cliënten mogen rekenen op aandacht voor hun eigen identiteit en levensinvulling en op   
ondersteuning bij hun levenskeuzes en zingeving. Zo staat het in het kwaliteitskader voor 
verantwoorde zorg (Tromp et al., 2010, p. 5).

Uit de bijbehorende indicatoren blijkt dat daar een vorm van zorg bij past waarbij 

zorgverleners voldoende aandacht hebben voor wie de cliënt is en hoe het met de cliënt gaat. 

En dat zorgverleners een luisterend oor hebben voor hun cliënten zodat ze emotionele 

ondersteuning kunnen bieden als dat nodig is. Deze vorm van zorg verlenen draagt ertoe bij 

dat cliënten zich thuis voelen en minder eenzaam.

‘Het levensverhaal van cliënten is bij uitstek geschikt om met de cliënt te spreken over haar 
persoonlijke identiteit en over datgene wat haar leven waardevol maakt. (…)  Aandacht voor 
het levensverhaal van de cliënt maakt de zorgrelatie persoonlijker en maakt zorgverleners 
gevoeliger voor opvallende veranderingen in het welbevinden van de cliënt’
(Tromp et al., 2010, p. 12).

Micro-sociale en micro-politieke effecten zijn zeer wel mogelijk zijn door middel van 

narratieve verantwoording. Zo is te lezen in dit citaat van Tromp. Het micro-sociale effect van

narratieve verantwoording bestaat er dus uit dat het praten over het levensverhaal van cliënten

geschikt is om te spreken over de persoonlijke identiteit en welke dingen het leven waardevol 

maken. Dit levensverhaal is deel van de narratieve verantwoording voor de bewoners van een 

verpleegzorginstelling en geeft hen de mogelijkheid zich uit te spreken over, onder andere, de 

waarden die zij belangrijk achten. 

Zorgverleners worden geacht gevoeliger te worden voor opvallende veranderingen in het 

welbevinden van de cliënt, bijvoorbeeld door middel van het hebben van aandacht voor het 

levensverhaal van een bewoner. Dit zou de zorgrelatie persoonlijker maken en daardoor ook 

een micro-politiek effect hebben. Een meer persoonlijke zorgrelatie kan, volgens de 

respondenten die ik heb geïnterviewd, al op een vrij eenvoudige manier worden gerealiseerd. 

De eerste geestelijk verzorger die ik heb geïnterviewd zegt daarover dat in de materiele zorg 

immateriële waarden doorklinken. Een voorbeeld daarvan is dat het er niet alleen om gaat dat 
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iemand op tijd onder de douche wordt gezet, maar hoe. Dat je op die momenten aandacht kunt

hebben voor bijvoorbeeld mevrouw Jansen door te vragen: ‘Goh, heeft u goed geslapen?’ Of: 

‘Hoe is het met uw dochter, mevrouw Jansen?’ 

2.4 Zorgethiek

De website www.zorgethiek.nu is een uitgebreide digitale bron voor artikelen over onderzoek 

in zorgethiek. Op de site staat zorgethiek beschreven als een politiek-ethische stroming, die 

wil begrijpen hoe zorg in elkaar zit door op een bepaalde manier te kijken. Zorgrelaties en – 

structuren zijn het venster waardoor men kijkt naar de samenleving als men zorgethiek beziet 

vanuit de volgende visie van onderzoekers aan de Universiteit voor Humanistiek: 

‘De zelfzorgethiek sluit, evenals de deugdethiek, aan bij de individualisering en de moderne 

noodzaak tot het ontwikkelen van een eigen levensstijl. De (deels feministische) zorgethiek 

vertrekt daarentegen vanuit relaties, afhankelijkheid en kwetsbaarheid. De eerste beide 

morele theorieën beogen de relatie van de mens tot zichzelf, de laatstgenoemde ethiek gaat uit

van zorg voor anderen. (…) Het onderzoek beziet het nieuwe ouder worden als een 

existentieel, sociaal gesitueerd proces waarover gesproken en nagedacht kan worden met het 

oog op een zinvolle en menswaardige levensloop’  (Onderzoeksprogramma Universiteit 

voor Humanistiek, 2010-2015).

Bolt (2013) schreef 25 oktober jongstleden een artikel over het boekje Zorg om betekenis van 

Leget (2013). Dit artikel is gebaseerd op zijn oratie die hij uitsprak naar aanleiding van het 

accepteren van het ambt van hoogleraar Zorgethiek en geestelijke begeleidingswetenschappen

en van bijzonder hoogleraar Ethische en spirituele vragen. Hij zegt hierin het volgende: 

‘Wanneer betekenis geen wezenlijk onderdeel van zorg kan zijn, raken zorggevers en zorgontvangers 

in de knel’ (Bolt, 2013). Hierbij gaat het om de begrippen ‘begrijpen’ (van betekenissen) en 

‘verklaren’ (van oorzakelijke verbanden). Door de natuurwetenschappelijke benadering in de 

gezondheidszorg heeft het verklaren de overhand gekregen en raakt het begrijpen van 

betekenis op de achtergrond (Ibid). Narratieve verantwoording zou tot doel kunnen hebben 

om het begrijpen van betekenis niet naar de achtergrond te laten verdwijnen en in balans te 

brengen met het verklaren van oorzakelijke verbanden in de gezondheidszorg. 

Zorgethiek komt voort uit de feministische ethiek uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, 

waar aandacht ontstond voor zorg als structuur binnen gemeenschap. Het uitgangspunt van 
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zorgethiek is moreel van aard. Het gaat over goed leven, met en voor anderen, in 

rechtvaardige instituties.

           ‘Zorgethiek kijkt naar zorg met een bijzondere aandacht voor:

           - Het unieke en specifieke van situaties;

           - Het feit dat zorgbetrekkingen altijd afhankelijkheid en asymmetrie met zich     meebrengen;

           - Het gegeven dat mensen kwetsbaar zijn op grond van hun lichamelijkheid;

           - Het belang om in relatie te gaan staan met iemand die zorgafhankelijk is om te ontdekken wat

goed is voor hem of haar’ (http://zorgethiek.nu/over-zorgethiek/).

Een narratieve benadering is eigen aan zorgethiek, zo betoogt Paulsen (2011) 

Een narratief ethicus werkt met verhalen in plaats van feiten, regels en principes (Paulsen, 

2011, p. 29). In dit onderzoek zie ik de geestelijk verzorger als narratief ethicus. Een verhaal 

van iemand anders construeren, of duiden, behelst conversatie, luisteren, interpretatie 

waarmee kennis wordt opgedaan over wat de behoeften van iemand zijn en daar attent op kan 

zijn (Ibid).

Nu de theoretische begrippen in dit hoofdstuk zijn besproken zal ik in hoofdstuk drie de wijze

beschrijven waarop dit onderzoek is uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 3: Methodologie

‘Anders dan vele andere kwalitatieve kaders biedt narratief onderzoek geen automatische start- of 

eindpunten.’ (Squire et al., 2013, p. 1)

In dit hoofdstuk zullen de volgende methodologische elementen worden besproken: het 

design van het onderzoek; de achtergrond en inhoud van (dit) kwalitatief onderzoek; het 

kwalitatieve interview en de narratieve beschrijving hiervan; narratieve analyse en een 

analyseplan, inclusief een korte beschrijving van het werken met Atlas-ti en de gebruikte 

codering. De onderzoeksopzet is opgenomen in bijlage 4.

3.1 Onderzoeksdesign

Dit afstudeeronderzoek kent twee praktijkdoelen, namelijk:

1. Afronden van de mastervariant Geestelijke Begeleiding aan de Universiteit voor 

Humanistiek en voldoen aan de eisen van het bijbehorende afstudeeronderzoek en daarnaast; 

2. Verrichten van een kwalitatief onderzoek naar narratieve verantwoording als 

meetinstrument in vergelijking met de resultaten van de CQ-index in de intramurale 

ouderenzorg van de verpleeghuizen van de Zonnehuisgroep Amstelland in Amstelveen. 

Dit tweeledige doel zal ik voor zover nodig apart uitleggen en beschrijven, omdat er ook een 

versie van de scriptie beschikbaar komt voor de organisatie van de Zonnehuisgroep. 

In april 2013 zijn er interviews met bewoners van de Zonnehuisgroep Amstelland afgenomen 

in het kader van de meting door middel van de CQ-index. Op de afdelingen van 

psychogeriatrie en somatiek van tien locaties is dit uitgevoerd door een extern 

onderzoeksbureau (ZorgDNA).  Vanuit de resultaten van de CQ-index van de 

Zonnehuisgroep Amstelland zijn de zogenaamde spiegelrapportages (ActiZ, 2013) opgesteld.

Ik heb me beperkt tot praktijkonderzoek op twee locaties in Amstelveen. Hiervoor heb ik 

binnen de organisatie interviews afgenomen bij twee geestelijk verzorgers en drie 

coördinerend / eerst verantwoordelijke verzorgenden. Verder heb ik meerdere gesprekken 

gevoerd met de kwaliteitsmedewerkster en managers van de twee locaties. Van origine is de 

Zonnehuisgroep Amstelland qua levensbeschouwing protestants georiënteerd. Tegenwoordig 

heeft men een algemene levensbeschouwing. De locaties waar ik de geestelijk verzorgers en 

coördinerend EVV-ers heb geïnterviewd bieden op de hoofdlocatie psychogeriatrische,  

revalidatie,- palliatieve en somatische zorg. Op de locatie Westwijk biedt men 
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psychogeriatrische en somatische zorg. Op locatie Zonnehof Bovenkerk biedt men uitsluitend 

psychogeriatrische zorg aan. Buiten de organisatie waar ik mijn praktijkonderzoek uitgevoerd 

heb, heb ik telefonisch contact gehad met de kwaliteitsmedewerkster van Zorggroep 

Groningen voor meer informatie over een pilot-onderzoek naar narratieve verantwoording 

binnen hun organisatie. Ook heb ik twee geestelijk verzorgers van twee andere organisaties 

geïnterviewd, namelijk van Cordaan (locatie De Die in Amsterdam-Noord) en Marente 

(locatie Bernardus Sassenheim). Alle geestelijk verzorgers zijn werkzaam binnen een 

verpleeghuis. Achtergrondinformatie over de twee andere locaties: 

- Cordaan De Die biedt palliatieve, psychogeriatrische, somatische en psychiatrische zorg. De 

laatste soort is bedoeld door mensen die chronische psychiatrische klachten in combinatie met

diverse lichamelijke klachten hebben. 

- Marente biedt dagbehandeling, psychogeriatrische en somatische zorg.

Wat betreft de theoretische onderbouwing van de methodologie is er sprake van een 

exploratief kwalitatief onderzoek, waarin de casestudy centraal staat. Hier is voor gekozen 

omdat narratieve verantwoording een specifiek verschijnsel is, dat dient voor het 

verantwoorden van kwaliteit van zorg binnen een zorgorganisatie. Voor de omvang van dit 

afstudeeronderzoek is de beperking van het onderzoeken van dit verschijnsel binnen een 

organisatie daarom aan te raden. Voor een verdere beperking zijn hiervoor de resultaten van 

de CQ-index van drie locaties gebruikt en niet alle acht (met uitzondering van het 

Kenniscentrum Behandeling en Ouderen en Amstelland Thuiszorg). Bij de beperking is 

gekeken naar een evenwichtige combinatie van zowel de afdelingen somatiek als 

psychogeriatrie (PG) onderzoeken en het meenemen van de slechtste en beste resultaten. De 

drie coördinerend EVV-ers die zijn geïnterviewd zijn werkzaam op zowel de somatische als 

de PG-afdelingen, of alleen op de PG-afdelingen, of alleen een de somatische afdelingen. 

Alhoewel er soms sprake is van een combinatie op somatische afdelingen, oftewel dat daar 

bewoners zijn die ook psychogeriatrische problematiek hebben.

De Zonnehuisgroep en de mogelijkheid voor toepassing van narratieve verantwoording in 

deze organisatie is het onderwerp van deze casestudy. Dit is zoveel mogelijk vanuit 

verschillende invalshoeken bekeken, omdat dit recht doet aan het karakter van narratieve 

verantwoording, namelijk het verzamelen van verhalen van zoveel mogelijk betrokkenen 

binnen de betreffende organisatie. De geestelijk verzorger neemt hierin een centrale rol in, 

omdat de nadruk in mijn afstudeerrichting op deze functie ligt. Daarom zijn er naast de twee 
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geestelijk verzorgers binnen de organisatie nog twee geestelijk verzorgers geïnterviewd die 

als informanten dienen voor de genoemde casestudy. Aan hen zijn alleen de vraag over de 

resultaten van de CQ-index niet gesteld, omdat dit informatie is die ze kennen en die ook niet 

zomaar gedeeld kon worden buiten de Zonnehuisgroep.

3.1.1.  Instrumenten

De CQ-index heeft een grotendeels kwantitatief karakter met enkele bladzijden narratieve 

informatie, in de vorm van quotes van bewoners (van de afdeling somatiek) uit de interviews 

met hen. De informatie uit de documenten van de CQ-index, die ik heb ontvangen van de 

kwaliteitsmedewerker van de Zonnehuisgroep, heb ik geïnterpreteerd en wordt aangevuld met

een narratieve analyse uit interviews en gesprekken. In totaal zijn dit zeven interviews 

geweest, waarvan twee met geestelijke verzorgers van de Zonnehuisgroep, twee met 

geestelijke verzorgers van twee andere ouderenzorgorganisaties en drie interviews met 

coördinerend Eerste Verantwoordelijke Verzorgenden van drie locaties van de 

Zonnehuisgroep. Verder heb ik zeven gesprekken gevoerd, waarvan drie met twee 

locatiemanagers en twee gesprekken met de kwaliteitsmedewerkster van de Zonnehuisgroep. 

Telefonisch heb ik een kwaliteitsmedewerkster van de Zorggroep Groningen en een 

medewerkster van Vilans gesproken. De eerste op aanraden van de kwaliteitsmedewerkster in 

Amstelveen. 

In dit onderzoek zijn zeven semigestructureerde interviews en de resultaten van de CQ-index 

binnen een zorgorganisatie gebruikt als instrumenten. De interviews duurden op zijn kortst 

een half uur en de langste was een uur en drie kwartier. De interviews met de geestelijk 

verzorgers duurden minimaal een uur, die met de EVV-ers niet langer dan drie kwartier.

Drie van de vier geestelijk verzorgers zijn binnen hun zorginstelling geïnterviewd in een 

spreekkamer (twee van hen) of in de tuin (een van hen). Dit was zo ingericht dat we niet 

gestoord werden. De vierde geestelijk verzorger heb ik bij hem thuis geïnterviewd, omdat dit 

logistiek gezien handiger was. 

De invulling van het onderzoek wordt ingericht naar aanleiding van de resultaten van de CQ-

index, waarbij met name gekeken zal worden naar de pieken en dalen in de resultaten. De 

resultaten van de CQ-index van drie locaties van de organisatie van de Zonnehuisgroep zijn 

vertrouwelijk naar mij doorgestuurd om te kunnen interpreteren. Omdat de cliëntenraad in een

organisatie een rol speelt in de voorbereiding van het uitvoeren van de CQ-index, is het een 

goed idee om deze doelgroep erbij te betrekken. Door een selectie van de groep betrokken 
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zorgverleners en cliënten te interviewen over de onderwerpen in de resultaten van de CQ-

index die bovenmatig positief of negatief werden beoordeeld, wordt duidelijk of de verhalen 

die bij deze cijfers horen, hierbij aansluiten. De thema’s die horen bij de slechtere en goede 

resultaten zijn ook meegenomen in de interviews met geestelijk verzorgers en coördinerend 

EVV-ers. Deze thema’s zijn schoonmaken, zinvolle dagbesteding, bejegening, 

beschikbaarheid en kwaliteit van personeel, privacy en inrichting. 

Soort interview

Met alle respondenten is een semigestructureerd interview afgenomen aan de hand van een 

vragenlijst die bestond uit negen vragen (zie bijlage 3 op de CD), waarvan er acht structureel 

zijn afgenomen en een van de vragen bij vijf van de zeven respondenten, omdat zij werkzaam 

zijn bij de Zonnehuisgroep Amstelland en deze vraag over de resultaten van de CQ-index 

konden beantwoorden. Voor de tweede geestelijk verzorger is een extra vraag toegevoegd 

over kwaliteit van bestaan, omdat hij een artikel had aangedragen hierover. Deze vraag is ook 

alleen in het interview met deze geestelijk verzorger afgenomen, omdat hij al meer kennis had

verkregen over het begrip kwaliteit van leven. In het interview met hem heb ik een tiende 

vraag toegevoegd: ‘Is het model van kwaliteit van bestaan ook toepasbaar in de intramurale 

ouderenzorg?’ De betreffende geestelijk verzorger had me gewezen op de relevante literatuur 

over kwaliteit van bestaan (Van Loon, 2009) en dit zelf ook gelezen.

Daarentegen waren niet alle interviewvragen relevant om aan de coördinerend EVV-ers te 

stellen. Ik heb hen wel alle vragen gesteld, maar ze hebben alle drie niets van doen met de 

cliëntenraad en konden daar dus verder niets over vertellen. Acht van de negen vragen zijn 

gesloten en een vraag is open. De interviews waren daarom meer gestructureerd, dan 

semigestructureerd, maar formeel gezien is de laatste van toepassing. Vooral omdat er soms 

vragen moesten worden weggelaten, zijn toegevoegd en de negende vraag een open vraag 

betrof die iedereen zelf kon invullen. 

Thematiek interviews

De vragenlijst voor de interviews, bestaande uit negen vragen, is samengesteld uit de 

volgende thema’s4:

- het bevragen van de thema’s kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven, de CQ-index, narratieve

verantwoording, de rol van de geestelijk verzorger, de cliëntenraad, en over de lerende 

4 De gehele vragenlijst is in te zien op de CD waarop de bijlagen staan. Deze CD is op aanvraag verkrijgbaar bij 
de auteur.
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organisatie.

- het onderscheid tussen kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Dit is terug te voeren op 

het onderscheid tussen cure en care.

- thema’s die een rol speelden in de CQ-index: bejegening, schoonmaken, kwaliteit van zorg 

en beschikbaarheid en kwaliteit van het personeel.

- de rol van de geestelijk verzorger ten aan zien van het verantwoorden van kwaliteit van zorg 

is bij iedere respondent bevraagd.

- de rol van de cliëntenraad wordt bevraagd om de positie van dit orgaan in de organisatie te 

kunnen beoordelen. Ook de samenwerking tussen de cliëntenraad en de geestelijk verzorger 

wordt hierbij aangestipt.

- Iedere respondent is gevraagd hoe zij denken dat een lerende organisatie het beste kan 

werken. Met name hoe ze denken dat ieders verhaal hierin het beste naar voren kan komen.

- Tenslotte is iedere respondent gevraagd of er nog aandachtspunten waren om te bespreken.

Er is gekozen voor deze thematisering op basis van de onderzoeksopzet, met name de 

probleemstelling. Daarbij heb ik ervoor gekozen om de begrippen zoveel mogelijk in de 

interviews naar voren te laten komen, met als doel ze te onderzoeken door tot 

begripsdefinities van bijvoorbeeld narratieve verantwoording te komen. En ook te bespreken 

hoe zo’n concept in de praktijk uitgewerkt zou kunnen worden, met name in de locaties van 

de Zonnehuisgroep. 

3.1.2. Werving respondenten

De keuze voor de respondenten is gebaseerd op mijn afstudeerrichting Geestelijke 

Begeleiding. Om hier afdoende aandacht aan te besteden heb ik ervoor gekozen geestelijk 

begeleiders te interviewen in het kader van narratieve verantwoording. Daarnaast is er ook 

een inhoudelijke reden voor, namelijk dat geestelijk verzorgers narratieve competenties 

bezitten vanuit hun opleiding en werk. Daarom zie ik voor hen een rol weggelegd in het 

werken met verhalen van diverse actoren in een zorgorganisatie en het eventueel bemiddelen 

tussen doelgroepen daarvoor. De reden dat ik voor twee geestelijk verzorgers binnen de 

instelling en twee van ieder een afzonderlijke instelling voor verpleeghuiszorg heb gekozen, is

dat er binnen de Zonnehuisgroep Amstelland twee geestelijk verzorgers werkzaam zijn. Die 

heb ik beiden gesproken. Voor de casestudy die ik in deze organisatie heb uitgevoerd, moest 

ik hen in ieder geval interviewen. Ik vond dat er nog twee geestelijk verzorgers geïnterviewd 

moesten worden, om de narratieve competentie van de geestelijk verzorgers en hun rol binnen
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de zorgorganisatie verder te kunnen onderzoeken en vergelijken met die van de 

Zonnehuisgroep.  Die moesten daardoor automatisch buiten de Zonnehuisgroep gevonden 

worden. De ene geestelijk verzorger heeft onderzoek gedaan naar  ‘levensbeschouwelijke 

anamnese’ voor de commissie Levensbeschouwelijke Diagnostiek van de Vereniging van 

Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ). Het inzicht in de ouderenzorg dat deze 

geestelijk verzorger heeft opgedaan door dit onderzoek, maakte een interview met hem 

relevant. Om een vierde geestelijk verzorger te vinden heb ik een oproep geplaatst op de 

LinkedIn-pagina van het Expertisenetwerk voor Levensvragen en Ouderen. Een van de 

geestelijk verzorgers van Marente reageerde hierop en heb ik daarna uitgenodigd voor een 

interview. Diens werkervaring als geestelijk verzorger is relatief kort, maar door zijn 

bestuurlijke ervaring is zijn visie over de rol van geestelijke verzorging vooral relevant wat 

betreft zijn inzicht in organisatorische processen en hoe geestelijk verzorgers hiermee om 

kunnen gaan in de ouderenzorg. 

De levensbeschouwelijke achtergrond van de geestelijk verzorgers is twee maal protestants, 

eenmaal katholiek en eenmaal algemeen. De humanistische levensbeschouwelijke 

achtergrond ontbreekt in deze en dat doet enig afbreuk aan de resultaten, omdat ik afstudeer in

de Humanistiek. Toch heb ik hiervoor gekozen, omdat de positie van geestelijke verzorging 

an sich boven de levensbeschouwelijke achtergrond gaat als het gaat om het onderzoeken van 

narratieve verantwoording.

Qua leeftijd en werkervaring is een representatieve verdeling, namelijk twee geestelijk 

verzorgers die begin dertig of halverwege de dertig zijn, een van in de veertig en een van in de

vijftig. Gender is niet specifiek als selectiecriterium meegenomen, omdat de functie van 

geestelijk verzorger voorop staat.

De zeven respondenten zal ik kort beschrijven aan de hand van hun geslacht, leeftijd, 

achtergrond en de duur van hun werkverband als geestelijk verzorger of coördinerend EVV-

er. De eerste geestelijk verzorger is een vrouw van 58, algemeen gevormd en werkt minimaal 

tien jaar in twee verpleeghuizen. De tweede geestelijk verzorger is een man van 33, 

protestants gevormd en  werkt iets meer dan vijf jaar in een verpleeghuis en in de 

verstandelijk gehandicaptenzorg. De derde geestelijk verzorger is een man van in de veertig 

(leeftijd onbekend), katholiek gevormd en een jaar werkzaam in een verpleeghuis. De vierde 

geestelijk verzorger is een man van 36, protestants gevormd en ongeveer vijf jaar werkzaam 

in een verpleeghuis.

De eerste coördinerend EVV-er is een vrouw van in de dertig en werkt vijf jaar in het 
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verpleeghuis voor psychogeriatrische zorg.

De tweede coördinerend EVV-er is een vrouw van in de vijftig en werkt een jaar in een 

coördinerende functie, daarvoor ongeveer acht jaar als EVV-er op de afdeling psychogeriatrie.

De derde coördinerend EVV-er is een vrouw van in de zestig en werkt meer dan tien jaar op 

de afdeling somatiek.

Andere medewerkers binnen een ouderenzorgorganisatie, zoals bijvoorbeeld 

kwaliteitsmedewerkers, psychologen, artsen, verzorgenden en maatschappelijk werkers 

focussen niet op het werken met hun narratieve competentie, maar zouden wel met verhalen 

van cliënten kunnen werken. Psychologen doen dit trouwens voor een deel al wel, en 

specialiseren zich soms hierin. Voor elke beroepsgroep zijn daarvoor wel aanknopingspunten 

vanuit hun eigen perspectief. Alleen weet ik vanuit ervaringen tijdens mijn stages dat niet 

iedereen zich bewust is van de manier waarop er met narratieven kan worden verwerkt of een 

andere focus heeft in zijn of haar werk. Daarom  zie ik in deze een coachende rol voor de 

geestelijk verzorger weggelegd inzake het introduceren van en samenwerken met andere 

disciplines wat betreft het werken met narratieven van zorgverleners en cliënten, en eventueel 

narratieve verantwoording. Ook omdat geestelijk verzorgers zich steeds meer bezig houden 

met het schrijven en doordenken van beleidsstukken en daarmee een visie kunnen 

ontwikkelen op het verbeteren van kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.

Momenteel zijn er bijna vierhonderd geestelijk verzorgers werkzaam binnen verpleeg- en 

verzorgingshuizen. Dit zijn alleen de geestelijk verzorgers die geregistreerd zijn bij de 

Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ).5 Van alle leden uit alle 

werksectoren zijn tachtig leden humanistisch geestelijk verzorger en dit aantal is inmiddels 

gegroeid naar honderd (Otten, 2014, presentatie 28-02-2014). In 2009 waren er 830 geestelijk 

verzorgers lid van de VGVZ. Iets minder dan de helft van de leden is dus werkzaam binnen 

verpleeg- en verzorgingstehuizen. Ondertussen zullen deze cijfers veranderd zijn, maar het 

geeft weer dat ongeveer 48% van de geestelijk verzorgers die bij de VGVZ is geregistreerd in 

verpleeg- of verzorgingshuizen werkt.6 

Er is binnen de Zonnehuisgroep geen geestelijk verzorger werkzaam  die werkt vanuit de 

humanistische levensbeschouwing. De geestelijk verzorgers die ik enerzijds heb benaderd en 

anderzijds op een oproep van mij heeft gereageerd, werken ook niet vanuit een humanistische 

grondslag. Toch zijn zij zich allen zeer bewust van de rol van narratieven en hoe wel of niet 

5 Zie hiervoor: http://www.vgvz.nl/werkvelden/verpleeg_en_verzorgingshuizen gevonden op 17-02-2014.
6 Zie hiervoor http://www.vgvz.nl/userfiles/files/nieuws/Meerjarenbeleidplan%20VGVZ%20%202009%20-
%202013.pdf gevonden op 17-02-2014.
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mee gewerkt kan worden. Om recht te doen aan de humanistische achtergrond van geestelijk 

verzorgers die afstuderen aan de Universiteit voor Humanistiek, vertel ik wat meer over de 

opleiding en de relevantie van deze opleiding voor het werken met narratieven.

Humanistisch geestelijk verzorgers krijgen hun opleiding aan de Universiteit voor 

Humanistiek. Het brede palet van multidisciplinaire en interdisciplinaire wetenschappen dat 

daar wordt aangeboden biedt een rijke voedingsbodem voor het werken met verhalen door 

humanistisch geestelijk verzorgers. De kennis van de context en inhoud van, onder andere 

filosofie, religiewetenschappen, organisatiewetenschappen, geschiedenis, spiritualiteit en 

ethiek, biedt hiervoor vele aanknopingspunten. Ook leren studenten hier om te reflecteren op 

de gelezen teksten, waardoor een verdieping plaatsvindt wat betreft de kennis en inzichten die

men tot zich neemt. 

Van alle interviews zijn geluidsopnamen en transcripten beschikbaar. Alle gesprekken zijn 

vastgelegd in documenten. De data die zijn verzameld is gebundeld in een zogenaamde 

Hermeneutic Unit van Atlas.ti.7 Alle relevante documenten die als het gevolg van deze aanpak

zijn geproduceerd, zijn als Bijlagen op een CD beschikbaar voor betrokkenen.8 

3.2 Kwalitatief onderzoek

Globaal bestaan er twee algemene opvattingen van onderzoek, namelijk de empirisch-

analytische opvatting en de interpretatieve of constructivistische opvatting (ook wel 

paradigma genoemd). Soms komt daar een derde bij, namelijk de kritisch-emancipatoire 

opvatting (Zie ook: De Boer & Smaling, 2011 voor andere benamingen). Dit 

afstudeeronderzoek bevat ook elementen van het kritisch-emancipatoire onderzoek bevat 

omdat zorgethiek daaronder valt. 

In de praktijk bevat kwalitatief onderzoek twee varianten, namelijk:

1. Kenmerken van taal- en communicatieprocessen (de structurele variant, volgens Tesch 

(1990) en;

2. Begrijpen van teksten of gedrag (de interpretatieve variant). (Boeije, 2005, p. 19) 

Het boek van Hennie Boeije is gestoeld op de tweede variant. Deze is geworteld in de 

theoretische perspectieven van onder andere de fenomenologie (filosofische leer der 

verschijnselen) en het symbolisch interactionisme (sociologisch theorie over symbolen die in 

7 Atlas.ti is software die onderzoeksdata (interviews, teksten, grafieken, geluidsfragmenten) systematisch helpt 
analyseren.
8 Is deze CD niet bij dit rapport gevoegd, dan neemt men contact op met de onderzoeker.
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de omgang tussen mensen worden gebruikt). 

Uitgangspunt van de interpretatieve variant van kwalitatief onderzoek is het specifieke 

karakter van de sociale werkelijkheid. De onderzoeker wil te weten komen hoe de mensen die

hij onderzoekt de sociale situatie interpreteren. (Ibid, p. 20) De variant kent drie 

hoofdvormen: de etnografische studie, de gevalsstudie of casestudy en de gefundeerde 

theoriebenadering. (Ibid) 

Ik richt me met name op de gevalsstudie (of casestudy) omdat dit inhoudt dat het ‘onderwerp 

meestal de diagnose en evaluatie van een praktijkprobleem is dat betrekking kan hebben op een fusie, 

een nieuw programma, een budgetsysteem, enzovoort.’ (Ibid, p. 21) Narratieve verantwoording is 

zo’n nieuw programma binnen de meetinstrumenten die zijn ontworpen voor het meten van 

kwaliteit van zorg. In een casestudy wordt het onderwerp zo veel mogelijk in zijn geheel 

onderzocht door gegevens te verzamelen en analyseren op verschillende niveaus, zoals het 

niveau van de medewerkers, de afdelingen en de organisatie als geheel. Dit is ook de 

bedoeling van narratieve verantwoording als meetinstrument. De achtergrond hiervan is de 

narratieve ethiek, waarbij een patiënt focust op zijn of haar verhaal inclusief de ethische 

keuzes die daarbij horen. Deze ethische keuzes worden achterwege gelaten in een 

gevalsstudie, waarbij meer op de kenmerken van en oplossingen voor een casus wordt 

gefocust. 

Daarnaast is de keuze voor kwalitatief onderzoek met betrekking tot narratieve 

verantwoording relevant omdat het goed is dit te doen als er naar situaties weinig onderzoek is

gedaan en waarvoor men eventueel een (meet)instrument wil ontwikkelen. (Ibid, p. 35) Het 

zou zo kunnen zijn dat narratieve verantwoording als nieuw meetinstrument voor het meten 

van kwaliteit van zorg en / of kwaliteit van leven in gebruik genomen gaat worden in 

combinatie met of naast de CQ-index.

Een aandachtspunt bij de casestudy die ik heb uitgevoerd is dat twee respondenten die ik heb 

geïnterviewd afkomstig waren uit twee andere instellingen voor verpleeghuiszorg dan de 

Zonnehuisgroep. In paragraaf 3.1 heb ik onderbouwd hoe ik tot deze keuze ben gekomen.

Narratieve verantwoording gaat over de manier waarop in een organisatie de verhalen, met 

inbegrip van gedrag en de consequenties daarvan, worden gebundeld in regels; oftewel de 

manieren van denken, voelen en doen. Kort samengevat heb ik gekozen voor kwalitatief 

onderzoek over narratieve verantwoording omdat er relatief weinig bekend is over het 

onderwerp narratieve verantwoording. Het is nog in opkomst en wordt momenteel op brede 

schaal exploratief onderzocht. Kwalitatief onderzoek heeft een groot exploratief vermogen. 
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(De Boer & Smaling, 2011, p. 11) 

3.2.1 Narratief onderzoek als kwalitatieve onderzoeksmethode

De onderzoeker is geen onafhankelijke observant, maar is betrokken bij de interactieve co-

creatie van narratieven van de deelnemers, en daarom moet hij of zij expliciet zijn over de 

waarden en identiteiten die worden meegenomen in het onderzoek. (Basten, 2010) Dit is een 

kenmerk van narratieve methodologie. Het gebruiken van narratieve methodologie in het 

exploreren van zorg is specifiek relevant, omdat het voordeel is dat de focus ligt op het 

specifieke ‘verhaal’ van de participant. Deze is voor hen echt en er wordt hen niet gevraagd 

om in algemene termen te denken. Het kan problematisch zijn om algemene vragen te stellen 

en standpunten op te zoeken over zorg vanwege de complexe en contextuele aard van het 

concept. (Ibid, p. 351)

3.2.2 Resultaten

De belangrijkste begrippen of thema’s worden geformuleerd op basis van het 

onderzoeksvoorstel en het bijbehorende theoretisch kader. Deze zijn ook de basis van de 

vragenlijst voor de interviews geweest en zullen ook terug komen in de beschrijving van de 

resultaten. Deze thema’s zijn in dit geval kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven, bejegening, 

geestelijke verzorging, verhalen, waarden, de cliëntenraad en aandacht. De beschrijving van 

de resultaten zal dan ook aan de hand van deze thema’s worden geformuleerd, waarbij er 

extra aandacht is voor de overeenkomsten en verschillen in de uitspraken van respondenten 

over de thema's. De opsomming van de belangrijkste thema’s komt voort uit de codering van 

de interviews die ik handmatig heb gedaan en daarna heb ingevoerd in het analyseprogramma 

Atlas Ti, dat is bedoeld voor kwalitatief onderzoek. 

Een leergeschiedenis is een reconstructie van het gezamenlijk vertelde verhaal van een groep 

mensen over een of meer ingrijpende (meestal positieve) gebeurtenissen in het recente 

verleden. (Ibid, p. 26, 27) Tijdens het destilleren van (quotes) uit de interviews heb ik 

specifiek gelet op uitspraken over de CQ-index, narratieven en narratieve verantwoording en 

gebeurtenissen die daarmee samenhangen. Alleen is het ook de bedoeling bij een 

leergeschiedenis dat de betrokkenen meehelpen met analyseren en interpreteren. Hier is in 

beperkte mate sprake van geweest door het transcript van elk interview aan de respondent 
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voor te leggen ter controle. Van enkele respondenten heb ik hierover feedback ontvangen die 

een of enkele thema’s uit het interview of het taalgebruik betrof.

In hoofdstuk vijf worden de resultaten van de CQ-index, de opvattingen van respondenten 

over narratieve verantwoording en het thema trage vragen besproken. Daarna volgen de 

conclusies, aanbevelingen en antwoorden op de hypothesen. 

De bespreking van het thema trage vragen en de verwerking hiervan in de resultaten vergt 

extra uitleg, omdat dit thema niet in de probleemstelling is verwerkt. Geestelijk verzorgers 

gebruiken onbewust of bewust trage vragen in hun werk. De definitie van trage vragen staat 

vermeld in de terminologie. Humanistisch geestelijk verzorgers worden opgeleid met kennis 

en reflectievaardigheden, waardoor ze zich bewust zijn van het stellen en horen van trage 

vragen. Omdat geestelijk verzorgers een centrale rol spelen in dit onderzoek is het relevant 

om deze werkwijze te benoemen en mee te nemen in de analyse. Doordat het existentiële en 

morele vragen zijn waar niet meteen een antwoord op is, en die verbonden zijn met thema’s 

als angst, hoop en liefde, kan op deze manier inzicht worden gegenereerd in het levensverhaal

van cliënten. Een narratieve benadering in de werkwijze van zorgprofessionals kan hiermee 

worden versterkt. Omdat het vragen zijn, kan een professional ook in relatief korte tijd 

existentiële thema’s met een cliënt bespreken en hier bij het volgende bezoek aan diegene 

weer de draad van oppakken. Het veelgehoorde tijdtekort van zorgverleners kan hiermee op 

constructieve wijze worden ondervangen.

3.3 Kwalitatief interview

Elk interview is opgenomen en daarna letterlijk getranscribeerd in een verbatim met 

regelnummers. Vervolgens zijn de belangrijkste quoten gedestilleerd uit de verbatims en zijn 

belangrijke thema’s gecodeerd. Zie hiervoor paragraaf 3.6.1. over codering. In de citaten die 

zijn uitgewerkt naar aanleiding van uitspraken in de verbatims zijn de taal en inhoud zoveel 

mogelijk intact gelaten, maar taalfouten en ‘euhms’ verbeterd of geschrapt.

3.4 Narratieve beschrijving

Waar hebben we het over als we spreken over narratieve beschrijving van / in interviews?

Omdat narratieve data bestaan uit verhalen en woorden, vallen ze onder kwalitatieve data, 

maar niet alle kwalitatieve data zijn narratief. 

Nu wordt er bijvoorbeeld een extra en open vraag toegevoegd aan de vaste lijst gesloten 
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vragen die op landelijke basis zijn vastgesteld voor alle tevredenheidsonderzoeken in 

verpleeghuizen in Nederland. De open vraag die is gesteld is ‘wat zou u willen veranderen 

aan de zorg die u krijgt?’ Ook heeft de Zonnehuisgroep Amstelland ook twee extra vragen 

toegevoegd aan de vragenlijst van de CQ-index, namelijk:

1. Hoe bent u bij de Zonnehuis Groep Amstelland locatie Het Zonnehuis Amstelveen terecht 

gekomen?

2. Hoe vaak komt u bij uw echtgenoot-partner/familie/kennis gemiddeld op bezoek? 

(Stavenuiter & Frijter, 2013)

Er wordt nu voor gekozen om de mensen een aantal antwoordopties te geven voor deze 

vragen, maar er kan ook worden gevraagd naar het verhaal dat mensen erover hebben te 

vertellen. Dat komt terug in een definitie van narratief interview, namelijk:

‘Narratieve interviews zijn open gesprekken met als doel respondenten zo veel mogelijk in hun
eigen woorden en zo concreet, gedetailleerd en specifiek mogelijk verslag te laten doen van 
een of meer gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt en van de observaties, ervaringen, 
gedachten en gevoelens die ze daar destijds bij hadden, hoewel we die gedachten en gevoelens
geen centrale positie geven.’ (Basten, 2010, p. 21)

Basten licht dit toe door te vertellen dat narratieve interviews over biografische ervaringen 

gaan en dat daar vaak een chronologisch aspect in zit, en een ontwikkeling of een plot. Dit in 

tegenstelling tot het kwalitatieve interview dat over alles kan gaan. Toch zijn er overlappingen

tussen een kwalitatief en narratief interview, zoals het feit dat ze beiden heel open of gesloten 

gestructureerd zijn. (Basten, persoonlijke communicatie, 10-12-2013)  

3.5 Narratieve analyse

Narratieve analyse is, volgens Basten, bedoeld om te achterhalen waar iets wat iemand zegt 

precies over gaat. Je probeert het verhaal wat iemand vertelt te ontrafelen door een 

onderscheid te maken in het wie, wat en hoe. Op die manier kun je een gebeurtenis en de 

reconstructie ervan beter uit elkaar houden. (Basten, 2010, p. 3) 

Het is overigens niet vanzelfsprekend dat interpretaties en gedrag van dezelfde orde zijn. 

Mensen in organisaties hebben bijna altijd dubbelzinnige narratieven en interpretaties met 

navenant gedrag als gevolg. (zie Watzlawick et al., 1974; Van Dongen et al., 1996) Gedrag 

van mensen is derhalve niet een-op-een te lezen in ‘teksten’ die ze jou als onderzoeker geven. 

(Gergen, 2009) 
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3.6 Betrouwbaarheid en validiteit

Herhaalbaarheid van een kwalitatief onderzoek is een belangrijk onderdeel van de 

betrouwbaarheid van een onderzoek. Het houdt in dat de tussen- en eindresultaten van een 

onderzoek (en bijvoorbeeld niet van metingen en meetinstrumenten) herhaald kunnen worden 

door andere, onafhankelijke onderzoekers in dezelfde situatie, met dezelfde onderzoeksopzet 

en met dezelfde methoden en technieken. Er is dan sprake van interne en externe 

betrouwbaarheid.

In een kwalitatief onderzoek kan alleen virtuele herhaalbaarheid verlangd worden, omdat de 

onderzochte situatie verandert (Maso & Smaling, 2006, p. 68, 70). Zo kunnen er nieuwe feiten

aan het licht komen tijdens gesprekken en interviews. Dit was tijdens mijn onderzoek ook zo, 

maar ik heb ervoor gekozen om de probleemstelling niet aan te passen op basis hiervan. Het 

exploratieve karakter van dit onderzoek en de relatieve onbekendheid van het onderwerp 

narratieve verantwoording zijn hier de belangrijkste argumenten voor. Door de inhoudelijke 

beschrijving die nu volgt te lezen, kan het onderzoek gerepliceerd worden.

Betrouwbaarheid is een onderdeel van het verantwoorden van de validiteit van een kwalitatief

onderzoek en kenmerkt zich door interne en externe betrouwbaarheid. Deze is gewaarborgd 

door het opnemen van de interviews, het letterlijk uittypen van deze audio-bestanden en 

daarna het handmatig lezen en coderen van deze transcripten. Codes die voorafgaand aan de 

interviews zijn opgesteld zijn daarbij geturfd en nieuwe codes zijn per interview genoteerd en 

geturfd. Alle gespreksverslagen, transcripten en codes zijn opgeslagen in het kwalitatieve 

analyseprogramma Atlas.ti9. Alle relevante quotes die handmatig waren gemarkeerd in de 

transcripten zijn overgenomen in het programma en alle coderingen zijn hierin geregistreerd. 

Ik heb Atlas.ti gebruikt voor het opslaan van alle audiobestanden van de interviews, de 

transcripten van de interviews, gespreksverslagen van alle relevante (telefoon)gesprekken die 

ik heb gevoerd en het document van mijn onderzoeksvoorstel. Dit worden allemaal Primary 

Documents genoemd.

 Ook validiteit heeft een intern en extern aspect. Interne validiteit wordt bepaald door de 

deugdelijkheid van de argumenten (verzamelde gegevens) en de redenering (onderzoeksopzet 

en de analyse) die tot de onderzoeksconclusies hebben geleid. Ook hierin mogen, net als bij 

het beoordelen van betrouwbaarheid, zo min mogelijk systematische vertekeningen aanwezig 

zijn. Maatregelen die de interne validiteit vergroten en die ik tijdens het onderzoek heb 

9 Handmatig heb ik quoten uit de interviewtranscripten verzameld en ingevoerd in Atlas.ti. 
Alle data die is verzameld is in het programma gebundeld en dient zodoende ook als miniem archief. Alle 
bestanden in Atlas.ti dienen derhalve als een hulpmiddel bij mijn eigen analyse, in de vorm van narratieve 
analyse.
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kunnen gebruiken zijn het volgen van een reeds uitgewerkte onderzoeksopzet, namelijk de 

kwalitatieve gevalsstudie, het maken van methodologische en theoretische memo’s, 

langdurige observatie en deels participatie, en het inschakelen van zoveel mogelijk 

informanten en / of onderzochten als medeonderzoekers door middel van ‘peer debriefing’ en 

‘peer examination’. (Ibid, p. 71, 72) Er is sprake van langdurige observatie omdat ik een half 

jaar stage heb gelopen bij de Zonnehuisgroep. Ook tijdens het werken binnen; en de 

interviews en gesprekken in de organisatie, heb ik veel kunnen observeren. Ik heb mensen 

zowel binnen als buiten de organisatie gesproken. Zo is Mariëlle Cuijpers betrokken bij het 

Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen vanuit haar functie als projectleider en trainer bij 

Vilans, heb ik een lid van het Kwaliteitsinstituut gemaild over de definitie van narratieve 

verantwoording, en heb ik de kwaliteitsmedewerker van de Zorggroep Groningen gesproken 

om te horen hoe narratieve verantwoording in de praktijk kan worden geïmplementeerd. ‘Peer

debriefing’ houdt in dat een collega van buiten het project luistert en vragen stelt over het 

onderzoek. Dit is gedaan door Alistair Niemeijer, Universitair Docent Zorgethiek, en 

Lausanne Mies, ergotherapeut en gerontoloog, en eigenaar van Remise, een 

(onderzoeksbureau) waarmee zij projecten uitvoert voor zorgorganisaties en daarvoor onder 

andere verhalenwerk inzet. 

‘Peer examination’ is het onderwerpen van je onderzoek aan een kritische inspectie door een 

collega van buiten af. Dit is geschied, doordat Lausanne Mies dit afstudeeronderzoek heeft 

gelezen en van feedback heeft voorzien. Deze feedback is grotendeels goedgekeurd door de 

eerste begeleider, Alexander Maas. Ook de beide UvH begeleiders verzorgden feedback.

Tenslotte was er sprake van ‘communicatie validatie’ omdat naast collega’s ook de 

onderzochten zijn geraadpleegd (Ibid, p. 72).  Dit is gedaan in het kader van het gebruiken 

van een leergeschiedenis. Een leergeschiedenis is een reconstructie van het gezamenlijk 

vertelde verhaal van een groep mensen over een of meer ingrijpende (meestal positieve) 

gebeurtenissen in het recente verleden (Basten, p. 26, 27). Alleen is het ook de bedoeling bij 

een leergeschiedenis dat de betrokkenen meehelpen met analyseren en interpreteren. Hier is in

beperkte mate sprake van geweest door het transcript van elk interview aan de respondent 

voor te leggen ter controle. Van enkele respondenten heb ik hierover feedback ontvangen die 

een of enkele thema’s uit het interview of het taalgebruik betrof.

Externe validiteit wordt meestal opgevat als de generaliseerbaarheid van 

onderzoeksconclusies naar het publiek dat het onderzoek leest (Ibid, p. 73). Dit aspect zal 

worden besproken in de paragraaf over mijn onderzoeksreflectie in het hoofdstuk over de 
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discussie.

Codering

Tijdens het analyseren van alle interviews en gesprekken heb ik een lijst met vaste codes 

gebruikt. Deze zijn terug te vinden in de Bijlagen waarop het bestand van Atlas.ti te vinden is 

(Zie CD).  De lijst codes die ik voor elk gesprek en interview heb gebruikt, zijn opgesteld aan 

de hand van het onderzoeksvoorstel dat ik heb geschreven. Deze codes komen van pas voor 

het toetsen van de literatuur, vraag- en doelstellingen en stellingen die ik heb opgesteld in het 

onderzoeksvoorstel.  Hiervoor heb ik zowel open gecodeerd (vanuit de wetenschappelijke 

literatuur), als ‘in vivo’-codes (nieuwe codes, gedestilleerd uit de interviews) gebruikt.

3.7 Analyseplan

Volgorde opzet en uitvoering onderzoek

Resumerend heb ik op de volgende manier mijn onderzoek opgezet en uitgevoerd:

- Aan de hand van literatuuronderzoek is een onderzoeksopzet gemaakt.

- Vanuit de literatuur en de resultaten van de CQ-index van de Zonnehuisgroep heb ik 

codes opgesteld die getoetst zouden moeten worden in de interviews.

- Na het transcriberen van de interviews heb ik alle transcripties doorgenomen en de 

vooraf opgestelde codes, die voor kwamen, geteld. Ook heb ik nieuwe codes, ‘in vivo’

codes gededuceerd uit de interviews.

- De transcripties en meest voorkomende codes zijn geconfronteerd en vergeleken met 

de thema’s die zowel in de transcripties, de codes en wetenschappelijke literatuur het 

meeste voor kwamen en benoemd werden. Deze thema’s zijn ook vooral 

voortgekomen uit de codes die het meest zijn genoemd door de respondenten. 

Bejegening en beschikbaarheid van personeel  zijn thema’s die zowel vaak voorkomen

in de transcripties als de CQ-index. 

- De analyse, conclusies, discussie, antwoorden op de stellingen en aanbevelingen zijn 

uit deze casestudy over narratieve verantwoording geresulteerd.

In het volgende hoofdstuk volgen de resultaten van de opzet van dit afstudeeronderzoek in de 

vorm van een narratieve beschrijving van de interviews met respondenten, en aan de hand van

de belangrijkste thema’s uit de codering en CQ-index.
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In hoofdstuk 5 worden de (narratieve) analyse, conclusies, antwoorden op de stellingen, 

discussie en aanbevelingen besproken aan de hand van de resultaten uit de wetenschappelijke 

literatuur (hoofdstuk 2) en de interviews en (telefoon)gesprekken (hoofdstuk 4). 

Narratieve analyse is, volgens Basten, bedoeld om te achterhalen waar iets wat iemand zegt 

precies over gaat. Je probeert het verhaal wat iemand vertelt te ontrafelen door een 

onderscheid te maken in het wie, wat en hoe. Op die manier kun je een gebeurtenis en de 

reconstructie ervan beter uit elkaar houden. (Basten, 2010, p. 3) De analyse zal dus besproken 

worden door de indeling ‘wie, wat en hoe’ in acht te houden, met betrekking tot de 

vraagstellingen. 
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Hoofdstuk 4: Narratieven van zorgprofessionals

      ‘Een keizer heeft om te besturen zijn ministers nodig, maar daarnaast heeft hij herauten nodig die 

het land ingaan om de mensen te beluisteren en weer terug te rapporteren aan de keizer of koning, 

waarop ze hun bestuur kunnen maken. Ik zie de cliëntenraad als een soort herauten die het land 

ingaan, die de dorpjes ingaan en aanschuiven aan de keukentafel en daar terugluisteren hoe mensen 

het werkelijk ervaren. En we hebben die herauten nodig, omdat we anders beleid maken over de 

hoofden van de mensen heen’ (Interview Geestelijke Verzorger1, 26-06-2013). 

Uit het openingscitaat van dit hoofdstuk is de titel voor dit afstudeeronderzoek ontstaan. Het 

illustreert naar mijn idee heel kernachtig waar het bij narratieve verantwoording om gaat, 

namelijk het in gesprek blijven over hoe bewoners van een verpleeghuis kwaliteit van zorg of 

kwaliteit van leven ervaren en hoe dit tot uiting komt in hun (levens)verhalen.

De respondenten en gesprekspartners hebben eigenlijk ook hun verhalen met mij gedeeld en 

zo zal ik de interviews deels in het kader van narrativiteit en narratieve verantwoording 

beschrijven aan de hand van de theorie van Basten (2010) over narratieve analyse. Zie 

hiervoor paragraaf 3.5.

In dit hoofdstuk zal ik de belangrijkste thema’s die in de interviews naar voren zijn gekomen, 

belichten. Deze zijn bepaald op basis van de codering van de interviews voorafgaand en na de

interviews. De codes die het meest voorkwamen, zijn de belangrijkste thema’s uit de 

interviews. Dit zijn achtereenvolgens kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven, bejegening, 

verhalen, waarden, geestelijke verzorging, cliëntenraad en aandacht. 

Voor een deel staat dit in verbinding met de thema’s die van belang zijn in de resultaten van 

de CQ-index op twee locaties van de Zonnehuisgroep Amstelland. Het thema bejegening 

komt hierin letterlijk terug, de andere thema’s worden besproken onder de kopjes van de 

andere thema’s. 

Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven

Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven zijn twee onderwerpen die in elk interview zijn 

besproken en soms ook met elkaar zijn vergeleken, omdat kwaliteit van zorg te veel is gericht 

op handelingen en minder op de omgang met mensen. Sommige respondenten wijzen erop dat

niet alle handelingen door cliënten die direct als kwaliteit van leven worden beschouwd, zoals

uit de volgende quote blijkt: ‘Je kunt heel goed voor mensen zorgen en een heel goeie 

wondverzorging hebben, enzovoorts, maar als dat nou precies is wat mensen niet verstaan onder 
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kwaliteit van leven. Ja, dan heb je ze goed verzorgd. Dan zijn ze geknipt en geschoren, maar dan heb 

je ze eigenlijk nog niet geboden wat op het spel staat voor mensen.’ (Interview Geestelijk 

Verzorger2, 27-06-2013) 

Kwaliteit van leven is volgens de ene geestelijk verzorger bieden wat voor hen op het spel 

staat. De andere geestelijk verzorgers hebben het meten van kwaliteit van leven summier of 

niet benoemd.  Onder andere omdat een van de geestelijk verzorgers meer de nadruk legt op 

het vertalen van visies over kwaliteit van leven naar de dagelijkse zorg. 

Ook in andere interviews werden uitspraken gedaan die dezelfde implicatie hebben als deze, 

namelijk dat kwaliteit van zorg vooral betekent dat alle normen en protocollen voor 

verantwoorde zorg worden gevolgd, maar dat dit nog niet betekent dat dit voor de cliënt 

kwalitatief hoogstaande en betekenisvolle zorg is. Er kan als het ware een checklist worden 

afgevinkt van alle dingen die in orde moeten zijn, zoals het hebben van een goed bereide 

maaltijd en een prettige inrichting. Het is vrij makkelijk te checken en te verbeteren als daar 

iets mis mee is, maar dat geldt niet voor alle indicatoren. Kwaliteit van leven is een indicator 

die niet officieel gemeten wordt in de CQ-index, maar die ik wel heb meegenomen in de 

interviews met geestelijk verzorgers en zorgverleners. 

Voor een van de geestelijk verzorgers is kwaliteit van leven op de eerste plaats dat je het 

gevoel hebt dat je bestaan er toe doet. Maar ook dat je in je laatste levensfase, waarin je vaak 

een heleboel dingen niet meer kan en lichamelijk beperkt bent, toch nog enigszins dingen kan 

doen die je belangrijk vindt. Om erachter te komen hoe je een bewoner tegemoet kan komen 

in zijn of haar behoeften voor diens kwaliteit van leven, raadt de geestelijk verzorger aan om 

te peilen wat belangrijke waarden voor iemand zijn en deze te vertalen naar de dagelijkse 

praktijk. Daar is creativiteit voor nodig (Interview geestelijk verzorger1, 26-06-2013).

Voor de derde geestelijk verzorger die ik heb geïnterviewd zou maximale persoonlijke zorg 

het ideaal zijn (zie Vignet 1).

 

Vignet 1. Interviewfragment. (Bron: Interview geestelijk verzorger3, 04-07-2013)

Belangrijk hierbij is te vragen aan de cliënt wat hij of zij nodig heeft om de regie over hun 

leven zoveel mogelijk zelf te behouden. 
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‘Het gaat erom dat mensen zoveel mogelijk grip op hun leven hebben. 
Dat gaat over autonomie. Dat gaat over de mate waarin ze zelf kunnen
besluiten, hun regie van hun leven zouden kunnen hebben, wat 
maximaal haalbaar is. Omdat dat te maken heeft met een beeld over 
wat menswaardig is: hoe hoor je met zieke, kwetsbare, afhankelijke 
mensen om te gaan? Nou, dat is in ieder geval met maximale inzet, 
zodat dat wat zij willen ook gehoord kan worden.’ 



Deze geestelijk verzorger heeft het niet specifiek over kwaliteit van leven gehad, maar vindt 

autonomie als kenmerk van maximale persoonlijke zorg een belangrijk punt voor de complete

zorg die een bewoner van een verpleeghuis ontvangt. 

De vierde geestelijk verzorger vindt het bevreemdend dat kwaliteit van zorg wordt gemeten 

als het eigenlijk gaat om kwaliteit van leven. De kwaliteit van zorg zou dus in dienst moeten 

staan van de kwaliteit van leven, volgens deze geestelijk verzorger. Dit wordt verder uitgelegd

door te zeggen dat het ‘bij kwaliteit van zorg vooral gaat om het zorgproces. Kwaliteit van zorg 

wordt gemeten vanuit de perspectieven van zorgverleners, maar niet vanuit de gedachte of iets 

aansluit bij de behoeften van bewoners’ (Interview geestelijk verzorger4, 18-07-2013). De 

aandacht voor simpele dingen ontbreekt, omdat kwaliteit van zorg vooral gaat om afvinken. 

Dit legt deze geestelijk verzorger uit door een voorbeeld te geven over het inschenken van een

kopje koffie. Er wordt geregistreerd dat dit wordt gedaan, maar niet hoe het wordt gedaan. 

Terwijl dit, volgens de geestelijk verzorger, wel verschil kan maken.

Kwaliteit van zorg wordt, volgens de vierde geestelijk verzorger, heel erg gemeten vanuit het 

perspectief van de zorgverlener. Diegene kan het hele zorgproces met alle protocollen en het 

papierwerk op orde hebben, maar het is dan nog wel de vraag of dit aansluit bij de behoefte. 

‘Daarom is het niet zo gek in tijd van bezuinigingen dat er nu kan worden bepaald wat er echt 

belangrijk is. Ik bedoel, bij minder geld moet je meer doen. Ook andere dingen. Creatiever’ (Ibid). 

Deze uitspraak lijkt op die van de eerste geestelijk verzorger. Ze spreken beiden over 

creativiteit, maar vanuit een andere context; namelijk waarden en financiën. 

Hoe dan ook is kwaliteit van leven een belangrijk punt voor de geestelijk verzorgers. Er valt 

op te merken dat de meningen over de betekenis en invulling van kwaliteit van leven voor 

bewoners sterk uiteen lopen. De definities die de geestelijk verzorgers aan kwaliteit van leven 

geven zijn: bieden wat voor bewoners op het spel staat; het gevoel hebben dat je bestaan er 

toe doet; maximale persoonlijke zorg (meer ideale vorm van zorg dan definitie kwaliteit van 

leven); en kwaliteit van zorg in dienst stellen van kwaliteit van leven met als speerpunt de 

behoeften van de bewoners.

De eerste coördinerend Eerst Verantwoordelijk Verzorgende die ik heb geïnterviewd, vertelt: 

‘Voor bewoners is het al gauw goed, maar het voldoet nog niet altijd aan de voorwaarden die gesteld 

worden door de organisatie, inspectie en regelgeving.’ Voor diegene is bewonersgerichtheid 

belangrijk, in de zin dat de bewoner wordt behandeld zoals iemand zelf behandeld of verzorgd

zou willen worden . Dit is de manier waarop zorg verleend zou moeten worden, volgens deze 

EVV-er, maar het is moeilijk om hen dit vervolgens ook zo te laten doen. Hier volgt de  
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volgende trage vraag10 uit: Hoe wil je zelf behandeld worden in deze situaties? Deze trage 

vraag wordt kort verder geëxploreerd in paragraaf  5.2.

Kwaliteit van zorg vanuit verpleegkundig opzicht zit hem soms al in kleine dingen, 

bijvoorbeeld iemand geschoren hebben voordat diegene naar de woonkamer gaat of erop 

letten dat iemand schone kleding aan heeft. De respondent zegt hierover:

‘Het is de kunst bewoners te behandelen alsof ze niets mankeren. Daarbij zijn de eigenwaarde en 

autonomie van belang. Je mag van je personeel eisen dat hier rekening mee wordt gehouden’  

(Interview zorgverlener1, 19-07-2013). Dit staat in contrast met de uitspraak dat het voor 

bewoners al gauw goed is.

Structureel personeelstekort en het overbrengen van de visie van de zorgverlener zijn de 

grootste dilemma’s geweest op deze locatie. 

Volgens de tweede coördinerend EVV-er die ik heb geïnterviewd, geeft aan dat er bewoners 

van de afdelingen psychogeriatrie zijn die nog prima kunnen aangeven wat ze vinden van 

zorg, eten en activiteiten (Interview zorgverlener2, 18-07-2013). Autonomie is dus een 

eigenschap die bij de bewoners aanwezig is, maar vanuit het verhaal van de eerste EVV-er 

blijkt dat het belangrijk is om een bewoner te behandelen alsof diegene niets mankeert of 

zoals iemand zelf behandeld zou willen worden.

Deze zorgverlener vindt het van het grootste belang dat een bewoner van kleinschalig wonen 

zich thuis en veilig kan voelen en geen angst heeft. (Ibid) De eerste coördinerend EVV-er 

sluit hier op aan door te zeggen dat het erom gaat dat bewoners zich blij en thuis kunnen 

voelen. Dat ze ondanks hun beperkingen mens kunnen zijn. 

Volgens de tweede coördinerend EVV-er gaat kwaliteit van zorg om het naleven van 

protocollen, zoals het in kaart brengen van risico’s op vallen, obesitas en ondervoeding. Dit 

wordt geregistreerd in het zorgplan en familie van de bewoner moet ervoor tekenen dat ze op 

de hoogte zijn van deze risico’s. De respondent zegt hierover: ‘Want hoe meer controle er is, 

hoe beter, ja, hoe beter de kwaliteit wordt natuurlijk.’ Toch is de respondent het ook eens met de 

geestelijk verzorgers die autonomie belangrijk vinden, omdat de bewoners de ruimte zouden 

moeten krijgen om hun dag door te brengen zoals ze dat willen. 

De eerste twee coördinerend EVV-ers spreken niet over kwaliteit van leven. Ze lijken meer 

gericht op kwaliteit van zorg of noemen kenmerken die onder kwaliteit van leven zouden 

kunnen vallen als kenmerk van kwaliteit van zorg, zoals autonomie en eigenwaarde. 

10 Zie voor betekenis begrip ‘trage vraag’: terminologie.
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De derde coördinerend EVV-er kijkt specifiek naar de individuele behoeften van bewoners als

zij op diens afdeling komen te wonen. Hoe laat wil iemand naar bed en hoe vaak wil iemand 

gedoucht worden? Ook om bewoners op een zinvolle manier zelf hun beslissingen te laten 

maken, zoals de behoefte om op vakantie te gaan of wat later uit bed te gaan. Daar probeert de

respondent tot op zekere hoogte rekening mee te houden. Dat is minder gemakkelijk 

geworden dan vroeger door het verschil in de verhouding van het aantal personeelsleden op 

het aantal bewoners. Vroeger was dat acht op vijfentwintig mensen, nu nog maar drie op 

twintig mensen. Ook hieruit blijkt het belang van autonomie in de vorm van: bewoners op een

zinvolle manier zelf hun beslissingen te laten maken. Op basis van specifiek kijken naar 

individuele behoeften van bewoners houden EVV-ers rekening met de autonomie van 

bewoners.

In tegenstelling tot de andere twee coördinerend EVV-ers heeft de derde voorafgaand aan het 

interview een definitie van kwaliteit van leven opgezocht en die kort en bondig aan mij 

verteld: ‘Hoe de cliënt de beleving van de onmogelijkheden of de mogelijkheden van het actuele leven

zich verhoudt tot het gewenste leven’ (Interview zorgverlener3, 19-07-2013). De respondent 

bedoelt hier dat de definitie van kwaliteit van leven inhoudt dat de beleving van een cliënt van

het alledaagse bestaan zich op een bepaalde manier verhoudt tot de beleving van een ideëel 

bestaan. Dus hoe men zijn of haar bestaan graag zou zien, komt op een bepaalde manier wel 

of niet overeen met hoe het alledaagse bestaan daadwerkelijk is. De beleving van de 

verhouding tussen de (on)mogelijkheden in het alledaagse en het ideële bestaan wordt de 

kwaliteit van bestaan (kwaliteit van leven) genoemd.

Bejegening

Bejegening is een indicator die lastig is te meten en definiëren in de CQ-index. Toch is het 

een van de belangrijkste indicatoren die wordt gemeten, met name in het meten van kwaliteit 

van  zorg aan de hand van narratieve verantwoording. Zo blijkt uit een gesprek wat ik had met

de kwaliteitsmedewerkster van Zorggroep Groningen.11 Narratieve verantwoording wordt 

daar onderzocht op pilot-afdelingen. Dit hele proces begint, volgens haar, bij de 

bewustwording van verzorgenden over het soort contact wat ze met cliënten hebben. Door 

verzorgenden aan het denken te zetten hierover, wordt duidelijk dat er veel gebeurt in de 

interactie tussen verzorgenden en cliënten (Kwaliteitsmedewerker Zorggroep Groningen, 

2013, persoonlijke communicatie). 

11 Zie voor meer informatie de paragraaf over de CQ-index en narratieve verantwoording in dit hoofdstuk.
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De eerst geïnterviewde geestelijk verzorger zegt het volgende: ‘Bejegening sluit aan bij de 

behoefte: doet mijn leven er toe? Per locatie verschilt het heel erg hoe bejegening, als onderwerp van 

het PRET-concept12, wordt behandeld of uitgedragen.’ De behoefte in de vorm van de vraag ‘doet 

mijn leven er toe?’ komt overeen met de definitie van kwaliteit van leven die deze geestelijk 

verzorger heeft genoemd in de vorige paragraaf. Ook is dit een van de trage vragen die ik 

behandel in paragraaf 5.2. 

Deze geestelijk verzorger onderstreept het belang van bejegening door het volgende te 

zeggen:

‘Waar medewerkers respectvol met elkaar omgaan, heeft dat zijn resonantie in de relatie tussen 

zorgverlener en cliënt’ (Interview geestelijk verzorger1, 26-06-2013). Ook trekt deze geestelijk 

verzorger een algemene conclusie over bejegening, namelijk dat het over een respectvolle 

omgang op de werkvloer gaat.  Diens visie staat uitgebreid in Vignet 2.

Vignet 2. Interviewfragment  (Bron: Interview geestelijk verzorger2, 27-06-2013).

Begejening gaat voor deze geestelijk verzorger over je beschikbaarheid als verzorgende voor 

bewoners. Dat je het aankondigt als je beschikbaar bent en dit communiceert. Een veel 

specifiekere invulling van bejegening dan de andere geestelijk verzorgers aangeven.

In het citaat van de derde geestelijk verzorger op de volgende pagina wordt duidelijk dat voor 

diegene bejegening, gedefinieerd als een manier van omgaan met elkaar, is vermengd met de 

taal van bewoners. Als ze het over hun zorg hebben. Verder noemt diegene de rol van 

vrijwilligers en het kennisniveau van verzorgenden. Het kennisniveau moet gecombineerd 

zijn met vakmanschap en bezieling. Bejegening is volgens deze respondent gekoppeld aan het

vak van verzorgenden (zie vignet 3):

12 Het PRET-concept staat voor professionaliteit, respect, elkaar blij maken en toewijding. Verhalen zijn nodig 
om deze concepten te ‘laden’, dat wil zeggen: te vullen met goede voorbeelden, zodat iedereen begrijpt wat de 
bedoeling is en ermee kan werken. Elke medewerker in de organisatie van de Zonnehuisgroep Amstelland wordt 
ook geacht dit na te leven in diens werk.
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‘Ja, dat verschilt zo ontzettend per verzorgende, vind ik. Ik zou wel eens willen dat daar 
gedragsregels voor komen. Fatsoensnormen.’ (…) ‘Veel mensen die bellen en dan komt er 
niemand he, dat merk ik wel. En dat is beschikbaarheid en dat merk je direct. Ja, en dat hangt ook 
heel erg samen met bejegening. Kijk, als je bijvoorbeeld tien keer hoor je van “uh, even wachten”, 
maar die keer dat er wel tijd voor je is, wordt dat niet gezegd. Dus dan wordt dat even snel gedaan
he. Van, help mij – “help mij even naar het toilet”, dan hoor je misschien: “nog even, meneer 
Jansen, ik ben nog even bezig”, daar en daar, dus niet beschikbaar he. Nou, dat gebeurt dan heel 
vaak. Het moment dat je wel beschikbaar bent, voor meneer Jansen om hem naar het toilet te 
brengen, moet je dat dus eigenlijk ook zo aankondigen: “Zo, ik heb nu tijd om u even naar de WC 
te brengen. Ik ben er nu voor u.” Dus het niet beschikbaar zijn, dat benoem je, maar het wel 
beschikbaar zijn, dat benoem je niet. Dus, in je ervaring van mensen ben je er dan nooit.’ 



Vignet 3. Interviewfragment (Bron: Interview geestelijk verzorger3, 04-07-2013).

De vierde geïnterviewde geestelijk verzorger vindt het van belang dat bewoners die nog mee 

kunnen praten over zaken ook betrokken worden bij een overleg als het bijvoorbeeld gaat om 

een verbouwing en wat daarin de voorkeuren van mensen zijn. Nu werden de bewoners 

overgeslagen toen dit ter sprake kwam. Bejegening is het hebben van inspraakmogelijkheden 

en zo persoonlijke voorkeuren kunnen aangeven.

Bejegening is voor deze geestelijk verzorger ook een belangrijk bestanddeel van  zowel  

kwaliteit van leven als kwaliteit van zorg. Als tweede van de geestelijk verzorgers maakt 

diegene de koppeling tussen bejegening en kwaliteit van leven. Met als verschil dat voor deze 

geestelijk verzorger kwaliteit van leven een bestanddeel is van kwaliteit van zorg. 

De visie van de coördinerend EVV-ers over bejegening heeft bij ieder een eigen invalshoek. 

Een van die invalshoeken is als volgt:

Vignet 4. Interviewfragment  (Bron: Interview Zorgverlener1, 19-07-2013).

Kwaliteit van zorg houdt een behandeling van bewoners in waarbij autonomie en eigenwaarde

van hen in acht worden gehouden. De  EVV-er vindt hierbij de samenwerking met 

familieleden van bewoners belangrijk en benadrukt daarnaast dat verzorgenden al meer 

kunnen betekenen in de bejegening van bewoners door bijvoorbeeld de bereiding van het eten
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‘Mensen, waar ze over klagen, is de bejegening. (…) En daarmee kom je natuurlijk heel erg met allerlei 
beelden waar de mensen mee lopen, kom je tegen. Dus de taal van de bewoners gaat, als het gaat over hun 
zorg, vaak over – in eerste instantie hoe de mensen met hen omgaan.’ 
‘Omdat ze ook met vrijwilligers moeten werken, blijven ze ook met bejegeningsproblemen zitten. (…) Ja, op 
gebrek aan professionaliteit. En natuurlijk ken ik de verhalen van vrijwilligers die bij verre liever, liefdevoller 
en professioneler zijn dan verpleging en andersom. Ik bedoel, het is niet zo dat alle vrijwilligers slecht zijn en 
professionals goed zijn. Maar waar het over gaat is dat, hoe lager het inkomen – of hoe lager het kennisniveau 
is, hoe lager ook het vakmanschap is. En ik denk dat verpleging en verzorging ook gaat over vakmanschap. En 
als je dat niet hebt en je hebt ook niet die bezieling, dan krijg je ook niet het maximale eruit.’ 

‘De bewoners die in Zonnehof Bovenkerk wonen hebben zorg en 
begeleiding nodig bij al hun dagelijkse zorg en activiteiten. Door 
hun ziektebeeld kunnen zij dat niet meer zelf, wat betekent dat 
bewoners soms niet meer door hebben dat ze bijvoorbeeld niet 
geschoren zijn. Het is de kunst bewoners te behandelen alsof ze 
niets mankeren. Daarbij zijn de eigenwaarde en autonomie van 
belang. Je mag van je personeel eisen dat hier rekening mee 
wordt gehouden. Hoe wil je zelf behandeld worden in deze 
situaties?’



aan tafel te doen, zodat bewoners ook op hun manier nog kunnen meehelpen. De visie van een

van de geestelijk verzorgers sluit hier op aan: Je kan de was staande vouwen, je kunt er ook bij 

gaan zitten aan tafel en onderwijl een gesprekje hebben’ (Interview geestelijk verzorger1, 26-06-

2013). Zo is er een mogelijkheid voor bewoners om te participeren in taken en kan dat 

behoren tot een attribuut van bejegening.

Bejegening bij kleinschalig wonen is een verhaal op zich en vergt andere vaardigheden van de

verzorgende. Een van de andere twee coördinerend EVV-ers wijst op de bejegening van 

bewoners binnen kleinschalig wonen met gemiddeld zes mensen op een afdeling. Bij de 

opname van nieuwe bewoners moet worden gelet op de samenstelling van de groep en hoe 

nieuwe mensen daarin passen. Het moet een juiste combinatie van mensen zijn omdat ze de 

hele dag bij elkaar zitten. Als verzorgende moet je dan ook wel eens als bemiddelaar 

optreden. 

Continuïteit van personeel op hetzelfde ‘huisje’ (naam van de afdeling kleinschalig wonen 

binnen het Zonnehuis) is belangrijk omdat je verantwoordelijkheid voor de bewoners draagt 

en beter kan anticiperen op situaties door de kennis die je hebt van de eigenschappen van 

bewoners. 

De derde coördinerend EVV-er zegt: ‘Ik vind ‘t, het is niet meer zoals – ja, vroeger – ik vind dat er

heel veel – vaak je en jou tegen de mensen wordt gezegd wordt– Ja.  Ja, dat ze het tegen elkaar doen, 

moeten ze zelf weten of sommige mensen bij een vooropname, nee dat, dat ben ik niet gewend. Nee. En

de oudere – de meeste ouderen vinden het hier ook niks’ (Interview zorgverlener3, 19-07-2013). 

Daar op aansluitend komt het ook voor dat verzorgenden hun privéproblemen met bewoners 

gaan bespreken. De als vierde geïnterviewde EVV-er heeft aangegeven bij bewoners dat dat 

absoluut niet de bedoeling is. Toch is er ook een andere mening mogelijk, namelijk dat 

bewoners het ook als prettig kunnen ervaren om tot steun te zijn voor anderen, inclusief hun 

verzorgenden. 

Daarnaast vindt diegene het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de wensen van 

bewoners.

Over het algemeen valt op dat bejegening vaak als een belangrijk element van kwaliteit van 

zorg of kwaliteit van leven wordt gezien of daar deels mee samenvalt in de visie van de 

respondenten, zowel van binnen als buiten het Zonnehuis. Ze vinden het allemaal van belang 

of merken dat de bewoners het belangrijk vinden. Toch heeft ieder een individuele aanpak van

of zienswijze op bejegening.  

Personeelsformatie en de invulling van je taken als personeelslid zijn van groot belang. Zo 
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blijkt uit de resultaten die zijn opgemaakt uit de interviews met zowel geestelijk verzorgers 

als EVV-ers.

Verhalen

In hoofdstuk drie benadrukte ik al dat ik heb verhaal van iedere respondent zo veel mogelijk 

heb proberen te respecteren en zo compleet mogelijk heb weergegeven in de transcripten en 

selectie van uitspraken. Het werken met verhalen kent twee toepassingen, namelijk:

1. Het verhaal als interventie op zich. Narratief werk is dan bedoeld voor de cliënt en het 

cliëntsysteem (Sools, 2010, proefschrift).  Cliënten kunnen opnieuw betekenis geven aan hun 

situatie door te vertellen, bijvoorbeeld hoe ze omgaan met de dagelijkse zorg in het 

verpleeghuis.

2. Het verhaal als interventie, gericht op de professional en organisatie (Maas, 2008, 2012). 

Verhalen zijn dan een middel om beter begrip te krijgen voor situaties en de zorgverlening / 

zorgorganisaties te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van het maken van beleid en het 

delen van visies. Gezamenlijke reflectie en uitwisseling is nodig, maar daar moet een 

organisatie dan wel in willen investeren. 

De geestelijk verzorger werkt bijna dagelijks met de verhalen van bewoners en dit is dus ook 

veelvuldig in de interviews teruggekomen als beantwoording op vragen over kwaliteit van 

zorg en narratieve verantwoording bijvoorbeeld. Zo zegt de eerste geestelijk verzorger: ‘Als ik

luister naar alle verhalen die ik met mensen heb, dan denk ik dat het in essentie bijvoorbeeld neerkomt

op dat mensen het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden. Dus waardering dat je het gevoel 

hebt dat jouw bestaan er toe doet.’ (…) ‘Ik vind jou belangrijk, ik zie jou, ik hoor jou’ (Interview 

geestelijk verzorger1, 26-06-2013). De manier waarop de verhalen worden beluisterd door 

deze geestelijk verzorger is als volgt: ‘Mensen hebben een heleboel ervaringen, een heleboel 

verhalen in hun rugzak. En die stort je uit op tafel en je gaat die verhalen ordenen om een soort 

zinssamenhang en die geef je terug’ (Ibid). Over deze zinssamenhang heb ik in paragraaf 3.2.1 

meer verteld vanuit de literatuur.

Ook heeft deze geestelijk verzorger een visie op het vertellen van verhalen op 

organisatieniveau: ‘Ieders verhaal in de organisatie komt het beste tot zijn recht door middel van 

oprechte interesse en authenticiteit. Dat is zorg voor elkaar zonder dat je elkaar pampert’ (Ibid). Met

oprechte interesse als deugd, en authenticiteit als waarde, kan ieders verhaal in de organisatie 

het best tot zijn recht komen.
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De tweede geestelijk verzorger verbindt de rol van de geestelijk verzorger in een 

multidisciplinair overleg (mdo) met het verhaal van de bewoner die men in die functie vaak te

horen krijgt, en legt uit hoe dit toepasbaar is (zie vignet 5): 

Vignet 5. Interviewfragment (Bron: Interview geestelijk verzorger2, 27-06-2013).

Eigenlijk dient het verhaal van de bewoner tijdens een mdo als informatiebron om het gedrag 

van de bewoner te kunnen duiden, op een andere manier dan voor de hand liggend is. 

Vervolgens gaat de geestelijk verzorger het gesprek aan met bijvoorbeeld een zorgverlener 

door middel van een reflectieve werkvorm die de betrokkene stimuleert om een verhaal te 

gaan vertellen over diens manier van zorgverlening. Er is reflectie nodig voor het duiden van 

gedrag. Hierbij is het verhaal van diegene behulpzaam, vooral als je in je benadering de hele 

mens centraal stelt. Zo is het uitgangspunt van deze geestelijk verzorger. Volgens Willemse 

en Squire (2013) heeft narratief onderzoek als effecten: persoonlijke transformatie en 

empowerment van de persoon die het vertelt.

In een later hoofdstuk heb ik een intermezzo toegevoegd. Dit is een quote uit het interview 

met de derde geestelijk verzorger waarin hij een verhaal vertelt wat hij ook een keer aan een 

bewoner of bewoners van het verpleeghuis heeft voorgedragen. (Zie ook: p. 60). Het is een 

mooi voorbeeld van het gebruik van verhalen door geestelijk verzorgers in gesprekken met 

bewoners.

De vierde geestelijk verzorger acht het belang van verhalen bewezen (zie vignet 6): 

Vignet 6. Interviewfragment (Bron: (Interview geestelijk verzorger4, 18-07-2013).
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‘Als geestelijk verzorger stel je als het goed is de hele mens centraal, dus dan doet dat 
verhaal er wel heel erg toe. En kun je soms wat mensen, wat andere begeleiders, 
zorgverleners en behandelaars helpen om gedrag te duiden, anders dan de voor de hand 
liggende manieren. Je hebt daar reflectie voor nodig. In dat gesprek (multidisciplinair 
overleg) vindt die reflectie heel weinig plaats. Ik zou daarmee veel meer het gesprek willen
hebben over hoe vindt je het nou om voor die en die te zorgen? Wat doet dat dan met je? 
En misschien kunnen we zoeken naar waar dat dan mee te maken heeft he.’ 

‘Ja, ik denk dat dat op verschillende niveaus inwerkt. Op het individuele 
patiëntenniveau met een persoonlijk plan. Daarbij is meer aandacht voor 
narrativiteit en de hele theorie van levensboeken – Ja, die heeft zich nu wel 
bewezen. Niet dat er veel levensboeken worden gemaakt, maar het idee wat er 
aan verbonden is dat een mens meer is dan iemand die alleen een kopje koffie 
drinkt. (…) En dat diegene het wil vertellen, ja.’ 



Een van de coördinerend EVV-ers koppelt het tonen van interesse in het verleden van de 

bewoners aan hun verhalen en het maken van een levensboek hierover. Binnen het Zonnehuis 

hebben veel mensen een levensboek, zo blijkt: ‘Nou, altijd interesse blijven tonen in iemand. In 

iemands verleden interesse blijven tonen. Beseffen dat iemand een heel leven achter de rug heeft. Ja, 

daar regelmatig over praten ook. Een heleboel mensen hebben ook een levensboek op hun kamer’ 

(Interview zorgverlener2, 18-07-2013). Deze coördinerend EVV-er werkt binnen de 

Zonnehuisgroep. De geestelijk verzorger die vermeldde dat er niet veel levensboeken worden 

gemaakt, werkt bij Cordaan. Op organisatieniveau zouden, volgens de EVV-er, verhalen over 

afscheid van EVV-ers verzameld kunnen worden, omdat er in de praktijk vaak sprake is van 

het verlenen van palliatieve zorg aan bewoners. Het zou mooi zijn als daar een boek voor zou 

komen.

Een andere coördinerend EVV-er (de vierde) vindt het interessant hoe iemand vroeger was en 

ziet dat dit al een beetje uit de meubeltjes op te maken is. Door bijvoorbeeld te vragen of een 

bewoner een kastje vroeger thuis ook had, komen er verhalen over vroeger naar boven en 

worden die verteld. Ook stelt deze EVV-er vragen aan bewoners over wat ze op t.v. kijken. 

Bijvoorbeeld over de Tour de France en of ze wel eens in Frankrijk op vakantie zijn geweest.

De twee citaten van de EVV-ers wijzen op het feit dat ze interesse tonen in de bewoner(s) of 

het stellen van vragen over de woonruimte van bewoners als opstap zien om te luisteren naar 

hun verhalen. 

Waarden

Mijn eerst geïnterviewde geestelijk verzorger legde veel nadruk op waarden die belangrijk 

zijn voor het borgen van kwaliteit van leven vanuit het perspectief van de cliënt. In de 

materiele zorg klinken, volgens haar, immateriële waarden door. Als verzorgenden zich 

bewust zijn van de waarden van bewoners kan er een vertaling hiervan worden gemaakt naar 

de dagelijkse praktijk, zoals de kennis vergaren dat iemand erg houdt van een lekker balletje 

gehakt. Voor die vertaalslag is dan wel een zekere vaardigheid en deskundigheid voor nodig 

waar de respondent al jaren in is geschoold. Er kan dan inhoud en betekenis aan activiteiten 

worden gegeven en daar is behoefte aan, volgens deze geestelijk verzorger. 

‘De universele waarde: doe ik er als mens nog toe? Is een existentieel besef wat ik in de grond van 

alle verhalen tegen kom. Dat is wel een richtlijn die je mee kunt nemen in de organisatie. Bijvoorbeeld

door middel van levenscollages. Dat is een zichtbare vertaling om het totaal van iemands leven 

zichtbaar in beeld te brengen’ (Interview geestelijk verzorger1, 26-06-2013).
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De derde geestelijk verzorger kijkt wat waarden betreft meer naar de verzorgenden en vindt 

daarbij vakmanschap een belangrijke waarde. Voor bewoners noemt hij autonomie als 

belangrijke waarde, maar het woord waarde gebruikt hij verder niet. 

Vakmanschap van verzorgenden bestaat, volgens deze geestelijk verzorger, uit bezield 

leiderschap en een hoger opleidingsniveau.

Ook benoemt deze geestelijk verzorger twee kernwaarden uit zijn werk die hij gebruikt in het 

werken met bewoners, namelijk: je doet er toe en je hoort erbij. Deze uitspraak lijkt op de 

universele waarde, in de vorm van een vraag, die de eerste geestelijk verzorger opbracht: “doe

ik er als mens nog toe?”

Een van de coördinerend EVV-ers noemt de eigenwaarde en autonomie als belangrijke 

waarden van de bewoner. Autonomie wordt door twee respondenten genoemd, namelijk door 

een geestelijk verzorger van buiten het Zonnehuis en een EVV-er binnen het Zonnehuis. Het 

lijkt erop dat dit individuele speerpunten zijn van deze respondenten die van belang worden 

geacht voor bewoners. Autonomie van de cliënt, in combinatie met hun eigenwaarde, wordt 

door deze coördinerend EVV-er als belangrijk gezien, maar het is niet duidelijk of het ook 

behelst dat iedere cliënt diens waarden kan uitdrukken. De eerste geestelijk verzorger is zich 

hier meer van bewust en zou dit bewustzijn ook bij verzorgenden terug willen zien. 

Vooralsnog is dat niet direct terug te zien in de citaten van EVV-ers.

Een van de andere twee, de tweede EVV-er, vindt empathisch vermogen een van de 

belangrijkste eigenschappen die je moet hebben als verzorgende op een afdeling 

psychogeriatrie. Daarnaast blijkt uit het interview dat diegene veiligheid een belangrijke 

waarde vindt. Dit wordt op twee manieren uitgelegd, namelijk het belang van een veilig 

gevoel van de bewoner en veiligheid in protocollair opzicht door in een zorgplan van een 

bewoner op te schrijven wat de risico’s van de zorgvrager zijn. 

Respect voor de bewoner, in de zin van het volwaardig blijven behandelen van een bewoner, 

wordt ook benoemd (door de eerste EVV-er) als belangrijke waarde, ook als diegene 

geestelijk en / of lichamelijk is afgetakeld. 

Ook wordt het respecteren van iemands privacy hierbij benoemd. De visie van de eerst 

geïnterviewde coördinerend EVV-er komt hiermee overeen omdat diegene aangaf dat het de 

kunst is om iemand te behandelen alsof diegene niets mankeert. 

De als tweede geïnterviewde EVV-er voegt toe dat waarden en normen extra van belang zijn 

voor bewoners van een verpleeghuis omdat ze er permanent wonen. Betrokkenheid hoort dan 

ook als waarde bij het eerder genoemde tonen van respect. De als derde geïnterviewde 
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coördinerend EVV-er noemt ook betrokkenheid als belangrijke waarde, maar dan in het kader 

van het al dan niet op tijd komen van verzorgenden en de locatie van de zusterpost op de 

afdeling die in het vorige Zonnehuis een stuk centraler was. Dit laatste speelt een rol in de 

betrokkenheid die mensen op elkaar hebben omdat het als een soort meetingpoint fungeert.

Continuïteit van het zorgpersoneel wordt door alle drie de coördinerend EVV-ers als 

belangrijk aangestipt. Dit houdt in dat er vaste mensen op de afdeling zijn en dat er een vast 

stramien is in de manier van werken zijn inhoudelijk de punten die daarbij horen.

 

Geestelijke verzorging

‘De geestelijk verzorger heeft expertise in haar bagage van: hoe kun je luisteren naar iemand? Hoe 

kun je de levensvragen naar boven halen? Hoe kun je terugluisteren naar wat er voor iemand echt toe

doet? En hoe kun je dat inzetten in de dagelijkse zorg?’ (Interview geestelijk verzorger1, 26-06-

2013) Deze geestelijk verzorger ziet hierin ook een mogelijkheid voor ondersteuning van het 

verzorgend personeel door deze vaardigheden ook voor hen in te zetten en zo het arbeidsethos

hoog te houden. Daarnaast helpt het hen om te reflecteren op praktijksituaties die ze 

meemaken met bewoners.

Betekenis wordt door de geestelijk verzorger gedefinieerd als wat het leven van de bewoner 

zin geeft en wat kan worden geactiveerd. 

Daarnaast wijst diegene erop dat geestelijke verzorging niet overal bij wordt betrokken. Op de

revalidatieafdeling worden Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) gebruikt waarbij is 

uitgeschreven hoe veel uur behandeling iemand krijgt van elke discipline die in het 

verpleeghuis aanwezig is. Geestelijke verzorging is hier niet onder geschaard, terwijl er, 

volgens deze geestelijk verzorger, wel degelijk behoefte aan is onder bewoners van de 

revalidatieafdeling. Het is, volgens diegene, een voorbeeld van controle en beheersing, 

waardoor de inhoud van de zorg naar de achtergrond verdwijnt. 

De narratieve competentie hoort bij uitstek bij de geestelijk verzorger. Daarnaast heeft hij of 

zij een signaleringsfunctie om bepaalde thema’s die vaak besproken worden eventueel door te

geven aan de organisatie. Dit wordt in beperkte mate gedaan omdat de geestelijk verzorger 

een vrijplaatsfunctie en bijbehorend beroepsgeheim heeft (Interview geestelijk verzorger1, 

26-06-2013).

De tweede geestelijk verzorger legt het accent op diens signaleringsfunctie en de mogelijke 

toegevoegde waarde van het werken met verhalen en iemands persoonlijke geschiedenis. 

Deze twee punten komen overeen met hoe de eerste geestelijk verzorger aan kijkt tegen het 
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werken met verhalen, iemands persoonlijke geschiedenis en diens signaleringsfunctie. Maar 

in de onderstaande uitleg vertaalt de tweede geestelijk verzorger de inzichten over het werken 

met verhalen door in de inzet hiervan in de dagelijkse zorg. De eerste geestelijk verzorger gaf 

de suggestie om het werken met verhalen te integreren in de dagelijkse zorg. De tweede 

geestelijk verzorger, net als de eerste geestelijk verzorger werkzaam bij het Zonnehuis, 

vertaalt dit in een concrete aanpak (Zie vignet 7): 

Vignet 7. Interviewfragment  (Bron: Interview geestelijk verzorger2, 27-06-2013).

Dit komt ook door de holistische visie die geestelijk verzorgers als een van de weinige 

zorgverleners hebben, volgens de respondent. Ze zijn zich er van bewust dat er meer aan de 

hand kan zijn met iemand dan dat je op het eerste gezicht ziet.

Daarnaast bespreekt deze geestelijk verzorger de vrijplaatsfunctie die ruimte biedt, maar ook 

isolatie oproept. Je kunt met een bewoner verkennen wat diens opname heeft betekend, maar 

je stelt geen vastomlijnde behandeldoelen. De vrijplaatsfunctie is een apart thema binnen het 

vak van de geestelijk verzorger, samen met de thema’s beroepsgeheim, signaleringsfunctie. 

Deze thema’s zijn attributen van de thema’s ruimte en isolatie en nemen ieder een plek in 

binnen deze tegenstelling. De vrijplaatsfunctie en de signaleringsfunctie bieden ruimte, en het 

beroepsgeheim kan zorgen voor enerzijds ruimte en anderzijds voor isolatie. Je kunt als 

geestelijk verzorger ruimte voelen wat betreft het beroepsgeheim, omdat de bewoner vrij uit 

kan praten over wat diegene bezig houdt zonder dat dit wordt gerapporteerd. Dit is dus vooral 

vrijheid voor de bewoner. Anderzijds kan de geestelijk verzorger een gevoel van isolatie 

ervaren bij het beroepsgeheim, omdat er geen vastomlijnde behandeldoelen kunnen worden 

opgesteld. Uitwisselen met professionals van andere disciplines over de casus van een 

bewoner is lastig op deze manier en kan ervoor zorgen dat een geestelijk verzorger teveel op 

zichzelf komt te staan. Supervisie en intervisie binnen vakgroepen van geestelijk verzorgers 

zijn daarom essentieel. 
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‘Het enige wat ik kan doen, is mensen er een beetje opmerkzaam op maken 
he. Ik heb het voorrecht dat ik wat langer contact kan hebben met iemand. In 
die zin ontdek je ook veel meer persoonlijkheid achter het eerste beeld wat je 
van hem krijgt. Nou ja, dat is waar ik ook wat bewust van kan maken of 
gevoelig voor kan maken. En misschien dat de verbanden die je legt tussen 
gedrag niet gelijk relateert aan iemands ziektebeeld, maar eerder aan 
iemands geschiedenis bijvoorbeeld. (…) bijvoorbeeld wanneer je bij agressie 
zou kunnen denken dat het te maken heeft met iemands angst of CVA, maar 
dat als je iemand leert kennen dat het te maken kan hebben met, nou ja, iets, 
noem maar iets stoms, dat je bijvoorbeeld lijkt op een tante die hij niet 
mocht.’



De derde geestelijk verzorger benoemt twee componenten van geestelijke verzorging als 

functie, namelijk individueel pastoraat en gemeenschapsopbouw. Daarbij neemt de 

respondent de rol van verbinder in en vraagt daarbij aandacht voor zaken bij bewoners en 

medewerkers. Het geven van erkenning aan anderen hoort er ook bij. Ook deze respondent 

benoemt de signaleringsfunctie van de geestelijk verzorger. Geestelijk verzorgers zouden iets 

meer aandacht kunnen hebben voor medewerkers. Dit laatste punt komt overeen met wat de 

eerste geestelijk verzorger zei en is tevens een overeenkomst in visie van geestelijk verzorgers

van twee verschillende verpleeghuizen in Nederland.

Verder bekijkt de respondent de positie van de geestelijk verzorger vooral vanuit een macro-

organisatorisch perspectief. Dan gaat het over onzichtbaarheid van geestelijk verzorger, het 

praten van een andere taal waarbij het woord narratief lastig is in te passen in de economische 

modellen van managers. Er mist bijvoorbeeld inzicht in het ontwikkelen van zorgproducten, 

volgens de respondent. Dit zou ook komen door de gemiddeld hoge leeftijd: van de 

achthonderd geestelijk verzorgers in verpleeghuizen en ziekenhuizen zijn er zeshonderd 

boven de vijftig. Zo hoorde de respondent dat bij de Vereniging voor Geestelijk Verzorgers.

De respondent geeft aan dat geestelijk verzorgers geen verantwoording hoeven af te leggen 

door hun vrijplaatsfunctie, maar dat het goed zou zijn als er meer rekenschap zou worden 

gegeven van de uren die zijn besteed. Ook is het niet eenduidig wat er precies anders is aan de

manier waarop er bijvoorbeeld verliesverwerking wordt aangeboden ten opzichte van hoe een 

maatschappelijk werker of een psycholoog dit doet.

‘De rol van de geestelijk verzorger in verband met de kwaliteit van zorg houdt de kwaliteit van leven 

in’ (Interview geestelijk verzorger4, 18-07-2013). 

De vierde geestelijk verzorger wijst op verschillende rollen die een geestelijk verzorger kan 

aannemen, namelijk een profetische (de vinger op de zere plek leggen), visionaire en 

strategische (directe contacten met managers) onder andere. En fungeert als katalysator voor 

(in)formele contacten. Ook noemt de respondent de ethische competentie van geestelijk 

verzorgers om te wijzen op morele kwesties, maar bredere scholing is toch aan te raden. Om 

zodoende ook enigszins de achtergrond van bijvoorbeeld statistieken te kunnen begrijpen. 

Daarom noemt de respondent het ook wel de technisch-ethische competentie. Net als de derde

respondent spreekt deze respondent ook over het belang van het begrijpen van het taalveld 

van het management. Strategisch denken is in die zin ook pragmatisch denken, bijvoorbeeld 

53



door over financieringen na te denken of in te spelen op relevante actuele gebeurtenissen door

aan te wijzen wat fundamentele vragen en kwesties zijn. 

De coördinerend EVV-ers vinden de geestelijk verzorger van waarde voor een stukje 

aandacht en aanwezigheid; en vanwege een goede aansluiting op de zorg en het geven van 

aandacht op een manier die passend is voor de zorgvrager.

Cliëntenraad

De respondenten benoemen bijna allemaal een marginale rol van de cliëntenraad. Er is 

overleg tussen de cliëntenraad en managers of de Raad van Bestuur, maar het is vaak 

onduidelijk wat er wel en niet in beslissingen wordt meegenomen van de aanbevelingen die 

de cliëntenraad doet.

Over de samenwerking tussen de cliëntenraad en de rol van de geestelijk verzorger hierin zegt

een van de geestelijk verzorgers: ‘De geestelijk verzorger heeft de kwaliteit om informatie en 

behoeften samen met de cliëntenraad in kaart te brengen. De geestelijk verzorger is een professional, 

alleen niet meer als mensen van de cliëntenraad, maar door je professionaliteit heb je wel meer 

emotionele afstand. Dus heb je het vermogen om die vertaalslag te maken’ (Interview geestelijk 

verzorger1, 26-06-2013). In die zin kan een geestelijk verzorger een coachende rol op zich 

nemen ten opzichte van de leden van de cliëntenraad. Hier moet ook bij vermeld worden dat 

de geestelijk verzorger een professional is en een lid van de cliëntenraad meestal niet. Een 

andere geestelijk verzorger ziet de cliëntenraad als klankbord om bijvoorbeeld te vragen naar 

de beschikbaarheid van geestelijke verzorging. Ook kan de geestelijk verzorger optreden als 

een tussenpersoon voor de cliëntenraad omdat hij of zij met een been in organisatorische 

processen staat en met het andere been toch dichtbij de cliënten. Als bewoners niet goed 

weten hoe ze moeten verwoorden wat ze belangrijk vinden of hoe dat werkt, kan de geestelijk 

verzorger ook van dienst zijn om dit te verduidelijken. Ook andere medewerkers binnen een 

zorgorganisatie, zoals een kwaliteitsfunctionaris, kunnen hier in een rol spelen.

De derde geestelijk verzorger benoemt de adviesfunctie van de cliëntenraad en dat de Raad 

van Bestuur die ook weer naast zich neer kan leggen. De cliëntenraad heeft een symbolische 

meerwaarde, volgens de respondent, omdat de stem van de bewoner er op deze manier toe 

doet. Als geestelijk verzorger bekrachtigt en bevestigt de respondent deze stem zoveel 

mogelijk. Bewoners vormen op deze manier een soort schaduwbestuur of 

schaduwmanagement en leren wat de krachtenvelden zijn binnen een organisatie waar het 

management toe moet besluiten. 
54



De vierde geestelijk verzorger geeft aan dat de cliëntenraad een vrij relatief karakter heeft dat 

afhankelijk is van actuele sentimenten en waarin soms alleen maar vertegenwoordigers van 

bewoners hebben plaatsgenomen.

De drie coördinerend EVV-ers hebben geen relevante informatie over de cliëntenraad gemeld.

Vaak hebben ze er te weinig mee van doen. Wel is het zo dat klachten van bewoners als 

vervelend worden ervaren door verzorgenden, volgens een van de geestelijk verzorgers, 

namelijk als weer een extra administratieve handeling.

Aandacht

Het belang van het thema aandacht voor verpleeghuiszorg wordt in het volgende citaat uit het 

wetenschappelijk artikel ‘Aandacht in de dagelijkse zorg van verzorgenden voor 

verpleeghuisbewoners’ onderstreept: ‘Verpleeghuisbewoners ervaren de zorg van verzorgenden 

als goede zorg wanneer deze professionals behalve voor vakkundigheid en voldoende tijd, ook zorgen 

voor voldoende aandacht (Arcares et al., 2005; Smith, 2005)’ (Jukema & Westhof, 2011, p. 114). 

Verzorgenden zien het zelf ook als een belangrijk aspect van het bieden van goede, 

kwalitatieve zorg, omdat gebrek aan tijd en aandacht belangrijke indicatoren zijn voor 

tekortschietende zorg. Ook in de zorgethiek is het een centraal fenomeen (Ibid).

Aandacht wordt in dit artikel opgevat op drie manieren:

1. Aandacht als voorwaarde voor het geven van passende zorg, door middel van de manier 

waarop aandacht bijdraagt aan het verlenen van dagelijkse zorg. Dit is te herkennen in het de 

tijd nemen en in concrete vaardigheden als luisteren, observeren en doorvragen (Ibid, p. 115). 

2. Aandacht is moeilijk te onderscheiden als een dimensie apart van zorg, omdat het vrij 

onbewust of ‘automatisch’ wordt uitgevoerd. ‘Aandacht hielp om de bewoners goed te benaderen 

en elke bewoner een specifieke benadering te geven die bij hem of haar paste.’ (…) De aandacht van

verzorgenden is gevestigd op wie de ander als uniek persoon is (Ibid, p. 115, 116).

3. Het geven van aandacht, los van directe zorg, is waardevol. Het soort aandacht wat 

verzorgenden niet direct koppelen aan het bieden van dagelijkse zorg, of daar los van staat, is 

aandacht waarmee verschillende verzorgenden uitdrukken dat zij een bewoner als een uniek 

persoon waarderen.  Een voorbeeld hiervan is dat een verzorgende voor een bewoner elke 

ochtend een muziekje aan zet, terwijl dit niet staat voorgeschreven in het zorgleefplan (Ibid, p.

116).
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De eerste geestelijk verzorger vindt het geven van aandacht door verzorgenden tijdens 

alledaagse zorghandelingen belangrijk. Als een verzorgende iemands rug wast, kan er meteen 

ook belangstelling getoond worden door bijvoorbeeld even te vragen hoe het met diegene is.

De tweede geestelijk verzorger ziet het geven van aandacht minder voorkomen in de 

toekomst, omdat diegene waarneemt dat het behandelen van mensen steeds belangrijker wordt

en dat er daardoor minder aandacht is voor het welzijn en welbevinden van de mensen. Dit 

gaat dus over de wijze waarop geestelijk verzorgers aandacht kunnen geven. Hij voorspelt dat 

het daardoor lastiger wordt om de vrijplaatsfunctie van de geestelijk verzorger op een 

laagdrempelige manier aan te bieden. 

‘Waar het hier over gaat  is dat mijn aandachtsgebied groter is dan mijn invloedsgebied. Wat ik zie, 

dat is meer dan waar ik wat aan kan doen.’ Het aandachtsgebied beperkt zich, volgens de 

respondent, tot in hoeverre bewoners voldoening kunnen vinden in hun leven (Interview 

geestelijk verzorger3, 04-07-2013). Een van de coördinerend EVV-ers geeft aan dat de 

geestelijk verzorger vooral een rol kan spelen wat betreft een stukje aandacht en 

aanwezigheid. Voor de verzorgenden wordt indirect benoemd dat aandacht en empathie 

belangrijke pijlers zijn, maar dat de kennis hiervoor vaak ontbreekt. 

De vierde geestelijk verzorger benadrukt de aandacht voor simpele dingen zoals het 

inschenken van een kopje koffie met aandacht. Deze geestelijk verzorger legt de nadruk op 

aandacht geven tijdens alledaagse zorghandelingen.

Voor een van de coördinerend EVV-ers gaat aandacht vooral om interesse tonen in bewoners. 

Het besef hebben dat deze mensen al een heel leven achter de rug hebben en daar regelmatig 

over praten. Vandaar hebben veel bewoners een levensboek op hun kamer. 

Iets anders is dat diegene vindt dat er meer aandacht mag worden besteed aan hoe het geld 

wordt besteed binnen de organisatie en dat de medewerkers best naar hun mening gevraagd 

mogen worden als het gaat om wat ze het belangrijkste vinden voor het besteden van het geld.

Ook deze coördinerend EVV-er benoemt aandacht als component van het werk van de 

geestelijk verzorger. Hij of zij kan goed aandacht geven op een manier die aansluit bij de zorg

en wat passend is voor de zorgvrager. 

Dit laatste doet een andere coördinerend EVV-er ook, maar dan meer toegepast in het 

zorgaanbod voor iedere bewoner. Dus dat er bij iedere bewoner zoveel mogelijk rekening 

wordt gehouden met hoe laat iemand naar bed wil, gedoucht wil worden, dat er al met al 

rekening mee wordt gehouden hoe er invulling kan worden gegeven aan het verblijf van een 
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bewoner in het verpleeghuis, omdat dit een permanent karakter kent. 

Aandacht zit hem ook in het nakomen van afspraken of het communiceren als dit niet gebeurt,

zoals de betreffende coördinerend EVV-er aangeeft dat ze zegt dat ze er zo is als ze vijf 

minuten te laat is. En ondanks dat ze niet alle onderwerpen interessant vindt die de bewoners 

bezig houden, probeert ze er toch vragen over te stellen en hen te laten vertellen erover. Dat is

ook weer een specifieke wijze van aandacht schenken aan de leefwereld van bewoners. De 

EVV-er vindt net als de andere twee geïnterviewden het tonen van interesse een belangrijke 

pijler van het geven van aandacht aan bewoners.

Betrokkenheid is ook een aspect van aandacht wat een aantal keren wordt benoemd door de 

coördinerend EVV-ers. Een van hen vindt de verzorgenden in haar team heel betrokken en 

een ander kan aan de tijd van arriveren merken hoe betrokken verzorgenden zijn, namelijk of 

dit vijf minuten voor tijd is of een kwartier. 

De CQ-index, narratieve verantwoording en spiegelrapportages

Meer gericht op narratieve verantwoording zegt de eerste geestelijk verzorger het volgende: 

‘De waardenrationaliteit verdwijnt ook weer naar de marge en die is ook veel moeilijker te meten. 

Dus dat is de binnenkant, de waarden en ik denk dat je dat met die narratieve kwaliteit, heb je een 

instrument waarmee je ook de waarden kan beluisteren. En, volgens mij, kan je die met die CQ-index 

veel minder beluisteren’ (Interview geestelijk verzorger1, 26-06-2013). In hoofdstuk twee heb 

ik aangegeven dat in theorie word aangenomen dat interne en individuele representaties min 

of meer constant zijn, maar dat uit ervaringsgericht onderzoek naar voren komt dat zulke 

representaties drastisch kunnen verschillen door de variatie van perioden in tijd en 

omstandigheden waarin iemand leeft. Doordat de CQ-index een momentopname is en cliënten

hiervoor een keer in de twee jaar worden geïnterviewd, wordt er maar beperkt kennis 

genomen van deze variaties in de representaties van de cliënt. Door middel van narratieven 

kwaliteit meten (narratieve kwaliteit noemt deze geestelijk verzorger dat in het kort), geeft 

wel de mogelijkheid om deze representaties op te merken en te onderzoeken in het kader van 

het meten van kwaliteit van zorg. De waarden en normen die mensen uiten kunnen daar een 

instrument voor vormen, maar dat zou eerst verder onderzocht moeten worden.

Een van de geestelijk verzorgers die ik heb geïnterviewd ziet dit niet zo zitten (zie vignet 8), 

vanwege de toekomstige ontwikkelingen in de ouderenzorg, denk bijvoorbeeld aan de 

overgang van de AWBZ naar de WMO en de bezuinigingen die er gaande zijn. Dit sluit ook 

aan bij wat de derde respondent van de geestelijk verzorgers zei: ‘En je ziet dat 12% van onze 
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ouderen woont in een verpleeghuis. Dat betekent dat 88% thuis woont.’ (Interview geestelijk 

verzorger3, 04-07-2013)

Vignet 8. Interviewfragment (Bron: Interview geestelijk verzorger2, 27-06-2013).

De tweede geestelijk verzorger ziet een rol voor de leden van zijn vakgebied weggelegd om 

verzorgenden te helpen bij het voeren van gesprekken, waarbij je op zoek gaat naar narratieve

verantwoording. Toch plaatst diegene ook kritische kanttekeningen omdat het niet 

vanzelfsprekend is om een mensvisie richtinggevend te maken voor het onderzoeken van 

kwaliteit van zorg. En misschien is het ook niet aan te raden, vanwege de gerichtheid op een 

holistisch of spiritueel mensbeeld bijvoorbeeld. Dat is ook maar een opvatting, volgens de 

respondent. Daarnaast ziet deze respondent dat op sommige locaties structureel te weinig 

personeel aanwezig is, waardoor wel wordt voldaan aan de eisen voor kwaliteit van zorg, 

maar niet die van kwaliteit van leven. Mensen worden gewassen, krijgen eten en worden naar 

bed gebracht, maar overdag zijn er geen activiteiten en zitten mensen de hele dag. Kwaliteit 

van leven is wel aanwezig op de afdeling voor palliatieve zorg waar een vast team van 

mensen werkt en waar de zorg op een gegeven moment naar de achtergrond verdwijnt en de 

wensen van bewoners naar de voorgrond treden. Kortgezegd kan worden gesteld dat deze 

geestelijk verzorger vindt dat er door personeelstekort wel aan de eisen voor kwaliteit van 

zorg wordt voldaan, maar niet aan die van kwaliteit van leven.

Deze geestelijk verzorger ziet mogelijkheden voor de uitvoering van narratieve 

verantwoording als er letterlijk met twee maten wordt gemeten, namelijk de Normen 

Verantwoorde Zorg aan de ene kant en aan de andere kant het werken met verhalen van 

bewoners. Dit laatste kan worden gedaan aan de hand van de volgende vraag: kunt u schetsen 

hoe het verloop van de opname tot dit moment is gegaan voor u? 

Dit is een open vraag die een beeld schetst van iemands opname en daardoor veel informatie 

kan verschaffen over de beleving van een bewoner over zowel kwaliteit van zorg als kwaliteit 

van leven. Tevens is het een mooie trage vraag, omdat er veel aspecten uit iemands leven naar
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voren kunnen komen. Ook aspecten die minder alledaags zijn. 

Door deze vraag te stellen worden mensen vrij gelaten in het vertellen van de voor hen 

belangrijke aspecten en vertellen ze eventueel ook in een chronologische volgorde. Er 

ontspint zich dan een gesprek waarbij de geestelijk verzorger kan ingaan op allerlei 

momentopnames of het verhaal als geheel. Het verhaal wat hier mogelijk uit voortkomt, als 

het niet bij een gesprek an sich blijft, neem je als uitgangspunten om kwaliteit uit op te 

delven, door het verhaal te lezen en de belangrijkste aspecten hieruit te halen. Dit idee is een 

mooie voorzet voor het ontwerpen van een meetinstrument voor narratieve verantwoording. 

Het past ook in de opzet die men toepast bij de Zorggroep Groningen wat betreft de 

implementatie van narratieve verantwoording in de organisatie, namelijk beginnend bij de 

reflectie op de communicatie tussen verzorgende en cliënt (zie vignet 9): 

Vignet 9. Interviewfragment (Bron: (Kwaliteitsmedewerker Zorggroep Groningen, 2013, persoonlijke 

communicatie).

Door de bovenstaande vraag te stellen kan de bewoner diens verhaal doen en krijgt de 

zorgverlener veel informatie over de wijze waarop de zorg wordt verleend en wat diens rol 

daarin is. 

Een van de andere geestelijk verzorgers vindt waardenrationaliteit belangrijk en denkt dat die 

naar de marge verdwijnt door de uitvoering van de CQ-index en de DBC’s, omdat hiermee, 

volgens diegene, veel lastiger waarden, of de binnenkant, zijn te beluisteren en dit met 

‘narratieve kwaliteit’ wel mogelijk is.

De derde geestelijk verzorger zette uiteen dat er in een organisatie wordt gemeten aan de hand

van input, throughput en output. Wat ik aan het onderzoeken ben is throughput, oftewel de 

manier waarop dingen worden gedaan. Dat is heel lastig te meten. Je hebt het over inhoud en 

relatie. De inhoud is meestal helder en daar kunnen besluiten over genomen worden, maar het 

wordt moeilijker om lerend vermogen te halen uit hoe mensen zich voelen (Interview 

geestelijk verzorger3, 04-07-2013). Zo is er door bezuinigingen meer behoefte aan inzet van 

59

‘Bejegening is een indicator die lastig is te meten en definiëren. Toch is het een 
van de belangrijkste indicatoren die wordt gemeten, met name in het meten van 
kwaliteit aan de hand van narratieve verantwoording. Zo blijkt uit een gesprek 
wat ik had met de kwaliteitsmedewerkster van Zorggroep Groningen. Narratieve
verantwoording wordt daar onderzocht op pilot-afdelingen. Dit hele proces 
begint, volgens haar, bij de bewustwording van verzorgenden over het soort 
contact wat ze met cliënten hebben. Door verzorgenden aan het denken hierover
te zetten, wordt het duidelijk dat er een hele hoop gebeurt in de interactie tussen 
verzorgenden en cliënten.’ 



familie en vrijwilligers en zie je dat zij het soms beter doen dan betaalde krachten of 

andersom. (Ibid) Het is denk ik wel de bedoeling van een concept als narratieve 

verantwoording om lerend vermogen te halen uit hoe mensen zich voelen, omdat je werkt met

de persoonlijke behoeften van cliënten, die zijn te destilleren uit hun individuele narratief.

Uit het interviews met de coördinerend EVV-ers blijkt wel dat er meteen aan de slag is 

gegaan met de tegenvallende resultaten van de CQ-index. Op de beschreven locatie zijn twee 

maanden na het onderzoek activiteiten ontwikkeld die een structureel karakter moeten gaan 

krijgen, zoals het ondernemen van uitjes buitenshuis. Daarnaast heeft het restaurant van 

Zonnehof Bovenkerk een opknapbeurt gekregen. 

Omdat het schoonmaken tegen viel zijn daar ook plannen van aanpak voor opgesteld binnen 

de organisatie en afdelingen van het Zonnehuis en heeft de manager van dienst alle afdelingen

letterlijk doorlopen met een groep medewerkers van de facilitaire dienst om dit te verbeteren.

Vanuit de resultaten van de CQ-index van de Zonnehuisgroep Amstelland zijn de 

zogenaamde spiegelrapportages (ActiZ, 2013) opgesteld. Ze kunnen worden opgevat als 

samenvatting van de resultaten, omdat er qua positieve punten en verbeterpunten een top drie 

is samengesteld. Als positief punt wordt het contact met de EVV-ers genoemd, vooral omdat 

ze begaan zijn met bewoners en met hen meedenken- en leven. Aandachtspunten zijn het 

faciliteren van activiteiten zoals het spelen van een spelletje en het tegemoet komen aan 

persoonlijke wensen. 

Wat betreft de overeenkomsten van en verschillen  tussen de resultaten van geestelijk 

verzorgers van binnen en buiten het Zonnehuis, kan er worden gesteld dat de twee geestelijk 

verzorgers van het Zonnehuis een duidelijk onderscheid maken tussen kwaliteit van zorg en 

kwaliteit van leven. Ze noemen het alleen in vergelijking met elkaar. De geestelijk verzorger 

van Cordaan die ik heb gesproken noemt de twee onder een noemer en ziet kwaliteit van zorg 

als ondergeschikt aan kwaliteit van leven. Diegene vindt het bevreemdend dat kwaliteit van 

zorg wordt gemeten, terwijl het gaat om kwaliteit van leven. De geestelijk verzorger van 

Marrente spreekt bijna uitsluitend over kwaliteit van zorg en niet zozeer over kwaliteit van 

leven. Specifieke  thema’s voor diegene zijn vakmanschap en bezieling van verzorgenden.  

Het verschil tussen resultaten van medewerkers uit verschillende zorgorganisaties geldt niet 

voor de resultaten uit de dataverzameling van EVV-ers. Zij zijn allen afkomstig van locaties 

van het Zonnehuis.
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Een opvallend verschil tussen de uitspraken van de geestelijk verzorgers van het Zonnehuis en

die van de andere twee organisaties is dat de eerst genoemden  praten over actuele 

ontwikkelingen binnen de organisatie en de andere twee geestelijk verzorger meer oog hebben

voor technologische, financiële en macro-economische ontwikkelingen binnen de 

samenleving en de invloed daarvan op hun zorgorganisatie.

De geestelijk verzorgers van het Zonnehuis hebben meer oog voor aanpassingen die in de 

dagelijkse zorg kunnen worden gedaan, zodat de bejegening van cliënten door verzorgenden 

kan verbeteren. Bij de andere twee geestelijk verzorgers blijft het oordeel meer hangen in het 

benoemen van een gewenste verandering in de omgang van verzorgenden met cliënten. Of in 

het meten van kwaliteit van zorg.

De visie over het vak geestelijke verzorging, tenslotte, verschilt bij alle vier de geestelijk 

verzorgers. Hun individuele ontwikkeling  in het vak wordt duidelijk, doordat ieder accenten 

legt op bepaalde eigenschappen en vaardigheden van de geestelijk verzorger. Zo benadrukt de

eerste geestelijk verzorger de narratieve competentie en het werken met waarden. De tweede 

geestelijk verzorger benoemt het werken met het (levens)verhaal van de cliënt en de 

toepassing daarvan in de dagelijkse zorg. De geestelijk verzorgers van buiten het Zonnehuis 

noemen de taken van de geestelijk verzorger met betrekking tot individueel pastoraat en 

gemeenschapsopbouw. De andere geestelijk verzorger legt de nadruk op de (technisch)-

ethische en levensbeschouwelijke competentie. Alle vier hebben ze oog voor de 

signaleringsfunctie van de geestelijk verzorger.

In het volgende hoofdstuk volgt de analyse van dit onderzoek, waarin de focus ligt op het 

bespreken van de conclusies over de CQ-index en narratieve verantwoording. Daarna volgen 

de discussie, conclusies, antwoorden op de stellingen en de aanbevelingen. Maar tussen 

hoofdstuk vier en vijf volgt eerst een kort intermezzo dat in de paragraaf over ‘verhalen’ in dit

hoofdstuk is aangekondigd als citaat van de derde geestelijk verzorger. 
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Intermezzo

Vorige week heb ik een boeddhistisch verhaal voorgelezen – ik zei niet dat het een boeddhistisch verhaal

was, want dan gaan ze in de weerstand – het is een verhaal over een wolk die zich afvraagt: wie ben ik

eigenlijk? En dan zegt ie tegen een andere wolk: weet jij wie ik ben? Nee, nee, niemand schijnt het te

weten. En dan zegt ie: is er dan niemand die me kan vertellen wie ik ben? Nou, zegt de aarde, ik kan je niet

zeggen wie je bent, maar ik kan je wel een idee geven. Hij voelt de zon op zijn rug en voelt de schaduw op

aarde. En de wolk vraagt zich af, ben ik dan mijn schaduw? Maar ja, de aarde reageerde niet en langzaam

voelt ie allemaal water uit zijn buik gaan en … ben ik dat dan? Ook niet, want daar zegt ook niemand iets

op. En hij wordt steeds ijler, steeds kleiner en kleiner tot ie bijna geen schaduw meer geeft. En dan zegt de

wolk: ja, nu, nu denk ik dat ik weet wie ik ben. En de aarde glimlachte.

En ehm, wat ik er mooi aan vind, aan dit verhaaltje, kijk, dat gaat eigenlijk over het onthechten. Je gaat

steeds meer onthechten zodat je opgenomen kan worden in het Al. Wat ik ook in die wolk zie, zie ik ook bij

heel veel van mijn bewoners die zich afvragen ‘wie ben ik nou eigenlijk he?! Ik zit hier in een rolstoel, ze

moeten me helpen om naar de w.c. te gaan, ik zit soms een half uur te wachten tot iemand mijn billen

veegt. Ja, wie ben ik nou? He, ben ik nog die jongen die kon voetballen en die zo mooi kon zingen in het

koor? En waar mensen tegenop keken? Dat ben ik allemaal niet meer. En je ziet dat ze, zeker bij zaken als

alzheimer of ALS, dat het leven trekt langzaam uit hen en worden ze die wolk die steeds minder, minder,

minder is. En wat is dan de zin van het leven als je zo ijl bent. Ja. En dan zeg ik: wat zit er in die wolk?

Kijk eens op de wereld wat je hier achter laat. He, je hebt kinderen die van je houden, die goede keuzes

maken. Je hebt de wereld naar vermogen een beetje mooier gemaakt. Dat is de zin van het leven. En dat is

het. Of tel wat je hebt, niet wat je mist. Dat. Dit is wat je graag gedaan hebt. Tis goed. Je hoeft niet meer

sterk te zijn. Je hoeft niet meer van alles te kunnen. He, en de aarde glimlachte. En soms zeg ik ook echt

wel: God glimlacht naar je. Je probeert nog hartstikke goed. En dat zijn de hele korte verhaaltjes’

(Interview geestelijk verzorger3, 2013).



Hoofdstuk 5: Analyse, conclusie en aanbevelingen

‘Het is bevreemdend dat kwaliteit van zorg wordt gemeten terwijl het gaat om kwaliteit van leven’ 

(Interview geestelijk verzorger4, 2013).

In dit hoofdstuk zullen de resultaten worden geanalyseerd door middel van een benadrukking 

van de uitspraken over de CQ-index, narratieve verantwoording en trage vragen. Daarop volgt

een discussie over de methodische aanpak van dit onderzoek en een verdieping van een 

tweetal vragen uit de gebruikte literatuur van Charon  (2012) en Squire et al. (2013) 

Tenslotte zullen de conclusies, antwoorden op de stellingen en aanbevelingen worden 

besproken. De aanbevelingen zijn opgedeeld in twee categorieën, namelijk die voor de 

praktijk van de Zonnehuisgroep en voor vervolgonderzoek. 

5.1 De CQ-index en narratieve verantwoording

De uitleg over de CQ-index en de thema’s daarin staat in de paragrafen 1.1 en 3.2.2.

Voor het onderzoeken van de CQ-index is de positie van buitenstaander belangrijk en 

daarnaast ook het ontbreken van een afhankelijkheidsrelatie tussen onderzoeker en cliënt. Een

geestelijk verzorger is hiervoor geschikt, omdat diegene geen zorgverlener of behandelaar is. 

Hij of zij handelt vanuit een ‘vrijplaats’ als de geestelijk verzorger. Toch denk ik dat er soms 

wel sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen de geestelijk verzorger en bewoner, 

omdat zij samen een vertrouwelijke relatie opbouwen waarin de bewoner persoonlijke 

informatie deelt en daardoor voor een deel op het contact met de geestelijk verzorger kan gaan

steunen. Als de geestelijk verzorger dan bijvoorbeeld een bemiddelende rol zou gaan spelen 

tussen bewoners in de cliëntenraad- en het management, bestaat er een kans dat er 

belangenverstrengeling ontstaat. Vooral als de bewoner die lid is van de cliëntenraad ook 

individuele gesprekken voert met de geestelijk verzorger. Dit kan worden opgelost door 

geestelijk verzorgers met bewoners van andere afdelingen dan waar ze verantwoordelijk voor 

zijn te laten werken als ze een taak op zich nemen waarvoor bemiddeling of neutraliteit 

vereist zijn. 

Binnen de Zonnehuisgroep Amstelveen kunnen de twee geestelijk verzorgers op andere 

afdelingen worden ingezet dan die waar ze werken. Daardoor kan hun onafhankelijke positie 

worden gewaarborgd, mocht het nodig zijn voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een 

onderzoek. Op deze manier dienen narratieven voor een overstijgende manier van leren, 

doordat men zich afvraagt wat anderen kunnen leren uit een individuele situatie.
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Twee van de vier geestelijk verzorger hebben hun vraagtekens bij het kostenplaatje van 

narratieve verantwoording en de metingen die daarvoor verricht moeten worden. Zij vinden 

de CQ-index geen slechte meting om zaken met elkaar te kunnen vergelijken, maar het hangt 

wel van een momentopname af die medewerkers binnen een zorgorganisatie ook zo positief 

mogelijk probeert te beïnvloeden voor goede scores als resultaat. Het onafhankelijke karakter 

van interviews door een extern onderzoeker of medewerker van een andere afdeling maakt de 

resultaten eigenlijk ook subjectiever, omdat die mensen niet de relatie (of het rapport) met de 

respondent hebben opgebouwd zoals een geestelijk verzorger dat bijvoorbeeld heeft gedaan. 

Om narratieve verantwoording te kunnen invoeren moet dit organisatie breed 

geïmplementeerd worden, volgens de als derde geïnterviewde geestelijk verzorger. Dit is 

overigens ook gebeurd in de Zorggroep Groningen waarvan ik de kwaliteitsmedewerker heb 

gesproken. Door alle bezuinigingen en lopende kosten is het moeilijk om persoonlijke zorg 

als maatwerk te leveren. De derde respondent van de geestelijk verzorgers heeft veel inzicht 

in organisatorische en financiële processen die daaraan vasthangen binnen het verpleeghuis. 

Deze macro-organisatorische blik was bij diegene het sterkst aanwezig, maar de andere drie 

geestelijk verzorgers zijn zich er ook terdege van bewust. 

Een cliënt kijkt heel anders naar zorgverlening dan instellingen / ministeries en dergelijke. Er 

is sprake van verschillende waarden. De vraag is of je kan concluderen dat het narratieve 

meten niet beoordelers-afhankelijk is door het al dan niet bewust sturen van het gesprek. 

Bijvoorbeeld vanuit de beroepsachtergrond en welke invloed het weer heeft op de resultaten. 

Moet je bijvoorbeeld toch naar een format toe met basis vragen om dat te voorkomen? Ik 

denk dat het werken met trage vragen uitkomst zou kunnen bieden. De volgende paragraaf 

gaat hier uitvoeriger op in.

5.2 Trage vragen

Ik heb me ten doel gesteld om eventueel trage vragen te ontdekken in de citaten van 

respondenten en de invloed ervan op de zorgrelaties. Wat versta ik onder een trage vraag (zie 

ook terminologie)? Trage vragen zijn existentiële en morele vragen die niet eenvoudig te 

beantwoorden zijn, niet weg gaan en zich presenteren op kruispunten in het leven. Deze 

vragen gaan over liefde en verlies, geloof en angst, tijd en waarheid. (Ubels, 2011, p. 320)

De vraag ‘doet mijn leven ertoe?’ die door de eerste geestelijk verzorger wordt gesteld, doet 

denken aan een trage vraag. Er is geen klip en klaar antwoord op en levensbeschouwelijke 

thema’s als waarheid en troost kunnen deel uit maken van iemands antwoord op deze vraag. 
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De eerder genoemde vraag ‘kunt u schetsen hoe het verloop van de opname tot dit moment is 

gegaan voor u?’ voldoet ook vanwege de uitnodiging om te vertellen over tijd, eventueel in 

chronologische volgorde. 

Een van de coördinerend EVV-ers stelt eigenlijk een trage vraag aan diens verzorgenden: 

‘hoe wil je zelf behandeld worden in deze situaties?’ 

Deze drie vragen worden gesteld door drie verschillende personen met drie perspectieven op 

de organisatie van het verpleeghuis of de bewoner. Zo is de eerste vraag ‘doet mijn leven er 

toe?’ ingestoken op existentieel niveau en bezien vanuit het perspectief van de bewoner, zoals

deze geestelijk verzorger dit hoort. Het is een levensbeschouwelijke vraag die diegene vaak 

terug hoort in de gesprekken met bewoners en daarom als belangrijk is gaan beschouwen.

De tweede vraag ‘kunt u schetsen hoe het verloop van de opname tot dit moment is gegaan 

voor u?’ (zie laatste paragraaf hoofdstuk vier) steekt in op het niveau van de bewoner en heeft

een tweeledig doel, namelijk het opdoen van informatie over verbeterpunten en positieve 

feedback over de woon- en zorgervaringen van de cliënt, en daarnaast het creëren van de 

mogelijkheid voor de bewoner om diens persoonlijke verhaal te vertellen in eigen woorden 

aan de geestelijk verzorger of verzorgende. 

De derde vraag ‘hoe wil je zelf behandeld worden in deze situatie?’ wordt gesteld vanuit het 

perspectief van een coördinerend EVV-er en steekt in op het niveau van ondergeschikte 

verzorgenden. De vraag is enigszins normatief geladen omdat het een appèl doet op het 

moreel leervermogen van de verzorgenden. Er wordt van hen gevraagd om zich in te leven in 

de bewoners die zij verzorgen en erbij stil te staan hoe ze zelf verzorgd zouden willen worden 

in die situatie. De coördinerend EVV-er wil hen eigenlijk een soort empathisch vermogen 

bijbrengen en zegt er ook bij dat de betreffende diens visie graag zou willen overdragen aan 

de verzorgenden, omdat er nu nog te weinig sprake van is. De vraag is bedoeld om EVV-ers 

te helpen te bedenken hoe ze zelf benaderd zouden willen worden en inlevingsvermogen te 

bevorderen.  Charon (2012) geeft door middel van haar workshops een oplossing. In het kader

van een groeiende beweging in de gezondheidszorg om reflectief werken te verbeteren door 

middel van reflectief lezen en schrijven. De deelnemers geven aan dat hun eigen capaciteit om

te schrijven over aspecten van hun geleefde ervaring en dit te onderzoeken bijdraagt aan het 

begrijpen van hun patiënten.

Uit deze korte analyse van drie trage vragen blijkt al hoe veel informatie hieruit op te delven 

is als het gaat om het vertelperspectief van de geïnterviewde, het (levensbeschouwelijke) 

verhaal van een bewoner of verzorgende en het doel van diegene die de vraag stelt. Het 
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gebruik van trage vragen is geschikt voor het doen van kwalitatief tevredenheidsonderzoek, 

met name narratieve verantwoording. 

5.3 Discussie

Samenvatting resultaten

In deze samenvatting ligt de nadruk op de resultaten met betrekking tot kwaliteit van zorg, 

kwaliteit van leven en narratieve verantwoording als meetinstrument voor deze concepten. 

Zowel de visie van geestelijk verzorgers als EVV-ers en managers wordt hierin betrokken.

     Kwaliteit van zorg betekent vooral dat alle normen en protocollen voor verantwoorde zorg 

worden gevolgd, maar dat dit nog niet betekent dat dit voor de cliënt kwalitatief hoogstaande 

en betekenisvolle zorg is.

Hoe dan ook is kwaliteit van leven een belangrijk punt voor de geestelijk verzorgers. Er valt 

op te merken dat de meningen over de betekenis en invulling van kwaliteit van leven voor 

bewoners sterk uiteen lopen. De definities die de geestelijk verzorgers aan kwaliteit van leven 

geven zijn: bieden wat voor bewoners op het spel staat; het gevoel hebben dat je bestaan er 

toe doet; maximale persoonlijke zorg (meer ideale vorm van zorg dan definitie kwaliteit van 

leven); en kwaliteit van zorg in dienst stellen van kwaliteit van leven met als speerpunt de 

behoeften van de bewoners.

Het narratief van de verzorgende uit zich dus onder andere door middel van reflectie en het 

uitdragen van een visie in gesprek met collega’s tijdens een MDO en zo nodig door middel 

van begeleiding van de geestelijk verzorger. Door het uiten van hun reflecties en visie wordt 

hun narratief zichtbaar en blijkt dat men ieder eigen waarden belangrijk vindt in de verzorging

van bewoners. De narratieven van verzorgenden blijken een schat aan informatie op te 

leveren. Twee geestelijk verzorgers benadrukken dat er meer begeleiding mag zijn voor 

verzorgend personeel.

Continuïteit van het zorgpersoneel wordt door alle drie de coördinerend EVV-ers als 

belangrijk aangestipt. Dit houdt in dat er vaste mensen op de afdeling zijn en dat er een vast 

stramien is in de manier van werken zijn inhoudelijk de punten die daarbij horen.

Het gebruiken van kennis en advies van EVV-ers, managers en geestelijk verzorgers in de 

organisatie en het stellen van trage vragen zijn tools om verheldering te brengen in waar het 

ook alweer over ging in een organisatie. Op deze manier kunnen verschillende taalvelden 

worden gebundeld en wordt het duidelijk welke invloed iemand beroepsachtergrond heeft op 

diens beoordeling van eigen en andermans verhalen.
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‘Het levensverhaal van cliënten is bij uitstek geschikt om met de cliënt te spreken over haar 
persoonlijke identiteit en over datgene wat haar leven waardevol maakt. (…)  Aandacht voor 
het levensverhaal van de cliënt maakt de zorgrelatie persoonlijker en maakt zorgverleners 
gevoeliger voor opvallende veranderingen in het welbevinden van de cliënt’
(Tromp et al., 2010, p. 12).

Micro-sociale en micro-politieke effecten zijn zeer wel mogelijk zijn door middel van 

narratieve verantwoording. Zo is te lezen in dit citaat van Tromp. Het micro-sociale effect van

narratieve verantwoording bestaat er dus uit dat het praten over het levensverhaal van cliënten

geschikt is om te spreken over de persoonlijke identiteit en welke dingen het leven waardevol 

maken. Dit levensverhaal is deel van de narratieve verantwoording voor de bewoners van een 

verpleegzorginstelling en geeft hen de mogelijkheid zich uit te spreken over, onder andere, de 

waarden die zij belangrijk achten. 

Zorgverleners worden geacht gevoeliger te worden voor opvallende veranderingen in het 

welbevinden van de cliënt, bijvoorbeeld door middel van het hebben van aandacht voor het 

levensverhaal van een bewoner. Dit zou de zorgrelatie persoonlijker maken en daardoor ook 

een micro-politiek effect hebben.

Aandacht hebben is te herkennen in het de tijd nemen en in concrete vaardigheden als 

luisteren, observeren en doorvragen (Jukema & Westhof, 2011, p. 154). 

Het geven van aandacht, los van directe zorg, is waardevol. Het soort aandacht wat 

verzorgenden niet direct koppelen aan het bieden van dagelijkse zorg, of daar los van staat, is 

aandacht waarmee verschillende verzorgenden uitdrukken dat zij een bewoner als een uniek 

persoon waarderen.  Een voorbeeld hiervan is dat een verzorgende voor een bewoner elke 

ochtend een muziekje aan zet, terwijl dit niet staat voorgeschreven in het zorgleefplan (Ibid, p.

116).

Koppeling literatuur

Iets wat ik poog te doen in deze discussie is het centraal stellen van twee vragen uit 

wetenschappelijke literatuur. Deze zullen kort tegen elkaar afgezet worden om enigszins recht

te doen aan het aandeel van literatuur in het verslag. 

Ook worden de achtergronden van de hoofdvraag, narrativiteit en de rol van de lezers van 

narratieven kort verdiept.

Charon (2012) stelt de volgende vraag aan de lezers van haar artikel At the membrane of 

care: stories in narrative medicine: worden lezers ‘betere mensen’ gemaakt door de morele 

kwaliteit van hun lezerservaringen? 
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Squire et al. (2013) stelt de volgende vraag: worden narratieven gevormd door het publiek 

aan wie ze worden verteld, en als dat zo is, tot op welke hoogte?

Charon en Squire stellen vragen die raakvlakken hebben. Ze zijn namelijk beide gericht op de 

lezer of ontvanger van een verhaal en wat diegene met het verhaal doet. Ook is er in beide 

vragen de vraag naar maakbaarheid aanwezig. Worden mensen ‘betere mensen’ gemaakt en 

worden narratieven gevormd door een publiek? 

Het zijn twee interessante vragen in het kader van dit afstudeeronderzoek naar narratieve 

verantwoording omdat hiermee kernwaarden van narratief onderzoek en de morele kwaliteit 

van narratieven kunnen worden onderzocht. Het morele aspect verwijst in die zin ook naar 

manieren waarop een verhaal kan worden opgevat en hoe een bepaalde situatie in de realiteit 

zou kunnen worden bekeken. Het kan een welkome aanvulling zijn op casussen die worden 

besproken in een zorgorganisaties, bijvoorbeeld in een moreel beraad. Door narratieven te 

lezen train je jezelf erin om situaties in een context te begrijpen en vanuit verschillende 

invalshoeken te bekijken. Als mensen de vaardigheid ontwikkelen om zo te lezen kan een 

morele kwaliteit worden ontwikkeld vanuit hun lezerservaringen. Dit is ook een goede 

vaardigheid voor de uitvoering van narratieve verantwoording.

Narratieven worden denk ik primair niet door het publiek, aan wie ze worden verteld, 

gevormd. Hier hebben ze vaak geen invloed op, lijkt me. Secundair is dit wel het geval als het

verhaal is verteld, wordt ontvangen door de luisteraars en die het verhaal verwerken in hun 

hoofd. Er ontstaan associaties, beelden, gedachten en verbanden tussen de vorige drie als 

reactie op een narratief. De combinatie hiervan vormt het verhaal tot een nieuwe en unieke 

versie van iedere luisteraar. Het vormen van het narratief door het publiek dat het leest, is wel 

een mooie toepassing voor narratieve verantwoording als meetinstrument. Hierbij wordt 

namelijk verwacht dat de narratieven die worden verteld en gebundeld in de organisatie 

worden gevormd tot een synthese waarmee men nieuwe visies voor zorgbeleid kan 

ontwikkelen. Om de polyfonie aan verhalen te kunnen beheersen en ordenen is wel iemand 

nodig die de redactie voert over al deze verhalen, maar recht blijft doen aan individuele 

interpretaties.

Sterkte en zwakke punten onderzoek

De sterke punten van dit onderzoek zijn:

- De betrouwbaarheid van dit onderzoek, en met name de virtuele herhaalbaarheid ervan in de

vorm van het kunnen repliceren van de tussen- en eindresultaten is gewaarborgd als de 
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stappen die in de methodologie in hoofdstuk 3 en bijlage 4 (CD) worden gevolgd.

- De dataverzameling van het onderzoek heeft resultaten opgeleverd die de visie van 

geestelijk verzorgers, verzorgenden, managers en kwaliteitsmedewerkers weergeeft over de 

intramurale ouderenzorg in het verpleeghuis, en dan met name die over drie locaties van de 

Zonnehuisgroep Amstelland. Visie en oplossingen van deze doelgroepen zijn over diverse 

thema’s gedeeld, en dan met name over kwaliteit van zorg,  kwaliteit van leven, de CQ-index 

en narratieve verantwoording.

De zwakke punten van dit onderzoek zijn:

- Het nalaten van het aanpassen van de probleemstelling tijdens het onderzoek en verwerking 

hiervan in de vraagstelling van het interview en de resultaten. Er heeft hierdoor vertekening 

plaatsgevonden wat betreft de beantwoording van de vraagstellingen. Dit is gebaseerd op de 

overweging om tijdens de interviews de probleemstelling wel of niet nog aan te passen. Hier 

heb ik niet voor gekozen, omdat narratieve verantwoording als concept binnen 

zorgorganisaties nog in de kinderschoenen staat, en de resultaten die ik tijdens de 

dataverzameling heb verzameld niet steekhoudend genoeg zijn om de vraagstelling van het 

gehele onderzoek op te baseren. Vervolgonderzoek is gewenst en kan mede op de resultaten 

uit het huidig onderzoek worden gebaseerd.

- De methoden van dit onderzoek kunnen scherper worden geformuleerd door actuele 

wetenschappelijke onderzoeksliteratuur te gebruiken die is gebaseerd op narratief onderzoek 

en narratieve analyse. Ik had hier uitvoeriger onderzoek naar kunnen doen.

- De beperking van een casestudy is de generaliseerbaarheid van de resultaten en conclusie. 

Zie hiervoor onderstaand mijn reflectie op het onderzoeksproces.

Reflectie op het onderzoeksproces

Ten eerste reflecteer ik op het onderzoeksproces zoals ik dat heb ondernomen inzake dit 

afstudeeronderzoek. De belangrijkste vragen daarbij zijn: wat heb ik niet gedaan of laten 

liggen? En: zijn de resultaten generaliseerbaar?

Het antwoord op de eerste vraag is tweeledig. Ik heb geen kwantitatief onderzoek uitgevoerd 

om de resultaten te toetsen. Dit voert te ver voor de reikwijdte, tijd en ruimte die beschikbaar 

is voor dit afstudeeronderzoek. 

Ook heb ik de kwalitatieve resultaten onvoldoende met literatuur over de thema’s vergeleken. 

Ik heb een ruime hoeveelheid data gegenereerd door het afnemen van zeven diepte-interviews
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en het voeren van circa vier gesprekken. Ik heb deze resultaten voldoende willen weergeven 

en daarbij de eventuele vergelijking met wetenschappelijke literatuur ondergeschikt gemaakt. 

De tweede vraag handelt over de vraag of hetgeen ik heb onderzocht alleen toepasbaar is in de

onderzochte situatie of dat het toepasbaar is in alle organisaties. Het antwoord op deze vraag 

is niet met zekerheid vast te stellen. Dit komt met name door de lopende 

veranderingsprocessen in de ouderenzorg, wat betreft de inrichting van verpleeghuizen aan de

hand van de Zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Hoe hoger de indicatie hiervoor wordt 

ingeschaald, hoe meer zorg en ondersteuning  iemand nodig heeft. Het beleid is nu dusdanig 

dat verpleeghuizen steeds meer alleen de mensen met een hoger ZZP zullen huisvesten en de 

rest van de mensen thuis moet blijven wonen, om daar verzorgd te worden. De AWBZ zal 

vanaf 1 januari 2015 alleen de zwaarste, langdurige zorg vergoeden. 

Hoe narratieve verantwoording kan worden toegepast in zorgorganisaties voor ouderen is 

daarom aan verandering onderhevig. Het feit dat de Zorggroep Groningen narratieve 

verantwoording als beleidsconcept organisatie breed invoert, betekent dat het waarschijnlijk 

toepasbaar is in meerdere verpleeghuizen. Ook omdat er in veel organisaties pilots lopen met 

narratieve verantwoording, onder leiding van ActiZ, Vilans en het Expertisenetwerk 

Levensvragen en Ouderen. Het moet dus nog blijken of het mogelijkerwijs een werking heeft 

voor het verantwoorden van kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Toch denk ik dat de 

huidige initiatieven die naast het afnemen van de CQ-index worden ondernomen, zoals het 

voeren van regelmatige, aanvullende gesprekken met bewoners over thema’s die belangrijk 

voor hen zijn, bewijzen dat er behoefte is aan een initiatief zoals narratieve verantwoording. 

Belangrijke aandachtspunten zijn wel of er financiën voor beschikbaar zijn binnen een 

zorgorganisatie en of het aan te bevelen is om een concept als narratieve verantwoording te 

standaardiseren voor alle verpleeg- en verzorgingstehuizen. 

Wat het Zonnehuis betreft, kan het aan te bevelen zijn om een vorm van  narratieve 

verantwoording in te voeren op in ieder geval een drietal locaties die zijn onderzocht. Er is 

veel bruikbare informatie naar boven gekomen in interviews en gesprekken die 

doorontwikkeld kan worden in beleid. De resultaten van de CQ-index krijgen op die manier 

een specifieke uitleg door middel van de verhalen van bewoners, EVV-ers, geestelijk 

verzorgers en managers. Het plan van aanpak wat wordt gemaakt voor het verbeteren van 

verschillende punten die naar voren komen uit de resultaten van een CQ-index, krijgt op die 

manier een invulling die is ingebed in de actuele situatie in een zorgorganisatie. 
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5.4 Conclusies

In deze paragraaf zal ik de vier deelvragen beantwoorden, alvorens de hoofdvraag te 

beantwoorden.

Deelvraag 1: Op welke manieren draagt narratieve verantwoording mogelijk bij aan 

kwaliteit van de zorg?

Narratieve verantwoording heeft als doel om het geven van betekenis door betrokkenen niet 

naar de achtergrond te laten verdwijnen en in balans te brengen met het verklaren van 

oorzakelijke verbanden in de gezondheidszorgcontext.

Micro-sociale en micro-politieke effecten zijn zeer wel mogelijk zijn door middel van 

narratieve verantwoording. Zo is te lezen in dit citaat van Tromp: 

‘Het levensverhaal van cliënten is bij uitstek geschikt om met de cliënt te spreken over haar 

persoonlijke identiteit en over datgene wat haar leven waardevol maakt. (…)  Aandacht voor het 

levensverhaal van de cliënt maakt de zorgrelatie persoonlijker en maakt zorgverleners gevoeliger 

voor opvallende veranderingen in het welbevinden van de cliënt’ (Tromp et al., 2010, p. 12).

Het micro-sociale effect van narratieve verantwoording bestaat er dus uit dat het praten over 

het levensverhaal van cliënten geschikt is om te spreken over de persoonlijke identiteit en 

welke dingen het leven waardevol maken. Dit levensverhaal is deel van de narratieve 

verantwoording voor de bewoners van een verpleegzorginstelling en geeft hen de 

mogelijkheid zich uit te spreken over onder andere de waarden die zij belangrijk achten.

Kwaliteit van zorg betekent vanuit een smalle definitie: ‘effectief bewezen zorg door middel van 

het vergelijken van resultaten van zorginstellingen op harde gegevens en gelijke informatie.’ 

(Centrum voor gezondheid en ethiek, 2007) Een bredere definitie van kwaliteit van zorg 

houdt in dat deze beoordeelbaar, maar niet meetbaar is (Runia & Renou, 2010, p. 32) (zie 

voor informatie  van  het voorgaande paragraaf 2.3). Denk hierbij ook aan sociale kaders en 

daarbinnen de rol van taal en subjectiviteit.

Binnen de casestudy als kwalitatieve onderzoeksmethode wordt het onderwerp zo veel 

mogelijk in zijn geheel onderzocht door gegevens te verzamelen en te analyseren op 

verschillende niveaus, zoals het niveau van de medewerkers, de afdelingen en de organisatie 

als geheel (zie paragraaf 3.2). Dit is ook de bedoeling van narratieve verantwoording als 

meetinstrument.

De combinatie van de behoefte aan begrip en onze narratieve vermogens maakt narratief 

onderzoek een relevante methode voor kwalitatief onderzoek in de intramurale ouderenzorg. 

De levensverhalen van bewoners in een verpleeghuis dragen veel rijkdom in zich van het 
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geleefde leven dat achter hen ligt. Het is goed voor te stellen dat men er behoefte aan heeft al 

dit levensverhaal, in perspectief te zetten en er eventueel een samenhang in te ontdekken., om 

te begrijpen wat dit geleefde leven voor hen betekent. Het biedt zorgverleners ook de 

mogelijkheid om het mentaal welbevinden van cliënten te versterken, bijvoorbeeld door de 

mogelijkheid om een levensboek te maken. Door middel van narratief onderzoek in 

organisaties voor ouderenzorg krijgt men zicht op de beleving van zorgverleners en cliënten. 

Dit kan veel aanwijzingen geven voor het maken van passend zorgbeleid en voor betere zorg.

Het illustreert naar mijn idee heel kernachtig waar het bij narratieve verantwoording om gaat, 

namelijk het in gesprek blijven over hoe bewoners van een verpleeghuis kwaliteit van zorg of 

kwaliteit van leven ervaren en hoe dit tot uiting komt in hun (levens)verhalen.

De aandacht voor simpele dingen ontbreekt, omdat kwaliteit van zorg in de huidige praktijk 

vooral gaat om afvinken. Dit legt een van de geestelijk verzorgers uit door een voorbeeld te 

geven over het inschenken van een kopje koffie. Er wordt geregistreerd dat dit wordt gedaan, 

maar niet hoe het wordt gedaan. Terwijl dit, volgens de geestelijk verzorger, wel verschil kan 

maken  (Zie: hoofdstuk 4, paragraaf over kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven).

Deelvraag 2: Hoe kan het narratief van de verzorgende tot uiting komen in kwaliteit van zorg

door middel van narratieve verantwoording aan de hand van diens relatie met de cliënt, 

zorgorganisatie en de geestelijk begeleider?
Zorgverleners worden geacht gevoeliger te worden voor opvallende veranderingen in het 

welbevinden van de cliënt, bijvoorbeeld door middel van het hebben van aandacht voor het 

levensverhaal van een bewoner. Dit zou de zorgrelatie persoonlijker maken en daardoor ook 

een micro-politiek effect hebben. Een meer persoonlijke zorgrelatie kan volgens de 

respondenten die ik heb geïnterviewd al op een vrij eenvoudige manier worden gerealiseerd. 

De eerste geestelijk verzorger die ik heb geïnterviewd zegt daarover dat in de materiele zorg 

immateriële waarden doorklinken. Een voorbeeld daarvan is dat het er niet alleen om gaat dat 

iemand op tijd onder de douche wordt gezet, maar hoe. Dat je op die momenten aandacht kunt

hebben voor bijvoorbeeld mevrouw Jansen door te vragen ‘goh, heeft u goed geslapen?’ of 

‘Hoe is het met uw dochter, mevrouw Jansen?’ (Zie: hoofdstuk 4, paragraaf over kwaliteit van

zorg en kwaliteit van leven.)

Kwaliteit van zorg wordt, volgens de vierde geestelijk verzorger, vooral gemeten vanuit het 

perspectief van de zorgverlener. Diegene kan het hele zorgproces met alle protocollen en het 

papierwerk op orde hebben, maar het is dan nog wel de vraag of dit aansluit bij de behoefte 
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van cliënten. 

Een van de coördinerend EVV-ers benoemt een definitie van kwaliteit van leven die antwoord

geeft op de vraag of iets past bij de behoefte van een cliënt: ‘Ja, want, ik denk hoe de cliënt de 

beleving van de onmogelijkheden of de mogelijkheden van het actuele leven zich verhoudt tot het 

gewenste leven’ (Interview zorgverlener3, 19-07-2013).

Narratief onderzoek biedt de mogelijkheid voor persoonlijke informatie en heeft daarnaast het

potentieel voor empowerment. De geestelijk verzorger kan tot steun zijn voor het stimuleren 

van reflectie bij verzorgenden, bijvoorbeeld tijdens de MDO’s (zie vignet 10): 

Vignet 10. Interviewfragment. Bron: Interview geestelijk verzorger2, 27-06-2013.

Een van de EVV-ers heeft deze reflectie getoond in het interview: ‘Vanuit verpleegkundig 

perspectief de kwaliteit bewaken: het is moeilijk om je medewerkers zorg te laten verlenen op de wijze 

waarop ik denk dat dit zou moeten gebeuren. Vanuit het oogpunt waarop ik naar zorg kijk. Dit gaat 

vaak om kleine dingen. Schone kleding, het scheren van een man voordat hij naar de huiskamer gaat, 

attitude, bewonersgerichtheid (de klant is koning) behandel de bewoners zoals je zelf 

behandeld/verzorgd zou willen worden.’ De waarden autonomie en eigenwaarde staan daarbij 

voorop. Het liefst zou deze EVV-er hebben dat er geen verpleeghuizen waren en dat mensen 

thuis gezond kunnen blijven. Daarom is het van belang om hen in het verpleeghuis ook een 

thuis-gevoel te kunnen geven, met behulp van de familie. Om de bewoners de mogelijkheid te

geven zich ondanks hun beperkingen een blij mens te voelen (Zie: hoofdstuk 4, paragraaf  

over kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven).

Het narratief van de verzorgende uit zich dus onder andere door middel van reflectie en het 

uitdragen van een visie in gesprek met collega’s tijdens een MDO en zo nodig door middel 

van begeleiding van de geestelijk verzorger. Door het uiten van hun reflecties en visie wordt 

hun narratief zichtbaar en blijkt dat men ieder eigen waarden belangrijk vindt in de verzorging

van bewoners. De narratieven van verzorgenden blijken een schat aan informatie op te 
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leveren. Twee geestelijk verzorgers benadrukken dat er meer begeleiding mag zijn voor 

verzorgend personeel.

Deelvraag 3: Hoe kan het narratief van de zorgorganisatie, vaak vertolkt door managers, tot 

uiting komen in kwaliteit van zorg door middel van narratieve verantwoording?

Meerdere subjectiviteiten zijn betrokken bij de productie en het begrijpen van narratieven. 

Volgens het Russisch en Frans structuralisme worden narratieven mogelijk binnen 

machtsrelaties (Squire et al., 2013)  (Zie: hoofdstuk 2).

Een leergeschiedenis is een reconstructie van het gezamenlijk vertelde verhaal van een groep 

mensen over een of meer ingrijpende (meestal positieve) gebeurtenissen in het recente 

verleden (Ibid, p. 26, 27) (Zie: hoofdstuk 3). In de organisatie van de Zonnehuisgroep kunnen 

de fragmenten uit de interviews en gesprekken met diverse mensen worden gebundeld tot een 

dergelijke leergeschiedenis. Deze reconstructie vertelt over onder andere hun visie op de 

uitvoering en resultaten van de CQ-index, de belangrijkste thema’s hieruit en in de dagelijkse 

zorg en over mogelijke aanvullingen en alternatieven zoals narratieve verantwoording. De 

definitie van de leergeschiedenis is van Kleiner en Roth (1997). Basten (2010) plaatst hier een

kritische kanttekening bij door te stellen dat er een risico bestaat dat het verhaal gaat 

functioneren als hét verhaal van de groep waardoor andere verhalen onderdrukt, 

onbespreekbaar of onzichtbaar worden gemaakt. Door het performatieve karakter van taal 

gaat via het verhaal de bijbehorende logica domineren (Basten, 2010, p. 27). De visie van van 

Baldwin (2008) over de conceptualisatie van narratief en narrativiteit sluit hierbij aan. Hierbij 

zouden, volgens hem, bepaalde individuen en groepen mensen worden uitgesloten, zoals 

mensen met dementie (Baldwin, 2008, p. 222, zie ook bijlage 4).

Dit pleit voor continuïteit van narratief onderzoek. Verhalen worden op elk moment anders 

verteld en waargenomen. Dat is een dynamisch proces dat goed gefaciliteerd moet worden en 

waarvoor een open cultuur nodig is (steeds opnieuw kijken en luisteren). In de CQ-index 

worden zowel bewoners van de afdeling somatiek als van psychogeriatrie meegenomen in de 

meting. In die zin worden mensen met dementie dus niet uitgesloten, maar is het wel zo dat zij

zelf niet kunnen worden geïnterviewd en dat hun familieleden of mantelzorgers hiervoor 

worden ingeschakeld. 

‘(…) het gedrag en de consequenties van gedrag, zoals instituties, organisaties en regels, 

weerspiegelen de betekenis die mensen aan zaken geven. Het zijn sociaal ‘hard’ geworden manieren 

van denken, voelen en doen. Kwalitatieve onderzoekers zijn erop gericht betekenissen en gedragingen 
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te beschrijven, te interpreteren en zo mogelijk te verklaren’ (Boeije, 2005, p. 32). Narratieve 

verantwoording gaat over de manier waarop in een organisatie de verhalen, met inbegrip van 

gedrag en de consequenties daarvan, worden gebundeld in regels; oftewel de manieren van 

denken, voelen en doen (Zie: hoofdstuk 3).

‘Ieders verhaal in de organisatie komt het beste tot zijn recht door middel van oprechte interesse en 

authenticiteit. Dat is zorg voor elkaar zonder dat je elkaar pampert’ (Interview geestelijk 

verzorger1, 26-06-2013).

De verschillende taalvelden van de actoren in een organisatie zijn zeer verschillend, zoals die 

van bewoners, verzorgenden, het management en geestelijk verzorgers. Dat is een heel 

semantische uitdaging volgens een van de geestelijk verzorgers: Dus je hebt klanttevredenheid, 

die is belangrijk en daar stuur je als organisatie op omdat je als organisatie primair probeert in te 

zetten voor goede zorg, adequate zorg voor je bewoners, maar de spelregels van de inspectie zijn 

vooral gericht op hygiëne, of het aan bepaalde eisen voldoet.’ (…) ‘Ja, dat is heel moeilijk. Want dat 

is een heel andere taal als euh – je wordt beoordeeld door de inspectie op iets volledig anders dan de 

zorg die je biedt en aan je bewoners.’ Deze geestelijk verzorger vindt dat geestelijk verzorgers 

onzichtbaar zijn en een heel andere taal praten dan het management. Hun narratieven, als 

voorbeeld van het werk dat ze doen, zouden niet passen in economische modellen. Een van de

andere geestelijk verzorgers vindt dat zijn vakgenoten meer inzicht mogen verwerven in het 

gebruiken van statistieken en het verwerven van financiën (Zie: hoofdstuk 4, thema verhalen 

en thema CQ-index, narratieve verantwoording en spiegelrapportages).

Het gebruiken van kennis en advies van EVV-ers, managers en geestelijk verzorgers in de 

organisatie en het stellen van trage vragen zijn tools om verheldering te brengen in waar het 

ook alweer over ging in een organisatie. Op deze manier kunnen verschillende taalvelden 

worden gebundeld.

Deelvraag 4: Welke rol speelt de geestelijk verzorger als ‘narratief ethicus’ bij de 

verantwoording van kwaliteit van zorg door middel van narratieve verantwoording?

Een narratief ethicus werkt met verhalen in plaats van feiten, regels en principes (Paulsen, 

2011, p. 29). In dit onderzoek zie ik de geestelijk verzorger als narratief ethicus. Een verhaal 

van iemand anders construeren behelst conversatie, luisteren, interpretatie waarmee kennis 

wordt opgedaan over wat de behoeften van iemand zijn en daar attent op kunnen zijn (Ibid) 

(Zie: hoofdstuk 1).

‘De geestelijk verzorger heeft expertise in haar bagage van: hoe kun je luisteren naar iemand? Hoe 

kun je de levensvragen naar boven halen? Hoe kun je terugluisteren naar wat er voor iemand echt toe
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doet? En hoe kun je dat inzetten in de dagelijkse zorg?’ (Interview geestelijk verzorger1, 26-06-

2013).

Daarnaast wijst diegene erop dat geestelijke verzorging niet overal bij wordt betrokken. Op de

revalidatieafdeling worden Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) gebruikt waarbij is 

uitgeschreven hoe veel uur behandeling iemand krijgt van elke discipline die in het 

verpleeghuis aanwezig is. Geestelijke verzorging is hier niet onder geschaard, terwijl er, 

volgens deze geestelijk verzorger, wel degelijk behoefte aan is onder bewoners van de 

revalidatieafdeling. Het is, volgens diegene, een voorbeeld van controle en beheersing, 

waardoor de inhoud van de zorg naar de achtergrond verdwijnt. 

De narratieve competentie hoort bij uitstek bij de geestelijk verzorger. Daarnaast heeft hij of 

zij een signaleringsfunctie om bepaalde thema’s die vaak besproken worden eventueel door te

geven aan de organisatie. Dit wordt beperkt gedaan omdat de geestelijk verzorger een 

vrijplaatsfunctie en een beroepsgeheim heeft (Ibid).

Ook wordt er gewezen op de signaleringsfunctie van de geestelijk verzorger, waardoor er 

andere verbanden kunnen worden gelegd wat betreft iemands ziektebeeld, dat bijvoorbeeld 

niet uit diens gedrag voortkomt maar uit diens geschiedenis. De geestelijk verzorger kan deze 

verbanden leggen door het langduriger contact wat diegene met een cliënt heeft, waardoor de 

persoonlijkheid van iemand meer zichtbaar wordt in gesprekken. De verzorgende heeft ook 

langduriger contact met de cliënt, maar legt waarschijnlijk andere accenten in het gesprek. 

Wel wijst de geestelijk verzorger op het element van isolatie die de vrijplaatsfunctie oproept, 

omdat er geen vastomlijnde behandeldoelen kunnen worden opgesteld. Er kan wel worden 

verkend wat een opname voor een bewoner heeft betekend. 

De derde geestelijk verzorger geeft aan dat de signaleringsfunctie ook ingezet kan worden 

voor iets meer aandacht hebben voor de medewerkers. Diegene noemt nog een aantal 

belangrijke punten aangaande de verschillende taalvelden van geestelijk verzorgers en 

managers, namelijk het lastig kunnen inpassen van een narratief in economische modellen. 

Inzicht in het ontwikkelen van zorgproducten zou bijvoorbeeld verbeterd kunnen worden. 

Bijvoorbeeld wat betreft het aanbieden van verliesverwerking en de verschillen met hoe een 

maatschappelijk werker of psycholoog dit doet. 

Ook de vermeende onzichtbaarheid van de geestelijk verzorger speelt een rol en zou onder 

andere kunnen komen door vergrijzing onder geestelijk verzorgers.

De vierde geestelijk verzorger wijst op verschillende rollen die een geestelijk verzorger kan 

aannemen, namelijk een profetische (de vinger op de zere plek leggen), visionaire en 
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strategische (directe contacten met managers) onder andere. En fungeert als katalysator voor 

(in)formele contacten. Ook noemt de respondent de ethische competentie van geestelijk 

verzorgers om te wijzen op morele kwesties, maar bredere scholing is toch aan te raden om 

zodoende ook enigszins de achtergrond van bijvoorbeeld statistieken te kunnen begrijpen. 

Daarom noemt de respondent het ook wel de technisch-ethische competentie. (Zie: hoofdstuk 

4, thema geestelijk verzorger)

‘De geestelijk verzorger heeft de kwaliteit om informatie samen met de cliëntenraad de behoeften in 

kaart te brengen. De geestelijk verzorger is een professional, alleen niet meer als mensen van de 

cliëntenraad, maar door je professionaliteit heb je wel meer emotionele afstand. Dus heb je het 

vermogen om die vertaalslag te maken’ (Interview geestelijk verzorger1, 26-06-2013). Door 

samenwerking tussen de geestelijk verzorger en de cliëntenraad te versterken, kan er een start 

worden gemaakt met het combineren van narratieven van actoren binnen de organisatie en 

bijvoorbeeld economische modellen en kwantitatieve gegevens. Ook andere medewerkers 

binnen een zorgorganisatie, zoals een kwaliteitsfunctionaris, kunnen hier in een rol spelen 

(Zie: hoofdstuk 4, thema cliëntenraad). 

Na het beantwoorden van de deelvragen zal worden overgegaan op het beantwoorden van de 

hoofdvraag.

De hoofdvraag: Hoe kan narratieve verantwoording worden ingezet in zorgorganisaties ter 

bevordering van de kwaliteit van zorg en ter aanvulling op kwantitatieve meetinstrumenten 

zoals de CQ-index? 

De vraag is uiteindelijk: welke kwaliteit is in wiens belang? Bewoners, verzorgenden, 

geestelijk verzorgers en managers blijken ieder een ander taalveld te hebben met bijbehorende

specifieke waarden. Daardoor wordt ook hun visie op kwaliteit gekleurd. Idealiter zou het 

beleid met betrekking tot kwaliteit van zorg in nauw verband staan met kwaliteit van leven. 

Zo is ook duidelijk te lezen in de verhalen van zeker twee van de vier geestelijk verzorgers. 

De bundeling van de narratieven van de vier genoemde groepen leidt theoretisch gezien tot 

een uitgebalanceerd beleid rondom kwaliteit van zorg, maar dat is een hypothese die nog 

weinig toetsing in de praktijk heeft gehad. Kwaliteit van zorg gaat over Normen 

Verantwoorde Zorg, protocollen, medewerkerstevredenheid en kwaliteitskeurmerken van 

onder andere de HKZ en IGZ. Er worden wel eens aanvullende metingen gericht die meer 

kwalitatief als kwantitatief worden uitgevoerd, maar dat is vaak nog op eigen initiatief van 

een zorgorganisatie. 
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Bewoners vinden een zinvolle dagbesteding / zingeving een belangrijk thema. Derkx (2011) 

heeft zeven zinbehoeften geformuleerd  die tezamen de ingrediënten zijn van een zinvol 

leven. De mate van bevrediging van deze zeven zinbehoeften kan, volgens Derkx, de zin of 

zinloosheid van iemands leven bepalen. Een van deze behoeften is begrijpelijkheid 

(comprehensibility, coherence). ‘Mensen hebben er behoefte aan de werkelijkheid waarin ze 

leven te begrijpen en gebeurtenissen te verklaren. Het creëren van een coherent verhaal over 

het eigen leven tegen een bredere achtergrond, maakt het leven van de betrokkene begrijpelijk

en hanteerbaar, het verschaft identiteit en continuïteit.’ (Derkx, 2011) 

Als mensen hebben we het vermogen om gebeurtenissen zodanig te selecteren en in een 

tijdsperspectief te zetten, dat de wereld om ons heen betekenisvol wordt. Deze narratieve 

vermogens kunnen we nauwelijks uitschakelen en wordt door veel mensen ook al gebruikt als

er weinig gegevens over een gebeurtenis voorhanden zijn, zoals een enkele foto. (Basten, 

2012, p. 3) De combinatie van de behoefte aan begrijpelijkheid en onze narratieve vermogens 

maakt narratief onderzoek een relevante methode voor kwalitatief onderzoek in de 

intramurale ouderenzorg. De levensverhalen van bewoners in een verpleeghuis dragen veel 

rijkdom in zich van het geleefde leven dat achter hen ligt. Het is goed voor te stellen dat men 

er behoefte aan heeft al dit levensverhaal te begrijpen, in perspectief te zetten en er eventueel 

een samenhang in te ontdekken. Om te begrijpen wat dit geleefde leven voor hen betekent. 

Het biedt zorgverleners ook de mogelijkheid om het mentaal welbevinden van cliënten  te 

versterken, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om een levensboek te maken. Door middel van

narratief onderzoek in organisaties voor ouderenzorg krijgt men zicht op de beleving van 

zorgverleners en cliënten. Dit kan veel aanwijzingen geven voor het schrijven van passend 

zorgbeleid.

De zingeving en zinvolle dagbesteding van bewoners behoort tot het werkgebied van 

geestelijk verzorgers, omdat zij een narratieve competentie hebben en hiermee naar de 

levensverhalen van bewoners luisteren. De geestelijk verzorger treedt eigenlijk op als een 

soort vertaler in de organisatie, omdat hij of zij zich moet verhouden tot alle andere groepen 

in de organisatie, van de bewoner tot het management. Als de geestelijk verzorger ook als een

soort spin in het web fungeert binnen een organisatie kan dit een verbindende werking hebben

die benodigd is voor narratieve verantwoording als meetinstrument. Verbinding is ook het 

resultaat van narratief werk.

Verzorgenden hebben een belangrijke taak in de organisatie en mogen meer worden gehoord, 

volgens twee geestelijk verzorgers. Ook de verzorgenden zelf vinden dat ze graag hun visie 
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meer zouden willen overbrengen of meer inspraak zouden willen hebben. Bewoners hebben 

een inspraakorgaan in de cliëntenraad en voor de verzorgenden is er 

medewerkerstevredenheid, maar er zou wel meer voor hen geregeld mogen worden wat 

betreft inspraakmogelijkheden, aangezien ze veel kunnen opmerken in de dagelijkse zorg 

voor mensen. Hun verhalen zijn krachtig genoeg om zich te laten horen binnen de organisatie;

het vraagt alleen dat deze verhalen de ruimte krijgen en serieus genomen worden in de 

organisatie.

Managers hebben als vanzelf een bredere kijk op een organisatie en moeten alle relevante 

processen die zich daar binnen en buiten afspelen in de gaten houden. Het zou een goede taak 

kunnen zijn voor managers om zich te buigen over de mogelijkheid voor het combineren van 

de CQ-index met narratieve verantwoording. In hoeverre is dit haalbaar, financieel en 

organisatorisch gezien? En bovendien, heeft het voldoende relevantie en significantie?

Narratieve verantwoording is een verantwoordingsproces dat doorgaand kan en moet worden 

uitgevoerd in een organisatie en structureel kan leiden tot gepaste nieuwe visies op kwaliteit 

van zorg, en tot een beter begrip en samenwerking tussen disciplines. Er wordt een vinger aan

de pols gehouden met tal van actoren in de organisatie die allemaal hun steentje bijdragen aan

kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Het laatste begrip lijkt ook een belangrijke ingang 

om kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren aan de hand van narratieve verantwoording.

5.4.1 Antwoorden op stellingen

Stelling 1: Het creëren van een lerende organisatie is een voorwaarde voor het uitvoeren van

narratieve verantwoording. 

De als tweede geïnterviewde geestelijk verzorger gaf aan dat een lerende organisatie inhoudt 

dat mensen hun talenten kunnen ontdekken, dat deze worden erkend en vervolgens ingezet 

voor het grotere geheel van het verpleeghuis. Heel realistisch vindt diegene het ideaal niet. Er 

wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het fenomeen van zorggemeenschappen waarin de 

bewoner centraal staat en de zorg op de laatste plaats. Dit ziet de geestelijk verzorger niet 

gebeuren, omdat verpleeghuizen meer op zorghotels gaan lijken. De respondent hoopt wel dat

de zorggemeenschap de toekomst achter de nabije toekomst wordt. Het creëren van een 

zorggemeenschap kan door middel van narratieve verantwoording ontstaan, omdat men leert 

om naar elkaars verhalen te luisteren met betrekking tot het verlenen van goede zorg. 

Narratieve verantwoording  lijkt daarom een voorwaarde voor het ontstaan van een lerende 

organisatie of zorggemeenschap te zijn. In plaats van andersom.
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De vierde geestelijk verzorger (van buiten het Zonnehuis) bespreekt het verpleeghuis als 

gemeenschap met een eigen cultuur en sfeer waarin er formele omgangsvormen met elkaar 

zijn. Diegene benoemt dit niet in direct verband tot kwaliteit van zorg, maar het lijkt me wel 

een belangrijke voorwaarde voor het lerend vermogen van medewerkers binnen een 

organisatie en het kan als graadmeter van de kwaliteit van zorg worden gezien.

- Verhalen geven een inkijkje in de verbeterpunten.

- Er is een open, veilige en lerende cultuur nodig om op verhalen te reflecteren en er 

optimaal van te kunnen leren.

Stelling 2: De leefwereld van de patiënt wordt mogelijk toegankelijk door naar verhalen te 

luisteren. Narratieven zijn gehelen die niet alleen over ervaringen met ziekte, welzijn, lichaam en 

geest gaan, maar ook over een specifieke relatiegeschiedenis van diegene die vertelt, gaan. Dit 

informeert ons over morele verwachtingen en gevoelde verantwoordelijkheden. Dit vraagt van 

professionals om hun narratieve competentie (Charon, 2004) te ontwikkelen (Ibid).

De geestelijk verzorgers van de Zonnehuisgroep Amstelland zijn hier beiden op in gegaan. De

ene door te zeggen dat het luisteren naar de verhalen van bewoners kan worden gecombineerd

met de taken van de verzorgende in de dagelijkse zorg, zoals het wassen in de ochtend. 

Bijvoorbeeld door te vragen naar hoe het gaat met een familielid. Dit is een vrij directe wijze 

voor verzorgenden om hun narratieve competentie te ontwikkelen, waarbij informatie over 

morele verwachtingen en gevoelde verantwoordelijkheden kunnen worden geuit en 

uitgewisseld. De ander gaat op dit punt in door te wijzen op de mogelijkheden van het gesprek

dat de geestelijk verzorger met een bewoner voert en de informatie die daarin naar boven 

komt met betrekking tot iemands ziektebeeld. Op die manier kan dit ook worden gerelateerd 

aan iemands geschiedenis, in plaats van alleen aan iemands gedrag. 

Stelling 3: Geestelijk verzorgers kunnen een voortrekkersrol spelen wat betreft het 

onderzoeken van kwaliteit van zorg door middel van beelden en verhalen.

Enerzijds lijkt dit aan te raden door de sterk ontwikkelde narratieve competentie van 

geestelijk verzorgers. Anderzijds missen geestelijk verzorgers soms nog de vaardigheden om 

de vertaling te maken van narratieven naar visies en beleidsstukken inclusief economische 

modellen en statistieken. Bijscholing of externe procesbegeleiding hiervoor is geen gek idee. 

In zorgorganisaties zijn geestelijk verzorgers soms onzichtbaar. Er is niet altijd samenwerking

met andere disciplines en dat maakt een voortrekkersrol voor geestelijk verzorgers lastig.  Een

alternatief voor het inzetten van geestelijk verzorgers hiervoor is het inzetten van de 
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kwaliteitsfunctionaris of psycholoog. De eerste vanwege het inzicht in visies en 

beleidsstukken. De tweede vanwege hun narratieve competentie die ze soms ook redelijk 

hebben ontwikkeld. 

Stelling 4: Geestelijk verzorgers hebben inzicht in trage vragen. Ik verwacht dat deze ook in 

gesprekken tussen zorgverleners en cliënten aanwezig zullen zijn.

De vragen die verzorgenden, in dit geval coördinerend EVV-ers, stellen zijn geen trage 

vragen, maar vrij directe vragen. Toch leiden ze soms tot gesprekken over de zingeving van 

de bewoner. Een van de geïnterviewden stuurt hier ook op aan door met interesse vragen te 

stellen en de bewoner zo beter te leren kennen. Ook omdat diegene de verhalen van / over 

vroeger leuk vindt om te horen en vragen over meubels in de kamer nieuwsgierigheid 

opwekken. Trage vragen ben ik nog niet tegen gekomen in de communicatie tussen 

verzorgenden en bewoners.

Verhalen kunnen ook de essentie weergeven zonder te vragen naar existentiële zaken, maar 

bijvoorbeeld alleen naar heel concrete gebeurtenissen of ‘voorvallen’.  

5.5 Aanbevelingen aan de praktijk en voor vervolgonderzoek

Naar aanleiding van de resultaten en conclusies in dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen

voor de prtaktijk en vervolgonderzoek opgesteld.

Aanbevelingen aan de praktijk van de Zonnehuisgroep Amstelland

1. Door middel van narratief onderzoek in organisaties voor ouderenzorg krijgt men zicht op 

de beleving van zorgverleners en cliënten. Dit kan veel aanwijzingen geven voor het maken 

van passend zorgbeleid. Verhalen zijn dan een middel om beter begrip te krijgen voor 

situaties en de zorgverlening / zorgorganisaties te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van 

het maken van beleid en het delen van visies. Gezamenlijke reflectie en uitwisseling is nodig, 

maar daar moet een organisatie dan wel in willen investeren. Het is aan te bevelen dat de 

Zonnehuisgroep hierin investeert. Een voorbeeld hiervan is: ‘de klant is koning’ is een 

interessant uitgangspunt om over uit te wisselen hoe anderen in de organisaties dit vinden. 

Hoe ziet dat er precies uit, als de klant koning is? Dit is bedoeld om verhalen in te zetten om 

elkaar beter te leren kennen, zorgvisie hieruit te ontwikkelen en waarden die spelen in de 

organisatie vulling te geven.
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2. Creëer voldoende begeleiding van verzorgend personeel door middel van het vragen naar 

hun narratieven, waarbij reflectie en het uitdragen van een visie voorop staan. De geestelijk 

verzorger kan deze taak bijvoorbeeld op zich nemen. De multidisciplinaire overleggen 

vormen een mooie oefenplaats hiervoor. Ook omdat de narratieven van alle disciplines naar 

voren kunnen komen en eventueel gebundeld kunnen worden. Gebruik uitspraken en stel 

trage vragen om verheldering te krijgen in waar het over gaat in een organisatie. Op deze 

manier kunnen verschillende taalvelden worden gebundeld.

3. Het is aan te raden voor geestelijk verzorgers om hun narratieve competentie in te zetten 

voor de (zorg)organisatie door meer rekening te houden met economische modellen en 

statistieken bij de vertaling van narratieven naar visie en beleid. Door samenwerking tussen 

de geestelijk verzorger en de cliëntenraad te versterken, kan er een start worden gemaakt met 

het combineren van narratieven van actoren binnen de organisatie en economische modellen 

en kwantitatieve gegevens. Voor de ontwikkeling van narratieve competenties kan 

procesbegeleiding en training worden aangeboden. 

4. Onderzoek de mogelijkheden voor het bundelen van narratieven van bewoners, 

verzorgenden, managers en geestelijk verzorgers met betrekking tot het verantwoorden van 

kwaliteit en let hierbij ook op de beschikbare geldstromen en kwantitatieve gegevens. Hierbij 

moet er ook steeds meer worden gelet op extramurale vormen van zorgverlening. 

5. Het stellen van de vraag: kunt u schetsen hoe de tijd na de opname voor u is verlopen? Kan 

worden ingezet in de zorgverlening voor cliënten in de intramurale ouderenzorg. Dit kan 

zowel worden ingezet door geestelijk verzorgers, verzorgenden, als medewerkers van andere 

disciplines en kwaliteitsfunctionarissen. 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
1. De kosten en baten van narratief werk / narratief onderzoek moeten verder onderzocht
worden om duidelijk te krijgen of het realistisch haalbaar is binnen ouderenzorgorganisaties.
2. Een vraag die geschikt is voor vervolgonderzoek is: Wat is er bekend over manieren van
vragen stellen om verhalen te ontlokken? Dit is bedoeld als suggestie voor nader onderzoek
van het stellen van trage vragen in zorgorganisaties, eventueel als werkvorm voor het
implementeren van narratieve verantwoording.
3. Het onderzoeken van de mogelijkheden van de ontwikkeling van de narratieve competentie
voor meerdere disciplines dan uitsluitend de geestelijk verzorger. Bijvoorbeeld voor
verzorgenden, managers, kwaliteitsmedewerkers, psychologen en maatschappelijk werkers.
4. Het opstellen van ‘families’ voor de codes in Atlas.ti ter verbetering van de narratieve
analyse.
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Terminologie

De CQ-index (Consumer Quality Index) is een gestandaardiseerde methodiek om 

klantervaringen in de zorg mee te meten, analyseren en rapporteren. De CQ-index wordt 

beschouwd als de meest actuele wetenschappelijke gevalideerde meetstandaard. Het 

ministerie van VWS en alle partijen in de zorg steunen het (Centrum voor klantervaring, 

2012). De website www.kiesbeter.nl is een voorbeeld van de weergave van cijfers en feiten, 

zoals gemeten in de CQ-index eens per twee jaar, om de kwaliteit van zorg mee uit te 

drukken. Hiermee worden cijfers over de kwaliteit van zorg geproduceerd die te vergelijken 

zijn met de uitkomsten die andere zorgaanbieders produceren.

De eigenheid van geestelijke begeleiding  is volgens Jan Hein Mooren (2013) te bepalen door 

middel van de begrippen ‘domein’ en ‘perspectief’. Het domein verwijst naar het soort vragen

waar geestelijke begeleiding zich op richt: levensvragen en existentiële thema’s.  Het 

perspectief is de bril, het referentiekader, van waaruit de professional naar het verhaal van 

mensen luistert. Dit referentiekader wordt bepaald door hun beroepseigen kennis. Voor 

humanistisch geestelijk begeleiders bestaat deze beroepseigen kennis uit hun oriëntatie op 

zingeving en levensbeschouwing en de wetenschappelijke doordenking ervan. (Mooren, 2013,

p. 9)

Indicatoren worden door Runia en Renou (2010) gedefinieerd als ‘factoren die bepalend zijn 

voor goede zorgkwaliteit in de ouderenzorg’. Voorbeelden daarvan zijn procesindicatoren 

(bijvoorbeeld de frequentie van de deelname van familie in gesprekken), structuurindicatoren 

(bijvoorbeeld de geur op de afdeling), met als uitkomst resultaatindicatoren (bijvoorbeeld dat 

iemand er gelukkig uit ziet) (Ibid, p. 33). Door dit soort indicatoren te gebruiken, wordt het 

mogelijk de ‘zachtere’ kanten van visies over zorg te herleiden (Ibid, p. 40).

Het Centraal Begeleidingsorgaan beschrijft het gebruik van indicatoren als volgt:

‘In de gezondheidszorg kan men indicatoren zowel voor interne sturing als voor externe 

verantwoording gebruiken. Tussen beide typen bestaat een groot verschil. Door toepassing van het 

eerste type indicatoren beogen zorgaanbieders de kwaliteit van de zorg te bewaken en te verbeteren. 

Zij bepalen via interne indicatoren welke verbeteracties prioriteit hebben. Door externe indicatoren 

kunnen instellingen rekenschap aan verzekeraars, beleidsmakers en consumenten over hun 

zorgverlening afleggen’ (CBO, 2012).  

Het is dus belangrijk welke (soort) indicatoren er gebruikt worden bij het verantwoorden van 

kwaliteit van zorg.
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Kwaliteit van leven 

Al vele jaren wordt er over het concept kwaliteit van bestaan gediscussieerd. Hierdoor zijn er 

meer dan tweehonderd definities te vinden in de vroege literatuur over kwaliteit van bestaan 

(Schalock & Verdugo, 2002). Kwaliteit van bestaan wordt, wat betreft dit document, als 

synoniem van kwaliteit van leven beschouwd.

‘De kwaliteit van bestaan van mensen wordt beïnvloed door persoonlijke- en omgevingsfactoren
en de interacties daartussen. Men dient daarom kwaliteit van bestaan te evalueren en te meten op
basis van zowel subjectieve als objectieve indicatoren.
Belangrijke uitgangspunten bij het meten of evalueren van kwaliteit van bestaan zijn de volgende:

 Bij de kwaliteit van bestaan voor mensen met handicaps gaat het om hetzelfde als dat
wat belangrijk is voor iedereen

 Kwaliteit  van bestaan wordt  vergroot  als  mensen zelf  participeren in beslissingen
over  hun eigen leven

 Kwaliteit  van  bestaan  wordt  vergroot  door  mensen  in  hun  eigen  plaatselijke
samenleving te accepteren en volledig te integreren

De  kwaliteit  van  bestaan van mensen  wordt,  zo  is  uit  onderzoek  vast  komen staan,  het  best
gewaarborgd door geïndividualiseerde ondersteuning’  (Van Loon, 2009).

Kwaliteit van zorg is, volgens de Zonnehuisgroep Amstelland, een samenspel van:

- Tevreden cliënten;

- Tevreden medewerkers;

- Weten wat je moet doen;

- Een kwaliteitskeurmerk, zoals de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 

(HKZ). (Nieuwsbrief voor medewerkers nr. 5, 2013)

Om de kwaliteit te meten, is men verplicht de Normen Verantwoorde Zorg (NVZ) / zorg voor 

kwaliteit (zorginhoudelijke indicatoren en tevredenheid van cliënten) uit te voeren. Dit is een 

landelijke meting van kwaliteitsscores van instellingen die op www.kiesbeter.nl kan worden 

ingezien. 

Leergeschiedenis is een testimonio van groepen mensen binnen een organisatie of andere 

gemeenschap. Het is een reconstructie van het gezamenlijk vertelde verhaal van een groep 

mensen over een of meer ingrijpende (meestal positieve) gebeurtenissen in het recente 

verleden (Basten, 2010, p. 26, 27).

De levensbeschouwelijke competentie, waarmee het vermogen wordt bedoeld om 

verbindingen te leggen tussen levensverhalen van cliënten, de levensbeschouwelijke traditie 

waartoe zij zich rekenen en/of de levensvisie die zij lijken te hebben ontwikkeld (Mooren, 
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2013, p. 18). Deze competentie wordt ingezet door middel van twee elementen van deze 

eigenheid, namelijk in het domein van bestaansvragen en existentiële thema’s (Ibid) en het 

perspectief van zingeving en levensbeschouwing. Het perspectief wordt hierbij beschreven als

een specifieke wijze van kijken naar wat de persoon ter tafel brengt.

Narratief

Narratief wordt vaak gedefinieerd als het samenweven van een set gebeurtenissen en 

ervaringen in een temporele volgorde om deze te kunnen begrijpen (Dean, 1998. In: Lai, 

2010, p.72). 

Ten eerste  kan de inhoud van het woord narratief verwijzen naar het proces van het maken 

van een verhaal, de cognitieve structuur van het verhaal of het resultaat van het proces 

(Polkinghorne, 1988, zoals geciteerd in Lai, 2010, p. 72).

Ten tweede  verwijst ‘narratief’ naar een specifieke wijze van dataverzameling door mensen 

te vragen verhalen te vertellen of het narratief toe te voegen aan de data die is verzameld in de

vorm van verhalen en verslagen die worden aangegeven (McAdams, 1996, zoals geciteerd in 

Lai, 2010, p. 72) .

Ten derde is ‘narratief’ een denkwijze of een manier om een ervaring te begrijpen (Bruner, 

1990, zoals geciteerd in Lai, 2010, p. 73).

Narratieve methoden bevatten (levens)verhalen en persoonlijke verslagen (McAdams, 1996).

Narratieve ethiek: als zorgethiek houdt dit de aard van relaties, oplettendheid, en het begrijpen

van specifieke anderen in.

Narratieve ethici worden zo genoemd, omdat zij in eerste instantie werken met 

(levens)verhalen in plaats van feiten, regels en principes (Paulsen, 2011, p. 30).

Narratieve geneeskunde houdt in dat er wordt gezocht naar het vertalen van iemands 

klachtenpatroon in een aanvaardbaar en begrijpelijk verhaal. ‘Want ziekte is “zelfervaring die 

naar woorden zoekt”.’ (Maassen, maart 2013, interview met Rita Charon) Charon praktiseert 

narratieve geneeskunde en heeft een doctoraal in zowel de geneeskunde en in de 

literatuurwetenschap.

Narratieve gerontologie is de wetenschap over ouder worden en het verhaal dat mensen over 

ouder worden en hun levensloop vertellen; en hoe men daar betekenis aan geeft.
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Narratieve verantwoording: een vooronderstelling die in het onderzoek van Sonja Jerak-

Zuiderent (2012) wordt geformuleerd is dat verhalen en beelden (ook wel narratieve 

informatie genoemd) meer recht doen aan het relationele en complexe karakter van de zorg. 

Een definitie van narratieve verantwoording die hieruit volgt is: narratieve verantwoording is

het verantwoorden van kwaliteit van zorg aan de hand van narratieve informatie, namelijk 

verhalen en beelden, om zodoende meer recht te doen aan het relationele en complexe 

karakter van de zorg (Jerak-Zuiderent, 2012). 

Normatief professional: Een professional is als persoon een substantieel en waardebepalend 

onderdeel van het zorgaanbod (in tegenstelling tot een formeel handelende professional die

protocollen en financiering systematieken als uitgangspunt neemt voor het handelen in relatie 

tot de cliënt) (Kunneman, Baart, Van Heijst).

Ouderenzorg definieer ik in dit onderzoek als intramurale zorg in verpleeghuizen met als 

doelgroep actieve ouderen die voornamelijk rond de tachtig jaar zijn of ouder. Deze mensen 

zijn zo veel als mogelijk nog wilsbekwaam. De autonomie van hen is vrij beperkt door hun 

afhankelijkheid van zorgverleners in verpleeghuizen.

Reframing wordt gedefinieerd als een primair en secundair proces. In het primaire proces 

betekent ‘reframing’ dat er een poging ondernomen wordt om het paradigma van een 

probleem te veranderen zodat het een moeilijk te managen controversie in procedures kan 

oplossen. De benadering hiervan is een open, reflectief proces dat is gebaseerd op 

argumenten, bewijs en debat over regelgeving. De participanten kunnen in dit proces kritisch 

reflecteren en hun ‘framing’ van het probleem herbeoordelen. 

Het secundaire proces van ‘reframing’ is een fenomeen waarbij activiteiten in het ene domein 

van regelgeving worden verschoven naar een ander domein; een proces dat, per definitie, de 

originele missie van dit domein ‘reframed’ (herkadert), waarbij men toegewijd is aan de 

realisatie van de doelen met de voorwaarden die door de logica van dit domein zijn bepaald. 

Het onderliggende proces gaat niet over politiek debat, maar komt voort uit de dilemma’s uit 

de praktijk, gestuurd door de pragmatische pogingen om de algehele regelgeving te realiseren 

in de praktijk van het gedrag en de organisatorische optredens van mensen (Rein, 2000).

Trage vragen zijn existentiële en morele vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn, niet 

weg gaan en zich presenteren op kruispunten in het leven. Deze vragen gaan over liefde en 

verlies, geloof en angst, tijd en waarheid (Ubels, 2011, p. 320). Trage vragen zijn ook bij 
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uitstek instrumenten van humanistisch geestelijk verzorgers omdat deze onder andere 

opgenomen zijn in de module reflectievaardigheden in de bachelor van de Universiteit voor 

Humanistiek.
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Bijlagen

1. Transcripten interviews geestelijk verzorgers en zorgverleners

2. Atlas.ti bestand

3. Vragenlijst interviews

4. Aanvulling op methodologie 

In het Atlas.ti-bestand zijn alle transcripten en gespreksverslagen te vinden. De bijlagen zijn 

te vinden op een cd en zijn desgewenst op te vragen bij de auteur. 
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