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“My Nurse”  

When the night is dark and endless 

And I’m feeling all alone 

Sickness makes me feel so friendless 

Or that I need to atone. 

 
But then someone sits beside me 

And she starts to lift the curse 

Rubs my back and talks so softly 

She is my lifeline- she’s my nurse. 

 
When my husband’s slowly dying 

60 years is not enough 

I stand strong- I’m really trying 

But it’s getting- oh so tough. 

 
Then he tells me that it’s over 

That the pain will get no worse 

While I cry on his strong shoulder 

I thank God-that he’s my nurse. 

 
Nurses work in many places 

Every hour of the day 

And they leave so many traces 

In what they do and what they say 

We forget that simple actions 

Whether friendly or quite terse 

Elicit long-lasting reactions 

You leave a mark- when you’re a nurse 

 
Sometimes technical, sometimes daring 

We see the best, we see the worst 

But our cornerstone is caring 

Why else would you become a nurse? 

       C. F. Cramer1 
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Voorwoord 

 

Jimi Hendrix, een jong overleden Amerikaanse gitaarvirtuoos, sprak ooit de wijze woorden 

“Knowledge speaks, but wisdom listens.” Na 2 jaar studie in de zorgethiek en meer dan 25 jaar 

werken in de gezondheidszorg kan ik daar van harte mee instemmen. Ik herken me in Einsteins  

uitspraak: “Hoe meer ik leer, hoe meer ik weet, dat ik eigenlijk niets weet.” Lang leefde ik in de 

veronderstelling, dat het voltooien van een academische studie het bewijs opleverde voor 

bovengemiddelde intelligentie. Nu ik mijn studie voltooid heb, begrijp ik dat het je geestelijk wel 

verrijkt maar dat het je ook tot nederigheid stemt. Kennis zonder toepassing heeft geen waarde. 

De kennis, die de Zorgethiek mij over ‘goede zorg’ heeft aangereikt, wil ik dus met aanstekelijk 

enthousiasme uitdragen. Ik beschik nu over de vocabulaire en het inzicht om in de zorgpraktijk 

van alledag daar nog beter handen en voeten aan te geven.  

 

Mijn Master Thesis draagt de titel “The role of the nurse in practising benificence in palliative 

care.” Als verpleegkundige in hart en nieren heb ik deze titel gekozen, omdat de zorgethiek en 

de gezondheidsethiek elkaar vinden in benificence (weldoen). De gezondheidsethiek gaat uit van 

de vier principes van Beauchamp en Childress (1985): autonomie, rechtvaardigheid, weldoen, en 

niet schaden. Hun toepassing op een zorgsituatie faciliteert rationele besluitvorming over wat in 

die specifieke omstandigheden (moreel) ‘goed’ is om te doen. In de intermenselijke omgang is 

sprake van rechten en plichten. Ieders recht op autonomie moet gerespecteerd worden. Hoewel 

de zorgethiek affiniteit heeft met deze principe-ethiek gaat zij meer uit van de zorgbehoefte van 

specifieke anderen. Het goede goed doen berust hierbij op intermenselijke betrokkenheid en 

verbondenheid,  waarin zorgzaamheid voor elkaar belangrijk is. De houding, die hiermee samen 

gaat is er een van aandacht en responsiviteit in het goede willen doen (Widdershoven, 2000). 

Omdat in de gezondheidszorg beide ethische stromingen naast elkaar functioneren om het goede  

voor de patiënt tot stand te brengen (practising beneficence), doet de titel van mijn Master Thesis 

mijns inziens ook beiden recht. Zeker in de palliatieve zorg vullen de gezondheidsethiek en de 

zorgethiek elkaar goed aan. Als zorgethica wil ik mij in het belang van ‘mijn’ patiënten er voor 

inzetten in mijn dagelijks werk “the best of both” te verenigen. 

 

Mijn motivatie om ‘goede’ oncologische en palliatieve zorg te verlenen is diep in mij verankerd. 

Op jonge leeftijd maakte ik persoonlijk ‘Een vrouw komt bij de dokter’-ervaring mee, toen mijn 

moeder op haar 41e jaar vernam dat ze niet meer kon genezen van borstkanker. Ik was getuige 
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van haar worsteling toen zij binnen tien minuten moest beslissen over de behandeling die haar 

werd voorgelegd. In die tijd bestond shared decision making niet, en was de arts almachtig. Er 

was geen oog of aandacht voor haar kwetsbaarheid, onzekerheid en emoties. Wat ‘business as 

usual’ was voor de behandelend arts, was voor haar een doodsvonnis. Als tienerdochter stond ik 

erbij en vanuit mijn betrokkenheid met mijn moeder sprak ik toen uit wat zij dacht. “Ik heb daar 

meer tijd voor nodig!” Zij heeft toen die extra tijd gekregen. Van haar geestelijk en lichamelijk 

lijden heb ik zó veel geleerd en onthouden. Het motiveerde mij om oncologieverpleegkundige te 

worden. Het vormt nog elke dag mijn drive om ongeneeslijke kankerpatiënten (veel) betere zorg 

te verlenen dan zij in haar tijd mocht ontvangen; indachtig de veel geciteerde uitspraak van 

Cecily Saunders (1976).  

 

“You matter because you are you and you matter to the last moment of your life. We will  

do all we can not only to help you die peacefully, but to live until you die.”   

 

Ik hoop met mijn literatuuronderzoek een kleine maar zinvolle bijdrage te kunnen leveren om de 

palliatieve zorg te verbeteren, het verlenen van ‘goede zorg’ vanuit een zorgethisch perspectief te 

bevorderen en daardoor anderen te inspireren om ook in de serene stilte van de laatste zorg voor 

palliatieve patiënten goed te blijven luisteren naar waar hún hart naar uitgaat. Wisdom listens.   
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Samenvatting 
 
Sinds de invoering van de WGBO kan een arts een patiënt niet behandelen zonder hem daar 

vooraf goed over te informeren en zonder dat de patiënt daarmee instemt. Deze informed consent 

procedure maakt geleidelijk plaats voor shared decision making (SDM); in het Nederlands  

vertaald als gezamenlijke besluitvorming.  Hierbij wisselen arts en patiënt onderling informatie 

uit op basis van gelijkwaardigheid, bereiken zij overeenstemming over wat de meest passende 

behandeling is en besluiten zij gezamenlijk hoe zij daar uitvoering aan geven. In de palliatieve 

zorg (care) vervult de oncologieverpleegkundige een spilfunctie in de interactie tussen de patiënt 

en het multidisciplinaire team dat daarvoor de lijnen uitzet. Zij zou in theorie met haar inbreng in 

SDM de palliatieve zorg voor haar patiënt moeten kunnen optimaliseren. In deze Thesis wordt na 

specifiek literatuuronderzoek de vraag beantwoord op welke wijze oncologieverpleegkundigen 

bijdragen aan de besluitvorming van patiënten in de palliatieve zorg en wat dit betekent voor het 

concept van shared decision making (SDM).  

  
SDM blijkt in de praktijk een containerbegrip te zijn, dat afhankelijk van het individu en zijn 

achtergrond en context wordt toegepast. Patiënten zijn soms niet van SDM gecharmeerd in hun 

interactie met artsen. Dat geldt bijvoorbeeld voor (kanker)patiënten die in de palliatieve zorg 

sterk(er) vertrouwen op ‘hun’ verpleegkundige, als zij over hun behandeling moeten beslissen. 

Zij treedt vaak op als patient advocate. Zij blijkt die rol goed te vervullen; vooral als zij beschikt 

over tijd en veel zorg- en levenservaring. Als ‘expert’-verpleegkundige en door dialogische 

zorgverlening kan zij de patiënt beter dan de arts begrijpen en doorgronden. In hun onderlinge 

communicatie draagt de patiënt veel informatie over via het gesproken woord maar ook via 

gevoelens. Zij blijkt daar in een palliatieve zorgsetting uiterst ontvankelijk voor. Dit maakt het 

mogelijk om hem ‘goede zorg’ te verlenen. Hun besluitvorming daarover berust op relationaliteit 

en niet op rationaliteit. Wederzijdse betrokkenheid en zorgzaamheid maken dat zij hem ‘ziet 

staan’ en ook in zijn groeiende kwetsbaarheid en afhankelijkheid respectvol met hem om blijft 

gaan door ‘er te zijn’ als dat zijn lijden verlicht. Aangezien zij beschikt over zoveel aanvullende 

informatie over de (intrinsieke) zorgbehoefte van de patiënt, kan zij een spilfunctie vervullen in 

het verlenen van ‘goede zorg’ aan deze palliatieve patiënten. Zij waarderen haar om wat zij als 

persoon voor hen betekent en als verpleegkundige voor hen doet. Zij vertrouwen haar hun 

belangen toe in SDM over hun zorg. ‘A  good nurse’ is practising beneficence in palliative care 

by focusing on the true needs of her patient in ‘doing the right thing’ right to make him live until 

he dies.   
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Mevrouw J.2
 

Op Oudjaarsdag 2013 haal ik mevrouw J. op uit de wachtkamer voor het verpleegkundig 

spreekuur. Ik geef voorlichting over de kuur die zij dezelfde dag krijgt. In haar medische 

elektronisch patiëntendossier staat geschreven dat er een hoge urgentie is. Dit betekent dat 

mevrouw zo snel mogelijk behandeld moet worden. Ze is gehuwd en heeft 2 volwassen kinderen. 

Zij wordt vergezeld door haar man en zoon. Mevrouw maakt een gespannen indruk en 

verontschuldigt zich voor het te laat zijn. Als ik haar begeleid naar de spreekkamer bemerk ik 

dat mevrouw terneergeslagen is en een verdrietige indruk maakt. Bij binnenkomst neem ik de 

jassen aan. Ik voel de spanning bij met name mevrouw. Omdat ik dit denk aan te voelen koppel 

ik mijn observaties terug en vraag of dit klopt. Op dat moment barst mevrouw in tranen uit. Met 

het besef dat dit niet het moment is om aan mevrouw uitleg te geven over de kuur bel ik naar de 

wachtkamer en geef aan dat de andere afspraken met een half uur vertraagd zijn. Ik besluit 

rustig mijn tijd te nemen en stel mevrouw een aantal “eenvoudige” vragen.  

Hortend en stotend vertelt mevrouw wat zij in de afgelopen twee weken heeft meegemaakt. 

Hierbij geeft ze aan het gevoel te hebben in een nachtmerrie te zijn beland. Een heleboel begrijpt 

ze niet en uit haar verhaal klinkt verdriet, onbegrip en boosheid over wat haar is overkomen. 

Mevrouw geeft aan boos te zijn omdat vanuit haar perceptie zij tegenstrijdige informatie heeft 

ontvangen, waardoor zij angstig is en grote onzekerheid ervaart. Het enige wat is blijven hangen 

van het tien-minuten-gesprek met haar chirurg is dat zij waarschijnlijk nog maar vier maanden 

te leven heeft. Wanneer haar man en zoon dit proberen te nuanceren, barst mevrouw wederom in 

huilen uit. Ze geeft aan dat ook haar man en zoon haar gevoel niet kunnen begrijpen.  

Gezien haar gevoelens stel ik haar de vraag of het wel verstandig is om vandaag al met de 

chemokuur te beginnen? Hierbij leg ik uit dat ik het belangrijk vind voor haar dat zij begrijpt 

wat er gebeurt, dat ze achter het behandelplan zou moeten kunnen staan en dat als er nog zoveel 

onduidelijkheid en twijfel is, het misschien beter is om eerst nog een gesprek te hebben met haar 

behandelend arts. Omdat ik mevrouw zie aarzelen stel ik voor om eerst de internist-oncoloog te 

bellen. Helaas is deze niet in huis. Toch vind ik dat mijn vraag belangrijk is.  

 

Na lang wikken en wegen, de vele vragen van mevrouw te hebben beantwoord, besluit mevrouw 

zelf om toch de kuur dezelfde dag te krijgen. Ik maak duidelijke afspraken met mevrouw en 

beloof haar dat ik haar arts zal informeren over ons gesprek. Ik moet haar beloven om namens 

haar een aantal vragen te stellen die zij zelf in het eerste gesprek niet durfde te stellen. Dezelfde  
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dag krijgt mevrouw de kuur. Ik beloof tijdens de kuur een paar maal langs te komen. Elke keer 

maakt mevrouw van deze gelegenheid gebruik en stelt ze dezelfde vragen. Ik probeer haar gerust 

te stellen. Ze geeft aan het erg te waarderen dat ze de ruimte krijgt om over haar gevoel te 

praten. Doordat zij de ruimte krijgt om zich te uiten heeft zij het gevoel zelf te kunnen kiezen en 

daarmee grip te krijgen op het proces voor zover dit werkelijk mogelijk is. Ze geeft aan zich 

erkend te voelen en serieus te worden genomen waardoor zij zich rustiger en ‘zekerder’ voelt. 

Nadat mevrouw naar huis is, stuur ik haar internist-oncoloog een mail en beschrijf hoe mevrouw 

zich heeft gevoeld. In de week daarna neem ik ook persoonlijk contact op met haar behandelend 

arts en licht ik mijn mail toe. De behandelend arts neemt naar aanleiding van deze toelichting 

zelf ook nog contact op met mevrouw.  

Wanneer ik mevrouw één week later zie voor haar tweede kuur geeft ze aan nog steeds verdrietig 

te zijn maar tegelijk meer in harmonie te zijn met haar eigen gevoel. Negen weken later geef ik 

mevrouw haar 4e kuur. Ze is blij om me weer te zien. Ze geeft aan dat het gesprek en de ruimte 

die zij heeft ervaren haar nog steeds tot steun zijn voor het traject waar zij nu in verkeert.  
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Hoofdstuk 1 Probleemstelling, methode en opzet  
Dit hoofdstuk richt zich op de achtergrond en inhoud van mijn probleemstelling, en specificeert 

mijn hoofdvraag en deelvragen. Het documenteert mijn doelstelling en de maatschappelijke en 

wetenschappelijke relevantie van mijn literatuuronderzoek. De laatste paragraaf besluit met de 

leeswijzer.  

 
1.1 Aanleiding  

In Nederland is een significante stijging van kankerpatiënten waarneembaar.3 De verbetering in 

de kwaliteit en effectiviteit van de oncologische zorgverlening houdt daarmee gelijke tred. 

Kanker krijgt daardoor steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Kankerpatiënten zijn 

frequente bezoekers van gespecialiseerde ziekenhuiszorg (geworden). Tijdens hun controles of 

ziekenhuisopnames hebben zij specifiek en intensief contact met oncologieverpleegkundigen. 

Dit contact is een belangrijk onderdeel van de moderne zorgverlening aan kankerpatiënten. Al 

hebben zij geen uitzicht op genezing, hun gemiddelde levensduur neemt wel (sterk) toe. Meer 

dan vroeger worden zij beschouwd en behandeld als chronisch zieken, die aanspraak maken op 

palliatieve zorg. In deze context hebben zij mede door het onvoorspelbare verloop van hun 

kanker te maken met een andere dan de gebruikelijke invulling daarvan door hun medische en 

verpleegkundige zorgverleners. Hierbij staat niet zozeer verlenging van de levensduur maar 

vooral (situationele optimalisatie van) de kwaliteit van leven centraal. 

 
De exacte bijdrage van (oncologie)verpleegkundigen aan goede palliatieve zorgverlening is 

wetenschappelijk nog niet helder omschreven.4 Volgens Rchaidia et al. (2009) ervaren kanker-

patiënten zowel hun medisch- technische bekwaamheid als hun verpleegkundige kennis en 

vaardigheden als belangrijk. Verpleegkundigen bieden ruimte voor (een gesprek over) waarden 

als optimisme, vertrouwen, hoop, steun, erkenning, veiligheid en comfort. Deze waarden zijn 

essentieel in de palliatieve zorg. De kracht van oncologieverpleegkundigen stoelt op hun 

gespecialiseerde kennis en kunde, die in combinatie met de grote professionele betrokkenheid in 

hun zorgverlening van grote betekenis is voor de patiënt. Gastmans et al. (2000) verwijzen naar 

Campbell (1984), die het begrip ‘skilled companionship’ introduceerde. De unieke bundeling van 

kennis, deskundigheid, ervaring, verpleegkundige narratieven, bevlogenheid en de bijzondere 

zorgrelatie kan in de palliatieve zorg de aantoonbare meerwaarde vormen van de ‘good nurse’. 
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1.2 Probleemstelling  

De toegenomen wetenschappelijke kennis over en de bredere toepassing van technologie in de 

palliatieve zorg zijn van grote invloed op de rol en beroepsuitoefening van verpleegkundigen, die 

daar dagelijks mee te maken hebben. Hun werk is daardoor complexer én uitdagender geworden. 

De hoge graad van specialisatie, de toegenomen assertiviteit van patiënten en de organisatorische 

nadruk op gedisciplineerde protocollaire zorgverlening vereisen een andere rol en invulling van 

de verpleegkundige professie dan vroeger. Gastmans en Dierckx de Casterlé (2000) vinden, dat 

verpleegkundigen voor een moeilijke maar tevens ‘waarde-volle’ uitdaging staan. Patiënten met 

kanker worden nauwer en gerichter betrokken bij (de besluitvorming over) hun behandelplan 

(Ouwens et al., 2012). Zij baseren deze (beleids)visie op de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid  

waarin Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport aangeeft dat  

 
‘…veel chronische patiënten (toevoeging DB: daar vallen ook kankerpatiënten onder!) 

behoefte hebben om regie te nemen in het eigen zorgproces en dat mensen zelf 

verantwoordelijk zijn voor hun leefstijl’. Volgens Schippers ‘ …houdt een positief 

leefstijlbeleid in dat er ondersteuning en betrouwbare informatie op maat beschikbaar 

moet zijn zodat mensen zelf een (bewuste) keus kunnen maken.’ (Schippers, 2012). 

 
Kon de arts vroeger vanuit een paternalistische grondhouding als enige beslissen over wat goed 

was voor de patiënt, sinds invoering van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst 

(WGBO) in 1995 is daar geen sprake meer van. Het in deze wet gehanteerde informed consent- 

model dwingt artsen en andere zorgverleners de patiënt zorgvuldig in te lichten over de aard en 

het doel van diens onderzoek of behandeling, de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor 

diens gezondheid, eventuele andere onderzoeksmethoden of behandelingen, en tenslotte diens 

gezondheidssituatie en prognose.5 Pas als een patiënt begrijpelijk en volledig geïnformeerd is, 

kan hij autonoom besluiten over (instemming met) zijn behandeling. In deze omstandigheden 

kan hij op voet van gelijkwaardigheid en in samenspraak met zijn zorgverleners bepalen wat 

daarbij voor hem het beste is. Zeker in de palliatieve zorg is dit van eminent belang.  

 
In de medische zorg verloopt de besluitvorming veelal volgens de principes van Shared Decision 

Making (hierna te omschrijven als SDM). Sophia Broersen (2011) stelt in Medisch Contact dat 

met name bij ingrijpende beslissingen waarbij meerdere behandelingsmogelijkheden bestaan, het 

zaak is om de patiënt daar zo veel en zo intensief mogelijk bij te betrekken. Zij concludeert dat 

gezamenlijke besluitvorming op termijn effectiever is dan eenzijdige besluitvorming en de relatie 

tussen patiënt en arts ten goede komt. Hierbij wordt verondersteld dat er sprake is van goede, 
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professionele zorg. Of en hoe (de rol van) de (oncologie)verpleegkundige de besluitvorming van 

de palliatieve patiënt ondersteunt, is niet duidelijk. Zoals reeds beschreven ervaren patiënten hun 

rol als belangrijk, maar is de inhoud en betekenis daarvan niet geëxpliciteerd. De specifieke 

verpleegkundige bijdrage laat zich moeilijk (wetenschappelijk) omschrijven. Verpleegkundigen 

zijn door hun “24/7- contact” sterk betrokken bij de lichamelijke en psychosociale aspecten van 

de zorgbehoefte van de patiënt. Zij maken hem en diens familie elke dag mee (Gastmans et al., 

2000; Benner, 2001). Dat geldt zeker in de palliatieve fase. Door het intensieve en chronische 

karakter van hun zorgverlening hebben verpleegkundigen meer dan artsen voeling met het 

lichamelijk en psychosociaal welbevinden van hun patiënten. Kamphuis et al. beschreven al in 

1988 de verschillen in aard en inhoud van gesprekken, die een patiënt voert met respectievelijk 

een arts en een verpleegkundige. Bij artsen ligt het accent op wat er medisch gezien mogelijk is 

in hun behandeling. Er is bij verpleegkundigen meer nadruk op en ruimte voor wat hij daarbij als 

mens gevoelsmatig ervaart. Verpleegkundigen zijn volgens hen meestal ook de eersten op wie 

patiënten een beroep doen en met wie zij hun diepste zorgen en twijfels (durven) delen. In die 

hoedanigheid zou een verpleegkundigen ook de meest aangewezen persoon zijn om de patiënt te 

ondersteunen in diens overleg met behandelaars. Zij kan diens wezenlijke zorgvraag als geen 

ander verstaan (Gastmans et al., 2000). De bijzondere zorgrelatie van een verpleegkunde met de 

patiënt verleent haar in de context van haar eigen professionaliteit en beroepsethiek een unieke 

positie om het begrip ‘goede zorg’ zorgethisch optimaal in te vullen.  

 

De Nederlandse gezondheidszorg kenmerkt zich qua structuur en beleid door een tweedeling 

tussen cure en care. Ziekenhuizen richten zich op de behandeling van (acute) ziekten, die 

ontstaan door niet (te) voorziene gebreken op organisch niveau (bijv. hartinfarct). Zij staan 

model voor de cure, waarin genezing en gezondheidsherstel centraal staan. Verzorgings- en 

verpleeghuizen en thuiszorg (VVT) richten zich op (chronische) zorg voor en begeleiding van 

mensen met blijvende lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, die daardoor in meer of 

mindere mate duurzaam zorgafhankelijk zijn. Zij belichamen de care.  

 

Volgens de verpleegkundige en ethicus Pijnenburg (1994) zijn cure en care verschillende 

vormen van gezondheidszorg met ieder eigen zorgkaders en morele waarden. De care ziet hij als 

het primaire referentiekader van verpleegkundigen. Care richt zich immers bovenal op de zieke 

als persoon. Vanuit deze perceptie omschrijft hij care als  
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 ‘…het geheel van aanvullende en ondersteunende activiteiten op die terreinen die een 

 individu ten gevolge van ziekte tijdelijk of permanent niet meer zelfstandig of niet meer 

 geheel zelfstandig kan beheren…’ (Pijnenburg, 1994; p.25).  

 

Onder cure verstaat hij in dit verband  

 

‘…alle activiteiten die in het kader van een ziekte of aandoening plaatsvinden en die 

gericht zijn op genezing en herstel van gezondheid, verlichting van symptomen en op 

levensredding of  –verlenging.’ (Pijnenburg, 1994; p.28). 

 

Hoewel het in de zorgpraktijk zo lijkt, zou het volgens Pijnenburg niet juist zijn de care a priori 

te bestempelen als het domein van de verpleegkundige en de cure als het rijk van de arts. Omdat 

verpleegkundigen meer tijd met de patiënt doorbrengen – en dat geldt sterker in de care dan in 

de cure – ligt het echter voor de hand, dat zij daardoor zijn intrinsieke zorgbehoefte beter kunnen 

benoemen dan artsen en deze ook beter kunnen invullen. Voor Pijnenburg (1994) verklaart dit  

waarom in de zorgsector  algemeen geaccepteerd is, dat verpleegkundigen voor de patiënt het 

eerste aanspreekpunt zijn en dat zij vanuit een care-perspectief zorg verlenen. 

 
Zelfs met deze uitleg en benadering blijft de specifieke zorginhoudelijke bijdrage en meerwaarde 

van verpleegkundigen schimmig en onderbelicht. Dat geldt a fortiori voor de manier waarop zij 

in de palliatieve zorgverlening de besluitvorming van kankerpatiënten (kunnen) ondersteunen. 

Volgens Ten Haaft (2013) worden zij niet altijd in die rol erkend. Hoewel de maatschappelijke 

erkenning van de grotere verantwoordelijkheden van verpleegkundigen in de gezondheidszorg 

lijkt toe te nemen, staat dit in de palliatieve zorg voor kankerpatiënten nog in de kinderschoenen. 

De vraag dringt zich op waarom. De gespecialiseerde verpleegkundige zorg vindt immers plaats 

in een medisch complexe constellatie. Artsen en verpleegkundigen functioneren ook volstrekt 

complementair in (de besluitvorming over) kwalitatief hoogwaardige palliatieve zorgverlening. 

Maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, artsen en vooral verpleegkundigen zouden baat 

kunnen hebben bij een kritische reflectie op de vraag hoe de patiëntgerichtheid daarvan verder 

kan worden verbeterd door de betrokkenheid van de betrokken verpleegkundige(n) te vergroten. 

Deze thesis richt zich daarom op de rol van oncologieverpleegkundigen in en de besluitvorming 

van de patiënt over (de inrichting van) zijn palliatieve zorg in de klinische setting met de 

volgende hoofdvraag als uitgangspunt: 
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Op welke wijze dragen (oncologie)verpleegkundigen bij aan de besluitvorming van 

patiënten in de palliatieve zorg en wat betekent dit voor het concept van Shared Decision 

Making? 

 

Voor de beantwoording van deze vraag worden de volgende deelvragen uitgewerkt. 

 
 Wat is volgens de zorgethische literatuur goede verpleegkundige palliatieve zorg, wanneer 

kankerpatiënten niet meer kunnen genezen?  

 Aan welke spanningen is volgens de literatuur goede verpleegkundige zorg in de praktijk 

onderhevig en hoe gaan oncologieverpleegkundigen daarmee om?  

 Welke rollen kan een oncologieverpleegkundige volgens de literatuur hebben in 

besluitvormingsprocessen van patiënten? 

 
1.3 Doelstelling 

Deze thesis beoogt door middel van literatuuronderzoek inzichtelijk te maken wat de  mogelijke, 

ondersteunende rol van de oncologieverpleegkundige kan zijn bij palliatieve zorgverlening in 

een klinische setting, als de kankerpatiënt voor besluiten staat. Daarbij bespreek ik tevens de 

mogelijke bijdrage daarvan aan (verbetering van) de kwaliteit van palliatieve zorgverlening.  

1.4 Maatschappelijke relevantie 

In 2010 werd tijdens het Salzburg Global Seminar de rol van patiënten in beslissingen over hun 

gezondheid besproken.6 De gezamenlijke slotverklaring roept patiënten en zorgverleners op om 

toe te werken naar (meer) gezamenlijke besluitvorming.7 De Nederlandse overheid ontplooit ook 

initiatieven om patiënten meer te laten participeren in opzet en onderhoud van hun behandeling 

(Schippers, 2011). Daarbij staan meer patiëntgerichte, goede zorg en ‘patient empowerment’ 

voorop. De internationale literatuur belicht in dit verband opvallend genoeg hoofdzakelijk de rol 

van de arts richting de patiënt (Holmström et al., 2010). Wetenschappelijk goede publicaties, die 

ingaan op de rol van de verpleegkundige en die als zodanig qua inhoud zouden kunnen dienen 

als stip op de Nederlandse zorghorizon, zijn zeldzaam. Daar bestaat echter wel behoefte aan nu 

taakherschikking zich in onze gezondheidszorg doorzet (Gezondheidsraad, 2008; Van der Most, 

2012). In 2007 bleek uit V&VN-onderzoek dat 44 % van de verpleegkundigen in de voorgaande 

vijf jaar informeel taken van artsen had overgenomen.8 Inmiddels is dit ook wettelijk toegestaan 

(Van der Most, 2012). Volgens Nellie Kok (2014) zijn verpleegkundigen steeds hoger opgeleid 

en zijn zij goed toegerust om meer taken van artsen over te nemen.9 Hoewel intussen ook (meer) 

zorgtaken en –verantwoordelijkheden van artsen naar (oncologie)verpleegkundigen worden 
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overgeheveld, zijn de verpleegkundige rol en bijdrage in de besluitvorming over de behandeling 

van en palliatieve zorg aan kankerpatiënten daar nog niet op afgestemd. Dit is dringend gewenst 

nu het aantal kankerpatiënten volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) jaarlijks 

gemiddeld met ruim 3 % stijgt (IKNL 2013), en de gevolgen van de overheidsbezuinigingen in 

de zorg voelbaar worden. Kanker ontpopt zich door betere behandelingsmogelijkheden als een 

chronische aandoening.10 Daarin staat care voorop: het zorgdomein, waarin de toegevoegde 

waarde van de verpleegkundige het grootst is. Deze thesis gaat hier vanuit de hoofdvraag gericht 

op in, om zo bij te dragen aan grotere maatschappelijke bewustwording over de cruciale rol van 

(oncologie)verpleegkundigen in het ondersteunen van patiënten in hun besluitvorming over hun 

palliatieve zorg.  

 
1.5 Wetenschappelijke relevantie  

Het Platform Palliatieve Zorg (2010) stelt dat de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen 

worden (palliatieve zorg) volop in beweging is.11 Wetenschappelijk is het de vraag of en zo ja 

welke rol de oncologieverpleegkundigen daarin speelt of kan spelen. Wat betekent dit concreet 

voor de invulling van goede zorg vanuit een zorgethisch perspectief? Hoe kan de omschrijving 

van de rol van ‘the good nurse’ in de Angelsaksische literatuur daarbij als leidraad dienen, en de 

wetenschappelijke discussie daarover in Nederland verrijken? Antwoorden op deze vragen zijn  

relevant voor de wetenschappelijke discussie over de kwaliteit van zowel de verpleegkundige 

zorgverlening in het algemeen als de palliatieve zorg in het bijzonder.  

 
1.6 Leeswijzer  

Hoofdstuk twee bespreekt de opzet en uitvoering van mijn literatuuronderzoek. Hoofdstuk drie 

beschrijft achtergrond, ontstaan en invulling van de palliatieve zorg, Hoofdstuk vier behandelt 

het besluitvormingsproces volgens het shared decision making model, en belicht de mogelijke 

spanningen die dit met zich mee brengt en wat daarin de rol van de verpleegkundige is. Wat 

onder ‘goede’ zorg verstaan moet worden vanuit het perspectief van de zorgethiek komt in  

hoofdstuk vijf ter sprake. Hoe benadert de zorgethiek de rol van de verpleegkundige en die van 

de patiënt? Hoe kan de zorgethiek een rol spelen in de verpleegkundige bijdrage aan de  

besluitvorming van de patiënt? Hoofdstuk zes bediscussieert tenslotte de bevindingen uit mijn 

literatuuronderzoek en geeft vervolgens antwoord op mijn hoofdvraag.   
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Mevrouw X 12 
 
Mw. X. heeft borstkanker, is 56 jaar, getrouwd en heeft 2 kinderen en 1 kleinkind. Mw. heeft 

voor de 2e keer borstkanker en komt voor behandeling met cold cap.13 Het feit dat ze opnieuw 

borstkanker heeft is al te veel om te verwerken, maar dat voor haar gevoel een cold cap wordt 

opgedrongen door arts en echtgenoot, maakt het allemaal moeilijker. Mw. komt voor de 1e 

toediening met cold cap bij mij en ik geef haar uitleg over het koelen. Door de opmerking " 

doe maar " kreeg ik het idee dat ze er niet achter stond. Ik ging met haar en haar man voor 

koelen in gesprek hierover. Op mijn vraag hoe ze op het idee van koeling was gekomen, 

vertelde mw. dat haar arts dit erg had gepromoot. Haar man bevestigde dit. Toen ik vroeg 

wat zij er van vond, zei mw. dat het voor haar niet zo hoefde en dat ze er erg tegenop zag. Ik 

heb mw. even apart genomen en heb verder doorgevraagd. Mw. vertelde dat ze het niet erg 

vond om een pruik te moeten dragen, omdat ze dit de vorige keer ook had gedaan. Op mijn 

vraag waarom ze deze keer dan wel voor de koeling ging, kreeg ik als antwoord dat ze het in 

1e instantie voor haar arts deed, en daarnaast voor haar man en kleinkind. Op mijn vraag 

wat zij wilde, kreeg ik dus het antwoord een pruik. In overleg met mw. heb ik haar man alleen 

gesproken. Hij vertelde achter de koeling te staan omdat de arts dit had gezegd. Of hij het 

vervelend vond dat zijn vrouw kaal zou worden, kreeg ik als antwoord dat het hem niet 

uitmaakte maar dat hij dacht dat zijn vrouw dit verschrikkelijk vond. 

In het gesprek hierna met beiden heb ik mw. en echtgenoot uitgenodigd om aan elkaar te 

vertellen hoe zij er beiden over dachten. Dit werkte heel verhelderend. Het kwam er dus op 

neer dat van beide de koeling niet hoefde, maar zij waren bang om de arts teleur te stellen.  

Ik heb de arts gebeld en alles uitgelegd in bijzijn van mw. en echtgenoot. Toen heb ik de 

telefoon aan mw. gegeven en de arts heeft tegen mw. gezegd dat zij de dacht mw. een plezier 

te doen door hoofdhuidkoeling voor te stellen, maar dat mw. moest doen waar zij zich goed 

bij voelde. Kortom geen koeling. Ook het feit dat het kleinkind pas 2 jaar was en ook van oma 

zonder haar zou houden, speelde mee in deze beslissing. Bij de volgende toedieningen kwam 

mw. steeds even vertellen hoe het met haar ging en dat ze zo blij was dat ze geen koeling had 

gedaan dat dit voor haar nog steeds een opluchting en de juiste beslissing was. 
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Hoofdstuk 2 Methode  
2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de opzet en uitvoering van mijn literatuuronderzoek met behulp van de 

sleutelbegrippen shared decision making (SDM),besluitvorming, shared care (SC), palliatieve 

zorg, het pluis/ niet pluis gevoel (PNP) en ‘goede’ zorg. 

 
2.2 Onderzoeksbenadering 

Om de hoofdvraag van deze thesis te beantwoorden is bewust voor een gerichte literatuurstudie 

gekozen. Om de verzamelde data te duiden is aanvullend gebruik gemaakt van casuïstieken uit 

de praktijk van oncologieverpleegkundigen in een gespecialiseerd ziekenhuis.   
2.3 Literatuurstudie 

De literatuurstudie is gefaseerd uitgevoerd volgens de onderstaande opzet. 

 Oriëntatie: vanuit de beoogde probleemstelling vond zorgvuldige oriëntatie plaats op het 

onderwerp van onderzoek via het bestuderen van diverse brondocumenten (zie hieronder). 

 Afbakening: op grond van de bevindingen in de oriëntatiefase werd het onderzoeksterrein 

afgebakend, het begrippenkader vastgesteld.  

 Formulering van probleemstelling en algemene eisen: na de afbakening van het onderzoeks-

terrein kreeg het onderzoek zijn definitieve vorm en planning, en werd begonnen met het 

gericht zoeken naar en het inhoudelijk beoordelen van relevante publicaties (zie hieronder). 

Hierbij bleek de sneeuwbalmethode het meest effectief. 

 Evaluatie van proces en opbrengst: de wetenschappelijke relevantie en klinische betekenis 

van de gevonden literatuur werd beoordeeld en gewaardeerd, de volledigheid en opbrengst 

van het zoekproces kritisch tegen het licht gehouden, en op grond van de observaties 

dienaangaande nog specifiek naar inhoudelijk aanvullende literatuur gezocht. 

 
De literatuursearch maakte onderscheid tussen empirische en theoretische primaire, secundaire 

en tertiaire bronnen. Primaire bronnen zijn wetenschappelijke publicaties met een methode-

sectie, waarbij de kwaliteit van de gepresenteerde bevindingen kritisch kan worden geëvalueerd. 

Secundaire bronnen zijn wetenschappelijke publicaties zonder een methode-sectie. Beoordeling 

van de wetenschappelijke kwaliteit is dan moeilijk; zo niet onmogelijk. Tertiaire bronnen zijn 

niet-wetenschappelijke bronnen die wel relevant (kunnen) worden geacht voor het onderzoek. 

Dit zijn vaak beleidsdocumenten of niet-wetenschappelijk uitgevoerde studies/evaluaties. 
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De literatuursearch berustte in eerste instantie op de volgende vijf tertiaire bronnen.  

 
 Struijs, A et al. (2013). Gezamenlijke besluitvorming door zorgverlener en patiënt – 

normatieve achtergrond. Den Haag: Centrum voor Ethiek en Gezondheid. 

 Ouwens, M et al. (2012). Shared Decision Making & Zelfmanagement. Literatuuronderzoek 

naar begripsbepaling. Nijmegen: IQ Scientific Institute for Quality of Healthcare. 

 Houtlosser, M (2010).  In goede handen. Verpleegkundige beroepsuitoefening in moreel 

perspectief. Proefschrift Universiteit Leiden. 

 Nederlandse Vereniging voor  Verpleegkundigen werkzaam in de Palliatieve Zorg (2004), 

Verpleegkundige werkzaam in palliatieve zorg. Utrecht: V&VN. 

 Soeters, M, Verhoeks, G (2013). Mogelijkheden voor verbeteren palliatieve zorg. Leren van 

bestaande multidisciplinaire samenwerking. Amsterdam: Zorgmarktadvies.  

 
Met behulp van de sneeuwbalmethode werden in deze bronnen bruikbare trefwoorden gevonden 

voor een algemene literatuursearch via Google Scholar, BMJ, PubMed, Sage en JAMA. Hierbij 

werden 26 primaire bronnen geïdentificeerd, die leidden naar een selectie van 21 artikelen uit  

medische en verpleegkundige wetenschappelijke tijdschriften met behulp van de essentiële 

sleutelbegrippen shared decision making (SDM), shared care (SC), ‘good’ nurse, palliatieve 

zorg, pluis/ niet pluis gevoel (PNP) en ‘goede’ zorg. Alle 26 primaire bronnen betreffen bronnen 

uit internationale peer-reviewed tijdschriften, zoals o.a. Nursing Ethics, European Journal of 

Oncology Nursing, Oncology Nursing Society, Nursing Inquiry, Journal of Advanced Nursing en 

Journal of Clinical Nursing. 

 
Naast deze primaire bronnen is ook een aantal boeken geraadpleegd over ‘goede’ zorg vanuit 

zorgethisch perspectief; met name uitgaven van Tronto (1993), Van Heijst (2005 en 2009), en 

Grypdonck (2007). Deze aanvullende bronnen zijn in de literatuurlijst opgenomen.  

 
2.4 Aanvullende casuïstiek 

Na overleg met en instemming van Dr. Visse zijn vier oncologieverpleegkundigen benaderd om 

vanuit hun dagelijks werk een casus aan te dragen om de resultaten van de literatuursearch te 

helpen duiden en meer betekenis te geven. Hierbij vormde de volgende vraag het uitgangspunt. 

 
“Willen jullie vanuit jullie werkervaring een gebeurtenis op papier zetten. Centraal staat 

jullie rol als oncologieverpleegkundige in de besluitvorming bij de patiënt. Wat was de 

situatie, het verhaal van de patiënt en wat hebben jullie betekend voor deze patiënt?” 
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Alle vier oncologieverpleegkundigen hebben hier enthousiast een toepasselijke casus voor 

aangeleverd. Twee casusbeschrijvingen berusten op mijn eigen recente werkervaringen. De 

casuïstiek is opgenomen aan het begin van elk nieuw hoofdstuk.  
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Mevr. G 14 

Ik herinner mij een casus van een mevrouw van eind 60 die uitgezaaid borstkanker had en geen 

behandelopties meer had. Deze mevrouw lag op bed en had weinig levenslust meer. Alles was 

haar teveel, zelfs de dagelijkse zorg ervaarde ze als te belastend, met name psychisch. Ze 

onderging alles lijdzaam en met tegenzin. Ze was gehuwd en had 3 volwassen kinderen die het 

ook erg moeilijk vonden hun moeder zo te zien Dagelijks kwam de vraag waarom dit zo moest 

gaan en of we haar niet konden ‘helpen’ . ‘Zelfs een dier laat je niet zo lijden….’ Deze mevrouw 

gaf zelf ook aan niet verder te willen en van de dokter een ‘spuitje’ te willen, dit besprak ze met 

mij tijdens de zorg in de ochtend.  

 
Ik vond de vraag om een spuitje een hele moeilijke om de klank en de onwetendheid die erin lag 

en me het gevoel gaf dat mw geen idee had wat ze vroeg (dat je nogal wat vraagt van iemand 

ook al is dit een dokter die vanuit zijn beroep hier open voor moet staan en duidelijk moet zijn in 

zijn/haar standpunt hierin.) Ik probeerde haar uit te leggen dat dit niet zomaar gevraagd kon 

worden. Dat hier een proces aan vooraf gaat en dat ze dit moest bespreken met haar 

behandelend arts en dat het belangrijk was dit met haar man en kinderen te bespreken. Ook 

vroeg ik haar of ze dit met haar huisarts al eerder had besproken. …. Dit had ze nog niet. Ze 

wilde er eigenlijk met niemand over praten. Ik gaf haar uitleg over de procedure die gevolgd 

moest worden, hier had ze nog niet over nagedacht. Dat het met name belangrijk was om 

duidelijkheid te geven over haar lichamelijke en psychische beleving. Ook benoemde ik dat haar 

wens consistent moest zijn en dat ze deze ook met de verpleegkundigen die voor haar zorgden 

moest bespreken. Dit omdat wij er ook van overtuigd moesten zijn dat dit was wat ze wilde en 

achter haar wens konden staan. Dat wilde ze niet, met de arts wilde ze nog wel praten, maar niet 

met iedereen om haar heen.. En een onafhankelijke arts wilde ze al helemaal niet. 

 
In het team besprak ik mijn dilemma omtrent deze mw en gaf aan dat ik wel kon begrijpen dat ze 

niet meer wilde omdat haar vooruitzichten somber waren.. de mogelijke toename van pijn, 

benauwdheid en discomfort. Maar dat we nog niet alles hadden geprobeerd om haar klachten te 

verminderen en dat ze daar ook niet echt open voor stond.. 

 
De volgende dag trof ik mw aan met een briefje op haar buik en haar ogen dicht.  

Op het briefje stond: Ik wil dood. Geschokt liep ik naar mijn collega’s met de vraag wat ik ermee 

moest doen. Ik was bang dat ik de informatie niet juist had gegeven en mede de oorzaak was van  
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deze actie. Mijn collega’s gaven aan dat ik met mw in gesprek moest gaan om aan te geven dat dit 

niet de manier was om haar wens consistent te uiten en dat ze toch in gesprek moest met haar 

gezin, haar behandelend arts en de verpleegkundigen die voor haar zorgden. Ook gaven ze aan 

dat het goed was om met de behandelend arts over palliatieve sedatie te praten en haar ook te 

informeren over deze keuze… 

 

Uiteindelijk hebben we haar arts erbij gehaald en heb ik zelf nog met haar gesproken over de 

wijze waarop ze haar wens aangaf. Dit vond ik een hele lastige, omdat ze niet begreep wat er 

niet goed aan was. 

Na een aantal gesprekken met haar arts en haar casus te hebben besproken in het team is niet 

gekozen voor euthanasie, met name omdat haar behandelend arts er niet achter kon staan. 

Erkenning dat ze een doodswens had, maar dat haar euthanasiewens niet gehonoreerd kon 

worden omdat nog niet alle opties benut waren…Mw werd geadviseerd om haar huisarts te 

betrekken in haar psychische proces en in ieder geval haar wens met hem te bespreken. 

 

Het heeft mij een tijdje verward en heel terughoudend gemaakt tav patiënten met deze wens… En 

ook weer geïntrigeerd als mensen de wens uitspraken om helder te krijgen van waaruit deze 

wens ontstaat en hoe verschillend er tegen aan wordt gekeken. 

Door meer door te vragen en ook aan te geven wat de vraag is die je iemand stelt als je dit 

aangeeft heb ik ook wel eens een vraag om euthanasie kunnen keren naar goede supportive care 

als pijnstilling en psychische ondersteuning en ook wel eens palliatieve sedatie. 
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Hoofdstuk 3 Palliatieve zorg 
 
3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de geschiedenis van de palliatieve zorg in vogelvlucht, gaat vervolgens 

in op wat palliatieve zorg praktisch betekent voor zowel zorgverleners als patiënten, en besluit 

met een voorlopige conclusie. 

 
3.2 Geschiedenis van palliatieve zorg in Nederland15 

De huidige palliatieve zorg dankt zijn bestaan aan de Engelse verpleegkundige én arts Dame 

Cicely Saunders (1967). Zij bekommerde zich om terminale patiënten, die niet wilden sterven in 

hun vertrouwde woonomgeving of in een kille ziekenhuisomgeving. In Engeland ontstonden op 

haar initiatief gespecialiseerde zorginstellingen om hen desondanks een geheel op hun behoeften 

afgestemd, menswaardig levenseinde te kunnen bieden. Zij vond dat de gezondheidszorg deze 

patiënten en hun naasten in deze moeilijke levensfase niet aan hun lot mocht overlaten. Als het 

medisch vaststond dat genezing niet meer mogelijk was, moesten zij volgens haar toch kunnen 

rekenen op een zorgzame, patiëntgerichte begeleiding naar een waardige dood. Haar initiatief 

kreeg wereldwijd navolging. Dit werd versneld onder invloed van internationaal spraakmakende 

publicaties van de Zwitsers-Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler-Ross over de (heftige) 

emoties van terminale patiënten. Zij geldt samen met Cecily Saunders als de grondlegger van de 

wereldwijde hospicebeweging.  

 
In de jaren tachtig deed de palliatieve zorg zijn intrede in Nederland, nadat verpleegkundigen en 

een enkele (verpleeg)huisarts in Engeland in aanraking waren gekomen met hospices. Eén van 

deze huisartsen (Pieter Sluis) richtte in 1984 de Stichting Elisabeth Kübler- Ross Nederland op 

om haar gedachtengoed over bewust sterven en rouwverwerking voor het voetlicht te brengen. 

Vier jaar later startte hij met een aantal vrijwilligers het eerste hospice in Nederland: ‘het bijna-

thuis-huis’ in Nieuwkoop. Dit groeide uit tot een formele koepelorganisatie: de Nederlandse 

Hospice Beweging (NHB). De NHB werd in 2001 voortgezet als de vereniging Vrijwilligers 

Hospicezorg Nederland (VHN). In 2005 ontstond uit een fusie van de VHN met de Stichting 

Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) de huidige Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg.  

De Canadese chirurg-oncoloog Balfour Mount, ‘vader’ en grondlegger van de palliatieve zorg in 

Noord-Amerika, introduceerde in 1973 het begrip palliative care.16 In datzelfde jaar verscheen 

dit voor het eerst ten tonele in de Nederlandse medische literatuur. Het begrip verwijst naar het 

Latijnse woord pallium, dat letterlijk mantel betekent. De mantel wordt als metafoor gebruikt 

voor de verleende zorg, als genezing niet meer mogelijk is. Palliatieve zorg richt zich vooral op 
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verzachting van het lijden. Volgens een recente prognose van KWF Kankerbestrijding zullen in 

2020 naar verwachting 50.000 mensen per jaar aan kanker overlijden.17 Het is zeer aannemelijk, 

dat de komende jaren de vraag naar ‘goede’ palliatieve zorg sterk zal toenemen.  

3.3 Wat is palliatieve zorg? 

Sinds 2002 definieert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) palliatieve zorg als volgt: 

  
 “Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en  

 hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het 

 voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en 

 zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere symptomen van 

 lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.”18 

 
Deze definitie benoemt de volgende aspecten als essentieel voor (goede) palliatieve zorg: 

 
 Kwaliteit van leven; 

 Het behandelen van symptomen; 

 Het anticiperen op klachten en problemen, die in de toekomst kunnen plaatsvinden; 

 Autonomie van de patiënt; 

 Integrale en multidimensionele benadering; 

 Zorg en oog voor de naasten. 

 
Palliatieve zorg beoogt de kwaliteit van leven van patiënten, die geen uitzicht meer hebben op 

genezing, zo lang mogelijk op een zo hoog mogelijk niveau te handhaven. De palliatieve fase 

van een ziekte en/of het behandelingsproces bij kanker varieert echter sterk en kan enkele weken 

maar ook meerdere jaren beslaan (Spreeuwenberg et al., 2002). Het overlijden ligt soms zelfs 

nog jaren in het verschiet. Voor patiënten en hun familie impliceert dit, dat ziekenhuisbezoek een 

vast onderdeel van hun leven uit gaat maken. Bij kankerpatiënten voor wie genezing (cure) 

definitief uit zicht geraakt is, zal de behandeling (care) zich in eerste instantie toch richten op 

remming van de groei of verspreiding van de (primaire) tumor en bestrijding van de daaraan 

verbonden (pijn)klachten. Op geleide van de onvermijdelijke ziekteprogressie verschuift het 

accent echter van tumor- naar symptoombestrijding; zeker als de algemene gezondheidstoestand 

van de patiënt verslechtert. De aard en intensiteit van de zorgverlening passen zich daarop aan. 

In alle behandelingsstadia is sprake van palliatieve zorg, zoals weergegeven in figuur 1. Het is in 

dit kader belangrijk palliatieve zorg niet te verwarren met terminale zorg. Het begrip terminale 
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zorg verwijst strikt genomen alleen naar palliatieve zorg in de stervensfase.19  

 
 Figuur 1, Het spectrum van palliatieve zorg.  
 Bron: http://www.oncoline.nl  (geraadpleegd op 10 mei 2014)  

 
Het spreekt voor zich dat in de geest van de WGBO ook in de palliatieve zorg de patiënt en diens 

belangen centraal staan. Artsen en verpleegkundigen behoren hem zorgvuldig en volledig te 

informeren over (de voor- en nadelen van) zijn behandelingsmogelijkheden. In overleg met hen 

én vooral zijn dierbaren kan hij dan geheel autonoom de voor hem beste optie kiezen. Juist in het 

palliatieve zorgproces is het cruciaal dat de patiënt voor zover mogelijk zelf de regie heeft en 

voert over de op zijn specifieke behoeften afgestemde inrichting daarvan. Dit is ook zo verwoord 

in het Standpunt Palliatieve Zorg van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 

(NFK). 

  
 ‘ …palliatieve zorg is bij uitstek zorg op maat. De patiënt zelf weet het beste van welke 

 klacht hij/ zij het meest last heeft en/ of wat zijn bestaan betekenis geeft. Ook voelt hij / zij 

 het beste welke behandeling aanslaat en het beste de klacht verlicht…’.20  

 
De rol van de behandelend arts en verpleegkundige in de palliatieve zorgverlening bestaat dus 

hoofdzakelijk uit de begeleiding en ondersteuning van de patiënt om zijn kwaliteit van leven te 

zoveel mogelijk te optimaliseren. Zij hebben geen ‘alwetende beslissersrol’ en staan niet op de 

voorgrond. Zij maken zich vooral verdienstelijk als empatische vertrouwenspersonen op wie de 

patiënt zich qua zorgverlening altijd volledig kan en durft te verlaten. Het belang daarvan kan 

niet voldoende benadrukt worden, nu door sterke verbetering van de medisch-therapeutische 
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behandelingen de patiënt gedurende zijn ziekteverloop nog lang hoop blijft houden op ‘een 

betere uitkomst’. Kankerpatiënten kunnen in de context van hun palliatieve zorg bijvoorbeeld 

nog blijven deelnemen aan klinisch onderzoek met innovatieve geneesmiddelen, die potentieel 

levensverlengend zijn. Juist in de vroegste fase van de palliatieve zorgverlening is het belangrijk 

om bewust stil te staan bij het onvermijdelijke omslagpunt van ziektegerichte palliatie naar 

specifieke symptoomgerichte behandeling.21 Hoop doet leven. Hoop is zelfs bij ernstig zieke 

patiënten het laatste wat uitdooft. Bij goede palliatieve zorgverlening dient daarom altijd een 

afweging gemaakt te worden tussen tijd en kwaliteit van leven. In de praktijk is het meestal de 

(oncologie)verpleegkundige, die een (kanker)patiënt begeleidt in de geleidelijke acceptatie van 

het onvermijdelijke. Het vormt de grootste uitdaging van goede palliatieve zorgverlening om de 

patiënt te helpen redeneren volgens de veel geciteerde uitspraak “Heer, geef me de kracht om te 

veranderen wat ik kan veranderen, de berusting om te accepteren wat ik niet kan veranderen en 

de wijsheid om het verschil te zien” (Niebuhr, 1943).22 

3.4 Spanningen in de palliatieve zorgverlening 

De gedachte dat palliatieve zorg alleen betrekking heeft op ziekte- of symptoomgerichte 

behandeling van ongeneeslijk zieke patiënten, doet daar geen recht aan. In de meeste gevallen is 

sprake van een holistische benadering (Leget, 2014), die zich richt op onderling verschillende 

levensdimensies; zie figuur 2.   
Fysieke 
dimensie  

‘…patiënten in de palliatieve fase kunnen worden geconfronteerd met verschillende fysieke 
klachten, zoals bijvoorbeeld: decubitus, delier, diarree, benauwdheid, dwarslaesie, gebrek 
aan eetlust en gewichts- verlies, geelzucht, hik, hoesten, jeuk, pijn, misselijkheid en braken, 
slaapproblemen, verlammingsverschijnselen, vermoeidheid, zweten, etc.. De fysieke klachten 
leiden vaak ook tot een afname van ADL/HDL vaardigheden…’ 23 

Psychische 
dimensie  

‘…Een zorgvrager in de palliatieve fase krijgt vaak te maken met vragen en klachten op het 
gebied van psychische en emotionele aard, zoals bijvoorbeeld: angst, depressie, 
eenzaamheid en tegenstrijdige gevoelens. Maar ook gevoelens van boosheid, agressie, 
ontkenning, onmacht en onrust kunnen een rol spelen…’  

 

Sociale 
dimensie 

 

‘…Ieder mens reageert anders op zijn ziekte en de ziekte heeft dan ook altijd in meer of 
mindere mate invloed op de omgang met de naasten, kinderen en mantelzorgers. Het 
onderhouden van contacten kan bemoeilijkt worden, terwijl de zieke er mogelijk wel veel 
behoefte aan heeft. Rollen en taken veranderen zowel voor de zieke als voor de naasten en 
mantelzorgers. Deze veranderingen in de omgang met de naasten kunnen voor spanningen 
zorgen. Daarnaast kunnen er op het financiële vlak en/of de nalatenschap vragen spelen. Zo 
kan de patiënt zich zorgen maken over de financiële toekomst van de directe naasten die hij 
achter zal laten. Tot de sociale dimensie behoort ook het op een goede manier afscheid 
kunnen nemen van dierbare personen en betekenisvolle activiteiten en plaatsen…’ 
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Spirituele 
dimensie  

‘…Door het naderende einde gaat de zorgvrager overdenken hoe hij zijn leven heeft geleefd. 
Existentiële vragen ten aanzien van leven, sterven, religie, afronding van het leven en 
voorbereiding op de dood kunnen dan een rol spelen. Daarnaast kan de zorgvrager het 
gevoel hebben nog midden in het leven te staan en overvallen worden door een gevoel van 
onmacht…’  

Figuur 2, Dimensies van problemen in palliatieve zorgverlening  
Bron: www.netwerkzorgopmaat.nl (geraadpleegd op 10 mei 2014)  
 

Uit onderzoek naar de beleving van palliatieve zorg door patiënten, naasten en verpleegkundigen 

blijkt eveneens dat het hierbij om meer gaat dan ziekte- en symptoombestrijding (Cannaerts et 

al., 2000). Patiënten en hun dierbaren beschrijven palliatieve zorg als “zorg voor het leven”, die 

er juist op gericht is de patiënt te helpen “het leven te leven” nu het sterven een niet langer te 

negeren plaats in hun leven heeft afgedwongen (Grypdonck, 2007). Dit gaat gepaard met veel 

emoties, vragen en onzekerheden; zie figuur 2. Omdat deze zorg zich niet zoals gebruikelijk richt 

op curatie, is een andere benadering vereist.  

 
Palliatieve zorgverleners proberen in de levenshouding van patiënten bewust ruimte te scheppen 

om te kunnen leven. Een kwalitatief rijk leven en niet hun ziektebeleving dient op de voorgrond 

te staan. Grypdonck (2007) ziet symptoombestrijding slechts als één van de mogelijkheden om 

dit tot stand te brengen. De patiënt heeft een ongeneeslijke ziekte maar is niet zijn ziekte. In die 

geest moet palliatieve zorg de patiënt helpen om de (resterende) mogelijkheden van zijn leven 

ten volle te benutten. Zij omschrijft dit als volgt:  

 “..De patiënt ‘koning te laten zijn, door de patient echt centraal te stellen, door het leven 

 kleur en vooral waardigheid te geven. ” (Grypdonck, 2007, p.32). 24  

Grypdonck (2007) beschrijft patiënten, die ongeneeslijk ziek zijn, als bijzonder kwetsbaar. Zij  

zien de dood in de ogen. Hun levenszekerheden wankelen. Volkomen onvoorbereid komen zij  

versneld in een levensfase terecht waar zij zich geestelijk niet of nauwelijks op hebben kunnen  

instellen. Dit maakt hen onzeker en in zekere zin geestelijk hulpbehoevend. Het is juist daarom 

van groot belang bewust en gericht meer aandacht en tijd aan hen te besteden dan gebruikelijk. 

Dit ondersteunt hun adaptatieproces en kan bijdragen aan hun geestelijke verzoening met hun 

nieuwe levensrealiteit. Verpleegkundigen worden hier vaker mee geconfronteerd dan artsen. Zij 

doorleven mét de patiënt diens geleidelijke lichamelijke achteruitgang en groeiende (fysieke) 

afhankelijkheid. In hun patiëntgerichte palliatieve zorgverlening gaan zij en andere zorgverleners 

hier uiterst voorkomend mee om. Zo kunnen zij de patiënt helpen ook in deze moeilijke fase van 
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zijn leven dit niet als last (voor anderen) te ervaren en daar dus, hoe moeilijk ook, toch het beste 

van te maken. Als de afhankelijkheid van de patiënt verder toeneemt, wordt de zorgrelatie nog 

ongelijker. Het belang om als zorgverlener zorgvuldig om te gaan met diens kwetsbaarheid 

neemt daardoor verder toe (Grypdonck, 2007). Deze kwetsbaarheid is volgens haar het scherpst 

zichtbaar, als bij de patiënt angst om alleen gelaten te worden zijn intrede doet. Op dat moment 

kunnen verpleegkundigen hem het beste met hun ‘presentie (het er zijn)’ tegemoet treden. Goede 

zorg in de palliatieve fase richt zich op ziekte- en symptoombestrijding maar eveneens op een 

effectieve, respectvolle omgang met de toenemende kwetsbaarheid van de patiënt en diens 

naasten, en draagt zo bij aan versterking van hun ‘savoir faire’ (Grypdonck, 2007).25  

 
3.5 Conclusie 

Palliatieve zorg is er op gericht ongeneeslijke patiënten zo lang mogelijk de best mogelijke 

kwaliteit van leven te (blijven) bieden. Omdat iedere patiënt goede kwaliteit anders invult, is het 

cruciaal dat hij hier zelf in samenspraak met zijn dierbaren over beslist. Daarbij dienen zijn 

gezondheidssituatie en (behandelings)prognose hem geheel duidelijk te zijn. In deze fase is de 

rol van medische en verpleegkundige zorgverleners primair gericht op voorlichting over en 

ondersteuning in de organisatie van zijn ziekte- of symptoomgerichte behandeling. Zij zijn zich 

daarbij bewust van zijn groeiende kwetsbaarheid, als zijn gezondheid verder verslechtert en zijn 

afhankelijkheid toeneemt. In de laatste levensfase is het van belang, dat in de zorgverlening een 

balans bestaat tussen goede lichamelijke zorg en aandacht hebben (‘er zijn’) voor de patiënt als 

mens. Deze kenmerken van goede palliatieve zorg vormen het kader voor de bespreking en 

theoretische onderbouwing van SDM en ‘goede’ zorg vanuit zorgethisch perspectief.  
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Dhr. M26  
Casus Palliatief Redeneren; Besluitvorming in de Palliatieve Fase 

Patiënt man (45 jaar)van Marokkaanse afkomst.  

gehuwd, 2 kinderen dochter (8 jaar)en zoon (10 jaar) 

Werk: Administratief medewerker op juristen kantoor, 2e generatie allochtoon. 

Voorgeschiedenis 

Bekend met een angststoornis  

Geen comorbiditeit 

2013  Oesophaguscarcinoom  

2013-2  Chemoradiatie 

2013 -10 Totale larynx farynx en transhiatale oes. resectie met buismaagconctructie. 

2014-2   Recidief 

Medicatie 

Morfine i.v  

Midazolam i.v v.d.n van 21:00-06:00 

Waterstofnatriumcarbonaat druppelen trachea 

Opname ziekenhuis i.v.m. toenemende dyspnoe en uitputting. 

De patiënt ligt al enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen en is bekend met een vergevorderd 

stadium van slokdarmkanker. Uit diagnostiek blijkt er een lokaal recidief te zijn ontstaan, er zijn 

geen anti tumorbehandelingen meer mogelijk. Hr. is in de terminale fase en zal op korte termijn 

komen te overlijden. Pt. wil thuis overlijden, de huisarts is zeer betrokken en is een paar maal op 

bezoek gekomen in het ziekenhuis. Behandeling is gericht op symptoombestrijding. pt heeft een 

tracheacanule. Door snelle en forse toename van de tumor en oedeemvorming aan hals en gelaat 

is hij niet meer goed instaat om verbaal te communiceren. Schriftelijk lukt dit nog enigszins. Pt 

kan zijn mond nog maar een klein stukje openen. De huid van het gelaat en de hals bevatten 

laesies. Het gezicht is regelmatig vertrokken van de pijn, pt. geeft echter aan de pijn acceptabel 

te vinden. ADL volledig afhankelijk, bedlegerig. Conditionele achteruitgang. Alle energie zit in 

het blijven ademen en het omgaan met de benauwdheid en de hoestprikkels tgv slijmophoping.  

De voortdurende ademnood en het gevoel te kunnen stikken maken hem angstig. ‘s nachts slapen 

lukt bijna niet meer. pt heeft in overleg met zijn vrouw toegestemd in intermitterende sedatie.  

 
Zijn zeer betrokken en toegewijde echtgenote, neemt voor groot deel de zorg (ook specifieke 

trachea zorg) op zich. Kinderen worden betrokken in omgaan en betekenis van de ziekte, weten 
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dat vader komt te overlijden. Gezin ondervindt veel steun vanuit moslim geloof, het geeft richting 

aan de wijze van omgang met deze ziekte. Vader van pt is overgekomen uit Marokko, dit is 

waardevol voor de pt. Patiënt is in afwachting van het moment wanneer Allah hem komt halen. 

Het lichaam zal volgens traditie in Marokko begraven worden. Het bewustzijn neemt steeds meer 

af. Door het ontstaan van de acute situatie (dreigende verstikking dan wel verbloeding) komt het 

afsluiten van het leven volgens de geloofsovertuiging de islam in het gedrang. Patiënt en 

echtgenoot ervaren extreme druk. Wat te doen bij een blow out? 

 
Het SCT (Supportive Care Team) wordt in consult gevraagd.  

Consultvraag vanuit med/verpk team wat is beste dosering om indien nodig pat. niets te laten 

merken van blow out en uit lijden te verlossen. 

De situatie loopt uit de hand. Er is een gespannen sfeer ontstaan. Verplk en medisch team willen 

beste zorg geven (maar sluiten niet aan bij patiënt en partner) Team ziet lijden, een patiënt die 

benauwd is en die door de zwelling in het halsgebied dreigt de verbloeden/verstikken. Team 

vindt dat patiënt/naasten dit moet weten en ook wat dan de procedure wordt (blow out protocol). 

Pat. geeft aan situatie te begrijpen maar wil geen vervolgstappen. Omdat patiënt niet wil 

instemmen en team echt een toestemming (ja)willen horen loopt de spanning op. Gesprekken met 

beste bedoelingen (uit een soort wanhoop) gaan als volgt;; ik heb de eed afgelegd om mensen 

niet te laten lijden dat moet u ook begrijpen. 

 
Analyse SCT 

Patiënt is nog helder en kan wens(alleen nog schriftelijk) bevestigen in bijzijn van echtgenote. 

De onderliggende gedacht is dat pat. helder voor Allah moet verschijnen. 

Ik stel voor om de IMAM om raad te vragen. Echtgenote geeft aan dat ze dit al gedaan heeft. De 

Imam heeft aangegeven dat ingrijpen niet kan. 

Echtgenote ziet er zeer verdrietig uit, ze is op haar hoede. Zij heeft nu de taak gekregen om haar 

man te laten gaan op de manier die hij wenst. Ze is bang dat ze het niet redt. Tegen wie moet zij  

opboksen nu haar man het zelf niet meer kan zeggen geen interventie. Het vertrouwen van de 

echtgenote is geschaad en zou weer opnieuw gewonnen worden. Alle aandacht gaat over hoe 

vreselijk het sterven wel niet zal zijn terwijl alle aandacht zou moeten gaan naar afscheid nemen  

in rust en begeleiding van naasten.. Zich richten op de kostbare laatste momenten samen. 

 
Ons SCT voorstel is: 1.gesprek/ondersteuning islamitisch geestelijk verzorger 

2.Aansluiting bij pat/naasten. Wat willen zij en wat vinden zij op dit moment in deze terminale 

fase nog belangrijk. Is het lijden dat wij zien het lijden wat de patiënt ervaart???? 



 

Master Thesis Zorgethiek & Beleid Debby Blommaert  32

 

Ik heb aan echtgenoot benadrukt dat gesprek met GV niet is om haar te overtuigen dat ze het wel 

moeten doen maar om rust te brengen en te ondersteunen. 

Op het laatste moment geeft de echtgenote aan dat zij wilt dat ik ook aanwezig ben bij het 

gesprek met de moslim GV . Er blijkt ook een orthodoxe Imam aan te sluiten. 

Uit he gesprek blijkt de spanning (wilde alle gesprekken opnemen, dachten dat wij hier zomaar 

euthanasie gingen doen)hoog is opgelopen. 

Ingebracht dat termen niet altijd goed uitgelegd wordt. Gaat om verlichten van lijden. 

Met elkaar om de tafel (ik heb als een soort vertegenwoordiger van de afdeling hoofd hals 

gefungeerd) goed geluisterd en afspraken gemaakt. 

 

• Pt blijft in ZH om te sterven 

• Wordt niet meer gesproken over hoe hr komt te overlijden 

• Focus op rust en afscheid nemen 

• Mocht pt vragen om verlichting dit titrerend toedienen 

 

Afspraken met team overeengekomen 

• Conclusie: team zag nu ook scherp dat zij hun eigen gevoelens en angsten (straks gebeurt 

het als ik dienst heb), projecteerden op de patiënt. 

• Bewustwording andere normen en waarden bij islam geloofsovertuiging 

• Bewustwording is het lijden dat ik zie het lijden wat de pt ervaart. 

 

Ben die week nog regelmatig langs gegaan bij echtgenote (pt niet meer aanspreekbaar) 

Echtgenote was zo blij om gehoord te zijn. Er was ruimte gekomen. Vertrouwen was hersteld. Pt 

is een week hierna rustig in bijzijn van echtgenote overleden. Zie bijlage 1voor schematische 

uitwerking Consultaanvraag SCT. 
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Hoofdstuk 4 Besluitvorming 
4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bespreekt de achtergrond en toepassing van gezamenlijke besluitvorming ( Shared 

Decision Making) in de gezondheidszorg, belicht de mogelijke knelpunten die zich daarbij 

(kunnen) voordoen, en besluit met een reflectie op de betekenis daarvan voor de zorgverlening 

van de oncologieverpleegkundige.  

 
4.2 Oorsprong en achtergrond van Shared Decision Making (SDM) 

Het begrip Shared Decision Making (SDM) werd voor het eerst genoemd en beschreven in een 

rapport, dat de President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and 

Biomedical and Behavioral Research in 1982 uitbracht in de Verenigde Staten. Het rapport 

Making Health Care Decisions typeerde SDM als een interactief proces tussen zorgverlener en 

patiënt. Op grond van wederzijds respect moest met dialoog de voor de patiënt beste behandeling 

gekozen worden (Makoul et al., 2006). Het vormde de opmaat tot een paradigmawijziging in het 

medisch denken en handelen over patiëntenzorg, die nog altijd gaande is. In paragraaf 4.2.1 komt 

dit uitgebreid aan de orde. De procedure, die volgens de WGBO vooraf dient te gaan aan het 

verkrijgen van informed consent, heeft hier inhoudelijk veel van weg.  

 
De afgelopen decennia doken in beleidsstukken naast SDM regelmatig ook andere nieuwe 

begrippen op, zoals zelfmanagement, patiënten participatie, en patient empowerment om de 

centrale plaats van de patiënt in en bij de zorgverlening te benadrukken. Zij worden vaak naast of 

zelfs door elkaar gebruikt. Het vormt in menig opzicht de bekrachtiging van de beleidsmatige 

breuk met het biomedische model, dat tot ver in de jaren tachtig de basis was voor de arts-

patiëntrelatie. Hierbij had de arts op grond van zijn voor de patiënt moeilijk toetsbare medische 

kennis en werkervaring het primaat in de behandeling. Het grenzeloos vertrouwen van de patiënt 

in de (des)kundigheid van ‘zijn’ dokter gaf hem alle vrijheid om vanuit een paternalistische 

grondhouding de voor ‘zijn’ patiënt beste behandeling te kiezen. Hij hoefde daarbij niet vooraf 

rekenschap af te leggen over wat dat praktisch voor de patiënt betekende. Met de invoering van 

de WGBO in 1995 kwam aan deze praktijk in elk geval formeel definitief een einde. Sindsdien 

moeten zorgverleners hun patiënten zorgvuldig over hun ziekte en hun (mogelijke) behandeling 

informeren. Een behandeling kan pas beginnen nadat de patiënt daarmee heeft ingestemd.  

 
Patiënten worden tegenwoordig in staat geacht gezamenlijk met hun arts te besluiten over de 

behandeling van hun ziekte (Ouwens et al., 2012). Volgens Ouwens et al. (2012) vindt deze 



 

Master Thesis Zorgethiek & Beleid Debby Blommaert  34

patient empowerment zijn oorsprong in de burger-participatie van de jaren zestig, die tot doel 

had het individu weerbaarder te maken tegen sociale onderdrukking. Hierbij was de 

achterliggende gedachte, dat het individu of een groep een stem moest hebben in besluitvorming 

over maatregelen die van invloed zijn op hun dagelijks bestaan. Dit is terug te zien in de 

participatieladder van Arnstein; zie figuur 3. Met deze participatieladder kan volgens Arnstein 

(1969) iemands maatschappelijke betrokkenheid bepaald worden. Er bestaat een vastomlijnde 

hiërarchie in de burgerparticipatie. Daarin worden drie niveaus onderscheiden. Bij het onderste 

niveau is geen sprake van actieve maar van passieve participatie. Hierbij ontvangt iemand wel 

informatie over de genomen besluiten maar is hij niet zelf betrokken bij de totstandkoming 

daarvan. Bij het middelste niveau gaat het om schijninspraak; tokenism aldus Arnstein.27 Burgers 

hebben wel een stem en zij worden geraadpleegd. Omdat zij geen macht hebben zet hun inbreng 

echter geen zoden aan de dijk. Pas op het hoogste niveau participeert iemand daadwerkelijk in de 

maatschappelijke besluitvorming. In de zorg is Arnsteins ladder geschikt om de mate van 

patiëntenparticipatie in (de organisatie en dus de mogelijke verbetering van) de medische 

zorgverlening inzichtelijk te maken.  

 

 

   

   
Figuur 3, Oorspronkelijke Participatieladder van Arnstein (1969) 
Bron: http://sjondehaan.wordpress.com (geraadpleegd op 11 mei 2014) 
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Het gedachtegoed van Arnstein is echter niet onomstreden. Tritter et al. (2006) betwisten het 

normatieve karakter van zijn model. Zij trekken de aanname in twijfel, dat pas waardevolle 

participatie mogelijk is als er sprake is van (meer) macht. Ook met andere middelen zoals kennis 

en specifieke deskundigheid (expertise) is de besluitvorming effectief te beïnvloeden. Het model 

gaat eveneens voorbij aan het empirisch gegeven, dat net als bij de Olympische Spelen het 

daaraan deelnemen belangrijker kan zijn dan winnen. In of bij een besluitvormingsproces 

betrokken zijn en een effectieve inbreng daaraan kunnen leveren weegt daarbij gevoelsmatig 

misschien zelfs zwaarder dan je zin krijgen. Dit kan zelfs een voor beide partijen bevredigender 

‘win-win resultaat’ opleveren. In de oncologische zorg is bijvoorbeeld de situatie denkbaar 

waarin een arts zich maximaal inzet om het leven van een kankerpatiënt zo lang mogelijk te 

rekken en deze toch aangeeft een korter en kwalitatief goed levenseinde te prefereren boven een 

langdurig, ontluisterend aftakelingsproces. De inbreng van de patiënt schept dan voor zijn arts 

ruimte om ook andere behandelingsopties bespreekbaar te maken, die waarschijnlijk anders niet 

aan de orde zouden zijn gekomen. Het uiteindelijk besluit over de vervolgbehandeling kan 

daardoor aan kwaliteit winnen, terwijl de patiënt geen macht heeft of hoeft aan te wenden om dat 

inhoudelijk ‘af te dwingen’. Niet het participeren an sich zoals Arnstein voorstaat maar de 

consequenties van het participeren staan centraal (Tritter et al., 2006).  

 
Deze gedachte is nader onderzocht en geëvalueerd in het PatiëntPartnerProject.28 Dit prestigieus 

Europees project ging in 2008 van start met als doel de participatie van patiëntenorganisaties en 

de individuele behoeften van patiënten in klinisch-wetenschappelijke onderzoek (clinical trials) 

te inventariseren. Dit onderzoek richtte zich zowel op onderzoek en beleid als op de invulling 

van de individuele arts- en patiëntrelatie en de consequenties die daaruit voortkomen. Hierbij 

bleek, dat de deelname van patiënten in klinisch wetenschappelijk-onderzoek sterk afhankelijk is 

van de kwaliteit van de uitleg aan de patiënt en de betrokkenheid van de arts-onderzoeker. Het 

inhoudelijk afstemmen van de informatie op het begrips- en behoefteniveau van de patiënt was 

daarbij belangrijk.29 In drie jaar tijd zijn 12.000 nationale patiëntenorganisaties benaderd voor 

het invullen van een vragenlijst. Daarbij gaven 205 deelnemende patiëntenorganisaties (inclusief 

een aantal uit Nederland) aan, dat zij en hun patiënten op verschillende niveaus van Arnsteins 

ladder deelnamen aan (het proces van) besluitvorming. Hoewel nog veel barrières genomen 

moeten worden om een goede samenwerking tot stand te brengen tussen wetenschappelijke 

onderzoekers en patiënten(organisaties), is reeds duidelijk dat de patiënten(organisaties) streven 

naar een actieve(re) rol tijdens hun behandeling (in deze onderzoeksomgeving). In het rapport 

van het PatiëntPartnerProject wordt benadrukt, dat patiëntenorganisatie het bevorderen van 
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goede informatievoorziening aan hun patiëntleden zien als een belangrijke taak. Hierbij 

verwijzen de opstellers van het rapport als voorbeeld expliciet naar EUROPA DONNA, de 

Europese borstkankerorganisatie. Deze organisatie heeft bijvoorbeeld een brochure ontwikkeld 

met als titel ‘Clinical trials and breast cancer’ om zijn patiënten over de ins en outs daarvan te 

informeren.30 Ook bij de uitvoering van clinical trials staat bij de invulling daarvan de relatie 

tussen arts en patiënt centraal met dialoog en niet macht als uitgangspunt. 

 
Volgens Ouwens et al. (2012) bevestigt deze onderzoeksbevinding dat het niet zozeer gaat om 

participatie maar vooral om (het hebben van) de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de  

besluitvorming. Daardoor ontstaat bij de patiënt het gevoel grip op zijn leven te (kunnen) hebben 

én te houden (Jacobs, 2008). Regenmortel (2009) stipuleert, dat de ontwikkeling van een kritisch 

(zelf)bewustzijn op zowel individueel-als beleidsniveau belangrijk is om effectief in en aan het 

participatieproces deel te (kunnen) nemen. Nadere analyse van de rol van patiënten(organisaties) 

in wetenschappelijk en geneesmiddelenonderzoek brengt Smit (2012) tot het standpunt dat 

(patiënten)participatie beter beschreven kan worden met behulp van een interactiemodel met 

wetenschap, arts, bedrijfsleven en patiënt als belangrijkste actoren dan met Arnsteins lineaire 

hiërarchische model. Op grond hiervan ontwikkelt hij een horizontaal gekantelde versie van 

Arnsteins ladder met een daarop afgestemde modificatie van de niveau onderscheidende 

kenmerken. Het aantal niveaus en de rolverdeling per niveau zijn daardoor meer afgestemd op 

dialoog en gelijkwaardigheid dan op hiërarchische ordening; zie figuur 4. Daarmee is een 

sociologisch betere basis tot stand gebracht voor het huidige maatschappelijk discours over 

gezamenlijke besluitvorming. 

 

 

 
Figuur 4, De horizontale ladder van Smit 
Bron: www.nvn.nl (geraadpleegd op 20 juni 2014) 31  
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4.3 Shared Decision Making (SDM) in de zorg 

De moderne geneeskunde beschouwt SDM steeds meer als een wenselijk besluitvormingsmodel  

(Sandman et al., 2009). In 2010 beschreef de Raad voor Volksgezondheid & Zorg (RVZ) hoe 

SDM stilaan het paternalistische zorg- en het informed consent- model verdringt (RVZ, 2010). 

Het is een proces dat de verander(en)de maatschappelijke verhoudingen weerspiegelt en recht 

doet aan de onmiskenbare emancipatie van de patiënt in relatie tot zijn zorgverleners. Hierbij is 

het opvallend dat beide partijen zich goed (lijken te) kunnen vinden in de nieuwe rolverdeling. 

De moderne aanpak waarin achtereenvolgens de arts de patiënt zorgvuldig informeert over zijn 

gezondheidstoestand, de patiënt zijn zorgen en behandelingsvoorkeuren met de arts bespreekt en 

zij tenslotte vanuit gelijkwaardigheid samen bepalen wat het beste is om te doen wint snel veld.  

 
Bij ideale gezamenlijke besluitvorming nemen patiënt noch zorgverlener onafhankelijk van 

elkaar een besluit over een medische behandeling (Struijs, 2013). Daarbij staat echter wel de 

zorgvraag van de patiënt en niet het behandelaanbod van de arts centraal. Hoe eenvoudig de 

principes van SDM in eerste instantie ook mogen lijken, in de dagelijkse zorgpraktijk bestaat 

over de invulling daarvan nog maar beperkte consensus. In 2006 stelden Makoul et al. vast, dat  

geen eenduidige (“shared”) definitie van SDM bestond (Makoul et al., 2006). Deze paragraaf 

bespreekt daarom enkele baanbrekende inzichten, die de afgelopen decennia dienaangaande in 

de literatuur gepubliceerd zijn.  

 
Emanuel et al. (1992) onderscheiden in de zorg vier besluitvormingsmodellen, die onderling van 

elkaar verschillen wat betreft (de afhankelijkheid in) de positie van de patiënt, zijn vermogen om 

mee te denken en te beslissen, en zijn persoonlijke omstandigheden; zie figuur 5. Widdershoven 

(2000) typeert de arts in de paternalistische zorg als leidsman, die de behandeling bepaalt. De 

patiënt heeft daarbij een passieve, afhankelijke rol. In het informed consent-model heeft de arts 

de rol van expert, en informeert hij de patiënt over diens behandeling. Hierbij legt hij hem uit 

waarom dit medisch gezien de beste keus is en vraagt hij hem daar toestemming voor. De rol van 

de arts is bij gezamenlijke besluitvorming meer die van adviseur en leraar; in de zin van ‘samen 

leren’ over de wensen en/ of zorgen van de patiënt met betrekking tot diens behandeling. Bij 

geïnformeerde besluitvorming tenslotte verschaft de arts de patiënt sec alle informatie over diens 

behandelingsopties en laat hij de definitieve beslissing daarover geheel aan hem over. Deze 

benadering legt de verantwoordelijkheid daarvoor praktisch exclusief bij de patiënt en wordt 

daarom beschouwd als de tegenhanger van paternalistische besluitvorming. 
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Charles et al. (1997) leggen in hun benadering van gezamenlijke besluitvorming de nadruk op de 

interactieve informatie-uitwisseling tussen arts en patiënt, die daaraan voorafgaat. Hier zijn 

beiden bij gebaat: de patiënt, omdat hij vrijelijk uiting kan geven aan zijn bezorgdheid over zijn 

(toekomstige) gezondheid en welzijn, en de arts omdat hij zijn betrokkenheid met de patiënt kan 

laten blijken en diens vertrouwen in zijn aanpak kan winnen. In deze context beschrijven Charles 

et al. (1997) vier randvoorwaarden voor gezamenlijke besluitvorming door arts en patiënt:  

 
 Beiden zijn betrokken in de besluitvorming over een medische ingreep.  

 Beiden delen informatie met elkaar. 

 Beiden zijn actief betrokken in de besluitvorming over de behandeling(smogelijkheden) en 

geven hun voorkeur daarbij duidelijk aan.  

 Een besluit is pas genomen wanneer zij het samen eens zijn over de gekozen behandeling en 

de manier waarop het besluit tot stand is gekomen.  

Thompson (2007) baseert zijn benadering van SDM op de vier besluitvormingsmodellen van 

Emanuel et al. (1992), maar benadert deze vanuit Arnsteins machtsaxioma. Een patiënt, die 

helemaal niet gekend wordt in zijn behandeling, heeft de minste macht en bevindt zich dus op 

het laagste niveau. Van concrete beslis-‘macht’ is alleen sprake op hogere niveaus. Op deze 

niveaus is gezamenlijke besluitvorming mogelijk, omdat arts en patiënt de beslis-‘macht’ 

feitelijk delen. Op het hoogste niveau heeft de patiënt de beslis-‘macht’ exclusief in handen, en 

kan hij na daar door de arts adequaat over geïnformeerd te zijn autonoom beslissen over zijn 

behandeling; zie figuur 6. Thompson (2007) merkt op dat bij deze geïnformeerde besluitvorming 

door de patiënt de kans reëel aanwezig is, dat het dragen van deze verantwoordelijkheid bij hem 

sterk stress- en angst verhogend kan werken. 

 
Figuur 5, Vier modellen van besluitvorming volgens Emanuel et al. (1992) 
Bron: Ouwens M. et al. (2012), Shared Decison Making & Zelfmanagement, Nijmegen: Scientific 
Institute for Quality of Healthcare (IQ Healthcare); p.33 
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Coulter (2010) beschrijft SDM als een proces. Samenwerking tussen arts en patiënt is daarbij het 

uitgangspunt. In goed onderling overleg over (het verloop van) de ziekte, de voor- en nadelen 

van de behandelingsmogelijkheden en de opvattingen van de patiënt over het mogelijk resultaat 

daarvan moeten zij overeenstemming zien te bereiken over het optimale behandelingstraject. 

Coulter (2003) beschouwt dit als een aanpak, die recht doet aan de wens van steeds mondiger 

patiënten om sterker betrokken te zijn bij en actief invloed uit te oefenen op hun behandeling. 

Als de patiënt daartoe de wens uitspreekt, heeft de arts er ook belang bij om daar constructief op 

in te spelen. In deze context zijn volgens haar de volgende aspecten kenmerkend voor 

gezamenlijke besluitvorming: 

  
 Ondersteuning van patiënten om de kennis over hun ziekte(verloop) te optimaliseren en een 

realistisch beeld op te bouwen over de resultaten van hun behandeling of zelfmanagement; 

 Informatieverstrekking aan de patiënt over zijn ziekte, mogelijke behandeling en de voor- en 

nadelen daarvan; 

 Overeenstemming over de (gekozen) behandeling op basis van wederzijds begrip ten aanzien 

van de uitgewisselde informatie; 

 Vastlegging van het besluit in het medisch dossier als opmaat voor start van de behandeling. 

 

 
Volgens Elwyn (2012) is een goede relatie tussen zorgverlener en patiënt de basis voor 

gezamenlijk besluitvorming (SDM). Onder SDM verstaat hij: 

 

Figuur 6, Besluitvorming volgens Thompson (2007) 
Bron: Thompson A.G.H. (2007), The meaning of patient involvement and participation in health care 
consultations, Social Science & Medicine 64: p. 1299 . 
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 ‘ … dat zorgverlener en patiënt in een gezamenlijk proces beslissingen nemen over 

 gezondheids- en behandeldoelen. Zij doen dit op basis op wetenschappelijke kennis en op 

 basis van de ervaringskennis, waarden en wensen van de patiënt. Op deze manier wordt 

 recht gedaan aan de expertise van de zorgverlener en aan het recht van de patiënt op 

 volledige informatie over alle behandel-  en zorgopties en over de mogelijke voordelen, 

 risico’s en effecten daarvan…’ (zie figuur 7) 

Ofschoon wetenschappelijk niet duidelijk is wat Elwyn precies verstaat onder een ‘goede’ 

relatie, valt uit zijn beschrijving van de inhoud en aard van het overleg tussen patiënt en arts op 

te maken dat deze moet berusten op onderling vertrouwen. Het initiatief in het overleg – Elwyn 

hanteert hiervoor het Angelsaksische begrip ‘deliberation’ – ligt inhoudelijk bij de arts. In het 

overleg verkent hij inhoudelijk de mening van de patiënt met betrekking tot de behandeling van 

zijn ziekte (initial preference). Daarna licht hij toe dat de patiënt uiteindelijk beslist hoe hij 

behandeld wil worden (choice talk). Hij legt hem vervolgens de behandelingsmogelijkheden uit 

en/of verwijst hem naar informatiebronnen, die hij daar zelfstandig over kan raadplegen (option 

talk). Tenslotte ondersteunt hij hem in het tegen elkaar afwegen van (voor- en nadelen van) de 

diverse geneeswijzen (decision talk). Op deze manier helpt hij de patiënt om weloverwogen te 

kiezen welke behandeling voor hem het meest passend is. Deze benadering van SDM gaat uit 

van een empatische grondhouding van de arts ten aanzien van de patiënt, en een oprechte wil om 

diens wensen en gevoelens op tafel te krijgen. Indien hij daarin slaagt, zal SDM hun onderlinge 

relatie versterken (Elwyn, 2011). Figuur 7 geeft Elwyns “Deliberation Model” schematisch weer. 

 

    

 
Figuur 7, Elwyns  “Deliberation Model” voor gezamenlijke besluitvorming in de klinische zorg  
Bron: Elwyn G. et al. (2012), Shared Decision Making: A Model for Clinical Practice, Journal of  
General Internal Medicine 27 (10): p. 1365
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4.4 Rol en betekenis van SDM-modellen in de zorg  

De in § 4.3 uitgewerkte vier besluitvormingsmodellen hebben sterk bijgedragen aan inhoud en 

vormgeving van SDM in de zorg. Zoals besproken in § 4.2 stonden zij aan de basis van de 

beschrijving daarvan door Makoul et al. (2006), die de essentie van SDM als volgt samenvatten: 

 
“It is important to recognize that (…), it is unlikely that decision-making will be shared 

equally in SDM. It may be helpful to envision the degree of sharing as a continuum with 

physicians leading the discussion and making decisions at one end, patients leading the 

discussion and making decisions at the other, and truly shared discussion and decison-

making in the middle. The nature of SDM will be qualitatively different as encounters 

depart from the midpoint…”32 (Makoul et al., 2006; p. 306-307).  

 
Deze SDM-modellen zijn primair van toepassing in de arts-patiëntrelatie. SDM is de resultante 

van onderlinge informatie-uitwisseling over behandelmogelijkheden, persoonlijke voorkeuren en 

omstandigheden van de patiënt. Voor Charles et al., (1997) is de kwaliteit van de informatie-

uitwisseling bepalend voor de toegevoegde waarde van SDM. Bij Coulter (2003, 2010) is deze 

waarde vooral afhankelijk van het proces(verloop), dat aan SDM voorafgaat. Elwyn (2012) is 

tenslotte van mening, dat de kwaliteit van de relatie daarvoor beslissend is. Elwyn (2012) en 

Emanuel et al. (1992) benadrukken het belang van gelijkwaardigheid in de arts-patiëntrelatie en 

volgen daarmee de horizontale benadering van Smits (2012). Thompson daarentegen gaat uit van 

hoe beide partijen omgaan met beslismacht. In de zorg worden de vier besluitvormingsmodellen 

van Emanuel et al. wisselend gebruikt; afhankelijk van de patiënt, zijn vermogen en behoefte om 

(mee) te beslissen, en zijn persoonlijke omstandigheden. SDM heeft veel weg van een container-

begrip. Dit maakt het moeilijk de rol en betekenis daarvan in de zorg te duiden. De context speelt 

een grote rol. De observatie lijkt gerechtvaardigd, dat het toepasselijke besluitvormingsmodel bij 

SDM even sterk bepaald wordt door (het karakter van) de arts-patiëntrelatie als door de sociale 

en culturele normen, die daarop van invloed zijn.  

 
Het bovenstaande impliceert, dat in een zorgrelatie (de ernst van) de ziekte van de patiënt en 

diens sociale omstandigheden van invloed kunnen zijn op de praktische invulling van SDM. 

Welk besluitvormingsmodel daarbij het meest geëigend is, wordt door de specifieke aspecten 

van de situatie en de aard van de behandeling bepaald. Als er sprake is van een chronische 

ziekte, die de patiënt (veel) ruimte biedt voor autonomie en zelfmanagement, is het aannemelijk  

dat in het arts-patiëntoverleg van gezamenlijke of zelfs geïnformeerde besluitvorming sprake zal 

zijn. Hoe groter het inzicht en begrip van de patiënt in (het ontstaan van) de symptomen van zijn 
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ziekte, hoe beter hij immers de regie zal kunnen én willen voeren over de behandeling daarvan. 

Bij een jonge patiënt, die zojuist vernomen heeft dat hij lijdt aan gemetastaseerde kanker in zo’n 

vergevorderd stadium dat genezing niet meer mogelijk is, doet zich een totaal andere situatie 

voor. Deze diagnose is levensbedreigend, en wordt fysiek, sociaal en psychisch als uiterst 

belastend ervaren. Kankerpatiënten zijn onzeker, angstig en bijzonder kwetsbaar (Van der Elst et 

al., 2013). Onder deze omstandigheden kan met name kort na de diagnose paternalistische 

besluitvorming of ‘informed consent’ het meest geëigende SDM-model zijn. In een palliatieve of 

zelfs terminale fase komt gezamenlijke of zelfs geïnformeerde besluitvorming daar echter 

misschien meer voor in aanmerking. Welke situatie zich in de zorgverlening ook voordoet, het 

SDM-model dient te allen tijde zo dienstbaar mogelijk te zijn aan de zelfbeschikking en de 

informatiebehoefte van de patiënt. Door SDM kan hij bewust en gericht de behandeling kiezen, 

die voor hem het beste is. Het streven naar meer empowerment gaat er vanuit, dat de patiënt kan 

groeien in de uitoefening van zijn keuzevrijheid. Het is de taak van de zorgprofessional om hem 

daarin te begeleiden en te stimuleren (Regenmortel, 2009). SDM veronderstelt dat de arts naast 

zijn vakbekwaamheid en medische expertise ook beschikt over communicatieve vaardigheden én 

mensenkennis om de patiënt daarin te ondersteunen (Struijs, 2013). Omdat artsen meestal 

doeners zijn en graag toewerken naar (een beslissing over) concrete behandeling, vraagt dit om 

een andere manier van denken (Broersen, 2011). Niet het behandelingsperspectief van de arts 

maar het belang en de voorkeur van de patiënt dienen het uitgangspunt te zijn (Ten Haaft, 2013). 

Uit diverse achtergrondstudies naar de betekenis van SDM voor de arts-patiëntrelatie trekt het 

Centrum voor Ethiek & Gezondheid (CEG) de conclusie, dat dit hun onderlinge verhouding ten 

goede komt. SDM biedt de arts de mogelijkheid om vanuit de gedachte dat een mens meer is dan 

zijn ziekte de relatie met zijn patiënt centraal te stellen en niet de ‘voor hem beste’ behandeling. 

4.5 Aandachtspunten bij toepassing van SDM in de dagelijkse zorgpraktijk 

Hoewel SDM onmiskenbaar in opmars is in de zorg, zijn diverse praktische aspecten daarvan 

nog volop onderwerp van wetenschappelijke en maatschappelijke discussie (Olthuis et al., 2013; 

Truglio-Londrigan, 2013; van den Bosch, 2014). SDM kan de arts-patiëntrelatie verrijken, zoals 

geschetst in § 4.4. Er heerst echter verdeeldheid over de vraag of en hoe SDM in de volle breedte 

van de gezondheidszorg moet worden toegepast om de kwaliteit van de zorgverlening zowel 

vanuit het perspectief van de arts als dat van de patiënt te verbeteren. Het is voor de betrokkenen 

begrijpelijk, dat de besluitvorming in de palliatieve zorg anders verloopt dan in curatieve setting. 

Dit beïnvloedt met name de inhoud en het proces van de informatie-uitwisseling, die daaraan 

voorafgaat. In de palliatieve zorg ligt meer nadruk op wat in de perceptie van de patiënt voor 
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hem het beste is of aanvoelt. Dit kan leiden tot spanning in de arts-patiëntrelatie, als de voorkeur 

van de patiënt niet strookt met de medisch beste optie (Verkerk, 2003). Voorstellen en besluiten 

van artsen wortelen steeds meer in protocollen of richtlijnen, die inhoudelijk de professionele 

standaard weerspiegelen (evidence-based medicine). In een curatieve setting staat de patiënt daar 

open voor. Hij heeft qua gezondheids- en levensverwachting veel te winnen door instemming 

met de medisch best mogelijke aanpak van zijn ziekte. Bij palliatieve patiënten is evenwel de 

kwaliteit van (zijn qua duur beperkte) leven het vertrekpunt in zijn besluitvorming. Berust het 

initiatief voor SDM in de curatieve zorg (vaak) bij de arts, in de palliatieve zorg ligt dat (vaak) 

bij de patiënt en diens dierbaren. Hun persoonlijke waarden, ervaringen en wensen zijn leidend. 

Dit kan botsen met het standpunt van artsen, die daar vanuit hun eigen referentiekader weinig 

begrip voor hebben en de patiënt onbewust vanuit hun eigen normen tegemoet treden (Huijer et 

al., 2003). In de hectiek van de curatieve zorg is ook niet ondenkbaar, dat zij onvoldoende of 

geen tijd (willen) stoppen in ‘a lost case’ waar medisch weinig eer mee valt in te leggen.  

Volgens Widdershoven en Abma (2011) kan SDM ook in een curatieve setting problematisch 

zijn, als de patiënt (geestelijk) onvoldoende in staat blijkt de aangeboden informatie over zijn 

ziekte of behandeling te overzien en de implicaties daarvan adequaat in te schatten. Soms is een 

weloverwogen gezamenlijk beslissing niet mogelijk, en is ‘motivering en drang’ van de kant van 

de zorgverlener(s) onvermijdelijk om aantoonbaar de belangen van een specifieke patiënt het 

beste te dienen. Hoewel dit procesmatig op gespannen voet staat met de voor SDM geëigende 

gespreksvorm, gebeurt dit vanuit het belang van die patiënt én dient dit tenslotte wel de hogere 

doelstelling van SDM: het scheppen van een behandelingssituatie waarin enerzijds de bijdragen 

van zorgverlener en patiënt zo goed mogelijk tot hun recht kunnen komen en anderzijds 

maximaal recht gedaan wordt aan het belang van de patiënt. Widdershoven en Abma wijzen er 

terecht op dat SDM geen doel op zich moet zijn. Het dient het wetenschappelijke discours, dat 

zij een nieuwe dimensie toevoegen aan SDM als proces: een gezamenlijke leerervaring. 

Olthuis et al. (2013) lijken deze benadering op zijn waarde te schatten met hun standpunt, dat het 

scheppen van een goed geïnformeerde keuzemogelijkheid niet gelijk staat aan het nemen van een 

besluit op een goede manier. Zij vinden dat de kwaliteit van medische besluitvorming toeneemt 

als de doorleefde ervaring van patiënten daarin doorklinkt. Het is voor patiënten van belang, dat 

zij goed begrijpen welke gevolgen en effecten de diverse behandelingsmogelijkheden (kunnen) 

hebben op hun dagelijks welzijn en hun toekomst. Onderzoek onder verpleegkundigen, die zelf 

ziek werden en in het eigen ziekenhuis waren opgenomen, laat zien dat zij zich als patiënt anders 
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voelden en gedroegen dan normaal. Deze bevinding illustreert hoe (ernstige) ziekte de psyche en 

het functioneren van mensen beïnvloedt. Zelfs verpleegkundigen van wie wordt aangenomen dat 

zij, vertrouwd als zij zijn met processen en de omgang met ziekte in het ziekenhuis, daarvoor 

‘immuun’ zijn, gaan zich daardoor tóch ‘anders’ voelen en gedragen (Olthuis et al., 2013).  

Kiers (2013) beschrijft in Zorgvisie, dat SDM volgens Braat nog een utopie is. De praktijk is 

volgens haar weerbarstig. In de arts-patiëntrelatie is er per definitie geen sprake van evenwicht. 

De één is immers ziek, en de ander biedt hulp. Patiënten voelen zich vaak kwetsbaar en angstig, 

als zij (ernstig) ziek worden. Hierdoor is geen evenwicht in de arts-patiëntrelatie. Dit is van 

invloed op de procesgang voorafgaand aan de gezamenlijke besluitvorming. Braat stelt, dat dit 

mede het gevolg is van informatieasymmetrie tussen arts en patiënt op het gebied van (medische) 

kennis en klinische ervaring.  

Uit recent onderzoek van het CEG komt tenslotte naar voren dat het therapeutisch belangrijk is, 

dat de patiënt en diens familie één vaste arts hebben. In de palliatieve zorg is multidisciplinaire 

behandeling echter gebruikelijk. Hierbij zijn diverse artsen betrokken om kwalitatief goede zorg 

te kunnen blijven verlenen, die te allen tijde is afgestemd op de (zorg)behoefte van de patiënt. 

Sinds een hoofdbehandelaar hiervoor eindverantwoordelijk is (gemaakt), kan toch aan deze wens 

van veel patiënten voldaan worden. Als de hoofdbehandelaar niet bekend is (bij de patiënt), kan 

dit echter de eenduidige communicatie bemoeilijken en tot verwarring leiden (Kreulen, 2014). 

4.6 De zorgethische rol van verpleegkundigen in SDM 

In wetenschappelijke tijdschriften voor verpleegkundigen wordt SDM vaak besproken vanuit een 

ethisch perspectief (Moser et al., 2009) of aan de hand van ervaringen en observaties vanuit hun 

dagelijkse zorgpraktijk (Truglio-Londrigan, 2013). Gastmans et al. (2000) zijn van mening dat 

een verpleegkundige door de unieke combinatie van enerzijds haar persoonlijke zorgrelatie tot 

een patiënt en anderzijds haar eigen professionaliteit33 in de zorgverlening een belangrijke rol 

toekomt in SDM en het verlenen van goede zorg. Verpleegkundigen lijken de zorgvraag van een 

patiënt ten diepste ‘beter’ te (kunnen) verstaan dan andere zorgverleners. Zij acteren dan ook 

vaak als ‘vertegenwoordiger of belangenbehartiger’ van aan hun zorg toevertrouwde patiënten. 

In de Angelsaksische literatuur worden hiervoor qua gevoelswaarde toepasselijkere begrippen 

als ‘patient advocate’ (Van der Arend, 2003; Vaartio-Rajalin et al., 2011) of ‘(patient) agent’ 

(Charles et al., 1997; Pavlish et al., 2009; Elwyn et al., 2012) gebruikt; zie ook figuur 6. Een 

goede persoonlijke relatie tussen patiënt en verpleegkundige wordt algemeen erkend als een 
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cruciaal element van goede verpleegkundige zorg. Houtlosser (2010b) verwoordt dit kernachtig 

als volgt. 

 

“De activiteiten van een verpleegkundig beroepsbeoefenaar die zorg verleent kan niet 

buiten de relatie tussen verpleegkundige en patiënt worden gedacht. Het verpleegkundig 

zorgproces vindt plaats als interactie tussen verpleegkundige en patiënt en dat stelt eisen 

aan relatie en aan de kwaliteiten van de beroepsbeoefenaar als persoon. Daarom is 

professionaliteit niet los van de persoon van de beroepsbeoefenaar te zien en de 

intermenselijke betrekking die zij onderhoudt met de patiënt. (…) Het doet er toe wie een 

verpleegkundige is en hoe de relatie met anderen vorm en inhoud krijgt. (…) Waardering 

voor goede zorgverleners wordt niet alleen bepaald door wat de zorgverleners doen, 

maar vooral door wie ze voor de patiënt zijn” (Houtlosser, 2010, p. 141-142). 

Pool et al. (2007) beschrijven deze relatie tussen verpleegkundige en patiënt als instrumenteel 

voor de realisatie van zorgdoelen. Vanuit deze relatie kunnen zij samen in openheid en dialoog 

de situatie van de patiënt onder de loep nemen, diens zorgen en behoeften inventariseren en daar 

vervolgens zowel haar persoonlijke zorgverlening als haar professionele communicatie met diens 

behandelaars op afstemmen. Het verpleegkundig handelen is in dezen communicatief. Naast de 

feitelijke medische achtergrond staat ook de emotionele, morele waardering van de situatie van 

de patiënt in het gesprek centraal. Het door Habermas geïntroduceerde, moeilijk vertaalbare  

Duitse begrip “Verständigung” is hierop van toepassing. 34  Volgens Koningsveld en Mertens 

(1986) leidt dit uiteindelijk tot ‘gezamenlijke toe-eigening’, waaronder  moet worden verstaan 

dat patiënt en verpleegkundige rationeel en emotioneel overeenstemming bereiken over ‘de 

situatie’ van de patiënt. Na het dialogisch overleg is het hún situatie (geworden). Zij delen daarna 

de verantwoordelijkheid voor hoe zij daar qua behandeling en zorgverlening mee omgaan. Dit is 

vanuit een zorgethisch perspectief essentieel om goede zorg te verlenen (Smits, 2004). 

In deze context kan een vertrouwensrelatie ontstaan tussen de verpleegkundige, de patiënt en 

diens dierbaren. Er ontstaat dan geleidelijk ruimte en (emotionele) veiligheid voor kwalitatief 

hoogstaande uitwisseling van informatie. In de geest van “Verständigung” kan dan niet worden 

uitgesloten dat zelfs onuitgesproken gedachten daar deel vanuit (gaan) maken. Hierbij is relevant 

dat bij patiënten rust en voldoende tijd bijdragen aan goede informatieverwerking en opbouw 

van (relationeel) vertrouwen (Fraenkel & McGraw, 2007). Dit kan tenminste deels verklaren 

waarom zij hun hart eerder én beter (durven te) luchten bij een verpleegkundige dan bij een arts. 
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Bij artsen zijn zij terughoudend in het uiten van zorgen en twijfels (over hun behandeling), en 

gaan zij “(inhoudelijk) moeilijke gesprekken” minder vaak aan. De tijdsdruk die zij tijdens hun 

gesprekken met artsen ervaren is, hierin inderdaad een negatieve factor van betekenis (Frosch, 

2012). Volgens Vissers (Hoogleraar Palliatieve Zorg; Radboud Universiteit Nijmegen) stellen 

patiënten moeilijke vragen ook makkelijker aan verpleegkundigen dan aan artsen (Adriaansen, 

2007). De afstand tussen arts en patiënt is nog altijd (te) groot. Een arts is in zijn zorgverlening  

sterker therapie- dan mensgericht. Verpleegkundigen hebben meer de uitstraling van een vriend. 

Zij zijn daardoor meer toegankelijk en (gevoelsmatig) makkelijker benaderbaar voor complexe, 

persoonlijke vragen; variërend van technische aspecten van de somatische zorg tot spirituele of 

existentiële thematiek. Dit krijgt qua tijd ook meer aandacht in hun dagelijks werk. Vissers stelt 

zich daarom op het standpunt, dat juist in de bij uitstek multidisciplinaire, palliatieve zorg de 

(oncologie)verpleegkundige een spilfunctie vervult. Daarbij benoemt hij expliciet hun cruciale 

rol in de informatievoorziening aan palliatieve patiënten over (de bijwerkingen van) hun 

behandelingen. Hij is zelfs van mening, dat “veel palliatieve (invoeging DB) patiënten medische 

zorg vragen terwijl ze eigenlijk behoefte hebben aan een pastor of een goede verpleegkundige 

die regelmatig langskomt en hen kan geruststellen.” (Adriaansen, 2007; p.27-28).  

Vissers observaties vinden brede ondersteuning in de Angelsaksische literatuur. Ziegler et al. 

(2004) rapporteerden, dat het in oncologische centra vaak tot de taak van de verpleegkundigen 

behoort om patiënten uitleg te geven over medisch-inhoudelijke informatie van oncologen met 

betrekking tot hun behandeling. Het omgekeerde is echter ook van toepassing. Kankerpatiënten 

vertrouwden eveneens op hun verpleegkundige zorgverlener om vitale informatie over hun 

gezondheidstoestand (namens hen!) met hun behandelend(e) arts(en) te bespreken en indien 

nodig daarbij zelfs noodzakelijke aanpassingen in hun behandeling te bespreken. Het illustreert  

andermaal de spilfunctie van de verpleegkundige in het faciliteren van een productieve interactie 

tussen artsen en patiënten, zoals eveneens uitvoerig is beschreven door achtereenvolgens Wilcox 

en Bruce (2010) en Swanson en Koch (2010). Volgens uitgebreid, gericht literatuuronderzoek 

van Bélanger et al. (2010) stelt 15 – 35% van de palliatieve patiënten zich in besprekingen (met 

artsen) over hun behandelingen in het algemeen passief op en nemen zij daarmee feitelijk afstand 

van SDM. Uit hun bevindingen kan worden opgemaakt, dat voor palliatieve patiënten SDM wel 

belangrijk is maar niet altijd. Hun participatie lijkt sterk afhankelijk van hun (gepercipieerde) 

kennis en expertise over hun ziekte(verloop) en de mate waarin zij de onvermijdelijke gevolgen 

daarvan geaccepteerd hebben. Onderzoek van Swanson en Koch (2010) heeft aangetoond, dat de 

oncologieverpleegkundige een rol van betekenis heeft in de praktische beoordeling en rapportage 
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daarvan, en dat haar inbreng dan verdisconteerd wordt in (aanpassing van) het behandelplan van 

aan hun zorg toevertrouwde patiënten. Dit strookt met de observatie van Houtlosser (2010c) dat 

verpleegkundigen patiënten, die moeilijk of niet in staat zijn om zelf(standig) keuzen te maken 

aangaande hun behandeling, daarin effectief kunnen ondersteunen. Zij handelen als consulenten, 

die de autonomie van de patiënt helpen schragen. 

“Verpleegkundigen hebben naar hun idee meer dan andere hulpverleners kennis van de 

persoon van de patiënt en zijn naasten en zijn ook deskundig met betrekking tot de 

geïndiceerde zorg en behandeling. Zij weten uit ervaring wat bepaalde zorg of 

behandeling voor patiënten betekent en hoe die zorg of behandeling in het algemeen 

wordt beleefd. Verpleegkundigen kunnen patiënten helpen keuzen te maken die passe bij 

de persoonlijke omstandigheden en persoonlijke situatie  (…) Wanneer patiënten niet 

voor zichzelf kunnen opkomen dan zijn verpleegkundigen er om hen bij te staan en voor 

hun belangen op te komen” (Houtlosser, 2010, p. 51). 

Vaartio-Rajalin et al. (2011) hebben het proces en de inhoudelijke aspecten van de ondersteuning 

van patiënten door verpleegkundigen als volgt schematisch weergegeven; zie figuur 8. 

 

 

 

 

Figuur 8, Proces & inhoud van de verpleegkundige ondersteuning aan de patiënt. 
Bron: Vaartio-Rajalin H. (2011), Nurses as Patients Advocates in Oncology Care, Clinical Journal of 
Oncology Nursing 15 (5), p. 527 - 528 
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Ten Haaft (2013) brengt Houtlossers waarneming over de patiënt ondersteunende rol van de 

verpleegkundige ook van toepassing op haar bijdrage aan SDM door de patiënt. Door haar 

intensieve ‘24/7 – contact’ met de patiënt en diens dierbaren oefent zij daar grote invloed op uit.  

Het vertrouwelijke karakter en de intensiteit van de verleende lichamelijke en psychosociale zorg 

leidt vaak (onwillekeurig) tot een zekere lotsverbondenheid, die patiënten het gevoel geeft dat 

hun lot en hun belangen bij ‘hun zuster’ in goede handen zijn. Zij durven zich in hun onderlinge 

gesprekken daardoor ook makkelijker open en kwetsbaar te uiten. Omdat verpleegkundigen ware 

meesters zijn in het observeren van patiënten en het signaleren van veranderingen in hun gedrag 

en functioneren zullen zij vaak eerder dan een arts beschikken over ‘gevoelige’ informatie, die 

voor SDM relevant kan zijn. Met name in de (multidisciplinaire) palliatieve zorg kan dit ertoe 

bijdragen aan het langer en op een hoger niveau handhaven van de kwaliteit van leven van de 

patiënt. Volgens Van der Rijt (2011) – zij is bijzonder hoogleraar palliatieve oncologische zorg 

in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam – is in Nederland de rol van de verpleegkundige 

in de palliatieve zorg echter nog te ondergeschikt aan die van de behandelend arts om in dezen 

optimaal te kunnen functioneren. Er is daarbij nog geen sprake van gelijkwaardigheid. 

In § 4.4 werden de kwaliteit van de informatie-uitwisseling, het proces(verloop), de kwaliteit van 

de relatie en gelijkwaardigheid in de arts-patiëntrelatie beschreven als bepalend voor de 

toegevoegde waarde van SDM. De verpleegkundige speelt daarbij een subtiele maar 

doorslaggevende rol in de ‘empowerment’ van de patiënt in de arts-patiëntrelatie én daarmee dus 

ook op SDM over zijn behandeling. Haar ‘24/7’ fysieke zorg voor, persoonlijke betrokkenheid 

bij en mentale ondersteuning van de patiënt resulteren vaak in het ontstaan van een bijzondere 

vertrouwensrelatie. Uit het bovenstaande kunnen we afleiden dat het onderling vertrouwen 

tussen verpleegkundigen en patiënten bijdraagt aan SDM. In onderzoek van Clark et al. (2009) is 

al gebleken dat, zeker als verpleegkundigen een centrale rol hebben in een multidisciplinair 

zorgteam, er sprake is van kwalitatief hoogstaande SDM over (inrichting en aanpassing van) hun 

behandeling, maar nader empirisch onderzoek is wenselijk om te kijken of dit in meerdere 

situaties het geval is.  

4.7 Discussie en conclusie 

In de Nederlandse gezondheidszorg staat sinds de invoering van de WGBO in 1995 het belang 

van de patiënt ook volgens de wetgeving centraal. Artsen mogen pas tot behandeling van een 

patiënt overgaan, nadat zij hem daar zorgvuldig over hebben geïnformeerd en hij daarmee heeft 

ingestemd: de informed consent procedure. Dit besluitvormingsmodel heeft de zorgverlening 
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gejuridiseerd, en de arts-patiëntrelatie ontegenzeglijk verzakelijkt. Uit dit hoofdstuk bleek dat de 

wederzijdse betrokkenheid tussen zorgverlener en zorgontvanger daardoor is afgenomen. 

Patiënten hebben rechten gekregen en zorgverleners plichten. Volgens de zorgethiek is de 

kwaliteit van de onderlinge relatie bepalend voor (het verlenen van) goede zorg. Het SDM-

concept, waarin beide partijen op grond van gedeelde informatie als gelijkwaardigen op basis 

van wederzijds begrip tot overeenstemming komen over de ‘voor de patiënt beste’ 

behandelingsoptie en daar gezamenlijk toe besluiten, sluit daarop aan. Informatie-uitwisseling, 

proces(verloop), kwaliteit van de relatie en gelijkwaardigheid van zorgverlener en zorgvrager 

bepalen in de zorgpraktijk de toegevoegde waarde daarvan. SDM is daarbij een containerbegrip 

gebleken, dat zich in de uitvoering vooralsnog niet laat uniformeren. Emanuel et al. (1992) 

beschrijven het terecht als een van de vier besluitvormingsmodellen in de zorg, die stuk voor 

stuk in specifieke zorgsituaties passend kunnen zijn. SDM is niet perse beter, als de 

voorbereiding niet plaatsvindt volgens de regelen der kunst. Daarin gaat in de praktijk ook veel 

mis. De beslis-‘macht’ tussen artsen en patiënten is niet altijd evenwichtig verdeeld. Een patiënt 

is geen consument die precies weet waar hij/zij voorkeur voor heeft, zo bleek in dit hoofdstuk. In 

de relatie tussen arts en patiënt is de kwaliteit van de communicatie een punt van aandacht. In 

veel situaties is er geen sprake van daadwerkelijke dialoog tussen arts en patiënt als zij spreken 

over besluiten die genomen moeten worden. Dit wordt versterkt in geval van palliatieve zorg 

waar de kwetsbaarheid van de patiënt veelal nog groter is, dan in andere vormen van zorg.  

 
Uit dit hoofdstuk bleek, dat de besluitvorming tussen arts en patiënt vaak meer op rationaliteit 

dan op relationaliteit berust. Een (oncologie)verpleegkundige kan in dit kader de katalysator voor 

‘goede’ besluitvorming zijn, omdat zij haar omgang met een patiënt per definitie baseert op een 

persoonlijke relatie en daarbij onderling vertrouwen tot stand beoogt te brengen. Zij ondersteunt 

en ‘empowert’ de patiënt in diens relatie met de arts en faciliteert daarmee een specifiek soort 

SDM. SDM wordt dan, zoals in dit hoofdstuk beschreven, gezien als een relationeel leerproces. 

Soms behartigt zij zelf(s) de belangen van haar patiënt als ware het haar eigen belang. Dit komt 

in de palliatieve zorg regelmatig voor, maar is bijvoorbeeld tevens aan de orde bij patiënten die 

paternalistische besluitvorming boven SDM verkiezen (Van den Brink-Muinen et al., 2006). De 

verpleegkundige geeft niet met woorden maar met daden vorm aan SDM, zoals dat in zijn ideale 

vorm uitvoering verdient. In de Angelsaksische literatuur zijn daar diverse wetenschappelijke 

publicaties over verschenen, die dit als positief omschrijven; in de Nederlandstalige literatuur 

helaas niet of nauwelijks. Op welke wijze SDM in de verpleegkundige zorg zich verhoudt tot in 

‘goede’ zorg komt in hoofdstuk 5 aan de orde. 
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Dhr. de B. 35  
Op 28 april 2014 komt de heer de B. langs voor het verzorgen van zijn Picc-line.36 Ik word 

gebeld door zijn oncoloog. Zijn chemokuren zijn per direct gestopt omdat er progressie is. De 

heer begint wel met APD 37. Ik ken de heer van zijn vorige kuren. Als ik hem naar binnen haal 

zie ik in één opslag dat de heer aangedaan is en dat hij zich niet goed voelt. Toch kan ik nog 

niet uitleggen wat er met hem aan de hand is. De heer geeft aan zich “niet lekker” te voelen 

maar geeft bij voorbaat al aan niet opgenomen te willen worden. Hij wil perse dezelfde dag 

naar huis. Omdat ik nog niet helder heb wat er precies aan de hand is geef ik eerst uitleg wat 

de bedoeling is en neem bloed af. Daarna sluit ik de APD aan op de Picc-line. 

 
 Na ongeveer tien minuten zie ik dat de heer zich aanzienlijk zieker voelt. Hij heeft een rood 

gelaat en ligt onrustig in bed. De heer is stil en geeft niet uit zichzelf aan dat hij zich minder 

goed voelt. Wanneer ik naast hem ga zitten, mijn zorg uit en aan hem vraag hoe hij zich voelt 

raakt de heer geëmotioneerd. Met tranen in zijn ogen vertelt hij dat zij die avond plannen 

hebben om met zijn schoonmoeder uit eten gaan voor haar verjaardag. Hij geeft aan dat hij 

er rekening mee houdt dat dit misschien wel de laatste keer is dat ze dit samen kunnen vieren. 

Ik bemerk dat dit me niet onberoerd raakt, mijn ogen worden iets vochtig en ook de heer ziet 

dit. Ik begrijp en kan zijn emotie invoelen en geef aan dit te begrijpen. Tegelijk wil ik niet op 

de situatie vooruit lopen en geef aan dat het nu iets te vroeg is om daar nu al een uitspraak 

over te doen. 

 
Ik leg uit wat ik ga doen. Ik meet zijn vitale functies en zie dat zijn temperatuur oploopt naar 

39 C met een iets versnelde pols. Ik stop direct het infuus met de medicijnen niet wetende of 

hij allergisch reageert en neem contact op met zijn behandelend arts. Ik krijg de nodige 

opdrachten waaronder het afnemen van bloedkweken. Omdat de de Picc-line mogelijkerwijs 

toch de koorts kan veroorzaken verwijder ik deze lijn en brengt meteen een perifeer infuus in. 

Dhr pakt mijn hand en geeft aan dat hij nog steeds van mening is dat hij diezelfde dag naar 

huis kan gaan. Heel bewust neem ik de tijd en probeer zo goed en rustig mogelijk uit te leggen 

dat ik die kans iets kleiner acht. Ik leg de heer uit dat hij echt een te zieke indruk maak, me 

zorgen maak en betwijfel of het nog verantwoord is om hem naar huis te laten. Ik neem  

nogmaals contact op met zijn behandelend arts en leg uit het niet te vertrouwen. Door de  

uitleg en omdat ik mijn tijd neem zie ik dat de heer zich ogenschijnlijk ‘beter’ voelt. Hij knijpt  

nogmaals in mijn hand, glimlacht zwakjes en heel zacht bedankt hem me.  
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Wanneer de arts langs komt bevestigt zij mijn indruk. Ook zij benadrukt nu dat het beter is om  

de heer voor alle zekerheid een nachtje op te nemen ter observatie. Daarnaast wil zij gelijk 

beginnen met het geven van orale antibiotica. Gezien de ernst, de zieke indruk die de heer 

maakt en het feit dat de heer toch al een infuus heeft stel ik voor om dit intraveneus te geven. 

Ik leg uit aan de heer dat dit wellicht eerder zal werken dan een tablet in de hoop dat hij zich 

dan ook sneller beter gaat voelen. De arts gaat hiermee akkoord en mijn collega laat deze 

medicatie in de kliniek halen.  

 
Er doemt echter nog een probleem op. De arts vertelt mij op de gang dat de interne afdeling 

geen bed meer vrij heeft. Dit betekent dat de kans aannemelijk is dat de heer overgeplaatst 

moet worden naar een ander ziekenhuis. Omdat ik dit bezwaarlijk vind voor meneer geef ik 

haar een tip om te overleggen met de dienstdoende chirurg. Wellicht dat er wel een plek op de 

afdeling chirurgie vrij is. Ze kijkt me enigszins verbaasd aan. Ik leg haar uit dat het beleid 

van ons ziekenhuis dit mogelijk maakt. Het gaat in deze situatie niet om de specifieke afdeling 

maar om de vraag of er een spoedbed vrij is zodat de heer bij ons in het ziekenhuis kan 

blijven. Ze neemt contact op met haar collega chirurg. Na 10 minuten belt ze terug en bedankt 

me voor de waardevolle tip. Inderdaad blijken op de afdeling chirurgie nog spoedbedden vrij 

te zijn. De heer kan voor één dag daar worden opgenomen. De volgende dag kan de heer dan 

naar de interne afdeling. Ik breng de heer aan het eind van de middag zelf naar de afdeling 

en draag de medische- en verpleegkundige zorg over aan mijn collega. Ik word nogmaals 

hartelijk bedankt voor alle ‘goede’ zorg. Omdat ik in het weekend thuis met mijn gedachten 

afdwaal naar Dhr de B. bel ik naar de afdeling om te vragen hoe het met hem gaat. Gelukkig 

hoor ik dat de antibiotica werkt en de heer zich beter voelt. Hij mag op zondag voor één dag 

met weekendverlof en komt zondagavond weer terug. Ik laat hem groeten.   
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Hoofdstuk 5 ‘Goede’ zorg 

5.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bespreekt het zorgethische begrip ‘goede’ zorg. De afgelopen decennia is daar 

veel over gepubliceerd. In de context van deze thesis richt de aandacht zich hierbij vooral op de 

verpleegkundige palliatieve zorg in de context van SDM daarvoor heeft in een klinische setting. 

Ten eerst passeert een heel beknopte geschiedenis van de zorgethiek de revue. Dit vormt de basis 

voor de synthese van SDM en ‘goede’ palliatieve zorg. Daarbij richt de aandacht zich specifiek 

op (de invulling van) de rol van de (oncologie)verpleegkundige. Het hoofdstuk besluit met een 

voorlopige conclusie. 

 
5.2. Oorsprong en achtergrond van zorgethiek 

De zorgethiek is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren tachtig van de vorig eeuw als ‘ethics 

of care’. Gilligan (1982), Noddings (1984) en Tronto (1993) genieten internationale erkenning 

als peetmoeders van deze ethisch-theoretische stroming met een feministische inslag. Houtlosser 

(2010d) beschrijft Tronto als de grondlegster van de zorgethiek. In § 5.3 komt haar baanbrekend 

gedachtegoed dan ook uitvoerig ter sprake. In Nederland geldt Sevenhuijsen (1996) als een van 

de eerste pleitbezorgers. Evenals Verkerk (1997) verbindt zij de zorgethiek niet exclusief aan de 

gezondheidszorg. Zorgethiek heeft een bredere maatschappelijke inbedding en is van toepassing 

op het leven en de praktijk van alledag. “Zij kijkt naar de samenleving en kiest daarbij ‘zorg’, en 

met name zorgrelaties en –structuren als venster.”38 Zij gaat uit van de gedachte dat mensen 

onderling afhankelijk zijn en in hun dagelijks leven voortdurend het geven van zorg afwisselen 

met het ontvangen van zorg. Via zorg zijn wij als mensen allen met elkaar verbonden. Om 

Beethoven te parafraseren: Alle Menschen sind Brüder (1824).39 Verkerk beschrijft zorgethiek 

als een moreel perspectief, dat zich richt op de mate waarin mensen zorgzaam bij elkaar 

betrokken zijn (van Heijst, 2005). De zorgethiek is dus geen ethiek van de gezondheidszorg en 

evenmin een vorm van ethiek, die exclusief op verpleegkundigen en verzorgenden van 

toepassing is (van Heijst, 2005).  De onderlinge (lots)verbondenheid en afhankelijkheid van 

mensen manifesteert zich in de gezondheidszorg wel sterker dan in andere sectoren van de 

samenleving. In geen enkele context zijn de broosheid en kwetsbaarheid van een mens zo zicht- 

en invoelbaar. Zorg heeft hierbij altijd betrekking op activiteiten van de ene voor de andere mens 

(Tronto, 1997). De zorgethiek vond als zodanig breed gehoor onder zorgprofessionals  en diende 

snel als moreel kompas in de beroepspraktijk van verpleegkundigen en verzorgenden (Verkerk, 

1994; Gastmans, 2001; Van Heijst, 2005). In elke vorm van zorg is iets wat ‘goed’ is. Van Heijst 

(2006) heeft als vierde peetmoeder van de zorgethiek daarop voortgeborduurd en met de 
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introductie van het begrip menslievende zorg daar een dimensie aan toegevoegd. Zij hecht groot 

belang aan de kwaliteit van de zorgrelatie, die er borg voor moet staan dat niet het verhelpen van 

klachten of symptomen van een ziekte (zoals bijvoorbeeld pijn) maar het bijstaan van mensen in 

hun lijden de meeste aandacht krijgt. “Mensen willen gezien worden en in de ogen van anderen 

ertoe doen” (Van Heijst, 2008,  p.4-5). Om goede zorg te bevorderen richt de zorgethiek zich op 

de volgende aandachtspunten. 

 
 Het unieke en specifieke van (zorg)situaties. 

 Het feit, dat zorgbetrekkingen altijd afhankelijkheid en asymmetrie met zich meebrengen. 

 Het gegeven dat mensen kwetsbaar zijn op grond van hun lichamelijkheid. 

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

is voor hem of haar. 40 

  
5.3 ‘Goede’ palliatieve zorg 

Goede palliatieve zorg is moreel van karakter. Het gaat om meer dan het instrumenteel handelen. 

Er is specifieke aandacht voor normen en waarden bij toepassing van professionele kennis en 

kunde, waarbij de persoon van de verpleegkundige en haar zorgrelatie met de patient er toe doen 

(Houtlosser, 2010). Uit recent Vlaams onderzoek (2013) naar hoe oncologiepatiënten “a good 

nurse” percipiëren blijkt, dat het hen vanuit een ethisch perspectief vooral gaat om ‘doing the 

right thing’. Voor hen gaat het niet sec om hun instrumenteel handelen en protocolconforme 

zorgverlening. Zij associëren een goede verpleegkundige met het goede doen. In haar profiel 

gaat het om eigenschappen als attentheid, vriendelijkheid en flexibiliteit maar ook om (goede) 

klinische vaardigheden en ruime vakkennis en professionele deskundigheid (Van der Elst et al., 

2013). In een zorgethische context verleent zij goede palliatieve zorg in dialoog met haar patiënt 

en zorgvuldig afgestemd op diens individuele zorgbehoefte (Houtlosser, 2010e).  Hierbij dient de 

verpleegkundige zorg uit te stijgen boven het technisch goed en efficiënt uitvoeren van 

instrumentele handelingen. In een dialogische zorgrelatie staat de persoonlijke interactie met de 

patiënt voorop. De verpleegkundige staat als persoon open voor intermenselijk contact en 

samenwerking met de patiënt om haar zorgverlening zo menswaardig en persoonsgericht 

mogelijk in te richten. Zij voelt zich ook als mens verantwoordelijk voor haar zorgafhankelijke 

medemens. Volgens Chambliss (1996) is er sprake van verpleegkundig goede zorg als 

professionele vaardigheden en persoonlijke betrokkenheid met elkaar verweven zijn in het 

verpleegkundig handelen. De V& VN beschrijft dit als de kern van individuele professionaliteit 

en benadrukt dat dit een voortdurend proces van ontwikkeling is, dat nooit af is en voortdurend 
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onderhoud vergt (V&VN, 2012). In deze V&VN-visie zijn indirect de zorgethische inzichten van 

Tronto, van Heijst, Gastmans en Grypdonck herkenbaar over wat de rol van de verpleegkundige 

is en behoort te zijn. Het vervolg van deze paragraaf gaat hier nader op in.  

 
Tronto (1993) is wereldwijd één van de meest toonaangevende zorgethici. Volgens haar is zorg 

primair praktijk. In haar grensverleggende boek Moral Boundaries, An Ethic of Care is de 

volgende omschrijving van zorg terug te vinden.  

 
“Caring can (toevoeging DB) be viewed as a species activity that includes everything 

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

as possible. That world includes our bodies, ourselves and our environment, all of which 

we seek to interweaves in a complex, life-sustaining web” (Tronto, 1993; p.103).  

 
Deze omschrijving lijkt zich in de eerste plaats te richten op het handelen. Tronto (1993) is van 

mening dat houding en motivatie hierin belangrijk zijn. Zij baseert deze visie op drie principes 

waar wij als mens mee te maken hebben. Het eerste principe gaat uit van het gegeven, dat 

afhankelijkheid het menselijk bestaan van wieg tot graf kenmerkt. Het tweede principe berust op 

de observatie dat niet alleen ons lichaam maar ook ons sociaal en emotioneel bestaan onderhevig 

is aan (een zekere) kwetsbaarheid. Het derde principe vindt zijn grondslag in de vaststelling, dat 

ons mens-zijn vorm krijgt door onze intermenselijke afhankelijkheid. Deze drie basisprincipes 

hebben haar er toe gebracht (palliatieve) zorg te verbinden met verbetering van de kwaliteit van 

het leven. Dit uitgangspunt en deze drie principes dringen zich op de voorgrond bij een patiënt, 

die moet (leren) omgaan met zijn ‘ongeneeslijk ziek-zijn’. Zijn levensdoel verandert van een 

lang naar een (zo) goed (mogelijk) leven. Tronto onderscheidt vier dimensies in de zorgverlening 

aan deze patiënten; zie figuur 9.   

 

Vier dimensies van zorg  Samenhangende waarden 

• Caring about  (zorg maken om) Attentiveness  (aandachtige betrokkenheid) 

• Taking care of  (zorg op zich nemen) Responsibility (verantwoordelijkheid nemen) 

• Care giving (het geven van zorg) Competence  (deskundigheid) 

• Care receiving (zorg ontvangen) Responsiveness (ontvankelijkheid) 

    

Figuur 9, Vier dimensies van zorg volgens Tronto (1993)  
Bron: Moral Boundaries: a Political Argument for an Ethic of Care, p. 127 -136.  
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Gastmans (2001)  betrekt Tronto’s eerste dimensie op ‘het zich zorgen maken om’ (iemand of 

iets). De basis van het geven van goede zorg wortelt in opmerkzaamheid. Het opmerken en 

aandacht hebben voor een patiënt ontstaat door de relatie, die met hem wordt aangegaan. Deze 

relatie vindt zijn basis in onderlinge betrokkenheid. Zonder aandacht en betrokkenheid blijft de 

ware zorgvraag onopgemerkt. Zonder opmerkzaamheid kan een zorgverlener geen individuele 

verantwoordelijkheid (gaan) voelen of dragen om goede zorg te geven. Van Heijst (2005) 

verwoordt in haar boek “Iemand zien staan” ‘het zich zorgen maken om iemand’ als het gericht 

zijn op de ‘lange verhaallijn’. Zij geeft daarmee aan dat een mens niet alleen gezien moet worden 

als een ziekte of een probleem. Een ongeneeslijk zieke kankerpatiënt is meer dan zijn tumor. Hij 

is bovenal een mens met een unieke biografie, die daarin erkenning zoekt en wil ervaren. Een 

verlener van goede zorg kan dit laten blijken door ‘de ander te zien staan’ en vaktechnische 

perfectie – hoe belangrijk dat ook is vanuit de perceptie van patiënten – daaraan ondergeschikt te 

maken. Grypdonck (2007) verbindt ‘goede’ zorg met ‘er te zijn’. Volgens haar impliceert ‘er te 

zijn’ onbevangen, onbevooroordeelde openheid en alertheid die zich richt op de (onuitgesproken 

maar) invoelbare (zorg)behoefte van een ander; jouw medemens. Het beantwoordt de vraag hoe 

jouw persoonlijke aandacht en aanwezigheid van ware betekenis kan zijn voor die ander. Wat is 

diens situatie en waar gaat in zijn lichamelijk lijden zijn innerlijke wens naar uit? Wat speelt er 

op het moment van (ongepland) persoonlijk contact? De eerste dimensie is essentieel bij SDM. 

Als de (oncologie)verpleegkundige niet opmerkzaam is, geen aandacht heeft voor de ‘lange 

verhaallijn’ en niet daadwerkelijk vanuit een open grondhouding naar de patiënt kijkt, heeft dit 

een negatieve invloed op de kwaliteit van hun gezamenlijke besluitvorming. Verpleegkundigen 

blijken in de praktijk vanuit een holistische zorgvisie echter veel waarde te hechten aan actief 

luisteren, empathie, professionaliteit, eerlijkheid en bescheidenheid (Van der Elst et al., 2013). In 

hun zorgverlening staan de belangen van de patiënt  centraal. 

 
De tweede dimensie betreft ‘het zorgen voor of de zorg op zich nemen voor’. Volgens Gastmans 

(2001) heeft dit niet alleen betrekking heeft op het uitvoeren van zorghandelingen zelf.  

 
 “Doordat de verpleegkundige een zorgzame houding aanneemt, tooit zij de patiënt met 

 een morele waardigheid” (Gastmans, 2000, p.67).  

 
Zij voelt en gedraagt zich verantwoordelijk voor het verbeteren van de situatie van ‘haar’ patiënt. 

Deze opstelling weerspiegelt de ethische houding, die bij deze dimensie past. Van Heijst (2005) 

stelt in Menslievende zorg de vraag aan de orde in hoeverre de huidige zorg menswaardig en 

menslievend is? Zij is van mening dat het op zich nemen van (goede) zorg sterk gericht is op 
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procedures. Er lijkt minder ruimte te zijn voor zorginhoudelijke overwegingen. Als het op zich 

nemen van (goede) zorg beschouwd wordt als verantwoordelijkheid, dan is er impliciet de 

erkenning dat de ander zorg behoeft vanuit afhankelijkheid. Tegelijk neemt Van Heijst (2009) 

waar dat het regelmatig voorkomt dat leed, verdriet en onzekerheid niet kunnen worden 

weggenomen. In de palliatieve zorg zijn deze aspecten aan de orde van de dag. Grypdonck 

(2007) vult deze beide visies aan. ‘Er zijn’ betekent ook dat het lot zijn loop kan krijgen en dat 

bewust geen (medische) interventie plaatsvindt. Er wordt pas gehandeld als de patiënt daar klaar 

voor is en wanneer dat bij diens beleving van de werkelijkheid past. Net als Van Heijst stelt ook 

Grypdonck zich op het standpunt, dat ‘goede’ zorg zich ontvouwt door de ander te zien én deze 

te (h)erkennen in zijn verdriet en kwetsbaarheid. De verantwoordelijkheid voor het verlenen van 

goede zorg wordt ingevuld en gedragen vanuit het perspectief van de zorgvrager. Deze 

afstemming kan alleen plaats vinden als de verpleegkundige daarbij niet zozeer uitgaat van haar 

professionele werkrelatie maar meer van haar persoonlijke, intermenselijke relatie met ‘haar’ 

patiënt  (Houtlosser, 2010). Omdat de patiënt als een vol- en gelijkwaardige partner participeert 

in het proces van SDM wordt de verantwoordelijkheid voor goede zorg gezamenlijk gedragen 

door de verpleegkundige en ‘haar’ patiënt. In deze context bespreken de verpleegkundige en 

‘haar’ patiënt samen wat voor hem het beste is of aanvoelt, en kan zij op voor hem begrijpelijke 

wijze uitleg geven dan wel verantwoording afleggen over de door haar verleende zorg 

(Houtlosser, 2010).  

 

De derde dimensie heeft betrekking op het daadwerkelijk geven van zorg. Gastmans (2001) vindt 

dat competentie en kennis vereist zijn voor het geven van ‘goede’ zorg. Van Heijst (2005) werkt 

deze dimensie nader uit vanuit haar integrale mensvisie. Zij stelt, dat naast een juiste analyse van 

het menselijk handelen ook de achtergrond, motivatie en wijze waarop dit in de praktijk gestalte 

krijgt van belang zijn. Zij gaat uit van drie lagen in het verlenen van goede zorg. De eerste laag is 

technisch-instrumenteel van aard en staat voor effectiviteit en efficiëntie. De tweede richt zich op 

het (morele) handelen met en aan mensen. Deze laag wil aan de zorgrelatie betekenis en waarde 

geven. De derde laag is gebaseerd op uitdrukkingshandelingen, die waarden als verbondenheid 

en gehechtheid tot expressie brengen. Volgens Van Heijst (2005) behelst kwaliteit van zorg al 

deze dimensies en moeten verleners van goede zorg in staat zijn vanuit deze dimensies goed te 

handelen. Uit onderzoek blijkt, dat oncologiepatiënten (meer) waarde hechten aan technische 

vaardigheden dan goede zorg in de interpretatie van Van Heijst (2005) feitelijk ‘toestaat’. Zij zijn 

van mening, dat verpleegkundigen hen juist moeten informeren over zowel hun gezondheid als 

de mogelijke veranderingen die daarin optreden tijdens hun ziek zijn (Van der Elst et al., 2013). 
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Grypdonck (2007) vindt, dat het daadwerkelijk geven van goede zorg ook nu tot stand komt door 

‘er te zijn’. Dit uit zich in het gedrag én de respectvolle houding waarmee zij zorghandelingen 

verrichten. Het inbrengen van een infuusnaald kan als een kille strikt technische handeling 

gezien en ingevuld worden, maar ook met aandacht en zorg voor de patiënt als persoon vorm 

krijgen. De combinatie van een technisch juiste uitvoering en een respectvolle, empatische 

vormgeving daarvan is in deze derde dimensie het hogere doel dat goede zorg wil dienen. Als 

een verpleegkundige in een evidence-based kader strikt richtlijn- en protocolconform werkt, 

maakt dat haar dus nog geen verle(e)n(st)er van ‘goede’ zorg. De manier waarop zij deze zorg 

verleent, bepaalt in hoeverre de patiënt ‘haar’ zorgverlening als mismatch of als ‘goed’ ervaart 

(Goossensen, 2014).41  

 
Tronto’s laatste dimensie heeft betrekking op de zorgontvanger. Gastmans (2001) geeft aan, dat 

om zorg te kunnen geven de ander daar wel ontvankelijk voor moet (kunnen) zijn. Grypdonck 

(2007) grijpt hierbij wederom terug op het er zijn’. Om een patiënt zich volledig ontvankelijk te 

kunnen laten opstellen zal de verpleegkundige goede zorg moeten verlenen vanuit diens gevoel 

en zorgperspectief. In deze context betekent ‘er zijn’ kijken met de ogen van de ander, proberen 

te begrijpen hoe die ander denkt en voelt en daarnaar handelen. Grypdonck verwijst hier naar de 

presentietheorie van Baart (2001).42 In deze theorie benoemt Grypdonck (2007) drie kenmerken 

als relevant voor de palliatieve zorg, te weten:  

 afstemming van zorg  

 de integraliteit van zorg  

 de aard van de zorgrelatie  

 
Met integrale zorg bedoelt Grypdonck, dat zorgverleners problemen van hun zorgvrager niet 

kunnen of moeten ‘categoriseren’. Als een patiënt een verpleegkundige benadert met een 

(existentiële) vraag, kan deze die vanuit de theorie van de presentie niet negeren omdat zij geen 

pastorale achtergrond of ervaring heeft. De patiënt doet immers een appèl op haar in haar 

hoedanigheid van verpleegkundige. Dit gaat uit van persoonlijk vertrouwen en kan/mag niet 

afgewezen worden. Het is dan zorgethisch verantwoord om haar persoonlijke kwetsbaarheid te 

tonen en te laten zien hoe zij daarin staat. Het ‘er zijn’ is juist op dat moment van wezenlijk 

belang. ‘Er wat mee doen’ is een ander aspect. In de geest van de presentietheorie laat de 

zorgrelatie zich dan qua aard het best omschrijven als een relatie tussen ‘vrienden’ (Grypdonck, 

2007). Vriendschap betekent in deze context emotionele betrokkenheid en het ervaren van een 
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een persoonlijke relatie. Zij licht dit standpunt toe met een aansprekend voorbeeld uit de praktijk 

van de palliatieve zorg 

   
 “…palliatief verpleegkundigen gaan naar de begrafenis van hun patiënt ook wanneer dit 

 valt op hun vrije dag” (Grypdonck, 2007, p. 38).   

 
Zij stelt dat ‘er zijn’ de basis is van de hulpverlening in de palliatieve zorg. Vanuit het ‘er zijn’ 

geeft de verpleegkundige invulling aan ‘goede’ zorg voor de patiënt en diens familie.  

 

Tronto’s vier dimensies van ‘goede’ zorg benadrukken dat deze altijd relationeel van aard is. 

Volgens haar moet zorg ook in een politieke context beoordeeld worden. Hiervoor heeft zij een 

nieuwe, vijfde dimensie geïntroduceerd: ‘caring with (2013)’. Zij verwoordt daarmee haar visie, 

dat de manier waarop zorg georganiseerd en ingevuld wordt een afspiegeling is van de inrichting 

van de samenleving en hoe mensen daarin met elkaar (willen) omgaan. Hoewel ik dit zie als een  

een belangrijke randvoorwaarde voor het geven van ‘goede’ zorg – verpleegkundigen zijn in hun 

zorgverlening immers deels afhankelijk van hoe een instelling ‘goede’ zorg beleidsmatig 

faciliteert43 –  laat ik dit in deze thesis verder buiten beschouwing.  

 

Zoals beschreven zijn Van Heijst en Grypdonck het met Tronto eens, dat ‘goede’ zorg relationeel 

van aard is. Onderzoek van Van der Elst heeft aangetoond, dat kankerpatiënten een andere 

perceptie hebben van ‘goede’ verpleegkundige zorg dan de gemiddelde patiënt. Als zij op een 

palliatieve afdeling verblijven kennen zij meer waarde toe aan hun persoonlijke relatie met een 

verpleegkundige dan patiënten in een andere zorgsetting:  

 

“… a good nurse understands and empathises with the patient; he/ she takes 

responsibility  for following up and for responding timely and appropriately to the 

patient’s care need. ‘The good’ nurse emphasizes his/her presence by spending a 

sufficient amount of time alongside the patient so as to get to know each other better…” 

(Van der Elst et al., 2013; p. 726 ).  
In de verklaring van hun bevindingen benoemen zij de grotere kwetsbaarheid van palliatieve 

patiënten als meest waarschijnlijke oorzaak. Als zij geen uitzicht meer hebben op genezing, heeft 

dit bij kankerpatiënten grote psychische en sociale gevolgen. Hun groeiende persoonlijke 

kwetsbaarheid en zorgafhankelijkheid maakt dat hun eisen en verwachtingen met betrekking tot 

verpleegkundige zorgverlening veranderen, en sterk(er) gaan afwijken van wat in de literatuur 
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als gebruikelijk beschreven is. Dit vraagt dan ook om een andere inrichting van ‘goede’ zorg 

(Van der Elst et al., 2013). Van der Zande et al. (2013) vinden dat de ‘kunst’ van het verplegen 

hem zit in het oog hebben voor de morele waarden in de verpleegkunde en patiëntgerichte 

inkadering daarvan in het verlenen van goede zorg. In de palliatieve zorg is het cruciaal dat de 

verpleegkundige aandacht schenkt aan wat moreel van belang is voor ‘haar’ patiënt in diens 

specifieke zorg(behoefte). Een ervaren verpleegkundige weet niet alleen maar begrijpt ook 

precies wat excellente zorg inhoudt (Van der Zande et al., 2013). Bij excellente zorg is het niet 

zozeer de kennis en toepassing van evidence-based medicine die er toe doet maar bovenal wat en 

hoe iets zich voordoet in het samenspel van patiënt, diens naasten, de verpleegkundige en haar 

situationele intuïtie.  

 
In het boek “Van beginner naar expert” beschrijft Benner (2001) de zorggerelateerde aspecten 

van de verpleegkundige als waarnemer. Verpleegkundigen onderkennen nog te weinig wat hun 

taak is als het gaat om invulling van hun diagnostische en controlerende rol. Verpleegkundigen 

brengen meer tijd door met de patiënt dan de arts, en signaleren daardoor vaak eerder dat er iets 

niet klopt. Ervaring speelt daarbij een doorslaggevende rol. Zij categoriseert verpleegkundigen 

als ‘beginner’, ‘gevorderd’, ‘bekwaam’, ‘volleerd’ en ‘expert’ volgens het model van Dreyfus 

(1986). Dit model berust op drie fasen van vaardigheidsverwerving, die volgens Benner (2001) 

de kwaliteit van en senioriteit in de professionele beroepsuitoefening kenmerken: 

 
 Fase 1: het bewegen van vertrouwen op abstracte principes naar het gebruik van concrete 

ervaringen uit het verleden als modelsituaties. 

 Fase 2: het veranderen van de wijze waarop ‘de leerling’ de situatie waarneemt. Hierin wordt 

de situatie meer als compleet geheel gezien waarin bepaalde aspecten relevant zijn.  

 Fase 3: de transformatie van afstandelijk observator naar betrokken uitvoerder. De  

      verpleegkundige staat niet langer buiten de situatie maar is nauw betrokken.  

 

Juist door haar ervaring en kennis kan een expert-verpleegkundige in complexe situaties direct 

en adequaat handelen. Haar expertise berust op patroonherkenning uit opgedane werkervaring en 

op intuïtief handelen. Hierdoor verschuift het vertrouwen op abstracte principes en regels naar 

het gericht en bewust toepassen van eerder opgedane beroepskennis en –vaardigheden in 

vergelijkbare praktijksituaties. Dit brengt met zich mee dat nieuwe werksituaties genuanceerder 

en qua aanpak beter benaderd worden. Op grond van overtuigende resultaten in haar onderzoek 

onder in de zorg werkzame verpleegkundigen legt Benner (2001) grote nadruk op de waarde van 
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praktische kennis en intuitïe (een vorm van tacit knowledge) voor goede zorg. Verpleegkundigen 

gaan niet zomaar af op hun gevoel. Hun besluitvorming stoelt op professionele kennis, scherpe 

observatie van de patiënt en tacit knowledge. Hun vaak verrassend goed ontwikkelde ‘niet pluis 

gevoel’ wortelt in aanzienlijke praktijkkennis én -ervaring (Benner, 2001). Dit ondersteunt de 

oncologieverpleegkundige in het aan- en voorvoelen van naderend ‘onheil’ voor een palliatieve 

patiënt; vaak nog voordat deze zich daar zelf van bewust is. Dit komt de kwaliteit van hun 

zorgverlening ten goede en versterkt diens ‘onvoorwaardelijk’ vertrouwen in ‘zijn zuster’.   

 
De huisarts Eric Stolper (2010) voert het ‘niet pluis gevoel’ terug op een persoonsgebonden 

unieke mix van wetenschappelijke, praktische en contextafhankelijke kennis. Het draagt bij aan 

vroegtijdige onderkenning dat er bij de patiënt ‘iets mis is of ernstig mis kan gaan’. Hij geeft aan 

dat artsen op hun ‘niet pluis gevoel’ moeten leren vertrouwen om het vervolgens te kunnen 

gebruiken. De wetenschappelijke literatuur beschrijft het als een spontaan opkomende en 

onbenoembare zorg, waarbij bij de zorgverlener alle voelsprieten uitstaan naar de patiënt. Het is 

een gevoel waarbij de zorgprofessional ‘het’ denkt te weten maar ‘het’ nog niet evidence-based 

kan aantonen. Stolper (2010) beschrijft het als ‘skilled intuition’. Verpleegkundigen spreken over  

‘onderbuikgevoel’ en gebruiken daarbij uitdrukkingen als ‘het voelt niet goed’ of ‘het klopt niet’.  

 
Widdershoven (2000) reflecteert met een zorgethische bril op Benners model. Hij meent te zien 

dat de patiënt hierbij geen actieve rol toebedeeld krijgt. De verpleegkundige is de regisseur van 

het zorgproces vanuit haar specifieke deskundigheid en werkervaring. Er is sprake van een 

eenzijdige benadering. Dit staat op gespannen voet met de zorgethiek. ‘Goede’ zorg kan niet tot 

stand komen zonder de kennis en deskundigheid van die ene ‘expert’-verpleegkundige maar 

vereist per definitie ook de inbreng en ervaring van ‘haar’ patiënt in hun gezamenlijke zoektocht 

naar die individuele zorg, die specifiek voor hem passend is. Widderhovens observatie mag dan 

wetenschappelijk en zorgethisch juist zijn, vanuit de praktijk valt goed te onderbouwen dat de 

zwakte in zijn redenering ligt in het feit dat hij geen ruimte laat voor of rekening houdt met de 

nonverbale interactie en communicatie tussen zorgverleners en zorgontvangers die intensief bij 

elkaars welzijn betrokken zijn. In de behandeling van ernstig zieke (jonge) kinderen gaan 

zorgverleners niet zonder reden vaak wél serieus in op ‘onderbuikgevoelens’ van ongeruste 

moeders (Verkerk en Dijkstra, 2003). Wetenschappelijk is ook aangetoond en erkend, dat in de 

intermenselijke communicatie de informatieoverdracht voor 20% verbaal plaatsvindt en voor 

80% non-verbaal.44 Een ‘expert’ verpleegkundige met uiterst sensitieve voelsprieten zou dus 

(zeker in theorie) langs non-verbale weg vier maal zoveel informatie over de patiënt en diens 



 

Master Thesis Zorgethiek & Beleid Debby Blommaert  61

toestand kunnen oppikken dan deze verbaal aan haar overdraagt. Sheppard (1993), Wilkinson 

(1999), Thorsteinsson (2002) en McCabe (2004) hebben daarnaast overtuigend beschreven, dat  

 

 in de zorgrelatie van verpleegkundigen met (kanker)patiënten in de onderlinge communicatie 

zowel (verbale) feitelijke informatie als (non-verbale) gevoelens worden overgedragen; 

 in de zorgverlening de (oncologie)verpleegkundige de patiënt vaak erkenning laat blijken 

voor de gevoelens die deze geuit heeft, en deze vervolgens ook bespreekbaar maakt; 

 de kwaliteit van de communicatie tussen verpleegkundigen en (kanker)patiënten de kwaliteit 

van de verpleegkundige zorgverlening bepaalt (vanuit het perspectief van de patiënt).  

 

De kwaliteit van de (non-verbale) communicatie en interactie met patiënten zou het verschil 

kunnen maken tussen een (beginnende) gewone verpleegkundige en ‘a good nurse’. Zorg- en 

levenservaring zijn van grote toegevoegde waarde in de omgang met kwetsbare patiënten. 

 
5.4 Discussie en conclusie 

Over ‘goede’ zorg is veel nagedacht, onderzocht en geschreven. Een eenduidige definitie van 

‘goede’ zorg is desondanks niet voorhanden.  De zoektocht is nog altijd gaande. Het doet (mij) 

vanuit de verte denken aan het bijbelse verslag van de zoektocht van Prediker naar wijsheid en 

kennis. Prediker besluit zijn zoektocht met de volgende intrigerende observatie. 

 

“Ik heb veel wijsheid en kennis opgedaan. Ik heb me er met hart en ziel voor ingespannen 

te ontdekken wat wijs is, en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik 

ingezien, is enkel najagen van wind. Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En 

wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.” (Prediker 1: 16 – 18) 

  

Kennis van ‘goede’ zorg, zo heeft dit hoofdstuk beschreven, leidt niet vanzelfsprekend tot het 

verlenen van ‘goede’ zorg. Het vergroot wel het inzicht in wat in de zorgpraktijk van alledag het 

meest daaraan kan bijdragen. “Zorgdragen is een altijd cultureel bemiddelde en meestal ook 

institutioneel en professioneel vormgegeven praktijk.” (Van Heijst, 2005; p. 72). Tronto’s vier 

dimensies bieden een handzaam kader om daar handen en voeten aan te geven. Aandachtigheid, 

verantwoordelijkheid, competentie en ontvankelijkheid zijn kenmerken van een daarbij passende 

morele (grond)houding ten opzichte van de zorgvrager. “Zorg is een praktijk waarin houding en 

activiteit samengaan.” (Vanlaere en Gastmans, 2008, p. 208 – 209).  Hierbij is altijd sprake van 

wederkerigheid tussen zorgverlener en zorgontvanger. Volgens Vanlaere en Gastmans (2008) is 
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een verpleegkundige gebaat bij een initiële houding van morele nederigheid in een beginnende 

relatie met haar patiënt, omdat deze daardoor alle ruimte krijgt om zijn zorgen, onzekerheid,  

behoeften en persoonlijke waarden kenbaar te maken. In de ontmoeting en het gesprek met haar 

patiënt kan zij zo “Verständigung” faciliteren (zie § 4.6). De informatie, die de patiënt verbaal 

en non-verbaal met haar deelt, kan haar met name in een palliatieve zorgcontext helpen om daar 

gericht, authentiek en empatisch op in te spelen. In de onderlinge interactie kan zo ‘goede’ zorg 

tot stand komen. Tijd en professionele vrijheid zijn hiervoor belangrijke randvoorwaarden. Door 

de gestage opmars van bedrijfsmatig werken en standaardisering in de zorgverlening komt dit in 

de knel. Volgens Van Heijst (2005, p. 63) “perkt dit de ruimte in voor professionals om naar 

bevind van zaken te handelen, afgestemd op wat in dit geval nodig is. Dat doet afbreuk aan hun 

professionaliteit.”  

 

Haar gelijk ervaar ik dagelijks in mijn werk. Indien je als ‘expert’-oncologieverpleegkundige 

vanuit een zorgethisch perspectief eenmaal weet wát jóuw zorg ‘goed’ maakt, ervaar je in de 

omgang met palliatieve patiënten stil verdriet als je door gebrek aan tijd en/of professionele 

ruimte niet dienovereenkomstig kunt werken. Tijd om de patiënt in een gesprek te ontmoeten en 

om ‘er te zijn’ kan voor verpleegkundige en patiënt hét invoelbare verschil betekenen tussen 

standaardzorg en ‘goede zorg’. Onder deze omstandigheden en vooral bij déze patiënten kan 

SDM complementair zijn aan het verlenen van ‘goede zorg’. Een (oncologie)verpleegkundige 

zou daarbij vanuit haar vertrouwensrelatie met hen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan 

optimalisatie van de multidisciplinaire besluitvorming over hun (palliatieve) behandeling. 

Olthuis et al. (2013) stellen volgens mij terecht dat “Helping to make a medical decision in a 

good manner requires insight into the lived experiences of patients.” (p. 494). Het is in dit kader 

hoopgevend, dat de RVZ in een op 28 mei jl. verschenen Signalement daar specifiek op ingaat: 

 

“Welke factoren zijn voorwaardelijk voor een gezamenlijk besluitvormingsproces? 

Daarover bestaat een grote mate van overeenstemming. Vier factoren worden met stip 

genoemd: vertrouwen, empathie, eerlijkheid en – last but not least – tijd. Stuk voor stuk 

kunnen die ook gezien worden als voorwaarden voor goede zorg in bredere zin. En zoals 

meerdere geïnterviewden onderstrepen, dat is dan ook waar het hen uiteindelijk om gaat: 

om het geven en ontvangen van goede zorg (onderstreping DB). Gezamenlijke 

besluitvorming vormt daarvan een belangrijk onderdeel, maar is geen doel in zichzelf.” 

(RVZ, 2014; p. 82) 
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Zoals toegelicht in de paragrafen 4.6 en 5.3, maken de vier bovengenoemde ‘succesfactoren’ in 

principe integraal deel uit van de zorg die verpleegkundigen (professioneel behoren te) verlenen. 

Hun ‘goede’ zorg komt tot stand in zorgzame verbondenheid met en verantwoordelijkheid voor 

‘hun’ patiënten. De relationaliteit in Tronto’s  zorgethische benadering van ‘goede zorg’ komt 

daarin tot zijn recht door hun respectvolle omgang met hun kwetsbaarheid en afhankelijkheid. 

Door hún patiënten echt te ‘zien staan’ verlenen zij ‘goede zorg’, zoals dat Van Heijst (2005) 

voor ogen staat. En als zij zien hoe hun patiënten geleidelijk hun greep op hun leven verliezen en 

hun hoop inruilen voor wanhoop tonen ze hun empathie door ‘er te zijn’, zoals Grypdonck dat 

bedoelde.  

 

Kennis, vaardigheden en praktijkervaring zijn de basale instrumenten in de gereedschapskist van 

een (oncologie)verpleegkundige om ‘goede’ (palliatieve) zorg te geven. ‘A good nurse’ put 

daarnaast echter ook uit haar zorg- en levenservaring, doorleefde emoties en ‘skilled intuition  

om ‘háár’ patiënt te allen tijde empatisch met de situationeel vereiste houding en benadering 

precies díe zorg te verlenen, die het meest tegemoet komt aan diens behoeften. ‘A good nurse’ 

legt de nadruk op het ‘er te zijn’ en ‘doing the right thing’ voor de patiënt, die haar waardeert én  

vertrouwt als geen ander; zoals zo passend verwoord in het gedicht “My Nurse” op pagina 2. 
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Mevr. X 45 

Situatie 

Ik heb deze opdracht uitgevoerd bij een mw bekend met gemetastaseerd mammacarcinoom in 

beenmerg en skelet. Mw heeft sinds kort progressie met nieuwe levermetastasen. Mw was al 

bekend op de dagbehandeling ivm APD en zal nu gaan starten met Taxol. Dit is een grote 

tegenslag voor mw.  

Ik haal mw binnen voor haar eerste kuur en merk meteen dat mw erg verdrietig is. Als ik haar 

vraag hoe het met haar gaat, begint ze te huilen. Ze verteld dat ze bang is dood te gaan, dat ze 

niet weet hoe het nu verder moet en dat ze twee jonge kinderen heeft.  

Mw had niet begrepen dat ze eerste langs het lab had moeten gaan, waardoor ze nu veel 

vertraging oploopt. Hier baalt ze erg van. Ze snapt niet dat niemand haar dit goed verteld heeft. 

Ik neem lab af, terwijl mw haar verhaal doet. Omdat ook de leverwaarde bekend moeten zijn, 

moet mw lang wachten. Uit het lab blijkt dat de leverwaarde sterk verhoogd zijn en de VS raadt 

de kuur af. Mw is het hier totaal niet meer eens. Weet zeker dat haar internist wil dat de kuur 

door gaat. Haar internist is echter niet in huis. Na lang overleg tussen een andere internist en de 

VS wordt er besloten dat de kuur toch door mag gaan. Een grote opluchting voor mw, die het 

gevoel heeft dat haar hele leven van de kuur afhangt. 

Taak 

Mijn taak als verpleegkundige is om mw een luisterend oor te bieden en als advocaat van mw op 

te treden. Ik beschouw het als mijn taak om te kijken hoe ik een patiënt het beste kan begeleiden. 

En vind dat ik moet opkomen voor iets wat een patiënt graag wilt. 

Actie 

Ik heb vanaf het moment dat mw binnen kwam op de dagbehandeling haar de kans geboden haar 

verhaal te doen. De hele situatie zat mw hoog en zij vertelde hier gemakkelijk over. Af en toe 

hielp haar vriendin haar om uit haar woorden te komen. 

Ik heb mw de kans gegeven haar gevoelens te uiten. Mw was erg verdrietig en had deze 

tegenslag totaal niet verwacht. Ze voelde zich juist de laatste tijd wat beter. 

Ik heb geluisterd naar de gevoelens van mw, bevestigd dat ik heel goed begrijp hoe ze zich voelt 

en dat ze graag wil dat de kuur doorgaat. Hiervoor heb ik mijn best gedaan op te komen voor  

mw en de VSer erbij gehaald. Ook zij heeft het verhaal van mw aangehoord en daarna  

nogmaals overlegd met de internist Na overleg is uiteindelijk besloten dat de kuur toch door 

mocht gaan. 
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Resultaat 

Mw was opgelucht doordat zij haar verhaal heeft kunnen doen en was blij dat de kuur uit 

eindelijk toch door is gegaan. Mw staat aan het begin van een acceptatieproces, maar weet zelf 

ook dat het een palliatieve behandeling is. 

Reflectie 

Mw sprak vanaf het eerste kennismakingsmoment heel open met mij, waardoor wij snel in een 

heftig gesprek gewikkeld raakte. Ik vond het fijn dat ik haar de gelegenheid kon geven om haar 

emoties te uiten.  

Ik zat voor mijn gevoel tussen twee partijen in. Ik begreep volledig dat de VS afraadde de kuur 

door te laten gaan, maar snapte ook goed dat mw de kuur heel graag door wilde laten gaan. Ik 

voelde dat ik op moest komen voor haar belangen. En dat haar leverwaarde er waarschijnlijk 

niet beter op zouden worden de aankomende week. Ze was erg stellig in het wel willen krijgen 

van de kuur. Ik wilde me hier hard voor maken, al was ik niet overtuigd of dit het beste was voor 

mw. Dit vond ik lastig. Maar ik wilde wel graag bereiken dat de VS en internist goed naar de 

casus van mw zouden kijken, luisterden naar haar verhaal zodat er uiteindelijk een besluit zou 

komen wat goed zou zijn voor de gezondheidssituatie van mw voor zover dit mogelijk zou zijn. 
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Hoofdstuk 6 Discussie en conclusie  
6.1 Inleiding 

In de vorige hoofdstukken zijn de bevindingen gepresenteerd van de literatuurstudie naar 

palliatieve zorg, shared decision making (SDM) en de rol van de verpleegkundige in ‘goede’ 

zorg vanuit een zorgethisch perspectief. Voorafgaand aan de beantwoording van de hoofdvraag 

van deze thesis, neem ik de gepresenteerde inzichten kritisch onder de loep en bediscussieer ik 

de (mogelijke) bijdrage van SDM aan enerzijds goede palliatieve zorg en anderzijds de rol, die 

de (oncologie)verpleegkundige daarin vanuit een zorgethisch perspectief vervult. Dit hoofdstuk 

besluit ik met aanbevelingen voor empirisch onderzoek.  
6.2 Discussie  

In deze paragraaf bespreek ik de volgende drie discussiepunten: 

a. De spanning tussen ideaal en werkelijkheid van SDM; 

b. Het onder druk staan van SDM in de context van multidisciplinaire teams; 

c. De nadruk op skilled competenties en evidence-based werken in de zorg. 

Ad (a) De spanning tussen ideaal en werkelijkheid van SDM 

De inleiding verwoordde, dat de wetenschappelijke inzichten betreffende de rol van de 

(oncologie)verpleegkundige in de besluitvorming in de palliatieve zorg niet duidelijk zijn. Dit is 

moeilijk vol te houden, nu in de hoofdstukken drie en vijf duidelijk is geworden dat 

(oncologie)verpleegkundigen door hun “24/7-contact” sterk betrokken zijn bij de lichamelijke en 

psychosociale aspecten van de zorgbehoefte van de patiënt; zowel in de curatieve als palliatieve 

zorg. In de palliatieve zorg is geen uitzicht meer op genezing. De nadruk ligt niet zoals in de 

curatieve zorg op verlenging van het leven maar primair op het vergroten van de kwaliteit 

daarvan. Meer dan in de curatieve setting is het perspectief van palliatieve patiënten een qua 

duur en karakter onvoorspelbaar lijden en uiteindelijk de dood. Hun hoop op genezing en 

levensverlenging vervaagt langzaam maar gestaag. Hun kwetsbaarheid en zorgafhankelijkheid 

nemen onvermijdelijk toe (Grypdonck, 2007; Van Heijst 2005 en 2009). In deze context moet er 

niet alleen aandacht zijn voor symptoombestrijding. Goede palliatieve zorg gaat uit van de mens 

en niet van zijn ziekte(verschijnselen). In dit kader dient het accent te liggen op het unieke 

karakter van de situatie waarin de patiënt (geleidelijk) terechtkomt. Het streven naar en 

uiteindelijk aanbieden van daadwerkelijke zorg op maat staat centraal. 
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Zoals in hoofdstuk 1 besproken, richt ‘goede’ palliatieve zorg zich sterk op care. Daarin spelen 

(oncologie)verpleegkundigen een cruciale rol (Vaartio-Rajalin et al. 2011; Ten Haaft, 2013). 

Care wordt algemeen beschouwd als het specifieke domein van verpleegkundigen en kenmerkt 

zich door een sterke(re) patiënt- en persoonsgerichte benadering, die aantoonbaar afwijkt van het 

interventie- en instrumentele evidence-based denken in de cure. Goede verpleegkundige 

palliatieve zorg staat stil bij en richt zich op de belevingswereld van patiënt, en probeert ruimte 

te scheppen in de zorgrelatie zodat de patiënt ‘zich in zijn kwetsbaarheid kan (durven te) laten 

zien’ (Van Heijst, 2005; Grypdonck, 2007). Hierbij heeft de (oncologie)verpleegkundige vooral 

een begeleidende en coachende rol. Indien de situatie dit vereist, zal zij de belangen van ‘haar’ 

patiënt empatisch en op een inhoudelijke goede manier in het overleg met andere disciplines 

behartigen. De patiënt is te allen tijde leidend in haar zorgverlening. De verpleegkundige heeft 

een open en luisterende houding. De manier waarop zij in de praktijk omgaat met ‘haar’ patiënt 

en diens naasten kenmerkt de patiëntgerichte grondhouding en persoonlijke betrokkenheid in 

haar zorgverlening. Uit de literatuur blijkt, dat ‘a good nurse’ zich in de persoonlijke interactie 

laat zien door ‘er te zijn’; niet alleen in haar professionele rol en positie als verpleegkundige 

maar ook als medemens op die moeilijke momenten als er geen verklaringen, antwoorden of 

oplossingen zijn voor vragen en gevoelens waar ‘haar’ patiënt mee worstelt (zie casus mevr G. 

op p. 20 & casus dhr. M. op p. 28; Van der Elst et al., 2013). Kwetsbaarheid en wederzijdse 

geraaktheid krijgen hierdoor ruimte. Vanuit de relationele context kunnen dan menselijke 

kwaliteiten naar boven komen, en kan aandacht geschonken worden aan de betekenis van het 

ziek zijn voor de patiënt en hoe dit zijn mens-zijn beïnvloedt. In zorgzame handelingen kan een 

(oncologie)verpleegkundige een attitude ten toon spreiden die niet alleen getuigt van bewuste, 

patiëntgerichte aandacht maar ook van sensitiviteit voor wat de patiënt laat zien maar niet altijd 

verwoordt of (nog) kan verwoorden. Deze goede zorg kan alleen maar tot stand komen in de 

vertrouwensrelatie die tussen haar en ‘haar’ patiënt gegroeid is gedurende de intensieve, “24/7” 

zorgverlening. Als zich een situatie voordoet waarin de patiënt interventiegerichte hulp vraagt, 

kiest de (oncologie)verpleegkundige vanuit haar expertise, deskundigheid en ervaring dan die 

optie die het best past bij diens intrinsieke, onuitgesproken zorgbehoefte. 

 
De palliatieve zorg is de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd (Nederlandse Vereniging voor 

Verpleegkundigen werkzaam in Palliatieve zorg (NVVPZ), 2004). Innovatieve oncologische 

behandelingen blijken ook bij palliatieve patiënten het leven langdurig te (kunnen) verlengen. 

Kanker krijgt in toenemende mate het profiel van een chronische ziekte, waarin zich op diverse 

niveaus specifieke zorgproblemen voordoen. Het verlenen van ‘goede’ palliatieve zorg wordt 
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dan ook steeds meer geregisseerd in een multidisciplinair team. Hierbij gaat het steeds minder 

om informatieverstrekking aan de patiënt over zijn prognose en steeds meer om het bewaken en 

waar mogelijk optimaliseren van zijn kwaliteit van leven in lijn met de wensen van hem en zijn 

dierbaren. In de praktijk blijkt dit niet altijd makkelijk (Verkerk, 2003; Widdershoven en Abma, 

2011; Huijer et al, 2013; Olthuis et al. 2013; Kiers, 2013). Het gegeven, dat zijn behandeling 

voornamelijk vanuit de arts-patiëntrelatie invulling krijgt, speelt daarin een belangrijke rol 

(Adriaansen, 2007). In hoofdstuk 4 is beschreven dat de gezamenlijke besluitvorming vanuit 

diverse perspectieven benaderd kan worden. “Het model van gezamenlijke besluitvorming ziet er 

op het oog eenvoudig uit maar de werkelijkheid is natuurlijk veel complexer.” (Ouwens et al., 

2012; p. 32). Was de arts voorheen oppermachtig in het paternalistisch bepalen van wat goed 

was voor zijn patiënt, in de SDM-structuur heeft de patiënt meer ruimte voor de eigen inbreng. 

Zoals beschreven in de paragrafen 4.3 en 4.5 ligt het primaat bij SDM desondanks in de praktijk 

nog veelal bij de arts; zij het dat de arts vanuit een dialogische zorgrelatie nu in ieder geval wel 

formeel de verantwoordelijkheid voor diens behandeling met de patiënt deelt. Inventarisatie en 

bespreking van alle behandelingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de inbreng van de arts. Dat 

geldt daarmee feitelijk ook voor de selectie van de voor de patiënt beste behandeling met behulp 

van SDM. Dit geldt a fortiori bij onmondige patiënten of patiënten die wars zijn van (deelname 

aan) SDM. Het zet een rem op verdere, patiëntgerichte verbetering van de palliatieve zorg. 

 

Ad (b) Het onder druk staan van SDM in de context van multidisciplinaire teams 

Het werken in een multidisciplinair team leidt in de praktijk vaak tot onderlinge strubbelingen, 

omdat iedere discipline vanuit het eigen perspectief blijft redeneren en handelen. Geïntegreerd, 

discipline-overstijgend overleg komt niet altijd van de grond. Hierbij speelt mee dat artsen van 

oudsher gericht zijn op het beter maken (cure) van de patiënt en ‘mentaal’ lijken af te haken als 

dit niet meer mogelijk is. De behandelingsrelatie verandert daardoor en kan dan zelfs eindigen in 

‘overdracht’ aan een andere ‘arts met meer kennis en ervaring op het gebied van de palliatieve 

zorg’. In Medisch Contact (26 juni 2014) beschrijft een huisarts, die zelf ongeneeslijk ziek is, 

hoe hij de invulling van shared decision making ervaart als onderdeel van een protocollaire 

behandeling, die hem zonder oog voor zijn specifieke wens en context wordt voorgelegd. Zijn 

verhaal beschrijft een ziek mens – en dus uitdrukkelijk niet een arts! – in al zijn zwakheid en 

onzekerheid. Hij als (ervarings)deskundige weet meer en beter dan ‘normale patiënten’ wat de 

behandeling van kanker inhoudt en wat dit met je doet als mens. Hij heeft dit ervaren bij veel van 

zijn eigen patiënten en kiest daarom weloverwogen voor de kwaliteit en niet voor de lengte van 
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zijn leven. Zijn oncologe blijkt op grond van haar eigen normen en waarden daar grote moeite 

mee te hebben en dringt daarom tóch sterk aan op behandeling. Omdat hij het gevoel heeft niet 

echt gehoord en gekend te worden, schreef hij haar een open brief. Hij wil daarmee haar aanpak 

onderwerp maken van intercollegiale discussie onder artsen (Van den Bosch, 2014). Bert Keizer 

(arts en Trouw-columnist) begrijpt hem, en roept zijn lezers op zich in discussies met oncologen 

te wapenen met nuchterheid (Keizer, 2014). Waarom? De volgende regels spreken boekdelen. 

 

“Oncologen kijken erg goed naar uw lichaam, maar nauwelijks naar uw ziel. Zij hebben, 

of nemen, daar de tijd niet voor, en verwijzen u voor die pijn naar de psycholoog. Zo 

houden ze hun eigen onhandigheid op dit gebied in stand. Er is niet één oncoloog die in 

het kader van haar specialisatie heeft moeten laten zien dat ze goed gezelschap kan zijn 

voor lijdende mensen, die worstelen met angst en wanhoop. (…) Ik denk dat oncologie al 

veel van de door van den Bosch gezochte kwaliteit zou winnen als oncologen al hun 

patiënten tot in hun laatste uren zouden moeten bijstaan. Dat gaat echt niet gebeuren en 

dus is het advies: wapen uzelf met nuchterheid…” (Keizer, 2014) 

 

Ad (c) De nadruk op skilled competencies en evidence- based werken in de zorg 

Ook (oncologie)verpleegkundigen lijken hun heil te zoeken in de onder (b) vermelde eenzijdige 

benadering, die zich baseert en richt op kennis en ‘skilled competencies’. In het Nederlands 

Tijdschrift voor Evidence-Based Practice onderschrijven Friesen-Storms et al. (2014) het gebruik 

van SDM op grond van evidence-based practice als waardevol voor de verpleegkundige zorg. 

Als sprake is van curatieve zorg is deze benadering meer van toepassing dan wanneer er geen 

genezing meer mogelijk is. Omdat deze vorm van verpleegkundige zorg(verlening) in het kader 

van meer taakherschikking in de zorg gericht aansluiting zoekt bij het medisch denken, zal in de 

daarop afgestemde SDM informatie-uitwisseling met patiënten medische kennis en evidence-

based denken de boventoon voeren. Hiermee lijkt de verpleegkundige haar specifieke domein 

van de ‘care’ enigszins te verlaten. Als het geven van goede verpleegkundige zorg primair vanuit 

evidence-based medicine & practice, protocollen, richtlijnen en zorgpaden bezien wordt, gaat dit 

onvermijdelijk ten koste van het oog hebben voor de unieke situatie van de patiënt. Vanuit een 

zorgethisch perspectief komt dit dan op gespannen voet te staan met hoe verpleegkundigen 

‘goede zorg’ verlenen aan palliatieve patiënten en deelnemen aan besluitvormingsprocessen die 

daarmee samenhangen. Hoewel hier goedbedoelde professionele intenties aan ten grondslag 

liggen, kan dit tenslotte onwillekeurig leiden tot een mismatch tussen wat de palliatieve patiënt 
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qua zorgethisch verantwoorde verpleegkundige zorg behoeft en wat hij in dit opzicht reëel aan 

zorg ontvangt (zie noot 29; Goossensen, 2014). De patiënt wordt dan niet daadwerkelijk gezien, 

gehoord en begeleid in het articuleren van voorkeuren en behoeften, en krijgt daardoor ook niet 

(meer) de gelegenheid zijn laatste levensfase zo in te richten en door te maken zoals hij dit voor 

ogen heeft.  

 
Volgens de in deze studie gepresenteerde literatuur ligt het primaat van goede verpleegkundige 

zorg niet in de instrumentele, verpleegtechnische handelingen maar in de (vertrouwens)relatie, 

die de verpleegkundige aangaat en opbouwt met haar patiënt; zie hoofdstuk 5. Door echt in deze 

relatie te staan heeft zij alle gelegenheid om te luisteren naar haar patiënt en hem zó te leren 

kennen, dat zij hem ook zonder verbale toelichting kan begrijpen en begeleiden in zijn dagelijkse 

zorgbehoefte. Onder deze omstandigheden is haar rol die van luisteraar, vertaler, boodschapper 

en bemiddelaar naar zowel andere disciplines als de naasten van haar patiënt. In de casus op 

pagina 50 geeft de oncologieverpleegkundige-in-opleiding aan, dat zij haar rol ziet als die van 

een advocaat. Het maakt echter niet uit welke rol een (oncologie)verpleegkundige  feitelijk 

vervult, in besluitvormingsprocessen toont en gebruikt zij de toegevoegde waarde van haar 

unieke en persoonlijke combinatie van kennis, vaardigheden, tacit knowledge en werkervaring. 

Verpleegkundige handelingen zoals het inbrengen van een infuusnaald voert zij niet alleen 

verpleegtechnisch goed uit maar vooral vanuit betrokkenheid met en zorgzaamheid voor haar 

patiënt. ‘A good nurse’ gaat een dialogische relatie aan met haar patiënt in het besef dat in deze 

relatie niet alleen haar patiënt maar ook zij zelf kwetsbaar is (Houtlosser, 2010). Vanuit deze 

wederzijds betrokken mensrelatie is er sprake van een zekere gelijkwaardigheid. Pas als zij met 

haar hart in deze relatie staat kan zij ‘goede zorg’ verlenen aan haar palliatieve patiënt en zich als 

een goede (oncologie)verpleegkundige onderscheiden. 

 
Uit deze literatuurstudie komt naar voren, dat de verpleegkundige een essentiële rol speelt in de 

besluitvorming over de behandeling van haar patiënt(en). Dit berust niet op haar positie of 

‘beslis’-macht zoals besproken is in hoofdstuk vier, maar komt voort uit de vertrouwensrelatie 

die zij met haar patiënt(en) heeft opgebouwd in een ‘24/7’ dialogische zorgrelatie. Deze 

relatiegerichte benadering (relationship-based care) is van grote betekenis in SDM, dat geacht 

wordt te zijn gebaseerd op vertrouwen tussen zorggever en zorgvrager (Elwyn,  2012).  SDM als 

concept kan mogelijk worden verrijkt door zich inhoudelijk te verbinden met inzichten uit de 

wetenschappelijke discussie rond enerzijds de ‘ good nurse’ en anderzijds relationship-based 

care. In de Verenigde Staten heeft Mary Koloroutis (2004) zich ingezet voor relationship-based 
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care, die model staat voor shared care (SC).46 Zij is de mening toegedaan, dat ook bij SC goede 

zorgverlening in essentie neerkomt op het aangaan van een unieke relatie met de zorgvrager. SC 

lijkt uitgangspunten te hebben die overeenkomen met die van de zorgethiek. Koloroutis baseert 

haar visie op drie principes. Het eerst principe gaat uit van de relatie tussen de professional en de 

patiënt. De zorgverlening gaat er vanuit dat iedere patiënt uniek is en een eigen verhaal heeft. Zij 

verwoordt dit als volgt:  

 
 “…the careprovider conveys an unwavering respect and personal concern for the   

 patient, strives to understand what is most important to this particular patient and   

 family, safeguards their dignity and well-being, and actively engages them in all  aspects 

of the patient’s care…” (Kolouritis, 2004; p.5.) 

 

Haar tweede principe gaat om effectieve zelfzorg. Hieronder verstaat zij:  

 
“… individuals possess the skills and knowledge to manage their own stress, articulate 

personal needs and values, and balance the demands of the job with their physical and 

emotional health and well-being…” (Kolouritis, 2004; p. 5.) 

 
Hiermee benadert zij de patiënt als individu met een eigen beleving; in staat om op eigen wijze te 

verwoorden wat hij ervaart en beleeft. Haar derde principe betreft de houding en het werk van 

zorgprofessionals:  

  
 “… delivery of compassionate quality care requires a commitment by all members…

 Quality care occurs where the standard among members of the health care team is to 

 respect and affirm each other’s unique scope of practice and contribution to achieve a 

 common purpose…” (Kolouritis, 2004; p. 6.) 

 
Zorgverlening vindt plaats vanuit de betrokkenheid van zorgverleners voor hun zorgvrager maar 

ook vanuit de gedachte dat zorgverleners onderling  collegiaal respect en waardering verdienen 

voor hun unieke achtergrond en inzet om het gemeenschappelijk doel (goede zorg) te realiseren. 

Zij stelt dat in de multidisciplinaire samenwerking iedereen ertoe doet. Zij legt echter vooral 

nadruk op de bijzondere rol van de verpleegkundige:  “…the nurse has a pivotal role at the point 

of care…, the relationship between the nurse and patient/family provides the foundation for the 

care experiences…” (Kolouritis, 2004; p.14.) 
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Vanuit een zorgethische benadering, die uitgaat van de visies van Tronto (1993), Van Heijst 

(2005 en 2009) en Grypdonck (2007),  kan de verpleegkundige vanuit haar rol in SC met de 

combinatie van eigen kennis, werkervaring en professionele expertise in het kader van haar 

vertrouwensrelatie met haar patiënt een waardevolle bijdrage leveren aan SDM over de voor hem 

meest passende behandeling.  Als de (oncologie)verpleegkundige zich daarbij geroepen en 

verantwoordelijk voelt om samen met haar patiënt diens zorgbehoeften en levensvragen te 

verkennen en om vervolgens ook samen te zoeken naar de zorg die daar het best op aansluit, is er 

sprake van ‘goede’ palliatieve zorg   
6.3 Conclusie 

In relatie tot mijn hoofdvraag ‘Op welke wijze dragen (oncologie)verpleegkundigen bij aan de  

besluitvorming van patiënten in de palliatieve zorg en wat betekent dit voor het concept van 

shared decision making?’ brengt het bovenstaande mij tot de conclusie dat verpleegkundigen op 

een individuele, relatiegerichte manier aan gezamenlijke besluitvorming (kunnen, moeten én 

willen) bijdragen vanuit de vertrouwensrelatie met hun patiënten en het vertrouwen dat deze 

patiënten hebben in haar professionele kennis, ervaring en expertise. Vanuit de persoonlijke 

betrokkenheid en de eigen kracht van ‘a good nurse’ draagt zij bij aan een verrijking van SDM. 

De (oncologie)verpleegkundige verliest de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van haar patiënt en 

van zichzelf daarbij niet uit het oog en durft SDM vanuit de relatie als wederkerig leerproces te 

benaderen; zelfs als er geen bevredigend antwoord of medisch effectieve interventie meer 

mogelijk is. De kracht van het ‘er te zijn’, shared care en medemenselijkheid ondersteunen haar 

relatie met haar patiënt. Vanuit diens perspectief en het gezamenlijk nadenken komt met elkaar 

en afgestemd op diens specifieke situatie ‘goede’ zorg tot stand. Hierbij gaat het niet om ‘het 

doen’ maar vooral om de manier ‘hoe’ zorg zich manifesteert. De wijze waarop ‘a good nurse’ 

haar benificence tot uitdrukking brengt, laat zien dat de ander (de patiënt) er wezenlijk toe doet. 

Zij is er voor de patiënt. 

 
6.4 Persoonlijke noot 

Aan het eind van deze thesis voeg ik nog graag de persoonlijke noot toe, dat de zorgethiek mijns 

inziens niet vanuit een ‘ik-heb-de-wijsheid-in-pacht’-houding de hoofdvraag  - Op welke wijze 

dragen (oncologie)verpleegkundigen bij aan de besluitvorming van patiënten in de palliatieve 

zorg? - kan beantwoorden. Wel kan zij proberen vanuit praktijken woorden en inzichten aan te 

reiken (aan verpleegkundigen), die misschien waardevol zijn in de zorg waar zij werkzaam zijn 

en samenwerken met andere disciplines. Uit cijfers van de Signaleringscommissie van het KWF 
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blijkt dat in 2020 het aantal ‘chronische’ kankerpatiënten verder zal toenemen. Er zal dus de 

komende jaren een groter beroep gedaan worden op palliatieve zorgverleners. Verpleegkundigen 

moeten daarom zelf proactief meer ruchtbaarheid en invulling geven aan hun groeiende rol in 

SDM over de behandeling van hun patiënten. Zij moeten zich beijveren om hen nog meer en 

beter te ondersteunen in (een van) de moeilijkste fase(n) van hun leven, die ingekleurd wordt 

door broosheid, afhankelijkheid, kwetsbaarheid en eindigheid. Daarmee kunnen zij niet alleen 

effectief bijdragen aan optimalisering van hun kwaliteit van leven maar ook aan de kwaliteit van 

hun sterven(sproces).  

 
‘A good nurse’ is in dit verband door haar unieke professionele deskundigheid en ervaring als 

‘expert’-verpleegkundige bij uitstek in staat om de zorgbehoefte(n) van de patiënt aan te voelen 

en te verwoorden, en daarmee om hem te ondersteunen of vertegenwoordigen in de gezamenlijke 

besluitvorming over zijn daarop afgestemde, individuele zorg. Om dit te illustreren verwijs ik 

andermaal naar de uitspraak van Verkerk tijdens het congres ‘Ethics of Care’ in 2007. Ik kan mij 

daar geheel in vinden, en neem als zodanig de academische vrijheid om de verwoording deels 

aan te passen aan mijn thesis: 

 
‘…in de palliatieve zorg gaat het nog meer om niet alleen ‘doing things right’ maar 

vooral om ‘doing the right thing…’ 47 met kennis en deskundigheid in combinatie 

 met wijsheid in die omstandigheden waar ‘a good nurse’ zich laat raken door haar 

patiënt, die aan haar goede zorg is toevertrouwd.  

 

Ik besluit dit hoofdstuk met de aanbeveling om via zorgethisch kwalitatief empirisch onderzoek 

de observaties en bevindingen uit mijn literatuuronderzoek nader te onderzoeken. Ik ben vooral 

benieuwd hoe in praktijken wordt omgegaan met de eerder omschreven spanningen die de 

verpleegkundige daarin tegenkomt, en hoe met deze spanningen wordt omgegaan. Het intrigeert 

mij dat in Nederland nog maar zo weinig aandacht is besteed aan de rol van de verpleegkundige 

(bij SDM) in de palliatieve zorg, terwijl zij een spilfunctie vervult in de organisatie en invulling 

van ‘goede’ zorg .       
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Nawoord 
Met de afronding van deze Master Thesis bekroon ik mijn studie Zorgethiek & Beleid. Twee 

leerzame maar ook vermoeiende studiejaren zijn omgevlogen. Nu mijn wekelijkse colleges en 

‘verplichte’ zelfstudie uit mijn leven wegvallen, kan ik mij echter richten op toepassing en 

misschien ook verdieping van mijn opgedane kennis. Hoe jong ik ook ben, ik voel mij daarin 

niet geremd… Voor mijn gevoel kan ik met de inzichten en de woorden, die ik in mijn studie heb 

opgedaan, een grotere bijdrage leveren aan verbetering van de verpleegkundige zorg in de 

breedte. Het is een mooie uitdaging voor de komende 10 jaar.  

 
Met het risico iemand over het hoofd te zien, maak ik hierbij graag van de gelegenheid gebruik 

een aantal mensen persoonlijk te bedanken voor hun bijdrage aan mijn academische vorming. In 

de eerste plaats wil ik Prof. Dr. Frans Vosman noemen, die mij in de collegezaal én daarbuiten 

goed heeft leren kennen… Met zijn observerende blik, rust, wijsheid en geduld heeft hij er altijd 

op vertrouwd,  dat het met mij wel goed zou komen. Mij als student te woord staan moet voor 

hem een onvergetelijke ervaring zijn geweest! Ik ben Dr. Merel Visse bijzonder dankbaar voor 

de fijne en instructieve gesprekken, die wij met elkaar gevoerd hebben over mijn Thesis. Met 

haar altijd positief- kritische manier van vragen stellen, warme betrokkenheid en vooral geduld 

haalde zij in mij het beste naar boven om in de universiteitsbibliotheek in de vakliteratuur te 

spitten naar (overtuigende) antwoorden. Zonder haar persoonlijke inzet had ik mijn Thesis niet 

op tijd afgerond. Mijn dank gaat ook uit naar Prof. Dr. Carlo Leget, die als tweede lezer mocht 

oogsten wat Dr. Merel Visse gezaaid had. En natuurlijk komt ook mijn lieve collega’s op het 

werk dank toe voor hun interesse, betrokkenheid en bemoediging als ik weer kreunde onder de 

studielast. Wat zou mijn Thesis geweest zijn zonder jullie casuïstiek? Dank ook aan mijn “derde 

lezer” Dr. José Gieskes, die mij met haar humor, relativerende opmerkingen en ‘geloof in mij’ 

bleef aanmoedigen. Door haar praktische hulp kon ik verbergen hoe digibeet ik ben.  

 
Tot slot bedank ik mijn man Kenneth Watson, die mij wees op deze studie. Ik was het niet direct 

met hem eens dat deze studie mij op het lijf geschreven was. Hij kende mij echter beter dan ik 

mijzelf kende. De zorgethiek staat voor alles waar ik voor wil staan in mijn zorgverlening. Dank 

voor je geduld en morele steun, als ik weer in de boeken zat. Ik begrijp daardoor beter hoeveel 

moeite en tijd het kost om onderwerpen wetenschappelijk goed uit te zoeken. Ik ben dankbaar 

dat je je door mijn studie nooit persoonlijk tekort gedaan voelde. Jij hebt de woorden ‘er te zijn’ 

van Grypdonck betekenis gegeven en voor mij tot leven gebracht!   



 

Master Thesis Zorgethiek & Beleid Debby Blommaert  75

Literatuur 
Adriaansen, M. (2007). Het leven comfortabeler maken. TVZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 7/8, 

p.26  

Arend, A. van der. (2003). De verpleegkundige als ‘patient advocate’. TGE Tijdschrift voor 

Gezondheidszorg en Ethiek 13 (3), p. 71 – 74.  

Arnstein, R.S. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Planning Association 

16 (2). p. 187 - 195. 

Bélanger, E. Rodriguez, C. Groleau, D. (2010). Shared decision-making in palliative care. Palliative 

Medicine 25 (3), p. 242 – 261. 

Benner, P. (2001). Van beginner naar expert. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.  

Bosch, H. van der. (2014). Elke dag is er één, maar kwaliteit is voorwaarde. Brief aan oncoloog licht 

weigeren van behandeling toe. Medisch Contact 26, 1318 -1319. 

Brink – Muinen, A. van den. Dulmen, S.M. van. Haes, H.C.J.M. et al. (2006). Has patients’ 

involvement in the decision-making process changed over time? Health Expectations 9, p. 333 – 342.    

Broersen, S. (2011). Shared decision making voor beginners. Medisch Contact 26, 1639 – 1641. 

Campbell, A. (1984). Nursing, nurturing and sexism. In: Campbell, A. Moderated love: a theology of 

professional care. Londen: SPCK. 

Cannaerts, N. et al. (2000). Palliatieve zorg: Zorg voor het leven. Gent: Academia Press. 

Charles, C. et al. (1997). Shared decision making in the medical counter: what does it mean? (or it takes 

at least two to tango) Social Science and Medicine 44 (5): p. 681 – 692. 

Charles, C. et al. (1999). Decision making in the physician-patient encouter: revisiting the shared 

treatment decision- making model. Social Science and Medicine 49 (5): p. 651 – 661.  

Clark, N. et al. (2009). Consideration of Shared Decision Making in Nursing: a Review of Clinicals’ 

Perception and Interventions. Open Nursing Journal 3, 65 – 75. 

Coulter, A. (2003). Patient information and shared decision making in cancer care. British Journal of 

Cancer. 89 Suppl 1: S15 -16.  

Coulter, A. (2010). Do patients want a choice and does it work? BMJ Oct 14; 341: c4989. 

Coulter, A. et al. (2011). Implementing shared decision making in the UK. Z Evid Fortbild Qual 

Gesundhwes 105 (4): p. 300 - 304. 

Cramer, F. (2009). To Live Until You Die: Quality of Life at the End of Life. Clinical Journal of 

Oncology Nursing. 14 (1): p. 53 – 56. 

Cusveller, B. (2004). Met zorg verbonden. Een filosofische studie naar de zindimensie van 

verpleegkundige zorgverlening. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief.  

Dreyfus, H.L. & Dreyfus, S.E. (1986). Mind over machine: The power of Human Intuition and Expertise 

in the Area of Computers. New York: Free Press. 



 

Master Thesis Zorgethiek & Beleid Debby Blommaert  76

Elst, E. van der, Dierckx de Casterlé, B. Biets, R. Rchaidia, L. Gastmans, C. (2013). Oncology 

patients’ perception of “the good nurse”: a descriptive study in Flanders, Belgium Med. Health Care and 

Philosophy 16, p. 719 -729. 

Elwyn, G. Frosch, D. Thomson, R. et al. (2012). Shared Decision Making: A Model for Clinical 

Practice, J Gen Intern Med 27(10): p. 1361 - 1367. 

Emanuel, E.J. et al. (1992). Four models of the physician - patient relationship. JAMA 16, 1- 9. 

Fraenkel, L. McGraw, S. (2007). What are the essential elements to enable patient participation in 

medical decision-making? Society of General Internal Medicine 22, p. 614 – 619.  

Frosch, D.L. May, S.G. Rendle, K.A.S., et al. (2012). Authoritarian Physicians and Patients’ Fear of 

Being Labeled ‘Difficult’Among Key Obstacles To Shared Decision Making. Health Affairs 31 (5), p. 

1030 – 1037.  

Gastmans, C. Dierckx de Casterlé, B. (red.) (2000). Verpleegkundige excellentie. Verpleegkunde tussen 

praktijk en ethiek. Maarsen: Elsevier gezondheidszorg. p. 11.  

Gastmans, C. (2000). Morele houdingen in de verpleegkunde. In: Gastmans, C. Dierckx de Casterlé, B. 

(red.) (2000). Verpleegkundige excellentie. Verpleegkunde tussen praktijk en ethiek. Maarsen: Elsevier 

gezondheidszorg; p. 63 -76. 

Gastmans, C. (2000). Morele houdingen in de verpleegkunde. In: Gastmans, C. Dierckx de Casterlé, B. 

(red.) (2000). Verpleegkundige excellentie. Verpleegkunde tussen praktijk en ethiek. Maarsen: Elsevier 

gezondheidszorg; p. 67. 

Gastmans, C. (2001). Cirkels van Zorg. De Bijdrage van de Zorgethiek. In: Neste, F. van, Taels J., Cools 

A. (eds.) (2001). Van klinische ethiek tot biorecht. Leuven: Uitgeverij Peeters. 

Gezondheidsraad (2008). Taakherschikking in de gezondheidszorg, Den Haag: Gezondheidsraad; 

publicatienr. 2008/25. 

Gilligan, C. (1982). In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development. Cambridge: 

Harvard University Press 

Grypdonck, M. (2007). Er zijn en er blijven. Presentie in de Palliatieve zorg. Pastorale Nieuwsbrief 134-

1, p. 31-39. 

Haaft, C. ten. et al. (2013). Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en 

einde van het leven. Signalement. ZonMw. p. 16. 

Haaft, C. ten. et al. (2013). Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en 

einde van het leven. Signalement. ZonMw. p. 26. 

Heijst, A. (2005). Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Kampen: Uitgeverij 

Klement. 

Heijst, A. (2009). Iemand zien staan. Zorgethiek over erkenning. Kampen: uitgeverij Klement.  

Holmström, I. Röing, M. (2010). The relation between patient- centeredness and patient empowerment: 

a discussion on concepts. Patient Educ Couns. May 79 (2), 167 -172. 



 

Master Thesis Zorgethiek & Beleid Debby Blommaert  77

Houtlosser, M. (2010). In goede handen. Verpleegkundige beroepsuitoefening in moreel perspectief. 

Leiden: Proefschrift Universiteit Leiden. 

Houtlosser, M. (2010b). In goede handen. Verpleegkundige beroepsuitoefening in moreel perspectief. 

Leiden: Proefschrift Universiteit Leiden: p. 141 - 143. 

Houtlosser, M. (2010c). In goede handen. Verpleegkundige beroepsuitoefening in moreel perspectief. 

Leiden: Proefschrift Universiteit Leiden: p. 51– 52. 

Houtlosser, M. (2010c). In goede handen. Verpleegkundige beroepsuitoefening in moreel perspectief. 

Leiden: Proefschrift Universiteit Leiden: p. 62. 

Huijer, M. et al. (2003). Emoties en verlangens in de palliatieve zorg. In: Verkerk, M. et al. (2003). 

Ethiek en palliatieve zorg. Assen: Koninklijke van Gorcum BV. p. 91. 

Jacobs, G. (2008). Empowerment en doelgroep participatie in de gezondheidsbevordering en preventie. 

Empowerment en public health.  

Jansen, M.G.M.J. (2005). Presentie en prestatie. Sleutelbegrippen van een verpleegethiek. Utrecht: 

Proefschrift Universiteit Utrecht. 

Kamphuis, T. et al. (1988). Verpleegkundigen en ethiek. Groningen: Wolters Noordhoff. 

Keizer, B. (2014), Wapen u met nuchterheid. Trouw (De Verdieping), p. 10 

Kiers, B. (2013). Shared decision making is nog een utopie. Zorgvisie september. 

Kolorouritis, M. (2004). Relationship Based Care: a model for Transforming Practice. Minneapolis: 

Creative Health Care Management. p.5 -14. 

Kreulen, E. (2014). Overleg arts en patiënt is vaag begrip. Dokters vergeten vaak goed te luisteren. In 

Trouw 30 mei. 

Leget, C. (2014). Het mensbeeld in palliatieve zorg. TGE 24 -1. 

Makoul, G. et al. (2006). An Integrative model of shared decision making in medical encounters. Patient 

Education and Counseling 60, p. 301 – 312. 

McCabe C. (2004), Nurse-patient communication: an exploration of patients’ experiences, Journal of 

Clinical Nursing 13: p. 41 - 49 

Moser A. Houtepen R. van der Bruggen H. et al. (2009). Autonomous decision-making & moral 

capacities, Ethics Nursing 16, p. 203 – 218. 

Most, M van der. (2012). Van onbevoegd handelen naar taakherschikking, TVZ Tijdschrift voor 

Verpleegkundigen 5, p. 12 – 15. 

Noddings N. (1984). Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education, Berkeley: University 

of California Press 

Olthuis, G. Leget, C. Grypdonck, M. (2013). Why shared decision making is not good enough: lessons 

from patients. Med. Ethics 00 p. 1-3.  

Osselen Riem, J. v. (2004). Zorg op de grens. Palliatieve zorg in ethisch perspectief. Utrecht: Uitgeverij 

LEMMA BV. p. 46 -52. 



 

Master Thesis Zorgethiek & Beleid Debby Blommaert  78

Ouwens, M. Burg, S. van der. Faber, M. Weijden, T. van der. (2012). Shared decision Making & 

Zelfmanagement Literatuuronderzoek naar begripsbepaling. 

Pavlish, C. Ceronsky, L. (2009). Oncology nurses’perceptions of nursing role and professional attributes 

in palliative care. Clinical Journal of Oncology Nursing 13, p. 404 – 412. 

Pijnenburg, M. (1994). Verpleegkundige ethiek. In: Leeuw, J.de. et al. Onderwijs in Verpleegkundige 

ethiek. Best: Uitgeverij Damon. 

Pool, A. Coenen, L. Keesom, J.G.M. (2007). Doordacht verplegen: beroepsrollen van de 

bachelorverpleegkundige, Den Haag: Lemma p. 100.  

Rchaidia, L. Dierckx de Casterlé, B. Blaesser, L. de. Gastmans, C. (2009). Cancer Patients’ 

Perception of the Good Nurse: a Literature Review. 16: p. 528 – 542.  

Regenmortel, T. van. (2009). Empowerment als uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg. 

Journal of Social Interventions: theory & practice 18: 4, p. 22 - 42. 

RVZ (2010). De patiënt als sturende kracht, Raad voor Volksgezondheid en Zorg, Den Haag. 

RVZ (2014). Wanneer samen beslissen niet vanzelf spreekt. Signalering Ethiek en Gezondheid 2014/2. 

Den Haag: Centrum voor Ethiek en Gezondheid. 

Sandman, L. & Munthe, C. (2009) Shared decision making and patient autonomy. Theoretical Medicine 

and Bioethics. 30: p. 289-310. 

Saunders, C. (1976), Care of the dying. Nursing Times 72 (26): p. 1003 - 1005 

Sevenhuijsen, S. (1996). Oordelen met zorg. Feministische beschouwingen over recht, moraal en 

politiek. In: Neste, J. van. Taels, J. Cools,A. (red.). (2001) Gastmans, C. (2001). Cirkels van zorg. De 

bijdrage van de zorgethiek. Leuven: Uitgeverij Peeters. p. 227- 251. 

Sheppard, M. (1993). Client satisfaction, extended intervention and interpersonal skills in community 

mental health. Journal of Advanced Nursing 16: p. 246 – 259.  

Smit, C. (2012). Een nieuwe horizon. Hoogwoud: Kirjaboek. 

Smits, M. (2004). Zorgen voor een draaglijk bestaan. Morele ervaringen van verpleegkundigen. 

Amsterdam: Aksant; p. 200. 

Smits, M. (2004b). Zorgen voor een draaglijk bestaan. Morele ervaringen van verpleegkundigen. 

Amsterdam: Aksant. 

Spreeuwenberg, C. et al. (2002). Handboek Palliatieve Zorg. Maarsen: Elsevier Gezondheidszorg.  

Stolper, E. Wiel, M. van der. (2011). Intuïtieve kennis is volwaardige kennis. Medisch Contact 46, p. 

2815 -2817. 

Struijs, A. et al. (2013). Gezamenlijke besluitvorming door zorgverlener en patiënt- normatieve 

achtergrond. RVZ. Centrum voor Ethiek en Gezondheid. 

Swanson, J. Koch, I. (2010). The role of the oncology nurse navigator in distress management of adult 

inpatients with cancer. Oncology Nursing Forum 37, p. 69 -76. 

Thompson, A.G. (2007). The meaning of patient involvement and participation in healthcare 

consultations: a taxonomy. Social Science and Medicine 64 (6): p. 1297 - 1310. 



 

Master Thesis Zorgethiek & Beleid Debby Blommaert  79

Thorsteinsson, L.S.C.H. (2002). The quality of nursing care as perceived by individuals with chronic 

illnesses: the magical touch of nursing. Journal of Clinical Nursing 11: p. 32 – 44.  

Tritter, J.Q. en Mc Callum, A. (2006). The snakes and ladders of user involvement. Moving beyond 

Arnstein. Health Policy 76, p.156 -168. 

Tronto, J. (1993). Moral Boundaries: a Political Argument for an Ethic of Care. New York: Routledge.  

Tronto, J. (2013). Caring Democracy: Markets, Equality and Justice. NYU Press. 

Vaartio-Rajalin, H. Leino-Kilpri, H. (2011). Nurses as Patient Advocates in Oncology care: Activities 

Based on Literature. Clinical Journal of Oncology Nursing 15: 5. p. 526 - 532. 

Truglio-Londrigan, M. (2013). Shared-decision-making in home care from the nurse’s perspective. 

Journal of Clinical Nursing 22, p. 2883 – 2895.  

Verkerk, M. Hartoungh, R. (red). (2003). Ethiek en Palliatieve Zorg. Assen: Koninklijke van Gorcum 

Verkerk, M. Dijkstra G (2003). Goede zorg voor kinderen met kanker en hun ouders, een zorgethische 

beschouwing. Pedagogiek 23, p. 241 – 253. 

Visse, M.A. et al. (2012). Why me? Phases of understanding in Chronic Illness: a Hermeneutic  

process. In: PhD Thesis Chapter 5. 

V&VN (2012), Individuele professionaliteit. Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden. 

Utrecht: V&VN. 

Widdershoven, G. (2000). Ethiek in de kliniek. Hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek. 

Maastricht Boom. p. 138 – 140. 

Widdershoven, G. Abma, T. (2011). Shared decision making: een pleidooi voor gezamenlijk leren. TvZ 

Tijdschrift voor Verpleegkundigen 1, p. 21 – 23. 

Wilcox, B. Bruce, S.D. (2010). Patient navigation: A “win-win” for all involved. Oncology Nursing 

Forum 37, p. 21 – 25.  

Wilkinson S. (1999). Schering Plough clinical lecture ‘Communication: it makes a difference’. Cancer 

Nursing  22, p. 17 – 20. 

Wollersheim, H. et al. (2011). Kwaliteit en veiligheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. p.16, 42 - 44.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Master Thesis Zorgethiek & Beleid Debby Blommaert  80

Websites 

http://www.cijfersoverkanker.nl: Geraadpleegd op 5 mei 2014. 

http://www.iknl.nl: Platform palliatieve zorg (2010) Witboek platform palliatieve zorg 2010-

2020. Geraadpleegd op 8 mei 2014. 

http://www.paliatievezorg.nl: Geschiedenis van palliatieve zorg. Geraadpleegd op 21 mei 2014. 

http://www.pallialine.nl: Datum Goedkeuring: 2010-09-10, Versie: 2.0, Verantwoording: 

Redactie Palliatieve Zorg: richtlijnen voor de praktijk, Type: Landelijke richtlijn. Geraadpleegd 

op 26 mei 2014. 

http://oncoline.nl/: Geraadpleegd op 26 mei 2014. 

http://www.nvn.nl/wij-werken-aan/kwaliteit-behandeling---onderzoek/de-rol-van-pati%EBnten-

in-onderzoek: Geraadpleegd op 27 mei 2014. 

http://www.artsennet.nl/blogs/Gastblogs/Columns/Column/74902/Vertrouwt-u-op-uw-nietpluis-

gevoel.htm: Geraadpleegd op 27 mei 2014.  

http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=394: Geraadpleegd op 3 juni 2014.  

www.palliatief.nl Mogelijkheden voor verbeteren palliatieve zorg. Geraadpleegd op 7 juni 2014. 

www.netwerkzorgopmaat.nl. Geraadpleegd op 7 juni 2014. 

www.theglobeandmail.com. Geraadpleegd op 16 juni 2014. 

www.patientpartner-europe.eu. Geraadpleegd op 22 juni 2014. 

www.wikepedia.org: Geraadpleegd op 22 juni 2014. 

http://www.allaboutprayer.org: geraadpleegd op 25 juni 2014.   
 

 

 

    



 

Master Thesis Zorgethiek & Beleid Debby Blommaert  81

Bijlage I                                               



 

Master Thesis Zorgethiek & Beleid Debby Blommaert  82

Bijlage II 

 
The Salzburg Statement on Shared Decision 
Making (bron: e-patients.net) 

In December 2010, 58 people from 18 countries attended a Salzburg Global Seminar to consider the role 
patients can and should play in healthcare decisions. Those listed below have agreed a statement that 
calls on patients and clinicians to work together to be co-producers of health.  

We call on clinicians to:  

· Recognise that they have an ethical imperative to share important decisions with patients 
· Stimulate a two-way flow of information and encourage patients to ask questions, explain their 
circumstances, and express their personal preferences 
· Provide accurate information about options and the uncertainties, benefits, and harms of treatment in 
line with best practice for risk communication 
· Tailor information to individual patient needs and allow them sufficient time to consider their options 
· Acknowledge that most decisions do not have to be taken immediately, and give patients and their 
families the resources and help to reach decisions.  

We call on clinicians, researchers, editors, journalists, and others to:  

· Ensure that the information they provide is clear, evidence-based, and up to date and that conflicts of 
interest are declared.  

We call on patients to:  

· Speak up about their concerns, questions, and what’s important to them · Recognise that they have a 
right to be equal participants in their care 
· Seek and use high-quality health information.  

We call on policymakers to:  

· Adopt policies that encourage shared decision making, including its measurement, as a stimulus 
for improvement 
· Amend informed consent laws to support the development of skills and tools for shared decision 
making.  

Why?  

Much of the care patients receive is based on the ability and readiness of individual clinicians to provide 
it, rather than on widely agreed standards of best practice or patients preferences for treatment.  
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Clinicians are often slow to recognise the extent to which patients’ wish to be involved in understanding 
their health problems, in knowing the options available to them, and in making decisions that take 
account of their personal preferences.  

Many patients and their families find it difficult to take an active part in healthcare decisions. Some lack 
the confidence to question health professionals. Many have only a limited understanding about health and 
its determinants and do not know where to find information that is clear, trustworthy, and easy to 
understand.  

Salzburg Global Seminar: The Greatest Untapped Resource in Healthcare? Informing and 
Involving Patients in Decisions about Their Medical Care 12 - 17 December 2010 (Session 477) 
Further details: http://www.SalzburgGlobal.org/go/477  

PARTICIPANTS: Robinah N. Alambuya, Shayma Ali, Kathi Apostolidis, Molly T. Beinfeld, 
Sanjay R. Bijwe, Paulina Bravo, William Brocklehurst, Rachel Davis, “e-Patient Dave” 
deBronkart, Anubhav Dhir, Carole R. Dodd, Marie-Anne Durand, Simon Eaton, Marjan Faber, 
Christine M. Fisler, Peg A. Ford, Marion Grote Westrick, Dance Gudeva Nikovska, Mark A. 
Hendy, Carole Johnson, Robert Johnstone, Steven Laitner, Lydia S. Lam, Daniel M. Lee, Holly 
F. Lynch, Parag C. Mankeekar, Lairumbi M. Mbaabu, Layla McCay, Marco Monti, Benjamin 
W. Moulton, Tendani C. Muthambi, Jenniffer T. Paguio, Tessa Richards, Nadia N. Sawicki, 
Medha S. Talpade, Ruth Tunick, Eckhard Volbracht, Bruce H. Wade, Richard M. Wexler, Biao 
Xu. FACULTY : Michael Barry, Kate Clay, Angela Coulter, Jennifer Dixon, Susan Edgman-
Levitan, Glyn Elwyn, Gerd Gigerenzer, Carol Mangione, Roy Moynihan, Albert Mulley, Gary 
Schwitzer, Anne Stiggelbout, John Wennberg. STAFF: Kathrin Bachleitner, John Lotherington, 
Sinja Strangmann.  
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Eindnoten en toelichting                                                          
1 Mrs. Cramer is a clinical administrative supervisor at Tampa General Hospital (Florida, US) and an 

oncology, palliative care, critical care and pediatric neonatology educator.  She wrote this poem for 

oncology nurses because of whom they are and what they do. 
2 Casus uit eigen werkervaring.  
3 http://www.cijfersoverkanker.nl. Geraadpleegd op 5 mei 2014. 
4 Internist-oncoloog Karin van der Rijt, bijzonder hoogleraar palliatieve oncologische zorg in het EMC 

Rotterdam stelt in het vakblad Oncologica dat de rol van de verpleegkundige in de palliatieve zorg veel 

duidelijker mag zijn dan die nu is. Zij stelt dat de verpleegkundige vaak de arts volgt maar zij vindt dat de 

verpleegkundige een eigen verantwoordelijkheid heeft. 
5 Artikel 7:448 WGBO. De WGBO vermeldt de patiënten rechten (o.a. het recht op informatie) en 

specificeert het informed consent-principe als uitgangspunt van zorgverlening. 
6 In 1947 is het Salzburg Seminar opgericht door Heller, Scott Elledge en Richard Campbell. Zij richtten 

dit internationaal forum op om wereldwijd na te denken over een betere toekomst voor Europa en de rest 

van de wereld. In 2003 is dit omgezet naar de Salzburg Global Seminar. Deze seminars zijn gericht op het 

bespreekbaar maken van wereldwijde maatschappelijke onderwerpen. Eén van de onderwerpen betreft 

shared decision making waarin in 2010 58 deelnemers vanuit 18 landen hebben deelgenomen. Zij zijn een 

gezamenlijke intentie aangegaan om de patient meer te betrekken in hun (medische)behandeling.  
7 In deze verklaring over gedeelde besluitvorming wordt uitgelegd wat dit inhoudt en waarom dit van 

belang is. De verklaring is in bijlage 1 terug te vinden.  
8 V &VN (Beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgden) heeft in april 2007 onderzoek 

gedaan onder verpleegkundigen en verzorgden in diverse zorgsettings om in kaart te brengen waar de 

taakverschuiving plaatsvindt en hoe de zorgprofessional dit ervaart.  
9 Nellie Kok (adviseur van de V&VN) stelt dit in de Volkskrant van 26-2-2014 naar aanleiding van het 

voorschrijven van recepten door verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen (o.a. 

oncologieverpleegkundigen). 
10 Kanker in Nederland tot 2020 trends en prognoses september 2011, pagina 14. 
11 http://www.iknl.nl. Geraadpleegd op 8 mei 2014. 
12 Casus aangereikt door een collega oncologieverpleegkundige op 1 mei 2014. 
13 Dit is een speciale ijsmuts. Deze wordt gebruikt om haaruitval te voorkomen en   welke wordt 

aangesloten op een machine. Deze machine zorgt ervoor dat de muts heel erg koud wordt (- 5 graden). 

Het betekent voor de patiënt dat zij 30 minuten voor dat de chemokuur wordt toegediend de ijsmuts op 

krijgt om voor te koelen. Nadat de kuur is toegediend moeten zij ook nog minimaal 45 minuten tot 90 
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minuten extra na koelen. In het begin is het mogelijk dat door de kou er hoofdpijn optreedt. Na ongeveer 

15 minuten zakt de hoofdpijn eventueel met het slikken van 1 gram paracetamol af.  
14 Casus aangereikt door een collega oncologieverpleegkundige op 19 mei 2014. 
15 http://www.paliatievezorg.nl. Geraadpleegd op 21 mei 2014. 
16 Balfour Mount is oncoloog op het gebied van chirurgische urologie en grondlegger van de palliatieve 

zorg in Noord Amerika. In 1973 heeft hij de eerste palliatieve care unit in Mc Gill’s Royal Victoria 

Hospital opgezet. Bron: www.theglobeandmail.com Geraadpleegd op 16 juni 2014. 
17 Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding, 2011. Bron: www. Palliatief.nl. 
18 http://www.pallialine.nl. Geraadpleegd op 26 mei 2014. 
19 http://oncoline.nl/. Geraadpleegd op 26 mei 2014. 
20 www.palliatief.nl Mogelijkheden voor verbeteren palliatieve zorg. Geraadpleegd op 8 juni 2014. 
21 De richtlijnen voor de palliatieve zorg richten zich op alle patiënten die palliatieve zorg nodig hebben, 

zie www.oncoline.nl, of www.pallialine.nl. 
22 http://www.allaboutprayer.org Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr (1943) schreef a Serenity 

Prayer (Gebed voor kalmte).  
23 ADL wil zeggen algemene dagelijks levensverrichtingen zoals wassen en aankleden. AHL staat voor 

huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen zoals: stofzuigen, ramen zemen. 
24 Letterlijk schrijft zij: “Dat doet men door de patiënt ‘koning’ te laten zijn, door de patiënt echt 

centraal te stellen, door het leven nog kleur en vooral waardigheid te geven. Veel aandacht en tijd wordt 

besteed aan het zieke lichaam. De patiënt wordt zoveel mogelijk keuzes gelaten”in het artikel “ Er zijn en 

er blijven. Presentie in de palliatieve zorg.” 
25 Savoir faire wil in deze context zeggen: weten te leven. Het gaat om de kunst zich in de maatschappij 

te bewegen en met mensen om te gaan.  
26 Casus aangereikt door een collega palliatief oncologieverpleegkundige  op 13 juni 2014. 
27 Tokenism staat voor symbolen. Volgens Arnstein hebben participanten de mogelijkheid om hun stem 

te laten horen, en wordt er naar hen geluisterd. Omdat de participanten weinig macht hebben is er echter 

geen garantie dat er ook daadwerkelijk iets met hun stem wordt gedaan. 
28 www.patientpartner-europe.eu Geraadpleegd op 22 juni 2014.  29 In het literatuuronderzoek van PatientPartner wordt patiëntenbetrokkenheid door de onderzoekers als 

volgt gedefinieerd: ‘the ways in which individual patients of patient organizations are involved in the 

different phases of a clinical trial. p. 8 – 17.  30 In de periode 2001-2003 heb ik als voorzitter van de Werkgroep Erfelijke Borstkanker en als 

bestuurslid van de Borstkanker Vereniging Nederland mede vorm gegeven aan het communicatiebeleid 

en de informatievoorziening aan individuele vrouwen met (erfelijke) borstkanker. Zij konden daardoor 

hun (behandelings)gesprek met hun behandelend arts met meer kennis en (zelf)vertrouwen ingaan. Op de 
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website van de Borstkanker Vereniging wordt expliciet aangegeven dat zij de vermelde informatie bij hun 

behandelend arts bespreekbaar kunnen maken. Zie www.borstkanker.nl. (geraadpleegd op 30 mei 2014). 
31 Bron: www.nvn.nl Geraadpleegd op 27 mei 2014. 32 Makoul G., Clayman, M.L. (2006), An integrative model of shared decision making in medical 

encounters, Patient Education and Counseling 60: p. 306 - 307 
33 Volgens de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is “professionaliteit de specifieke 

combinatie van kennis, kunde, persoonlijkheidskenmerken en ethos; noodzakelijk om in een bepaald 

beroep te kunnen functioneren.” Zie RVZ (2000), Professionals in de gezondheidszorg, Zoetermeer: RVZ. 
34 Koningsveld, H., Mertens, J. (1986), Communicatief en strategisch handelen, Muiderberg: Coutinho  
35 Casus uit eigen werkervaring ingebracht op 26 mei 2014. 
36 PICC-line is een centrale infuuslijn, die in de ader van de bovenarm wordt geplaatst. Het uiteinde van 

de lijn komt in de grote holle ader in de borstkas net boven het hart.  
37 APD (bisfosfonaat) is een medicijn. Botopbouw en botafbraak zijn verstoord geraakt ten gevolge van 

botmetastasen. Gevolg: kans op spontane botbreuken en veel bot pijn. APD stimuleert de botopbouw, 

waardoor pijn vermindert en de kans op botbreuken afneemt. 
38 Zie http://zorgethiek.nu/over-zorgethiek/  (geraadpleegd op 30 juni 2014) 
39 Zie www.wikipedia.org Beethovens negende symfonie werd gebruikt voor het Europese volkslied.  

Deze symfonie is gebaseerd op het gedicht “Ode an die Freude” van Friedrich Schiller  (1759-1805) een 

Duitse filosoof en dichter. In de tekst daarvan is de regel Alle Menschen werden Brüder opgenomen. 

Beethoven verwerkte dit gedeeltelijk in het slotgedeelte van zijn negende symfonie.  40 Zie http://zorgethiek.nu/over-zorgethiek/  (geraadpleegd op 30 juni 2014) 41 Goossensen A. (2014). College 7 Kwaliteit en Veiligheid. 27 maart, Universiteit voor Humanistiek, 

Utrecht. Geraadpleegd op 8 juni 2014. 
42 De uitwerking van de presentie theorie van Baart blijft in deze thesis buiten beschouwing. De aspecten, 

die Grypdonck aanhaalt zijn echter vanuit haar visie van belang voor de uitwerking van ‘goede’ zorg.  
43 Zie Handreiking Individuele Professionaliteit (V&VN, 2012) 44 http://www.vilans.nl/docs/producten/Communicatiewerkblad%20Nonverbale%20communicatie.pdf  (geraadpleegd op 30 juni 2014) 
45 Casus ingebracht door collega oncologieverpleegkundige i.o. op 6 juni 2014. 
46 Koloroutis, M. (2004) “Relationship- Based care: A model for transforming practice”. Minneapolis: 

Creative Health Care Management. Mary Koloroutis (MSN; RN) ontwikkelt in 2004 een onderliggende 

visie voor een praktische benadering van shared-care voor verpleegkundigen 
47 Verkerk (2007) deed deze uitspraak tijdens het expertseminar ‘Ethics of Care’, Tilburg 24/25 mei. 

 


