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Huishoudkunde 

 
Voor haar was het leven een evangelie 

dat mondeling werd overgeleverd.  

Als niemand toekeek, trad ze uit zichzelf.  

 

Haar vingers werden vleugels 

van onzichtbare vlinders. Ze raakten aan,  

streken glad, plooiden op en legden neer.  

 

Ze legde alles op zijn plaats.  

Ze gaf alles een naam. Als een patrones 

ging ze overal achter staan. 

 

 

 

Max Temmerman 
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Voorwoord 

 

Voor u ligt mijn thesis, het eindproduct van een jaar Master Zorgethiek en Beleid. Het is het 

slotakkoord van een bij tijd en wijle stormachtig jaar. Maar… ik heb leren zwemmen in de 

grote oceaan van de zorgethiek en de wereld van het wetenschappelijke onderzoek. En ik heb 

nieuwe perspectieven ontdekt in het huishouden als zorgpraktijk.  

 

Zien – bewogen worden – bewegen 

 

Zien – bewogen worden – bewegen. Dat is het motto van de Beweging van 

Barmhartigheid geïnitieerd door de Fraters van Tilburg. Ik voel me verbonden met dit motto 

en met compassie. Zoals Frater Wim Verschuren me jaren geleden leerde: een beroep op 

barmhartigheid komt altijd ongelegen. Deze drieslag zag ik ook terug in de zorgpraktijken van 

het goede huishouden: een huishouden waarin het praktische werk op een afgestemde manier 

wordt uitgevoerd; aangesloten bij en relationeel verbonden met de bewoner. Het moment en 

de manier van het appèl van de bewoner, dat is vooraf niet bekend. Een afgestemde 

huishoudelijke zorgverlener laat zich onderbreken en krijgt daar de ruimte voor. 

 

Zorgpraktijken zijn door en door relationeel. Dat is ook van toepassing op het 

schrijven van deze thesis. Het werk was niet in deze vorm tot stand gekomen zonder de 

bijdrage van bewoners, familieleden, medewerkers en andere betrokkenen van Zorggroep 

Tangenborgh. Dank dat ik welkom was en door jullie ogen mocht leren zien wat jullie zien.  

 

Dank ook aan Elleke Landeweer, mijn thesisbegeleider. Je inspireerde me, leerde me 

preciezer kijken, lezen en schrijven, puzzelde mee als ik door de bomen het bos niet meer zag 

en bovenal, je geloofde dat het wel goed zou komen. Vivianne Baur, mijn tweede tegenlezer, 

dank voor je feed back. Je stimuleerde me dieper te graven en hogere doelen te stellen. Hulde 

aan al mijn docenten, wat heb ik veel van jullie geleerd. Door jullie is het vak gaan leven en 

kan ik niet meer met oude ogen naar zorgpraktijken kijken.  
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Ayla en Wietske, waar zou ik geweest zijn zonder jullie! Uittreksels uitwisselen, smart 

delen, moed inspreken, picknicken, chocola eten, wijn drinken en stoom afblazen. Diepe 

buiging naar jullie voor al het werk dat we hebben verzet. We zijn samen wijzer geworden!  

 

Lieve familie en vrienden, bedankt voor jullie steun afgelopen periode. Vanaf nu ga ik 

weer wat beter luisteren naar jullie verhalen en komt er weer ruimte voor andere dingen dan 

een goed huishouden. Ik kan weer oppassen op mijn lieve neefje, wandelen met de buurman, 

thee drinken met mijn buurmeisje, mee chocoladebollen eten, met de hond wandelen, wijntjes 

drinken, hardlopen en dansen aan zee. Dank voor jullie begrip, geduld, ondersteuning en 

uithoudingsvermogen.  

 

En nu de praktijk weer in!  

Met nieuwe ogen zien – bewogen worden en bewegen. 

 

 

Linschoten, 19 augustus ’19 
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Samenvatting  

 

In voorliggende thesis is vanuit zorgethisch perspectief een antwoord gegeven op de vraag 

naar de waarde van het huishouden in relatie tot goede zorg in het verpleeghuis, gezien door 

de ogen van betrokkenen.  

Er leeft in de maatschappij en binnen zorgorganisaties een verlangen om zo goed 

mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de bewoners in een verpleeghuis. De 

taakverdeling tussen huishouden en zorg en de binnengedrongen doelrationaliteit blijken zich 

niet altijd goed te verhouden tot het realiseren van een goed huishouden. Uit de theoretische 

verkenning komt naar voren dat het alledaagse zorgen met een hoofdmoot bestaande uit 

huishoudelijke routine taken niet los te zien is van de voortdurende bereidheid om af te 

stemmen op de personen in de omgeving. Het geven van een stem aan alle betrokkenen, een 

voorwaarde om een goed huishouden te realiseren, blijkt echter niet eenvoudig te realiseren.  

Het empirische onderzoek bevestigt de verwevenheid van deze twee dimensies van 

goede huishoudelijke zorg: het praktische doen is onlosmakelijk verbonden aan een 

afgestemde wijze waarop het werk wordt gedaan. De waarde van het doen van het huishouden 

schuilt in het bieden van een betekenisvol leven, structuur, het ervaren van huiselijkheid en 

zintuiglijke ervaringen. De afgestemde wijze kan uiteengerafeld worden in de ingrediënten 

aansluiten, aandacht, relationeel werk en tijd.  

Er zijn verschillende voorwaarden onderscheiden om tot het goede huishouden te 

komen. Het huishoudelijke werk dient als zorg gezien te worden (met behoud van de 

technische kwaliteitscriteria) en niet als voorwaardenscheppend voor de zorgverlening. 

Verder wordt een goed huishouden gedragen door medewerkers huishouding die de ruimte 

krijgen en nemen om de identiteit van afgestemde huishoudelijke zorgverlener aan te nemen. 

Om resposibility without authority te voorkomen, zit iedereen aan tafel om 

verantwoordelijkheden te verdelen. Dit gaat niet alleen over taken maar ook over kennis van 

bewoners, bedoeld om zo goed mogelijk te kunnen afstemmen.  

Om ruimte te maken voor een goed huishouden wordt geadviseerd het huishouden als 

moreel geladen praktijk te zien, derhalve morele leerprocessen te ondersteunen, 

weerbarstigheid toe te laten en dialogisch verantwoordelijkheden te verdelen.  
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Inleiding 

 

In dit onderzoek wordt door de bril van de zorgethiek gekeken naar zorgpraktijken. Hierna 

wordt eerst toegelicht wat onder de Utrechtse zorgethiek wordt verstaan. Daarna is een 

leeswijzer opgenomen.  

 

De Utrechtse Zorgethiek  

Zorg wordt binnen de Utrechtse zorgethiek beschouwd als een sociale en politieke praktijk 

waarbij mensen voortdurend afstemmen op zichzelf, anderen en hun omgeving, in 

professionele settingen of anderszins (Leget, van Nistelrooij & Visse, 2017). In deze nog 

relatief jonge ethische stroming staan de geleefde ervaringen van betrokkenen in deze 

zorgpraktijken centraal. In deze fundamenteel relationele praktijk kan het goede ervaren 

worden door hen die betrokken zijn in dit proces en vervullen zij die de zorg ontvangen een 

cruciale rol.  

Het interdisciplinair onderzoeksveld wordt gedreven door maatschappelijke 

vraagstukken en beïnvloed door disciplines als filosofie, ethiek, sociale wetenschappen, 

politieke en beleidswetenschappen en verpleegwetenschappen. Theoretische kennis en 

concepten staan in de vraagstukken in een dialectische verhouding tot empirisch onderzoek. 

De zorgpraktijken worden theoretisch onderzocht aan de hand van verschillende concepten 

(critical insights, bijvoorbeeld relationaliteit, contextualiteit, macht en positie). Gezamenlijk 

met het empirische onderzoek leiden zij tot kennis en inzichten over goede zorg in die 

specifieke situatie.  

 

Leeswijzer 

In het eerste hoofdstuk wordt de maatschappelijke en wetenschappelijke probleemstelling 

gegeven, leidend tot de onderzoeksvraag. De theoretische verkenning van het onderwerp staat 

centraal in het tweede hoofdstuk gevolgd door de onderzoeksmethodologie in hoofdstuk 3. De 

empirische resultaten worden gepresenteerd in het vierde hoofdstuk. In hoofdstuk 5 worden 

de theoretische inzichten in dialoog gebracht met de empirische resultaten. De conclusie, 

beperkingen van het onderzoek en de aanbevelingen staan centraal in hoofdstuk 6. Tot slot 

wordt gereflecteerd op de kwaliteit van het onderzoek in het zevende hoofdstuk.   
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1. Problematisering en relevantie 

 

1.1 Aanleiding 

In 2012 werd ik door een ervaringsdeskundige ingewijd in de wereld van het instituut zoals 

beleefd door de ogen van psychiatrisch patiënten, opgenomen in de GGZ. Dit bleek een life 

changing event te zijn in mijn professionele en persoonlijke leven en vormde de opmaat voor 

een langdurige zoektocht naar goede huishoudelijke zorg. In de gesprekken met professionals 

werd me verder helder dat we cliënten nodig hebben om deze vertaalslag te kunnen maken 

omdat zij vanuit hun perspectief dingen zien die wij niet zien.  

Gedurende mijn onderzoek sprak ik ook met schoonmakers. Dat leverde nieuwe 

inzichten op over de positie waarin zij vaak blijken te verkeren. Ze werden niet standaard 

geïnformeerd over nieuwe bewoners (met soms ernstig risicovol gedrag) of maakten geen 

deel uit van het zorgteam en het teamoverleg waardoor hun kennis en mogelijkheden om 

goede zorg te verlenen niet benut werd. Deze informatie stond in contrast met wat ik terug 

hoorde van cliënten en schoonmakers zelf, namelijk dat zij vanuit een heel ander perspectief 

informatie bezaten die niet meegewogen werd in het bevorderen van goede zorg.  

In mijn werk als tijdelijk leidinggevende (vaak facilitair) in zorginstellingen, zijn 

vraagstukken rondom de toegevoegde waarde van het huishouden in het leven van bewoners 

in instellingen me bezig blijven houden. Ik realiseerde me door deze gesprekken dat ik de 

vertaalslag naar ‘de cliënt centraal’ in mijn werk als facilitair interim manager niet altijd goed 

had gemaakt. Verder kreeg ik de indruk dat het huishouden (vaak facilitair genoemd) 

ondergewaardeerd wordt en vanuit die positie minder bijdraagt dan in potentie tot de 

mogelijkheden behoort.  

Vanuit de zorgethiek is dit jaar nieuw licht geworpen op bovengenoemde indruk. Het 

zorgethisch theoretisch kader, bezien vanuit critical insights zoals onder meer relationaliteit, 

contextualiteit en verantwoordelijkheid, richt de aandacht op de geleefde ervaring, de 

zorgpraktijken en de sociale en politieke ordening waarbinnen deze zorg plaatsvindt (Leget, 

van Nistelrooij & Visse, 2017). Dat vormt de aanleiding om opnieuw kritisch te kijken naar 

de waarde van het huishouden vanuit de perspectieven van alle betrokkenen. Vanuit deze 

uitgangspunten hoop ik met dit onderzoek bij te dragen aan goede (huishoudelijke) zorg voor 

ouderen, wonend in een instelling voor verpleegzorg. 
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 Het onderzoek is uitgevoerd is samenwerking met het Universitair Netwerk 

Ouderenzorg (UNO-UMCG). Het UNO-UMCG is een samenwerkingsverband tussen het 

UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen, en twintig ouderenzorgorganisaties in 

Noord- en Oost Nederland. In het netwerk werken wetenschap en praktijk samen aan het 

verbeteren van de kwaliteit van ouderenzorg. Het empirisch onderzoek is uitgevoerd bij 

zorggroep Tangenborgh. In een van hun verpleeghuizen, de Bleerinck, is op twee hofjes, de 

Ermerhof en de Eshof, responsief onderzoek uitgevoerd.  

 

1.2 Maatschappelijk Probleem 

De (noodzakelijke) verhuizing naar een verpleeghuis wordt doorgaans niet met enthousiasme 

ontvangen, zo stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS, 2018, p.5). 

Het was VWS niet ontgaan dat er behoorlijke kwaliteitsverschillen bestaan tussen de 

verschillende zorginstellingen. Het verbeterprogramma voor verpleeghuiszorg: ‘Thuis in het 

Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ beoogt hier verandering in te brengen 

(VWS, 2018). Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de Leidraad Verantwoorde 

Personeelssamenstelling zijn kaderstellend voor de beoogde kwaliteitsverbetering 

(Zorginstituut Nederland, 2017; 2016). In het kwaliteitskader vallen een tweetal zaken op: 

Ten eerste wordt in het kwaliteitskader onder zorgverleners enkel verpleegkundige, 

verzorgende, psychosociale en (para) medische disciplines verstaan (VWS, 2017, p.6). 

Facilitaire diensten worden omschreven als een hulpbron, niet als verleners van zorg (p.27). 

Hamers et al. (2017) constateert echter in de review van de Leidraad Verantwoorde 

Personeelsinzet dat meer zorgpersoneel – zoals besproken in de leidraad – niet per definitie 

leidt tot goede zorg maar dat daarvoor ook gedacht moet worden aan ander personeel en 

samenwerking met familie en vrijwilligers (p.5). Dit roept de vraag op of – mede bezien 

vanuit de huidige arbeidsmarktproblematiek in de zorg – een verdeling denkbaar is waarbij de 

inzet van huishoudelijke medewerkers wordt meegenomen.  

  Het tweede punt heeft betrekking op het binnendringen van de systeemwereld in de 

verpleeghuiszorg. Als samenwerking met familie, zoals door Hamers et al. (2017) gesteld, 

bijdraagt aan goede zorg, dan is het de vraag of het instrumentele taalgebruik in het 

kwaliteitskader daarvoor de weg plaveit. Er is een toenemende behoefte beter aan te sluiten 

bij de leefwereld van bewoners en de bedoeling van zorg (Hart, 2012; (Ont)Regel de 
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langdurige zorg1). Dit verlangen is ook te lezen uit de visiedocumenten van veel 

zorginstellingen waarin zinsneden opgenomen zijn als ‘bijdragen aan levensgeluk’ 

(Tangenborgh), ‘net als thuis’ (Zorgbalans) en ‘elke dag zo fijn mogelijk’ (BrabantZorg). Ook 

dit verlangen roept de vraag op of het huishouden hierin een rol kan spelen.  

  Maatschappelijk gezien is er behoefte aan goede verpleeghuiszorg. Dit onderzoek 

beoogt bij te dragen aan begrip en kennisvergroting over de bijdrage die het huishouden kan 

hebben aan goede verpleeghuiszorg. De vruchten worden geplukt door verschillende 

maatschappelijke groepen. Het kan leiden tot betere zorg voor bewoners in een verpleeghuis, 

tot een betere positie van familieleden, een breder perspectief op het werk uitgevoerd door 

medewerkers huishouding (vaak facilitair genoemd) en beter teamwerk gericht op goede 

(huishoudelijke) zorg.  

 

1.3 Wetenschappelijk Probleem 

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt een onderscheid gemaakt tussen zorgverleners 

en hulpbronnen. Medewerkers werkzaam in de huishouding lijken tot de laatste categorie te 

behoren. Ook Tronto (2013) benoemt het onderscheid tussen nurturant en nonnurturant care 

(pp.20, 21). Nurturant care wordt daarbij verbonden aan de relatie met een ander mens wiens 

welzijn verbetert door het zorgen. Nonnurturant care betreft zorg verbonden aan de fysieke 

wereld (pp.20, 21). Zorgen bestaat immers ook voor ‘een groot deel uit noodzakelijk “dirty 

work” zoals schoonmaken, eten bereiden en afval verwijderen’ (Tronto, 2013, p.2, 

aanhalingstekens van Tronto). Het beeld van het onderscheid in zorgpraktijken lijkt te worden 

versterkt door haar beschrijving van zorg als een geneste praktijk: specifieke zorgpraktijken 

(zoals bijvoorbeeld schoonmaken) zijn genest in meer algemene doelen (bijdragen aan het 

welzijn van ouderen in een verpleeghuis) (Tronto, 2013, p.21).  

Uit haar definitie van zorg blijkt echter dat zij beide vormen wel degelijk als zorg ziet 

en niet primair als hulpbron. Zij definieert zorg als ‘een activiteit die alles omvat wat wij doen 

om onze wereld in stand te houden, te onderhouden of te herstellen zodat we er zo goed 

mogelijk in kunnen leven.’ (Tronto, 1993, p.103). Vanuit dit perspectief wordt ook door 

huishoudelijk medewerkers zorg verleend.  

                                                 
1 Dit programma vormt een onderdeel van Waardigheid en Trots: 

https://www.waardigheidentrots.nl/programmas/ontregel-de-langdurige-zorg/ (geraadpleegd op 29 april ’19).  

https://www.waardigheidentrots.nl/programmas/ontregel-de-langdurige-zorg/
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Tronto (1993) ontrafelt zorg in vier fasen: het herkennen van de behoefte, het nemen 

van verantwoordelijkheid, het daadwerkelijke directe zorgen en zorg ontvangen (pp.105-108). 

Zij wijst verder op de gemarginaliseerde positie van schoonmakers en bepleit dat iedereen aan 

tafel behoort te zitten om rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid voor iedereen te 

bewerkstelligen (Tronto, 2013, p.23). Op grond daarvan voegt zij een vijfde fase toe: caring 

with met solidariteit als daaraan verbonden waarde (Tronto, 2013, p.23). 

Walker (2007) betoogt dat wat door betrokkenen van waarde gevonden wordt, 

zichtbaar is in de toewijzing, aanname en afwijzing van verantwoordelijkheden (p.10). Zij 

betoogt dan ook dat morele kennis als vaststaand gegeven niet bestaat omdat de werkelijkheid 

geconstrueerd wordt door alle betrokkenen samen: zij spreekt van moral understanding.  

Totdat mensen verhuizen naar een zorginstelling, vervult de omgeving (naast 

verzorgende en/of huishoudelijke thuiszorg) een belangrijke rol in de zorg. Dat wordt anders 

zodra iemand verhuist naar een verpleeghuis. Verantwoordelijkheden worden opnieuw 

verdeeld en dat betekent dat – bezien vanuit de theorie van Walker (2007) – nieuwe morele 

vraagstukken ontstaan bij een verhuizing. Vanuit de positie van ‘hulpbron’, nonnurturant of 

als nested praktijk, zou het huishouden echter uit beeld kunnen raken als mogelijkheid tot 

goede zorg.  

Schoonmaken is van alle tijden. De huidige vorm waarin doelrationaliteit centraal staat 

is echter van recentere datum. Sinds de jaren ’80 komt de Amerikaanse term Facility 

Management op en wordt de facilitaire dienst in toenemende mate als ondersteunend aan het 

primaire proces beschouwd (Maas & Pleunis, 2006). Het huishouden behoort in die zin niet 

tot de kerntaken, ook niet daar waar mensen in een instelling wonen.  

Het belang van ‘kleine’ dingen mag echter niet onderschat worden in de langerdurende 

zorg (long-term care, LTC), zo laten Boelsma, Baur, Woelders & Abma (2014) zien. Zij 

benoemen negen onderwerpen welke van belang zijn om het leven van ouderen te verbeteren: 

a sense of community, feeling at home, social contacts between residents, independence, 

maintaining own hobbies and lifestyle, interpersonal conduct between residents and 

caregivers, being informed, security within the LTC facility, and food’ (p.45). Relatief ‘kleine 

dingen’ kunnen een grote invloed hebben op het verbeteren van de levenskwaliteit van 

bewoners in langerdurende zorginstellingen, zo laten zij zien (p.45, aanhalingstekens van de 

auteurs).  
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In hun onderzoek komt de schoonmaak niet naar voren als onderwerp om bij te dragen 

aan levenskwaliteit. Alkema (2013; 2015) laat echter zien dat schoonmaken (en de verdeling 

van verantwoordelijkheden daaromheen) veel mogelijkheden biedt om bij te dragen aan goede 

zorg (pp.48-50). Zij onderbouwt dat schoonmaken bij kan dragen aan welzijn en herstel van 

cliënten in de psychiatrie. Daarbij gaat het om meer dan technisch goed schoonmaken: het 

stof- en vuilvrij houden van het huis. Net als in het onderzoek van Boelsma, Baur, Woelders 

& Abma (2014) komt naar voren dat met name het sociale aspect van het werk van betekenis 

is in het ervaren van een goed leven voor bewoners: gezien worden, meetellen en niet 

vergeten worden. 

Powers (2001) heeft onderbouwd in haar onderzoek in verpleeghuizen met bewoners 

met dementie dat het uitdagende in alledaagse ethiek veroorzaakt wordt door de gewoonheid 

ervan (p.339). Betrokkenen herkennen situaties niet als ethisch en ondervinden moeilijkheden 

in het oplossen ervan (p.339). Dit zou ook het facilitaire werkveld parten kunnen spelen als zij 

tot het domein van de ‘hulpbronnen’ gerekend wordt en randvoorwaardelijk wordt gemaakt 

ten opzichte van het directe zorgen zoals verleend door verzorgenden, verpleegkundigen en 

behandelaren. 

De onderzoekseenheid in deze thesis bestaat uit bewoners met dementie in het 

verpleeghuis. Dit stelt uitdagingen aan dit onderzoek omdat het begrijpen van hun leefwereld, 

essentieel om zicht te krijgen op datgene wat voor hen van waarde is, mogelijk niet via een 

directe talige manier tot stand kan komen. Zoals Powers (2001) beschrijft: bewoners met 

dementie hebben moeite om keuzes te maken, informatie te begrijpen, wensen te 

communiceren en hun eigen omstandigheden te begrijpen (p.339). Gezocht wordt naar andere 

vormen van participatie en inbreng.  

Het onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van morele kennis rond de 

mogelijkheden die het huishouden in zich draagt om bij te dragen aan goede zorg voor deze 

doelgroep en werpt nieuw licht op de uitvoering, afstemming en inrichting organisatie.  

 

 

1.4 Vraagstelling  

Uit de maatschappelijke en wetenschappelijke probleemstelling volgt de hoofdvraag. Deze is 

verdeeld in vier deelvragen.  
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Hoofdvraag 

Hoe draagt het huishouden bij aan goede zorg voor dementerende bewoners in een 

verpleeghuis, op welke wijze zijn verantwoordelijkheden verdeeld en wat betekenen deze 

(zorgethische) inzichten voor de uitvoering van, afstemming over en inrichting van 

huishoudelijke zorg in een verpleeghuis?  

 

Deelvragen 

1. Hoe wordt in de (zorgethische) theoretische bronnen gekeken naar de waarde van het 

huishouden en wat is de verdeling van verantwoordelijkheden daarin?  

2. Wat is de waarde van het huishouden in relatie tot goede zorg in het verpleeghuis 

gezien door de ogen van de betrokkenen? 

3. Wie draagt daar op welke wijze aan bij?  

4. Wat kan nu gezegd worden over goede (huishoudelijke) zorg gegeven deze 

theoretische en empirische inzichten?  

 

Begrippen 

  Goede zorg: In de zorgethiek wordt goede zorg gevonden in zorgpraktijken en deze 

zijn contextueel, relationeel en situationeel bepaald. Het moreel goede blijkt uit de geleefde 

ervaringen van hen die betrokken zijn in de zorgpraktijk binnen de sociaal politieke context 

en waarbij zij die de zorg ontvangen een cruciale rol vervullen (Leget, van Nistelrooij & Visse, 

2017, p.7).  

  Huishouden: In instellingen wordt tegenwoordig doorgaans de naam ‘facilitair’ 

gebruikt om huishoudelijke activiteiten te benoemen. In deze thesis ligt de focus op het 

schoonmaken van de (bad)kamer van de bewoner, de huiskamer en algemene ruimten (gangen 

en dergelijke). Andere aspecten van het huishouden worden echter niet uitgesloten omdat (een 

deel van) de betrokkenen mogelijk geen strikte scheiding in taken hanteert, gedacht vanuit de 

leefwereld.  
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  Familie en naasten: Tot familie worden de bloedverwanten van een bewoner 

gerekend. Niet ingegaan wordt op de mate van verwantschap: de ervaren verbinding door de 

bewoner wordt hier gevolgd. Dat uitgangspunt wordt ook gevolgd bij de bepaling van 

naasten: diegenen die door de bewoner als naasten worden ervaren.  

 

    

1.5 Doelstelling 

Dit onderzoek beoogt:  

1. Inzicht te verwerven in de gepercipieerde waarde van het huishouden gezien door de ogen 

van betrokkenen vanuit zorgethisch perspectief. 

2. Inzicht te verwerven in de ervaren relatie van huishouden met goede zorg. 

3. Adviezen te formuleren met betrekking tot uitvoering, afstemming en inrichting van 

huishoudelijk zorg in een verpleeghuis.  
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2. Theoretische verkenning 

 

In dit hoofdstuk wordt de theoretische deelvraag beantwoord: Hoe wordt in de (zorgethische) 

theoretische bronnen gekeken naar goede (huishoudelijke) zorg en wat is de verdeling van 

verantwoordelijkheden daarin?  

In paragraaf 2.1 vindt de conceptuele verkenning van goede zorg, goede 

huishoudelijke zorg en de verdeling van verantwoordelijkheden plaats. Daaruit, en uit de 

kennis en ervaringen van de onderzoeker, volgen de sensitizing concepts in paragraaf 2.2. In 

de laatste paragraaf 2.3 worden voorlopige conclusies getrokken en wordt de theoretisch 

deelvraag beantwoord.  

 

2.1 Conceptuele verkenning  

In deze paragraaf worden een tweetal concepten verkend: goede zorg en goede huishoudelijke 

zorg. In beide concepten wordt ook de verdeling van verantwoordelijkheden onderzocht.  

 

2.1.2 Beelden van goede zorg 

 

Wat is zorg eigenlijk?  

Om tot beantwoording van de onderzoeksvraag te komen is een waardengeladen perspectief 

op zorgen benodigd zodat zicht ontstaat op het moreel goede in huishoudelijke zorg. In deze 

thesis wordt de definitie van zorg van Tronto (1993), aangehouden:  

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 (p.103). 

Deze brede definitie biedt Tronto de mogelijkheid om een visie uit te werken waarbij 

praktische, sociale, politieke en morele aspecten van de plaats van zorg in de maatschappij 

geïntegreerd worden (p.102).  
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Zorgen onder het vergrootglas 

Zorgen wordt door Tronto (1993) onderscheiden in vier aparte maar onderling verbonden 

fasen (pp.105-108). Iedere fase is verbonden met een moreel element of morele waarde. 

Caring about heeft betrekking op het herkennen van een behoefte. Attentiveness is het 

bijbehorende morele element. Het nemen van verantwoordelijkheid en onderzoeken hoe de 

zorgbehoefte kan worden beantwoord, is de kern van de tweede fase: taking care of, 

responsibility is de bijbehorende morele waarde. Het daadwerkelijke directe zorgen is 

onderwerp van de derde fase: care-giving met competence als centrale waarde. Tot slot wordt 

care-receiving, of zorg ontvangen als de laatste fase gezien. De waarde responsiveness is aan 

deze fase verbonden. Deze vierde fase is volgens Tronto van belang omdat dan gezien kan 

worden of de zorgbehoefte van de zorgontvanger adequaat is ingevuld.  

Tronto (1993) laat verder zien dat structuren van macht zichtbaar worden in het 

zorgproces. Zij stelt dat zorg bovengemiddeld uitgevoerd door vrouwen, ‘women and men of 

color’ en mensen uit de lagere sociale klassen (pp.112, 113). Dat geldt nog eens extra voor het 

dirty work: het schoonmaken (p.113). Daarnaast benoemt zij een vermoeden van een 

onderscheid in geslacht en macht van de actoren in de vier fasen. Caring about en taking care 

of worden uitgevoerd door de machtigen, care-giving en care-receiving behoren tot het terrein 

van de onmachtigen (p.114). Volgens haar wordt taking care of daardoor meer geassocieerd 

met een publieke rol en meer met mannen dan met vrouwen.  

Van Heijst (2005) wijst er echter op dat ook zorgverleners de behoeften aan zorg 

signaleren (p.74). En centraal thema in het werk van Baart (2001) is de radicale aansluiting 

van de zorgverlener die begint met het herkennen van nood (p.651). Ofschoon het 

onderscheid in fasen behulpzaam kan zijn om het zorgproces te analyseren en gedetailleerd te 

beschrijven, is het op deze wijze uit elkaar trekken van de verschillende fasen en verbinden 

met (on)machtigen, mannen of vrouwen en leden van etnische groepen voor hen dan ook 

problematisch: caring about en taking care of zijn voor Van Heijst (2005) en Baart (2001) 

fasen die wel degelijk ook betrekking hebben op zorgverleners.  

Van Heijst (2005) benoemt verder dat het fasemodel voorbij gaat aan het gegeven dat 

betrokkenen in een zorgproces een verschillende positie innemen en verschillende 

standpunten kunnen hebben (p.74). Zij doelt hier niet alleen op zorgverleners en 

zorgontvangers maar ook op naasten. Hierdoor kan een situatie verschillend gezien en ervaren 

worden door de verschillende betrokkenen: er bestaan verschillende zorgwerkelijkheden. Van 
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Heijst (2005) omschrijft zorgen als ‘een manier van doen, in op unieke mensen afgestemde 

betrekkingen, waarbij de zorgvrager ook afstemt op zichzelf’ (p.66). Dat wat als goede zorg 

gezien en ervaren wordt, kan alleen in die zorgpraktijken gevonden worden en is dus altijd 

meerduidig.  

Deze gelaagdheid komt ook terug in het werk van Walker (2007). Walker betoogt dat 

er geen eenduidige moral knowledge bestaat. Ethiek gebeurt in de praktijk, wordt sociaal 

geconstrueerd tussen mensen en wordt zichtbaar in de wijze waarop zij 

verantwoordelijkheden verdelen. Zij spreekt dan ook van moral understanding: ‘What goes 

on morally between people is constrained and made intelligible by a background of 

understandings about what people are supposed to do, expect, and understand.’ (Walker, 

2007, p.10).  

 

Verantwoordelijkheden in relatie tot zorg 

Walker (2007) thematiseert verder de verdeling van verantwoordelijkheden in zorgpraktijken. 

Zij ziet ‘morality as a socially embodied medium of mutual understanding and negotiation 

between people over their responsibility for things open to human care and response’ (p.9). 

Zij stelt dat in de manier waarop mensen verantwoordelijkheden toewijzen, accepteren of 

afwijzen zichtbaar wordt wat waardevol voor hen is (p.16). Zorgpraktijken zijn niet statisch; 

nieuwe morele uitdagingen komen dagelijks voortdurend op en vragen om een reactie in deze 

door Walker genoemde ‘geografie van verantwoordelijkheden’ (p.86).  

In deze geografie nemen de betrokkenen in een zorgpraktijk een persoonlijke 

identiteit, een bepaalde rol aan: ‘who am I and who is the other’ (Goldsteen et al., 2007, p.3). 

Familieleden kunnen dochter, vrouw, mantelzorger of familievertegenwoordiger zijn en dit 

heeft consequenties voor de normatieve verwachtingen die deze mensen van zichzelf en van 

anderen hebben in specifieke situaties (p.3).  

Deze identiteit kan ook (noodzakelijkerwijs moeten) veranderen doordat anderen 

bepaalde verantwoordelijkheden afwijzen of onvoldoende sensibel zijn voor verwachtingen 

van andere betrokkenen (Goldsteen et al., 2007). Deze (gedwongen) identiteitswisseling 

voltrekt zich in een complexe interactie binnen het speelveld van het familielid, de 

zorgontvanger, de zorgverlener en het gezondheidszorgsysteem (p.9). Het veranderen van 

identiteit is overigens geen gemakkelijk proces, zo laat Goldsteen et al. (2007) zien.  
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Ook zorgverleners nemen een bepaalde identiteit aan op basis waarvan 

verantwoordelijkheden worden verdeeld. Landeweer laat zien hoe psychiatrisch 

verpleegkundigen op een intramurale afdeling van bewakers van veiligheid in co-workers 

veranderen (Landeweer, 2013, pp.73-93). Met het wijzigen van hun identiteit, veranderen ook 

de relaties met anderen en de waarden van waaruit zij opereren. Deze aspecten zijn volgens 

Walker (2007) met elkaar verbonden: ‘Our identities, moral and otherwise, are produced by 

and in histories of specific relationships, and those connections to others that invite or bind us 

are themselves the expression of some things we value’ (p.119).  

Het verdelen van verantwoordelijkheden en de morele uitdagingen in dagelijkse 

zorgpraktijken wordt zichtbaar in de verhalen die mensen vertellen (Walker, 2007; Goldsteen 

et al., 2007, p.2; Landeweer, 2013, p.81). In beeld komen identiteit (rollen en verwachtingen), 

relaties (wederzijdse verwachtingen en belangen) en waarden van de verschillende 

betrokkenen (Landeweer, 2013, p.81; Walker, 2007). In de verhalen wordt zichtbaar hoe 

betrokkenen de zorg in die specifieke situatie zien en ervaren.  

Verkerk (in: van Heijst, 2005) wijst er echter op dat in het werk van Walker (2007) 

niet helder wordt hoe verschillende waarden tegenover elkaar afgewogen worden, of er een 

gedeeld normatief verwachtingspatroon is en hoe machtsverhoudingen een rol spelen in het 

dominant worden van een bepaald narratief of van een bepaalde professional (pp.307, 308). 

 

2.1.2 Beelden van een goed huishouden 

 

Wat is huishouden eigenlijk? 

Wikipedia geeft een mooi sfeerbeeld:  

Een huishouden is zowel een gezin of woongemeenschap, als de bijbehorende 

werkzaamheden om in de voeding en onderdak van dat huishouden te voorzien. Het 

ritme van het huishouden wordt gedicteerd door de dagelijkse beslommeringen, de al 

dan niet gezamenlijk genuttigde maaltijden der gezinsgenoten, de jaarlijks 

terugkerende feesten en feestjes, schoonmaakwerkzaamheden enzovoort. De 

toegepaste wetenschap van het huishouden wordt huishoudkunde genoemd2.  

                                                 
2 Geraadpleegd op 31 juli 2019: https://nl.wikipedia.org/wiki/Huishouden 
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Dat laatste is tevens de naam van de opleiding die ik in de 80-er jaren volgde, net voor deze 

facility managent ging heten. Deze naamsverandering is minder neutraal dat deze lijkt: het 

huishouden ging mee in de verzakelijking van de zorg (van Heijst, 2005; Pleunis, 1998; Maas 

& Pleunis, 2006).  

In de jaren ’80 waaide het begrip facility management over naar ons continent (Maas 

& Pleunis, 2006). Daaronder wordt verstaan: ‘het integraal managen (plannen en bewaken) en 

realiseren van de huisvesting, de services en de middelen die bij moeten dragen aan een 

effectieve, efficiënte, flexibele en creatieve verwezenlijking van de doelen van een organisatie 

in een veranderende omgeving’ (Maas & Pleunis, 2006, p.34). Pleunis (1998) benoemt dat de 

druk op de facilitaire organisatie om kosten te reduceren toeneemt als gevolg van de roep om 

doelmatigheid en efficiency in de gezondheidszorg (p.12). Het huishouden wordt een 

ondersteunende afdeling en een kostenpost en komt steeds meer onder het bedrijfseconomisch 

regiem. Onder andere ‘Being professional en invisible’ wordt als een treffende omschrijving 

beschouwd (Maas & Pleunis, 2006, pp.37, 38).  

Onderdelen ervan, waaronder de schoonmaak, worden steeds vaker uitbesteed 

waardoor het management zich bezig kan houden met haar kerntaken (Alkema & Chin Kwie 

Joe, 2005, p.61). Daartoe behoort het huishouden blijkbaar niet, ook niet daar waar mensen in 

een instelling wonen. Alkema (2013; 2015) komt echter tot andere conclusies: zij laat zien dat 

het huishouden veel mogelijkheden biedt om bij te dragen aan goede zorg en dat het daarbij 

om meer gaat dan technisch goed schoonmaken (vaak omschreven als het stof- en vuilvrij 

houden van het huis). Tot die conclusie komen Boelsma, Baur, Woelders & Abma (2014) 

ook: zij onderbouwen dat relatief kleine dingen van groot belang zijn (p.45). Een andere reden 

voor het verkavelen van taken wordt gegeven door Van Heijst (2005): dan kunnen deze 

deeltaken door goedkoper personeel uitgevoerd worden (p.13). Het vormt voor haar een 

onderdeel van een zorgfabriek met marktwerking ‘berustend op een in wezen amorele 

dynamiek waarin het niet draait om waarden maar om waren’ (pp.12, 13).  

Het denken in termen van maakbaarheid en doelrationaliteit dat onze hedendaagse 

gezondheidszorg kenmerkt, is overigens al van veel oudere datum. In de wereld van Plato en 

Aristoteles werd het huishouden (oikos) al gedomineerd door nut en noodzaak en was het 

voorbehouden aan vrouwen en slaven (Moor, 2012, pp.42, 45). Hier ontstaat wat Arendt 

(1958/2009) doel-middelrationaliteit noemt. De in het huishouden uitgevoerde activiteiten 

hebben tot doel iets te maken of resultaat te boeken, bijvoorbeeld het boenen van een vloer 
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(poièsis ofwel ‘maken’ in termen van Arendt). Dit ‘maken’ staat naast ‘handelen’ (praxis), 

een activiteit die als enige doel de activiteit zelf heeft, bijvoorbeeld een goed gesprek voeren 

(Moor, 2012, p.48). Volgens Aristoteles leidde overigens alleen dit handelen tot het goede 

leven (Moor, 2012, p.46). Door deze scheiding van maken en handelen, tussen het doen en 

denken, raken we volgens Arendt (1958/2009) het ervaren kwijt van de dingen zoals ze zijn: 

mooi, intens of kwetsbaar bijvoorbeeld (Moor, 2012, p.39). Precies dit onderscheid is ook in 

het facilitair management geslopen in het proces van verzakelijking (Alkema, 2015).  

 

Huishouden onder een vergrootglas 

De definitie van Tronto (1993) impliceert dat ook huishoudelijke taken tot zorg worden 

gerekend: zorgen definieert zij immers als een activiteit die ‘onderhouden, continueren en 

repareren van onze ‘wereld’ beoogt’ (p.103). Zorgen bestaat niet alleen uit het onderhouden 

van koesterende relaties maar vergt ook ‘a fair amount of necessary “dirty work” – cleaning, 

preparing food, bodily care, removing waste’ (Tronto, 2013, p.2). Tronto (2013) laat de 

mogelijkheid open voor vormen van zorg welke niet op het algemene hoogste niveau 

plaatsvinden (p.19).  

Volgens Tronto (2013) kunnen zorgpraktijken op verschillende manier genest (nested) 

zijn (p.21). Zo kunnen deze praktijken van specifieke doelen naar algemenere doelen genest 

zijn (p.21). Zij geeft als voorbeeld dat het onderhoud van medische apparatuur een onderdeel 

is van het gebruik van deze apparatuur. Deze zorgpraktijk is weer genest in een bredere 

medische praktijk welke weer onderdeel is van de prakijken waarbinnen gezondheid wordt 

nagestreefd. Dit proces kan ook omgedraaid worden. Ook hiervan geeft Tronto (2013) een 

voorbeeld: als er wel een dokter is maar geen medische uitrusting, dan wordt er geen adequate 

medische ondersteuning geboden (p.21). 

Ofschoon Tronto (2013) benadrukt dat deze geneste praktijken als complex 

interrelationeel en niet hiërarchisch begrepen moeten worden (p.21), lijkt het maken van dit 

het verschil in voorwaardenscheppende zorgpraktijken en bredere zorgpraktijken dit nu juist 

in de hand werkten. Dat wordt versterkt door het onderscheid dat Tronto (2013) maakt tussen 

nurturant en nonnurturant care en zij deze als geneste praktijken opvoert (pp.20, 21). Van 

Heijst (2005) kiest een andere insteek.  

Van Heijst (2005) bouwt voort op de beschrijving die Hella Haasse geeft van 

alledaags zorgen van de vrouw waarin ogenschijnlijk de hoofdmoot bestaat uit huishoudelijke 
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routine taken (p.64). Uit de beschrijving van Haasse (in: Van Heijst, 2005) blijkt echter dat de 

bereidheid tot voortdurende afstemming op de personen in haar omgeving, dwingender is dan 

deze routine taken: ‘wat is er, kom maar hier, ik zal helpen, stil maar, ik doe het wel’ (citaat 

van Haasse, opgenomen in Van Heijst, 2005, p.64). Van Heijst (2005) betoogt dat het 

praktische werk en de afstemming twee kanten zijn van dezelfde medaille (p.65). Als het 

denken van Van Heijst doorgetrokken wordt naar goede huishoudelijke zorg, dan betekent dat 

dat naast vaktechnische vaardigheden ook afstemmingsvaardigheden vereist zijn.  

 

Verantwoordelijkheden in relatie tot goede huishoudelijke zorg 

Walker (2007) betoogt dat het moreel goede in de zorgpraktijken geconstrueerd wordt en 

zichtbaar wordt in de geografie van verantwoordelijkheden. Afstemming daarover heeft 

echter niet alleen betrekking op het individueel niveau tussen zorgverlener en zorgontvanger 

en andere betrokkenen. Zorgpraktijken staan in een sociale en politieke context (Leget, van 

Nistelrooij & Visse, 2017). De huishoudelijke zorg wordt uitgevoerd in de context van een 

instelling voor verpleeghuiszorg die enerzijds binnen de kaders van wet- en regelgeving dient 

te opereren en anderzijds daar zelf ook beleid, structuur en regelgeving aan toevoegt.  

Het geven van een stem aan alle betrokkenen wiens belangen op het spel staan, is een 

van de centrale thema’s binnen de zorgethiek (Tronto, 1993). Bijzondere aandacht wordt 

daarbij geschonken aan hen die door verschillende oorzaken minder machtig of 

gemarginaliseerd zijn (Tronto, 1993). Tronto (1993; 2013) betoogt dat zorgverleners, vaak 

vrouwen, etnische groepen en sociaal lagere klassen tot de minder machtigen behoren. Dit 

geldt in nog sterkere mate voor werkers die the dirty work doen: schoonmakers en 

wasverzorgers.  

Baur & Abma (2011) laten zien dat het geven van een stem aan bewoners op collectief 

niveau in verpleeghuizen niet eenvoudig is. De afstemming tussen cliëntenraden (als 

vertegenwoordigers van bewoners) en het management met betrekking tot de dagelijkse 

zorgverlening en besluitvorming over het beleid dat alle bewoners aangaat, blijkt 

gecompliceerd en onderhevig aan wederzijdse frustratie en ineffectieve interactie (p.42).  

Een van de oorzaken wordt door Baur & Abma (2011) gevonden in de frictie tussen 

wat Habermas de leefwereld en de systeemwereld noemt (p.43). In de leefwereld is het 

handelen gericht op consensus en gemeenschappelijk begrip (p.50). Het strategische handelen, 

waarbij individuen hun acties coördineren door geld en macht, domineert de systeemwereld 
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(p.50). Omdat de systeemwereld de neiging heeft de leefwereld te koloniseren, ontstaat 

gemakkelijk een ongelijkwaardige machtsverhouding tussen beide groepen. De cliëntenraad 

en het management spreken als het ware vanuit verschillende werelden en hebben hun eigen 

agenda’s en verantwoordelijkheden (p.51). Waar de focus van cliëntenraden gericht is op het 

dagelijkse leven van bewoners, richten managers zich op een mix van beleidszaken op 

centraal niveau en het leven van cliënten decentraal (p.48).  

Dit laat zien dat ervaringsdeskundigheid van bewoners met betrekking tot issues in het 

dagelijkse leven onderhevig is aan patronen van hiërarchie en macht binnen de instelling. 

Goede huishoudelijke zorg kan van twee kanten ondergesneeuwd raken, enerzijds doordat de 

stem van de uitvoerders niet gemakkelijk gehoord wordt, anderzijds omdat bewoners niet 

gemakkelijk een gelijke positie innemen.  

 

2.2 Sensitizing concepts 

Uit de maatschappelijk en wetenschappelijke probleemstelling, de theoretische verkenning en 

de ervaringen van de onderzoeker zelf, zijn een aantal sensitizing concepts geselecteerd. Deze 

zijn bedoeld om de onderzoeker te attenderen bij het verzamelen van de data en als leidraad te 

dienen bij het analyseren daarvan (Bowen, 2006, p.2). De volgende sensisizing concepts zijn 

gebruikt: familie, naasten, persoonlijk netwerk, waardering, positionering, 

verantwoordelijkheden, leefwereld, systeemwereld, institutionalisering, relationaliteit, 

contextualiteit, afhankelijkheid en doelmiddelrationaliteit.  

 

2.3 Conclusie  

In deze paragraaf wordt de theoretische deelvraag beantwoord: Hoe wordt in de (zorgethisch) 

theoretische bronnen gekeken naar goede huishoudelijke zorg en de verdeling van 

verantwoordelijkheden daarin?  

In eerste instantie lijkt huishoudelijke zorg begrepen te kunnen worden als een 

specifieke geneste zorgpraktijk binnen de bredere praktijk van zorgen. Het dirty work als 

schoonmaken en linnenverzorging lijkt – hoewel interrelationeel en niet hiërarchisch bedoeld 

– randvoorwaardelijk te zijn voor het ‘echte’ zorgproces (aanhalingstekens van auteur). Dat is 

ook de lijn die doorgaans wordt gevolgd in de doelmiddelrationaliteit van facility 
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management waarbij het managen van huisvesting, middelen en services bijdraagt aan de 

doelen van de organisatie; professioneel en onzichtbaar. Huisvesting, middelen en services 

zijn blijkbaar in zichzelf niet de doelen van de organisatie. In de verdeling van 

verantwoordelijkheden die op deze wijze plaatsvindt, wordt zichtbaar wat betrokkenen van 

waarde vinden. Dat heeft consequenties voor de verwachtingen die mensen hebben van 

zichzelf, van hun relaties met andere betrokkenen en voor datgene wat zij als waardevol zien 

binnen de zorgpraktijken.  

Overigens ziet Tronto (1993) het huishouden wel degelijk als een onlosmakelijk 

onderdeel van zorg met haar brede definitie. Het alledaagse zorgen met een hoofdmoot 

bestaande uit huishoudelijke routine taken is echter niet los te zien van de voortdurende 

bereidheid om af te stemmen op de personen in de omgeving, zo betoogt Van Heijst (2005). 

Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Daarmee is goede huishoudelijke zorg 

onlosmakelijk verbonden met goede zorg. De eenzijdige gerichtheid in facility management 

op het maken – in de terminologie van Arendt (1958/2009) – gaat voorbij aan de kwaliteit van 

het handelen waarmee goede huishoudelijke zorg tot stand komt. Zorgen is voor Van Heijst 

(2005) ‘een manier van doen, in op unieke mensen afgestemde betrekkingen waarbij de 

zorgvrager ook op zichzelf afstemt’ (p.66). In lijn met deze omschrijving kan goede 

huishoudelijke zorg dan ook worden verstaan als een relationele zorgactiviteit gericht op 

handhaven, onderhouden en repareren van onze ‘wereld’ (Tronto, 1993, p.103) bestaande uit 

een verwevenheid van maken en handelen.  

In het empirisch onderzoek wordt onderzocht wat de waarde van het huishouden in 

relatie tot goede zorg is, gezien door de ogen van de betrokkenen zelf. Uit de theoretische 

verkenning volgt dat relationaliteit, contextualiteit, macht, positie en verantwoordelijkheden 

met name van belang lijken te zijn voor het bieden van goede huishoudelijke zorg. Daarbij 

wordt gepoogd een stem te geven aan alle betrokkenen. Meer dan gemiddelde aandacht gaat 

uit naar betrokkenen die mogelijk minder makkelijk in de schijnwerper komen: de 

schoonmakers en de bewoners.  
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3. Onderzoeksmethode en proces 

 

In dit hoofdstuk komen de onderzoeksmethode en het onderzoeksproces aan de orde. In 

paragraaf 3.1 wordt gestart met een kennismaking en onderbouwing van de responsieve 

methodologie. Vervolgens komen in paragraaf 3.2 de gebruikte methoden aan bod: narratief 

onderzoek en visuele data analyse. Vanaf paragraaf 3.3 staat het onderzoeksproces in de 

praktijk centraal: beschreven is hoe data zijn verzameld en op welke wijze deze zijn 

geanalyseerd. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met ethische overwegingen in paragraaf 3.6. 

 

3.1 Zorgethisch responsief onderzoek 

Het onderzoek richt zich op de waarde van het huishouden als bron van goede zorg gezien 

door de ogen van de betrokken. Uit de beschrijving van het maatschappelijke en 

wetenschappelijke probleem komt naar voren dat het definiëren van het goede huishouden in 

het perspectief van goede verpleeghuiszorg aan diverse interpretaties onderhevig is. Uit 

dezelfde bronnen blijkt dat de stem van schoonmakers en familie niet altijd gehoord en op 

waarde geschat wordt. Tegen deze achtergrond is gezocht naar een onderzoeksmethode 

waarbij de stem van alle betrokkenen wordt ingebracht.  

  In dit zorgethische onderzoek is de responsieve methodologie gebruikt om de 

onderzoeksvraag te beantwoorden. Deze methodologie is gericht op het vergroten van inzicht 

door de verschillende stakeholders met elkaar in gesprek te brengen rond issues: ‘zaken en 

zorgen’ die belanghebbenden hebben (Patton, 2002, p.171). Door deze methodologie krijgen 

alle stakeholders een stem (Abma & Widdershoven, 2006). Tot stakeholders worden diegenen 

gerekend die belang hebben bij de inbreng van hun gezichtspunt in het onderzoek (Abma & 

Widdershoven, 2006, p.33).  

  In de responsieve methodologie bepalen de verschillende betrokkenen in interactie met 

elkaar het doel van het onderzoek, zoeken het antwoord op de onderzoeksvragen en geven 

betekenis aan de resultaten (Abma & Widdershoven, 2006, p.11). Het ophalen van ervaringen 

gebeurt aan de hand van verhalen (p.19). Deze kennis wordt met elkaar in een dialoog 

geïnterpreteerd en leidt daardoor tot nieuwe kennis (p.35).  

  De methode dateert uit de jaren ’70. Stake ondervond dat de doorgaans gebruikelijke 

onderzoeksmethoden en criteria niet aansloten bij de praktijk (Abma & Widdershoven, 2006, 

p.29). Stake benadrukte het belang van persoonlijke ervaringen, perspectieven, zorgen en 
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waarden van verschillende stakeholders, verzameld in direct contact (Patton, 2002, p.171). 

Guba & Lincoln (1989) werkten de methode verder uit door het inbrengen van de interactieve 

benadering. Hierdoor wordt kennis dialogisch ontwikkeld hetgeen de generaliseerbaarheid 

vergroot en subjectiviteit verminderd (Abma & Widdershoven, 2006, p.30).  

  De responsieve methodologie heeft haar wortels in een sociaal constructivistische 

kentheorie (Abma & Widdershoven, 2006, p.39). Daarin worden mensen gezien als actieve 

betekenisgevers die hun werkelijkheid in interactie met elkaar construeren mede door hun 

individuele historische en culturele normen (Creswell & Poth, 2018, p.24).  

  De methode sluit aan bij de onderzoeksvraag doordat alle betrokkenen tegelijkertijd 

aan tafel zitten waaronder stemmen die mogelijk minder makkelijk worden gehoord. Verder 

kan de methode bijdragen aan verbetering van de zorgpraktijken omdat zij beoogt het begrip 

van de verschillende perspectieven van de participanten te verhogen (Abma & Widdershoven, 

2006, p.29). Ook in die zin sluit de methode aan bij de behoefte van belanghebbenden: 

Tangenborgh wil graag inzicht rond dit issue mede in het kader van beleidsontwikkeling met 

betrekking tot uitvoering van, afstemming over en inrichting van huishoudelijke zorg. 

Participatie van betrokkenen leidt tot een groter vertrouwen in de bevindingen en het gebruik 

ervan, onder meer omdat kennis ontstaan is in gedeelde verantwoordelijkheid (p.21).  

De methode brengt ook een risico met zich mee. Zij beoogt de gelijke inbreng van alle 

perspectieven (Baur, Abma & Widdershoven, 2010, p.62). Gezien de ongelijke 

machtsverhoudingen en het daarmee gepaard gaande risico van conflicten tussen de 

verschillende stakeholders, is dat niet eenvoudig te realiseren (p.63). In de opzet en uitvoering 

van het onderzoek is gepoogd dit risico te mitigeren door het uitvoeren van participatieve 

observaties en interviews (Baur, Abma & Widdershoven, 2010, p.63). Ook de hermeneutische 

dialoog, gericht op het waarderen van gemeenschappelijk begrip en het leerproces, draagt bij 

aan het verkleinen van dit risico (Baur, Abma & Widdershoven, 2010, p.66).  

 

 

3.2 Narratief onderzoek en visuele data analyse 

 

Narratief onderzoek 

In de responsieve methodologie is een belangrijke rol weggelegd voor verhalen (Abma & 

Widdershoven, 2006, pp.18, 19). Door narratief onderzoek kan de geleefde ervaring worden 
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begrepen (Creswell & Poth, 2018, p.65; Visse, 2014, p.18). Het unieke individu verschijnt in 

zijn context en onthult ervaringen en emoties, duidt zijn werkelijkheid en komt tot inzichten 

(Abma & Widdershoven, 2006, p.18). Persoonlijke afwegingen en meerstemmigheid krijgt de 

ruimte in het ogenschijnlijk ongestructureerde karakter van verhalen (p.19). Dit biedt een 

caleidoscoop aan inzichten welke behulpzaam zijn om gebeurtenissen, beelden en mensen te 

duiden (p.49). In dit onderzoek wordt de hermeneutische visie op narratief onderzoek 

gehanteerd zoals beschreven door Visse (2014). Daarbij worden betrokken uitgenodigd om 

samen met de onderzoeker ervaringen te (re)construeren tot een verhaal (Visse, 2014, p.18).  

In navolging van Guba & Lincoln (1989), worden deze individuele verhalen 

vervolgens met alle betrokkenen in dialoog gebracht en ontstaat een nieuwe 

gemeenschappelijke betekenislaag over de (re)constructie van de verteller (Abma & 

Widdershoven, 2006, p.54). In dit onderzoek is specifiek aandacht besteed aan wat Abma & 

Widdershoven counter stories of apocriefe verhalen noemen: verhalen die niet als eerste naar 

voren komen in de zoektocht naar goede zorg bijvoorbeeld omdat deze worden verteld door 

mensen met een lagere status in de organisatie (p.55). Dat is gebeurd door dieper doorvragen 

op zoek naar nog weer andere betekenislagen. Door het zoeken naar deze verhalen wordt de 

meervoudigheid vergroot waardoor de rijkheid van de inzichten toeneemt (p.55). Naast 

verhalen verzameld in interviews, heeft triangulatie plaats gevonden door gebruik te maken 

van foto’s gemaakt door betrokken zelf.  

 

Visuele data analyse 

Foto’s zijn een bijzondere vorm van verhalen en de analyse daarvan kan dan ook gezien 

worden als een ander narratief genre (Abma & Widdershoven, 2006, p.51). Creswell & Poth 

(2018) zien visueel narratief onderzoek als een veelbelovende vorm voor het verkrijgen van 

een meer complex begrip (p.74). Hierbij worden visuele data naast tekstuele data 

geanalyseerd waarbij het verhaal wordt verteld met en over de foto’s (p.74).  

Een van de methoden van visuele data analyse is photovoice (Wang & Burris, 1997). 

Zij omschrijven de methode als volgt: ‘Photovoice is a process by which people can identify, 

represent, and enhance their community through a specific photographic technique.’ (Wang 

& Burris, 1997, p.369). Van photovoice wordt gesproken als in groepsverband foto’s worden 

geanalyseerd met als doel individuen en gemeenschappen te versterken (Ronzi, 2016, p.744). 

In navolging van Van Heijst (2005) worden in dit onderzoek teams van een afdeling als een 

gemeenschap gezien, als een community. 
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De methode levert volgens Wang & Burris (1997) op verschillende manieren een 

bijdrage. Het maakt het mogelijk de werkelijkheid door de ogen van de betrokkenen te zien en 

legt daardoor bloot wat in de ogen van participanten van belang is (p.372). De invloed van de 

onderzoeker vermindert daardoor. Foto’s worden gezien als krachtige informatiedrager, meer 

nog dan woorden (p.372). Het proces van photovoice kan emanciperend werken voor 

kwetsbare groepen (p.372). Het delen van de foto’s met andere community leden laat zien wat 

waardevol is voor de participanten waardoor netwerken worden versterkt (p.372).  

Deze beoogde bijdrage sluit goed aan bij het eerste doel van dit onderzoek zoals 

gegeven in paragraaf 1.5: het verwerven van inzicht in de gepercipieerde waarde van het 

huishouden gezien door de ogen van betrokkenen. De foto’s fungeren letterlijk als de ogen 

van de betrokkenen. Alle stemmen worden gehoord doordat deze beelden door alle 

betrokkenen worden gemaakt en gezamenlijk worden besproken. Daardoor ontstaan nieuwe 

gedeelde inzichten en wordt kennis ontwikkeld.  

Het nemen van foto’s en het bediscussiëren ervan is echter niet zonder risico’s volgens 

Wang & Burris (1997). Het kan gezien worden als een politieke daad als er sprake is van 

competitie omdat verschillende perspectieven in beeld worden gebracht (p.374). Dit kan tot 

gevolg hebben dat de participanten aan zelfcensurering doen (p.374). Als harmonie van groot 

belang wordt geacht binnen de community, dan kan dit organisatieverandering in de weg 

staan: niet inzichtelijk wordt dan wat in- en uitgesloten wordt.  

Tot slot dient afstemming te zijn over ethische richtlijnen rond photovoice (Bugos et 

al., 2014, p.2). Dit kan betrekking hebben op het niet of onherkenbaar fotograferen van 

mensen of op het niet stigmatiseren of beschamen van mensen. Voor dit onderzoek is 

afgesproken dat mensen niet herkenbaar in beeld worden gebracht.  

 

De onderzoeker 

In de responsieve benadering duiden betrokken zelf hun werkelijkheid met elkaar en met de 

onderzoeker. Dit betekent dat de onderzoeker zich opstelt als leerling en als begeleider van 

het hermeneutische dialectische zoekproces (Abma & Widdershoven, 2006, p.12). De 

betrokkenen beschikken immers over particuliere kennis en ervaring met betrekking tot de 

issues die onderzocht worden. Abma & Widdershoven benadrukken dat de methode ook moet 

passen bij de onderzoeker zelf omdat het meer een manier van zijn is dan een methode (p.46). 

De methode sluit – mede in het licht van de theoretische en praktische veranderkundige 
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achtergrond en de op participatie gerichte maatschappijvisie van de onderzoeker – in die zin 

goed aan. 

 

3.3 Casusdefinitie en onderzoekseenheid 

Het onderzoek is uitgevoerd in verpleeghuis de Bleerinck, onderdeel van Zorggroep 

Tangenborgh. Twee afdelingen zijn betrokken in dit onderzoek: de Ermerhof en de Eshof. Bij 

Tangenborgh worden afdeling hofjes genoemd, deze benaming is aangehouden. Op ieder 

hofje wonen 33 dementerende bewoners. Elke bewoner heeft op een hofje een eigen 

appartement (kamer met badkamer). Afhankelijk van de zorgbehoefte worden bewoners op 

het hofje ingedeeld in de begeleidings- verzorgings- of verpleeggroep.  

Ieder hofje telt vijf huiskamers waar circa zes bewoners met elkaar een 

samenlevingsverband vormen. Twee huiskamers zijn bedoeld voor bewoners ingedeeld in de 

begeleidingsgroep. Ofschoon bewoners vrij zijn te wandelen in de straatjes van het hofje, 

hebben zij in hun eigen huiskamer een eigen stoel en eigen plek aan tafel. Deze huiskamer 

vormt in feite de gezamenlijke voordeur voor zes bewoners. Het onderzoek heeft zich op ieder 

hofje met name gericht op de bewoners van de begeleidingsgroep waar de hulpvraag het 

minst zwaar is. Tijdens de observaties zijn ook bewoners uit andere groepen op hun kamer 

bezocht.  

Als betrokkenen in dit onderzoek zijn aanvankelijk gedefinieerd bewoners, familie 

(en/of naasten/netwerk/vertegenwoordigers), vrijwilligers, medewerkers huishouding en 

medewerkers huiskamer, verpleegkundigen, verzorgenden en teamleiders facilitair, zorg en 

behandeldienst (tevens GZ-psycholoog). In praktijk zijn vrijwilligers niet betrokken omdat zij 

niet aangetroffen zijn in de onderzoeksperiode. De teamleider behandeldienst heeft zich in de 

in de verhalenworkshop laten vervangen door een psycholoog betrokken bij de hofjes. De 

teamleider facilitair heeft voor de start van het onderzoek ontslag genomen en is niet 

vervangen in het onderzoek. 

 

3.4 Dataverzameling 

In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze dataverzameling heeft plaatsgevonden. 
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Vooronderzoek 

De onderzoeksdoelstelling en methode zijn in samenspraak met de teamleider behandeldienst 

(GZ-psycholoog) en de teamleider zorg in een tweetal gesprekken voorafgaand aan het 

onderzoek uitgewerkt. Verder heeft voor de start van het empirische onderzoek een 

bijeenkomst plaatsgevonden waarin betrokkenen zijn geïnformeerd en gezamenlijk het proces 

voor het verzamelen van foto’s en bijschriften is vastgesteld. Aanwezig waren op uitnodiging 

van de teamleider zorg twee EVV3-ers, ieder van een betrokken hofje, twee vaste 

medewerkers huishouding, ook ieder van een betrokken hofje en de teamleider zorg zelf. De 

teamleider facilitair had toen al ontslag genomen en was niet aanwezig. Tijdens deze 

bijeenkomst zijn ook de data geselecteerd voor de participatieve observaties en de interviews 

op basis van de aanwezigheid van de vaste medewerkers huishouding en de EVV-er. 

Daarnaast heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden. In wetenschappelijke 

zoeksystemen is op relevante zoektermen gezocht ten behoeve van het conceptuele en 

empirische onderzoek.  

 

Participatieve observaties 

In ieder hofje zijn twee dagdelen participatieve observaties uitgevoerd in de huiskamers van 

de begeleidingsgroep en tijdens de schoonmaakactiviteiten op de kamers van willekeurige 

bewoners. Dat gebeurde in twee achtereenvolgende weken. In een hofje is daadwerkelijk 

meegelopen met de vaste medewerker huishouding waarmee kennis is gemaakt in de eerdere 

bijeenkomst, samen met een meer flexibele medewerker huishouding. In het andere hofje liep 

de afspraak met de vaste medewerker huishouding mis doordat deze onverwacht vrij had 

genomen vanwege een heuglijke privésituatie. In samenspraak met de EVV-er is afgesproken 

toch te observeren. Meegelopen is met een medewerker huishouding die als vaste invalkracht 

fungeert op het hofje en een flexkracht.  

Door het voeren van informele gesprekjes binnen de bestaande context is getracht op 

een zo min mogelijk verstorende wijze indrukken te verzamelen ter voorbereiding van het 

vervolgonderzoek (Brohm & Jansen, 2010, p.91). De veldnotities zijn in dezelfde week 

uitgewerkt. Door de observaties heeft een nadere kennismaking met de onderzoekseenheid 

plaatsgevonden en is informatie verzameld ten behoeve van de interviews.  

 

                                                 
3 Eerst verantwoordelijke verzorgende: deze draagt de verantwoordelijkheid voor de zorg rondom een bewoner,  

coördineert de zorg en stemt af met betrokkenen.  
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Interviews 

In dezelfde weken zijn twee semigestructureerde interviews per hofje gehouden. In ieder hofje 

is gesproken met een familielid van een bewoner. Deze zijn gevraagd door de Tangenborgh 

op basis van actieve betrokkenheid bij activiteiten en frequente aanwezigheid bij hun 

familieleden. In een hofje zijn twee medewerkers huishouding gezamenlijk geïnterviewd op 

de dag dat ook geobserveerd is. In het andere hofje liep ook de interviewafspraak mis door de 

vrije dag van de medewerker huishouding. Gezien de beperkte tijd van de onderzoeker en de 

planning van deze thesis is in plaats daarvan op dit hofje een van de op dat moment 

aanwezige verzorgenden gevraagd door de onderzoeker zelf. Deze verzorgende IG gaf zelf 

aan op basis van persoonlijke affiniteit met het onderwerp graag mee te doen met het 

onderzoek. De interviews waren gericht op het verzamelen van praktijkverhalen. Daarbij zijn 

voorbereide vragen niet altijd gesteld omdat de geïnterviewde is gevolgd in zijn zoekproces 

rond de onderzoeksvraag (in bijlage 1 is de interview guideline opgenomen). De gesprekken 

duurden tussen een half uur en een heel uur. 

 

Foto’s en verhalen verzamelen 

Op familienet, het digitale communicatiemiddel met familie en vertegenwoordigers van 

bewoners, is het onderzoek aangekondigd (bijlage 2). In de huiskamer van ieder hofje is een 

plakboek neergelegd met daarin een instructie voor het verzamelen van foto’s en bijschriften 

(bijlage 3). Dit proces is in praktijk anders verlopen. Medewerkers geven aan dat het 

spanningsveld tussen benodigde en beschikbare tijd hen parten speelde. Mogelijk heeft ook 

meegespeeld dat – gezien de omvang van het onderzoek – een beperkte verbinding is ontstaan 

tussen onderzoeker en participanten. Verder kan niet uitgesloten worden dat het belang van de 

onderzoeker hoger werd ingeschat door betrokkenen dan het belang van de organisatie zelf en 

er derhalve te beperkte sociale condities zijn gecreëerd om optimale participatie te 

bewerkstelligen (Abma & Widdershoven, 2006, p.57; Bugos, 2014, p.2; Wang & Burris, 

1997, p.377). Dit is niet geverifieerd.  

In totaal zijn 34 foto’s met bijschriften van beide hofjes in een plakboek geplakt. De 

onderzoeker heeft niet kunnen vaststellen welke betrokkene (of functionaris) welke foto’s 

heeft gemaakt, wie welke bijschriften heeft geschreven en of deze gelijktijdig met het maken 

van de foto zijn opgetekend. Door de foto’s te blurren zijn mensen min of meer onherkenbaar 

gemaakt. Drie foto’s waren niet geblurd. Omdat niet vastgesteld kon worden of dit met 

instemming van betrokkenen was, zijn deze niet gebruikt in het onderzoek. 
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Verhalenworkshop 

De 31 foto’s zijn vervolgens met zes betrokkenen in dialoog gebracht waardoor een nieuwe 

gemeenschappelijke betekenislaag over de bijschriften bij de foto’s is gelegd (Abma & 

Widdershoven, 2006, p.35; Visse, 2014, p.1). Aanwezig waren twee medewerkers 

huishouding. Met een medewerker huishouding was meegelopen, met de ander was wel 

kennisgemaakt in het voorgesprek maar de observatieafspraak liep spaak. Verder was een van 

de twee EVV-ers (gedeeltelijk) aanwezig, zij nam ook deel aan het voorgesprek. Ook de 

teamleider zorg, de psycholoog betrokken bij de hofjes en een lid vanuit de cliëntenraad 

waren aanwezig. Deze laatste verving de twee familieleden die geïnterviewd waren. Een kon 

niet deelnemen wegens vakantie. Het andere familielid stelde – gezien het overlijden van haar 

familielid – geen prijs op verdere deelname aan de verhalenworkshop. Er was geen 

vertegenwoordiging vanuit de facilitaire dienst.  

In de uitnodiging is deze dialoog een verhalenworkshop genoemd, naar de door Abma 

& Widdershoven (2006) uitgewerkte methode. Deze methode is echter vervangen door de 

analysemethode zoals beschreven door Wang & Burris (1997). Daarbij hebben participanten 

zelf zes foto’s geselecteerd en vervolgens beelden en verhalen uitgewisseld. De 

verhalenworkshop duurde anderhalf uur.  

Gezien de omvang van het onderzoek is gekozen voor één bijeenkomst met een 

heterogene groep belanghebbenden (Abma & Widdershoven, 2006, p.36, 57). Dit kan nadelig 

zijn geweest voor het resultaat indien er sprake was van machts- en positieverschillen omdat 

dan de ervaringen van ‘onmachtigen’ onvoldoende aan bod zijn geweest. De door Wang & 

Burris (1997) beoogde kritische dialoog kan daaronder geleden hebben. Gesensibiliseerd voor 

dit fenomeen, is de onderzoeker in de observaties en interviews gevoelig geweest voor 

dergelijke signalen. Deze zijn niet doorslaggevend genoeg bevonden om eerst met homogene 

groepen te werken. Verder is in de verhalenworkshop zelf aandacht geweest voor het horen 

van alle stemmen. Het ontbreken van het facilitaire perspectief kan ook nadelig zijn geweest 

voor het resultaat temeer omdat ook gesproken is over uitvoering van, afstemming over en 

inrichting van huishoudelijke zorg in het verpleeghuis. De onderzoeker heeft geen invloed 

gehad op de aanwezigheid van dit perspectief.  
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3.5 Data-analyse 

In het onderzoek is gewerkt volgens de methode van de hermeneutisch-dialectische cirkel 

zoals beschreven door Guba & Lincoln (1989). In dit iteratieve proces vindt een dialogische 

uitwisseling plaats tussen de verhalen en (re)constructies van een respondent met de 

onderzoeker. De resultaten uit dit proces zijn weer van invloed op het volgende gesprek dat 

wordt gevoerd door de onderzoeker. Op deze wijze hebben de observaties de interviews 

verrijkt en deze samen verrijkten de verhalenworkshop.  

 

 

Figuur 1: Guba & Lincoln (1989), p.152. 

 

De participatieve observaties zijn verwerkt in een bondig verslag voor eigen gebruik van de 

onderzoeker (O). Uit dit verslag zijn betekenisgevende eenheden geselecteerd. 

De vier interviews (Respondenten 1-5, één interview was met twee personen) zijn 

opgenomen en letterlijk getranscribeerd. Vervolgens heeft een hermeneutisch narratieve 

analyse plaatsgevonden zoals beschreven door Visse (2014). Gestart is met actief ‘luisteren’ 

naar de tekst door vanuit verschillende blikrichtingen een verbinding aan te gaan met de bron 

(p.20). Vervolgens heeft een gedetailleerde analyse plaatsgevonden (p.22) en zijn 

betekenisvolle fragmenten geselecteerd (p.23). Dit waren fragmenten waar voorbeelden 

genoemd werden van een goed huishouden of waaruit af te leiden was hoe de waarde van het 
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huishouden door de ogen van de betrokkene gepercipieerd werd. Ieder interview heeft geleid 

tot het optekenen van een verhaal (Constructies 1-5). Deze verhalen zijn toegezonden naar de 

geïnterviewden voor een member check (p.23). Daar is geen reactie op ontvangen. De finale 

verificatie in de laatste fase heeft dan ook niet plaatsgevonden (p.24).  

De foto’s (F1-31) en begeleidende teksten in het plakboek (V1-31) zijn voorafgaand 

aan de verhalenworkshop doorgenomen door de onderzoeker ter voorbereiding van de 

verhalenworkshop. Verder heeft een tekstanalyse van de bijschriften plaatsgevonden naar de 

frequentie van het voorkomen van bijvoeglijke naamwoorden en sfeerbepalende woorden om 

de onderzoeker te sensibiliseren. De verhalenworkshop is opgenomen en letterlijk 

getranscribeerd. Vervolgens zijn betekenisvolle concrete ervaringen en specifieke 

gebeurtenissen ge(re)construeerd tot een verhaal met de zes geselecteerde foto’s (Visse, 2014, 

p.18). Dit verhaal is toegezonden naar de deelnemers voor een member check. De teamleider 

zorg heeft het verhaal benoemd als juiste weergave van de verhalenworkshop. De overige 

deelnemers hebben niet gereageerd.  

Na de interviews en de verhalenworkshop zijn de empirische resultaten geanalyseerd, 

dialogisch in relatie gebracht met de theorie waarna tot beantwoording van de 

onderzoeksvragen is gekomen.  

 

3.6 Ethische overwegingen  

Betrokken medewerkers en familieleden zijn vooraf geïnformeerd over doel en werkwijze van 

het onderzoek en de opslag van materialen. Zij zijn geïnformeerd dat zij zich op ieder moment 

konden terugtrekken uit het onderzoek zonder opgave van reden en hebben schriftelijk 

toestemming verleend voor gebruik van de data ten behoeve van het onderzoek (informed 

consent, zie bijlage 4).  

 Member check heeft plaatsgevonden met betrekking tot ge(re)construeerde verhalen naar 

aanleiding van de interviews en de verhalenworkshop. Met de verzamelde data is zorgvuldig 

omgegaan door betrokkenen zoveel mogelijk onherkenbaar op te nemen in de verhalen en op 

de foto’s. Het waarborgen van de vertrouwelijkheid voor betrokkenen op de Eshof en de 

Ermerhof zelf, is echter gezien de omvang van het onderzoek moeilijk gebleken. Gepoogd is 

respectvol met de data om te gaan. Ik heb censuur toegepast op eventueel belastende 

informatie voor wie dan ook door deze niet op te nemen in de ge(re)construeerde verhalen en 

in deze thesis. De data worden bewaard in de beveiligde omgeving van de UvH. 
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Persoonlijke ethische overwegingen 

Gepoogd is om empowering research op te zetten en extraction te voorkomen. Verschillende 

kennisbronnen zijn daarbij behulpzaam geweest (van Wijngaarden, Leget & Goossensen, 

2017; Wilmsen, 2008; Baur & Abma, 2011; Nancy Scheper-Hughes, 1992; Wang & Burris, 

1997). Vooraf en tijdens het onderzoek heb ik gereflecteerd over hetgeen ik veroorzaak of 

loshaal. In de observaties, interviews en de verhalenworkshop heb ik gestreefd naar open, 

gelijkwaardige en eerlijke relaties, voor zover in het korte tijdsbestek mogelijk. Toch kan ik 

niet uitsluiten dat machtsverschillen zijn ervaren tussen de betrokkenen en mijzelf welke de 

resultaten hebben beïnvloed. Dit is niet geverifieerd tijdens de observaties, de interviews en 

de verhalenworkshop. Wel is geprobeerd mensen op hun gemak te stellen.  

  Respondenten hebben hun autonomie behouden doordat zij zich op ieder moment 

konden terugtrekken uit het onderzoek. Dit terugtrekken was echter veel minder makkelijk 

voor de bewoners van de Eshof en de Ermerhof. Zij werden – ongevraagd – geconfronteerd 

met een buitenstaander in hun privéomgeving en in die zin is hun autonomie niet 

gerespecteerd. Ik heb mij teruggetrokken uit mogelijk ongemakkelijk ervaren situaties (en heb 

gereflecteerd wat mijn positie was in dit ervaren ongemak). Een persoonlijke rechtvaardiging 

voor dit verstoren van autonomie vond ik in mijn oprechte bedoeling om bij te dragen aan 

goede zorg en heel precies te begrijpen wat van waarde is.  

In het vooronderzoek is naar voren gekomen dat de stem van schoonmakers en familie 

niet altijd gehoord en op waarde geschat wordt. Ook ik neem echter geen onafhankelijke 

positie in met de keuze van dit onderzoek. In de persoonlijke reflecties heb ik aandacht 

besteed aan de mogelijke bias die ontstaan is door de verhouding van de onderzoeker tot 

(mogelijk) minder machtige groepen. Daarin is ook gereflecteerd op het effect dat (onbewust) 

gesorteerd kan worden als mensen tot gemarginaliseerde groepen worden gerekend.  
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4. Resultaten empirisch onderzoek 

 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de deelvragen twee en drie beantwoord: Wat is de waarde van het 

huishouden in relatie tot goede zorg in het verpleeghuis gezien door de ogen van betrokkenen 

en wie draagt daar op welke wijze aan bij? 

Uit het analyseren van de verzamelde empirische data blijkt dat twee dimensies 

onderscheiden kunnen worden in een goed huishouden: de waarde van het doen van het 

huishouden (uitgewerkt in paragraaf 4.2) en de afgestemde wijze waarop het huishouden 

wordt uitgevoerd (paragraaf 4.3). Deze tweedeling is niet geheel onverwacht: in de 

theoretische verkenning is Van Heijst (2005) opgevoerd: zij laat zien dat het praktische werk 

en de afstemming twee kanten zijn van dezelfde medaille (p.65). Het onderscheid vertoont 

ook gelijkenis met de verdeling die Arendt (1958/2009) maakt tussen ‘maken’ en ‘handelen’. 

Ook Baart (2001) betoogt dat alleen door radicale aansluiting bij de zorgvrager goede zorg 

geboden kan worden.  

Elke dimensie blijkt uiteen te rafelen in vier ingrediënten. Het doen van het 

huishouden is van waarde in het bieden van een betekenisvol leven (4.2.1) en structuur 

(4.2.2), het ervaren van huiselijkheid (4.2.3) en zintuiglijke ervaringen (4.2.4) . De wijze 

waarop het huishouden wordt uitgevoerd bestaat uit de ingrediënten: aansluiten (4.3.1), 

aandacht (4.3.2), relationeel werk (4.3.3) en tijd (4.3.4). Ofschoon apart beschreven, zijn de 

ingrediënten van beide dimensies verbonden met elkaar: zij beïnvloeden elkaar en worden in 

de verhalen verweven.  

In het doen van het huishouden en de wijze waarop het huishoudelijk werk wordt 

uitgevoerd, is te zien hoe verantwoordelijkheden worden toegewezen, geaccepteerd en 

afgewezen. Dat is toegelicht in paragraaf 4.4. Tot slot worden de conclusies uit het empirisch 

onderzoek in paragraaf 4.5 gepresenteerd.  

De resultaten zijn afkomstig uit observaties (O), interviews (R1-5) en de 

verhalenworkshop (V). De tekst in de tekstvakken vormt een ge(re)construeerd verhaal met 

letterlijke zinnen van een respondent maar niet per definitie in deze volgorde verteld. De 

opgenomen foto’s zijn in de verhalenworkshop uitgekozen door de deelnemers zelf en daarin 

ook besproken. De teksten boven de foto’s zijn door de respondenten zelf opgenomen in het 
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plakboek bij de foto’s. De naast de foto’s opgenomen teksten zijn ge(re)construeerde verhalen 

eveneens met letterlijke zinnen maar dan door verschillende respondenten uitgesproken bij 

deze foto in de verhalenworkshop. Soms zijn kleine tekstuele aanpassingen gedaan ter wille 

van de leesbaarheid. Alle namen zijn gefingeerd.  

 

4.2 Het doen van het huishouden 

In deze paragraaf wordt de waarde van het doen van het huishouden gezien door de ogen van 

betrokkenen toegelicht aan de hand van vier ingrediënten: een betekenisvol leven, structuur, 

huiselijkheid en zintuiglijke ervaringen. Deze worden achtereenvolgend toegelicht.  

 

4.2.1 Een betekenisvol leven  

 

Respondenten geven aan dat het huishouden een breed scala aan mogelijkheden biedt om een 

betekenisvol leven te leiden en ertoe te doen (R1, R3, R5, V). Zij omschrijven dit ook wel als 

een nuttig of een zinvol leven. Een respondent vertelde dat bewoners ook zelf aangeven dat ze 

mee willen helpen (“Moeten er nog aardappels geschild worden?”) (R5). Soms vragen 

respondenten ook of bewoners mee willen doen. Een respondent geeft een voorbeeld van een 

reagerende bewoner: “Ik wil de plantjes wel even doen.” (R5). Zij beschrijft verder dat 

iemand anders antwoordde dat ze echt heel graag ramen waste (R5).  

Respondenten benoemen dat dit aangeven op verschillende manieren gebeurt. 

Sommige bewoners bieden verbaal hulp aan, anderen laten non-verbaal blijken te willen 

bijdragen. Een respondent beschrijft: “Dat zie je gewoon. Er is hier een mevrouw die steeds 

bij je kwam. Dan zeiden we ook wel eens tegen haar: “Wil je even meehelpen?” En dan zei 

ze: “O jawel.” (R3).  

“Je hebt bewoners, meneer Jansen bijvoorbeeld, die stofzuigt elke dag na de maaltijd. 

Dan wordt hij een beetje zoekende, daar moet ik dan even op letten. Kijk, ik ken hem 

vanaf dag 1, dan weet ik gewoon dat hij de stofzuiger wil. Ik zie dat hem dat goed 

doet. Dan zegt hij: “Het is altijd maar eventjes werk maar het lijkt toch weer zo 

netjes.” Dat geeft hem gewoon het gevoel dat hij wat nuttigs doet.” (R5) 
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Een respondent benoemt dat het betrekken van bewoners niet altijd kan: “Het werken 

met een aardappelschilmesje is gevaarlijk omdat er steekincidenten mee kunnen zijn en het 

lukt niet meer omdat de fijne motoriek niet goed genoeg meer is.” (O).  

 

Na een heerlijke maaltijd is het tijd om af te wassen!  

“We zien hier een dame die aan het 

afwassen is. Of dit een goed huishouden is, 

dat is natuurlijk wel per persoon 

verschillend want de een zegt: “Ik heb nog 

nooit de afwas gedaan dat ga ik nu ook 

zeker niet doen.” Dat is prima. Het gaat om 

de zinvolle dagbesteding. Mensen zijn zo 

opgevoed van: Dat hoort erbij en het is ook 

prettig. Een zinvolle dagbesteding is 

belangrijk omdat het structuur aan de dag 

geeft en het is ook fijn hè. Dan heb je de 

afwas gedaan, dan kun je weer gaan zitten 

met een kopje thee. Ze voelen zich zo 

nuttig. Ze moeten hun eigen regie houden, 

ze willen wat bijdragen, net zoals ze dat 

thuis gewend waren.” (V)  

 

4.2.2 Structuur  

 

 

“Er is elke dag wel iemand die structuur geeft in de ochtend bij het ontbijt. En bij de 

koffie proberen we weer met elkaar te zitten, de krant door te nemen, te bespreken wat 

er nog moet gebeuren, wie gaat boodschappen doen, nou ja noem maar op, wat in het 

dagelijks leven thuis ook gebeurt. Boodschappenlijstje maken.” (R5) 
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Structuur wordt door de respondenten verbonden met rust (V), routine, regelmaat (R1), 

gewoonten (R2), dagpatroon (R1, V), weekritme (V) en gewend zijn (V). Een respondent 

vertelt: “Het uitgangspunt is dat de bewoners gezamenlijk ontbijten, lunchen en ’s avonds 

eten op vooraf bepaalde tijden.” (R1). En: “Dat boodschapje draagt voor de mensen 

daadwerkelijk bij tot iets wat ze kennen en wat regelmatig terugkomt en dat is wel belangrijk 

natuurlijk: routine, structuur, regelmaat.” (R1). 

Veel huishoudelijke taken komen periodiek terug. Deze taken kunnen bijdragen aan 

het behoud van een gevoel van herkenning in het dagritme voor bewoners met dementie, 

aldus de respondenten. Om bewoners structuur te geven worden taken soms ook aan vaste 

bewoners gegeven. Een respondent vertelt dat: “Mevrouw Groenen helpt met tafeldekken, als 

je haar de borden geeft, zet zij ze zelf op tafel.” (O). 

 

Een goed huishouden is feestelijk brunchen op hoogtijdagen! 

“Dit is bij ons de zondagochtend. We 

zorgen dat de maaltijd in de weekenden 

anders is dan door de week: een glaasje 

jus d'orange erbij, een eitje, een 

croissantje. Er wordt aandacht aan 

gegeven. Dan zitten we soms wel twee 

uur aan tafel en dan komen de 

gesprekken los, dat is mooi. We nemen 

alle tijd want dit is het gezin met elkaar. 

Je bent gedwongen om met elkaar hier te 

wonen maar toch op een hele fijne 

manier. Je ziet het gewoon aan de 

gezichten: ontspannen, vrolijk met 

elkaar, ze blijven langer zitten. Gezellig, 

gemoedelijk. In de weekenden heb je 

daar echt tijd en aandacht voor.” (V) 
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4.2.3 Huiselijkheid 

 

De respondenten geven aan dat de waarde van het huishouden tot uitdrukking komt in de 

mogelijkheid om huiselijkheid te bieden aan de bewoners van de afdeling en met elkaar 

(kortdurende) repeterende activiteiten te ondernemen. Huiselijkheid wordt door een 

respondent verbonden aan het gezinsleven: “Het geeft natuurlijk ook een beetje de sfeer van 

een gezin.” (R1). Andere respondenten verbinden gezelligheid (V, R1), gemoedelijk (V), iets 

of het leuk en fijn vinden (V, R1) en naar de zin hebben (R1) aan huiselijkheid.  

 

Huiselijkheid komt volgens de respondenten ook tot uitdrukking in de inrichting. Zo nemen 

mensen hun eigen stoel mee van huis en op bed kunnen bewoners hun eigen dekbed van thuis 

gebruiken. Deze bedoeling van herkenbaarheid kan overigens niet altijd gerealiseerd worden. 

Een respondent vertelt: “Nou, hij zat nooit op een stoel dus dat wordt dan de bank zei ik, hij 

lag altijd op de bank thuis.” (R1). Deze vertelt verder: “Dat wordt lastig als je een lits-

jumeaux dekbed hebt want dat is natuurlijk niet handig om mee te nemen.” (R1).  

“Ze proberen overal gezelligheid te kweken. Zo hebben ze meegedaan aan heel 

Holland bakt of heel Bleerinck bakt. Familie wordt er ook bij ingeschakeld. Ik had een 

keer zelf aangeboden om kniepertjes te bakken omdat ik het zelf zo leuk vind om te 

doen. Alleen het geurtje doet het natuurlijk al heel leuk en dan zitten een paar 

bewoners lekker balletjes te draaien en iemand eet de balletjes rechtstreeks op, zoals 

mijn man dus, maar dat maakt niet uit.” (R1) 

“De bewoners zien elkaar als een soort van nieuwe familie. Ze kennen elkaar en 

elkaars gewoontes. Ik ben hier heel vaak 's morgens geweest, ook aan tafel en met 

dekken en meehelpen. Je merkt echt wel, die moet er eerst zijn en dan gaan we eten, 

even op elkaar wachten. En die meneer bijvoorbeeld wil de lepels recht hebben, die 

wil een servetje maar zij moeten ook een servetje, dat delen zit er echt wel in. En ze 

weten ook precies van elkaar, die eet twee plakjes brood met boter en die krijgt er jam 

op.” (R2) 
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4.2.4 Zintuiglijke ervaringen 

 

De respondenten benoemen zintuiglijke ervaringen als mogelijkheid om waarde toe te voegen 

in het huishouden. Een respondent benoemt smaak: “Als je weet dat iemand van eiersalade 

houdt, dan maak je dat op zondag voor op brood.” (V).  

 In de gemaakte foto’s is de tactiele waarde in beeld gebracht in bijvoorbeeld afwassen 

en eten klaar maken. In de interviews en verhalenworkshop werden verschillende voorbeelden 

genoemd: een poetsdoekje in handen drukken (R3/4), deeg kneden (R1) of plantjes poten in 

bakken op het balkon (R1).  

 

Voor de hele afdeling heerlijk brood bakken! Dat laat zich vast wel smaken.  

“Deze foto valt in de categorie 

bakken en eten klaar maken. Er 

liggen bosuitjes en taarten en 

ze zijn wraps aan het maken. 

Eten van over de grens hoort 

ook bij een goed huishouden. 

En dat samen klaar maken, dat 

doe je ook thuis. Dit ziet eruit 

als een activiteit. Dat doen we 

niet iedere dag, iets speciaals 

koken.” (V) 

 

Over geuren benoemt een respondent: “Wat ik heel belangrijk vind dat is dat het hier altijd zo 

schoon is. Ik heb mensen op bezoek gehad vanuit het westen die zeiden: “Hier ruik ik niks.” 

“De meeste medewerkers hebben wel oog voor zien wat bewoners goed doet rond het 

huishouden, vooral de wat ouderen die een wat andere opleiding hebben gehad. Er zijn wel 

verschillen tussen medewerkers. Bijvoorbeeld Karin is echt iemand die lekker kan koken. 

Ze vindt dat ook leuk om te doen en dan krijgen de bewoners lekker een omeletje of 

knakworstjes.” (R2)  
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(V). Een ander noemt: “Ik vind het belangrijk dat je in de huiskamer de sensatie, ervaring en 

geur hebt van het eten koken.” (R5).  

Verschillende respondenten geven aan dat er aandacht is voor het visuele aspect. Zij 

benoemen de keuze van het Brabants Bont servies (O), het dekken van de tafel (V) en het 

mooi maken van het huis met Kerst (R2).  

Geluid komt onder meer terug in het ontbreken ervan. Een respondent beschrijft: “In 

het begin stond de deur van de huiskamer nog wel eens open. Nu gelukkig niet meer want 

thuis zit je ook niet met de buitendeur open. Dan hou je de beslotenheid en de rust aan tafel.” 

(V). Een andere respondent beschrijft geluiden van het zingen: “Vrijdag is er een zuster en die 

zingt heel fijn. Dan komt ze hier op de afdeling en gaan mensen met elkaar de hele ochtend 

allemaal liedjes zingen.” (R2).  

 

4.3 De afgestemde werkwijze in het goede huishouden  

In nagenoeg alle verhalen van de respondenten blijkt dat het praktische werk van het doen van 

het huishouden en de wijze waarop deze uitgevoerd worden, onlosmakelijk met elkaar zijn 

verbonden om tot een goed huishouden te komen (O, R1-5, V). In deze paragraaf wordt 

ingezoomd op deze afgestemde werkuitvoering. Deze dimensie is uiteengerafeld aan de hand 

van ingrediënten die uit de data naar voren zijn gekomen. Het gaat hierbij over het aansluiten 

bij bewoners, het geven van aandacht, relationeel werken en tijd nemen. Hierna worden de 

ingrediënten voor het goede begrip losgetrokken van elkaar, in praktijk blijken deze vaak 

gezamenlijk voor te komen. 

 

4.3.1 Aansluiten 

 

“We proberen zoveel mogelijk bij de mensen aan te sluiten. Als je bijvoorbeeld een bed 

wil verschonen die dag en die mevrouw ligt nog in bed, dan zeggen we niet: “Goh 

mevrouw, u moet er nu uit want we moeten het bed opmaken.” Dan laten we haar gewoon 

liggen. Dat vind ik heel gewoon. Ook zoals bij die mevrouw die nooit zo’n zin heeft om 

uit bed te komen. Het bed moet toch af en toe verschoond worden. Mij lukt het meestal 

wel om dat voor elkaar te krijgen. Ik maak er altijd een verhaaltje van, dan kunnen we 

even kletsen, dat vindt ze ook leuk hoor. Ik vind het ook wel een uitdaging.” (R3/4) 
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Uit de observaties, interviews en de verhalenworkshop komt naar voren dat een huishouden 

pas als een goed huishouden wordt ervaren indien wordt aangesloten bij de individuele 

bewoner in dat moment (O, R1-5, V). Een respondent licht toe: “Het is belangrijk dat 

medewerkers ook echt naar mensen kijken, wat kunnen mensen, wat gaan we doen.” (R2). 

Deze vertelt verder: “De mensen die hier schoonmaken zijn lief voor de mensen. Bijvoorbeeld 

voor mijn moeder: “Mevrouw Gerbrands, bent u al wakker? Kan ik binnenkomen of wilt u 

nog even uitslapen?” Het is niet zo van: ik maak schoon en ga weg.” (R2). 

 Respondenten geven aan dat aansluiten ook betrekking kan hebben op een groep 

mensen. “Kijk, op de andere huiskamer heb je veel mannen en die hebben dan zoiets van: “Ja 

hallo, daarvoor heb ik jou in dienst.”, zo vertelt een respondent (R5).  

 Uit de verhalen van de respondenten komt naar voren – in lijn met wat Baart (2001) 

betoogt in zijn presentietheorie – dat dit afstemmen een fijnmazig subtiel proces van 

signaleren, aansporen, motiveren en verleiden is en iedere dag weer anders kan zijn. Een 

respondent vertelt: “Dan wordt hij een beetje zoekende, daar moet ik dan even op letten.” 

(R5). Een andere respondent licht dit als volgt toe: “Ik zag dat die mevrouw even niet wist 

waar ze naar toe moest, toen heb ik haar naar de huiskamer gebracht.” (R3/4). Respondenten 

vertellen dat je de mensen daarvoor goed moet kennen en dat flexibiliteit noodzakelijk is: “Je 

moet flexibel zijn want je kunt wel denken dat je dit eerst en dat dat gaat doen maar zo werkt 

het niet.” (V). Een medewerker van het restaurant vertelt over een bewoner die soms loopt te 

wandelen op het Plein binnenshuis waar het restaurant aan grenst: “Ik riep haar binnen en 

vroeg of ze servetten wilde vouwen. Dat deed ze toen. Een andere keer vroeg ik het ook maar 

toen moest ze er niets van hebben.” (O). 

Een respondent vertelt dat dingen soms ook anders uitpakken dan vooraf bedacht:  

 

“Ze hebben een keer alle gordijnen afgehaald en gewassen in de huiskamer. Ik bedoel het 

niet als kritiek maar die mensen die voelden van: wat gebeurt hier allemaal. Alle 

vrijwilligers gingen ramen zemen, de stoelen moesten aan de kant en dat moest allemaal 

op dezelfde dag gebeuren. Dan loopt er zoveel ‘vreemd’ volk rond die dingen doen waar 

de mensen niets van begrijpen, dat vond ik persoonlijk niet zo'n handige actie. Dan zou ik 

zeggen, doe dat per kamer even, dit gaf veel onrust.” (R1, over de voorjaarsschoonmaak) 
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4.3.2 Aandacht 

Aandacht is bij de bespreking van de foto’s in de verhalenworkshop een kernwaarde die door 

de respondenten frequent wordt genoemd in relatie tot goede huishoudelijke zorg (V). Bij de 

respondenten spreekt de volgende foto het meest tot de verbeelding.  

 

Een goed huishouden en liefdevolle hulp aan het bed!  

“Toen ik aan het 

schoonmaken was op de 

kamer van mevrouw 

Hoefnagels, vond ik een 

knuffeltje op de grond. 

Ik vind dit goede 

huishoudelijke zorg 

omdat hier individuele 

aandacht is voor iemand 

die op bed ligt en 

waarschijnlijk niet van 

de kamer afkomt. Zij 

krijgt nu toch aandacht en zorg van ons en ze reageerde er goed op. Het is extra. We hebben 

het niet over wassen, aankleden maar echt het knuffeltje geeft wat extra.” “Iemand geeft het 

knuffeltje met twee handen, echte aandacht. Niet zo van: hier heb je je knuffeltje en ik ga 

weer verder maar ik sta bij jou, ze pakt het knuffeltje ook beet!” (V, R3, O) 

 

Deze aandacht blijkt veel gegeven te worden, geven respondenten aan. “Eigenlijk doe 

ik dit dagelijks.” (R3, V). Het wordt normaal gevonden: “Ik vind het eigenlijk heel normaal, 

het hoort erbij. Daarom is foto’s maken ook zo moeilijk want het is soms zo vanzelfsprekend 

dat je die dingen doet.” (V, R3). Ook gebruiken respondenten het woord ‘extra’ frequent in 

relatie met aandacht. Een respondent vertelt: “Als familielid had ik geen idee van die zorg en 

die aandacht die op de slaapkamers gegeven wordt. Ik wist niet dat er dan ook gezeten wordt 
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op de appartementen bij de bewoners, gepraat wordt, die kleine extra dingen. Niet de kale 

zorg maar die extra zorg op de kamer.” (V).  

Respondenten geven aan dat het onderscheid tussen goede zorg en goede 

huishoudelijke zorg vervaagt als werk met aandacht wordt uitgevoerd: “Ik vind dat er op 

gebied van aandacht en liefde geen onderscheid is tussen goede huishoudelijke zorg en goede 

zorg.” (V). Dit beeld komt ook terug in de volgende uitgekozen foto: 

 

Bij een goed huishouden hoort ook ontspanning! Heerlijk bij de schoonheidsspecialiste! 

“Hier komt de 

schoonheidsspecialiste aan 

bed. Ik vind dit echt geweldig. 

Ook weer die aandacht, dat 

kleine beetje extra. Je ziet 

haar echt genieten. Ik weet 

niet of het bij het huishouden 

hoort, misschien hoort dit 

meer bij goede zorg. Het is 

ook niet voor iedereen, het 

moet apart betaald worden.” 

(V) 

 

Een respondent benoemt specifiek de relatie tussen de werkplek en private huishouding: 

 

“Voor de bewoners ben ik onderdeel van hun huis, ik ben in hun huis, het is hun 

privacy. Dat vind ik heel belangrijk dat je dat wel onthoudt en dat je daar rekening mee 

houdt. Kijk, hoe zou je het zelf vinden als de zorg die bij jou thuis komt en je bent 

dementerend. Ook bijvoorbeeld als er uitzendkrachten komen, dan komt er al een 

vreemd iemand binnen, die trekt je deken af en gooit de gordijnen open. Weet je, dat 

zijn echt wel van die dingen waar je rekening mee moet houden vind ik. Ik vind dat 

heel belangrijk.” (R5) 
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4.3.3 Relationeel werk 

Uit de verhalen van de respondenten verteld in de interviews en de verhalenworkshop, blijkt 

dat een huishouden van een verzameling werkzaamheden pas een goed huishouden kan 

worden als het werk samen met elkaar wordt uitgevoerd (R1-5, V, O). Benoemd wordt dat 

deze samenwerking betrekking heeft op de relaties met betrokkenen rondom de bewoner, 

tussen bewoners onderling en tussen verschillende betrokkenen (O, V, R1-5).  

Het relationele werken levert op verschillende manieren een bijdrage aan het goede 

huishouden:  

 

Binnen de verschillende relaties wordt informatie uitgewisseld over bewoners, zo vertellen de 

respondenten. “We horen meestal van de zorg dat mensen misschien wel mee willen helpen.” 

(R3/4). “Die korte lijntjes zijn belangrijk. De medewerkers van de huishouding kunnen juist 

net even wat meer informatie geven als ze bij die bewoner die op de kamer is schoonmaken. 

Wij zien ook niet alles.” (V).  

Respondenten geven ook aan van elkaar te leren: “De zorg zag dat toen een keer en die 

pikte dat ook weer over. Het is een wisselwerking met de zorg.” (R3/4). Leren gebeurt ook 

door familieleden zo vertelt een respondent: “Het zijn hele simpele dingen, afwassen, tafel 

afruimen. Ik heb het zelf ook gedaan toen ik een keer zag hoe de medewerkers dat met de 

bewoners deden.” (R2).  

Er vindt afstemming plaats over de werkzaamheden, aldus de respondenten: “Wij 

werken als team goed samen. Als ik aan iemand vraag of ze me willen helpen, dan doen ze 

dat ook. We weten wat we aan elkaar hebben.” (R3/4). “Ze zetten ook het koffiezetapparaat 

wel aan en schenken ook wel een kopje koffie op de huiskamer als er toevallig niemand op de 

huiskamer is.” (V).  

De respondenten vertellen hoe verbindingen tussen de mensen die werken op de 

afdeling zichtbaar worden in het relationele werken. “Hier op deze afdeling hoor je er gewoon 

“In een goed huishouden zorg je voor elkaar. Toen ik vroeger ziek was kwam mijn moeder 

ook naar boven om te kijken: “hoe gaat het dan, moet je wat hebben.” Dat is ook 

huishouden. Iedereen heeft een rol in het huishouden want het huishouden ben je met 

elkaar.” (V). 
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bij. Als er iets wordt georganiseerd, dan word je gewoon uitgenodigd. Dan zeggen ze: “Dat is 

ook voor jullie hoor!” (R3/4).  

Sommige medewerkers huishouding voelen zich het meest tot hun vaste zorgafdeling 

behoren (V), anderen voelen zich het meest thuis in de groep van medewerkers huishouding 

binnen de facilitaire dienst (O). 

Soms wordt de verbinding op de afdeling als problematisch ervaren. Een respondent 

vertelt: “Eerst ging het niet zo goed. In het EVV-er overleg heb ik toen naar voren gebracht 

dat ik het gevoel had dat we er een beetje bij hingen. Sommige medewerkers zorg zeiden niet 

eens goedemorgen tegen mij dus ik voelde me eigenlijk minder dan de zorg. Nu we erover 

gesproken hebben is de sfeer en verstandhouding met elkaar een stuk verbeterd.” (V).  

De respondenten vertellen over de verschillende relaties in de huishoudelijke 

zorgpraktijken tussen bewoners, medewerkers en familieleden. De verschillende relaties 

passeren hierna de revue aan de hand van de verhalen zoals verteld door de respondenten.  

 

Tussen bewoners onderling 

Even samen aan de wandel en genieten van de mooie tuin 

“Het is mooi dat hier de 

mogelijkheid is om zonder 

personeel naar buiten te 

kunnen. Deze twee kunnen 

altijd zo gezellig kletsen. Ze 

zien iets in de natuur. Wat ik 

ook mooi vind dat is dat je ziet 

dat ze met een jas aan buiten 

lopen: dat ze niet alleen met 

mooi weer naar buiten 

gaan.”(V) 
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Een andere respondent vertelt: “In de huiskamer waar mijn man zit, daar is een mevrouw die 

mijn man hielp. Mijn man weet de volgorde met brood en dergelijke niet altijd meer en dan 

hielp ze hem even met brood.” (R1). 

Tussen bewoners en familieleden: “Familie wordt ingeschakeld bij activiteiten die de 

activiteitenbegeleidster organiseert: kniepertjes bakken, werkzaamheden in de tuin, grote 

schoonmaak.” (R1). “Het is wel zo dat vaak dezelfde familieleden helpen.” (R2). 

Tussen bewoners en medewerkers zorg en medewerker huiskamer: “Het meeste doen 

ze dan in de afwasmachine maar dan zeggen ze toch even tegen een bewoner: “Kom maar, we 

gaan naar het aanrecht, we gaan even afwassen.” (R2). “Wij werken hier natuurlijk de hele 

dag op de huiskamer met de mensen. Je verzorgt het ontbijt naast dat je tussendoor de mensen 

wast. Je ruimt samen met de mensen op, je doet alles samen met de bewoners.” (R5). 

Tussen bewoners en medewerkers huishouding: Een respondent geeft aan: “De 

bewoners en de schoonmakers kennen elkaar. De bewoners weten dat ook door hen voor hun 

wordt gezorgd.” (R2). “Als we van een bewoner weten dat ze een achtergrond met afstoffen 

heeft, dan vragen we: “Wilt u dat even voor ons doen?” Soms wil ze dat wel maar ook wel 

eens niet en dan laten we haar met rust en gaan wij verder.” (R3/4). 

Tussen familieleden en medewerkers huishouding: “Ik heb weinig zicht op de 

schoonmaak van de appartementen omdat dat door de schoonmaakdienst gebeurt. Je zegt ze 

allemaal vriendelijk gedag maar ik ken de namen niet.” (R1). “Wij hebben geen contact met 

de familie. Bij ons is dat anders dan met de zorg, bij ons is dat meer oppervlakkiger: van 

goedemorgen, goedemiddag.” (R3/4).  

Tussen medewerkers huishouding en medewerkers zorg: “De medewerkers 

huishouding horen echt bij het team ook al hebben ze een andere leidinggevende. We 

betrekken hen ook als er wat is of wat gebeurt en zij doen dat andersom ook met ons.” (V). 

“Ik kan wel mijn verhaal kwijt bij de medewerkers van de zorg als er iets is wat mij stoort of 

wat dan ook. En ze kunnen ook altijd bij ons terecht. Dat vind ik toch wel het belangrijke van 

het werk, dat het echt je plekje is.” (R3/4).  
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4.3.4 Tijd 

Het realiseren van een goed huishouden wordt door de respondenten verschillende keren in 

verband gebracht met beschikbare tijd (O, R1-5, V).  

 

Respondenten spreken over tijdgebrek en de consequenties die dat heeft: “Er zijn mensen hier 

die meehelpen met afwassen maar soms is er gewoon geen personeel om te helpen en 

zelfstandig kunnen ze dat niet.” (R2). “De meeste medewerkers hebben wel oog voor zien wat 

bewoners goed doet rond het huishouden. Het probleem zit in de beschikbare uren.” (R2).  

 

 

4.4 De verdeling van verantwoordelijkheden  

In deze paragraaf wordt belicht hoe respondenten vertellen over de omgang met 

verantwoordelijkheden in het huishouden aan de hand van de theorie van Walker (2007). 

Belicht zijn verantwoordelijkheden tot elkaar in de horizontale lijn (tussen medewerkers en 

bewoners), in de verticale lijn (in de hiërarchie en de organisatie) en de 

verantwoordelijkheden in de zelfafstemming.  

 

“Er zou meer tijd voor zulke dingen moeten zijn: dat je er ook even een stoel bij kan pakken 

en er ook echt even een poosje bij kunt gaan zitten. Er is een andere mevrouw, die begint 

dan ook te praten, die heeft dan van die verhaaltjes, van die versjes en dan zie je ook dat ze 

er eigenlijk nog lang niet klaar mee is maar ja, je moet wel weer verder.” (V) 

“Vroeger was er een veel ruimere bezetting. Toen had je veel meer 1 op 1 tijd voor andere 

dingen. Dus dan ging je met iemand naar de markt, ik ging lekker nagels lakken, 

krulspelden zetten. Die tijd, die luxe heb je niet meer. Nu zoek je die 1 op 1 momentjes nog 

steeds maar op een andere manier bijvoorbeeld door het doen van boodschappen, door het 

samen aardappels schillen, samen de ramen te wassen, samen de plantjes op het balkon 

verzorgen.” (R5) 
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4.4.1 Toewijzen van verantwoordelijkheden  

Door de organisatie worden de verschillende huishoudelijke taken toegewezen aan 

medewerkers in een bepaalde functie, zo vertellen de respondenten (O, R1-5, V). De 

medewerkers huishouding zijn verantwoordelijk voor het schoonmaakwerk en de bedden op 

de appartementen en de gangen. De medewerker huiskamer: “Die verzorgt het warme eten en 

die zorgt dat mensen even een drankje krijgen van te voren.” (R5). De zorg verricht alle 

zorgtaken en voert daarnaast huishoudelijke taken uit: “Hier op de begeleidingsgroep is het 

huishouden en zorg meer verweven dan bijvoorbeeld in het verzorgingshuis. Dat werk moet je 

liggen, anders passen medewerkers niet op de begeleidingsgroep.” (V).  

De organisatorische verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het werk van de 

verzorgenden en de medewerkers huiskamer is toegewezen aan de teamleider zorg, zo vertelt 

een respondent. De medewerkers huishouding vallen onder de teamleider facilitair. Beiden 

vallen onder de verantwoordelijkheid van de manager behandeling en zorg. Respondenten 

benoemen dat deze hiërarchische toewijzing consequenties heeft voor de ervaren afstand. 

 

Uit het verhaal van een respondent komt naar voren dat deze de toewijzing van taken aan 

huishoudelijk medewerkers en medewerkers zorg als te strikt ervaart. De respondenten die dit 

aangaat geven aan de toegevoegde waarde van een minder strikte verdeling niet te zien (R5, 

R3/4).  

 

 

“Ik vind het belangrijk dat een leidinggevende een beetje meer aanwezig is, er voor ons 

is. We vallen nu onder facilitair en onze ervaring is dat zij niet altijd weten wat er op de 

afdeling gebeurt. We moeten ook een team zijn met de zorg, dat is belangrijk. Achter de 

voordeur moeten we elkaar goed kunnen vinden. Onder de teamleider zorg vallen zou 

voordelen kunnen hebben. Korte lijntjes, het geeft rust, we horen erbij, je kan vragen 

stellen aan andere mensen op een andere manier, je hoeft niet eerst de teamleider 

facilitair op te zoeken. Verschillen per afdeling zijn er nu ook al, dat zou niet 

veranderen. Het is maar wat je met elkaar afspreekt achter de voordeur. Je hebt je eigen 

verantwoordelijkheid voor die afdeling. Wat je vandaag niet hebt gedaan, dat doe je 

morgen of een dag daarna.” (V, meerdere respondenten) 
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4.4.2 Accepteren van verantwoordelijkheden  

Uit het empirische onderzoek zoals gepresenteerd in de paragrafen 4.2 en 4.3 komt naar voren 

dat een goed huishouden tot stand komt als medewerkers verantwoordelijkheden accepteren 

die verder rijken dan een takenlijst met huishoudelijke routine taken: zij dienen daarnaast met 

aandacht en in relatie aan te sluiten bij de bewoner. Uit de verhalen van de respondenten blijkt 

dat zij zich laten onderbreken door wat zich voordoet om bij te dragen aan het levensgeluk 

van bewoners in Tangenborgh (het motto van de zorggroep). De respondenten benoemen dat 

het accepteren van deze verantwoordelijkheid eisen stelt aan de houding van medewerkers 

(R1-5, V). Deze houding wordt ook door Tronto (1993) benoemt: volgens haar is zorg pas 

zorg als zowel de activiteit als de houding aanwezig zijn (p.105). 

 

Van Heijst (2005) benoemt in haar omschrijving van zorgen naast ‘de manier van doen, in op 

unieke mensen afgestemde betrekkingen’ (p.66) ook de afstemming van de zorgdrager op 

zichzelf. Deze zelfafstemming komt in het empirische onderzoek op twee manieren naar 

voren. Als eerste wordt door verschillende respondenten benoemd hoe zij via de eigen 

ervaringen inzicht verkrijgen in wat een ander goed zou kunnen doen:  

“Ik heb echt gekozen voor een vaste afdeling in de ouderenzorg. De band met de 

bewoners, de band met het personeel, er komt veel meer bij kijken dan alleen maar 

schoonmaken, dat vind ik juist het leuke aan mijn werk. Zoals net, toen ik met die 

mevrouw naar de huiskamer toeliep, zij wist even niet waar ze naartoe moest. En die 

rollator die kwijt was. Nou die stond in de douche dus die heb ik opgehaald, dat soort 

dingetjes. Bij de mensen kletsen, sieraden bij mensen omdoen. Even aandacht. Zelf zie 

ik dat niet eens als helpen, misschien dat iemand anders er wel zo naar kijkt, dat weet 

ik niet, dat doe je gewoon.” (R3/4) 

“Ik hoop dat de huishouding en de verzorging in de toekomst dichterbij elkaar komen. 

Ik denk dat ze daar hier al mee begonnen zijn. De huiskamerdames kunnen een 

opleiding volgen. Ze hoeven niet de zorg te verlenen maar als je in de huiskamer bent 

of op de kamer en de bewoner moet naar het toilet, dat is een stukje verlichting voor de 

zorg als ze daarbij helpen. Ook bijvoorbeeld als je toch aan het werk gaat op een 

appartement, wil je dan meneer of mevrouw even steunkousen aantrekken.” (R2) 
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Verder geven respondenten aan verantwoordelijkheid te accepteren voor het eigen 

welbevinden in het werk:  

 

 

Respondenten geven aan dat huishoudelijke taken soms verschuiven van de verzorgenden 

naar de medewerkers huishouding en omgekeerd: “Als ik vraag aan iemand of ze me willen 

helpen, dan doen ze dat ook. Bijvoorbeeld als wij al geweest zijn voor het verschonen van het 

bed op onze ronde, dan zegt de verpleging dat zij het bed wel even doen. En wij doen dan 

weer wat anders terug als we tijd over hebben, dan pak je even wat bedden mee.” (R3/4). 

Aangegeven wordt dat de taken in dit grijze gebied niet omschreven zijn en in onderlinge 

afstemming worden geaccepteerd.  

“Ik doe mijn werk met heel veel plezier. Ik zeg altijd, wij hebben geen wereldbaan. 

Nou ja, poetsen is natuurlijk niet altijd...maar wij poetsen niet alleen en dat maakt het 

juist zo mooi. Kijk als je bij een schoonmaakbedrijf werkt, dan ben je alleen maar aan 

het schoonmaken. Natuurlijk is het belangrijk dat het schoon is maar wij doen er 

zoveel meer bij. Het zijn maar kleine dingetjes maar toch is het wel heel leuk. Het is 

meer dan wat je denkt wat je doet.” (V). 

“Ik betrek altijd veel dingen op mezelf, of op mijn oma. Zij is 85 en woont nog alleen. 

Zij vindt het zo fijn dat ze die dingen nog zelf kan doen. Dus de bewoners laat ik ook 

zoveel mogelijk zelf doen. Gewoon voor hun gevoel van eigenwaarde. Of je gaat lekker 

op de bank zitten met je beentjes omhoog met een kop koffie, dat gevoel geldt voor veel 

mensen hier ook nog steeds dus daar vind ik die activiteiten wel aan bijdragen.” R5 

“Een vaste afdeling vind ik heel belangrijk en dat ik daar ook koffie drink. Ik voel me 

gewoon heel prettig op een afdeling. Als ik daar ben en de deur valt achter je dicht, 

dan kan ik gewoon rustig aan de slag. Weinig andere prikkels. Je kent de bewoners, zij 

kennen mij ook, soms kent iemand mij ook van naam, dat vind ik hartstikke mooi.” 

(V) 
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4.4.3 Afwijzen van verantwoordelijkheden 

Verschillende respondenten geven aan dat familieleden geen verantwoordelijkheden op zich 

nemen voor schoonmaaktaken op de appartementen van de bewoners: “Familie helpt niet mee 

met de huishouding. Ik weet niet of ze dat niet willen.” (R3/4). 

 

Respondenten vertellen dat familieleden bij activiteiten komen ondersteunen maar: “Het is 

wel zo dat vaak dezelfde familieleden helpen. Het lijkt soms wel een afschuifsysteem: mijn 

moeder zit hier goed opgeborgen en verzorgd.” (R2).  

Een verdere verweving van huishoudelijke en zorgtaken wordt door sommige 

respondenten afgewezen: “Ik denk niet dat zorg beter wordt als ik bijvoorbeeld mensen help 

met naar de toilet gaan. Als je een goed team hebt op een afdeling dan denk ik niet dat dat iets 

extra geeft. Mensen komen hier snel als iemand op de bel drukt.” (R3/4). “Ik heb er 

persoonlijk niet zoveel moeite mee als ze bij een bewoner helpen waar je alleen maar even de 

WC deur open hoeft te doen of moet helpen de broek te laten zakken. Ik denk wel dat het 

beter is voor de bewoners dat je gewoon duidelijke grenzen stelt in de taakverdeling. Waar 

liggen anders ook de verantwoordelijkheid als iemand bijvoorbeeld valt? Je moet je bewoners 

maar ook je personeel beschermen.” (R5).  

 

4.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk worden de twee empirische deelvragen beantwoord: Wat is de waarde van 

het huishouden in relatie tot goede zorg in het verpleeghuis gezien door de ogen van 

betrokkenen en wie draagt daar op welke wijze aan bij? 

Uit het empirische onderzoek komt naar voren dat het doen van het huishouden 

waarde heeft voor bewoners van een verpleeghuis. Dit doen is uiteen te rafelen in vier 

“Voor mezelf zie ik geen rol in het schoonmaken weggelegd. Dat zie ik als 

noodzakelijk kwaad en heb ik mijn hele leven al uitbesteed. Daar ben ik niet van. Ik 

wil best plantjes water geven, dat wel, daar betrek ik dan ook bewoners bij. Of iets 

creatiefs, daar ben ik goed in. Als er even iets zou moeten gebeuren, dan ben ik daar 

natuurlijk niet te beroerd voor, zo is het niet maar dat moet een keer even een actie 

zijn.” (R1) 
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ingrediënten: het huishouden biedt een breed scala aan mogelijkheden om een betekenisvol 

leven te leiden en ertoe te doen (1), omdat veel huishoudelijke taken dagelijks of wekelijks 

terugkomen, dragen zij bij aan het bieden van structuur en herkenning (2), het huishouden 

maakt het samen leven huiselijk (3) en in de zintuiglijke ervaringen ontstaat de mogelijkheid 

tot positieve associaties (4).  

Ofschoon deze vier ingrediënten van groot belang worden geacht door de 

respondenten, geven zij ook aan dat hiermee nog geen goed huishouden is gerealiseerd. Zij 

benoemen dit huishouden als ‘kale zorg’. Voor goede zorg zijn nog vier ingrediënten nodig 

die iets zeggen over de wijze waarop het huishouden wordt gevoerd. Dit wordt door de 

respondenten vaak ‘extra zorg’ genoemd. Respondenten geven aan dat een huishouden pas 

een goed huishouden is als aangesloten wordt bij iedere bewoner (1), aandacht wordt 

geschonken waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen goede zorg en goede 

huishoudelijke zorg (2) relationeel gewerkt wordt met alle betrokkenen samen (3) en 

medewerkers de voortdurende bereidheid hebben zich te laten onderbreken (4). Alleen 

gezamenlijk kunnen deze twee dimensies goede huishoudelijke zorg tot stand brengen.  

Dit ligt in lijn met hetgeen betoogd is in het theoretisch kader. Van Heijst (2005) laat 

zien dat het praktische werk en de afstemming twee kanten van dezelfde medaille zijn (p.65). 

Ook Boelsma, Baur, Woelders & Abma (2014) laten in verschillende onderwerpen uit hun 

onderzoek het belang zien van de bovengenoemden ingrediënten. Zij benoemen onder meer 

het hebben van een soort van gemeenschap, het ervaren van gezelligheid, het genoegen van 

gezamenlijk eten en het hebben van sociaal contact tussen bewoners (pp.48-50). Het hebben 

en onderhouden van (langdurige) stabiele relaties tussen bewoners, familieleden en 

medewerkers huishouding en zorg lijkt een voorwaarde te zijn voor het goede huishouden: 

dan is het mogelijk om bewoners te leren kennen, in te spelen op eigen aardigheden en een 

ondersteunend en welzijn bevorderend netwerk rond de bewoner te vormen.  

In sommige opzichten lijkt het schoonmaakwerk op de gangen en in de appartementen 

een andere positie in te nemen dat de huishoudelijke taken in de huiskamer. Familieleden 

dragen bij in de huiskamer en bij extra activiteiten, niet aan de huishoudelijke activiteiten op 

de gangen en in de appartementen. Medewerkers huishouding en familie kennen elkaar vaak 

ook niet. Medewerkers zorg ervaren medewerkers van de huishouding niet altijd als behorend 

tot het team waardoor medewerkers huishouding zich soms minder voelen dan de zorg.  
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Uit de verhalen blijkt dat veel betrokkenen op verschillende manieren bijdragen aan 

het bieden van goede huishoudelijke zorg. Daarin zijn de meeste taken voor medewerkers 

geordend rond de functies die zij bekleden. Ofschoon in het grijze gebied tussen medewerkers 

zorg en medewerkers huishouding enige uitwisseling plaatsvindt van huishoudelijke taken, 

lijken niet alle betrokkenen overtuigd van het nut van het toewijzen van specifieke zorgtaken 

aan medewerkers huishouding. Het bieden van aandachtige, liefdevolle zorg is echter 

weggelegd voor alle betrokkenen. Een voorwaarde daarvoor is het accepteren van 

verantwoordelijkheden die betrekking hebben op een afgestemde uitvoering van het 

praktische huishoudelijke werk. Respondenten geven aan daarbij zichzelf als referentiekader 

te benutten. Verder stemmen zij op zichzelf af om aan te sluiten bij eigen behoeften.  
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5. Discussie 

 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de vierde deelvraag beantwoord: Wat kan nu gezegd worden over 

goede (huishoudelijke) zorg gegeven deze theoretische en empirische inzichten? Daarvoor 

worden de theoretische bevindingen dialectisch in verbinding gebracht met de empirische 

resultaten. In de bespreking worden de twee dimensies die in de praktijk zijn gevonden 

aangehouden: het praktische werk in het doen van het huishouden en de afgestemde wijze 

waarop het huishouden uitgevoerd wordt. In de praktijk werd geconstateerd dat deze 

dimensies alleen gezamenlijk goede huishoudelijke zorg tot stand kunnen brengen. Dit werd 

ook vanuit de theorie al gesteld door Van Heijst (2005): het praktische werk en de afstemming 

zijn twee kanten van dezelfde medaille (p.65).  

In paragraaf 5.2 wordt de dialectische verbinding tussen theorie en empirie met 

betrekking tot het goede huishouden als praktische werk gelegd. Datzelfde gebeurt in 

paragraaf 5.3 met betrekking tot het goede huishouden als afgestemde zorg. In paragraaf 5.4 

wordt de vierde deelvraag beantwoord.  

 

5.2 Het goede huishouden als praktisch werk 

Van Heijst (2005) omschrijft zorgen als ‘een manier van doen, in op unieke mensen 

afgestemde betrekkingen, waarbij de zorgvrager ook afstemt op zichzelf’ (p.66). In deze 

paragraaf wordt theorie en empirie verbonden met betrekking tot het eerste deel van deze 

omschrijving: zorgen als een manier van doen. Achtereenvolgens wordt in 5.2.1 het 

huishoudelijke werk in relatie gebracht met sociale overbodigheid, een term uit de 

presentietheorie van Baart (2001). In 5.2.2 wordt vervolgens bekeken wie aangesproken 

wordt om bij te dragen aan een zinvol leven voor de bewoners. In de theorie en de empirie is 

geconstateerd dat medewerkers huishouding twee identiteiten aan kunnen nemen, dat wordt 

verder uitgewerkt in 5.2.3. Tot slot wordt in 5.2.4 weergegeven wat gevonden is over de 

verantwoordelijkheden van andere betrokkenen. Dit vormt de opmaat naar paragraaf 5.3 

waarin inzichten met betrekking tot aansluiten en afstemmen worden gepresenteerd.  
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5.2.1 Praktisch huishoudelijk werk in relatie tot sociale overbodigheid 

Uit de empirie komt een aspect naar voren dat in de theorie niet expliciet aan bod is gekomen: 

het praktische werk blijkt bij de bewoner te leiden tot het ervaren van zin en het gevoel van 

nut te zijn. Zorg verlenen wordt door Baart (2001) omschreven als een reactie van een 

zorgverlener op een appèl van een zorgvrager (p.650). Daarmee vormt het bieden van een 

betekenisvol leven het antwoord van de zorgverlener op de behoefte van de bewoner om van 

nut te zijn en bij te dragen. Baart (2001) betoogt dat juist deze menselijke behoefte om van 

betekenis te zijn van wezenlijk belang is om lijden te voorkomen. Hij omschrijft dit lijden als 

het gevoel sociaal overbodig te zijn (p.651). Dit appèl van een zorgontvanger wordt volgens 

Baart (2001) overigens niet altijd geformuleerd in een verzoek, uitnodiging of (hulp)vraag 

(haakjes van Baart, 2001, p.650). Dat komt ook naar voren in de empirische resultaten; 

bewoners vragen niet altijd letterlijk om een zinvol leven, zijn daartoe ook niet altijd (meer) in 

staat in verbale zin maar laten wel op verschillende manieren blijken dat het praktische 

werken hen goed doet. Het praktische werken in de huishouding biedt daarmee mogelijkheden 

om het lijden veroorzaakt door sociale overbodigheid te voorkomen.  

De (hulp)vraag naar het voorkomen van sociale overbodigheid wordt door Baart 

(2001) vervat in een vraag bestaande uit negen elementen: ‘Telt het – voor jou – dat dit – hier 

– bij mij – almaar weer – zo gaat – pijn doet – en stoppen moet?’ (Baart, 2011, p.651). Baart 

(2011) plaatst hier, in tegenstelling tot Van Heijst (2005), de betrekking voorop in het eerste 

deel van de zin. Eérst is er de erkenning van de ander als mens in het eerste twee elementen 

van de vraag: ‘Telt het – voor jou’ (van Nistelrooij, 2015, p.91). Hier wordt de zorgverlener 

aangesproken. Vertaald naar het goede huishouden gezien vanuit de zorgwerkelijkheid van de 

bewoner, wordt een vraag aan de zorgverlener gesteld: “Telt het – voor jou dat ik mij van 

betekenis wil voelen?” Wie is dan die ‘voor jou’? Ofwel, wie wordt hier aangesproken? Deze 

vraag staat centraal de volgende deelparagraaf. 

 

5.2.2 Aangesproken worden bij het praktische huishoudelijke werk  

In de bestudering van het goede huishouden rijst de vraag op welke zorgverlener wordt 

aangesproken. Welke betrokkenen reageren op dit appèl en vanuit welke rol gebeurt dat? In 

de theoretische verkenning is uiteengezet hoe in het toewijzen, accepteren of afwijzen van 

verantwoordelijkheid zichtbaar wordt wat waardevol is voor betrokkenen (Walker, 2007, 

p.16). Ook is daar de zienswijze van Walker opgevoerd voor wat betreft het begrijpen van 
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moraliteit. Walker (2007) ziet ‘morality as a socially embodied medium of mutual 

understanding and negotiation between people over their responsibility for things open to 

human care and response’ (p.9). Landeweer (2017) geeft echter aan dat de verdeling van 

verantwoordelijkheden door betrokkenen in praktijk als een min of meer vaststaand gegeven 

wordt gezien (p.5). Dit blijkt ook uit de empirische resultaten; er is geen sprake van 

onderhandeling tussen medewerkers over hun praktische verantwoordelijkheden in de zin 

zoals gesteld door Walker (2007, p.9). 

Uit de empirische resultaten blijkt dat de toewijzing van verantwoordelijkheden 

aangaande het huishouden voor een belangrijk deel institutioneel wordt gestuurd. 

Functiebeschrijvingen, dienstroosters en machtsstructuren, behoren tot de ruling relations: 

ergens anders vormgegeven sociale constructies die de alledaagse omgang coördineren 

(Kolen, Timmerman & Vosman, 2015, p.39). Deze ruling relations zijn van invloed op de 

verdeling van huishoudelijke taken over de verschillende betrokkenen rond de bewoner. 

Medewerkers huiskamer zorgen voor de warme maaltijd, medewerkers zorg voor het ontbijt 

en de lunch, medewerkers huishouding voor het schoonhouden van de appartementen en de 

gangen. De organisatie heeft deze taken toegewezen aan medewerkers via roosters en 

functiebeschrijvingen. De organisatie is ook sturend in de verdeling van macht en positie in de 

vorm van hiërarchie: medewerkers huiskamer en medewerkers zorg behoren tot het team van 

het hofje en ressorteren onder de teamleider zorg. Medewerkers huishouding vormen met de 

andere medewerkers huishouding een team onder de teamleider facilitair. Uit de empirische 

resultaten blijkt dat sommige medewerkers zich prettig voelen bij deze ordening, andere 

medewerkers zouden liever tot het zorgteam behoren. Ofschoon de resultaten hierover geen 

eenduidig uitsluitsel geven, zou deze institutionele sturing van invloed kunnen zijn op de door 

medewerkers huishouding aangenomen identiteit.  

 

5.2.3 Twee identiteiten van medewerkers huishouding 

In de theoretische verkenning is uiteengezet dat betrokkenen een persoonlijke identiteit 

aannemen binnen de geografie van verantwoordelijkheden (Goldsteen et al., 2007, p.3). 

Afgaande op de institutionele sturing, lijkt het voor de hand liggend dat medewerkers 

huishouding de identiteit aannemen van vaktechnische professionals. Hun aansturing wordt 

immers georganiseerd vanuit de technische professie: het facilitaire vakgebied dat bijdraagt 
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aan de doelen van de organisatie (Maas & Pleunis, 2006, p.34). Uit de empirische resultaten 

komt echter een tweeledig beeld naar voren.  

In lijn met ‘being professional en invisible (Maas & Pleunis, 2006, p.38) geeft een 

respondent aan: “Een goed huishouden moet een beetje geruisloos gaan om de mensen heen.” 

(R1). Een andere respondent benoemt niet zo van de verbinding te zijn (O). Een familielid 

vertelt dat deze de namen van de medewerkers huishouding niet kent (R1), omgekeerd is dat 

ook zo (R3/4, V). Er was een periode dat niet alle medewerkers zorg van de betrokken 

afdeling de medewerkers van de huishouding groetten hetgeen bij medewerkers huishouding 

het gevoel opriep zich minder te voelen dan de zorg op de afdeling (V). Van de teamleider 

facilitair wordt benoemd dat deze niet goed weet wat er speelt op de afdeling (V).  

Er komt echter ook een heel ander beeld naar voren uit de interviews, observaties en 

de verhalenworkshop: respondenten leggen een grote gevoeligheid aan de dag voor wat Van 

Heijst (2005) afstemmingsvaardigheden noemt (p.65). In plaats van een identiteit als 

vaktechnische professional, verschijnt een beeld van een afgestemde huishoudelijke 

zorgverlener. Medewerkers voelen zich behoren tot het team van de afdeling (V), worden 

betrokken (V), voelen zich er op hun gemak (V), ervaren rust (V), kennen de bewoners 

(R3/4), worden lief voor de bewoners genoemd (R2) en laten veel vormen van fijnmazige 

afstemming zien (O, R1-5, V).  

Walker (2007) stelt dat in de identiteit en de relaties zichtbaar wordt wat van waarde 

wordt gevonden. Deze waarden blijken ook uit de empirische resultaten: medewerkers 

huishouding geven bewoners aandacht, zien en erkennen de bewoners in hun behoeften. Zij 

geven aan juist dit contact te waarderen: “Wij poetsen niet alleen en dat maakt het werk juist 

zo mooi.” (V). In deze aangenomen identiteit van afgestemde huishoudelijke zorgverlener laat 

de medewerker huishouding zich aanspreken door de bewoner. Daarmee wordt uitgedrukt dat 

het antwoorden op het appèl van de bewoner voor de medewerker van waarde is.  

 

5.2.4 De verdeling van verantwoordelijkheden over alle betrokkenen 

Tot hun verhuizing naar het verpleeghuis, wonen bewoners elders binnen een sociaal netwerk 

van familie, vrienden, kennissen, buren en andere naasten. Zij vervullen rollen als 

mantelzorger, dochter, partner of vriendin en nemen daarbij verantwoordelijkheden aan of 
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wijzen deze af. De omvang van dit netwerk varieert zoals ook Bredewold et al. (2018) laat 

zien. 

Met de verhuizing naar het verpleeghuis vindt een wijziging plaats in de verdeling van 

verantwoordelijkheden met betrekking tot zorgtaken; uit de empirische resultaten blijkt dat 

daarna geen verantwoordelijkheden zijn belegd bij het persoonlijke netwerk rond de bewoner 

voor wat betreft het praktische huishoudelijke werk. Verder komt naar voren dat met name de 

verantwoordelijkheid voor schoonmaaktaken op de appartementen afgewezen wordt door het 

persoonlijke netwerk van de bewoner. Ofschoon het werk door de respondenten wordt 

gewaardeerd, worden de medewerkers huishouding nauwelijks gezien door familieleden. Het 

verdelen van de huishoudelijke schoonmaakverantwoordelijkheden in de appartementen dient 

dan ook te gebeuren over de medewerkers werkzaam binnen de organisatie.  

Familie neemt soms wel verantwoordelijkheden aan voor huishoudelijke activiteiten 

die worden verricht in de huiskamer. Uit het empirisch onderzoek komt naar voren dat deze 

verantwoordelijkheden enerzijds betrekking hebben op dagelijkse activiteiten rond de 

maaltijden en anderzijds op bijzondere activiteiten, veelal georganiseerd door de 

activiteitenbegeleider. Ook vrijwilligers worden genoemd; in de interviews en verhalen komt 

naar voren dat zij een rol vervullen bij de structurele taken in het alledaagse leven en in de 

activiteiten.  

Landeweer (2017) wijst erop dat het toewijzen van verantwoordelijkheden een 

relationele praktijk is: de toewijzing van een verantwoordelijkheid aan de ene partij, bevrijdt 

de andere partij van deze verantwoordelijkheid. Daarom zijn partijen ook afhankelijk van 

elkaar (p.5). Landeweer (2017) stelt dat het bespreken van deze verdeling van 

verantwoordelijkheden met alle betrokkenen, kan leiden tot de beste verdeling. Daarbij dienen 

ook de actuele relaties van een zorgontvanger betrokken te worden (Landeweer, 2017, p.4). 

Landeweer (2017) betoogt dat de praktijken van het alloceren van verantwoordelijkheden een 

zoektocht is gericht op het tegemoet komen aan alle zorgbehoeften, inclusief die van de 

zorgverleners zelf (p.5).  

Ook Tronto (2013) spreekt zich uit over de verdeling van verantwoordelijkheden. Zij 

betoogt dat in een democratische samenleving iedereen aan tafel behoort te zitten om 

besluiten te nemen over de verdeling van verantwoordelijkheden (p.56). In haar latere werk 

(2013) voegt zij een vijfde fase caring with toe aan de vier eerder genoemde fasen met 

solidarity als bijbehorende waarde. Zij stelt dat ‘caring with requires that caring needs and 
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the ways in which they are met need to be consistent with democratic commitments to justice, 

equality, and freedom for all.’ (Tronto, 2013, p.23).  

Hamers et al. (2017) stelt dat voor het realiseren van goede zorg niet alleen gedacht 

moet worden aan zorgpersoneel maar ook aan samenwerking met familie en vrijwilligers 

(p.5). Het verdelen van verantwoordelijkheden zonder daarbij echter alle betrokkenen aan 

tafel te hebben, heeft tot gevolg dat zij responsibility without authority krijgen (Landeweer, 

2017, p.7). Landeweer (2017) wijst erop, in het verlengde van Tronto (2013), dat het 

ontvangen van zorgverantwoordelijkheden zonder autoriteit beschouwd kan worden als een 

vorm van sociale onrechtvaardigheid welke niet correspondeert met de waarde van solidariteit 

(p.10.). 

Uit het empirisch onderzoek is niet helder naar voren gekomen hoe 

verantwoordelijkheden worden verdeeld over alle betrokkenen. De medewerkers huishouding 

lijken een grotere verantwoordelijkheid aan te nemen dan formeel door de organisatie aan hun 

toegewezen is. Zij doen oorbellen in, zoeken rollators, brengen dwalende bewoners naar de 

huiskamer, zetten een koffiezetapparaat aan en geven aandacht aan bedlegerige bewoners. 

Daarmee geven zij invulling aan hun eigen behoeften. Zij worden daar ook om gewaardeerd 

door de andere betrokkenen, zo vertellen de respondenten. Het zou echter ook gezien en 

ervaren kunnen worden als responsibility without authority: de verdeling van de zorgtaken 

lijkt niet dialogisch tot stand te zijn gekomen met alle betrokkenen waaronder het persoonlijke 

netwerk van de bewoner.  

 

5.3 Het goede huishouden als afstemming 

In deze paragraaf staat het tweede en derde deel van de omschrijving van zorgen van Van 

Heijst (2005) centraal: zorgen ‘in op unieke mensen afgestemde betrekkingen, waarbij de 

zorgvrager ook afstemt op zichzelf’ (p.66). Uit de empirische resultaten is naar voren 

gekomen dat de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd bepalend is voor het ervaren van een 

goed huishouden. Als aangesloten wordt bij de bewoner, dan ontstaat een goed huishouden. 

Dit vraagt van medewerkers een bepaalde identiteit, een attitude. Dat komt ook terug in de 

theoretische bronnen: Tronto (1993) benadrukt dat zorg pas zorg is als zowel de activiteit als 

de houding aanwezig zijn (p.105).  
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 In deze paragraaf worden de theoretische en empirische resultaten met betrekking tot 

deze afstemming tegen het licht gehouden. In 5.3.1 wordt caring about in een breder 

perspectief geplaatst. Datzelfde gebeurt met nested en nonnurturant care in 5.3.2. De 

verdeling van verantwoordelijkheden gericht op afgestemde zorg staat centraal in 5.3.3 en tot 

slot wordt zelfafstemming en de dubbelstructuur van behoeftigheid besproken in 5.3.4.  

 

5.3.1 Caring about in breder perspectief  

In de theoretische verkenning zijn de vier zorgfasen van Tronto (1993) besproken. De eerste 

fase noemt zij caring about (p.106). Deze fase heeft betrekking op het herkennen van een 

behoefte. Attentiviness (aandachtigheid) noemt zij als de bijbehorende morele waarde.  

 Uit de empirische resultaten blijkt dat aandacht als een van de belangrijkste waarden 

wordt beschouwd voor het geven van goede zorg. Naar voren komt dat behoeften van 

bewoners, impliciet en expliciet geuit, gesignaleerd worden en dat daarop geantwoord wordt. 

Tronto (1993) geeft aan dat caring about in de eerste plaats met zich meebrengt dat er 

herkenning is dat zorg nodig is (p.106). Ofschoon niet expliciet benoemd door Tronto, lijkt 

hier de suggestie gewekt te worden dat dit om een mentaal bewust proces gaat.  

Uit de praktijk komt echter naar voren dat ook tacit moral knowing (het onbewuste 

morele weten) wordt ingezet (uitgewerkt door Van der Zande, Baart & Vosman, 2014). Als 

een van de medewerkers huishouding een knuffeltje opraapt van de grond en daarmee 

vervolgens aandacht geeft aan mevrouw Hoefnagels, dan voldoet deze zorg en aandacht niet 

aan de omschrijving zoals door Tronto (1993) gegeven in die zin dat er herkenning is dat zorg 

nodig is. Ook de respondent zelf herkent deze actie aanvankelijk niet als goede zorg: “dat doe 

je gewoon” en “dat hoort er gewoon bij” (O, R3/4, V). Als het voorbeeld in de 

verhalenworkshop besproken wordt, dan herkennen alle respondenten dit voorbeeld echter 

wel degelijk als goede zorg: er wordt aangesloten bij de bewoner, er is aandacht voor en 

interactie met de bedlegerige mevrouw Hoefnagels.  
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Als gevraagd wordt naar de opbrengst van de verhalenworkshop voor de deelnemers, dan 

komt eenzelfde beeld met betrekking tot het onbewuste morele weten naar voren:  

 

In de verhalenworkshop is blijkbaar bewustwording tot stand gebracht met betrekking tot dit 

onbewuste morele weten.  

 Van der Zande, Baart & Vosman (2014) omschrijven deze tacit moral knowing (vaak 

vertaald als taciete kennis) als een intuïtieve manier om iets intelligent te doen (p.72). 

Ingewikkelde zorgvraagstukken als wat zorg tot goede zorg maakt, komen voortdurend op in 

de zorgpraktijken van professionals en worden in een split second beantwoord (p.70). In het 

genoemde voorbeeld met het knuffeltje wordt dit geëtaleerd: daar vindt geen bewust 

gedachtenproces plaats voorafgaand aan de actie maar het levert wel door alle respondenten 

herkende goede zorg op. De medewerker huishouding lijkt intuïtief te weten wat mevrouw 

Hoefnagels goed doet.  

Van der Zande, Baart & Vosman (2014) vinden drie moeilijkheden in het onderzoek 

naar deze taciete kennis in zorgpraktijken: zij kan gevonden worden in de meest onverwachte 

plaatsen (1), vanwege het impliciete karakter is zij moeilijk te onderzoeken, professionals zelf 

vinden het moeilijk uit te leggen (2) en de gebruikelijke vormen van communicatie 

(waaronder ook foto’s en afbeeldingen) lijken niet geschikt om een heldere uitleg te geven (3) 

(p.73). Deze moeilijkheden zijn in het empirische onderzoek naar voren gekomen. De 

respondenten ervoeren moeilijkheden bij het fotograferen van voorbeelden van het goede 

huishouden omdat zij “dingen gewoon vonden, niets bijzonders, gewoon een stukje aandacht” 

(O, R3/4, V). Pas in de bespreking ontstond bewustwording en werd de onbewuste taciete 

kennis omgezet in expliciete betekenis.  

Van der Zande, Baart & Vosman (2014) wijzen er echter ook op dat zorgverleners zich 

kunnen vergissen. Daarom bepleiten zij interprofessionele afstemming: ‘It is through their 

own critical reflection on the practices in which they engage as member of an inter-

professional team that they know about aims, internal goods and excellence of care’ (p.70). 

“Wat ik aan de verhalenworkshop hebt gehad…. Nou, heel eerlijk…. ik vind het 

allemaal heel bekend. Ik ben me nu wel meer bewust van dingen die ik doe. Dat van die 

knuffel, dat je dat heel bijzonder vond, dat vond ik eigenlijk heel gewoon. Dan denk ik, 

goh, dat is misschien inderdaad wel heel belangrijk, iets bijzonders.” (V) 
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Over deze intercollegiale afstemming is in het empirische onderzoek een gemengd beeld naar 

voren gekomen. Enerzijds stemmen medewerkers met verschillende functies op de afdeling 

met elkaar af over de eigen aardigheden van specifieke bewoners om tot goede zorg te komen, 

anderzijds nemen de medewerkers huishouding geen deel aan het werkoverleg van de zorg 

waarin afgestemd zou kunnen worden over moreel goede zorg.  

 

5.3.2 Nested en nonnurturant care nader beschouwd 

In de theoretische verkenning is het concept van nested care van Tronto (2013) besproken: 

specifieke zorgpraktijken (zoals schoonmaken) zijn genest in meer algemene doelen 

(betekenisvolle zorg verlenen) (p.21). Tronto (2013) benadrukt dat deze praktijken als 

complex interrelationeel en niet hiërarchisch begrepen moeten worden (p.21).  

Als Tronto (2013) de betekenis van zorg en zorgen bespreekt, maakt zij een 

onderscheid in nurturant en nonnurturant caring (p.20). Zij verbindt nurturant caring aan de 

relatie met een ander mens wiens welzijn verbetert door het zorgen. ‘Nonnurturant caring – 

that is, caring directed at the physical world, which is a prerequisite for nurturant caring – is 

also care. Hospitals could not run without a cleaning staff and laundry.’ (Tronto, 2013, 

pp.20, 21). Huishoudelijke taken met betrekking tot de schoonmaak en de was worden door 

Tronto (2013) weliswaar als zorg gedefinieerd, maar wel als randvoorwaardelijke zorg, als 

een geneste praktijk.  

  Uit het empirisch onderzoek komt echter naast deze randvoorwaardelijke functie ook 

een ander beeld naar voren. Huishoudelijk werk is niet los te koppelen van afgestemde 

nurturant caring: beide vormen zijn verweven met elkaar. Tijdens het wissen van de vloer, 

wordt een knuffeltje gevonden waarmee even aandacht wordt gegeven aan een bewoner. Een 

bewoner krijgt een doekje in handen gedrukt omdat de indruk ontstaat dat zij mee wil doen. 

Door deze handelingen wordt het bestaan van de bewoners erkend en wordt de mogelijkheid 

geboden tot het leiden van een zinvol leven. Dit wordt door de respondenten als goede zorg 

betiteld, niet als randvoorwaardelijke zorg.  

Van Heijst (2005) wijst op het risico van verkaveling van taken waarbij het niet draait 

om waarden maar om waren (pp.12, 13). Huishoudelijke werk wordt dan gemarginaliseerd tot 

praktisch werken zonder de erkenning van de mogelijkheid tot afgestemde goede 

huishoudelijke zorg. Uit het empirische onderzoek blijkt dat het huishouden meer is dan dirty 
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work, nested en nonnurturant care. Ín het schoonmaken als vaktechnische handeling ontstaan 

mogelijkheden om aan te sluiten en te antwoorden op het appèl van de bewoner.  

 

5.3.3 Iedereen aan tafel  

In de verdeling van verantwoordelijkheden zijn naast praktische werken ook 

afstemmingsverantwoordelijkheden te onderscheiden. In het empirische onderzoek is naar 

voren gekomen dat kennis van bewoners van waarde is om een optimale aansluiting te kunnen 

realiseren. Hamers et al. (2017) wijzen erop dat bewoners en hun netwerk vaak andere dingen 

belangrijk vinden dan zorgverleners denken dat door hun belangrijk gevonden wordt met 

betrekking tot het leiden van een goed leven (p.12). Ook wordt gewezen op het feit dat familie 

en netwerk kennis hebben over gedrag van bewoners waarover zorgverleners niet beschikken 

(p.12). Om te kunnen aansluiten, is het geven van een verantwoordelijkheid aan familie en 

naasten in het delen van kennis dan ook van belang. Volgens Hamers et al. (2017) hebben 

zorgmedewerkers en familieleden echter moeite om met elkaar een samenwerking op te zetten 

(p.13). Ook Baur, Abma & Widdershoven (2010) benoemen de moeilijkheid in de 

communicatie tussen de leefwereld en de systeemwereld. Tronto (1993) waarschuwt dat 

paternalisme een van de risico’s van zorgverlening vormt waarbij de zorgverlener beter weet 

wat goed is voor de zorgvrager dan de zorgvrager zelf waardoor de zorgontvanger 

geïnfantiliseerd worden (p.170).  

 Het toewijzen, aannemen of afwijzen van verantwoordelijkheden om mee te denken 

over goede huishoudelijke zorg kan – in lijn met de theorie van Walker (2007) – gezien 

worden als een uiting van moraliteit. De gezamenlijke afstemming kan bijdragen aan het 

voorkomen van responsibility without authority en paternalisme en bijdragen aan 

empowerment (Landeweer, 2017; Tronto, 1993; Baur, Abma & Widdershoven, 2010).  

 In het empirische onderzoek is niet naar voren gekomen of en hoe met alle 

betrokkenen samen gezocht wordt naar optimale afstemming en aansluiting bij bewoners op 

huishoudelijk vlak. Er is overleg tussen het persoonlijk netwerk en de zorg. Medewerkers 

huishouding en zorg komen elkaar tegen op de gang. Of dit voldoende kennis oplevert om 

goed aan te kunnen sluiten bij bewoners om afgestemde huishoudelijke zorg te verlenen, dient 

echter nader onderzocht te worden.  
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5.3.4. Zelfafstemming en de dubbelstructuur van behoeftigheid 

In deze laatste deelparagraaf staat het derde deel van de omschrijving van Van Heijst (2005) 

van zorgen centraal: ‘waarbij de zorgdrager ook afstemt op zichzelf’ (p.66). Dat noemt Van 

Heijst zelfafstemming (p.66).  

 In de empirische resultaten is zelfafstemming aangetroffen als methode tot kennis 

vergaren: herhaaldelijk nemen respondenten zichzelf als referentiekader of maatstaf om te 

bepalen wat het moreel goede is om te doen in die situatie.  

 Daarnaast geven medewerkers huishouding aan dat zij dit beroep alleen maar in 

langdurige verbinding met het team en de bewoners willen uitvoeren vanwege het relationele 

karakter van het werk. Zij stemmen af op zichzelf bij het kiezen van een identiteit waarmee zij 

uit kunnen drukken wat voor hen van waarde is. In de verhalenworkshop kwam naar voren 

dat het ervaren van gelijkwaardigheid tussen de teamgenoten een voorwaarde is.  

Van Heijst (2005) werkt nog een andere vorm van afstemming uit in wat zij noemt de 

dubbelstructuur van behoeftigheid (Van Heijst, 2005, pp.240-246). Zij onderscheidt in de zorg 

een oppervlaktestructuur van ongelijke behoeftigheid en een dieptestructuur van 

overeenkomstige behoeftigheid (2005, p.240, 241). In de eerstgenoemde oppervlaktestructuur 

is sprake van ongelijke, asymmetrische behoeftigheid: de zorgvrager heeft noden die de 

zorgverlener in kan vullen (p.240). In de dieptestructuur hebben de zorgverlener en de 

zorgontvanger iets gemeen (p.241). De zorgontvanger heeft niet alleen zorgbehoeften die 

ingevuld moeten worden maar heeft ook behoefte aan een andere mens; hij wil zelf ook van 

betekenis zijn voor een ander (p.242). Dat toont zich niet onmiddellijk, vandaar dat Van 

Heijst (2005) dit de dieptelaag van behoeftigheid noemt. Dit kan zich alleen maar 

ontwikkelen in de relatie. Immers, de zorgverlener is voor het ervaren van zinvol werk ook 

aangewezen op de ander. Behalve salaris ontvangt de zorgverlener ook voldoening en 

professionele wederkerigheid (p.243).  

 Deze dubbele wederkerigheid is teruggevonden in de empirische resultaten op die 

plaatsen waar ruimte is (genomen) voor afgestemde huishoudelijke zorgverlening. 

Respondenten vertellen dat zij zien dat de afgestemde huishoudelijke zorg bewoners goed 

doet en het leven als betekenisvol wordt ervaren door bewoners. Zij geven blijk van 

zelfafstemming in de betekenis van de dubbelstructuur van behoeftigheid door juist de relatie 

te waarderen.  
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5.4 Conclusie  

In deze slotparagraaf wordt de vierde deelvraag beantwoord: Wat kan nu gezegd worden over 

goede (huishoudelijke) zorg gegeven deze theoretische en empirische inzichten?  

Naar voren is gekomen uit de theoretische en empirische inzichten dat het praktische 

werk in het doen van het huishouden en de afgestemde wijze waarop het huishouden wordt 

uitgevoerd gezamenlijk goede huishoudelijke zorg tot stand kunnen brengen. Een voorwaarde 

voor dit goede huishouden is dat medewerkers huishouding de ruimte krijgen en nemen om de 

identiteit van afgestemde huishoudelijke zorgverlener aan te nemen. Een andere voorwaarde 

is dat het huishoudelijk werk niet in de nonnurturant categorie van de waren terecht komt 

maar in die van de nurturant categorie van de waarden overigens met behoud van de 

technische kwaliteitseisen welke door de respondenten hoog gewaardeerd worden (van Heijst, 

2005; Tronto, 2013). 
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6. Conclusie en aanbevelingen  

 

Centraal in deze thesis staat de beantwoording van de volgende hoofdvraag:  

Hoe draagt het huishouden bij aan goede zorg voor dementerende bewoners in een 

verpleeghuis, op welke wijze zijn verantwoordelijkheden verdeeld en wat betekenen 

deze (zorgethische) inzichten voor de uitvoering van, afstemming over en inrichting 

van huishoudelijke zorg in een verpleeghuis?  

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een theoretische verkenning uitgevoerd naar goede 

huishoudelijke zorg en de verdeling van verantwoordelijkheden daarin. Verder is de 

responsieve methodologie gebruikt om de waarde van het huishouden in relatie tot goede zorg 

in het verpleeghuis gezien door de ogen van betrokkenen te onderzoeken. Tot slot zijn de 

theoretische inzichten en empirische resultaten dialogisch met elkaar in verbinding gebracht 

om conclusies te kunnen trekken over goede (huishoudelijke) zorg vanuit zorgethisch 

perspectief.  

 In paragraaf 6.1 wordt de hoofdvraag beantwoord. In paragraaf 6.2 worden de 

beperkingen van dit onderzoek besproken en tot slot volgen in paragraaf 6.3 de 

aanbevelingen.  

 

6.1 Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het huishouden door twee met elkaar verweven dimensies 

bijdraagt aan goede zorg voor dementerende bewoners in een verpleeghuis. Enerzijds biedt 

het praktische huishoudelijke werk een mogelijkheid voor bewoners om een zinvol leven te 

leiden, structuur en een zintuiglijk en huiselijk leven te ervaren. Anderzijds leidt dit praktische 

werk slechts tot ‘kale zorg’ als niet tegelijkertijd aangesloten wordt bij de bewoner, aandacht 

gegeven wordt aan de bewoner in zijn context, relationeel met alle betrokkenen rondom en 

met de bewoner wordt afgestemd en men tijd neemt en zich laat onderbreken. Deze beide 

dimensies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, als twee kanten van een en dezelfde 

medaille, om goede (huishoudelijke) zorg tot stand te kunnen brengen (van Heijst, 2005, 

p.65).  
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In dit goede huishouden nemen medewerkers huishouding de identiteit aan van een 

afgestemde huishoudelijke zorgverlener. In deze identiteit worden naast vaktechnische 

verantwoordelijkheden voor het huishoudelijk werk ook verantwoordelijkheden voor 

aansluiten, aandacht en afstemming aangenomen. Deze extra verantwoordelijkheden lijken 

echter niet in overleg met alle betrokkenen tot stand te zijn gekomen: Landeweer (2017) 

benoemt dit als responsibility without authority. De kennis over het moreel goede in deze 

identiteit ontstaat door zelfafstemming, taciet weten, leren en horen van andere zorgverleners 

en bewoners zelf.  

Verantwoordelijkheden aangaande de verdeling van het praktische werk zijn voor een 

belangrijk deel institutioneel gestuurd. Het bereiken van afgestemde huishoudelijke zorg kan 

gerealiseerd worden als ook bij het persoonlijk netwerk van de bewoner 

verantwoordelijkheden met betrekking tot kennisdeling worden belegd: zij beschikken over 

kennis die elders niet aanwezig is. Dit draagt bij aan het voorkomen van paternalisme en kan 

bijdragen aan empowerment van alle betrokkenen (Tronto, 1993; Baur, Abma & 

Widdershoven, 2010). 

Het praktische huishoudelijke werk wordt te kort gedaan als het enkel als 

randvoorwaardelijk voor de zorg wordt beschouwd: ín het schoonmaken als vaktechnische 

handeling ontstaat juist de mogelijkheden om bij te dragen aan een zinvol leven voor de 

bewoner. Deze goede huishoudelijke zorg doet ook de medewerkers huishouding goed. Zij 

ervaren hun afgestemde huishoudelijke zorgverlening als zinvol werk mits uitgevoerd in een 

vast team en achter de voordeur op een vaste afdeling waar bewoners en medewerkers elkaar 

kennen en verstaan.  

In de theoretisch verkenning zijn Moor (2012), van Heijst (2005), Aristoteles (in 

Moor, 2012) en Arendt (1958/2009) opgevoerd. Van Moor (2012) beschrijft het onderscheid 

tussen maken en handelen waarbij de laatste begrepen kan worden als een activiteit die als 

enige doel de activiteit zelf heeft (p.48). Van Heijst (2005) verbindt deze begrippen aan 

menslievende zorg. Volgens Aristoteles leidt alleen dit handelen tot het goede leven (Moor, 

2012, p.46). Arendt (in Moor, 2012) betoogt dat we met de scheiding tussen maken en 

handelen het ervaren kwijt raken van de dingen zoals ze zijn: mooi, intens of kwetsbaar 

bijvoorbeeld ( p.39).  
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In de praktijk is teruggevonden dat het verbinden van het praktische werk met 

afgestemde huishoudelijke zorg leidt tot goede huishoudelijke zorg en een zinvol goed leven 

waarin ervaren wordt dat dingen mooi, intens en kwetsbaar zijn.  

 

6.2 Beperkingen 

Het voorliggende onderzoek kent een aantal beperkingen. In deze context wordt een drietal 

beperkingen genoemd. Deze kunnen ieder voor zich aanleiding geven tot vervolgonderzoek. 

 Door de gekozen onderzoeksmethode zijn verhalen op tafel gekomen van goede 

(huishoudelijke) zorg gezien door de ogen van betrokkenen zelf. Het is niet uit te sluiten dat 

een zekere bias heeft plaatsgevonden in die zin dat respondenten – gezien deze vraagstelling – 

verhalen hebben verteld waarin zorg goed is en goed doet. Wellicht dat de neiging heeft 

bestaan om de nadruk te leggen op goede voorbeelden. Wang & Burris (1997) wijzen op het 

risico van zelfcensurering in die situaties waar een groot belang wordt gehecht aan harmonie 

(p.374). Het kan niet worden uitgesloten dat dit in deze situatie aan de orde was. Een andere 

onderzoeksmethode kan dan ook nieuwe perspectieven in beeld brengen, bijvoorbeeld over de 

relatie tussen enerzijds de beoogde goede zorg en anderzijds de weerbarstige dagelijkse 

werkelijkheid.  

 Het perspectief van de vaktechnische professionaliteit, de facilitaire dienst, heeft door 

omstandigheden niet aan tafel gezeten waardoor geen gelijke inbreng van alle perspectieven 

plaats heeft gehad. Dat is wel wat de responsieve methodologie beoogd (Baur, Abma & 

Widdershoven, 2010, p.62). Verder onderzoek kan zich richten op het in kaart brengen van 

ook dit perspectief met name om de relatie tussen vaktechnische professionaliteit, afgestemde 

huishoudelijke zorgverlening, hiërarchie, macht en positie in kaart te brengen.  

 Het perspectief van bewoners is ingebracht via familieleden. Ofschoon begrijpelijk 

gezien de (ethische) moeilijkheden van het betrekken van bewoners met dementie, is het ook 

een gemis omdat nu uit tweede hand ingrediënten zijn verzameld voor een goed huishouden. 

Vervolgonderzoek kan zich, met andere onderzoeksmethoden zoals bijvoorbeeld shadowing, 

richten op ervaringen zoals door bewoners zelf gedeeld, in welke taal dan ook.  
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6.3 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek zijn viertal aanbevelingen geformuleerd.  

 

Het huishouden als moreel geladen praktijk 

Omdat alleen vaktechnische professionaliteit samen met afgestemde huishoudelijke 

zorgverlening tot goede zorg leidt, wordt geadviseerd het huishouden als een moreel geladen 

activiteit te beschouwen. Dit heeft enkele consequenties.  

Geadviseerd wordt medewerkers huishouding te verbinden aan de identiteit van 

afgestemde huishoudelijke zorgverlener. Dat betekent dat de uitvoering van de huishoudelijke 

zorg niet alleen betrekking heeft op het praktische werk maar dat naast een 

schoonmaakprogramma ook tijd behouden blijft om oorbellen in te doen, rollators te zoeken, 

liedjes te zingen, te spelen met knuffels en ontredderde bewoners te troosten. Deze identiteit 

kunnen realiseren, stelt eisen aan de attitude en vaardigheden van medewerkers.  

 

Morele leerprocessen 

Aanbevolen wordt om naast vaktechnische ontwikkeling aandacht te besteden aan de 

ontwikkeling van wat Kunneman (2017) normatieve professionaliteit noemt. Taciete kennis 

hoeft niet per definitie de beste zorg op te leveren, zoals Van der Zande, Baart & Vosman 

(2014) al betoogden (p.70). Vosman & Baart (2008) wijzen erop dat taciete kennis een goede 

morele oriëntatie kan bieden ‘maar dat het net zo gewoon is dat het stijf staat van 

benepenheid, culturele vooroordelen en systemische dwang weerspiegelt’ (p.117).  

 Geadviseerd wordt om te kiezen voor een bij de organisatie passende vorm voor dit 

reflexieve leerproces behorend bij de ontwikkeling van normatieve professionaliteit 

(Kunneman, 2012a). Van der Zande, Baart & Vosman (2014) bepleiten interprofessionele 

afstemming. Geadviseerd wordt dit binnen het afdelingsteam te organiseren met alle 

perspectieven samen, ook familieleden, bijvoorbeeld in een vorm van moreel beraad (Dartel 

& Molewijk, 2018). Vosman & Baart (2008) benoemen dat taciete kennis het beste geleerd 

kan worden door haar af te kijken bij een ervaren vakman die het ambacht al onder de knie 

heeft. Ook dit kan een passende vorm zijn voor moreel leren.  

 

Ruimte voor weerbarstigheid 

Aanbevolen wordt om in deze morele leerprocessen ruimte te maken voor wat Kunneman 

(2012b) de moerassige gebieden van het menselijk bestaan noemt: ‘de feitelijke ervaring van 
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onbeheersbaarheid, met eindigheid en verlies’ (Kunneman, 2012b, p.33). Omdat gezocht is 

naar verhalen van het goede huishouden, leken de tragiek, het niet-weten, de dilemma’s, de 

moerassigheid en de strijd onder te sneeuwen.  

Kunneman (2017) wijst erop dat in zijn ogen het humanistische geloof bijziend is: 

‘Het gaat gepaard met het systematisch onderbelichten en onderschatten van menselijke 

neigingen en vermogens om ons onverschillig, en gewelddadig tot anderen te verhouden’ 

(p.231). Gezien deze neigingen en vermogens wordt in lijn met Kunneman (2017) aanbevolen 

ruimte te maken voor wat hij trage vragen noemt en het aanleren van vaardigheden tot 

waardige strijd en vreedzame begrenzing (pp.233-241).  

 

Dialogisch verantwoordelijkheden verdelen 

Niet alle partijen lijken (in gelijke mate) betrokken bij het verdelen van 

verantwoordelijkheden in de zorg voor en rond de bewoner. Onderbouwd is dat dit 

responsibility without authority en paternalisme tot gevolg kan hebben (Landeweer, 2017; 

Tronto, 1993; Hamers et. al, 2017). Ofschoon Baur & Abma (2011) hebben laten zien dat een 

gelijkwaardige communicatie niet zo eenvoudig te realiseren is tussen de systeemwereld en de 

leefwereld, wordt aanbevolen op zoek te gaan naar manieren waarbij iedereen aan tafel komt 

(Tronto, 2013). Dit gesprek met betrekking tot de verdeling van verantwoordelijkheden begint 

al voor de verhuizing omdat met deze gebeurtenis verantwoordelijkheden anders worden 

toegewezen, geaccepteerd en afgewezen. Daarbij gaat het niet alleen over praktisch werk 

maar ook over het delen kennis met betrekking tot bewoners.  

Baur & Abma (2011) laten zien dat Habermas’ methode van het communicatieve 

handelen (communicative action) handvatten kan bieden voor deze communicatie: ‘In 

communicative action, people step out of their strategic, and ego-centric rationality, their 

formal role and identity. They open up to others as people with a name and a face with a view 

to engaging in processes towards reaching mutual understanding’ (p.44). Walker (2007) en 

de empirische resultaten laten zien dat het vertellen van verhalen aan elkaar ook 

mogelijkheden biedt om inzicht te krijgen in datgene wat op het spel staat (p.72).  
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7. Kwaliteit 

 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een aantal criteria kritisch gereflecteerd op de 

kwaliteit van dit onderzoek. In de zorgethiek valt de werkelijkheid weg als referentiekader. 

Het goede wordt immers gevonden in de geleefde ervaringen in particuliere situaties (Leget, 

van Nistelrooij & Visse, 2017). Ook de gehanteerde methodologie heeft niet tot gevolg dat de 

objectieve werkelijkheid beschreven wordt (Abma & Widdershoven, 2006). Relevante criteria 

in deze context zijn geloofwaardigheid, overdraagbaarheid en betrouwbaarheid. Deze zijn 

hierna beschreven.  

 

7.1 Geloofwaardigheid 

Vanuit het sociaal constructivistische referentiekader bezien, worden mensen gezien als 

actieve betekenisgevers die hun werkelijkheid in interactie met elkaar construeren (Creswell 

& Poth, 2018, p.24). In de verhalenworkshop zijn de verschillende werkelijkheden aan elkaar 

gespiegeld. Respondenten kregen foto’s voorgelegd en gevraagd is of zij zich kunnen 

herkennen in het beeld van het goede huishouden dat werd geschetst door hun collega’s of 

familieleden. Dit heeft de geloofwaardigheid positief beïnvloed (Abma & Widdershoven, 

2006, p.30).  

Van de verhalenworkshop is een verhaal ge(re)construeerd volgens de door Visse 

(2014) beschreven methode van hermeneutisch narratief analyseren. In de taal is zo dicht 

mogelijk aangesloten bij de respondenten. Dit verhaal is teruggelegd bij de respondenten voor 

een member check. Deze heeft tot doel om te toetsen of deelnemers zich kunnen herkennen in 

de perspectieven (Abma & Widdershoven, 2006, p.42). Een van de respondenten heeft 

aangegeven dat dit een juiste weergave van het gesprek is geweest. Ook het 

ge(re)construeerde verhaal dat is geschreven naar aanleiding van ieder interview, is voor een 

member check naar de respondenten gegaan. Hierop is geen reactie ontvangen. 
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7.2 Overdraagbaarheid  

Het onderzoek is kleinschalig, het aantal betrokkenen gering, de onderzoeksperiode beperkt. 

Verder is mogelijk bias ontstaan door de selectie van respondenten: niet bekend is op basis 

waarvan sommige respondenten deelgenomen hebben aan het onderzoek. Ook is niet precies 

te achterhalen wie foto’s en bijschriften hebben gemaakt. Daarom wordt het trekken van 

generaliseerbare conclusies zoveel mogelijk vermeden (Abma & Widdershoven, 2006, p.41).  

 Onmogelijk is dit echter niet, uit de particuliere situaties kan geleerd worden over 

algemeenheden: ‘verondersteld wordt dat het grote zich in het kleine bevindt’ (Visse, 2014, 

p.18). Ofschoon door sommigen de waarde van overdraagbare kennis verzameld aan de hand 

van verhalen wordt betwijfeld en als te weinig objectief wordt gezien, wijst Visse (2014) juist 

op het kwaliteitscriterium meervoudigheid, passend bij de complexheid van ervaringen (p.24). 

Door het inbrengen van de interactieve benadering in de verhalenworkshop is kennis 

dialogisch ontwikkeld hetgeen de generaliseerbaarheid vergroot en subjectiviteit verminderd 

(Abma & Widdershoven, 2006, p.30).  

De generaliseerbaarheid is verder positief beïnvloed door het hanteren van de methode 

van de hermeneutisch-dialectische cirkel zoals beschreven door Guba & Lincoln (1989). 

Daarbij vindt een dialogische uitwisseling plaats tussen de verhalen van respondenten en de 

(re)constructies daarvan met de onderzoeker. De resultaten van dit proces beïnvloeden het 

volgende gesprek van de onderzoeker. Naast verhalen verzameld in interviews, heeft 

triangulatie plaats gevonden door gebruik te maken van foto’s gemaakt door betrokken zelf.  

 

7.3 Betrouwbaarheid  

Vanuit de responsieve methodologie is de onderzoeker per definitie geen objectieve 

buitenstaander maar deelnemer in een maakproces (Abma & Widdershoven, 2006). Ik heb 

een dagboek bijhouden waarin ik heb gereflecteerd op overtuigingen, gedachten en aannames. 

Daarmee heb ik gepoogd deze te beteugelen (van der Meide, 2014). Ook is gereflecteerd op 

verschillende werkhypothesen en meningen verzameld in eerder onderzoek en 

werkervaringen. De hierdoor ontstane inzichten zijn weer ingebracht in het onderzoeksproces.  

Omdat ook ik een actieve betekenisgever ben die in interactie met anderen mijn 

werkelijkheid construeer, ben ik in ‘gesprek’ gegaan met relevante bronnen. Ik heb gepoogd 
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kritisch en systematisch te zoeken binnen een diversiteit aan bronnen en gezocht naar 

tegengeluiden. Ik heb geprobeerd mee te denken, tegen te denken en om te denken en voorbij 

mijn eigen vooronderstellingen en praktijkervaringen te kijken. Van grote waarde was mijn 

begeleider Elleke Landeweer die mij wees op andere mogelijke conclusies, me leerde zo open 

mogelijk te kijken, oordeel uit te stellen en telkens weer dialogisch te zoeken naar 

verbindingen tussen theorie en praktijk.  
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Bijlage 1. Interview guideline 

 

Hoofdvraag  

Hoe draagt het huishouden bij aan goede zorg voor dementerende bewoners in een 

verpleeghuis, op welke wijze zijn verantwoordelijkheden verdeeld en wat betekenen deze 

(zorgethische) inzichten voor de uitvoering van, afstemming over en inrichting van 

huishoudelijke zorg in een verpleeghuis?  

Deelvragen 

1. Hoe wordt in de (zorgethische) theoretische bronnen gekeken naar de waarde van het 

huishouden en de verdeling van verantwoordelijkheden daarin?  

2. Wat is de waarde van het huishouden in relatie tot goede zorg in het verpleeghuis 

gezien door de ogen van de betrokkenen? 

3. Wie draagt daar op welke wijze aan bij?  

4. Wat kunnen we nu zeggen over goede (huishoudelijke) zorg gegeven deze 

theoretische en empirische inzichten?  

 

Sensitizing concepts 

goede (huishoudelijke) zorg,  

familie, naasten, relaties, netwerk,  

(waardering, positionering)  

verantwoordelijkheden,  

leefwereld, systeemwereld, institutionalisering,  

relationaliteit,  

contextualiteit,  

afhankelijkheid 

doelmiddelrationaliteit 

aannames 

 

Bedoeling interview 

Betekenisvolle concrete ervaringen en specifieke gebeurtenissen ophalen rond de hoofd- en 

deelvragen en sensitizing concepts. Gezocht wordt naar waarden, motieven en verlangens.  

 

Vragen en opbouw 

1; Introductie 

1. Voorstellen 

2. medewerker: Naam, functie, hofje, werkhistorie binnen (en buiten) Tangenborgh. 

Bewuste keuze voor de verpleeghuiszorg? Bewuste keuze voor het huishouden?  
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3. Bewoner, familie, naaste: naam, relatie, hoe lang betrokken/ woonachtig in de 

Tangenborgh. 

4. Toelichten onderzoek 

 Doel 

 Werkwijze gehele traject 

 Werkwijze interview (gesprek) 

a) Het gaat om het verzamelen van ervaringen, die kunnen niet goed of fout zijn 

b) Tijd (max 1 uur) 

c) Vorm (aantekeningen, opname, luisteren) 

 Informed consent formulier toelichten en laten tekenen 

 

2; Inhoud 

5. Kun je iets vertellen over je werk/ je relatie met de Tangenborgh?  

6. Doe je het al lang, wat vind je er mooi en minder mooi aan?  

7. Kunt u mij vertellen hoe goede huishoudelijke zorg er volgens u uitziet?  

8. Kunt u daar voorbeelden / ervaringen / gebeurtenissen van geven die belangrijk voor u 

waren? 

a. Wat gebeurde er (verantwoordelijkheden, actoren, activiteiten, contextualiteit) 

b. Wie deed wat waar voor wie (bewoners, medewerkers, vrijwilligers, familie, 

naasten, relationaliteit) 

c. Waaraan zag u dat het goede huishoudelijke zorg was 

d. Contrast; wat is het verschil met…/ is dit hetzelfde als…  

e. Wat was daarin belangrijk / waardevol?  

f. (Van welke aannames wordt uitgegaan?) 

g. Wie vond dat dat waardevol was en hoe zag u dat?  

9. Verschillende ervaringen / gebeurtenissen afpellen adhv bovenstaande vragen 

10. Tot welke inzichten zijn we nu gekomen?  

(reserve vragen, voeren in de richting van inrichting, afstemming en organisatie) 

11. Op welke wijze is er met wie afstemming over de uitvoering van huishoudelijk werk? 

12. Hoe beïnvloedt dat (het leveren van) goede huishoudelijke zorg?  

13. Wat maakt dat u goede zorg kunt leveren of juist belemmerd wordt (voor 

medewerkers) 

14. Droomvraag: Als u het huishouden zou mogen organiseren met als doel dat nog betere 

zorg geleverd wordt, wat zou u dan doen of voorstellen?  

15. Welke rol is dan weggelegd voor medewerkers, bewoners, naasten, familie en 

vrijwilligers? 

16. Bij welk team hoor jij het meeste? Met welk team voel je je het meeste verbonden? 

 

3; afronding 

17. Wat zou u nog toe willen voegen, wat is niet (voldoende) aan de orde geweest? 

Verslag maken, toezenden, graag reactie terug of een juiste samenvatting is gemaakt. Dan 

kunt u ook nog dingen toevoegen.  
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Bijlage 2. Mail informatie voorafgaand 

Onderzoek naar de waarde van het huishouden op Tangenborgh 

 

Wat is de (toegevoegde) waarde van het huishouden in het verpleeghuis? De huishoudelijke 

medewerkers (facilitair) speelt een grote rol in verpleeghuizen. Zij ondersteunen bij het 

schoonmaken van de kamers van bewoners, diens badkamers alsmede de huiskamer en 

algemene ruimtes. Zij zijn (vrijwel) dagelijks aanwezig op de units. Hoe ervaren betrokkenen 

de rol van het huishouden op deze units? En op welke wijze draagt het bij aan goede zorg?  

Judy Alkema zal voor haar afstudeeronderzoek in het kader van de masteropleiding 

Zorgethiek en Beleid deze vragen in juni komen onderzoeken op twee huiskamers van 

Tangenborgh.  

 

Onderzoeksvragen 

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:  

 Draagt het huishouden bij aan goede zorg in het verpleeghuis volgens de betrokkenen 

en zo ja, op welke wijze?  

Daaruit volgende deelvragen zijn:  

1. Wat is de waarde van het huishouden in het verpleeghuis gezien door de ogen van de 

betrokkenen?  

2. Welke relatie zien zij tussen het huishouden en goede zorg voor de bewoners en wie 

draagt daar op welke wijze aan bij?  

3. Wat betekent dit voor goede zorg (onder meer in termen van 

verantwoordelijkheidstoedeling)? 

 

Doel van het onderzoek 

Met dit onderzoek hoopt Judy inzicht te krijgen in hoe betrokkenen het huishouden op de 

units ervaren en op welke wijze men dit als vorm van goede zorg beschouwt. Uiteindelijk 

hoopt zij op basis hiervan adviezen te kunnen formuleren voor de units hoe zo goed mogelijk 

gebruik te kunnen maken van de huishoudelijke dienst.  
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Wat betekent dit voor de betrokkenen?  

Voor het onderzoek zal Judy eerst een aantal dagdelen op twee huiskamers zijn om het reilen 

en zeilen te leren kennen. Vervolgens zal zij verschillende personen van de huiskamers 

benaderen voor een interview. Gedacht wordt aan een bewoner samen met een familielid en 

twee medewerkers van het huishouden per huiskamer. Daarnaast worden alle betrokkenen van 

de huiskamers uitgenodigd om (met een polaroid camera) een foto te maken van wat zij zien 

als goed huishouden. Deze camera wordt gedurende een week in de woonkamer gelegd samen 

met een plakboek. Gevraagd wordt de foto in te plakken en naast of onder de foto een 

toelichting te schrijven, waarom deze foto volgens de fotomaker ‘goed huishouden’ in beeld 

brengt. Tot slot wordt er een verhalenbijeenkomst georganiseerd, een groepsgesprek met 

diverse betrokkenen om met elkaar van gedachten te wisselen wat de waarde is van het 

huishouden. 

 

Toestemming tot deelname 

Alle betrokkenen bij dit onderzoek doen vrijwillig mee aan het onderzoek. Men wordt 

expliciet na uitleg over het onderzoek, schriftelijk gevraagd om toestemming te geven voor 

hun deelname. Mochten mensen bij nader inzien toch liever niet mee willen doen, kunnen zij 

zich altijd terugtrekken.  

 

Zorgvuldigheid 

Met de verzamelde informatie wordt zorgvuldig omgegaan. Onder meer door de gekregen 

informatie te anonimiseren en alleen te gebruiken in het kader van dit onderzoek. Dit wordt 

ook uitgelegd aan de betrokkenen. Op de foto’s mogen mensen niet herkenbaar in beeld zijn.  

 

Vragen? 

Heeft u vragen over dit afstudeeronderzoek, dan kunt u contact opnemen met Judy Alkema, 

via judy.alkema@facilitairsupport.nl of 06 54 207207 of Annet van der Velde. 

  

mailto:judy.alkema@facilitairsupport.nl
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Bijlage 3. Instructie in plakboek 

 

Onderzoek naar de (toegevoegde) waarde van het huishouden op Tangenborgh 

De huishoudelijk medewerkers spelen een belangrijke rol in de 

Tangenborgh. Zij ondersteunen bij het schoonmaken van de 

(bad)kamers van bewoners, de huiskamer en algemene ruimtes. 

Wat is de waarde van het huishouden gezien door de ogen van de 

betrokkenen? En op welke wijze draagt het huishouden bij aan 

goede zorg?  

Judy Alkema zal deze vragen voor haar afstudeeronderzoek in 

het kader van de masteropleiding Zorgethiek en Beleid in juni 

komen onderzoeken op de Eshof en de Ermerhof.  

 

Hoe ziet een goed huishouden eruit, gezien door de ogen van 

alle betrokkenen?  

Alle betrokkenen op een hofje (bewoners, familieleden, naasten, medewerkers, vrijwilligers, 

etc.) worden een week lang uitgenodigd om foto’s te maken van wat zij zien als goed 

huishouden. Foto’s vertellen een verhaal, een beeld zegt soms meer dan 1000 woorden. Het 

mogen foto’s zijn van uw eigen activiteiten of van dingen die u anderen ziet doen waaruit 

voor u een goed huishouden blijkt, een huishouden dat onze bewoners goed doet.  

Gedurende een week wordt in de huiskamer een iPad gelegd samen met een plakboek. 

Gevraagd wordt de foto uit te printen en in te plakken in het plakboek. Wilt u onder de foto 

een toelichting te schrijven? Waarom verbeeldt deze foto volgens u ‘een goed huishouden’? 

Wat is het verhaal erbij? (U kunt bijvoorbeeld beginnen met: Ik vind dit een mooi voorbeeld 

van een goed huishouden omdat….).  

Als u iets huishoudelijks goeds ziet maar u heeft geen idee voor een foto dan u kunt ook een 

stukje tekst zonder foto in het boek achterlaten (handgeschreven of getypt). Wilt u uw relatie 

tot de bewoner of functie onder de foto en tekst zetten? Uw naam mag maar dat hoeft niet. U 

kunt natuurlijk ook uw eigen telefoon gebruiken voor het maken van foto’s. Belangrijk is dat 

u het eerste wat in u opkomt bij de foto schrijft.  

Vervolg 

De foto’s en de bijschriften worden gebruikt voor een verhalenworkshop, een groepsgesprek 

met diverse betrokkenen om met elkaar van gedachten te wisselen wat de waarde van het 

huishouden is. Wat gebeurt er dan? Wat zie je dan? Wie doet dan wat?  

Zorgvuldigheid 

Met de verzamelde informatie wordt zorgvuldig omgegaan. Onder meer door de gekregen 

informatie te anonimiseren en alleen te gebruiken in het kader van dit onderzoek. Probeer te 

voorkomen dat mensen herkenbaar in beeld komen.  

Vragen? 

Heeft u vragen over dit afstudeeronderzoek, dan kunt u contact opnemen met Judy Alkema, 

via judy.alkema@facilitairsupport.nl of 06 54 207207 of Annet van der Velde.  
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Bijlage 4. Toestemmingsverklaringformulier 

 

Graag vragen wij u formeel te bekrachtigen dat u toestemming geeft voor het gebruik van uw 

gegevens ten behoeve van het onderzoek naar goede huishoudelijke zorg, uitgevoerd door 

Judy Alkema. 

 

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en methode van 

het onderzoek, zoals uiteengezet in de toelichtingsbrief. Mijn vragen zijn naar tevredenheid 

beantwoord. Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud daarbij 

het recht deze instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te 

geven en besef dat ik op elk moment mag stoppen met mijn deelname. Indien mijn 

onderzoeksresultaten gebruikt zullen worden in wetenschappelijke publicaties, dan wel op een 

andere manier openbaar worden gemaakt, zal dit volledig geanonimiseerd gebeuren. Data 

zullen in geanonimiseerde vorm ook voor vervolgonderzoek door anderen beschikbaar wordt 

gesteld onder dezelfde condities. Mijn persoonsgegevens zullen niet door derden worden 

ingezien zonder mijn uitdrukkelijke toestemming. Als ik nog verdere informatie over het 

onderzoek zou willen krijgen, nu of in de toekomst, kan ik me wenden tot Judy Alkema,  

06 54 207 207 of Judy.Alkema@student.uvh.nl. 

 

 

Ik begrijp de verstrekte informatie en stem in met deelname aan dit onderzoek en het gebruik 

van mijn geanonimiseerde gegevens voor onderzoek en onderwijsdoeleinden.  

 

Ja 0 

Nee 0 

 

 

 

In tweevoud getekend:  

 

 

Naam respondent : ……………………………………………….. 

 

 

Handtekening  : ……………………………………………….. 

  

 

 

Ik heb toelichting verstrekt op het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende vragen 

over het onderzoek naar vermogen te beantwoorden. 

 

 

Naam onderzoeker  : Judy Alkema ………………………………….. 

 

 

Handtekening  : ………………………………………………….. 
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