
 



"It is hard to imagine that a concept like ‘artistic image’ could ever be expressed in a precise thesis, easily 
formulated and understandable. It is not possible, nor would one wish it to be so. […] And even what is known 
as the ‘idea’ of the image, many dimensional and with many meanings, cannot, in the very nature of things, be 
put into words. But it does find expression in art." 

Andrey Targovsky (in: Sculpting in Time) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



Voorwoord 

Vanaf mijn elfde tot achttiende levensjaar zwom ik elke zaterdag met mensen met een verstandelijke beperking. Ik weet 

nog hoe ik contact met Willem  probeerde te maken in het zwembad. Willem kon bijna niet praten, maar ging altijd in het 
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hoekje van het bad heel rustig op en neer. Hij ging onder water door zijn benen op te tillen, zijn adem uit te blazen en de 

zwaartekracht de rest te laten doen. Wanneer zijn hoofd eenmaal onder water was, zette hij na 15 seconden zijn benen op 

de grond -het was een laag bad- en duwde zichzelf rustig omhoog. Eenmaal boven water haalde hij diep adem en begon 

hij, met een grote glimlach, weer van voor af aan. Vele zaterdagen lang, heb ik dit samen met Willem gedaan: recht 

tegenover elkaar gingen wij minutenlang op en neer. Ik voelde hoe, bij het naar beneden gaan, de druk op mijn oren 

veranderde en mijn spieren onder water zich ontspanden. Bij het naar boven gaan voelde ik de druk afnemen, zag ik het 

lichter worden en was er uiteindelijk de opluchting van het kunnen ademhalen boven water. We keken elkaar boven water 

glimlachend in de ogen en begonnen weer van voor af aan. Het voelde alsof ik de ervaring van Willem kon delen en dit iets 

van ons samen was.  

Van een afstand beschouwd, zou dit een mooie illustratie zijn van het ‘verplaatsen in de ander’. Maar daarmee doen we de 

situatie te kort. De reden dat ik dit voorbeeld vertel, is juist vanwege Willem. De handeling van mijn kant was op zichzelf 

nietszeggend, maar deze voelde goed door Willem. De handeling kreeg betekenis doordat Willem mij accepteerde en we 

dit samen deden. Samen gaven we de handeling betekenis en vonden we elkaar. Het was voor mij het begin van mijn 

carriere in de zorg, die ik nog steeds dagelijks met veel plezier uitoefen. 

 

Tijdens mijn studententijd leerde ik over het gebruik van film. Via mijn bachelor antropologie kreeg ik de voorliefde voor 

trage etnografieën, bij mijn minor Journalistiek en nieuwe Media leerde ik een boodschap overbrengen door middel van 

film. Ik werkte ondertussen al een tijdje in de zorg, maar merkte dat ik mijzelf goed kon uiten door middel van film en 

steeds vaker ging ik voor familie, vrienden en bedrijven film maken.  

 

Theoretisch begon ik mij steeds meer te verdiepen in de filosofie. Deze drang om te leren combineerde ik met mijn passie 

voor de zorg in een opleiding ‘Zorgethiek en Beleid’. Hier leerde ik onder leiding van Andries Baart de prachtige 

mogelijkheden van fenomenologisch onderzoek en door begrijpend onderzoek te doen, kwam ik weer even bij dat gevoel 

wat ik had met Willem.  

 

In deze scriptie lijken bovenstaande drie stromen bij elkaar te komen. Aan het einde van mijn studie Zorgethiek en beleid, 

had ik een plan waarbij ik al mijn passies kon verbinden en tegelijkertijd een kwetsbare groep mensen kon helpen. Het plan 

werd in 2,5 jaar langzaam werkelijkheid en nu lijkt het af te zijn. Gelukkig heb ik dit traject niet alleen doorlopen, maar ben 

ik gesteund door een aantal fantastische mensen. Voor u verder leest, hoop ik dat u de tijd neemt om onderstaande 

dankwoorden tot u te nemen. Want alleen dan zult u zien ik het daadwerkelijk niet alleen had gekund.  

 

Maarten, Peter en Henk Jan, bedankt dat ik jullie mocht filmen. Dat ik als onderzoeker met mijn kille camera onderdeel van 

jullie leven mocht zijn, zie ik als een voorrecht. En bedankt aan jullie families die hier toestemming voor hebben gegeven. 

Voor al het personeel dat jullie verzorgt, wil ik een diepe buiging maken. Bedankt dat ik ook jullie mocht filmen in dit 

prachtige, kwetsbare werk dat jullie doen. Evelien, bedankt dat je mij zo hebt thuis laten voelen door je bakjes koffie. 

Prisma bedankt dat jullie dit allemaal mogelijk maakte.  

Merel, bedankt voor je eindeloos geduld, je methodische inzichten, het vertrouwen en de vele zetjes in de goede richting. 

Ik had het idee dat we elkaar begrepen en voelde me erg gesteund. De lezer zal het misschien niet merken, maar dankzij 

jou is onderstaande methode op papier komen te staan. Ik weet zeker dat het anders bij een chaotische brij in mijn hoofd 

was gebleven. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die mij tot vervelens toe heeft gevraagd ‘hoe het met de scriptie ging’. De vraag 

frustreerde mij vaak, maar jullie hielpen mij wel om verder te gaan. Hopelijk vragen jullie er nog een paar keer naar, zodat 

ik vol trots kan zeggen: “Deze is af.”  

 

Januari 2018, Leiden.  

1Alle namen in deze thesis zijn gefingeerd.  
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Samenvatting 

In deze masterthesis leg ik de theoretische basis voor een visuele, zorgethische en fenomenologische 

onderzoeksbenadering: visuele fenomenologie. Deze reflectieve benadering kenmerkt zich door het verzamelen van beeld, 

het analyseren van beeld en het presenteren van beeld. De visuele fenomenologie is gebruikt om zorgethisch onderzoek te 

doen naar de geleefde ervaring van mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) in een woonvoorziening van 

Prisma. Het doel was een perspectief tonen aan zorgprofessionals dat aanzet gaf tot een dialoog over goede zorg voor 

mensen met EMB. De film toonde de onafhankelijkheid in afhankelijkheid van de bewoners. Uit de dialoog over de film, 

bleek dat de film resoneerde bij de zorgprofessionals, een fusie van horizonten vond plaats. De zorgprofessionals 

evalueerden vervolgens hun eigen handelen vanuit het getoonde perspectief. De evaluatie over de methode laat zien dat 

visuele fenomenologie een inclusieve afstemmingspraktijk is die de mogelijkheid biedt om ervaringen die zich niet in taal 

laten uitdrukken, vanuit een zorgethisch perspectief te tonen.  

Uit de reflectie bleek dat de methode erg gevoelig is voor macht en een hoge mate van transparantie en reflectiviteit eist 

van de onderzoeker. Verder onderzoek naar onderliggende processen is daarom gewenst om de volle potentie van deze 

nieuwe weg te benutten.  
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EMB en alternatieve afkortingen 

Er heerst nogal wat onduidelijkheid de term ‘ernstig meervoudige beperking’ (EMB). Allereerst wordt EMB ook wel 

aangeduid als Ernstig Meervoudig Gehandicapt (EMG), Meervoudig Complex Gehandicapt (MCG), Ernstig Meervoudige 

Complexe Beperkingen (ECMB) of Zeer Ernstig Verstandelijk en Meervoudige Beperkt (ZEVMB). Ten tweede is de 

afkadering van de groep mensen met EMB lastig, omdat het om een heterogene groep gaat. Het beste is de groep mensen 

met EMB te beschrijven aan de hand van onderstaande sleutelkarakteristieken:  
 

“ Zij bestaan dan uit personen met zo’n diepe verstandelijke beperking, dat gestandaardiseerde 

tests voor het bepalen van de verstandelijke capaciteiten niet of nauwelijks kunnen worden 

gebruikt en die bovendien worden gekenmerkt door een ernstige vorm van neuromotorisch 

disfunctioneren (zich uitend in bijvoorbeeld spastische tetraplegie). Als consequentie daarvan 

begrijpen zij bijvoorbeeld niet of nauwelijks gesproken taal, hebben haast geen symbolische 

interactie met voorwerpen en nagenoeg geen zelfredzaamheden.”  

(Nakken in Maes et al., 2013, p. 18) 

 

Waarbij de ernst van de twee sleutelkarakteristieken  ‘diepe verstandelijke beperking’ en ‘zeer ernstige 

bewegingsbeperking’ gezien kunnen worden als dimensies die nogal verschillen per persoon. Daarnaast 

moeten deze twee dimensies aangevuld worden met een derde (sensorische beperkingen) en vierde 

(gezondheidsproblemen) dimensie (Nakken, 2013).  De personen in dit onderzoek zaten in een woonlocatie 
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voor mensen met zeer ernstige verstandelijke beperking en/of psychiatrische grondslag.  

 

--- 

  

2 Nakken schrijft over deze vier dimensies: “Los daarvan en soms niet meer te onderscheiden door de hiervoor genoemde problemen kan 
zich nog een geestelijk gezondheidsprobleem voordoen” (Nakken in Maes et al., 2013, p. 18).  
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1. Inleiding 

Dit onderzoek is uitgevoerd om de studie Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit van Utrecht af te ronden en is dus ook 

vanuit een zorgethische visie opgesteld. Daarnaast vloeit het voort uit een aanhoudende interesse in de zorg voor mensen 

met een (ernstige) beperking en een passie voor het maken van film. In hoofdstuk 1 leest u hoe ik tot de vraagstelling kom 

en wat de maatschappelijke- en wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is.  
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Vragenlijst kwaliteit van bestaan (CCE,2010) 

 

 

1.1 Aanleiding 

In bovenstaande afbeelding is de eerste vraag te zien van de ‘Vragenlijst kwaliteit van bestaan voor mensen met een 

ernstig meervoudige beperking’ (omcirkeling is door mij gedaan). Deze wordt door de nabije omgeving van cliënten 

ingevuld en gebruikt  om de leefsituatie van mensen met EMB “(...)in beeld te brengen” (CCE, 2013). De lijst is uitgebracht 
3

omdat er tot 2004 in Nederland geen passend instrument was om de kwaliteit van leven van mensen met EMB in kaart te 

brengen (CCE, 2010). Een prachtige lijst die veel ten goede is gebruikt om de specifieke hulpvragen van mensen met EMB 

op persoonlijk niveau zichtbaar te maken. Toch wringt er iets bij mij als ik zie dat deze lijst door iemand anders in moet 

worden ingevuld. Ook het CCE  lijkt dit te beseffen en beschrijft in de toelichting: 4

 

“ Door hun functionele beperkingen op het gebied van communicatie en zelfreflectie kunnen de 

meest gangbare methoden, zoals directe bevraging en zelfrapportage, onmogelijk bij deze mensen 

worden toegepast.” 

En verderop:     

“Men moet zich hierbij wel realiseren dat hiermee niet de kwaliteit van bestaan op zich wordt 

gemeten, maar de perceptie van de naaste die er een uitspraak over doet.“  

(CCE, 2013, p. 6)  

 

Toen ik begin 2015 een keuze moest maken over het onderwerp van mijn masterthesis, spookte het probleem dat uit het 

tweede citaat blijkt, door mijn hoofd. Tijdens mijn studie ‘Zorgethiek en Beleid’ vond ik eindelijk de woorden voor datgene 

wat voor mij centraal moet staan in de zorg voor kwetsbare mensen. Ik vond het heerlijk dat er wetenschappelijk 

onderzoek werd gedaan naar ‘kwetsbaarheid, afstemming en relationaliteit’. En de methodes waren een verademing ten 

opzichte van de kwantitatieve onderzoeken  die ik in de zorg gewend was. Tegelijkertijd zag ik ook de beperking van deze 
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teksten. Ik vroeg mij af hoe we ervaring en perspectieven van mensen die zichzelf helemaal niet kunnen uitdrukken in 

woorden, kunnen vangen in een (wetenschappelijke) tekst. En als we dat dan al doen, of die tekst het juiste middel is om 

de opgedane kennis over te dragen.  

Omdat ik zelf in de zorg werk en daarnaast regelmatig film maak, besloot ik om mijn voor mijn masterthesis te 

onderzoeken of een visuele onderzoeksmethode een bijdrage kan leveren aan de goede zorg voor mensen met EMB.  

 

  

3 Er is ondertussen al een aantal vernieuwde versies uitgegeven. In november 2017 heeft het CCE aangegeven de vragenlijst nogmaals te 
gaan vernieuwen. Zij gaan hiervoor in gesprek met gedragskundigen, orthopedagogen en psychologen die werken met mensen met ernstig 
meervoudige beperkingen. 
4 CCE:“Bij het CCE kunt u terecht voor expertise over ernstig probleemgedrag. Het gaat om probleemgedrag bij mensen met een stoornis of 
blijvende beperking. Zij hebben langdurig professionele zorg en ondersteuning nodig.” 
(https://www.cce.nl/over-cce/waar-het-cce-voor-staat, 03-01-2018 bezocht) 
5 Overigens ben ik van mening dat zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek hun toegevoegde waarde hebben voor de zorg.  
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1.2 Maatschappelijke relevantie 
 
In 1974 werd een advies aan de Nederlandse regering uitgebracht met als titel: Meervoudig gehandicapte kinderen 

(Klapwijk, 1974).  In dit advies werd aandacht gevraagd voor de opvoeding en zorg voor kinderen met EMB . Het zorgde 
6

voor een omslag in het leven van deze mensen. Hun problematiek werd zichtbaar en de verzorging werd een 

maatschappelijk vraagstuk. Ouders en verzorgers hadden recht op specialistische zorg en vanuit de opkomst van de 

orthopedagogiek werden de ontwikkelingsmogelijkheden voor mensen met EMB erkend. Langzamerhand werden mensen 

met EMB niet langer hun hele leven op grote zalen verzorgd, maar werd er in de zorg en maatschappij gewerkt aan een 

menswaardig bestaan voor deze mensen. Het nadenken over goede zorg voor deze mensen, is de afgelopen 40 jaar in een 

stroomversnelling gegaan. Tegenwoordig zijn er specialistische woonvoorzieningen, onderwijsprogramma’s, 

activiteitencentra en wordt het onderzoek naar mensen met EMB steeds uitgebreider (Nakken in Vlasveld, 2017). 

Het lijkt erop dat we een flinke inhaalslag hebben gemaakt en het er goed voor staat met de zorg voor mensen met EMB in 

Nederland. Tegelijkertijd blijft het lastig om na te denken over goede zorg voor deze kwetsbare groep mensen. Niet langer 

wordt zorg vormgegeven vanuit een paternalistisch gedachtegoed met de medische ondersteuning als expert, maar steeds 

meer nadruk komt te liggen op de inbreng van de cliënt. En dit brengt een probleem met zich mee. Want hoe betrek je de 

cliënt wanneer deze zelf niet beschikt over de cognitieve vaardigheden om deel te nemen aan het gesprek?  

De meeste volwassenen met EMB wonen momenteel in groepsverband op een woonvoorziening die volledig is 

aangepast op basis van wat nu bekend over ze is. De geschiedenis leert ons dat de houding van de westerse samenleving 

ten opzichte van mensen met een verstandelijke beperking een constante beweging is tussen exclusie en inclusie en tussen 

onbegrip en acceptatie (Roovers, 2004). De plek van deze ‘ander’ in onze samenleving, blijft ook nu onderhevig aan 

discussie. Waar mensen met een licht verstandelijke beperking juist steeds meer in de samenleving participeren (Movisie, 

2016), doen mensen met een ernstig verstandelijke of meervoudige beperking dit nog steeds niet echt. Terwijl onderzoek 

uitwijst, dat ook voor hen de interactie met leeftijdsgenoten zonder beperking gezond is voor de ontwikkeling (Arthur-Kelly 

et al., 2008). Aan de andere kant zijn er vanuit de praktijk geluiden te horen dat het voor de cliënt beter is om in een veilige 

rustige omgeving te zijn, juist vanwege hun kwetsbaarheid.  Het lijkt daarom zinnig om te verkennen hoe de cliënt zélf het 

wonen ervaart, maar wederom rijst dan de vraag: Hoe kunnen we de stem van deze mensen articuleren?  

 

1.2 Wetenschappelijke relevantie 

Binnen de wetenschap zijn veel pogingen gedaan om de stem van mensen met EMB te articuleren. Zo is het te danken aan 

blijvend onderzoek van Carla Vlaskamp (sinds 1993) dat mensen met EMB wel degelijk invloed hebben op hun omgeving en 

aan kunnen geven wat hun wensen zijn. Voor het bepalen van de objectieve levenskwaliteit bij mensen met EMB werd 

onder andere de QOL-PMD  ontwikkeld (Petry, Maes & Vlaskamp, 2009). Hierbij vullen drie verschillende informanten een 
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vragenlijst onderverdeeld in zes subschalen (waaronder wonen) in over de persoon met EMB. De informanten bespreken 

vervolgens onder leiding van een gespreksleider de verschillen, om zo tot een gezamenlijke visie te komen. 

Maar de subjectieve ervaring van mensen met EMB evalueren blijft lastig (Maes, 2011,  pp. 43), omdat zij dit zelf niet aan 

lijken te kunnen geven. Het onderzoeken van deze ervaring wordt daarom vaak gedaan door verschillende mensen rondom 

de persoon (proxies) met EMB te interviewen, al dan niet in combinatie met observaties of filmfragmenten (Ware, 2004). 

Ook wordt de zorg steeds meer benaderd vanuit een visie op de persoon met EMB die uitgaat van relationele autonomie, 

als tegenhanger van het liberale zelfstandige individu. Uitgaan van relationele autonomie veronderstelt dat wie wij zijn, 

bepaald wordt door anderen. Taalarme cliënten worden in deze onderzoeken wel betrokken, maar dan beschouwd vanuit 

de omgeving waarin zij zich bevinden. Voorbeelden hiervan zijn Family Quality of Life (Samuel et al., 2012) en 

Proxy-patient. Bij de eerste methode wordt gekeken naar de sociale aspecten binnen een familie die bijdragen aan de 

kwaliteit van leven van het individu. Bij de laatste methode wordt geprobeerd inzicht te krijgen in het binnenperspectief 

van de cliënt door middel van iemand die deze goed kent (proxy). Een mooi voorbeeld is de Mood, Interest & Pleasure 

Questionnaire (Petry, Kuppens, Vos & Maes, 2010). Hiermee is inzicht te verkrijgen in de gemoedstoestand en het plezier 

die een persoon met EMB heeft.  Door verschillende mensen die de persoon met EMB goed kennen, wordt gevraagd om 

concrete observaties te beoordelen op een vijfpuntenschaal.  

Diepgaander begrijpend onderzoek is er gedaan door de Waele en van Hove (2005). Zij hebben door middel van 

6 Al werden zij toen ‘Meervoudig complex gestoord’ genoemd. Zie voor EVB de begrippenlijst.  
7 Quality of Life of persons with Profound Multiple Disabilities (Vlasveld et. al., 2009).  
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participerende observatie een etnografie gemaakt, om inzicht te krijgen in het leven van mensen met EMB en maakten 

uiteindelijk de heersende care culture zichtbaar. Een cultuur waarbinnen veiligheid, orde en voorspelbaarheid als centrale 

waarden, weinig ruimte laten voor persoonlijke invullingen of noden van de cliënten (Waele, de & van Hove, 2005). 

Toch mist er onderzoek naar de beleving van de cliënt met een zwaar verstandelijke- of meervoudige beperking waar hun 

eigen stem wordt gearticuleerd, omdat wij deze simpelweg niet kunnen verstaan.  

Zorgethiek 

Dit onderzoek is ingebed in de zorgethiek. De zorgethiek biedt een kritische blik op de werkelijkheid en heeft aandacht 

voor de kwetsbare en afhankelijke mens in de praktijk van het zorgen. Zorgen wordt vrij breed geïnterpreteerd  en gezien 
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als een sociale praktijk. Het behelst daarom afstemming binnen de sociale setting en de geordende samenleving (Leget, 

2015).  

Joan Tronto is een van de eerste zorgethici die het politieke aspect van zorgen benoemt. Zorgen als praktijk moet volgens 

haar gezien worden in haar morele en politieke context (Tronto, 1993). In haar boek Moral Boundaries (ibid), formuleert zij 

samen met Fisher een brede definitie van zorg: 

“On the most general level, we suggest that caring be viewed as a species activity that includes 

everything that we do to maintain, continue, and repair our ‘world’ so that we can live in it as well as 

possible. That world includes our bodies, our selves, and our environment, all of which we seek to 

interweave in a complex, life-sustaining web.” (Tronto, 1993, p.103) 

 

Tronto werkt deze definitie van zorgen uit in vier verschillende fases (Tronto, 1993). Later voegt zij hier nog een vijfde aan 

toe (Tronto, 2013). Om af te stappen van de idee dat er een moral point of view is en om te benadrukken dat zorgen een 

morele handeling is, benoemd Tronto ook de morele aspecten van elke fase van zorgen . Zo wordt zorgen niet slechts een 
9

goede houding, maar daadwerkelijk een ‘practise’  die beoordeeld kan worden in zijn context.  10

Door te benadrukken dat zorgen plaatsvindt binnen een machtsverhouding, laat Tronto zien dat de zorgontvanger zich in 

een kwetsbare positie begeeft. Er staat ‘iets op het spel’ en er is sprake van macht (Tronto, 1993; Vanlaere, 2015). 

Nadenken over goede zorg vraagt dus om oog te hebben voor deze machtsposities en in kaart te brengen wat zowel de 

zorgontvanger, zorgverlener en instituties hier in te brengen hebben (van Nistelrooij, 2014). Want hoewel de kwetsbare 

positie van de zorgontvanger, om verantwoordelijkheid bij de zorggever vraagt, heeft de kwetsbare zorgontvanger wel 

degelijk iets in te brengen in de zorgrelatie (Walker, 2007).  

Het zorgen is uniek gesitueerd en nadenken over het goede zorgen vraagt daarom niet om een centraal staand moreel 

principe, maar een constante evaluatie. Of zoals Visse, Abma en Widdershoven het zeggen:  

 

“Care practices can be considered as practices that consist of interdependent human beings 

who need each other in order to understand and express who they are and what they think 

should be done in particular situations.” (Visse et al., 2015, p.168) 

 

In  dit onderzoek zal ik, in navolging van Walker (2007) uitgaan van een expressief collaboratieve benadering van morele 

praktijken. Dit betekent dat de morele kennis over zorg niet voortkomt uit algemene abstracte theorieën en principes, 

maar te vinden is in de zorgpraktijk. Specifieker: in de gemeenschappelijke expressie van waarden in, en de dialoog over de 

praktijk (Walker, 2007). In navolging van Kunneman (2006) wordt in de zorgethiek niet gesproken over gemeenschappelijke 

expressie van waarden, maar over emergentie: dat wat er toe doet, rijst op uit de interacties tussen de (complexe) 

verschillende delen van de praktijk (Baart & Vosman, 2008; Notitie over de Utrechtse zorgethiek, 2015) 

Onderzoek naar deze praktijk zal dus gericht moeten zijn op de verschillende verschijningsvormen van deze praktijk. Visse, 

Abma en Widdershoven beschrijven de consequentie van de expressief collaboratieve benadering van de zorgpraktijken:  

This implies distinct conceptualizations of conflict, power and authority—the question of whose 

perspectives and knowledge should be included to determine what is right or 

8 De meest gebruikte definitie van zorgen in de zorgethiek is die van Joan Tronto: "Caring is a species activity that includes everything that 
we do to maintain, continue, and repair our 'world' so that we can live in it as well as possible. That world includes our bodies, our selves, 
and our environment, all of which we seek to interweave in a complex, life-sustaining web." (Tronto, 1993, p. 103) 
9 Zie hoofdstuk 2.1 Joan Tronto’s fases van zorg. 
10 Een met anderen gedeelde praktijk.  
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justifiable—‘good’—in a particular practice.  

(Visse, et al., 2015, p.169) 

Zorgethiek pleit niet alleen voor ‘inclusieve praktijken’ in zorgsettings, maar ook in onderzoek zélf (Visse et al., 2015; Abma 

et al., 2009). Door aandacht te hebben voor zorgethische concepten zoals macht en asymmetrie, wordt gezocht naar 

manieren waarop de geleefde ervaringen van kwetsbare mensen zichtbaar worden, mee doen en een stem kunnen krijgen. 

Maar zelfs binnen de zorgethiek lijkt het dat de onderzoekers niet goed aansluiten bij de leefwereld van mensen die zich 

niet verbaal uitdrukken. De conclusies van alternatieve onderzoeksmethodes die zijn toegepast op mensen met beperkte 

verbale capaciteiten, worden uiteindelijk uitgedrukt in tekst. Zelfs bij deze onderzoeken, waarbij er beeld gebruikt wordt 

(Timmerman, 2010; Genoe & Dupuis, 2013), is de conclusie uiteindelijk in tekst uitgedrukt. De onderzoekers proberen met 

deze onderzoeksmethodes de ervaringen 'te vangen in woorden', terwijl de onderzochten deze zelf helemaal niet 

uitdrukken in woorden.  

Het probleem ligt misschien wel niet alleen bij de beperkte verbale vaardigheden van mensen met EMB, maar bij de 

nadruk op deze verbale vaardigheden in de wetenschap. Een verkenning van alternatieve benaderingen om een kwetsbare 

groep mensen een stem te geven in het debat over goede zorg, is daarom het verkennen waard.  

 

1.4 Vraagstelling 

Dit onderzoek is methodologisch én zorgethisch inhoudelijk van aard. Het is een methodische verkenning naar de 

mogelijkheden van 'visuele fenomenologie' om de leefwereld van mensen met een ernstige meervoudige handicap (EMB) 

inzichtelijk te maken. Om dat te doen, wordt deze benadering toegepast en tijdens de toepassing geëvalueerd. De 

onderzoeksvraag luidt als volgt:  

"Hoe kan een visuele, zorgethische onderzoeksbenadering inzicht geven in de geleefde ervaring van 

mensen met EMB op een woonvoorziening en wat betekent dit voor de zorgethiek?" 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden zal ik de volgende drie deelvragen beantwoorden: 

- Hoe wordt er vanuit de zorgethiek gekeken naar zorg voor mensen met EMB ? 

- Wat is theoretisch bekend over visuele fenomenologie en hoe verhoudt dit zich tot de zorgethische literatuur? 

- Hoe ziet een visuele onderzoeksbenadering naar geleefde ervaring van mensen met EMB er in de praktijk uit? 

- Welke inzichten geeft een visuele onderzoeksbenadering in de geleefde ervaring van mensen met EMB op een 

woonvoorziening? 

- Wat betekenen deze inzichten voor de zorgethiek? 

 

1.5 Doelstelling en leeswijzer  
 
Door de nadruk te leggen op de leefwereld die zich toont, probeer ik in dit onderzoek een leefwereld te onderzoeken die 

zich slecht in woorden laat uitdrukken. Het uiteindelijke doel is de leefwereld van een kwetsbare groep zichtbaar te maken 

door middel van visuele fenomenologie. Het doel van deze benadering is een uitdrukking van de geleefde ervaring die 

bijdraagt aan een gesprek over goede zorg voor mensen met EMB.  

Daarnaast hoop ik met dit onderzoek te onderzoeken of en zo ja, hoe visuele fenomenologie een waardevolle toevoeging 

kan zijn aan de grote verscheidenheid van onderzoeksmethodes om ervaringen en perspectieven van mensen in beeld te 

brengen. In deze onderzoeksopzet formuleer ik daarom een theoretische- en praktische basis voor de visuele 

fenomenologie, om deze vervolgens uit te voeren en te evalueren vanuit zorgethisch perspectief. Dit onderzoek zal 

bestaan uit het verzamelen van beeld, het analyseren van beeld en het presenteren van beeld. Het onderzoek mondt uit in 

een een visuele representatie en inhoudelijke evaluatie van de ontwikkelde benadering.  

Leeswijzer 

In het komende hoofdstuk werk ik enkele zorgethische kernbegrippen rondom goede zorg voor mensen met EMB uit en leg 

ik een theoretische basis voor de visuele fenomenologie als benadering. In hoofdstuk 3 bespreek ik de praktische 

consequenties van deze fenomenologie. Daarnaast verduidelijk ik de specifieke toepassing van deze benadering in het 

onderzoek dat uitgevoerd is. Vervolgens zullen de bevindingen in hoofdstuk 4 gepresenteerd worden. In hoofdstuk 5 
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reflecteer ik kritisch op de benadering aan de hand van zorgethische concepten. Tot slot evalueer ik in hoofdstuk 6 mijn 

onderzoek aan de hand van de opgestelde kwaliteitseisen, om vervolgens in hoofdstuk 7 tot een conclusie te komen.  

“The function of the image, as Gogol said, is to express life itself, not ideas or arguments about life.  

It does not signify life or symbolize it, but embodies it, expressing its uniqueness." 

- Targovksy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.Theoretische basis  

In dit hoofdstuk beschrijf ik enkele zorgethische concepten die mijn beeld op goede zorg en zorgethisch onderzoek voor 

mensen met EMB vormen. Zo schets ik een methodisch hiaat, waar ik in het tweede deel een theoretische oplossing voor 

formuleer. Ik laat zien vanuit welk paradigma ik deze oplossing formuleer door kort de fenomenologie van Merleau-Ponty te 

bespreken. Vanuit deze fenomenologie leg ik de basis voor mijn onderzoek: de visuele fenomenologie.  
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2.1 Theoretische verkenning 

De mens is volgens de zorgethiek geen losstaand individu, maar een relationeel wezen. Goede zorg ontstaat in een 

betekenisvolle relatie met de ander (Van Heijst, 2008; Baart, 2007). Om het begrip zorg te doordenken voor dit onderzoek, 

werk ik enkele kernbegrippen uit.  

Afhankelijkheid 

De zorgrelatie van patiënten met EMB, kan omschreven worden als een asymmetrische zorgverhouding: er is sprake van 

grote afhankelijkheid van de zorgverlener bij de cliënt en door zijn beperkte verbale mogelijkheden is communicatie lastig. 

Door te benadrukken dat ieder mens op een bepaald punt in zijn leven afhankelijk is, proberen denkers binnen de 

zorgethiek de symmetrie weer terug te brengen in de zorgrelatie. Er is wel degelijk sprake van afhankelijkheid, maar dit 

hoort bij het leven van ieder mens (Kittay, 2011).  

Walker (2007) maakt een inzichtelijk onderscheid in verschillende vormen van afhankelijkheid. Zij onderscheidt 

‘vulnerablilty in principle’ van ‘dependency in fact’. Met ‘dependency in fact’ beschrijft zij de afhankelijkheid zoals we die 

zien bij mensen met EMB: hun leven hangt af van de zorg door anderen en de ondersteuning die zij nodig hebben bij de 

dagelijkse handelingen zoals eten en drinken. Met ‘vulnerablilty in principle’ doelt zij op de kwetsbaarheid die ontstaat 

vanuit het hebben van behoeftes. Ieder mens heeft behoeftes en is hierdoor in principe afhankelijk. Door dit onderscheid 

wordt inzichtelijk dat niet alleen mensen met EMB, maar ieder mens afhankelijk is door de behoeftes die zij hebben. Van 

Heijst (2008) sluit hierbij aan door te benadrukken dat zowel patiënt en zorgverlener zoeken naar zin en betekenis in de 

zorgrelatie. Deze relatie is in dus dialogisch: zowel zorgontvanger als zorgverlener geven de relatie vorm en zijn hierin 

afhankelijk van elkaar.  

Door het begrip ‘vulnerablilty in principle’ wordt duidelijk dat ieder mens in zekere mate afhankelijk is en een ander nodig 

heeft om zichzelf te ontwikkelen. Er is de noodzaak van betrekkingen. Een perspectief dat gelooft in de autonomie van de 

mens, sluit niet aan bij deze werkelijkheid. Denken vanuit zorgethisch perspectief daarentegen, vraagt om een andere 

definitie van autonomie: relationele autonomie. De mens vormt zichzelf in relatie tot anderen. Hij is niet autonoom 

ondanks, maar dankzij zijn omgeving.  

Relationele afstemming 

Goede zorg bestaat door in betekenisvolle relatie met de ander te treden. Het bestaat niet alleen uit alleen medisch 

correcte handelingen, maar vraagt om aandacht en nabijheid. Baart (2004) spreekt in zijn presentiebenadering van 

relationele afstemming. Dit vereist een open blik richting de unieke ander en eist om de reductie van de ander te 

beperken. Afgestemde zorg laat zich niet vangen in voorschriften, het vereist een constante openheid als zorgverlener om 

je handelen aan te passen door de reactie van de ander of zijn omgeving. Het vraagt om de ander echt serieus te nemen, 

ook in zijn onbegrijpelijk gedrag en vereist een radicale aansluiting bij diens leefwereld (Baart, 2010).  

Het dialogische aspect van de zorgrelatie, veronderstelt de noodzaak van erkenning (Goossens, 2010), erkenning voor de 

kwetsbare zorgontvanger, maar ook voor de kwetsbare zorggever. Of zoals Annelies van Heijst dit zegt: 

“Om een leven te leiden dat de moeite waard is, is meer nodig dan succesvolle zelfhandhaving. Het is ook 

belangrijk om er in de ogen van anderen toe te doen, én om zelf iemand te zijn die bepaalt of anderen ertoe doen. 

Mensen zijn, ook in de zorg, over en weer afhankelijk van wat ze van elkaar vinden. Het doet er toe of en hoe 

mensen tegen elkaar aankijken en of ze elkaar ‘zien staan’. Dit over en weer ‘in elkaars ogen bestaan’ is de 

dynamiek van erkenning.”  

(Van Heijst, 2008, p.9) 

Goede zorg 

Om onderzoek naar goede zorg te kunnen doen, is het van belang om het begrip verder te specificeren. Joan Tronto werkt 

haar definitie van zorgen  uit in vijf verschillende fases : Caring about, Taking care of, care giving, care receiving en caring 
11

with (Tronto, 1993; 2013). Deze fases verlopen niet lineair, maar zijn met elkaar verweven. Het zijn analytisch 

onderscheidende fases (Tronto, 1993). Zoals gezegd, voegt Tronto aan elke fase een morele component toe.  

Caring about beschrijft de herkenning van een behoefte aan zorg. Het vraagt om om aandachtigheid richting de ander als 

morele component, iets dat Baart beschrijft als ‘iemand zien staan’ in zijn presentietheorie. Het gaat hier om het blijvend 

zoeken naar de behoeften van een ander (Baart, 2007). Taking care of beschrijft de erkenning van de noodzaak dat er iets 

moet worden gedaan. Tronto koppelt dit aan verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid leidt niet per definitie tot 

11 Zie inleiding. 

12 



concreet handelen, maar kan ook uitgelegd worden als ‘het mogelijk maken van zorg’.  Care giving omschrijft het 

daadwerkelijke handelen van zorg. De morele component van deze fase is competentie. Competentie van de zorgverlener, 

maar ook de inrichting van een organisatie om daadwerkelijke goede zorg te geven.  De vierde fase, Care recieving,  

omschrijft de wederkerigheid van de zorgrelatie. Deze fase gaat over de ontvankelijkheid van de zorgverlener 

(Widdershoven, 2003), maar ook de openheid van de zorgverlener (Tronto, 1993). Tenslotte is er Caring with. Deze laatste 

fase heeft Tronto later toegevoegd om recht te doen aan de politieke en sociale context waarin het zorgen plaatsvindt. De 

morele component is hierbij solidariteit.  

Gesteld kan worden dat zorgen niet alleen over de persoonlijke relatie tussen zorgverlener en zorgontvanger, gaat. Zorg 

vanuit een sociaal politiek perspectief is een politieke praktijk die een samenleving opbouwt (van Nistelrooij, 2014; Visse et 

al., 2015).  

Politiek 

Zorgen vindt dus plaats in een organisatie en breder nog: in een politieke context. Door de brede definitie van zorg, die 

Joan Tronto formuleert, trekt zij het zorgen uit het private, in het publieke domein. Zo maakt zij van de zorgethiek een 

sociaal-politieke ethiek (Vorstenboch, 2005).  
Door het centraal zetten van de individuele keuzevrijheid en de opkomst van de ‘emancipatie van de patiënt’, werden de 

voorzieningen voor mensen met EMB de laatste jaren steeds beter. Er kwam in de zorg een sterkere focus op de 

ontwikkeling en goede zorg was niet langer slechts verzorgen. Van Heijst (2005) laat zien dat deze focus echter een 

keerzijde heeft: er kwam een steeds sterkere focus op gelijkheid in de maatschappij en politiek. Door deze focus op 

gelijkheid, bestaat er het risico dat we als samenleving niet langer oog hebben voor de ongelijkheid en afhankelijkheid 

waarin sommigen zich bevinden. Meiniger (Maes et al., 2011) gaat verder en stelt dat wie vanuit deze gedachte zorg draagt 

voor mensen met EMB, iets heeft uit te leggen. Hij laat zien dat een begrip van waardigheid dat uitgaat van bepaalde 

vermogens of gelijkheid, zorg voor mensen met EMB uitsluit. In navolging van Kittay (2005) grijpt hij daarom terug op het 

appèl dat uitgaat van de gemeenschappelijke afhankelijkheid, om de zorg voor mensen met EMB te rechtvaardigen. Hij 

stelt: 

“Wij zorgen voor hen [mensen met EMB], net zoals voor onze kinderen, niet omdat - laat staan op 

voorwaarde dat - ze zullen uitgroeien tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke volwassenen. Wij 

zorgen voor hen omdat wij in hen een appèl herkennen dat ons met hen verbindt zonder dat wij 

daarvoor andere redenen kunnen aanvoeren dan het gegeven dat ook wijzelf van zorg afhankelijk 

waren en zijn. ”  

(Meiniger in Maes et al., 2011, p.31) 

 

Recapitulatie en een andere weg 

De mens is volgens de zorgethiek geen losstaand individu, maar een relationeel wezen. Goede zorg ontstaat door in een 

betekenisvolle relatie met de ander te treden. In deze betekenisvolle relatie is er sprake van afhankelijkheid en moet er 

erkenning zijn door relationele afstemming. Zorg moet beschouwd worden als een praktijk en is op te delen in vijf fasen. 

Zorg heeft een politieke dimensie en de kennis over goede zorg is te vinden in de praktijk van het zorgen. Onderzoek naar 

goede zorg, moet dus inclusief zijn en heeft oog voor de verschillende perspectieven in deze praktijk. 

Door een sterke nadruk op tekst en taal in onderzoek naar zorg, worden de ervaringen van mensen die zich verbaal (bijna) 

niet kunnen uitdrukken veelal niet geïncludeerd, of zijn ze lastig te kennen. Het onderzoeken van de geleefde ervaring van 

iemand die zich niet uitdrukt in taal, maar zich bijvoorbeeld wel uitdrukt in de relationele afstemming, vraagt om een 

andere onderzoeksbenadering. Een non-verbale, relationele, zorgethische benadering is daarom het verkennen waard om 

de geleefde ervaring te tonen. Daarom formuleer ik in dit onderzoeksvoorstel een benadering waarin de nadruk ligt op wat 

zich visueel toont in het proces van relationele afstemming tussen mij en de ander: visuele fenomenologie. Deze 

reflectieve benadering kenmerkt zich door een dataverzameling, analyse en presentatie in de vorm van beeld, om zo dicht 

mogelijk bij het beeld zelf te blijven. De onderzoeker gebruikt hierbij een camera.  

Wanneer de kijker kan zien wat ik als onderzoeker door mijn camera zie, kijkt hij als het ware mee met de wereld die zich 

via mij, in relatie tot de ander ontvouwt. Zo wil ik de geleefde ervaring vangen, zichtbaar maken. Vanuit de zorgethiek is 

deze visuele focus om redenen van inclusie relevant, omdat hiermee een perspectief wordt ontsloten van een kwetsbare 

groep mensen dat vaak buiten beschouwing blijft. Daarnaast kan de te evalueren benadering een verrijking zijn op de 

bestaande onderzoeksbenaderingen in de zorgethiek. 

13 



2.2 Theoretische benadering 

Fenomenologie 

Kennis over zorgen is te vinden in de concrete praktijk. Dit onderzoek is daarom geen zoektocht naar de oorsprong van 

fenomenen, maar naar de verschijningen ervan in concrete situaties. De benadering die gevolgd is, past het beste binnen 

de brede stroming die fenomenologie heet. De fenomenologie is een benadering in de filosofie die zoekt naar de essentie 

van het onderzochte fenomeen. Deze benadering richt zich op "(...) het bestuderen en beschrijven van de werkelijkheid 

zoals ze verschijnt in de concrete ervaring." (Ayden, 2007, p.7) Deze beschrijving moet zoveel mogelijk recht doen aan de 

concrete ervaring, dus is zoveel mogelijk onafhankelijk van bestaande theorieën die verklaren waarom iets zich voordoet. 

Edmund Husserl, een van de grondleggers van de fenomenologie, beschreef hoe het pure fenomenologisch onderzoek 

start vanuit een perspectief dat vrij is van hypotheses of vooronderstellingen (Aydin, 2007). Husserl fundeerde zijn 'terug 

naar de dingen zelf' in het bewustzijn. In het bewustzijn krijgt alles betekenis. Het is de taak van de fenomenologen de pure 

aanschouwing te beschrijven, voordat deze betekenis krijgt in ons bewustzijn.  

Fenomenologie bestaat nu in veel verschillende vormen en hierdoor bestaat er veel onduidelijkheid over het gebruik van 

deze benadering. In dit onderzoek zal ik, in navolging van Husserl, kiezen voor een deels beschrijvende fenomenologie. 

Maar in tegenstelling tot Husserl, bouw ik door op de fundering in de lichamelijke existentie, zoals Merleau-Ponty deze 

beschreef (2009).  

Fenomenologie van Merleau-Ponty 
In de grondhouding is Merleau-Ponty het met Husserl eens, maar door zijn focus op de actieve dimensie van de 

waarneming komt hij met een zijnsleer die uitgaat van een lichamelijke intentionaliteit (Merleau-Ponty 1996; 2009). Dit 

verdient meer uitleg. 

Merleau-Ponty behoort tot de existentialistische fenomenologen, een richting waarin de fenomenologie en het 

existentialisme samenkomen. Het fundament voor zijn fenomenologie ligt niet in het bewustzijn, maar in de existentie, 

welke hij het être au monde noemt. Wij zijn volgens Merleau-Ponty niet op de wereld, maar behoren tot de wereld en en 

richten ons hierop (Aydin, 2007). Ons lichaam verhoudt zich tot een object in de tijd, ruimte en leefwereld en is daarom 

onderdeel van de betekenis die dit object krijgt.  

Judith Wambacq legt dit mooi uit in haar proefschrift over Merleau-Ponty en Deleuze:  

"Het is bijvoorbeeld maar omdat ik een object kan betasten dat ik mijn hand als tastend kan ervaren 

en dat mijn hand überhaupt als hand bestaat. Het is maar omdat er een wereld is die uitnodigt om 

zich op een bepaalde manier tot haar te verhouden, dat er ook een ‘être-au-monde’ of een lichaam 

kan zijn. (Wambacq, 2007, p.26)  

Merleau-Ponty komt op deze pre-reflectieve houding van het lichaam door een analyse van de waarneming. Voorafgaand 

aan de waarneming van bijvoorbeeld een tafel, verhoudt ons lichaam zich tot deze tafel. De waarneming is geen resultaat 

van een snel en onbewust oordeel, maar het is iets wat gebeurt voordat het denken plaatsvindt. Deze gerichtheid op de 

wereld, veronderstelt een zekere vertrouwdheid van het lichaam ten opzichte van de wereld. Merleau-Ponty kent het 

lichaam dus een actieve rol toe, het is niet het apparaat van het bewustzijn. Het lichaam is het subject van de waarneming.  

Toch 'grijpt' het lichaam een object niet. Het lichaam en datgene wat gegrepen wordt, zijn een geheel, omdat zij zich 

beiden in de tijd, ruimte en leefwereld begeven. Zij grijpen elkaar en geven elkaar betekenis. De oorsprong van de 

waarneming is volgens Merleau-Ponty dan ook niet te bepalen. Het is de vergelijken met twee spiegels die recht tegenover 

elkaar staan, daarin is de oorsprong van het beeld ook niet te bepalen. Wel is te zeggen dat alles wat ik van deze wereld 

weet, via de lichamelijke ervaring binnen gekomen is. De waarneming is een lichamelijke openheid naar de wereld, of zoals 

Merleau-Ponty het zelf zegt:  

"Alles wat ik van de wereld weet, zelfs via wetenschappelijke weg, weet ik op grond van een 

gezichtspunt dat het mijne is, op grond van een ervaring van de wereld, zonder welke de symbolen 

van de wetenschap nietszeggend zouden zijn." (Merleau-Ponty, 2009, p. 28) 

Omdat er dus geen denken bestaat buiten ons eigen denken, is er geen absolute waarheid. Niet dat Merleau-Ponty pleit 

voor totale subjectiviteit. Nee, hij pleit voor een wetenschap die zichzelf telkens opnieuw blijft uitvinden. De kennis over de 

mens zit in de dagelijkse interactie met zijn medemens en leefwereld. Om dit te zien moeten we de dingen bewonen, zoals 

het lichaam de dingen bewoont. Deze lichamelijke openheid is tegennatuurlijk, door de gangbare focus op oorzakelijkheid. 

Wij zijn niet gewend om ons te concentreren op de zintuiglijke ervaring. Wij leggen verbanden en zijn op zoek naar 
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oorzaken. Deze oorzakelijkheid negeert het mysterie van het menselijk bestaan, volgens Merleau-Ponty. De wereld is niet 

volledig kenbaar. Er zijn kernen van licht, gescheiden door flarden van duisternis. De taak van de wetenschap is daarom 

niet om de wereld te verklaren, maar om deze telkens opnieuw uit te drukken.  

De eigen ervaring moet hierin mee worden genomen, want het lichaam van de onderzoeker is onderdeel van de betekenis. 

Volledige reductie bestaat niet. Fenomenologie is geen "zuiver zijn", maar "Het is de zin die op het snijpunt van mijn 

ervaringen en op het snijpunt van de mijne en die van de ander zichtbaar wordt doordat zij in elkaar grijpen" 

(Merleau-Ponty, 2009, p.49). 

Visuele Fenomenologie en film 

Het tonen van 'snijpunten die elkaar grijpen' zorgt voor een dilemma. Inzichten moeten in een vorm gegoten worden om 

over te dragen, maar mogen niet gevangen worden in vaststaande begrippen en categorieën. Merleau-Ponty zoekt de 

oplossing voor dit dilemma in de beeldende filosofie. Beeldende filosofie zit tussen woord en beeld in, en is qua expressie 

en vorm gelijk aan een kunstwerk: het is nooit af en levert je elke keer een nieuw inzicht op. Deze rijke metaforen zijn niet 

verankerd in vaststaande begrippen, maar blijven open voor interpretatie .  
12

"De onvoltooidheid van de fenomenologie en haar stijl om telkens opnieuw te beginnen zijn niet het 
teken van een mislukking, maar zij zijn onvermijdelijk omdat de fenomenologie tot taak heeft het 
mysterie van de wereld en het mysterie van de rede te onthullen" 
(Merleau-Ponty, 2009, p. 41) 

Het is niet de taak van de fenomenologie om de wereld te verklaren, maar om deze steeds weer opnieuw uit te drukken. 

Deze werkelijkheid is niet eenduidig, maar complex en meervoudig. Om recht te doen aan deze complexe werkelijkheid en 

te laten zien hoe deze zich toont, zou ik nog dichter bij de werkelijkheid willen blijven dan Merleau-Ponty. Waar 

Merleau-Ponty zoekt in de beeldende filosofie, zou ik de werkelijkheid willen uitdrukken in slechts beeld en geluid.  

De films en theorie van Andrey Tarkovsky zijn hierin een voorbeeld. De films van deze Russische filmmaker staan bekend 

om hun expressionistische-, lange shots  en hoofdpersonen die zoeken naar betekenis is het leven. In zekere zin zijn de 13

shots in films van Tarkovsky beelden van het snijpunt van mijn ervaring met die van zijn ervaring en die van zijn onderwerp, 

zoals Merleau-Ponty de fenomenologie beschreef. Het beeld is, volgens Tarkovsky niet slechts een uitdrukking van de 

filmmaker, maar een ontsluiting van een wereld. Film is veel meer dan een visuele prikkel. Het kijken van een film, is een 

ervaring voor het hele lichaam . De Amerikaanse film theoreticus Vivian Sobchack sluit hierbij aan. Zo schrijft zij in Carnal 
14

thoughts over de lichamelijke ervaring van film:  

'Our fingers, our skin and nose and lips and tongue and stomach and all the other parts of us 

understand what we see in the film experience’  

(Sobchack, 2004, p. 84) 

Sobchack pleit voor de fenomenologie van film. In navolging van Merleau-Ponty, verlegt zij de focus op de lichamelijke 

ervaring, waarin film en lichaam elkaar betekenis geven. 

De Amerikaanse filosoof en fenomenoloog Christopher Yates gaat hier mee verder. Hij noemt de grootste kracht van film 

een zogenaamde 'disclosure of worlds'. De film verbindt de intentionaliteit van de filmmaker met die van de kijker.  
15

" The result is a two-fold disclosure of worlds. Entering the theater I go "on leave" from my ordinary 

world and sit in the darkness before a massive and beautiful world where I am "unseen." Here the 

film will shape my perception and position me in a screened world in which visual objects and 

narrative moments carry the determined weight of ultimate concerns. Following the viewing, my 

own world gives itself to me in an uncanny way. The theater hallway, the parking lot, the route 

home, all the projects and things I return to have an other-worldly feel in the short interval after the 

film is finished but before I have fully left its storied world. A fusion of horizons has occurred.."  

(Yates, 2006, p.4) 

12 Overigens steekt Merleau-Ponty de loftrompet over het feit dat Socrates niets op papier heeft gezet. Filosofie begint én eindigt volgens 
Merleau-Ponty met het besef niets te weten.  
13 Shot: Filmbeeld dat in een keer is opgenomen. 

14 Merleau-Ponty sluit hierbij aan in de Fenomenologie van de waarneming door zich af te zetten tegen de empiristen die waarneming 
alleen beschouwen als een visuele prikkel, maar ook tegen de intellectualisten die de waarneming reduceren tot een lichamelijke levering 
van data, die geordend worden door het bewustzijn. 
15 Yates bouwt voort op Dufrenne's Phenomenology of Aesthetics Experience. 
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Deze ontsluiting van horizonten is ook terug te vinden in de hermeneutische benadering van Gadamer (2014). De beleving 

van de film zorgt voor een fusie die keer op keer nieuwe inzichten geeft. In navolging van Merleau-Ponty's zijnsleer is de 

wereld een plaats waarin object en subject elkaar beïnvloeden. Deze film genereert daarom niet alleen een esthetische 

ervaring, maar ontsluit een bepaalde werkelijkheid. Film kan zo als vervanger van de beeldende filosofie, de geleefde 

werkelijkheid tonen en een dialogisch proces veroorzaken waarin diverse horizonten kunnen versmelten. 

 

2.3 Conclusie 

In dit hoofdstuk beantwoorde ik de eerste twee deelvragen: ‘Hoe wordt er vanuit de zorgethiek gekeken naar goede zorg 

voor en onderzoek naar mensen met EMB ?’ en ‘Wat zijn de theoretische gronden vanuit de fenomenologie voor een 

visuele benadering?’ 

Goede zorg voor mensen met EMB vraagt om oog voor de asymmetrie in de zorgrelatie, relationele afstemming en 

erkenning van de ander. Morele kennis over zorgen is te vinden in de praktijk van het zorgen zelf. Wetenschappelijk 

onderzoek zou zich daarom moeten concentreren op de gemeenschappelijke expressie in en de dialoog over de praktijk. 

Hierbij is het van wezenlijk belang om de stem van alle actoren die onderdeel van deze de praktijk zijn, te articuleren. 

In de wetenschap zijn er verschillende manieren waarop de stem van mensen met EMB geprobeerd is te articuleren, 

waarbij ook pre-reflexieve dimensies worden geïncludeerd. Door een sterke nadruk op tekst in zowel dataverzameling, 

analyse en presentatie, lijkt echter de meest kwetsbare groep buiten deze onderzoeken te vallen. Als mensen met EMB wel 

betrokken worden, is dit via zogenaamde proxies, of worden visuele observaties omgezet in taal . Het verkennen van een 
16

visuele benadering in zowel dataverzameling, analyse en presentatie, is daarom het verkennen waard.  

De analyse van de waarneming door Merleau-Ponty, laat zien dat de pre-reflectieve houding van het lichaam uit te drukken 

is, maar zich niet laat vangen in vaststaande categorieën. Vanuit de fenomenologie van Sobchack, doordacht door Yates, 

wil ik het begrip ‘beeldende filosofie’ van  Merleau-Ponty gebruiken als onderbouwing voor het gebruik van film. 

Geïnspireerd op de films van Targovksy, kom ik tot een benadering die ik ‘Visuele fenomenologie’ noem. Deze biedt 

mogelijkheden om een geleefde ervaring te tonen van mensen die zich niet uitdrukken in taal.  

 

 

 

  

16 Zie hoofdstuk 1.2. 
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"But that is the most painful part of creative work: finding the shortest path 

between what you want to say or express and it's ultimate reproduction in the 

finished image." 

-Targovsky  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Methode 

Vanuit de visuele fenomenologie als basis, ga ik in het komend hoofdstuk concreter in op de te gebruiken methode. Ik 

beargumenteer het gebruik van de reflective lifeworld approach in combinatie met de existentialen van Van Manen, om 

vervolgens de specifieke uitwerking voor dit onderzoek aan u voor te leggen. 
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3.1 Onderzoeksbenadering 
 
Inleiding 

Het grote probleem van de filosofie is, volgens Merleau-Ponty, dat ze alles in begrippen en categorieën probeert te vatten. 

Zo onderscheidt ze dingen die niet te onderscheiden zijn en ontneemt ze de mogelijkheid om terug te gaan naar de dingen 

zelf, om deze te bewonen. Filosoferen is voor Merleau-Ponty vooral een tegennatuurlijke houding aannemen. Door uit de 

wereld te stappen waarin alles gedefinieerd is in betekenissen en open te staan voor de eigenlijke ervaring, krijgen we 

inzicht in het proces van de constitutie van betekenissen. 

Om zo dicht mogelijk te blijven bij de wereld zoals deze zich aan mensen met EMB voordoet en om andere manieren dan 

talige wetenschap te gebruiken, wil ik dit fenomenologisch onderzoek via film visueel maken. In deze visuele 

fenomenologie gebeuren dataverzameling, analyse en presentatie via film. Om recht te doen aan de vooronderstelling dat 

ik zelf (filmer) onderdeel ben van de (betekenis van een) leefwereld van de gefilmde, zal ik gebruik maken van een 

reflectieve benadering: de Reflective Lifeworld Approach (Dahlberg et al., 2008). Om de analyse te structureren, zal ik 

gebruik maken van de existentialen van Max van Manen (2014). De analyse zal in navolging van Max van Manen niet 

slechts blijven bij een beschrijvende fenomenologie, maar ook een interpretatieve sprong maken.  

Reflective Lifeworld approach 

De reflective lifeworld approach (RLA) is een empirische toepassing van de fenomenologie (Dahlberg et al., 2008). Het past 

de fenomenologische blik toe door te kijken naar de geleefde ervaringen in de leefwereld van de onderzochten. 

Tegelijkertijd accepteert het de onmogelijkheid van volledige reductie. Het onderzoek is daarom in zowel dataverzameling, 

analyse en presentatie doordrongen van zelfreflectie en vereist een hoge mate van aanpassingsvermogen van de 

onderzoeker. Zoals Moodley het zegt:  

"Drawing from the hermeneutic philosophies of Gadamar and Ricoeur, the reflective lifeworld 

researcher is a sensitive human scientist who approaches the objects of study with both curiosity and 

a sense of tradition, and who seeks to be suprised through the knowledge generation activity." 

(Moodley, 2009, p.1)  

Tijdens het onderzoek moet de onderzoeker een zo open mogelijke houding aannemen richting de leefwereld van de 

ander. In tegenstelling tot Husserl, die uitging van volledige reductie, accepteert RLA de onmogelijkheid van deze eis. Toch 

moet een wetenschapper de 'tegennatuurlijke houding' aannemen. Een van de grondleggers van deze methode, Dahlberg, 

spreekt hier van bridling (Dahlberg et al., 2008). Bridling duwt de vooronderstellingen van een onderzoeker niet weg, maar 

omarmt deze juist. De interactie tussen de leefwereld van de onderzoeker en onderzochte fenomeen, zorgen voor 

betekenis en moeten dus niet worden genegeerd. Zij zijn juist een bron van kennis. Door vroege conclusies uit te stellen, is 

er binnen deze methode veel aandacht voor de interactie van de leefwereld van de onderzoeker en de onderzochte. Zo is 

er binnen de RLA ruimte voor de 'ander' om zichzelf langzaam te laten zien, zonder dat de eigen inbreng hierin genegeerd 

wordt. Deze reflectieve houding vereist van de onderzoeker openheid in zijn gedachten tijdens het gehele onderzoek en 

nauwkeurigheid in het registreren van deze.  

Uiteindelijk komen thema's als flarden van de werkelijkheid aan het licht. Het uiteindelijke doel van deze 

onderzoeksmethode is niet een vaststaande conclusie, maar een weergave van de leefwereld van de betrokkenen. Het 

doen van onderzoek met de RLA is eerder een poging om verborgen gedeelten van het menselijk bestaan te beschrijven 

die bij andere onderzoeken onderbelicht blijven. Bridling zorgt ervoor dat het uiteindelijke onderzoeksresultaat ook open 

staat voor kritiek en aanspoort tot voortgaande verkenning (Dalhberg et al., 2008). 

 

  

18 



3.2 Aanpak 
 
Dit visueel fenomenologisch onderzoek is uitgevoerd via de Reflective Lifeworld Approach. Om duidelijk te maken hoe het 

onderzoek naar mensen met EMB er stap voor stap uit zag, beschrijf ik in de komende paragraaf de aanpak en fasering van 

het onderzoek. Figuur 3.1 geeft een visuele weergave van het onderzoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1: Visuele weergave van het onderzoek.  
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3.3. Casusdefinitie en condities scheppen 

Woning 

Het onderzoek vond plaats bij de organisatie Prisma in een woning voor mensen met EMB . Deze woning, die gelegen is in 
17

een woonwijk, is opgesplitst in twee gedeelten: een voor de volwassenen en een voor de jongeren. Beide delen zijn 

afgezonderd van elkaar en slechts toegankelijk door deuren die op slot gaan of via de tussenliggende keuken. De bewoners 

zijn hierdoor in twee groepen van elkaar afgezonderd. Ze kunnen wel contact hebben, maar dan in de gemeenschappelijke 

tuin. Deze tuin is, door middel van een hek, ook opgesplitst in twee delen.  

Doordeweeks gaan alle bewoners naar de belevingsgerichte dagbesteding van 09.00-14.15 uur, in het weekend zijn ze de 

hele dag op de woning. Op uitzondering van een bewoner, die een nacht naar huis ging, sliepen alle bewoners in de 

onderzoeksperiode elke nacht op de woning.  

De ondersteuning in de woning vond plaats in drie verschillende shifts: vanaf 07.00-10.00, van 14,15-21.00 en een externe 

nachtdienst ter ondersteuning van meerdere woningen in de nacht.  

Doelgroep 

Het onderzoek vond plaats bij de volwassen bewoners. Deze deelwoning werd bewoond door vijf mannelijke bewoners 

met EMB, variërend in de leeftijd van 35-77 jaar. Geen van de bewoners was in staat om te communiceren door middel van 

de Nederlandse taal en elke bewoner had ondersteuning nodig bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen. 

In het onderzoek zijn drie mannen gevolgd, respectievelijk van 35, 71 en 77 jaar. Het selecteren van de participanten is in 

samenwerking met de organisatie gegaan. Ik heb via Prisma een brief naar de wettenlijk vertegenwoordigers gestuurd met 

bijbehorende toestemmingsverklaring (bijlage 2). Van de vijf bewoners kreeg ik voor een persoon geen toestemming van 

de wettelijk vertegenwoordigers. Een ander persoon werd buiten het onderzoek gelaten wegens gedragsmatige 

overwegingen vanuit de organisatie. De andere drie bewoners zijn gevolgd voor een periode van 10 dagen.  

Condities scheppen: Tijdelijk bewonen 

Omdat de deelwoning plaats kan bieden aan zes bewoners, was er een kamer vrij. Ik mocht als onderzoeker van deze 

kamer gebruik maken tijdens de onderzoeksperiode. Voor een goed onderzoek, met aandacht voor de relationele 

afstemming met bewoners en personeel én het ophalen van de data, ben ik voor een periode van tien dagen en negen 

nachten aaneengesloten op de woonvoorziening gebleven. In overleg met de organisatie is besloten om de verschillende 

bewoners alleen overdag actief te volgen met camera. Vanwege de noodzakelijke rust voor de bewoners is het laatste uur 

voor het slapen niet meegenomen. Vanwege mijn persoonlijke noodzakelijk rust, is de nacht buiten het onderzoek gelaten. 

De eerste twee nachten en de eerste dag zijn gebruikt om condities voor het onderzoek te scheppen en te observeren. Ik 

observeerde de dagelijkse handelingen op de woonvoorziening, door een medewerker te volgen. Ik filmde en testte met de 

camera, maar deze beelden zijn buiten de analyse gelaten. Wanneer ik niet filmde, was ik in de deelwoning aanwezig en 

praatte met de aanwezige medewerkers. Op deze manier kon ik wennen aan de mensen, omgeving en het ritme en konden 

de bewoners en medewerkers wennen aan mij. Vanaf het moment van binnenkomst reflecteren ik actief op mijn 

gedachtes, gevoelens en vooronderstellingen (bijlage 3) en deelde ik een selectie daarvan met mijn eerste begeleider in de 

vorm van ‘peer debriefing’: ik legde mijn reflecties en inzichten voor aan de eerste begeleider, om de kwaliteit van het 

onderzoek te bevorderen.  

Fragment logboek: Dag 2 

Ik merk dat ik niet alleen fenomenologisch kan kijken (wat is dat eigenlijk?), maar dat ik vanuit 

mijn kennis over de doelgroep ook gedragsmatig kijk (en let op het anticiperen van de 

werknemers). Het is daarom lastig om een focus te vinden. Het liefst wil ik alles vastleggen en 

dan in de analyse eindeloos puzzelen, maar dit is praktisch niet haalbaar. Ik ben op zoek naar 

kaders, zeker ook omdat de hele ervaring intens is. Tegelijkertijd kijk ik als mens naar deze 

mensen. Zo maakt client Maarten  in eerste instantie een beperkte indruk, maar komt hij op mij 
18

steeds over als een man die gezag uitstraalt. Vanuit zijn vaste hoek lijkt hij soms de boel te 

overzien en bijna te dirigeren. 

 

17 De organisatie (Prisma) spreek zelf van een woning voor mensen met een meervoudig complexe beperking. Maar zoals in de 
begrippenlijst te lezen is, worden deze termen door elkaar heen gebruikt.  
18 Alle namen in dit onderzoek zijn gefingeerd in het kader van de privacy van de bewoners.  
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3.4 Dataverzameling 

Verzameling via flim: relationele afstemming en techniek 

De dataverzameling vond plaats in zeven dagen (van woensdagochtend tot en met woensdagavond). In het weekend heb ik 

niet gefilmd, omdat deze dagen sterk afweken van de doordeweekse dagen. Wel ben ik op de locatie gebleven.  
19

De drie bewoners werden elk twee dagen gefilmd. Omdat de bewoners naarmate de tijd verstreek, meer leken te wennen 

aan mijn aanwezigheid, heb ik ervoor gekozen om elke bewoner één dag voor het weekend en één dag na het weekend te 

filmen . Om betekenisvol te filmen en recht te doen aan de lichamelijke intentionaliteit, zoals deze ten grondslag ligt aan 
20

de fenomenologische benadering, filmde ik sensitief en expressief. Vanuit het idee van relationele afstemming, stemde ik 

al filmend af, om onderdeel te zijn van dat wat zich voor deed. Concreet betekende dit dat ik niet alleen registreerde hoe 

de cliënt reageerde op prikkels, maar ook mijn eigen gevoelens en sensaties betrok in het maken de verschillende shots 

(denk aan licht-donker, perspectief, scherpte-diepte, kadering).  

Technisch filmde ik in eerste instantie vanuit de hand, om actief te blijven kiezen wat ik wel en niet in beeld bracht. 

Sommige momenten filmde ik vanaf een statief, omdat ik op die manier afstand tot de interactie van bewoners kon 

bewaren en stabiel kon filmen.  

De shots  duurden minimaal twee minuten. Zo dwong ik mijzelf om de tijd te nemen en open te blijven staan voor de 
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dingen die mij in eerste instantie zouden zijn ontgaan.  
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Op elke dag waren er drie verschillende periodes waarop ik filmde: van 07.00-10.00, van 14.15-18.00 en van 18.30-20.00 

uur. Tijdens deze periodes volgde ik de bewoners constant en filmde ik in totaal 09:38 uur. Tussendoor zette ik alle 

bestanden op de computer en beschreef ik mijn gevoelens en gedachten in een reflexief logboek (Bijlage 3). Dit om recht te 

doen aan de interactie, of bridling, zoals voorgeschreven in de RLA (Dahlberg, 2008). De uiteindelijke verzamelde beelden 

werden per bewoner geordend en in Adobe Premiere Pro geladen. 

Vanwege de verbale beperkingen van de bewoners, was er geen mogelijkheid om te vragen naar duiding van bepaalde 

voorvallen. Sommige duiding werd gegeven door de verpleging, maar ik vroeg hier niet actief naar.  

Ethische overwegingen 

Bewoners waarvoor geen toestemming verleend was om ze te filmen, zijn op geen enkele manier actief in beeld gebracht. 

Op enkele shots in de totale dataverzameling zijn deze wel op de achtergrond te zien. Ik heb er bewust voor gekozen om 

deze beelden wel mee te nemen in de analyse, omdat het onderwerp van het beeld niet de persoon in kwestie was. In de 

presentatie van de resultaten zijn deze shots niet meegenomen.  

Drie keer heb ik de camera bewust uitgedaan. Het eerste moment, was een moment waarop een bewoner zichzelf 

aanhoudend sloeg en ik zelf kon ingrijpen door naast de bewoner te gaan zitten en hem over zijn hand te aaien. Het 

tweede moment beschrijf ik in onderstaand logboekfragment . Het derde moment was voor het toedienen van een klysma 

bij een zieke bewoner. De verpleegkundige gaf op dit moment aan dat filmen op dat moment absoluut niet wenselijk was 

voor de bewoner.  

Logboekfragment: Dag 3; 17:20 

“Daarnet werd het me even te veel. Voor het eten werd iedereen verschoond en de lucht die van de 

ontlasting afkwam was erg intens voor mij. Zelfs toen ik het eten begon te ruiken, bleef ik met deze 

geur in mijn neus zitten. Het eten werd door Peter snel naar binnen gewerkt, na het drinken stond hij 

op en op zijn knieen bewoog hij terug naar zijn bank. Hier bleef hij even stil staan, maar daarna ging 

hij zitten. Vrijwel meteen moest hij overgeven (fragment 93) in zijn hand. Peter at het braaksel 

meteen weer op en plukte de losse stukjes uit zijn hand. Daarna sloeg hij zichzelf een aantal keer hard 

op zijn hoofd. Hij ging over zijn buik door het vocht van het eten (of braaksel) en sloeg zichzelf een 

aantal keer hard op zijn hoofd. Daarna beet hij zichzelf in de hand waarmee hij sloeg en bleef hij 

‘rustig zitten’. Ik stopte met filmen en ging naar mijn kamer om dit fragment na te kijken, omdat het 

me ergens intrigeerde. Toen ik opnieuw zag hoe Peter zijn braaksel opat, werd ik intens misselijk en 

voelde het alsof ik weg moest. Ik ben meteen naar buiten gegaan -alle deuren uiteraard opendraaien 

en achter mij op slot- en ben voor het huis gaan zitten. Een sigaretje later ging het weer. Ik ben 

19 Er was dat weekend een familiedag, waardoor ik de familie van de participanten heb gesproken. 
20 Zo was er op de eerste dagen een bewoner die weigerde te drinken als de onderzoeker in de buurt was. Later in de week dronk deze 
weer zoals de verpleging gewend was.  
21 Zie begrippenlijst 
22 In de dataverzameling zijn uiteindelijk ook shots gekomen die korter waren. In eerste instantie waren dit noodzakelijke ‘sfeerbeelden’, 
om de montage mogelijk te maken. Later ook andere perspectieven op herhalende handelingen.  
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meteen naar binnen gelopen om dit op te schrijven. Tijdens het typen hoor ik een medewerker 

zeggen: ‘Ha Peter, lig jij helemaal in een deuk, dit staat niet op de film. Oh ja je ligt helemaal in een 

deuk.” Op dit moment lukt het me even niet om terug te gaan. Ik eet nog een paar druiven, drink wat 

water en ruik aan mijn t-shirt. Dan pak ik mijn camera en ga ik weer. “ 

 

3.5 Analyse 

Bij thuiskomst is het materiaal geanalyseerd aan de hand van een opgesteld analyseschema  , gebaseerd op het “Concept 
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Analyseplan Body awareness (hermeneutische fenomenologie)” (van der Meide, 2015) en aangepast in overleg met de 

eerste begeleider. Dit analyseplan is gebruikt om stap voor stap vertrouwd te raken met het materiaal, bewust te worden 

van het eigen perspectief en uiteindelijk meer te leren over het fenomeen. Hoewel er wel sprake is van fasering, loopt deze 

analyse niet lineair. Het analyseplan is gebaseerd op de hermeneutische cirkel van Gadamer: Een herhalende beweging 

tussen het geheel en de delen. De fasering is dynamisch en niet vast omlijnd (van der Meide, 2015).  

 

Vertrouwd raken 

In de eerste stap van de analyse, is het materiaal georganiseerd in Adobe Premiere Pro (CC) en volledig bekeken (09.38 

uur). Voor elk dagdeel dat er gefilmd werd, is er een apart mapje gemaakt. Elk shot kreeg een eigen nummer (gebaseerd op 

chronologie) en kleur (gekoppeld aan participant).  

Afbeelding 3.2 en 3.3: De verschillende kleuren per bewoner en de nummering van de shots. 

Tijdens dit proces zijn de beelden bekeken, waarbij ik mijzelf zoveel mogelijk onthield van interpretatie of duiding. 

Opvallende dingen, of gedachtes noteerde ik in een notitieblok , zo werd ik mijzelf bewust van mijn eigen perspectief. Om 
24

buiten de verbale beschrijving te blijven, is er voor gekozen de fragmenten te nummeren.  

Categorieën  

De tweede analysefase was een descriptieve fase: alle beelden zijn opnieuw bekeken, om op zoek te gaan naar 

‘categorieën’ die voor mij zichtbaar werden in de beelden van de participanten. Voor elke categorie die er ontstond is een 

aparte tijdlijn waarop meerdere video’s geplaatst kunnen (sequence) aangemaakt. 

Afbeelding 3.4 en 3.5: Descriptieve categoriën en een de sequence ‘bijten’.  

23 Zie bijlage 4 
24 Dit is niet mijn logboek. Omdat ik snel wilde schrijven tijdens het bekijken, noteerde ik dit op papier. Voor een voorbeeld, zie bijlage 4.  
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Om zoveel mogelijk recht te doen aan het getoonde, ben ik zo dicht mogelijk bij het beeld en geluid gebleven met de 

beschrijvingen. Het was onmogelijk om ook in dit gedeelte van onderzoek taal uit te sluiten. Zoals te zien is in afbeelding 

3.4, zijn de meeste categorieën beschrijvend. Het doel van deze fase was om meer verbinding tussen de verschillende 

fragmenten te zoeken, zonder deze al in een duidelijk kader te plaatsen. Uiteindelijk vond er verzadiging plaats, doordat de 

fragmenten minder leken toe te voegen aan de verschillende categorieën. Zie onderstaand fragment uit het logboek: 

Logboek (Analyse 10-11-2017): 

Het lijkt wel alsof ik bij het analyseren elke keer hetzelfde proces doorloop: Eerst moet ik in de wereld 

van de woonvoorziening komen; Het eerste half uur bekijk ik elke seconde van het ruwe materiaal. Ik 

laat me helemaal opzuigen door beeld en geluid en speel sommige stukken meerdere keren achter 

elkaar af. Conclusies trek ik niet, ik beschrijf slechts wat ik zie door de fragmenten te thematiseren. 

Naarmate ik meer gekeken heb, spoel ik sneller fragmenten door. Alsof ik nu weer in de 

woonvoorziening zit en weet wat ik ga zien. Ik bespeur bij mezelf ook de neiging om de fragmenten niet 

langer onder bepaalde thema’s onder te brengen, omdat ze hieraan weinig toevoegen. Alleen de 

uitzonderingen zijn nog interessant. Deze maken dat ik nieuwe thema’s moet maken, of dat een thema 

een andere invulling krijgt.  

Ik voel me hier slecht bij. Alsof ik aan het einde slordig word en mijn aandacht verlies (zoals ik wel 

vaker in het dagelijks leven heb). Nu zal dit allicht zo kunnen zijn, maar ik denk ook dat dit is waar 

in de literatuur over gesproken wordt wanneer ‘ verzadiging’  optreedt. Dus dat het in het licht 

van de beschreven benadering juist goed is dat dit gebeurt.  

 
Interpretative sprong: Existentialen  

In de derde analysefase ontstond behoefte aan ordening van het materiaal volgens de existentialen van Van Manen. 

Daarmee werd een interpretatieve stap gemaakt (van Manen, 2014). Van Manen baseert deze ontologische structuren op 

de existentialen van Heidegger. Het zijn tijdloze structuren in de leefwereld van ieder mens. Van Manen beschrijft de 

volgende vier existentialen: lived Body, lived Space, lived Time en lived Relations  Elke existentiaal laat met een ander 
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perspectief iets zien van het onderzochte fenomeen. In dit onderzoek zijn ze daarom gebruikt om de data te structureren, 

in eerste instantie op individueel niveau, later om meer te zeggen over het fenomeen.  

Onder ‘Lived Body’ versta ik de shots die in mijn ogen iets zeggen over de lichamelijke ervaring die te zien is. In navolging 

van Merleau-Ponty, behelst dit niet het lichaam als object, maar subject van de waarneming.  Lived Space toont hoe de 
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beleving van ruimte iets laat zien over de geleefde ervaring van de woonlocatie. Onder Lived time versta ik de fragmenten 

die iets tonen op het geheel vanuit het perspectief tijd.  En tot slot is er nog Lived relations. Hieronder versta ik shots die 

iets laten zien over het interpersoonlijke contact. 

Deze existentialen werden op cliëntniveau in verschillende sequences bij elkaar gebracht, zodat er een overzicht kwam van 

de de hele onderzoekseenheid (drie bewoners) in 12 sequences. Vervolgens werden flarden van licht (beeldende shots) die 

iets lijken te onthullen over de geleefde ervaring, geselecteerd. Deze beeldende shots waren verhalen op zich en toonden 

meer dan alleen het perspectief van de existentialen waar ik ze onder had geplaatst. Ik kwam hier in conflict tussen de 

verhalen waar de shots onderdeel van zijn en existentialen waar zij onder vallen.  Er is, in navolging van van Manen (2014) 
27

en van der Meide (2015), gekozen om de verhalen te vertellen. Want:  

“Anders dan bij coderen waar de focus ligt op het systematiseren van de data, laten verhalen meer 

ruimte voor de complexiteit en rijkheid van ervaringen en de creativiteit die nodig is om het 

fenomeen te ‘grijpen’ op ontologisch niveau.”  (Concept Analyseplan Body awareness, van der 

Meide, 2015) 

  

25 In zijn boek (van Manen, 2014) schrijft hij niet over lived Relations en wel over Lived objects. Op zijn eigen website, die tevens als 
onderzoeks hulpmiddel te gebruiken is, schrijft hij over de genoemde vier existentialen. 
(http://www.phenomenologyonline.com/inquiry/methods-procedures/reflective-methods/guided-existential-reflection/) 
26 Strikt gezien was er een dubbele mogelijkheid voor de lichamelijke ervaring: tijdens het doen van onderzoek waren zowel onderzoeker 
(waarnemer) en onderzochte subject in de waarneming. Tijdens de analyse was de onderzoeker daarnaast ook nog eens de kijker (zie 
zorgethische reflectie).  
27 Zie reflectie: Existentialen werden doel op zich, door kracht van verhalen, kwam focus op fenomeen weer terug.  
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3.6 Film als presentatie van bevindingen 

Andrey Tarkovsky schrijft in de analyse van zijn eigen werk over het samenvoegen van verschillende filmfragmenten: 

 

"In isolation each component part will be dead- or perhaps, on the contrary, down to its tiniest 

element it will display the same charactaristics as the complete, finished work. 
(Tarkovsky, 1986, p. 104) 

Het onderzoek moest in een duidelijke vorm 'gegoten' worden, om de opgedane kennis overdraagbaar te maken. De 

uiteindelijke verhalen vormden de bouwstenen voor de fenomenologische film. Vanuit de sequences met de vier 

existentialen werden fragmenten gekozen die iets vertelden over de geleefde ervaring van mensen met EMB. Samen 

moesten deze fragmenten een film worden. In dit creatieve proces is de feitelijke werkelijkheid losgelaten, om recht te 

doen aan de fenomenologische betekenis. Uiteindelijk zijn er vijf verhalen ontstaan, die bij elkaar een beeld geven van de 

geleefde ervaring en apart deelaspecten laten zien.  

 

3.7 Dialoog 

Tot slot is de film vertoond aan een selectie van zes medewerkers van Prisma. De verbinding van horizonten tussen 

professionals en de geleefde werkelijkheid van mensen met EMB werd de aanzet voor een dialoog.  

De vertoning en het gesprek over de film vond anderhalve maand na de dataverzameling plaats in de woonvoorziening van 

het onderzoek, op een moment dat de cliënten niet aanwezig waren. Er waren zes zorgprofessionals aanwezig en ikzelf als 

onderzoeker en moderator. Eerst werd de film bekeken en vervolgens de dialoog gestart. De aanpak en opzet van deze 

bijeenkomst is voorbesproken met de eerste begeleider.  

Tijdens deze dialoog werd de film, als presentatie van de benadering, geëvalueerd. Daarnaast is gevraagd of de aanwezigen 

de geleefde ervaringen van de bewoners herkenden of niet, en vervolgens werd gesproken over wat dit zou betekenen 

voor goede zorg. Het gesprek is opgenomen met een voicerecorder, maar door een technisch defect is hiervan slechts het 

eerste gedeelte (10 minuten) bewaard gebleven. Wel heb ik daarnaast aantekeningen gemaakt van het overige uur.  

 

3.8 Conclusie  

In dit hoofdstuk gaf ik antwoord op de derde deelvraag: ‘Hoe ziet een visuele onderzoeksbenadering naar een geleefde 

ervaring er in de praktijk uit?’ 

Om recht te doen aan de fenomenologische, zorgethische grond van de visuele fenomenologie, is een reflectieve methode 

vereist. Voor dit onderzoek is daarom gebruik gemaakt van de Reflective Lifeworld Approach van Dahlberg (2008). De 

interactie tussen de leefwereld van de onderzoeker en de onderzochten zorgt voor betekenis en kan dus niet worden 

genegeerd. Het gebruik van brilding om dit inzichtelijk te maken, vereist een open houding van de onderzoeker en het 

bijhouden van een logboek. 

Voorafgaand aan de dataverzameling vond een periode van condities scheppen plaats. De randvoorwaarden werden in de 

praktijk bepaald en door middel van peer debriefing werd de kwaliteit van onderzoek in deze fase bevorderd. De data werd 

verzameld in een periode van zeven dagen. De onderzoeker probeerde toegang te krijgen tot de geleefde ervaring vanuit 

het idee van relationele afstemming. Concreet betekende dit dat ik sensitief en expressief filmde en actief reflecteerde.  

Tijdens de analyse is het ‘Concept Analyseplan Body awareness (hermeneutische fenomenologie)’ (van der Meide, 2015) in 

overleg met de begeleider aangepast en gebruikt. De descriptieve fase werd opgevolgd door een interpretatieve fase. 

Tijdens deze tweede analysefase werd gebruikt gemaakt van de existentialen lived Body, Lived Space, lived Time en lived 

Relations. (van Manen, 2014). Aan het einde van deze fase zijn de existentialen losgelaten, omdat de beeldende shots 

meer ruimte lieten voor de complexiteit en rijkheid van de ervaringen. De beeldende shots vormden uiteindelijk vijf 

verhalen die samen de film maken. Deze film is laten zien aan zes zorgprofessionals die dagelijks met de bewoners werken. 

Na aanleiding van de film is een dialoog gevoerd om de benadering te evalueren.  
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“The art is the convincing evidence. It speaks for itself, and the written text 

reflects on its qualities and significance.”  

(Leavy, 2017, p. 34 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bevindingen 

Dit hoofdstuk bestaat voornamelijk uit de film. Het hoofdstuk bevat een samenvatting van de dialoog die met 

zorgprofessionals gevoerd is na aanleiding van de film, om vanuit hun perspectief antwoord te geven op de vraag of een 

visuele fenomenologie bij kan dragen aan inzicht in de leefwereld van mensen met EMB en wat dat zou betekenen voor 

zorg.  
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4.1 Film 

NB: Om recht te doen aan de film, is het van belang deze eerst te kijken voor u verder leest.  

De film is aangeleverd op een versleutelde USB-stick.  

De vijf verhalen vormden de bouwstenen voor de fenomenologische film. De feitelijke werkelijkheid is aangepast, om recht 

te doen aan de fenomenologische inhoud. Dit wil zeggen: de chronologie en oorzakelijkheid zijn in bepaalde mate 

losgelaten, om het verhaal over de essentie van de geleefde ervaring te vertellen.  

Het geheel is is een poging geworden om verwonderd de heterogene werkelijkheid vanuit een zorgethische blik in beeld 

brengen. De fragmenten laten hier details van zien, maar snijden tegelijkertijd ook de grotere thema's aan in de ervaring 

waaronder wederkerigheid en afhankelijkheid, erkenning en relationele afstemming. De film is geen vaststaande conclusie, 

zodat het oproept tot dialoog en is gelaagd, zodat het ruimte laat voor verschillende interpretaties.  

Er bewust voor gekozen om de film – naast datgene dat reeds in het vorige hoofdstuk aan bod kwam - niet verder toe te 

lichten of uit te leggen.  

 

4.2 Dialoog 

Het doel van de dialoog was tweeledig: Visuele fenomenologie evalueren aan de hand van de film als presentatie en het 

voeren van een gesprek over goede zorg na aanleiding van de getoonde ervaring.  

 

Na het kijken van de film was het even stil onder de zes professionals. Het gesprek kon niet meteen starten, omdat het 

enkele minuten duurde voordat ik de opnameapparatuur aan had gezet. Toen dit eenmaal zo ver was, startte ik de dialoog 

met de vraag of ‘het herkenbaar’ was. Het gesprek verliep natuurlijk, mensen mochten uitpraten en waren het 

voornamelijk met elkaar eens. Het was opvallend om te zien hoeveel oog de medewerkers hadden voor het getoonde 

(binnen)perspectief aan de ene kant en hoe snel ze dit spiegelde aan de door hen beleefde werkelijkheid. De ontsluiting 

van horizonten (Yates, 2006), vond plaats: 

“En als je dan kijkt naar een van de eerste shots van Kees Jan, [dan] vind ik het zo mooi om te 

merken dat je zijn beleving ziet en ondertussen Peter op de achtergrond hoort. (...) dan merk je pas 

hoe dat voor hun zelf aanwezig is.”  

- Zorgprofessional tijdens dialoog 

Onderstaande punten kwamen het meeste naar voren in het gehele gesprek:  

Herkenbaarheid: Alle aanwezige zorgprofessionals gaven aan dat de beelden heel herkenbaar zijn en dat de mensen 

weergegeven zijn zoals “(...) ze zijn”. In het gesprek maakten zij een koppeling naar hun eigen perspectief en de interactie 

die de zij zelf vaak zien. De zorgprofessionals gaven aan het jammer te vinden dat zij tijdens hun werkzaamheden de 

mensen zelf vaak niet zo konden zien. Onderstaande opmerking illustreert dit:  

 

“Ze zijn weergegeven zoals ze zijn. Of het nou een shot van 15 seconde of van 30 seconde is, je hebt 

wel de essentie van de personen laten zien. Ik wou dat ik ze zo kon zien, maar als ze mij zien, 

verwachten ze meteen iets.” - Zorgprofessional tijdens dialoog 

Binnenperspectief: De film zorgde er ook voor dat de zorgprofessionals zich verplaatsen in de bewoners, waarbij ook 

meteen het contrast werd gemaakt met de eigen perceptie. Het getoonde binnenperspectief werd als zodanig herkend en 

zorgde voor nieuwe inzichten over de onderlinge interacties, zoals in dit citaat:  

“ Als wij aan het werk zijn, zijn we met vijf cliënten tegelijk bezig bezig en alle geluiden enzo komen 

dan niet echt binnen. En als je dan kijkt naar een van de eerste shots van Kees Jan, vind ik het zo mooi 

om te merken dat je zijn beleving ziet en ondertussen Peter op de achtergrond hoort. (...) dan merk je 

pas hoe dat voor hun zelf aanwezig is.” - Zorgprofessional tijdens dialoog 
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Dit binnenperspectief zorgde meteen voor een reflectie op het eigen handelen. Zo merkte een van de zorgprofessionals op 

dat zij zelf constant haar aandacht moet verleggen tijdens haar werkzaamheden. Zij vroeg zich na aanleiding van de film 

hardop af hoe dit voor de cliënten moest zijn. De zorgprofessionals gaven aan de film als een waardevol perspectief op hun 

werk te zien, omdat zij hier zelf in de dagelijkse handelingen weinig tijd voor hebben.  

“ Zoals hij [Peter] in de badkamer zat (...) normaal wanneer er een - vinden wij - storende factor 

aanwezig is, reageert Peter daar heel erg op. Ik vond het nu een toonbeeld van ontspanning. En dat 

vind ik zo mooi om te zien, want op het moment dat ik in de badkamer ben, ben ik functioneel bezig 

en zie ik dit niet.” - Zorgprofessional tijdens dialoog 

Eigen regie: Er werd veel gesproken over de ‘eigen regie’ van de cliënten, iets wat de betrokken organisatie als een 

kernwaarde heeft. Volgens de medewerkers toonde de film dat de cliënten “(...) veel eigen regie hadden”. Hiermee werd 

bedoeld dat, ondanks de beperkingen die deze mensen hebben, ze vrij veel mogen bepalen en vooral ‘Er mogen zijn’. Dat 

laatste bestempelde de zorgprofessionals als positief, omdat zij daar erg hun best voor doen.  

 

“ Ze mogen er allemaal zijn op hun eigen manier. Iedereen lijkt toch wel zijn eigen plekje te hebben.”  

- Zorgprofessional tijdens dialoog 

 

Uit de dialoog bleek dat de film resoneerde bij de zorgprofessionals die dagelijks met de bewoners werken. Na aanleiding 

van de film evalueerden zij op hun eigen handelen vanuit het perspectief van de cliënt.  

De genoemde ‘eigen regie’ raakte aan een van de centrale punten die naar mijn mening in de geleefde ervaring naar voren 

kwam en wat ik noem: ‘De onafhankelijkheid in afhankelijkheid’. Tijdens het verzamelen van de data zag ik steeds beter 

hoe de bewoners invloed hebben op medewerkers, elkaar en hun omgeving. De medewerkers creëerden door hun 

openheid en aandacht de mogelijkheid voor het uiten van wensen of behoeftes van de bewoners, maar deze werden 

alleen zichtbaar wanneer zij gehoord werden door de medewerker (of ervaren door mij). Hoewel de medewerkers spreken 

over ‘eigen regie’, zou ik willen zeggen dat de film laat zien dat voor de ‘eigen regie’ er een randvoorwaarde nodig is: 

Erkenning voor de eigenheid van de bewoner. Pas wanneer deze erkenning er is, komt er ruimte voor de eigen regie. Deze 

kan vervolgens door middel van aandachtige afstemming op een juiste manier beantwoord worden. Wanneer de 

medewerker antwoordt en hier iets (of niets!) mee doet, is er sprake van wederkerigheid. In deze interactie, waar ik zelf als 

onderzoeker ook niet uit kan ontsnappen, lijkt het alsof zorgontvanger en zorgverlener een veilige plek creëren om zichzelf 

te tonen. Ik zou daarom willen beargumenteren dat er alleen in een zorgrelatie plek is voor ‘eigen regie’ van mensen met 

EMB op een woonvoorziening.  

4.3 Conclusie 

In dit hoofdstuk gaf ik antwoord op de vraag: Welke inzichten geeft een visuele onderzoeksbenadering in de geleefde 

ervaring van mensen met EMB op een woonvoorziening? 

De film is een bundeling van vijf verhalen geworden die bij elkaar verwonderd de heterogene geleefde ervaring van 

mensen met EMB op een woonvoorziening laat zien. Het is geen vaststaande conclusie geworden en laat ruimte voor 

interpretatie, zodat deze oproept tot gesprek. Vanuit het idee van de ontsluiting van horizonten van Yates (2004), zijn de 

inzichten die de film geeft, verschillend, afhankelijk van de kijkers.  

De dialoog met de zorgprofessionals die dagelijks met de bewoners werken, laat zien dat de geleefde ervaring die getoond 

werd, resoneerde. De zorgprofessionals herkenden het getoonde perspectief, maar zagen ook dat deze anders was dan 

hun dagelijkse perspectief. Dit zorgde voor een reflectie op hun eigen handelen in de praktijk en benadrukte het 

intermenselijke aspect van het zorgen. De film en dialoog gaven ook inzicht in het begrip eigen regie. Het liet zien dat voor 

de ‘eigen regie’ er aandachtigheid en erkenning van de zorgprofessional nodig is en dat voor ‘eigen regie’ een zorgrelatie 

nodig is.  
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5. Zorgethische reflectie 

In dit hoofdstuk reflecteer ik op de visuele fenomenologie aan de hand van de verschillende fases die ik heb doorlopen. Ik 

laat zien dat deze benadering inclusief is, maar gevoelig is voor othering; ruimte biedt voor gelaagdheid en zorgt voor een 

ontsluiting van horizonten. 
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5.1 Reflectie op de benadering 

In afbeelding 6.1 is nogmaals te zien hoe de fasering verlopen is. Het laat zien dat er tot driemaal toe een intra-subjectieve 

proces (Sobckack, 2004) van de waarneming plaatsvindt. Links is het proces van de gefilmde (bewoner) naar de filmer 

(onderzoeker) te zien. Dit resulteert in de data. In het midden ziet u het proces van de data, via de onderzoeker, naar de 

film. Rechts ziet u het proces van de film naar de kijkers (zorgprofessionals en onderzoeker). Hoewel deze fases wel te 

onderscheiden zijn, liepen ze in de praktijk door elkaar heen. Zo was ik tijdens de dataverzameling ook bezig met de 

analyse en was de context van verschillende fases aanwezig in andere fases. Er is daarom ook gekozen om stippellijnen te 

gebruiken om de fases te onderscheiden.  

Afbeelding 6.1 laat ook zien hoe bij elk intra-subjectief proces er aandacht voor de context is, maar deze niet compleet 

wordt geïncludeerd. Om deze processen inzichtelijk te maken, is mijn eigen ‘stem’ in elke fase van het proces te ‘horen’: 

door middel van logboeken bij de eerste twee fases, door mijzelf in persoon bij de dialoog. 

 Afbeelding 6.1: dataverzameling, analyse en dialoog.  

Van Manen spreekt over fenomenologie als een phenomenology of practice. Het is een onderzoeksmethode voor de 

praktijk, maar is zelf ook een praktijk. Het daadwerkelijk begrijpen van fenomenologie is alleen te bereiken door het zelf te 

doen en ervaren (Van Manen, 2014). De visuele fenomenologie als reflectieve benadering doet een groot beroep op de 

vaardigheden van de onderzoeker. Het lerende proces, zoals Van Manen dit beschrijft zorgt ervoor dat de geleefde 

ervaring de onderzoeker ook ‘grijpt’. Hij wordt gedwongen om te reflecteren op zijn eigen vooronderstellingen en deze bij 

te stellen. Dit is geen gemakkelijk proces en vraagt veel van de onderzoeker in elke fase van het onderzoek. Maar het is 

juist dit leerproces, dat de de kracht van visuele fenomenologie als praktijk laat zien. Om de visuele fenomenologie 

daadwerkelijk te begrijpen en zorgethisch te duiden, zal ik deze daarom reflecteren vanuit mijn eigen ervaring: het logboek

. Ik zal dat doen aan de hand van twee van de fases in afbeelding 6.1: dataverzameling en dialoog.  
28

28 Zie bijlage 4.  
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5.2 Van de gefilmde naar de filmer: inclusiviteit en afstemming 

 “Zorgethiek pleit niet alleen voor ‘inclusieve praktijken’ in zorgsettings, maar ook in onderzoek zélf” 

 (Hoofdstuk 2) 

 

De reflectie in het logboek  toont niet alleen een leerproces, het laat ook zien dat visuele fenomenologie zélf een 
29

inclusieve praktijk kan zijn. Ik neem als voorbeeld de fase van het verzamelen van de data, oftewel: het intersubjectieve 

proces tussen de gefilmde (bewoner) en filmer (ikzelf). Zoals in afbeelding 6.1 te zien is, zijn zowel ik als de geleefde 

ervaring in een context gesitueerd. Door middel van de camera, registreer ik in eerste instantie niet mijzelf, maar ik ben in 

relationele afstemming met de gefilmde onderdeel van de data-vorming. In het logboek is in eerste instantie te zien hoe ik 

worstel om mijn eigen visie te scheiden van dat van de gevolgde bewoner:  

 

“Ik merk dat ik op zoek ben naar interactie van Peter en dat ik wacht op momenten waarop een 

medewerker interactie met hem heeft. Ik heb wel wat interactie gehoord en/of gezien, maar dit is 

minimaal. Misschien wil ik dit wel te graag bij Peter zien.”  (Logboek, derde dag) 

 

En later op de avond over dezelfde situatie: 

 

“Misschien was ik zelf ook wel op zoek naar interactie. Het eindeloos observeren van een cliënt die 

helemaal in zijn hoofd lijkt te zitten, is vrij eenzaam. Ik merk dat ik in de loop van de avond ook meer 

naar Kees Jan trok, een cliënt die ik morgen ga filmen en die juist interactie zoekt (met onder andere 

mij).” (Logboek, derde dag) 

 

In bovenstaande quote probeer ik mijn gedachten en gevoelens te noteren, een voorbeeld van bridling. Toch was de 

toepassing niet helemaal zoals Dahlberg (2008) deze beschreef. Ik schreef mijn gedachten wel op, maar liet ze niet toe 

tijdens het filmen. Alsof ik mijn eigen persoon weg wilde stoppen, en het fenomeen als object wilde tonen. Terwijl brildling 

het omarmen van deze persoonlijke betrokkenheid vereist, juist vanuit de gedachte dat de bewoner een waarnemend 

subject is. De volgende dag beschrijf ik een ervaring, waarbij een bewoner mij onderdeel van de situatie maakt en ik dit 

toelaat:  

 

19.12: Wat fantastisch! Ik hoorde tijdens het eten dat Kees Jan een schone broek aan kreeg, dus zette 

mijn eten opzij en ging de gang op om te filmen. Medewerker C. pakte een bal en gooide die naar 

Kees Jan, die in de gang stond. Kees Jan bloeide helemaal op: gooide herhaaldelijk terug, lachte hard, 

maakte harde geluiden en werd drukker in zijn mimiek. Ook ik moest er aan geloven, hij gooide de bal 

naar mij, die ik al filmend terug gooide. (Logboek, vierde dag) 

 

Later die avond reflecteer ik op mijn eigen euforie en realiseer ik hoe mijn houding het onderzoek in de weg zit: 

 

“Ik heb mezelf als persoon misschien teveel weggezet en me te veel ‘wetenschappelijk’  op willen 

stellen. Ik ben juist goed in het contact maken met kwetsbare mensen en deze setting nodigt mij juist 

uit om mee te handelen. (...) Ik ga vanaf nu dichterbij mezelf blijven in het onderzoek. Alleen zo doe ik 

daadwerkelijk recht aan de opgestelde methode.”   

(Logboek, Dag 4) 

 

Bovenstaande is het beste te begrijpen vanuit het begrip relationele afstemming . Relationele afstemming gaat om het 
30

serieus nemen van de ander, ook in zijn onbegrijpelijke gedrag (Baart, 2010). Het vraagt om het uitstellen van conclusies en 

29 Zie bijlage 4. 
30 Ook is het te begrijpen vanuit het begrip othering. Vanuit de zorgethiek wordt dit proces beschreven als een positionering en reducering 
van de ander. Vanuit het idee dat deze gelijk aan ons zou moeten zijn, of te begrijpen vanuit ons eigen perspectief, reduceren we hem tot 
een ander. Tronto beschrijft in haar moral boundaries (Tronto, 1993) het proces van othering, door te wijzen op het heersend mensbeeld 
van de mens als autonoom wezen. Iemand die hier niet aan voldoet (bijvoorbeeld een persoon met EMB), wordt hierdoor gereduceerd tot 
ander. Haar concern in de uitwerking van othering, is dat dit proces af doet aan de context en machtsverhoudingen in de van morele 
situatie van de ander (Tronto, 1993). We reduceren de ander tot een object, beschreven vanuit ons eigen perspectief. Terwijl 
wederkerigheid ruimte laat voor de ander om zich te tonen.  
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het beperken van de reductie . Uit de fragmenten van het logboek blijkt dat tijdens het onderzoek, de positie van de 
31

onderzoeker is veranderd: van een externe observator, naar een deelnemer in een afstemmingspraktijk. En door juist de 

wederkerigheid te accepteren in de relatie tot de zorgontvanger, en deze dus evengoed als subject te beschouwen, maakte 

de onderzoeker onderdeel van de context waarin onderzoek werd gedaan. Deze analyse van dit proces toont voorzichtig 

aan hoe visuele fenomenologie gezien kan worden als inclusieve afstemmingspraktijk, mits de onderzoeker genoeg 

reflectie heeft op zichzelf als onderdeel van die praktijk. Want hoewel de benadering als inclusieve praktijk is opgezet om 

inclusieve praktijken te bevorderen, is Visuele fenomenologie zelf dus ook kwetsbaar voor een proces als exclusie.  

 

5.3 Van presentatie naar dialoog: binnenperspectief en ontsluiting van horizonten 

“De morele kennis over zorgen is te vinden in datgene wat telt in die specifieke situatie in en de dialoog over de praktijk.” 

(Hoofdstuk twee) 

 

Ontsluiting van horizonten 

De visuele fenomenologie is een benadering die inzicht geeft in het binnenperspectief van de onderzochten door een 

werkelijkheid te tonen via film, vanuit het (zorgethische)perspectief van de onderzoeker. De stem van de bewoner wordt 

zichtbaar in de film en gehoord door de professional. Tegelijkertijd is het beeld geen vastomlijnde term. Het beeld en de 

kijker grijpen in elkaar en de zorgprofessional definieert het getoonde vanuit zichzelf. De zorgprofessional ervaart de film 

en juist dat lijkt te zorgen voor een diepgaander begrip. Dit sluit aan bij het begrip ervaring, zoals Dewey dit omschreef in 

zijn Art as Experience (1980). De film is niet slechts een representatie van een cognitief begrijpen of slechts een visuele 

weergave. Het is een ervaring op zichzelf.  

 

“Tangled scenes of life are made more intelligible in aesthetic experience: not, however, as reflection 

and science render things more intelligible by reduction to conceptual form, but by presenting their 

meanings as the matter of a clarified, coherent, and intensified or 'impassioned' experience”  

(Dewey, 1980, p.290)  

Deze ervaring zorgde voor de fusie van horizonten, zoals beschreven in hoofdstuk drie. Voor de zorgethiek is deze ervaring 

interessant omdat door deze fusie de kijker reflecteert op zijn eigen ‘horizon’. Het effect op de kijker, is dus niet eenduidig, 

maar laat ruimte over voor de interpretatie van het waarnemende subject. 

Goede zorg en dialoog 

Aandachtigheid en verantwoordelijkheid 

Goede zorg, volgens Tronto (1993; 2014), vraagt om aandachtigheid (eerste fase) en verantwoordelijkheid (tweede fase). 

Aandachtigheid om blijvend te zoeken naar behoeftes van de ander en verantwoordelijkheid om de plek en noden van een 

ander in een zorgsetting te erkennen.  

In de dialoog kwam een perspectiefwisseling naar voren. De professionals herkenden het getoonde perspectief, maar 

erkenden ook het verschil met hun dagelijkse perspectief op de bewoners. De film zorgde (mede door de lange shots) voor 

een blik vanuit het begrip aandachtigheid en riep meteen op tot verantwoordelijkheid. Een zorgprofessional merkte op dat 

het verleggen van aandacht tijdens de dagelijkse werkzaamheden, wellicht erg verwarrend kan zijn voor de cliënten. Zij 

reflecteerde impliciet op haar eigen handelen vanuit het perspectief van de bewoner (tweede fase van Tronto). De film 

zorgde voor een zorgethische blik, waardoor fase een en twee aan bod kwamen in de dialoog. 

Wederkerigheid 

Goede zorg vereist wederkerigheid (fase 4 van Tronto). In een zorgrelatie gaat dit over de ontvankelijkheid van zowel de 

zorgverlener als zorgontvanger. Samen geven zij de relatie vorm.  

In de dialoog beschreef een professional hoe hij een bewoner ontspannen op de film zag, iets dat hij tijdens zijn eigen 

handelen niet zou zien omdat hij dan ‘functioneel’ bezig is. De film gaf de zorgprofessional erkenning door de ontspanning 

te tonen. En die ontspanning gaf de de professional het idee dat hij er toe deed: “En dat vind ik zo mooi om te zien, want op 

het moment dat ik in de badkamer ben, ben ik functioneel bezig en zie ik dit niet.” 

De beelden in de film gaven de ‘functionele’ handeling een andere betekenis, door de ervaring van wederkerigheid.  

31 Zie hoofdstuk 2.  
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Competentie en sociale politieke context 

Goede zorg vraagt om competente professionals en organisaties en moet consistent zijn met democratische bekommernis 

om rechtvaardigheid (Tronto, 2014).  

De handelingen van de in beeld gebrachte professionals werd -op nadrukkelijk verzoek van mij- niet inhoudelijk beoordeeld 

tijdens de gevoerde dialoog.  Maar er werd wel gesproken over het hoge werktempo dat de zorgprofessionals soms 
32

hebben. Zorgverleners zagen een perspectief dat aandacht had voor het relationele aspect van hun handelen en wilden dat 

zij hier zelf ook meer tijd en aandacht voor zouden hebben. In het gesprek is de inrichting van de organisatie niet aan bod 

gekomen, maar het zou interessant zijn om deze te bespreken vanuit het getoonde perspectief.  

De zorgprofessionals spraken uit dat het mooi zou zijn om de film elders te vertonen, omdat dit bij zou dragen aan het 

beeld wat er over mensen met EMB bestaat. Zij gaven aan dat weinig mensen echt weten over wie ze het hebben wanneer 

er gesproken wordt over ernstig verstandelijk beperkte mensen. De film zou in die zin kunnen bijdragen aan de 

zichtbaarheid van een groep mensen die over het algemeen weinig zichtbaar is, maar wel onderdeel van het debat is.  

Om terug te grijpen naar de solidariteit van Tronto, wil ik nogmaals het artikel van Meiniger (Maes et al., 2011) gebruiken. 

Voordat hij pleit voor een morele verantwoordelijkheid vanuit de gemeenschappelijke afhankelijkheid, begint hij met de 

vraag: 

‘Waarom zouden we mensen met EMB eigenlijk opvoeden en begeleiden? Wat is de zin van het 

leven dat zoveel beperkingen kent en zo vreemd is (...)?’ (Meiniger, Maes et al., 2011, p25).  

Dit is een veelgehoorde vraag in het medisch-ethische debat, zeker met de toenemende prenatale 

onderzoeken en kennis. Het resultaat van dit fenomenologisch onderzoek, de film, zou een bijdrage aan dit 

debat kunnen zijn. Want het laat zien dat tussen alle medische handelingen door uiteindelijk mensen te zien 

zijn. Het laat een stukje zien van de bron van menselijke waardigheid  en doet vanuit daar een beroep op de 33

solidariteit. Het is alleen de vraag of de kijkers de film zullen bekijken vanuit het principe van gelijkheid of 

vanuit een diep besef van de unieke en onvervangbare waarde van elk mensenleven.  

 

 

5.4 Recapitulatie 
 
In dit hoofdstuk gaf ik antwoord op de vraag: ‘Hoe kan de visuele onderzoeksbenadering bijdragen aan de zorgethiek?’ 

Visuele fenomenologie is een inclusieve afstemmingspraktijk die de mogelijkheid biedt om ervaringen die zich niet in taal 

laten uitdrukken, vanuit een zorgethisch perspectief te tonen en zelfs te laten ervaren. De verschillende intersubjectieve 

processen die onderdeel zijn van de benadering, laten zien dat de benadering staat of valt met de houding van de 

onderzoeker. De onderzoeker moet gevoelig zijn voor de machtsposities in de context waarin hij zich begeeft en zijn eigen 

gedachtes en gevoelens als bron van inspiratie zien. Zo kan deze benadering leiden tot een presentatie in de vorm van film, 

als aanzet voor een dialoog over goede zorg. Het resultaat kan ook bijdragen aan het publieke debat, doordat de beelden 

de menselijke waardigheid vanuit afhankelijkheid centraal kunnen stellen.  

Het onderzoek laat zien dat visuele fenomenologie een benadering is die een kwetsbare groep mensen toont en zo een 

stem geeft in het gesprek over goede zorg.  

 

32 Dit deed ik omdat de film over de bewoners ging. Ook was ik bang voor een te functionele blik op de handelingen, wat af zou doen aan 
de ervaring,  
33 De bron van menselijke waardigheid is volgens Kittay de morele praktijk van het zorgen (Kittay, 2005). 
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6. Kwaliteitseisen 

In dit hoofdstuk behandel ik de opgestelde kwaliteitseisen op basis van het handboek voor Art Based Research van Leavy 

(2017). Aan de hand van de eisen, evalueer ik het onderzoek.  
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6.1 Art Based Research 

De onderzoeksbenadering valt misschien het beste binnen de Art Based Research (ABR). ABR is een veld waar kunst en 

wetenschap elkaar ontmoeten. ABR heeft aandacht voor datgene dat niet in woorden is te vangen en laat ruimte voor 

interpretatie, om recht te doen aan de heterogene werkelijkheid (Leavy, 2017). 

Voor het opstellen van de kwaliteitscriteria van de visuele fenomenologie, is gekeken naar het doel van dit onderzoek. De 

kwaliteitscriteria moesten het doel van het onderzoek dienen (Leavy, 2015; Leavy, 2017; Eisner, 2008). Leavy beschrijft in 

haar handboek voor Art Based Research (2017) de volgende kwaliteitseisen die helpen om het onderzoek te evalueren: 

Methodologische transparantie, bruikbaarheid, reactie publiek, kunst & authenciteit, Informed consent & privacy en 

reflexitiviteit. 

 

Methodologische transparantie 

Niet alleen de opgestelde benadering moet het doel van het onderzoek dienen, maar ook de uitvoering. Hiervoor is het van 

belang om transparant en expliciet te zijn in de gemaakte keuzes. In dit onderzoek is ervoor gekozen om een logboek bij te 

houden tijdens het onderzoek, om de interne dialoog zichtbaar te maken. Door nauw contact met de begeleider te houden 

tijdens het onderzoek, was er ook sprake van feedback tijdens het proces, een externe dialoog.   

In de methodische reflectie worden de momenten van translation (Leavy, 2017) besproken. Deze overgangsmomenten zijn 

cruciaal, maar blijven vaak onderbelicht in de transparantie. Bij het analyseren van de data is gebruikt gemaakt van de 

existentialen van Van Manen (2014), als lenzen om naar het materiaal te kijken. De translation van de analyse naar 

presentatie is door middel van een creatief proces gegaan. Dit is lastig te omschrijven, maar om hier inzicht in te geven, is 

hier een voorbeeld over de gemaakte keuzes in de montage: 

 

De laatste shots van de film (vanaf 20.12) 

Het eerste shot is een visuele referentie naar de christelijke achtergrond van de organisatie, waarna een beeld te zien is 

van de gang (die in de lived space als overgangsfase naar voren kwam). Het schilderij is een referentie naar de spiegels die 

bij Maarten hangen. Daarna ziet u een voorbeeld van afstemming in de lived relations door een shot waarop alleen de 

hand van een Kees Jan en die van een medewerker te zien zijn. De handeling is het overgeven van de vork, maar om deze 

handeling heen is te zien dat de medewerkster ook communiceert met haar hand. Vervolgens is de kamer van Maarten te 

zien, ingericht naar zijn voorkeur en met oog voor zijn verhaal: foto’s uit het verleden. Vervolgens zien we een voorbeeld 

van erkenning bij Kees Jan en vervolgens alledrie de bewoners in close-up langskomen op momenten dat ze er (op hun 

eigen manier) ‘mogen zijn’. Door aan het einde met langgerekte shots te werken, wordt de kijker gedwongen om 

aandachtig te kijken en wordt het moreel appèl bijna zichtbaar. Voor mij is dit het hoogtepunt van de presentatie, omdat 

het geheel (de film) verschillende aspecten van goede zorg in de geleefde ervaring laat zien. Op de achtergrond klinkt 

daarom ook ‘Ombra mai fu’ van Handel, een aria waarin Xerxes een eerbewijs geeft aan een plantaan, in wiens schaduw hij 

zit te genieten.  

 

Bruikbaarheid en toegankelijkheid 

Onderzoek moet bijdragen aan inzicht in een onderwerp of aan de stimulering van een dialoog over dit onderwerp. Leavy 

beschrijft hoe het resultaat in eerste instantie betrouwbaar moet zijn (2017). Betrouwbaar in de zin dat het resoneert. In 

de bespreking met de zorgprofessionals, werd duidelijk dat de film resoneerde: er was sprake van herkenning.  De film had 

ook impact en zorgde voor een gesprek over goede zorg. Het gaat te ver om te zeggen dat het onderzoek in die zin ‘een 

verschil maakt’, maar het gesprek geeft genoeg aanleiding gegeven om Visuele fenomenologie verder te verdiepen.  
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Leavy beschrijft dat in 2014, 90% van de wetenschappelijke artikelen door niemand anders is gelezen dan de schrijver, hun 

adviseurs en editors. Art Based Research heeft de potentie juist een breder publiek te bereiken: “One of the advantages of 

ABR in general is its ability to make scholarship accessible to the public” (Leavy, 2017 p. 180).  

De potentie van film, de ontsluiting van de horizonten, droeg bij aan de toegankelijkheid van het getoonde perspectief. Uit 

de dialoog kwam naar voren dat de film uitnodigt tot dialoog. Toch is de vraag of deze film geschikt is voor groter publiek. 

De professionals die de film keken, kenden de mensen en waren dus gewend aan de beelden die zij zagen. Voor iemand die 

nog nooit mensen met EMB heeft ontmoet, zullen de beelden een heel ander effect bewerkstelligen.  

In de film is geen taal door de onderzoeker toegevoegd, de enige taal in de film zijn gesproken woorden van de 

medewerkers zelf. Het resultaat is in verband met de privacy tot nu toe niet toegankelijk voor een breder publiek. 

 

Reactie publiek 

ABR heeft het potentieel om mensen te raken, te shockeren of zelf te transformeren (Leavy, 2017). Dit onderzoek is 

opgezet om de kijker een perspectief te tonen dat weinig getoond wordt. Niet om als een waarheid te presenteren, maar 

door ruimte te laten voor interpretatie, bij te dragen aan reflectie van de professional. Het is dus van belang om te kijken of 

de film daadwerkelijk ruimte laat voor verschillende interpretaties en wat de feedback van het publiek was.  

Deze kwaliteitseis is te vergelijken met  de communicatieve generaliseerbaarheid waar Smaling (2009) in kwalitatief 

onderzoek over spreekt. Hij maakt onderscheidt tussen 'ontworpen'- en communicatieve generaliseerbaarheid. De laatste 

is wordt bepaald door de lezer en legt de nadruk op overdraagbaarheid en benuttingswaarde (Smaling, 2009). Shobchack 

sluit hierbij aan, wanneer zij in de introductie van haar boek Carnal Thoughts ingaat op de geleefde ervaring waar in het 

fenomenologisch onderzoek naar gezocht wordt: 

 

The proof of an adequate phenomenological description, then, is not whether or not the reader has 

actually had—or even is in sympathy with—the meaning and value of an experience as 

described—but whether or not the description is resonant and the experience’s structure sufficiently 

comprehensible to a reader who might “possibly” inhabit it (even if in a differently inflected or valued 

way. (Sobchack, 2004, p.5) 

De film resoneerde bij de kijkers en bood tegelijkertijd genoeg ruimte voor verschillende interpretatie (zie hoofdstuk vijf). 

Als feedback kreeg de onderzoeker te horen dat het erg herkenbaar was en dat de bewoners zijn “(...) weergegeven zoals 

ze zijn.” Een medewerker merkte op dat zij het ook een herkenbaar beeld vond, maar wel weinig negatiefs in de film zag, 

terwijl de bewoners onderling soms ook vervelende momenten hebben. Toen ik haar vroeg naar voorbeelden, 

concludeerden we dat dit soort situaties niet voor waren gekomen in de week dat er onderzoek is gedaan. Het zou daarom 

lonen om bij vervolgonderzoeken een langere periode aanwezig te zijn. 

 

Kunst en authenticiteit 

ABR resulteert in kunst en de presentatie (film) moet daarom ook als kunst beoordeeld worden. Goede kunst, volgens 

Leavy, heeft artistic power: Het roept een reactie bij het publiek op en is daarom nuttig (Leavy, 2017). In het monteren van 

de film is daarom rekening gehouden met vormgeving, het ontvouwen van de karakters en een gelaagde ervaring. Zoals in 

hoofdstuk vijf en zes is beschreven, bevestigde de dialoog deze impact.  

De film als kunst moet, volgens Leavy, ook ‘eerlijk’ of ‘authentiek’ zijn. Het gevoel van authenticiteit kan het geheel een 

waarheidsclaim geven, betrouwbaar maken. Zoals beschreven in het logboek, werd de onderzoeker elke keer weer geraakt 

wanneer hij met het materiaal bezig was. Het is mijn overtuiging dat door deze kwetsbare opstelling, het resultaat recht 

doet aan de unieke situatie.  

 
Informed consent en privacy 

De wettelijk vertegenwoordigers zijn van te voren op de hoogte gesteld middels een brief  die door de organisatie 
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goedgekeurd was. Bijgevoegd was een contract  dat ondertekend in bezit is van de onderzoeker . De verzamelde data zal 
35 36

bij de onderzoeker op een versleutelde harde schijf blijven. Het resultaat (de film) zal ook in bezit zijn van de onderzoeker. 

Daarnaast zal de UvH een versleutelde USB-stick op moeten slaan als bewijs van masterthesis.  

34 Zie bijlage 1. 
35 Zie bijlage 2. 
36 Tijdens  het onderzoek (zondag) was er een familiedag op de woonvoorziening, waardoor de onderzoeker zijn onderzoek mondeling 
heeft kunnen toelichten bij de wettelijk vertegenwoordigers.  
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De namen van de bewoners in de tekst zijn gefingeerd. Om de focus in dit onderzoek op de bewoners te blijven houden en 

karaktervorming over de medewerkers te voorkomen, is geen enkele medewerker gespecificeerd in tekst of film. Er wordt 

slechts gesproken over ‘medewerker’. In de film zijn enkele medewerkers te zien, dit is gebeurd met mondelinge 

toestemming voorafgaand aan het onderzoek en achteraf (voor en na vertoning van film).  

 

Reflexiviteit 

De onderzoeker moet constant zijn eigen positie evalueren om inzichtelijk te maken hoe hij zelf, als instrument, sturend is. 

Het logboek en hoofdstuk zes laten zien dat dit wezenlijk onderdeel is geweest van het onderzoek, zeker tijdens de 

dataverzameling.  

 

Logboekfragment, dag 4: ”Ruimte is toch belangrijker voor mij dan ik dacht. De ruimtes in 

het gebouw zijn vrij breed en hoog, maar beknellen mij. De deuren moeten op slot, de tuin is 

afgesloten en veel ruimtes zijn donker. Elke dag in dezelfde ruimtes zijn, vlakt mijn gedachten 

af. Daarom zit ik nu, in mijn pauze, aan het water met een breed uitzicht. Heerlijk! Ik merk 

dat mijn spieren rondom mijn schedel zich ontspannen en ik tot rust kom. Niet dat ik tijdens 

het filmen gehaast ben, maar ik voel druk. Druk van de muren, druk vanwege het goed willen 

doen en druk uit de drukte van al het geluid, geur en blikken van bewoners of medewerkers. 

Hier is gewoon het water en de wind. Verder niets. Of ja, een verdwaalde meerkoet, maar die 

is niet meervoudig gehandicapt en opgesloten, die piept vrolijk terwijl hij de vrijheid 

tegemoet vliegt. Edit op dag 7: Heeft dit niet ook te maken met het feit dat je Kees Jan volgt 

vandaag, die juist veel loopt en veel aan deurklinken voelt?” 

 

Voor verder onderzoek is het belangrijk om te benadrukken dat visuele fenomenologie erg gevoelig is voor macht. Want de 

onderzoeker (zeker als filmer) heeft in deze benadering erg veel macht. Macht om mensen de reduceren tot object, macht 

om processen niet inzichtelijk te maken en bovenal macht om te sturen. Want hoewel deze benadering is ingericht om de 

gemeenschappelijke ervaring te tonen, blijft het uiteindelijk de onderzoeker zelf die bepaalt wat er daadwerkelijk getoond 

wordt. Het zou daarom goed zijn om in het vervolg actiever de evaluaties tijdens het creatieve proces van data naar film, te 

noteren.  

 

6.2 Conclusie 

Visuele fenomenologie valt onder de Art Based Research. De opgestelde kwaliteitseisen van Leavy (2017) zijn als leidraad 

voor dit hoofdstuk genomen en geëvalueerd. En hoewel aan de kwaliteitseisen is voldaan, blijkt nogmaals dat de 

benadering erg vatbaar is voor macht. Het actiever formuleren van de eigen evaluaties tijdens het gehele proces kan 

bijdragen aan een verbetering van de benadering.  

De feedback van de kijkers gaf het inzicht om bij herhaling voor een langere periode onderzoek te doen.  
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8. Conclusie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk beantwoord ik in het kort de gestelde hoofdvraag, door de deelvragen te beantwoorden. Vervolgens zal ik 

enkele aanbevelingen voor verder onderzoek suggereren.  
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8.1 Conclusie  

Dit onderzoek is gedaan vanuit een zorgethisch perspectief. De zorgethiek biedt een kritische blik op de werkelijkheid en 

heeft aandacht voor de kwetsbare en afhankelijke mens in de praktijk van het zorgen. Zorgen wordt gezien als een sociale 

praktijk en is politiek geladen. In navolging van Walker (2007) is uitgegaan van een expressief collaboratieve benadering 

van de ethiek.  

Het onderzoek richtte zich op de geleefde ervaring van mensen met EMB op een woonvoorziening. Door hun 

gebrek aan verbale vaardigheden, blijft hun eigen ‘stem’ vaak buiten het onderzoek. Onderzoeken die deze stem wel 

proberen te articuleren, richten zich vaak op proxies, of zetten de observaties om in een tekst, terwijl deze mensen zichzelf 

niet uitdrukken in onze gesproken taal. Vanuit het idee dat nadenken over goede zorg begint met het in kaart brengen hoe 

de verschillende mensen de zorgrelatie vormgeven, is gezocht naar een alternatieve benadering. Een benadering om de 

stem van mensen met EMB niet uit te drukken in taal, maar om deze zichtbaar te maken via een afstemmingsproces 

waarbij werd gefilmd vanuit een fenomenologische benadering. De centrale onderzoeksvraag was daarom:  

"Hoe kan een visuele, zorgethische onderzoeksbenadering inzicht geven in de geleefde ervaring van 

mensen met EMB op een woonvoorziening en wat betekent dit voor de zorgethiek?" 

Goede zorg voor mensen met EMB vraagt om relationele afstemming. Het vraagt om erkenning van de unieke ander en 

oog voor de sociale politieke context waarbinnen de praktijk van het zorgen plaatsvindt. Onderzoek naar goede zorg moet 

zich concentreren op deze praktijk van het zorgen, want daar is de morele kennis te vinden. Dit onderzoek concentreerde 

zich daarom ook op de gemeenschappelijke expressie van leefwerelden in en de dialoog over de praktijk.  

Vanuit de existentiële fenomenologie van Merleau-Ponty en zijn analyse van de waarneming, is de 

epistemologische basis gelegd voor een visuele benadering: Visuele fenomenologie. Dit is een onderzoeksbenadering die 

zich kenmerkt door een dataverzameling, analyse en presentatie in de vorm van film. Het begrip ‘beeldende filosofie’ van 

Merleau Ponty, is gebruikt om ruimte te maken voor de mogelijkheid van film in onderzoek.  

Concreet betekent dit dat de onderzoeker 10 dagen met een camera drie verschillende cliënten in een 

woonvoorziening gevolgd heeft. In dit fenomenologisch onderzoek is de onderzoeker zelf het instrument en daarom is 

gebruik gemaakt van een reflectieve benadering: de Reflective Lifeworld Approach (Dahlberg et al., 2008). De analyse is 

gestructureerd door middel van de existentialen van Van Manen (2014). in de tweede analysefase zijn deze existentialen 

los gelaten in de vertaling naar de presentatie. Het resultaat was een verwonderde weergave van de heterogene geleefde 

ervaring, de film. Deze film is bekeken en besproken met zes zorgprofessionals en leidde tot een gesprek over goede zorg.  

De dialoog liet zien dat de film resoneert, er was herkenning bij de zorgprofessionals. De ontsluiting van 

horizonten, zoals Yates (2006) beschrijft, vond plaats. Het getoonde perspectief zorgde voor een reflectie van het eigen 

handelen vanuit het perspectief van de ander. Tegelijkertijd liet de film de wederkerigheid in de afhankelijkheid zien en 

zorgde het voor een zichtbaarheid van de bewoner.  

Visuele fenomenologie is een inclusieve afstemmingspraktijk. Door als uitgangspunt te nemen dat de benadering 

zelf ook een praktijk is, die alleen te begrijpen is door het te doen en ervaren, werd inzichtelijk dat de benadering valt of 

staat door de reflectieve houding van de onderzoeker. Want zelfs in deze inclusieve praktijk, lag het proces van exclusie op 

de loer. Door aandacht te hebben voor de bewoner als subject, werd inzichtelijk hoe bewoner, zorgprofessional en 

onderzoeker in relatie betekenis gaven aan het geheel.  

De benadering draagt bij aan het gesprek over goede zorg, door het tonen van een zorgethische blik op de geleefde 

ervaring. Dit bleek uit de dialoog en de zorgethische reflectie hierop. Aan de hand van de evaluatie werd duidelijk dat dit 

visueel onderzoek transparant, bruikbaar en toegankelijk is.  
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8.2 Aanbevelingen 

Dit onderzoek laat zien dat de visuele fenomenologie een weg is die we als wetenschap in kunnen slaan als alternatieve 

benadering om kwetsbare mensen een stem te geven. Maar de benadering staat duidelijk nog in de kinderschoenen.  

De benadering is erg gevoelig voor macht. Het zou daarom interessant zijn om het intersubjectieve proces nog verder te 

doordenken in elke onderzoeksfase en de manier waarop deze verschillende fases door elkaar heen lopen. Het 

inzichtelijker maken van deze processen, kan in volgend onderzoek leidend zijn voor een uitgebreidere evaluatie van 

gemaakte keuzes door de onderzoeker. De benadering blijft op deze manier nog steeds gevoelig voor macht, maar het zal 

inzichtelijker worden hoe hier mee om is gegaan. Ik zie veel potentie in de opkomst van de relationele auto-etnografie 

(Niemeijer & Visse, 2016; Visse & Niemeijer, 2016), doordat deze benadering dit soort processen nog beter inzichtelijk 

maakt.  

Daarnaast was het gekozen onderwerp: ‘De geleefde ervaring op een woonvoorziening’ te groot voor de tijd die 

er beschikbaar voor was. In de film zijn niet alle aspecten naar voren gekomen van de geleefde ervaring die zichtbaar 

werden tijdens de dataverzameling en analyse. De onderzoeker moest vanwege de beschikbare tijd keuzes maken in wat 

hij wel en niet toonde. Ook de kritiek vanuit de zorgprofessionals dat er wellicht te kort gefilmd is, moet serieus genomen 

worden. Verder zou ik, vanuit de zintuiglijke ervaringen die centraal staan in de beleving van mensen met EMB (Maes et al., 

2011), het interessant vinden om ook een fenomenologische verkenning te doen naar de rol van tast en geur in de beleving 

van deze mensen . Kortom, het zou goed zijn om dit onderzoek groter op te zetten vanuit verschillende invalshoeken met 37

meer beschikbare middelen.  

Tot slot zou het interessant zijn om de benadering toe te passen op andere onderwerpen. In eerste instantie 

wellicht in combinatie met een alternatief onderzoek, zodat de methode nog beter geëvalueerd kan worden. Want als de 

onderliggende processen beter zichtbaar worden en de onderzoeker integer omgaat met zijn machtspositie, kan visuele 

fenomenologie bijdragen aan de praktijk van het zorgen en de praktijk van het onderzoek doen.  

“So video is not only a method (a tool, an approach) but also more than that, as it 

increasingly extends theoretical frames, which means that we not only do research 

differently but also see the practice, role, and responsibility of research differently.”  

(Leavy, 2017, p.440) 

 

Leiden, 2018. 

  

37 Hier is wel onderzoek naar gedaan, maar voor zover ik weet geen fenomenologisch onderzoek.  
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Bijlage 1: Begeleidende brief  

 
Geachte heer/mevrouw, 

 

Laat ik mij eerst voorstellen: Ik ben Job Tamminga, student Zorgethiek aan de 

Universiteit van Utrecht. Op jonge leeftijd ben ik in aanraking gekomen met mensen 

die een verstandelijke beperking hebben. Het is mijn passie om mensen die hulp nodig 

hebben, te helpen om zo veel mogelijk hun eigen dromen te verwezenlijken. Ik ben 

daarom ook sinds mijn elfde (vrijwillig) actief in de gehandicaptenzorg, psychiatrie, en 

jeugdzorg.  Tegenwoordig werk ik als zorgcoördinator op een groepsopvang voor 

jongeren met psychische problematiek. Daarnaast ben ik sinds 2009 actief met film: Ik maak reportages, 

promofilms, en instructiefilms. 

Voor het behalen van mijn master Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek,  wil ik gaan onderzoeken 

hoe bewoners met een ernstig verstandelijke beperking zelf het leven op een woongroep ervaren. In deze brief 

wil ik u informeren over dit onderzoek en vragen of u, als wettig vertegenwoordiger, toestemming wil geven 

voor de deelname van Cliëntnaam. 
Doormiddel van film probeer ik in de buurt te komen van de ervaring van mensen met EVB zelf, om ze zo écht 

een stem te geven in een gesprek over goede zorg. Bij het onderzoek wordt ik begeleid door dr. Merel Visse, 

universitair hoofddocent bij de vakgroep Zorgethiek.  

Ik begrijp dat deze brief de nodige vragen kan oproepen, daarom vindt u onderaan de brief ook mijn 

telefoonnummer. Ik ga graag met u in gesprek. Persoonlijk houd ik ook meer van een gesprek dan een 

opgestelde brief, maar dit terzijde.  

Waarom wil ik dit onderzoek zo doen?  

Onderzoek doen naar mensen met EMB is lastig, omdat zij hun eigen wensen niet goed kunnen verwoorden. In 

de meeste onderzoeksmethodes is taal helaas erg belangrijk: er wordt bijvoorbeeld een interview gehouden 

met familie of vrienden, of een zogenaamd observatieverslag geschreven. Dat gebeurt allemaal via de 

gesproken taal. Zelfs bij onderzoeken waarbij gefilmd wordt, is de conclusie uiteindelijk op papier 

opgeschreven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de onderzoeker met deze onderzoeksmethodes elke keer de 

mensen met EMB probeert 'te vangen in woorden', terwijl zij zichzelf helemaal niet uitdrukken in woorden.  

Ik wil in mijn onderzoek dichter blijven bij de manier waarop mensen met EVB zichzelf wel uitdrukken. Dat 

probeer ik door mijn hele onderzoek visueel te maken via het gebruik van beeldend materiaal: de film. Via het 

proces van het filmen (als onderzoeksmethode) hoop ik mensen een stem te geven en invloed te geven in hoe 

we goedezorg kunnen geven.  

Hoe ga ik dit doen?  

Ik zal anderhalve week lang enkele bewoners van de Sint Theresiastraat 19 filmen. Door het filmen wil ik kijken 

of het mij lukt om op beeld en geluid te krijgen hoe zij het leven op een woongroep ervaren. Hiervoor heb ik 

met mijn begeleidend docent een visuele onderzoeksmethode bedacht. De conclusies die uit dit onderzoek 

komen, zal ik niet op papier schrijven, maar wil ik in een film laten zien. Deze film wil ik met de medewerkers 

van de woongroep gaan bekijken, om zo het gesprek aan te gaan over goede zorg. De medewerkers krijgen als 

het lukt, een “plaatsvervangende ervaring” van hoe het voor mensen met EVB is om in de woongroep te leven. 
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Zodat de medewerkers nog beter bij die ervaringen kunnen aansluiten.  Graag vraag ik u om toestemming 
38

voor de deelname van Cliëntnaam.  

Rust en vertouwelijkheid 

U kunt er op rekenen dat in het onderzoek optimaal rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van 

Cliëntnaam. Vanuit mijn eigen ervaring in de zorg voor kwetsbare mensen en in overleg met Jacqueline 

Hutten, verwachten wij dat mijn aanwezigheid niet als storend zal worden ervaren.  

Daarnaast kun u er van verzekerd zijn, dat alle gegevens die tijdens het onderzoek over Cliëntnaam verzameld 

worden, vertrouwelijk behandeld worden. Uiteindelijk krijgen alleen het personeel van de Sint Theresiastraat 

19 en de betrokken docent en examinator vanuit de Universiteit voor Humanistiek deze beelden te zien en 

worden de beelden nooit zonder uw toestemming gedeeld met anderen. 

Vrijwilligheid van deelname 

Uw medewerking aan dit onderzoek is vrijwillig. Als u toestemming geeft om aan dit onderzoek mee te doen, 

heeft u te allen tijde de vrijheid om op die beslissing terug te komen. U hoeft hiervoor geen verklaring te 

geven. Voor de daadwerkelijke toestemming is het van belang dat u bijgevoegd formulier invult. Neemt u 

rustig enige bedenktijd voordat u beslist of u meedoet of niet. Zoals ik al eerder aangaf, kunt u mij ook 

benaderen als u twijfelt over deelname: ik beantwoord graag uw vragen.  

Ik hoop op uw medewerking!  

 

Met vriendelijke groet, 

Job Tamminga 

[contactgegevens] 

 

 
  

38 Uiteraard wordt hier in de dagelijkse verzorging al op gelet, dus wat dat betreft stel ik mij bescheiden op. Ik ben 
er alleen van overtuigd dat we elke keer opnieuw over goede zorg in geprek moeten gaan en daar wil ik aan 
bijdragen.  
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Bijlage 2: Toestemmingsverklaring 

TOESTEMMINGSVERKLARING VOOR DEELNAME AAN MASTER-ONDERZOEK  

ZORGTETHIEK  EN BELEID 

TITEL:  

DATUM: 

 

 

Voor de wettelijk vertegenwoordiger / echtgenoot of andere levensgezel:  

Mij is gevraagd om toestemming te verlenen voor deelname aan bovenvermeld wetenschappelijk onderzoek 

door 

Achternaam en voorletters : 

Geboortedatum : 

 

▪ Ik heb de informatiebrief voor de deelnemers aan het onderzoek naar de beleving van mensen met 

EVB in een woongroep gelezen. Ik kon aanvullende vragen stellen. Mijn vragen zijn genoeg 

beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of Clientnaammeedoet. 

▪ Ik weet dat meedoen helemaal vrijwillig is. Ik weet dat ik op een later moment nog kan beslissen dat 

Clientnaamtoch niet mee doet. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

▪ Ik weet dat er gefilmd gaat worden en deze beelden opgeslagen worden. Ik weet dat de mensen die 

betrokken bij dit onderzoeke gegevens van Clientnaamkunnen zien. Ik geef toestemming om 

zijn/haar gegevens te gebruiken, alleen voor de doelen die in de informatiebrief staan. Ik weet ook 

dat het onderzoek geheel anoniem plaats vindt en dat zijn/haar deelname nu en in de toekomst op 

geen enkele wijze bij externe partijen bekend wordt gemaakt. Mijn privacy wordt gerespecteerd. 

 

▪ Ik stem toe met deelname van bovenvermeld persoon aan het onderzoek. 

 

Achternaam en voorletters :  

Geboortedatum : 

Relatie tot de deelnemer : 

E-mail adres : 

Handtekening : Datum: 

 

Naamonderzoeker : 

Handtekening onderzoeker : Datum: 
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Bijlage 3: Analyseplan 

 
Concept Analyseplan  (Visuele fenomenologie) 

 
Activiteit Doel en motivering Opmerkingen 

- Gehele dataset (gefilmd materiaal) 
bekijken.  

- Data nummeren  

Vertrouwd raken met de data, 
bewonen, de data laten spreken  

Niet te snel willen gaan duiden maar eerst op 
je in laten werken wat er te zien is (begrip 
vertragen). 

Shot voor shot bekijken en eigen 
opmerkingen, gedachten, vragen er bij 
plaatsen.  
Categorieën ontstaan op participant niveau.  

Bewust worden van je eigen 
perspectief (dmv dagboek en 
huidige gedachten, bridling) In 
dialoog met literatuur. 

In relatie brengen met Existentialen: lived 
body, time, space, things.  

Door de data gaan en de shots identificeren 
die iets (lijken te) onthullen over de ervaring 
en zicht geven op het fenomeen/fenomenen. 
(flarden van licht, Merleau-Ponty) 
In een goed shot is: 

- Een deel van het getoonde 
zichtbaar. 

- geluid en beeld in dienst van het 
getoonde (Esthetisch mooi) 

meer leren over het fenomeen 
(≠participant). De 
interpretatieve sprong maken.  
 

Dus niet alles wat de participant doet, is 
relevant. De betekenis wordt niet altijd 
letterlijk zichtbaar door de participant. Vraag 
jezelf telkens af of het iets zegt over de 
onderzoeksvraag/het fenomeen van 
onderzoek. 

Monteren van de verhalen: 
- Blijf gericht op de geleefde ervaring 

van het fenomeen. 
- Bewerk de feitelijke inhoud maar 

niet de fenomenologische inhoud 
(de betekenis). 

- Hou de data als een verhaal. 
- Vermijd algemene categoriën en 

theoretische termen. 
- Focus op shots die betekenis uiten 

en verwijder onnodige stukken.  
- Wees je bewust van de gelaagde 

ervaring: Shots zorgen voor ervaring 
door inhoud, schoonheid, interactie 
met ander shots.  

- Maak dat het verhaal ‘loopt’: zorg 
voor een spanningsopbouw, maak 
dat het er goed uit ziet, monteer 
tussenshots waar nodig,  

- Werken met muziek kan voor extra 
lading zorgen 

 
Vraag jezelf af: 

- Laat dit verhaal de ervaring zien?  
- Worden we geraakt door het 

verhaal? Het fenomeen laten 
ervaren. 

- Gaat het nog steeds om de 
betekenis zoals die geuit is door de 
participant? 

- Zien we nu ‘meer’? 

De interpretatieve sprong maken 
en zicht geven op de fenomenen 
zoals ze zich tonen.  

Theorie van Targovsky: “  
"In isolation each component part will be 
dead- or perhaps, on the contray, down to its 
tiniest elemen t it will display the same 
charactaristics as the complete, finished 
work.  

 
Deze verhalen zijn ‘methodologische 
hulpmiddelen’ in het analyseproces. Het 
uiteindelijke doel is om de fenomenen te 
tonen en ze niet ‘statisch’ te maken, zo blijft 
er ruimte voor de interpretatie van de kijker.  
 
Anders dan bij coderen waar de focus ligt op 
het systematiseren van de data, laten 
verhalen meer ruimte voor de complexiteit 
en rijkheid van ervaringen en de creativiteit 
die nodig is om het fenomeen te ‘grijpen’ op 
ontologisch niveau.  Zeker met de presentatie 
in de vorm van film en de ontsluiting van 
horizonten. (Sobchack) 
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Bijlage 4: Logboek 

 
Eerste dag:  

20.30: Daar ben ik dan. Bij binnenkomst rook het schoon, maar werd ik overvallen door schreeuwen uit verschillende 

kamers. De bewoners werden naar bed gebracht en hierdoor hadden de medewerkers weinig tijd voor mij. Ik maakte mijn 

eigen kamer klaar. Het rook hier vreemd. 

Ik ben opvallend zenuwachtig. Het voelt alsof ik inbreek in het huis van een ander. Wat mag ik wel en wat mag ik niet? Hoe 

kan ik de bewoners en professionals zo weinig mogelijk tot last zijn? En kan ik dit eigenlijk wel?  

Voor nu ben ik vooral benieuwd of ik slaap. De lege donkere ruimtes met het geschreeuw op de achtergrond geven me een 

ongemakkelijk gevoel. Ik kwam een medewerker op de gang tegen en die zei: “Ik hoop dat je oordoppen mee hebt.” Een 

ander: “Niemand is trouwens gevaarlijk, alleen Kees Jan wil je nog wel eens bij de haren pakken als je dichtbij komt. Dat is 

goed om te weten”. Er wordt mij meegegeven mijn slaapkamerdeur op slot te doen (ik slaap bij de bewoners op de gang) 

met het grapje: “(...) anders ligt er morgenochtend een bewoner bij je in bed!” We lachen samen hard, maar ik weet 

oprecht niet wat ik kan verwachten.  

Als de medewerkers weggaan, neem ik op mijn aandringen nog even telefonisch contact op met de nachtwacht. Zij 

monitoren op afstand of alles goed gaat in de nacht, komen in geval van nood langs en zitten gelukkig erg dichtbij. Ik mag 

vanaf mijn kamer naar de WC lopen, maar verder de gang in schijnt niet handig te zijn. Dan gaan de bewegingssensoren af 

bij hen. De nachtwacht wenst me telefonisch welterusten en vraagt ook al of ik oordoppen mee heb. Ik ben oprecht 

benieuwd of ik een oog dicht doe vannacht.  

 

Tweede dag: 

12.00: Goed geslapen! Ik sta hier om 6.45 op, zodat ik om 07.00 (wanneer de medewerkers binnenkomen) met de camera 

klaar sta om te filmen. Ik ben vannacht twee keer wakker geworden: Een keer van hard gebonk op de muren, een keer van 

aanhouden gegil. Vanochtend liep ik met een medewerker mee en heb ik gelijk gefilmd. Dit ging vrij natuurlijk. De 

medewerker pakte het goed op en vertelde mij vanalles. Er is in de ochtend ook een ondersteunend medewerker voor het 

ontbijt en het doen van de was. Zij gaf meteen aan niet gefilmd te willen worden.  

Het is leuk tussen de bewoners! Kees Jan wil de hele tijd mijn handen vastpakken (nadat hij met een vrij stotende keelklank 

op mij afrent). Door de rest wordt ik op dit moment veel aangekeken. Het voelt alsof ze aan het onderzoeken wat voor een 

vlees ze in de kuip hebben. Ik probeer gewoon te zijn (haha, wat is dat eigenlijk?), hopelijk wennen ze snel aan mij.  

Het valt me op dat handelingen zoals wassen en scheren geroutineerd maar met aandacht gedaan worden. Onbewust ben 

ik al allerlei conclusies aan het trekken, dus maar goed om deze op te schrijven. Man, wat is dit leuk om te doen trouwens!  

- Kees Jan zoekt erg de interactie op. Hij gooit bij het aankleden zijn sokken weg, spettert in bad (door voet tegen 

kraan aan te duwen), is veel aan het lachen (is ook onderdeel van zijn syndroom), kijkt mij recht in de ogen aan 

en wil me aanraken.  

- Kees Jan lijkt ongeduldig: Wanneer zijn laatste kledingstuk aangetrokken wordt, kan hij niet wachten om de 

ruimte te verlaten. Zodra de handeling klaar is, staat hij op en gaat hij.  

- Peter heeft iets met voelen. Hij zit constant aan zijn gezicht (zowel hard als zacht) en ook in bad is dit zichtbaar.  

- Bij Maarten wordt mijn aandacht naar zijn handen. In bed lijken zijn handen eerder ‘wakker’ dan zijn hoofd. Zijn 

communicatie lijkt ook vooral met zijn handen te gebeuren. Daarnaast valt mij op dat hij ongelooflijk sterke 

armen heeft. Hij kan zichzelf er makkelijk mee optillen.  

- Maarten lijkt mij constant in de gaten te houden. Hij lijkt te weten waar ik ben in de ruimte, want wanneer hij 

ergens anders heen kijkt, kan hij soms in een keer zijn hoofd naar mij toe draaien en kijkt hij ineens naar mij.  

- Peter slaat en bijt zichzelf veel. Ik vind het erg lastig om hier naar te kijken en voel medelijden opkomen. Ik zou 

hem willen helpen.  

 

19:00: Vandaag was mijn eerste dag. Het was intens, maar mooi. Ik merk dat de tijd hier lang duurt. Tegelijkertijd maakt 

het inleven en observeren mij moe en uitgeblust. Tussen de middag heb ik twee uur geslapen (bewoners zijn dan weg).  

 

Er zijn vaste momenten waarop de cliënten geholpen worden en er geplande interactie is met de medewerkers: 

 

Opstaan en wassen 
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Ontbijt 

Wegbrengen 

naar dagactiviteit 

Terug van dagactiviteit 

Drinkmoment 

Avondeten 

Drinkmoment 

Naar bed 

 

Tussendoor zitten de bewoners in hun stoel en gedragen ze zich afhankelijk van hun gemoedstoestand en die van hun 

medebewoners. Hierin zie je hoe zij bezig zijn met snoezelruimtes, medebewoners, licht, televisie en zichzelf. Voor mij 

duurt deze tijd erg lang. Er lijkt veel hetzelfde gedrag te zien. Opvallend is het verschil tussen dit ‘zitten’ (wat absoluut geen 

stilzitten is) en het hoge tempo waarop de vaste momenten afgewerkt worden door medewerkers (Overigens met veel 

kennis en kunde).  

Tijdens het wassen viel mij op hoe verschillend de manier is waarop bewoners met hun sensaties omgaan. De een zit veel 

aan zichzelf, tot er aan hem gezeten wordt, een ander kijkt om zich heen, maar lijkt niet te registreren.  

Ik merk dat ik niet alleen fenomenologisch kan kijken, maar dat ik vanuit mijn kennis over de doelgroep ook gedragsmatig 

kijk (en het anticiperen van de werknemers). Het is daarom lastig om een focus te vinden. Het liefst wil ik alles vastleggen 

en dan in de analyse eindeloos puzzelen. Maar dat is praktisch niet haalbaar. Ik ben opzoek naar kaders, zeker ook omdat 

de hele ervaring intens is. Tegelijkertijd kijk ik als mens naar deze mensen. Zo maakt client Maarten in eerste instantie een 

beperkte indruk, maar komt hij op mij steeds over als een man die gezag uitstraalt. Vanuit zijn vaste hoek lijkt hij soms de 

boel te overzien en bijna te dirigeren.  

Overigens ben ik in mijn hoofd al bezig met de analyse, doordat ik zoveel tijd heb. Ik merk dat ik overlappende thema’s 

onderscheid en bezig ben met vernauwing (Rust/onrust in tijd, prikkels en geen prikkels, aankijken en niet aankijken, licht 

en donker, Geluid en geen geluid, omgang met materiaal, omgang met eigen lichaam). Maar dit moet ik uitstellen.  

 

20.00: Gebeld met Merel 

In overleg met Merel besloten om de komende drie dagen elke dag 1 individu te volgen. Vrijdag kijken of er genoeg 

materiaal is, maar gevoelsmatig wil ik hier maandag, dinsdag en woensdag aan vast plakken. In het weekend filmen ga ik 

waarschijnlijk niet doen. Deze momenten wijken te veel af van de normale situatie. Om mijzelf te kaderen ga ik mij 

verdiepen in de theorie over shadowing en daarnaast de existentialen. Merel is meer dan behulpzaam, dat is fijn.  

 

 

Derde dag 

10.00:  Ik wou dat de camera ook geur kon vastleggen. Zeker nu ik Peter volg. Peter lijkt er van te genieten dat hij veel 

alleen op zijn bank zit. Geur van eten of Koffie lijkt hem naar de woonkamer te trekken. (zelf vind ik geur ook belangrijk, 

bijvoorbeeld bij mensen, maar ook in een restaurant) 

 

17.20 Daarnet werd het me even te veel. Voor het eten werd iedereen verschoond en de lucht die van de ontlasting 

afkwam was erg intens voor mij. Zelfs toen ik het eten begon te ruiken, bleef ik met deze geur in mijn neus zitten. Het eten 

werd door Peter snel naar binnen gewerkt, na het drinken stond hij op en op zijn knieen bewoog hij terug naar zijn bank. 

Hier bleef hij even stil staan, maar daarna ging hij zitten. Vrijwel meteen moest hij overgeven [Fragment 89-93], in zijn 

hand. Peter at het braaksel meteen weer op en plukte de losse stukjes uit zijn hand. Daarna sloeg hij zichzelf een aantal 

keer hard op zijn hoofd. Hij ging over zijn buik door het vocht van het eten (of braaksel) en sloeg zichzelf een aantal keer 

hard op zijn hoofd. Daarna beet hij zichzelf in de hand waarmee hij sloeg en bleef hij ‘rustig zitten’. Ik stopte met filmen en 

ging naar mijn kamer om dit fragment na te kijken, omdat het me ergens intrigeerde. Toen ik opnieuw zag hoe Peter zijn 

braaksel opat, werd ik intens misselijk en voelde het alsof ik weg moest. Ik ben meteen naar buiten gegaan -alle deuren 

uiteraard opendraaien en achter mij op slot- en ben voor het huis gaan zitten. Een sigaretje later ging het weer. Ik ben 

meteen naar mijn slaapkamer doorgelopen om dit op te schrijven. Tijdens het typen hoor ik een medewerker zeggen: ‘Ha 

Peter, lig jij helemaal in een deuk, dit staat niet op de film. Oh ja, je ligt helemaal in een deuk.” Op dit moment lukt het me 

even niet om terug te gaan. Ik eet nog een paar druiven, drink wat water en ruik aan mijn t-shirt. Dan pak ik mijn camera 

en ga ik weer.  
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21.21: Om zes uur ben ik zelf gaan eten, daarna merkt ik dat ik erg moe was en eigenlijk geen zin meer had om te filmen. 

Uiteindelijk om 19.00 wel weer gegaan. Ik merk dat ik op zoek ben naar interactie van Peter en dat ik wacht op momenten 

waarop een medewerker interactie met hem heeft. Ik heb wel wat interactie gehoord en/of gezien, maar minimaal. 

Misschien wil ik dit wel te graag met Peter zien. Een medewerker vertelde mij net dat Peter dit vroeger iets meer had, 

maar nu eigenlijk het liefste op zijn bank zit (ook op dagbesteding). Hij heeft eigenlijk alleen interactie met de begeleiding 

wanneer hij iets nodig heeft (eten, drinken, verschonen, slapen). Hij lijkt volgens haar weinig op zoek naar contact, zelfs 

niet met familie.  

 

-Ik ben tevreden over het feit dat ik Peter een aantal keer vanaf de grond heb gefilmd terwijl hij door de gang 

liep. Die gang is erg belangrijk in mijn hoofd omdat het een soort van brug is tussen Peter die iets wil en Peter die 

niets wil. Tegelijkertijd heb ik een aantal keer Peter in een shot weten te krijgen terwijl er tegelijkertijd iemand in 

de kamer daarnaast verzorgd werd. De harde lijn van de kamerwand is in mijn hoofd symbolisch voor de manier 

waarop hij zich van de groep af lijkt te houden.  

- Het gesprek met M-T heeft me goed gedaan. Misschien was ik zelf ook wel op zoek naar interactie. Het 

eindeloos observeren van een cliënt die helemaal in zijn hoofd lijkt te zitten, is vrij eenzaam. Ik merk dat ik in de 

loop van de avond ook meer naar Kees Jan trok, een cliënt die ik morgen ga filmen en die juist interactie zoekt 

(met onder andere mij).  

- De medewerkers vinden het lastig om precies te begrijpen wat ik doe. Ik herken veel van het artikel over 

shadowing (van der Meijde, 2005) terug in de moeilijkheden die ik hier tegenkom. Daarnaast zou ik nu alvast een 

extra moeilijkheid over visuele fenomenologie willen noteren: Het beschermen van de apparatuur. Kees Jan 

heeft de neiging op dingen/mensen te slaan. Om dit te voorkomen pak ik zijn hand vast en maak ik een dansje. 

Dit zorgt ervoor dat ik het filmen af en toe onderbreek (Overigens loopt de camera door en is mijn hand zichtbaar 

in beeld).  

- Ook mijn voeten komen soms in beeld. Dit vind ik eigenlijk wel mooi, omdat ik juist merk dat mijn aanwezigheid 

van grote invloed is op het gedrag van deze cliënten (Dit weet ik vanuit mijn kennis, wordt gezegd door 

medewerkers en is zichtbaar op camera). En door het te filmen, laat ik zien dat ik er ook ben. 

 

Dag 4  

12.43: Ruimte is toch belangrijker voor mij dan ik dacht. De ruimtes in het gebouw zijn vrij breed en hoog, maar beknellen 

mij. De deuren moeten op slot, de tuin is afgesloten en veel ruimtes zijn donker. Elke dag in dezelfde ruimtes zijn, vlakt 

mijn gedachten af. 

Daarom zit ik nu, in mijn pauze, aan het water met een breed uitzicht. Heerlijk! Ik merk dat mijn spieren rondom mijn 

schedel zich ontspannen en ik tot rust kom. Niet dat ik tijdens het filmen gehaast ben, maar ik voel druk. Druk van de 

muren, druk vanwege het goed willen doen en druk uit de drukte in de vorm van geluid, geur en blikken van bewoners of 

medewerkers. Hier is gewoon het water en de wind. Verder niets. Of ja, een verdwaalde meerkoet, maar die is niet 

meervoudig gehandicapt, die piept vrolijk terwijl hij de vrijheid tegemoet vliegt. Edit op dag 7: Heeft dit niet ook te maken 

met het feit dat je Kees Jan volgt vandaag, die juist veel loopt en veel aan deurklinken voelt? 

 

16.34: Kees Jan is een ‘loper’: Hij loopt veel. Het ene moment is hij in zijn kamer, het andere moment loopt hij weer naar 

buiten. Ik merk dat het lastig is om hem (technisch) goed op beeld te krijgen, omdat het buiten licht is en binnen donker 

(ivm snoezelen van andere bewoners). Ik zal zo eens proberen de camera op automatische stand te zetten. Daarnaast kijkt 

Kees Jan voor mijn gevoel bijna constant in de camera. Ik vraag me daarom af of dit nuttige observaties zijn, beïnvloed ik 

zijn gedrag niet teveel? Tegelijkertijd zie ik hoe Kees Jan alles in de gaten houd en op zoek is naar mensen, mij dus ook! Ook 

als hij naar buiten gaat kijkt hij door de ramen naar de andere afdeling.  

Kees Jan negeert mij in fysieke zin vandaag. Waar hij gisteren regelmatig mij vastpakte tijdens het filmen van Peter, loopt 

hij nu langs me heen. Ik zoek naar wat interessant is bij Kees Jan. Hij lijkt zich vooral bezig te houden met de pluisjes op de 

grond weg te gooien of hier naar te kijken (naast het contact maken met mensen door naar ze te lachen en ze vast te 

pakken.) Ik focus me door zijn beweging veel meer op wat hij ‘doet’, dan wie hij ‘is’. Al zou Merleau Ponty natuurlijk in het 

doen omschrijven als een van de vormen waarin het ‘ zijn tot de wereld’ tot uitdrukking komt.  

 

18.38: Ik kijk wat beelden terug en bedenk me dat ik bijna nooit echt dichtbij de bewoners kom. Het voelt niet vertrouwd 

genoeg om naast ze te gaan zitten en samen naar iets te kijken. Wellicht omdat ik bang ben dat ik een tik of iets dergelijks 

krijg? Nee, dat zou me niet uitmaken. Of misschien ben ik bang voor de apparatuur? Want in mijn eigen dagelijkse 

werkzaamheden neem ik dit risico wel. Maar die cliënten ken ik goed. Deze mannen staan voor mij toch nog een beetje op 
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afstand. Het zou interessant zijn wanneer ik ze echt langer ken. Zijn mijn beelden wel intiem genoeg om bij het 

binnenperspectief te komen?  

 

19.12: Wat fantastisch! Ik hoorde tijdens het eten dat Kees Jan een schone broek aan kreeg, dus ging de gang op om te 

kijken of ik nog wat kon filmen. Medewerker C. pakte een bal en gooide die naar Kees Jan die in de gang stond. Kees Jan 

bloeide helemaal op: gooide herhaaldelijk terug, lachte hard, maakte harde geluiden en werd drukker in zijn mimiek. Ook ik 

moest er aan geloven, hij gooide de bal naar mij, die ik al filmend terug gooide. [Gedachte spinsel: Deze bewoners lijken 

zichzelf vooral te laten zien in de interactie met mensen die hen goed kennen.] Mijn hulpverlenershart slaat op hol bij dit 

soort situaties: een medewerker lijkt precies te snappen hoe Kees Jan het spel wil spelen en gaat hier helemaal in mee. 

Zelfs medewerker 2, die langs kwam, kon het niet laten om mee te spelen en liep hardop lachend weg na het ‘samenspel’. 

Hier lijkt de bewoner ‘iets’ terug te geven door een gemeenschappelijk moment van verbondenheid.  

Het is alsof ik langzaam dichterbij kom en langzaam aan dus ook meer zie hoe de bewoners zijn. Ik heb de neiging om al 

mijn gefilmde materiaal weg te gooien en helemaal opnieuw te beginnen . Alles moet vanuit een nieuw perspectief! (Ga ik 
39

uiteraard niet doen, want ik moet die scriptie ook een keer afkrijgen.) Bizar om te merken  hoeveel energie zo’n moment 

mij geeft!  

 

20.15: buiten zittend terwijl ik in de lichte kou een sigaretje rook, denk ik nog eens na over de bovenstaande euforie bij mij. 

Ik heb mezelf als persoon misschien teveel weggezet en me te veel ‘wetenschappelijk’  op willen stellen. Ik ben juist goed 

in het contact maken met kwetsbare mensen en deze setting nodigt mij juist uit om mee te handelen. Zojuist heb ik zonder 

camera wat meer contact gezocht met de bewoners. Even een hand op de schouder en wat meer praten. Ik ga vanaf nu 

dichterbij mezelf blijven in het onderzoek. Alleen zo doe ik daadwerkelijk recht aan de opgestelde methode. Dit vereist van 

mij wellicht iets meer schrijfmomentjes om het inzichtelijk te maken. Maar dat is niet erg.  

 

20.30: Eigenlijk zou ik ook heel graag een film willen maken vanuit het zorgverlenersperspectief. Ongelooflijk mooi om te 

zien hoe afgestemd deze mensen werken met elkaar en de bewoners. Onbenoembare handelingen zorgen voor een 

vertrouwdheid, het begrenzen van cliënten gaat bijna elastisch: even meebewegen, om vervolgens het gedrag om te 

draaien. Tegelijkertijd zie ik de werkdruk waar zij mee te maken hebben. Het doet me pijn om te horen dat zij allemaal 

meer aandacht aan de cliënten willen geven, maar dit niet kunnen.  

Ik zou een boek kunnen schrijven over hun handelen. Als ik dat zou doen, dan zou ik in ieder geval de volgende 

onderwerpen willen behandelen: ‘ NIet loslaten (ondanks negatief gedrag, maar ook in de hoeveelheid jaren dat zij hier 

werken)’, ‘Ontmoeting van persoonlijkheden (iedereen brengt zijn eigen persoon mee en zorgt hierbij voor ander gedrag)’, 

‘Herhaling (zowel verzorging als zachte kant van zorg)’, ‘Saamhorigheid (in team onderling)’.  

 

21.30: Morgen Maarten filmen! Ik ben benieuwd, want ik merk dat mijn blik veel naar hem getrokken wordt. Hij zit vanuit 

zijn stoel alles in de gaten te houden (zijn ogen volgen alles wat beweegt) terwijl zijn tandloze? mond op en neer beweegt. 

Af en toe een brullend geluid, of even verzitten. In eerste instantie weinig interessant zou ik persoonlijk zeggen (en het spijt 

me oprecht dat ik dit schrijf). Maar hoe langer ik naar hem kijk, hoe statiger hij wordt. Alsof hij als een opzichter is die alles 

in de gaten zit te houden en af en toe commentaar geeft. Ik heb de neiging (op de eerste dag al) om hem vanaf onderen te 

filmen (Deze techniek wordt vaak gebruikt om meer ontzag voor de persoon in beeld te krijgen). 

 

Dag 5 

 

06.30: Normaal schrijf ik niet voordat ik film. Vandaag voel ik mij echte zo fit, dat ik dit even moest melden. Het lijkt alsof ik 

in het stramien begin te komen. Mijn handelingen worden routine. (Kan ze uitgebreid beschrijven, maar dat gaat te ver 

voor deze ochtend).  

 

10:00: (Fragment 325) Het wakker worden van Maarten raakt voor mij misschien wel de essentie van waarom ik dit 

onderzoek wil doen. Bij binnenkomst in een donkere kamer ligt er op het bed iets wat in eerste instantie lijkt op een 

hoopje kleren onder een deken. (Al vaker heb ik gedacht dat het net lijkt alsof Maarten alleen een bovenlichaam heeft. Zijn 

benen zijn dun en vaak tegen zijn bovenlichaam aan.) Het ziet er niet uit alsof er een mens te slapen ligt. Wanneer de 

medewerker hem wakker maakt en aait over zijn schouder, draait er een ontzettend mooi tevreden gezicht om. En precies 

39 Na dit schrijven zette ik het nummer ‘ De Beuk erin’ aan van Bram Vermeulen, waar hij zingt: “ De 
beuk erin, alles moet weg en dat is pas het begin.”  
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dat gezicht raakt mij. Want in zijn ogen (die langzaam opengaan) droom ik weg over de persoon die hij is. Zie ik de foto’s 

van een jonge statige man op zijn kamer en hoop ik dat mijn onderzoek wat bijdraagt. Ik zie hoe hij zichzelf naar beneden 

duwt en langzaam aan de bewegingen van de medewerker lijkt volgen. Zijn handen! Zijn handen lijken meer wakker te zijn 

dan zijn ogen (schreef ik dit niet al eens eerder?).  

 

14.30: Tijdens de voorbereidingen van het middagprogramma komt een medewerker naar mij toe. Er zijn nog geen 

bewoners en de andere medewerkers staan aan de andere vleugel. Ze vraagt wie ik vanmiddag ga filmen. Ik geef aan dat ik 

vandaag Maarten volg en vraag of zij aan deze kant werkt. Dat is zo, maar “Niet mij filmen he!” Ik vraag waarom ze dit 

vervelend vindt (en geef nogmaals aan dat het onderzoek een focus heeft op de bewoners, niet de medewerkers). Ze geeft 

aan dat ze op school wel eens mensen heeft zien werken op film waar het nodige over gezegd werd. Dit wilde ze niet. 

“Trouwens, iedereen vindt het stom om gefilmd te worden. [medewerker] gaf aan dat ze gisteren ook helemaal gestresst 

werd en van alles fout deed terwijl jij filmde.” Of ik nogmaals kon uitleggen wat er nou precies met de film ging gebeuren 

en of de leidinggevenden ook mee zouden kijken. Ik gaf aan dat dit wellicht het geval zou zijn, maar dat ik het 

cliëntenperspectief probeer te vangen en het als mijn persoonlijke taak zie dat we het niet over individuele handelingen of 

begeleiders gaan hebben. Wanneer in het gesprek over de film het over individuele medewerkers gaat, leg ik dit meteen 

stop. Het gaat over de cliënt en hoe zij iets ervaren.  

Sowieso heb ik veel van dit soort gesprekken. Medewerkers vragen constant: Wat vind je ervan? Of leggen hun eigen 

handelen uit voor (of achter) de camera. Ook geven sommige medewerkers aan absoluut niet in beeld te willen, of dat ik 

bepaalde momenten niet vastleg (clysma bijvoorbeeld).  

 

18.00: Maarten zit in een hoek van de kamer waar hij cliëntP kan zien, een van de twee cliënten die ik niet mag filmen 

omdat het hem te veel beïnvloed in zijn gedrag. Hij zit altijd in hetzelfde hoekje achter wat kasten, zijn veilige ruimte. Het 

valt me nu pas op dat ik nog helemaal niet in conflict hierover ben geweest, ik heb geen enkele keer op de achtergrond 

clientP gehad, ik heb zelfs deze hoek in de ruimte nog nooit in beeld gehad.  

Maarten wordt soms even in een andere hoek gezet, wanneer hij bijvoorbeeld te veel interactie met clientP heeft. Op zo’n 

moment ben ik vanmiddag op een krukje gaan zitten in zijn eigenlijke hoekje. Ik wilde weten waar hij naar keek en ben met 

de camera zijn bewegingen gaan herhalen. Cliënt en zijn hoek heb ik vaag in beeld gebracht. Mooi om te merken dat voor 

de andere cliënten het hoekje van cliëntP, niet lijkt te bestaan.  

19.00 Hoewel ik deze dag ontzettend fit begon, merk ik dat dit een van mijn moeilijkste dagen is. Maarten doet een groot 

beroep op mijn hulpverlenershart vandaag: Maarten werd gelaxeerd, zat onrustig in zijn stoel en leek niet in goede doen. 

Hij sloeg zichzelf steeds harder met een frons op zijn hoofd, ging constant verzitten en maakte veel geluid. (Fascinerend 

hoe hij eerst langzaam zijn rechterhand uit zijn t-shirt trekt - hij zit altijd met zijn handen in zijn shirt - de binnenkant van 

zijn hand bekijkt en zich dan met veel kracht op zijn voorhoofd slaat. De vingers zijn achteraf te zien op zijn voorhoofd. 

Soms breekt hij deze beweging af bij het bekijken van zijn hand, of wanneer een medewerker zijn hand pakt en deze 

kriebelt.) Het is moeilijk om te blijven filmen terwijl Maarten zichzelf slaat. Er staat vanmiddag maar een medewerker aan 

deze kant en de andere bewoners zijn ook onrustig. Zij weet (en benoemt) dat als ze naast Maarten zit en hem aandacht 

geeft, of zijn hand vastpakt, ze het meeste van het slaan kan voorkomen. Maar ze moet ook bezig met de andere 

bewoners. Op allerlei manieren probeert ze daaromheen Maarten uit zijn negatieve spiraal te halen: Muziek, bubbels, 

grapjes, verplaatsen. Maar het werkt niet. Ik wil stoppen met filmen en naast Maarten gaan zitten. Het filmen voelt zo 

nutteloos op dit moment: Bijdragen aan goede zorg door iemand te bekijken die zichzelf kapot maakt. Na verloop van tijd 

besluit ik de camera neer te leggen, ook omdat Maarten mij constant bekijkt. Ik heb het idee dat ik hem extra onrustig 

maak.  

 

Maarten dronk ook niet voor de camera. Zodra ik weg was, dronk hij gulzig zijn beker leeg. ‘S avonds ben ik lekker naast 

Maarten gaan zitten en heb ik met de medewerker hierover gesproken. Dit vind ik echt lastig: Een concrete hulpvraag 

negeren. Ik wil altijd voor mensen klaar staan en wil daar bijna alles voor opzij zetten, hoe komt het dan dat ik hier zit te 

filmen in plaats van te helpen?  

 

 

21.00: Nogmaals over het slaan en Maarten: Tegelijkertijd (en dit gevoel is beduidend minder sterk dan het bovenstaande) 

heb ik het idee dat ik hiermee niet heel sympathiek overkom op de medewerkers, die al niet van het filmen gediend zijn. Ik 

trek me vanavond ook terug en sluit niet aan bij het afsluitende kopje koffie. Ik wil even alleen zijn en mijn gedachten 

verliezen op het nutteloze internet. Daarnaast stuur ik veel berichtjes naar mensen die me dierbaar zijn, om te vragen hoe 

het met hen gaat. Waar ik eerder deze week heel uitgebreid aan mijn vrienden vertelde hoe ik mij voelde, ben ik nu zakelijk 
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en afstandelijk. Ik wil verhalen van hun horen, weten hoe het in de wereld daarbuiten gaat. Vanmiddag aan de telefoon 

met  mijn moeder versprak ik mij op de volgende manier: ‘ (...) als ik terug in Nederland ben (...)’. Ik geloof dat dit wel 

genoeg zegt. 

 

Nog een ding dan: het hele gevoel over dit onderzoek doen, komt verdraaid dicht bij interculturele marginaliteit, een 

begrip waar ik eindeloos mee doodgeknuppeld ben in mijn bachelor Culturele Antropologie: Als onderzoeker vervreemden 

van je eigen wereld, opgaan in die van de ander, maar uiteindelijk er tussen te zitten. De marge.  

 

Dag 6 

 

10.00: Vandaag film ik niet. Het is weekend en vandaag komen de familieleden langs vanwege een georganiseerde 

burendag. Ik werk nu wat krabbels van mijn notitieblok van gisteren uit. Gisteravond had ik geen puf om nog te schrijven. 

Ik wilde even niet bezig zijn met het onderzoek. Ik deed op mijn slaapkamer mijn in-ear oordoppen in (zodat ik niets 

hoorde van het geschreeuw om mij heen) en heb eindeloos nutteloze Youtube-filmpjes bekeken. Gistermiddag merkte ik 

ook bij mezelf dat ik zin had om rebels te zijn: zo had ik zin om de stad in te gaan en dronken te worden. Gek eigenlijk dat 

op de eerste dag dat ik in het stramien zit (en hier tevreden over ben!) ik dat meteen ook niet ben. Aan de andere kant ben 

ik zelf iemand die altijd structuren wil doorbreken en van verandering naar verandering springt, dus daar past dit wel in.  

Straks ga ik op een terrasje lekker een boek lezen, heerlijk!  

 

21.00: Fascinerend om de interactie van de bewoners met hun eigen familie te zien. Er waren in het totaal zo’n 30 mensen 

die allemaal in de tuin hapjes en drankjes kregen. Ik dacht: Dit wordt complete chaos. De bewoners zullen wel druk worden 

en van een reactie, ontstaat een kettingreactie waarop het personeel nog harder moet werken. Maar niks van dit alles 

kwam uit. De bewoners zaten heerlijk gezellig naast de familieleden en oogden ontspannen. Alleen Peter deed niet mee. 

Hij kwam af en toe kijken en probeerde dan wat te eten, maar spuugde dit uit en begon hard gillend terug te kruipen naar 

zijn bankje. Een keer probeerde de familie hem erbij te houden, waarop een medewerker Peter zijn hand vastpakte en hem 

terug bracht naar het bankje.  

De gesprekken met de familie van Kees Jan waren ontzettend inzichtelijk, maar ook heftig. Kees Jan is pas heel laat 

gediagnosticeerd (6) en het was niet bepaald makkelijk voor ouders. Ik ga verder niet te veel uitwijden over dit onderwerp, 

want ik moet blijven bij mijn eigen onderwerp: de ervaring op de woongroep. De familiebijeenkomst hoort hierbij, maar is 

maar jaarlijks. Bovendien was de twee uur te kort om goed materiaal te schieten (en behoorlijk lastig met toestemming en 

niet storend willen zijn).  

Nadat de ouders weg waren zaten veel cliënten te gapen en werd iedereen vroeg naar bed gebracht. Maarten maakte een 

opgewekte indruk: weinig grommen, niet meer slaan, lachen en knuffelen.  

 

Dag 7 

 

10.00: Vandaag weer een heerlijke rustdag. Niet filmen, dat bevalt me wel even! Ik merk dat ik een soort van constante 

moeheid over me heen heb. Ik had me voorgenomen te sporten, maar heb daar de puf nog niet voor gehad. Ook het 

contact met medewerkers (dat nu steeds leuker wordt) vind ik vermoeiend. Ik merk dat ik me verplicht voel om af en toe 

een sociaal praatje te houden, maar ik dit het liefste afkap, omdat ik het simpelweg niet kan. Ik trek me veel terug op mijn 

kamer. Gelukkig komen mijn ouders vanmiddag even langs om me op te halen en mee te nemen voor een wandeling. Ik 

laat ze niet naar binnenkomen, want dat vind ik niet zuiver in het kader van de anonimiteit van het onderzoek.  

 

18.00: Toch mijn ouders binnengelaten. Een medewerker (met wie ik lekker sigaretten kan roken) stond er op. “Voor jou is 

het ook een heftige periode, dan is het goed als mensen hebben gezien waar dit zich heeft afgespeeld.” Ik was dit wel met 

haar eens, daarnaast draagt het wellicht bij aan een stuk sociale acceptatie. Dit soort mensen kom je in de ‘dagelijkse 

maatschappij’ niet tegen, dus ik vraag me af hoeveel mensen echt weten hoe zij zijn. Dit zou overigens de enige reden voor 

mij zijn om hier nog eens een documentaire over te maken: Deze mensen zichtbaar maken, zodat mensen een beeld 

hebben wanneer er ethische discussies gevoerd worden rondom geboortebeperking oid.  

 

 

Notities: 
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- Het is opvallend dat ik meer contact heb met de bewoners op mijn dagen zonder camera. Ik kan ze eindelijk 

gewoon even aanraken, of aanspreken. Heerlijk!! Dit lijkt ook het contact met de medewerkers te versterken. Ik 

wordt actiever betrokken bij het drinken van koffie: ze komen mij zelfs ophalen vanuit mijn kamertje.  

- Vandaag voelt mijn onderzoek weer nutteloos. Ik krijg aan mijn ouders niet goed uitgelegd wat fenomenologie is. 

Zij blijven in oorzaak gevolg hangen of vragen naar objectiviteit en ik ben te moe om dit uit te leggen. Daarnaast 

denk ik veel terug aan gisteren, toen ik de gesprekken met de familie van de bewoners had. Als ik hun verhalen 

hoor, besef ik mij dat ik veel te kort aanwezig ben voor grondig onderzoek. Het gedrag van de bewoners is zo 

ontzettend verschillend per dag en ik heb nog zoveel dingen niet gezien. (Bijvoorbeeld: Maarten likt altijd zijn 

schroefjes van zijn rolstoel schoon, dit deed hij geen een keer tijdens de hele dag dat ik hem volgde.) Maar 

bovenal: mijn invloed is te groot op de omgeving en het kost veel langer voor de bewoners om hier aan te 

wennen. Wat ik dus eigenlijk bestudeer is het leven op een woongroep ten tijde van een rondlopende 

onderzoeker met een camera. Ik ga daarom mezelf ook iets meer in beeld brengen. Ik moet benadrukken dat ik 

ook aanwezig ben. In bijgevoegde tekst is dit niet genoeg, het moet ook in het eindresultaat zichtbaar zijn.  

- Mijn moeder merkte bij binnenkomst op dat het naar een ziekenhuis geur rook op mijn kamer. Ik was vergeten 

dat ik dit ook vond bij binnenkomst. Nu vind ik mijn kamer juist lekker ruiken. De geur van deo en mandarijnen 

springt er voor mij uit, in vergelijking tot de andere ruimtes. Mijn moeder rook dat nu dus niet eens.  

- Ik frustreer me aan het feit dat iedereen  wil praten over ‘oorzakelijkheid’. Ze benoemen bepaald gedrag, 
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proberen dit te verklaren of besluiten het gesprek met  “Tsja, het blijft altijd lastig om precies te zien hoe ze 

denken.” Ik wil daar helemaal niet mee bezig zijn, maar betrap mezelf ook op deze manier van denken. Misschien 

dat het me daarom zo frustreert. Ik moet blijven kijken naar wat er concreet gebeurt. De analyse komt later wel 

en deze zal zich helemaal niet focussen op oorzaak-gevolg.  

(Had ik trouwens al benoemd dat ik het idee heb dat de bewoners zichzelf vooral laten zien in de interactie met 

de medewerkers? Uiteraard laten ze zichzelf ook zien in de interactie met techniek en hun omgeving, of de 

omgang van tijd. Maar echt het zelf lijkt zichtbaarder met andere levende wezens. Alsof de medewerkers 

constant de hand reiken en wanneer de bewoner deze ‘aanpakt’ door interactie, er een veilige bubbel ontstaat 

waarin de bewoner zich kan laten zien. Alsof de handreiking een voorwaarde is, omdat ze het alleen niet 

aankunnen.) 

- Ik ben weer fris om morgen te beginnen. Ik ben heel benieuwd hoe iedereen morgen is!  

 

 

Dag 8: 

 

06.45: Vandaag volg ik Kees Jan. Ik heb slecht geslapen, want Peter was de hele nacht wakker en hard geluid aan het 

maken.  

 

09.29: Het filmen ging lekker vandaag, ik heb het idee alsof ik alles rondom het ochtend ritueel heb. Handelingen worden 

voorspelbaar en ik kan Kees Jan elke keer een stap voor zijn om hem goed vast te leggen (Kees Jan lijkt steeds meer vaste 

patronen te hebben voor mij). 

 

18.56: Na het avondeten ging Kees Jan nog een stukje fietsen. Er werd speciaal op mij gewacht (ik was mijn eigen bord aan 

het leegeten), zodat ik het kon filmen. Ontzettend fijn, maar stiekem bekroop mij het gevoel dat er een show werd 

opgevoerd (“ waar moet ik staan voor de camera?”) Het is denk ik het mankement van film gebruiken in onderzoek. Film 

wordt vooral als entertainment gezien (of als observatie in specifieke handelingen, zoals wassen). MIjn voorkeur om ook de 

‘lege en saaie’ momenten vast te leggen, zorgt er soms voor dat werknemers hun best doen er iets van te maken “(...) 

anders film je ook elke keer hetzelfde”.  

Enfin, het voelde wel als een goed stukje materiaal. Het moet haast wel (sorry voor de interpretatie, dit weet ik uiteraard 

niet) fijn zijn voor Kees Jan. Hij loopt constant en staat voor hekken en deuren terwijl hij er doorheen kijkt. Het ‘buiten het 

hek gaan’ en hem te zien wegfietsen van het terrein, gaf mij in ieder geval een bevrijdend gevoel. Om een stukje bracketing 

toe te passen: Er mag gezegd worden dat ik zelf iemand ben die heel erg houdt van vrijheid. Vrijheid om te doen en laten 

wat ik wil, maar ook in de interactie. Wanneer interacties voorspelbaar worden, ga ik een beetje zitten prikken of verlies ik 

mijn aandacht.  

 

40 Medewerkers, familie en mijn eigen familie zijn de enige met wie ik gesproken heb. 
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Ik zit nu op mijn kamer, eigenlijk fitter dan ooit tijdens deze onderzoeksperiode. Ik merk ook dat alles vandaag wat minder 

heftig binnenkomt. Alsof ik het platter ben gaan observeren. Registreren eigenlijk, zonder me te laten raken. Zoals gezegd, 

herken ik de patronen en vandaag heb ik daarom ook bepaalde patronen (die al 10x op de camera staan) vanuit andere 

perspectieven gefilmd. In eerste instantie uit esthetisch oogpunt, maar wellicht dat het in de analyse nog wat extra’s 

oplevert. De herhaling zorgt bij mij voor een gevoel van verzadiging en daaropvolgend, verveling. Thuis ben ik altijd met 13 

dingen tegelijk bezig. De focus op een ding wat nieuw is, vind ik heerlijk, maar zodra het voorspelbaar wordt verdwijnt mijn 

interesse. Ik moet mezelf dwingen om door te filmen. Nog twee dagen.  

 

Dag 9 

10.20: Vandaag loopt anders dan verwacht. Maarten mag uitslapen, omdat een andere bewoner voor onderzoek geprikt 

moet worden. Om 08.30 haalt de verzorging Maarten eruit (Hij wordt om de dag op bed gewassen en geschoren). Maar 

Maarten wil niet. Hij draait zich elke keer op zijn zij, met zijn hoofd naar de muur. De medewerker benoemt dat dit ‘een 

duidelijk signaal’ is en komt later terug. Er gebeurt weer hetzelfde. Bij de derde keer beginnen de zorgen te komen. Er vindt 

overleg plaats tussen collega’s. “Zo kennen we Maarten niet.” en “Hij oogt heel moe, ademt zwaar en reageert totaal niet, 

zelfs niet op een koude washand of hand”. Maarten blijkt 37,5 graden warm te zijn, maar weigert nog steeds om uit zijn 

bed te komen. Hij reageert enkel door zichzelf op zijn zij te draaien. De TPV (Praktijk verpleegkundige) wordt gebeld. Zij 

doet een ding in zijn incontinentiebroek, om een urinemonster te nemen en meet zijn bloedwaarden. De 

ochtendmedewerker maakt overuren en zegt haar prive afspraak af. Zij blijft benoemen dat ze een naar voorgevoel heeft. 

In gesprek met een collega zegt ze zelfs: “Dit zal toch niet het begin van het einde zijn?”.  

Ik heb besloten de TPV niet te filmen. Het hele tafereel is al belastend genoeg voor Maarten, dus ik kijk op een afstand toe. 

Het onderzoek lijkt nu even ondergeschikt aan de acute zorg.  

 

14.45: Maarten ligt nog steeds op zijn zij. Alleen voor de broodnodige pap doet hij zijn mond open (ogen blijven dicht). 

Daarna draait hij zich weer terug en ligt te slapen. Ik heb besloten dat ik daarom Peter vanmiddag ga volgen. Misschien dat 

Maarten morgen iets meer uit bed is en ik dan andere aspecten van zijn hem vast kan leggen.  

 

14.50: Deze hele onderzoeksperiode zit ik tussen een vorm van euforie, omdat ik dit prachtige project kan doen, of een 

zwart pessimisme over de druppel op de gloeiende plaat die dit onderzoek zal zijn (als het al de gloeiende plaat al raakt). 

Het is een beetje zoals Raymond van het Groenewoud zingt in ‘Machu Picchu’:  
 

Oh elke dag belooft me 

en ik beloof de dag 

maar 's avonds is het over 

dat ik de droom nooit aanraken mag 

 

ik wil het graag volledig 

maar ik vind slechts een deel 

of ben ik soms vergeten 

en wil ik steeds weer veel veel te veel 

 

15.00: Nog even snel voordat ik ga beginnen: Ik ben benieuwd hoe de sfeer is. Iedereen is best wel bezig met de zieke 

Maarten. Zo als hij nu doet, heeft nog niemand hem gezien. Ik ben er zelf ook een beetje triest van. Goed om te benoemen 

en te realiseren. Maarten ligt met de slaapkamerdeur open te slapen.  

 

19.28: De medewerkers houden weinig tijd over, doordat ze voor Maarten bezig zijn met een visiterende verpleging, arts 

en testen aan het doen zijn. Hij ligt ondertussen nog steeds in bed. Medewerkers spreken nu gezamenlijk over het begin 

van het einde, of dat hij ‘ (...) echt letterlijk op lijkt.’ Ik vind het moeilijk om nog interessante shots van Peter ondertussen 

te maken, het ziek zijn van Maarten raakt mij ook. Ik baal er ontzettend van dat ik gisteren een prachtige foto van Maarten 

heb gemaakt, maar deze heb verwijderd (omdat het niet bij het onderzoek hoort). Nu vroeg een van de medewerkers of ik 

toevallig ook foto’s had gemaakt.  

 

- Opvallend: Bij binnenkomst vanmiddag, bleef Peter (broer van Maarten) voor het raam van Maarten stilzitten en 

schreeuwde hij daar heel hard. Overigens schreeuwt Peter overal en zit hij regelmatig stil. Toch viel het op. In 
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gesprek met de medewerkers geven zij ook aan dat zij soms het idee hebben dat de broers iets delen, al blijft dit 

bij een gevoel.  

- Ik merk dat ik mij soms aan Peter irriteer (sorry!!). Zijn hele leven lijkt soms wel in het teken van eten te staan: 

Wanneer er geluid of geur uit de keuken komt, snelt hij naar de tafel en wacht hij tot hij wat krijgt. Het eten gaat 

binnen 3 minuten naar binnen en daarna heb ik hem twee keer al eten van een ander zien pakken. Hij doet 

dingen die ik vies vind. Zo pakt hij regelmatig ‘eten’ van de vloer. Daarnaast is hij degene die mij s nachts het 

meeste wakker houdt, omdat hij soms (voor mijn gevoel) uren achter elkaar roept.  

 

De moeilijkheid van deze methode zit hem volgens mij in een aantal punten: 

- De beelden die ik gemaakt heb, ga ik straks analyseren. In deze visuele analyse komen thema’s naar boven die ik 

wil laten zien aan de medewerkers. Maar soms liggen deze thema’s niet in 1 beeld, maar over verschillende shots 

heen. De vraag is of ik dit overgebracht krijg in het eindresultaat. Ben ik goed genoeg om te laten zien wat mijn 

visie is op het perspectief van deze bewoners? Eigenlijk zou ik na de analyse nog een keer willen filmen, om 

beelden/geluiden op te nemen die dit krachtiger ondersteunen. Zou mijn materiaal genoeg zijn? Of zou het beter 

zijn wanneer de analyse tijdens het proces plaatsvindt? 

- Zijn de kijkers (medewerkers) in staat om mee te gaan in mijn manier van vertellen? Kunnen zij de functionele 

visie loslaten om mee te gaan in de gedachtenstroom van mijn film? Hoe krijg ik dit voor elkaar?  

 

Dag 10: 

(Geen dagactiviteiten vandaag, dus iedereen is de hele dag aanwezig en mag uitslapen. Kees Jan is vandaag een dagje naar 

huis) 

08.30 De laatste dag. Vannacht niet heel goed geslapen, omdat Peter weer flink verbaal aanwezig was. Bij het opstaan 

bedacht ik me dat ik, nu ik dit allemaal heb meegemaakt, voorlopig thuis overal doorheen ga slapen. Maarten lijkt gelukkig 

weer wat meer te reageren. Hij heeft extra laxerende middelen gehad en dit lijkt reactie te geven. Niet in de vorm van 

letterlijke ontlasting, maar in de vorm van meer ‘aanwezig zijn’. Hij reageerde tenminste. Peter slaapt nog, dus ik heb de 

tijd om na te denken.  

Gisteravond was iedereen vroeg naar bed gegaan, omdat Maarten aandacht en rust nodig had. Helaas kon dit niet 

gecombineerd worden met de maximale vrijheid voor de andere bewoners. Interessant thema: Als er 1 lijdt, lijdt de rest 

dus mee. Al is het alleen al doordat medewerkers hun aandacht anders moeten verdelen. Dit is voor mijn onderzoek 

interessant, omdat de geleefde ervaring als groep zichtbaar wordt in het gedrag van de individuele bewoners. Of in ieder 

geval in de vrijheid die ze krijgen (op de kamer moeten blijven of niet), in het samen eten of niet (afhankelijk van rust in de 

groep), en in het krijgen van persoonlijke aandacht (dus zichzelf kunnen laten zien). Hier moet ik thuis met de beelden 

verder over nadenken!  

 

17.34: Het zit er bijna op. De shots vanmiddag maken was een groot feest (Hallo, euforie!). Maarten was helemaal blij dat 

hij weer in zijn stoel zat (glimlachte veel, maakte contact, keek om zich heen.) Later op de middag mocht hij buiten zitten. 

In zijn rolstoel vielen zijn ogen regelmatig dicht terwijl hij met 20 graden in de schaduw zat. Ik merk dat de ‘verzadiging’ wel 

redelijk is opgetreden. Veel lijkt herhaling. Soms pak ik nog even een shotje mee van iets dat ik regelmatig gezien, maar 

niet geregistreerd met de camera, heb.  

(Ik ben ook steeds meer bezig met de volgende fase van dit onderzoek, heb alvast een lijstje op mijn notitieblok gemaakt. ) 

Straks nog even wat filmen in de interactie, zoals altijd na het eten.  

 

23.00: Ik ben weer in Leiden en voel me heel vreemd. Alsof ik fysiek hier ben, maar in mijn hoofd nog daar zweef. Om 20.00 

werd ik met de auto opgehaald door een goede vriendin. Het afscheid nemen viel me zwaar, ik kreeg tranen in mijn ogen. 

Met iedere bewoner heb ik nog even contact gemaakt voor ik ging. Ik ben deze korte tijd echt gaan houden van de mensen.  

Nu in Leiden wil ik eigenlijk meteen vrienden spreken, maar besluit toch te gaan slapen.  

 

Dag 11: Ik heb twaalf uur geslapen en voel me nog steeds moe. Mijn hoofd ontspant zich langzaam rondom mijn slapen, 

doordat ik bijna geen geluiden op de achtergrond hoor. Ik gooi al mijn kleren in de was, omdat ik nu pas ruik dat ze ook 

naar de woonlocatie ruiken. Ik plof op de bank en staar voor me uit. Gelukkig is er niemand thuis, want vandaag wil ik even 

helemaal niks. Aan het einde van de middag sluit ik toch aan bij een borreltje op mijn werk, maar ik ben na een kwartier 

alweer weg. Het voelt nog steeds alsof ik met mijn hoofd op de woonlocatie ben.  
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16-10-2017: 13.55:  

Het lijkt wel alsof ik bij het analyseren elke keer hetzelfde proces doorloop:  

Eerst moet ik in de wereld van de woonvoorziening komen; Het eerste half uur bekijk ik elke seconde van het ruwe 

materiaal. Ik laat me helemaal opzuigen door beeld en geluid en speel sommige stukken meerdere keren achter elkaar af. 

Conclusies trek ik niet, ik beschrijf slechts wat ik zie door de fragmenten te thematiseren. Naarmate ik meer gekeken heb, 

spoel ik sneller fragmenten door. Alsof ik nu weer in de woonvoorziening zit en weet wat ik ga zien. Ik bespeur bij mezelf 

ook de neiging om de fragmenten niet langer onder bepaalde thema’s onder te brengen, omdat ze hieraan weinig 

toevoegen. Alleen de uitzonderingen zijn nog interessant. Deze maken dat ik nieuwe thema’s moet maken, of dat een 

thema een andere invulling krijgt.  

Ik voel me hier slecht bij. Alsof ik aan het einde slordig word en mijn aandacht verlies (zoals ik wel vaker in het dagelijks 

leven heb). Nu zal dit allicht zo kunnen zijn, maar ik denk ook dat dit is waar in de literatuur over gesproken wordt wanneer 

‘ verzadiging’  optreedt. Dus dat het in het licht van de beschreven methode juist goed is dat dit gebeurt.  

 

 

20-10-2017: Ik zie mezelf niet als een kunstenaar, maar wilde nu dat ik dit was. Ik heb het idee dat ik in mijn film nog een te 

platte weergave van de werkelijkheid geef, terwijl de kunstenaar er zo goed in is om die gelaagdheid te laten zien.  

 

 

Bijlage 5: voorbeeld notities tijdens analyse 
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