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masterthesis het zorgen op de IC verder te onderzoeken. Het heeft mij verrijkt als IC-
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Samenvatting 

Ondanks dat er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar familieparticipatie op de IC, 

is een actieve betrokkenheid in de directe zorg op een volwassenen-IC nog geen gemeengoed. 

Deze humanisering in de zorg blijft achter, terwijl onderzoek uitwijst dat familieparticipatie 

positieve effecten heeft op zowel de IC-patiënt, diens naasten en de zorgprofessional. In dit 

zorgethische onderzoek wordt gekeken hoe familieparticipatie op de Intensive Care goede 

zorg voor naasten zou kunnen bevorderen. 

 

Door middel van kwalitatief onderzoek van fenomenologie en een narratieve benadering 

wordt onderzocht hoe IC-verpleegkundigen familieparticipatie ervaren en wat de visie van 

naasten over de hoogtechnologische IC kan toevoegen aan dat beeld. Resultaten laten zien dat 

het van de individuele IC-verpleegkundige afhangt in hoeverre zij behoeften van naasten 

erkennen opdat deze kunnen bijdragen in de IC-zorg. Beiden zijn ervaringsdeskundig op hun 

eigen gebied en dat levert onzekerheden en beperkingen in de IC op. Maar door de 

inventiviteit van de IC-verpleegkundige in de soms onverwachte en instabiele situaties op de 

IC, wordt verbondenheid gezocht. Hierdoor wordt de IC-wereld, waarin de IC-patiënt het 

middelpunt blijft, vertrouwder voor naasten. Want een IC bezoeken geeft naasten spanning. 

Ze wachten af en een onherkenbaar beeld van hun dierbaren met alle apparatuur en 

materialen, gecombineerd met de doelgerichte IC-verpleegkundigen, creëert onmacht. En 

door deze onmacht ontstaat er bij naasten een behoefte om iéts te doen. 

 

Door deze uitkomsten in dialoog te brengen met de zorgethische kernbegrippen van 

relationaliteit en lichamelijkheid ontstaat een beeld dat naasten geen bezoekers zijn maar 

medemensen in de IC-zorg. Door hun relationele, familiaire verbondenheid verdienen naasten 

erkenning om hun professionaliteit vanuit de private sfeer toe te mogen passen in de zorg op 

de IC. Door het creëren van sociale ruimtes op de IC, kan de lichamelijkheid en intimiteit van 

de familiaire relatie als houvast gelden in de onbekende en onzekere IC-wereld. Dat vraagt 

van de IC-verpleegkundigen een lichamelijke competentie, niet alleen in de omgang met de 

technologie en materialiteit, maar ook in hun houding en zorgzaamheid naar de naasten toe. 

Naasten moeten de mogelijkheid krijgen om de participatie naar hun behoefte in te kunnen 

vullen, zodat het hun goed doet. De waarde en betekenis van familieparticipatie ontvouwt zich 

zo in een gezamenlijk proces van co-creatie, waarbij IC-verpleegkundigen, technologie en 

naasten samen dingen doen, in het relationele web van de IC. 
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No man is an island, 

entire of itself; 

every man is the piece of the continent, 

a part of the main. 

John Donne (1572-1631) Bron: Mediation 17 

 

 

 

 

Voor mensen ligt de werkelijkheid van de wereld in de aanwezigheid van 

anderen, 

In haar zichtbaar zijn voor allen: 

‘Want wat voor allen zichtbaar is, dit noemen wij Zijn’. 

Hannah Arendt (1906-1975) - Vita Activa, 1994, p.197 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schilderij op titelpagina van: 

Vuparunartiste.com – Cordovelian – Collection songes. 

Naam: si tu dis vrai c’est que tu mens 
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1. Probleemstelling en relevantie 

1.1 Aanleiding 

Op de Intensive Care (IC)- afdeling waar ik werk als verpleegkundige, liggen ernstig zieke 

patiënten in een hoogtechnologische omgeving. En in de loop van de jaren komt bij mij het 

besef dat niet alleen de IC-patiënten, maar ook de familieleden rondom deze patiënten 

zorgbehoeftiger worden. Een IC-opname heeft niet alleen veel impact op de patiënt, maar ook 

op de familie. Bij de opname van hun geliefden zijn artsen, verpleegkundigen en andere 

disciplines druk in de weer en staan zij ineens aan de zijlijn. Het lijken dan buitenstaanders, 

mensen op afstand, en deze machteloosheid raakt mij. Al kan ik er op dat moment niets aan 

doen, omdat ik gefocust moet zijn op de patiënt. 

 

Op de IC van mijn ziekenhuis zijn naasten nog niet actief betrokken in de directe zorg voor de 

IC-patiënten. Er wordt gewerkt vanuit patiëntgerichte zorg, maar om goed voor die patiënt te 

kunnen zorgen blijkt de aanwezigheid van familie een belangrijk gegeven.  

Op onze IC is men bezig om de vaste bezoektijden, die rust garanderen voor de patiënt, los te 

laten. Naasten participeren in de vorm van communicatie en besluitvorming over de patiënt, 

omdat die meestal door zijn ziekte hier niet toe in staat is.  

 

Als IC-verpleegkundige koester ik al langer de wens om op de IC meer openheid te geven 

over de zorg die wij leveren aan onze IC-patiënten. Om zo de afstand die aanvankelijk werd 

gecreëerd te verkleinen en naasten een actievere rol te geven in de dagelijkse zorg voor hun 

geliefden. Hier is echter een verruiming van de bezoektijden voor nodig. IC-verpleegkundigen 

kunnen dan niet alleen de patiënt beter ondersteunen in zijn ziekzijn, maar ook de naasten. 

Dat is belangrijk, omdat we naasten nodig hebben om te zien wie de IC-patiënt is.  

Door te kijken vanuit een (Utrechts) zorgethisch perspectief, dat zich richt op de geleefde 

ervaring, de zorgpraktijk en de geordende samenleving (Leget, Van Nistelrooij & Visse, 

2017), wil ik in deze thesis ontdekken hoe de relatie tussen de IC-verpleegkundige, de IC-

patiënt en diens naasten zich ontwikkelt, wanneer deze laatsten een actieve rol in de zorg op 

zich nemen.  

1.2 Maatschappelijk probleem  

“Een IC doet iets met ons. Het is een plek waar iets in gang wordt gezet zonder precies de 

uitkomst te weten”, schrijft IC-verpleegkundige Paul Kranendonk (2019, p.9) in zijn boek 

‘Het echte leven is hier’. Als een patiënt (ongepland) wordt opgenomen op de IC, is dit een 
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acute en ingrijpende gebeurtenis voor zowel de patiënt als diens naasten en brengt als zodanig 

een ‘familiecrisis’ met zich mee (Roekaerts, 2014). Een crisis, die niet alleen het welzijn van 

de patiënt en diens naasten beïnvloedt, maar ook hun leven ingrijpend kan veranderen (Khatri 

Chhetri & Thuling, 2018). “De garantie van het dagelijks leven valt weg, wordt soms letterlijk 

weggevaagd. Het is dit ontwrichtende gebeuren dat mensen uit balans brengt” (Kranendonk, 

2019, p.39).  

Daarbij ervaren veel patiënten die de IC overleven tot jaren na hun opname nog functionele 

beperkingen (Van der Schaaf, 2016; Van der Weijden, 2019). “Hierdoor is de opnameduur 

vaak langer en de terugkeer naar het maatschappelijk en sociaal functioneren verloopt 

moeizaam”, geeft Dr. Van der Schaaf (2016), lector Revalidatie in de Acute Zorg, aan in haar 

lectorale rede. Voor naasten kunnen een ‘toename van de zorgtaken en bijvoorbeeld 

veelvuldig ziekenhuisbezoek’ leiden tot ‘een achteruitgang in inkomen of ze kunnen zelfs hun 

baan verliezen’. De impact van een IC-opname kan voor zowel de IC-patiënt als diens naasten 

groter zijn dan men denkt en leiden tot een verminderde kwaliteit van leven (Davidson et al, 

2012, Van der Schaaf, 2016). Dit wordt omschreven als het Post Intensive Care Syndroom 

(PICS en PICS-Family) (Davidson, Harvey & Schuller, 2013; Khalaila, 2013; De Waart, 

2017).  “Zowel individueel, als maatschappelijk en economisch vormt PICS een groot, maar 

onbekend gezondheidsprobleem” (De Waart, 2017). 

 

Al hebben de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen van de IC de klinische praktijk 

en de overleving op de IC drastisch verbeterd, de vooruitgang in de menselijke aspecten van 

de IC-zorg (humanisering) blijven achter (La Calle, Martin & Nin, 2017). Bij humanisering in 

de zorg is er een persoonlijke en collectieve inzet bij het vermenselijken van de huidige 

realiteit, de relaties, het gedrag, de omgeving en de betreffende individuen, vooral wanneer de 

organisatie zich bewust is van de kwetsbaarheid van anderen en de behoefte aan hulp van de 

patiënt (La Calle, Martin & Nin, 2017). Deze persoonsgerichte zorg, waarbij de patiënt en 

diens naasten worden gezien als gelijke partners om de zorg te leveren die nodig is, wordt 

toegepast om de impact van een IC-opname te beperken. De zorg is daarbij gefocust op de 

behoeften en wensen van de mensen die in deze zorgrelaties zitten, om zo de kwaliteit van 

zorg te behouden of te verbeteren (Nascimento & Erdmann, 2009; Van Mol et al, 2016).  

 

Volgens IC-verpleegkundige Lorette Gijsbers gaat goede zorg voor patiënten op de IC hand-

in-hand met goede zorg voor familieleden (Baur, 2017). Zij geeft aan dat aandacht voor 

naasten ‘nodig en waardevol’ is, omdat ‘zij degenen zijn die echt alles bewust hebben 
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meegekregen, vaak meer nog dan de patiënt zelf’. Oog hebben voor de persoon achter de 

patiënt (Baur, 2016) en “je verbinden met het leven dat mensen hebben buiten de IC” (Baur, 

2017), geeft naasten vertrouwen dat hun geliefden in goede handen zijn. Want in hun 

bezorgde en verwarrende toestand geven familieleden altijd voorrang aan het welzijn van hun 

geliefden en besteden daardoor nog te weinig aandacht aan hun eigen noden, behoeften en 

gezondheid (Verhaeghe et al, 2005; Roekaerts, 2014). Familieleden voelen zich machteloos 

en ze willen niet weerloos toekijken. Ze willen graag alles doen wat in hun macht ligt om bij 

te dragen aan het herstel van hun naaste. Op welke manier dan ook, al hebben ze geen idee 

wat (Baur, 2016; Lupke, 2018).  

Familieleden zijn idealiter geen passieve bezoekers, geeft hoogleraar verpleegkunde professor 

Chaboyer (2019) aan , “maar actieve betrokkenen bij de zorg”. Hierdoor kan ze een 

mogelijkheid geboden worden om bij te dragen aan het herstel van de patiënt en kan de zorg 

samen met de naasten worden afgestemd door de zorgprofessional. De actieve rol die naasten 

hebben in het zorgproces heet familieparticipatie. 

 

Op kinderafdelingen is familieparticipatie al heel lang de norm, stelt Chaboyer (2019). 

Terwijl de betrokkenheid en empowerment van familie wordt geadviseerd en aangemoedigd 

in de IC-richtlijnen (Wassenaar & Rood, 2019) en door de VenVN in het expertisegebied van 

de IC-verpleegkundige (2018), is het op IC-afdelingen voor volwassenen nog niet 

gebruikelijk (Liput et al., 2016; La Calle, Martin & Nin, 2017; Mackie, Mitchell & Marshall, 

2019; Wassenaar & Rood, 2019). Om een volledige patiënt- en familiegerichte IC te 

realiseren is erkenning van de bijdrage van familie aan de zorg voor IC-patiënten, van belang. 

Waarbij de behoeften van de patiënt bovenaan staan en “de betrokkenheid van de familie in 

lijn is met de wensen van de patiënt” (Wassenaar & Rood, 2019). 

1.3 Wetenschappelijk probleem 

De IC is een afdeling binnen het ziekenhuis waar de geavanceerde zorg niet verleend zou 

kunnen worden zonder hightech apparatuur (zoals ritmemonitoring en beademings- en 

nierfunctievervangende apparatuur) en ook niet zou kunnen plaatsvinden zonder de 

vakkundige interpersoonlijke interactie en basiszorg van de IC-verpleegkundige (Tunlind et 

al, 2014; Wassenaar et al, 2015). Toch is het voor de IC-verpleegkundige vaak moeilijk om 

tegelijkertijd complexe zorgtaken te verrichten en familieleden te ondersteunen en te 

betrekken (McConnell & Moroney, 2015). De technische IC-omgeving, met zijn invasieve 

technologie die binnendringt in het lichaam van de patiënt en in het handelen van de IC-
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verpleegkundige, gecombineerd met de soms instabiele conditie van de patiënt, dagen de IC-

verpleegkundige uit om gefocust te blijven op het menselijke aspect van de zorg (McConnell 

& Moroney, 2015; Wassenaar et al, 2015). Deze balans tussen patiëntgerichte en menselijke 

zorg enerzijds en technologie anderzijds kan moeilijk te vinden zijn in zo’n dynamische 

omgeving als de IC. Want al brengt de technologie op de IC de verpleegkundige aan de ene 

kant dichter bij de mens door de koppeling van apparatuur (lichamelijk gezien), anderzijds 

werpt het een barrière op in de persoonsgerichte zorg, omdat de IC-verpleegkundige ‘de 

patiënt of mens niet kan herkennen tussen alle machines, tubes en bewakingsapparatuur’ (O, 

Keefe, 2009; Van der Weijden, 2019). En in deze omgeving kan de situatie (en dus de 

behoefte) van de patiënt en diens naasten plotseling veranderen (Almerud et al., 2008; 

Verbeek, 2009; Price, 2013; Tunlind et al, 2014; Van der Weijden, 2019). Want ook voor de 

naasten van de IC-patiënt is de IC, door zijn hoogtechnologische omgeving, met zijn scala aan 

apparatuur, infuuslijnen, medicijnen en geluiden, een vreemde, onbekende omgeving die 

emotionele stress kan oproepen (Ågård & Harder, 2007; Khatri Chhetri, 2018). En 

ondertussen proberen deze naasten zich constant aan te passen aan de steeds veranderende 

omstandigheden (Agard & Harder, 2007; Van Mol et al, 2016) die een IC-opname met zich 

meebrengt. Waardoor ‘het zorgen’ van naasten door deze steeds veranderende omgeving ook 

wordt verstoord. 

 

Technologie kan ‘het zorgen’ van de IC-verpleegkundige dus verstoren. Maar het is ook 

mogelijk dat de IC-verpleegkundige de voordelen van ‘het zorgen’ van familieleden niet 

onderkent (Verhaeghe et al, 2005; McConnell & Moroney, 2015). Daarnaast heeft de 

zorgprofessional zelf ook bedenkingen over familieparticipatie: naasten kunnen óók de  

zorg van de IC-verpleegkundige verstoren (disruptive care genoemd, Puig de la Bellacasa, 

2017), het ontstaan van mogelijke psychologische trauma’s en angsten (voor patiënt en 

familie), afleiding en een negatief effect op het zorgteam (Azoulay et al, 2003; McAdam, Arai 

& Puntillo, 2008; Fateel & O’Neill, 2016; Liput et al, 2016; La Calle, Martin & Nin, 2017).  

 

Onderzoeken (Azoulay et al, 2003; Eldredge, 2004; McAdam, Arai & Puntillo, 2008; Al-

Mutair et al., 2013; Liput et al, 2016; La Calle, Martin & Nin, 2017; Mackie, Mitchell & 

Marshall, 2019) tonen echter aan dat als naasten betrokken worden in de zorg voor de IC-

patiënt, dit positieve effecten heeft op de patiënt, de familieleden zelf en op de 

zorgprofessional doordat het emotionele stress vermindert en de nabijheid en de 

communicatie tussen alle betrokken partijen vergemakkelijkt. Naasten blijven zich verbonden 
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voelen met de patiënt en ze ervaren een gevoel van nuttig zijn en empowerment.  Bovendien 

kan het naasten helpen om het gevoel van controle terug te krijgen (FCIC, 2015). Daarnaast 

vergroot familieparticipatie de kwaliteit van zorg en verbetert het de patiënt-tevredenheid 

(McConnell & Moroney, 2015; Mackie, Michtell & Marshall, 2019). Verder ervaren IC-

patiënten zelf een gevoel van veiligheid en vertrouwen, als niet alleen de verpleegkundige 

zorg en de technologische ondersteuning aanwezig is, maar ook hun naasten (Wassenaar et al, 

2015). 

Bij patiëntgerichte zorg zijn naasten waardevolle personen die samen met de IC-

verpleegkundige werken aan het beste resultaat voor de IC-patiënt. Het gaat dus niet om de 

vraag waarom ze aanwezig zouden moeten zijn, maar in hoeverre ze betrokken willen worden 

in de zorg (Van Mol et al, 2016; Van Mol, 2017). Volgens Wahlin (& Idvall, 2009) is het 

daarbij cruciaal om te blijven bespreken hoe het gedrag van en de betrokkenheid in de zorg 

door naasten, de zorg voor deze naasten kan verbeteren (Al-Mutair et al, 2013). Want 

patiënten en naasten brengen hun eigen ervaringen, verwachtingen en overtuigingen mee, 

over wat participeren zou moeten inhouden. Daarnaast zijn ze afhankelijk van de cultuur en 

de mogelijkheden die de IC biedt voor participatie (Olding et al, 2015).  

 

Naasten kunnen vrijwillig aangeven te willen participeren of kunnen hiervoor wel of niet 

uitgenodigd worden door de individuele IC-verpleegkundige (McConnell & Moroney, 2015), 

waarbij naasten deze uitnodiging ook kunnen afwijzen (Azoulay et al, 2003). 

Maar als naasten worden begeleid om de zorg die ze willen geven, veilig kunnen geven, en als 

dit door de IC-patiënt geaccepteerd wordt, kan dit de band met de IC-patiënt versterken 

(Eldredge, 2004; Mc Adam et al, 2008; Garrouste-Orgeas et al, 2010; Liput et al, 2016).  

 

Wetenschappelijk onderzoek (McAdam et al, 2008; Olding et al, 2015) laat zien dat naasten 

meerdere rollen vervullen op de IC, zoals patiëntbeschermer, historicus, coach, facilitator van 

vertalingen en gever van uitleg. Het probleem hierbij is dat ze ‘verborgen zorg’ leveren, die 

vaak niet gewaardeerd of erkend worden door de IC-verpleegkundige. Maar onderzoek toont 

ook (Azoulay et al, 2003; Verhaeghe et al, 2005; McAdam et al, 2008; Liput et al, 2016; Van 

Mol et al, 2016) dat als naasten geïncludeerd worden in de zorg voor de IC-patiënt, IC-

verpleegkundigen naasten niet alleen erkennen als een onderdeel van het zorgteam, maar ook 

als individuen die unieke behoeften hebben. 
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Zorgethiek geeft erkenning aan de behoeften van naasten, waardoor de zorg van IC-

verpleegkundigen zich niet alleen kan richten op de IC-patiënt, patiëntgerichte zorg, maar ook 

op de naasten, familiegerichte zorg. De unieke behoeften van naasten ontstaan vanuit de 

(zorgethische) relationaliteit tussen de IC-patiënt en diens naasten (Fateel & O’Neill, 2016). 

En door de IC-patiënt te benaderen ‘alsof die alleen op de wereld is’ wordt deze relationaliteit 

miskend (Van Heijst, 2008). De IC-patiënt is geen losstaand autonoom individu en naasten 

zijn een “onderdeel van wie de patiënt is” (Baur, 2016). Zij zijn een bron van kennis over wie 

en wat de patiënt is, maar zij blijven ook ‘van vlees en bloed’ en hebben behoefte aan een 

‘relationele ruimte in de privésfeer’, al vindt de ontmoeting met hun geliefden plaats in het 

ziekenhuis, geeft zorgethica Van Heijst (2008) aan.  

 

Binnenin deze relationele ruimte, die Benner (2005, in Almerud et al, 2008) omschrijft als 

sociale ruimtes, vallen ‘zachte realiteiten’, zoals comfort, troost, aanwezig zijn, beschikbaar 

zijn en aanraking, en deze kunnen voor de kwetsbare IC-patiënt curatief en zelfs 

levensreddend zijn. Deze realiteiten, waaronder de aanraking als lichamelijke verbinding 

tussen mensen is belangrijk (Goldstein et al, 2017) en benadrukken de zorgethische 

lichamelijkheid. Zij maken echter ook deel uit van de kunst van het verplegen en worden 

onderschat in een omgeving die gericht is op technische curatieve technieken (Almerud et al, 

2008), zoals de IC. Al is de technologie in de praktijk van de IC een wezenlijk onderdeel van 

de zorg (Widdershoven, 2000), zowel Tronto (in Widdershoven, 2000), hoogleraar politieke 

wetenschappen, als Van Heijst (2008) geven aan dat intermenselijke betrokkenheid even 

belangrijk is als de vaktechnische zorg. En als de erkenningsbehoefte van naasten (en 

patiënten) wordt overgeslagen of genegeerd, bijvoorbeeld door een overmatige behoefte voor 

technologie, zal er een gebrek in de zorg blijven (Van Heijst, 2008; Van der Weijden, 2019). 

Filosofen Verbeek (2011) en Puig de la Bellacasa (2017) geven echter aan dat er niet gekozen 

hoeft te worden tussen technologie en zorg. Er moet gezocht worden naar een ethiek als 

‘kritische meedenker’ waarin het gaat over de onderlinge verhoudingen tussen technologie, 

naasten, de IC-patiënt en de IC-verpleegkundigen en hierin kan zorgethiek een bijdrage 

leveren. 
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1.4 Vraagstelling 

Uit bovenstaande probleemstelling komt de volgende hoofdvraag naar voren: 

 

Hoe kan familieparticipatie op de Intensive Care goede zorg voor naasten vanuit 

zorgethisch perspectief bevorderen? 

 

Bovenstaande vraag wordt onderzocht vanuit deze deelvragen: 

1. Welke inzichten bieden de zorgethische concepten relationaliteit en lichamelijkheid bij 

het fenomeen familieparticipatie op de IC? 

2. Wat is de essentie van het fenomeen familieparticipatie voor IC-verpleegkundigen?  

3. Hoe wordt de (hoogtechnologische) IC ervaren door naasten?  

4. Wat betekenen de uitkomsten van bovenstaande deelvragen voor de inzichten over 

goede zorg voor naasten en familieparticipatie op de IC?   

1.5 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is relevante inzichten te krijgen over wat goede (IC-)zorg zou 

kunnen zijn voor naasten van de IC-patiënt, als zij mogen participeren in de zorg voor deze 

IC-patiënt om zo de impact van een IC-opname te beperken. De vraag hierbij is ook hoe dit 

participeren vorm krijgt. Door empirisch onderzoek te koppelen aan de theorie wordt getracht 

een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van deze participatie-ervaringen. Door dit 

onderzoek wil de onderzoeker de naasten ook een gezicht en een stem geven in de zorg voor 

de IC-patiënt, wat gezien wordt als een waardevolle aanvulling op de zorg die IC-

verpleegkundigen moeten leveren. 

1.6 Leeswijzer 

Deze masterthesis zie ik als een verdieping van mijn premasterthesis: Balanceren tussen 

technologie en erkenning op de IC. Wil je in mijn wereld komen? (Van der Weijden, 2019).  

De uitnodiging van binnentreden kan door IC-verpleegkundigen uitgebreid worden naar de 

naasten van de IC-patiënt om in de IC-wereld te komen. ‘Naderen vanaf de zijlijn’ is een 

onderzoek van de onderzoeker als IC-verpleegkundige in de hoop dat naasten van de patiënt 

dichterbij mogen treden in de zorg voor hun dierbaren. Deze thesis probeert inzicht te bieden 

in de belevingswereld van de IC-verpleegkundigen in hoe zij hun zorg leveren op de IC en 

welke rol naasten daarin kunnen vervullen, om zo te bepalen wat goede zorg voor naasten zou 

kunnen zijn. De inhoud van ieder hoofdstuk wordt aan het begin duidelijk omschreven.  
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2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.3 antwoord gegeven op de eerste deelvraag: Welke 

inzichten bieden de zorgethische concepten relationaliteit en lichamelijkheid bij het fenomeen 

familieparticipatie? De centraal staande begrippen in deze thesis, zoals participatie, 

zorg(ethiek) en technologie worden vanuit de literatuur verheldert en aangevuld met twee 

zorgethische richtinggevende begrippen, de critical insights van relationaliteit en 

lichamelijkheid (vanuit het interdisciplinaire Utrechtse zorgethische perspectief, 2015; Leget, 

Van Nistelrooij & Visse, 2017). Deze twee begrippen kunnen kijken naar wat goede zorg 

voor naasten, in de specifieke situatie van de IC zou kunnen zijn om zo de vraagstelling beter 

te kunnen begrijpen en te beantwoorden. 

2.1 Definitie 

Naasten 

In de probleemstelling wordt in plaats van naasten, ook het woord familie(leden) gebruikt als 

dit in de gerefereerde literatuur ook zo wordt benoemd. In dit onderzoek worden de begrippen 

naasten en familie(leden) door elkaar heen gebruikt, waardoor een bredere definitie ontstaat 

als alleen bloedverwanten. Dus iedereen die de IC-patiënt na staat, zoals partners, vrienden en 

bekenden, kan participeren in de zorg. Daardoor kan het woord familieparticipatie ook in een 

bredere zin gezien worden. 

2.2 Conceptuele verkenning 

Participatie 

Participatie betekent volgens het woordenboek (Prisma, 2017): het meedoen aan iets en is 

afgeleid van de Latijnse woorden pars (deel) en cipere (nemen).  

Participatie blijkt een sleutelbegrip te zijn in het werken aan empowerment, schrijft hoogleraar 

humanistisch geestelijke verzorging Jacobs (2005). Het gaat in deze thesis om activiteiten van 

naasten die invloed kunnen hebben op hun eigen leven en gezondheid (naast dat van de zieke 

IC-patiënt) en omdat het van belang is om hier meer invloed op en controle over te krijgen 

(zie probleemstelling). Er zou dan sprake zijn van een proces van samenwerking tussen 

zorgprofessionals en naasten in activiteiten bij de IC-patiënt, gericht op verbeteringen in 

kwaliteit van leven, de omgeving of dienstverlening van deze naasten (Jacobs, 2005).  

Het is echter lang niet altijd duidelijk wat er onder participatie moet worden verstaan. Volgens 

de thesaurus Zorg en Welzijn is familieparticipatie “beleid dat erop gericht is de inbreng en 
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invloed van familieleden te vergroten door naasten bij de zorg te betrekken, hen te informeren 

en ondersteuning te bieden als ook het meehelpen door een naaste bij de verzorging van een 

familielid in een zorginstelling” (Vermeulen, 2012). 

Om het niveau van het meedoen inzichtelijk te maken, wordt in Nederland vaak de 

participatieladder van Pretty gebruikt (Jacobs, 2005). De gedachte hierachter is dat hoe hoger 

iemand op de ladder komt, des te meer invloed hij of zij heeft. Maar om het voor naasten over 

betekenisvolle participatie te hebben hoeven zij niet hoger op de ladder te komen, maar 

hebben zij meer impact als zij deelnemen op het juiste moment, op de juiste manier in de zorg 

voor de IC-patiënt. Juist is dan het moment en de methode die het best past bij deze naasten, 

hun ervaringskennis en met een passende tijdsinvestering (Moser et al, 2018, p.14). 

Dan krijgt participatie door en voor naasten de betekenis van ‘erbij te horen, je welkom te 

voelen, jezelf kunnen zijn, je thuis voelen, je onderdeel voelen van een breder sociaal verband 

waar je anderen kunt ontmoeten’ (Abma, 2016). “Maar die invulling vraagt om gastvrijheid, 

zorg en ondersteuning, en kritische reflectie op waarden en normen die participatie 

bemoeilijken of belemmeren” (idem, p.3). Die invulling kan erom vragen de macht en 

controle over de IC-patiënt te delen tussen de zorgprofessional en de naasten (Abma, 2016). 

Hierdoor vraagt participatie iets van naasten én van zorginstellingen, met de intentie dat wij 

ons verdiepen in en aandacht hebben voor de ander. 

Al staat (familie)participatie centraal in dit onderzoek, een specifieke definitie hiervan wordt 

echter losgelaten, om te kijken wat er tijdens het empirisch onderzoek naar voren komt in de 

betekenis en inhoud ervan. 

Zorgen en relationaliteit op de Intensive Care 

“But what is care? Is it an affection? A moral obligation? A burden? A joy? Something we 

can learn or practice? Something we just do? Care means all these things and different things 

to different people, in different situations”. (Puig de la Bellacasa, 2017, p.1).  

 

Het begrip zorg(en) blijkt geen eenduidige definiëring te hebben en er zijn veel verschillende 

posities in te nemen, van waaruit zorg bekeken kan worden. Ethici van de Utrechtse 

zorgethiek (2015) geven aan dat zorgen een sociale praktijk is, waarbij mensen voortdurend 

op elkaar afstemmen, op anderen en zichzelf, al dan niet in professionele settings, en altijd 

binnen een geordende samenleving. Hierbij ‘baseert men zich op het principe dat er altijd iets 

‘goed’ is in iedere vorm van zorg’ (idem, 2015; Van Heijst, 2005; Klaver & Baart, 2011; Van 

der Weijden, 2019).  



16 

 

 

Een van de inzichten binnen deze zorgethiek is het centraal stellen van de relatie binnen een 

(zorg)praktijk (Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2017). De Amerikaanse politicologe Joan 

Tronto (1993) heeft een model beschreven waarin de relatie binnen het zorgen tot uitdrukking 

komt. Om goed te kunnen zorgen zijn er volgens haar vier fasen nodig die met elkaar 

verbonden en gekoppeld zijn aan vier ethische elementen van zorg: (1) zich zorgen maken om 

(caring about), erkenning/ oplettendheid om de ander en zijn of haar behoeftes echt te zien. 

(2) Zorg op zich nemen (taking care of): verantwoordelijkheid nemen naar aanleiding van de 

behoeftes. (3) Zorg verlenen (care giving): competentie in het zorgen is nodig, zowel aan de 

praktische als de morele kant van het handelen. En (4) zorg ontvangen (care receiving): 

responsiviteit is nodig om te kijken hoe de zorg ontvangen wordt en aan de hand daarvan 

eventueel nieuwe behoeftes kunnen zien. 

 

Zorgethica Van Heijst volgt Tronto (1993) in het idee dat ieder mens relationeel en onderling 

afhankelijk is en waarbij iedereen in meer of mindere mate zorg nodig heeft. Van Heijst 

(2005, p.66) ziet zorgen binnen de Nederlandse zorgpraktijk als “een manier van doen, in op 

unieke mensen afgestemde betrekkingen”. Zorgen is voor haar een interactie tussen ménsen, 

een sociale praktijk, waarin mensen voortdurend op elkaar ‘afstemmen’. Zo ook de 

zorgprofessional, de IC-verpleegkundige, die laat zien dat ze er ís voor de patiënt in pijn en 

nood. En dat de patiënt er voor haar ‘toe doet als persoon’, want “goede zorg is de zorg die je 

niet tot een ding maakt, niet ontpersoonlijkt” (Van Heijst, 2008, p.60; De Waart, 2017, Van 

der Weijden, 2019). De IC-verpleegkundige kan professionele aandacht geven, mét oog voor 

de mens die in het bed ligt, zolang verpleegkundige of medische handelingen niet op de 

automatische piloot worden uitgevoerd (Van der Weijden, 2019).  

 

Al is voor Van Heijst (2008) de competente, technische en medische zorg zeker belangrijk, de 

zorgprofessional dient zich te realiseren dat ‘het herstel van problemen, verlichting van pijn of 

het genezen van ziekten nooit een doel op zich is’ (Klaver & Baart, 2011). Zorgen voor de IC-

patiënt is niet alleen een daad om goede zorg te leveren zodat deze zorg bijdraagt aan de 

kwaliteit van leven voor de patiënt (Van der Weijden, 2019), maar toont zich ook in de 

houding van de IC-verpleegkundige door de patiënt ‘bij te staan’. Met ‘afstemming’ om te 

achterhalen wat een ‘verbetering’ zou kunnen bieden in de actualiteit, de alledaagsheid van de 

IC-patiënt (Mol, 2006). Waarbij voor hoogleraar politieke filosofie Mol (2006, p.102), goed 

communiceren een voorwaarde is om goede zorg te kunnen leveren, en ook zelf als zorg 
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gezien kan worden, omdat goede communicatie het leven verbetert. Dit alles is echter 

afhankelijk van de individuele IC-verpleegkundige en “van de mogelijkheden die de 

organisatie biedt, zoals te merken is in het klimaat van de afdeling, de werkdruk, de manier 

waarop het werk georganiseerd is en de zorgvisie van waaruit men werkt” (Van Heijst, 2008, 

p.57). 

 

De IC-verpleegkundige heeft een directe relatie met de patiënt, maar dat geldt ook voor 

familie, geeft Van Heijst (2008) aan. Tegenwoordig worden naasten steeds meer betrokken in 

het behandelings- en zorgproces, waarbij naasten en de zorgprofessional samen de zorg 

leveren, met ‘onderling begrip en steun’, om de patiënt weer ‘tot waarde’ te laten komen. De 

zorgrelatie tussen de IC-verpleegkundige en de patiënt is echter een ongelijke relatie, doordat 

de patiënt door zijn mate van ziekzijn en zorgafhankelijkheid op de IC zijn omgeving niet 

(meer) kan controleren. Hij verliest zijn autonomie en ervaart een ernstig verlies van 

persoonlijke identiteit (Wilson et al, 2019; Van der Weijden, 2019). Maar naasten en 

familieleden kunnen wel vechten voor de erkenning van de IC-patiënt en kunnen in het 

zorgproces aangeven welke wensen en behoeften de patiënt heeft. Daarbij kan de IC-

verpleegkundige de IC-patiënt ook de erkenning schenken waarvoor hij niet kan vechten, puur 

omdat hij nu eenmaal de persoon is die ‘er zijn’ mag (Van Heijst, 2008). Soms lukt het de IC-

verpleegkundige echter niet om die erkenning te geven, omdat ook zij hun omgeving niet 

meer onder controle hebben in de soms heftige situaties waarmee zij geconfronteerd worden 

(Trifiletti et al, 2014). 

 

In hun gezamenlijke contact met de IC-patiënt ‘moeten de IC-verpleegkundige en de naasten 

iets met elkaar’ (Van Heijst, 2008, p.106). Familie komt in ‘het voetspoor’ van de patiënt en 

als zodanig heeft de IC-verpleegkundige ook ten opzichte van hen een verantwoording in de 

zorg. Een zorg, die zich kenmerkt door ‘projecties en vooroordelen, verlangens en angsten’, 

afkomstig van alle kanten binnen deze relaties. Waarbij de IC-verpleegkundige, in deze zorg, 

vaak een paternalistische houding aanneemt, alleen al omdat hun rol overduidelijk onmisbaar 

is (idem, p.106). Maar naasten gaan (en moeten) daarheen waar hun dierbaren zijn en 

proberen op de IC datgene vorm te geven wat nog steeds hun privéruimte is. “Het neutrale 

woord bezoeker, dekt dat dwingende en onvrijwillige niet”, meent Van Heijst (idem, p.115). 

En als de IC-verpleegkundige deze relationele ruimte niet toe laat, worden naasten miskend 

en wordt er leed toegevoegd in plaats van leed verzacht (idem, p.109). Er dient ruimte te zijn 

voor de naasten als ‘caring citizen’, ruimte en tijd om te kunnen zorgen. Waarbij samen met 
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de IC-verpleegkundige gekeken kan worden naar mogelijkheden die naasten mee kunnen 

brengen in de zorg voor de IC-patiënt (Sevenhuijsen, 2003). 

Familie dient erkent te worden in het zorgproces, want naasten kunnen de patiënt iets bieden 

dat de zorgprofessional niet kan geven en vice versa. Iedereen heeft zijn ‘onvervangbare 

plaats in het leven van degene die zorg nodig heeft’ (Van Heijst, 2008, p.97). Hiervoor moet 

een wederzijdse erkenning zijn. Van Heijst geeft aan dat familie erkent dient te worden als 

familie, en niet als semi-professionals of als object van zorg. Zodat de relationele ruimte 

tussen de IC-patiënt en diens naasten, ook privé blijft (idem, p.98). 

 

Al geeft Van Heijst aan dat familie geen object van zorg dient te worden, vanuit de 

probleemstelling blijkt dat naasten wel degelijk zorgbehoeftig zijn en dat de IC-

verpleegkundige ook ten opzichte van naasten een verantwoording in de zorg heeft. Door 

erkenning te geven aan het feit dat naasten in een moeilijke positie zitten, moet hun uniekheid 

worden gerespecteerd en moet er ook voor hun ruimte en de mogelijkheid zijn om de vorm 

van zorgen aan te passen aan hun individuele behoeften (en die van hun dierbaren). Gesteld 

kan worden dat naasten daarin gezien kunnen worden als ‘dependent others’ (Kittay, 1999) 

omdat ze afhankelijk zijn van de individuele IC-verpleegkundige (zie probleemstelling en 

Baur, 2016). En doordat naasten dan tot de ‘andere’ worden gemaakt ten op zichte van een 

actieve ‘wij’ als IC-verpleegkundige, kan dit bij naasten leiden tot onzekerheid over de positie 

die ze innemen ten opzichte van hun dierbaren (Vosman & Niemeijer, 2017). De positie van 

naasten is echter onmiskenbaar en wordt door zorgethica Kittay (1999) geformuleerd als 

‘nested relationality’. Dit houdt in dat ieder individu is ‘genesteld’ in zorgrelaties en dat de 

inbedding van de zorgrelatie breder gezien kan worden. Door deze ‘circle of care’ kúnnen 

naasten niet los gezien worden van de patiënt en helpen ze hun familieleden, als individu weer 

te groeien (Tronto, 2010). Ze maken sowieso deel uit van de zorgrelatie tussen de IC-patiënt 

met de IC-verpleegkundige. En daarom zijn ook de naasten afhankelijk van de zorg van de 

IC-verpleegkundige om het vol te kunnen houden. 

 Maar ook hier gaat het maatschappelijk ‘gelijkheidsdenken’ (Van Nistelrooij, 2015) niet op 

en is de relatie tussen naasten en de IC-verpleegkundige ongelijk. De IC-verpleegkundige is 

in het voordeel door haar kennis en kunde van de IC-wereld. Gezamenlijk kan er echter 

gekeken worden naar welke zorg het beste bijdraagt voor de IC-patiënt en dus ook voor 

naasten en zo voor beiden bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Tussen alle personen kan dan 

een relatie groeien die positief of negatief kan zijn, door de alledaagse nabijheid en het 

lichamelijke contact (O’Keefe, 2009; Van der Weijden, 2019).  
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Uit bovenstaande blijkt dat relationaliteit binnen het zorgen op de IC een belangrijke rol 

speelt. Maar in deze relatie voegt Baier (1994 in Sevenhuijsen, 2003) daar nog vertrouwen 

aan toe. “Vertrouwen is iets dat men doet. Zorgen en vertrouwen zijn dynamische aspecten 

van interpersoonlijke relaties” (Sevenhuijsen, 2003, p.185), waarbij vertrouwen altijd 

verweven is met macht en verantwoordelijkheid. De IC-verpleegkundige geeft naasten het 

vertrouwen dat ze ‘zorg kunnen en mogen dragen’ voor de IC-patiënt, in de alledaagsheid van 

hun realiteit. Waarbij de IC-verpleegkundige de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de 

‘omgeving’ van de IC en daarbij aandacht houdt voor de afhankelijke IC-patiënt. Door dit 

vertrouwen te schenken, draagt de IC-verpleegkundige zorg voor de naasten die zorgen 

hebben over de IC-patiënt. Waarbij naasten hun vertrouwen moeten geven aan de 

zorgprofessionals die voor hun geliefden zorgdragen. Aan vertrouwen moet echter worden 

gewerkt en er moet moeite voor gedaan worden. 

 

Door zo samen te leven in de (IC)wereld, moeten we er ook voor ‘zorgen’ om deze wereld in 

stand te houden. Dit geeft Tronto (samen met Fisher, 1993, p.103) aan in haar bredere 

definitie van zorgen: 

“caring can be viewed as a species activity that includes everything that we do to maintain, 

continue, and repair our ‘world’ so that we can live in it as well as possible. That world 

includes our bodies, our selves, and our environment, all of which we seek to interweave in a 

complex, life-sustaining web”. 

Zorgen, in bovenstaande visie, is niet individualistisch of bijvoorbeeld enkel een relatie tussen 

zorgprofessional en patiënt, maar zorgen wordt gezien als een activiteit en een houding, 

waarbij de noden van de ander, wie of wat dan ook, als uitgangspunt worden genomen. Ook is 

zorgen cultureel gedefinieerd en zal het verschillen tussen culturen onderling. Zorgen blijft 

ook voortdurend doorgaan in een kort of langdurig proces (Tronto, 1993). Dit vraagt erom, 

zorgen voor elke situatie opnieuw te specificeren (Mol, 2006, p.97). 

 

Deze visie en het zorgen op de IC is echter niet alleen beperkt tot een sociale praktijk zoals 

Van Heijst aangeeft, hier zijn ook de omgeving en de dingen die gebruikt worden in en bij het 

zorgen betrokken. Puig de la Bellacasa (2017) werkt dit verder uit en geeft aan dat alhoewel 

zorgen een menselijke activiteit is, gezien vanuit menselijke problemen, dit van zorgen niet 

alleen een menselijke aangelegenheid maakt. Zorgen dient verbonden te worden met de messy 

praktijkwereld waarin materiële omstandigheden vaak spanningen blootleggen en de 

‘normale’ zorg kunnen ontwrichten (idem, p.11). Zo bekeken speelt de technologie op de IC 
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(als ding en omgeving) een rol in het zorgproces op de IC (zie wetenschappelijke 

probleemstelling) en dit wordt onder het volgende kopje verder uitgewerkt. 

Technologie en Intensive Care 

Filosofe Puig de la Bellacasa (2017) plaatst zorgen in een web verweven met mensen, 

technologie en de ethiek die dit met zich meebrengt. Zorgen is voor haar niet alleen een 

ethisch gespreksonderwerp maar vooral iets dat gedaan moet worden, waarbij gekeken moet 

worden naar de relatie tussen de mens en het niet-menselijke. En net als Puig de la Bellacasa 

geeft de Nederlandse hoogleraar Social theory, humanism and materialities Pols (2016) aan 

dat binnen het zorgen, materialiteit een rol speelt. De IC-verpleegkundige heeft niet alleen 

zorg voor de patiënt, inclusief de materialen die zijn toegevoegd aan het lichaam (zoals een 

arteriële lijn, infuusnaalden en katheters) en diens naasten, maar ook de apparatuur om het 

bed heen heeft zorg nodig. Er is zorg voor onderhoud, voor de werking, voor interpretatie, 

maar doordat het aan de patiënt gekoppeld is, voegt dit ook zorg aan de patiënt toe. Daarbij is 

deze technologie niet altijd transparant en voorspelbaar en moet dus met ‘zorg’ behandeld 

worden (Mol, 2006). De IC-verpleegkundige draagt zorg voor de technologie en is zo 

verantwoordelijk voor de manier waarop technologie betekenis en zijn uiteindelijke functie 

krijgt (Pols, 2016). Het blijkt dat de technologie niet zomaar terzijde kan worden geschoven. 

Technologie blijft een ‘matter of concern’ en is een wezenlijk onderdeel in de zorg voor de 

IC-patiënt en dus ook voor de naasten (Puig de la Bellacasa, 2017).  

 

Tegenwoordig is het ondenkbaar om zonder technologie te zorgen voor de IC-patiënt. “Omdat 

op een IC de technologie een dominante rol speelt (Tunlind, Granström & Engström, 2014; 

Wassenaar et al, 2015), lijkt het alsof het omgaan met technologie zelf, en de macht die het 

kan uitoefenen volgens techniekfilosoof Verbeek (2011), te veel binnendringt in de 

menselijke belevingswereld van de IC-verpleegkundige en de patiënt” (Van der Weijden, 

2019). Verbeek (2011) geeft echter aan dat de invloed van technologie altijd al aanwezig is 

geweest in ons bestaan. En als technologieën worden gebruikt, wordt er een relatie gevestigd 

tussen gebruikers en hun omgeving. “Zo stellen ze mensen in staat handelingen te verrichten 

en ervaringen te hebben die zonder de technologie niet of nauwelijks mogelijk zouden zijn, 

maar door dat te doen geven ze ook vorm aan de manier waarop mensen handelen en de 

werkelijkheid ervaren” (Verbeek, 2006, p.271). Zo kan technologie het handelen van de 

zorgprofessional sturen en beïnvloedt het daarmee de moraal, de gedragsregels. Verbeek geeft 

daarmee een aanvulling op Pols (2013) die pleit voor onderzoek dat zichtbaar kan maken hoe 
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de complexiteit van zorgpraktijken van binnenuit kan worden bekeken en welke manieren van 

samenleven voortkomen door het inpassen van technologie in het zorgen. 

 

De aanwezigheid van technologie zorgt echter voor een paradox. Technologieën hebben altijd 

onvoorziene effecten en terwijl aan de ene kant nieuwe ontwikkelingen worden verwelkomd, 

leveren ze aan de andere kant onvoorziene moeilijkheden op (Mol, 2006; Consoli & Hoekstra, 

2008; Huijer & Smits, 2010, Van der Weijden, 2019).  In ‘de logica van het zorgen’ brengt 

dat volgens arts en filosofe Mol (2006) een opdracht met zich mee. Willen we ‘goed zorgen’ 

dan moeten we iets met de technologie doen. De technologie, stellen zowel Verbeek (2011) 

als Mol (2006), is geen neutraal middel, maar schept een eigen werkelijkheid waar we over 

moeten nadenken. En de werkelijkheid van de wereld van de IC, met zijn acute situaties, 

herbergt vage en onscherpe begrenzingen tussen het morale en het materiële (Puig de la 

Bellacasa, 2017). De grenzen tussen de mens en de technologie moeten vervagen om hun 

onderlinge relatie beter te kunnen begrijpen. Dit noemt Verbeek (2011) ‘technische mediatie’, 

waarbij technologie niet tegenover de mens staat maar bemiddelt in menselijke ervaringen en 

activiteiten (Verbeek in Huijer & Smits, 2010). Hij focust op de interactie met de technologie, 

waarbij een ethiek nodig is, die zich moet richten op de vraag “welke kwaliteit van leven er is, 

mét de technologie die beschikbaar is en wat voor effect dat dan heeft op de zorg die gegeven 

wordt” (Verbeek, 2011; Van der Weijden, 2019). Vanuit zorgethisch perspectief wordt de 

aandacht die Verbeek geeft aan onderzoek dat gerelateerd is aan de zorgen van mensen vanuit 

deze specifieke, messy zorgpraktijk, gewaardeerd (Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2017; 

Vosman & Niemeijer, 2017). 

Lichamelijkheid 

Een ander inzicht binnen de zorgethiek is de lichamelijkheid van de mens. Zorg(en) (op de 

IC) is onlosmakelijk verbonden met het soort lichamen dat we bezitten. Zorg is iets wat zich 

uit in, en bekend is in, het lichaam. Volgens Pols (2013) zijn lichamen “sociale entiteiten en 

via hun lichamen gaan mensen relaties met elkaar aan”. De relatie van de IC-verpleegkundige 

met haar patiënt is voor beiden een intensief, lichamelijk omgaan met elkaar. Doordat de 

verpleegkundige het lichaam van de patiënt constant aanraakt, kan het niet genegeerd worden. 

Het lichaam van de patiënt staat op de IC heel duidelijk op de voorgrond, het lichaam fungeert 

als ‘betekenisdrager’ (Annemarie Mol in Van Heijst, 2008) en de patiënt toont zich in en door 

het lichaam, als actief object in zijn zorgproces (Van der Weijden, 2019). En in dit zorgproces 

kan de IC-verpleegkundige zorgen dankzij haar lichaam (Mol, 2006). 
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Er zijn verschillende manieren om naar het lichaam te kijken. Husserl (1952) maakt een 

onderscheid in Leib en Körper, waarbij het Leib een waarnemingsorgaan is. Een 

gewaarwording van de eigen houding en beweging, het lichaam als niet-intentionele ervaring. 

“De ervaring van Leib is primair een ervaring van ‘mijn-zijn’”, geeft filosofe Slatman (2018) 

aan, het lichaam wordt gevoeld door de eigenaar. Hierdoor kan de omringende wereld zich 

ontvouwen en betekenis krijgen. Dit ‘ik kan’ vertaalt Merleau-Ponty (1945) naar de 

lichamelijke subjectiviteit waardoor het een basis vormt voor handelen. Het lichaam verbindt 

ons niet alleen met de wereld, maar het biedt ons ook een manier om die wereld, situatie, 

samenleving te begrijpen; zowel die van onszelf als van anderen (Finlay, 2006; Slatman, 

2018). 

 

Het lichaam beschikt echter over een fundamentele dubbelzinnigheid: naast het lichaam wat 

het meest intiem ‘mijzelf’ (Leib) is, is er ook een lichaam (Körper) dat als een intentioneel 

object voor anderen fungeert. We kunnen dit lichaam bekijken, aftasten, onderzoeken en 

ontleden: al dan niet geholpen door instrumenten zoals scans en stethoscopen. Het lichaam 

krijgt dan kwaliteiten als ‘groot, bleek, dun, droog, ruw, slijmerig en dergelijke’ (Slatman, 

2018). In de gezondheidszorg (en op de IC) worden lichamen vaak in deze kwaliteiten 

‘beoordeeld’ en worden we ons bewust van het lichaam als een ingesloten, materieel, 

biologisch ding (Finlay, 2006). Een lichaam als ding, dat op de IC niet fungeert als een grens 

omdat het via materialen gekoppeld is aan allerlei apparaten en waardoor ‘het zijn’ een groter 

geheel geworden is dan alleen puur het lichaam (Puig de la Bellacasa, 2017). Een ding dat het 

doet of (ineens) niet doet. 

 

Door zo te kijken naar ons eigen lichaam, beschrijven Finlay (2006) en Slatman (2018) ziekte 

als iets waarbij we ons lichaam niet meer als vanzelfsprekend beschouwen. Ziekte 

veroorzaakt dan een verschuiving van aandacht in hoe mensen lichamelijke betekenis geven 

aan hun wereld, hun situatie. Door ziekte kan deze wereld bijvoorbeeld beperkt worden, zoals 

patiënten en naasten kunnen ervaren op de IC.  

 

Door vanuit dit perspectief te kijken, betekent goede zorg niet enkel het ‘oplappen van een 

fysiek defect’ (Slatman, 2018), maar is het menselijke subject ook een verontruste ander die 

gekomen is voor zorg (Hamington, 2012) en aandacht verdient. Een subject dat zichzelf ook 

via zijn buitenkant (van het lichaam) gewaarwordt. En dat zou impliceren dat belichaamde 
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subjectiviteit ook betekent: gezien en gevoeld of aangeraakt kunnen worden (in sociale 

context) (Slatman, 2018). En door aan te raken en aangeraakt te worden, wordt het contact 

tussen individuen geïntensiveerd; het aanraken wordt een ervaring waarbij de grenzen tussen 

mijzelf/ het zelf en de ander vervagen, het verkort afstand (Puig de la Bellacasa, 2017). 

 

 De zorgprofessional zelf is zich echter niet altijd bewust van haar lichaam. Al gebruikt ze 

haar stem, haar houding, haar handen, armen en geest om te zorgen, het lichaam van de 

competente zorgprofessional bezit ook veel gewoontes (habits) en vaardigheden om een 

patiënt goed te verzorgen (Hamington, 2012, 2013). En de zorgprofessional lijkt het best te 

kunnen handelen, zoals in acute situaties, als deze zich zo min mogelijk bewust is van het 

lichaam. Het lichamelijke verdwijnt dan naar de achtergrond: dit proces wordt incorporatie 

genoemd (Slatman, 2017, 2018). Een incorporatie waarbij het lichaam zich wel telkens 

opnieuw kan aanpassen aan een situatie en zo de nieuw verworven vaardigheden een deel 

worden van iemands ‘gewoonte-lichaam’ en betekent: ‘ik kan het’ (Hamington, 2012; 

Slatman, 2017). Hieronder vallen volgens Hamington (2012) echter niet alleen lichamelijke 

handelingen, maar ook die handelingen die zorgen voor comfort dmv gedrag en houding.  

 

Incorporatie wordt ook als term gebruikt om de relatie te beschrijven tussen (menselijke) 

lichamen, technologische apparaten en technologie. De Amerikaanse techniekfilosoof Don 

Ihde, gebruikt hiervoor de term ‘transparantie’. Dat wat geïncorporeerd is, verdwijnt uit de 

waarneming, wordt vergeten en neemt plaats bij ingesleten gewoontes (Slatman, 2017). En al 

lijkt het of deze vaardigheden en gewoontes geen specifieke aandacht nodig hebben, 

Schusterman (in Slatman, 2018) wijst erop dat ze wel degelijk aandacht nodig hebben omdat 

ze vaak niet zo ‘goed of gezond’ zijn. Ook zorgzaamheid is een lichamelijke handeling, waar 

de zorgprofessional beter in wordt door aandacht en oefening. De fysieke afstemming in en op 

de zorg is essentieel, maar dat betekent niet dat ‘technische zorg en herstellende zorg’ elkaar 

uitsluiten (Benner in Hamington, 2012; Van Heijst, 2008; Van der Weijden, 2019). 

Wanneer de zorgprofessional aandacht geeft aan vaardigheden én gewoontes, kan 

belichaamde kennis onderdeel worden van een moreel narratief en zicht geven op een morele 

identiteit (Hamington, 2015). Een morele identiteit waarmee de zorgprofessional in het zorgen 

afstemt op het lichaam, de handelingen en relaties van zichzelf en anderen, waaronder de 

naasten van de IC-patiënt.  
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2.3 Deelconclusie 

Uit bovenstaande literatuurstudie blijkt dat zorgen op de Intensive Care een complex geheel 

is. En meer is dan iets dat tussen twee mensen, zorgvrager en zorgverlener, gebeurt. Een 

zorgen waarbinnen de lichamen, het ‘zijn’ en de omgeving (met zijn technologie en 

materialiteit) verweven zijn in een relationeel, ‘life-sustaining’ web (naar Tronto, 1993). De 

IC als een micro-samenleving, waarbij activiteiten en houdingen continu aangepast worden op 

de behoeftes van degenen die zich in het web bevinden. En in dat web nemen zowel de IC-

verpleegkundige, de IC-patiënt, de technologie én de naasten deel in het zorgen. Het zorgen 

als sociaal proces, waarbij lichamen als sociale entiteiten een relatie met elkaar aangaan. 

Daarnaast is zorgen een chronisch proces, wat voortdurend doorgaat en aandacht vraagt van 

alle betrokkenen. 

Het zorgen op de IC kent met name een lichamelijke werkelijkheid. Het lichaam van de 

patiënt wordt continu aangeraakt door de IC-verpleegkundige en heeft een relatie met de 

technologie om zich heen. Maar door het lichaam niet alleen als een ‘fysiek defect’ te zien, 

maar ook als een menselijk subject van zorg, wordt er een sociale dimensie aan toegevoegd: 

het aanraken. En binnen deze dimensie kunnen naasten voor de IC-patiënt en voor zichzelf 

een belangrijke rol spelen. 

 

Daarnaast moeten mensen in het zorgen op elkaar ‘afstemmen’. Dit afstemmen gebeurt door 

de IC-verpleegkundige niet alleen door haar competente, lijfelijke zorg, gekenmerkt door 

habits en vaardigheden. Het vraagt ook om een houding, die laat zien dat iedereen in het 

relationele web, als persoon, als mens ‘erkent’ wordt en waar aandacht voor is. Want naasten 

kúnnen niet anders dan bij hun dierbaren zijn. Er moet samen, met naasten gezocht worden 

naar een ‘verbetering’ van de situatie, in het alledaagse, messy gebeuren van de IC-wereld. 

 

In het verlengde hiervan zou zorg op technologie én vice versa, ook moeten worden 

‘afgestemd’ door alle menselijke betrokkenen in het web, omdat de technologie als een 

aanvulling moet worden gezien op de zorg. De aanwezige technologie op de IC realiseert 

altijd een relatie tussen de gebruikers en hun omgeving en medieert in de wijze waarop 

mensen de werkelijkheid (op de IC) interpreteren en in deze werkelijkheid handelen. En in die 

werkelijkheid is het belangrijk om te kijken of ieders bijdrage optimaal tot recht komt. Dus 

ook de bijdrage van de naasten, die de vrijheid en mogelijkheid om te zorgen, kunnen en 

mogen aanpassen aan hun individuele behoeften (en die van hun dierbaren). De kunst van 

goed zorgen is om de zorg af te stemmen op ‘wat nodig is’ en niet op wat de zorgprofessional 



25 

 

belangrijk vindt, juist omdat ieder mens uniek is. Anders is er sprake van miskenning en dat 

kan pijn doen. Zorgen vraagt om een wederzijds vertrouwen in de ander van alle betrokkenen 

die bijdragen in de IC-zorg in combinatie met goede communicatie. 

 

Alle bovengenoemde aspecten spelen een rol in familieparticipatie en dat vraagt van de IC- 

verpleegkundige een constant uitproberen en evalueren in de ‘logica van het zorgen’, om de 

juiste verhouding te vinden in de relaties van alle betrokkenen met de technologie. Om de 

relatie tussen alle betrokkenen in het web van de IC, inclusief de technologie, duidelijk te 

krijgen, is een ethiek nodig die mensen toerust om te doorzien wat technologie met hen doet, 

om daar vervolgens zelf goed mee om te kunnen gaan. Pols (2013) noemt dit ‘ethiek van het 

sociale’, een ethiek die analyseert hoe zorgprofessionals, apparaten, naasten, patiënten en hun 

ziekten, met hun lichamen, verschillende manieren van samenleven tot stand brengen. Samen 

met de inzichten van de bemiddelingstheorie van Verbeek heeft de zorgethiek de 

mogelijkheid om te onderzoeken hoe het menselijk bestaan vorm krijgt in interactie met de 

technologie, die op de IC zo dominant aanwezig is. Hiervoor is empirisch onderzoek van 

binnenuit de praktijk nodig en dit wordt in de komende hoofdstukken beschreven. 
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3. Benadering en methode (empirisch) onderzoek 

3.1 Verantwoording literatuur en bronnenselectie 

Geschikte literatuur voor de probleemstelling en de theoretische deelvraag is geselecteerd 

door te kijken naar de relevantie van boeken en artikelen met betrekking tot het participeren 

van naasten of familieleden op de IC, hun ervaringen hiermee, de ervaringen van de IC-

verpleegkundigen hierover en de rol van de technologie hierbij, om zo de vraagstelling van 

deze thesis te kunnen beantwoorden. Hiervan uitgaande is gezocht met de volgende 

zoektermen in verschillende combinaties: experiences, family, familieleden, ICU, intensive 

care, involvement, needs, nursing, participatie, participation, post intensive care syndrome 

(family), relatives, technology en technologie. En waarbij de volgende zoekmachines zijn 

gebruikt: Google Scholar, PubMed, Wiley Online Library. Daarnaast is gebruik gemaakt van 

de sneeuwbalmethode: in de literatuurlijst van de relevante artikelen is gezocht naar andere 

relevante artikelen.   

3.2 Onderzoeksbenadering 

Dit onderzoek volgt een zorgethische onderzoeksbenadering vanuit een sociaal-constructief 

wereldbeeld (Creswell & Poth, 2018). Binnen dit wereldbeeld zijn mensen actieve 

betekenisgevers. Zij construeren hun werkelijkheid in actie met elkaar en brengen daarbij 

uiteenlopende achtergronden en referentiekaders in het spel. Hierdoor zijn praktijken voor 

velerlei uitleg vatbaar (Creswell & Poth, 2018). Binnen dit onderzoek wordt ernaar gestreefd 

om ruimte te bieden aan deze veelheid van ervaringen en verhalen in deze werkelijkheid.  

Dit onderzoek is zorgethisch omdat gekeken gaat worden naar wat goede zorg voor naasten 

zou kunnen zijn in hun specifieke situatie, als ze (actief) mogen participeren in de IC-zorg 

binnen de praktijk van de IC. Hierbij wordt er enerzijds gekeken naar de geleefde ervaringen 

van IC-verpleegkundigen over familieparticipatie en anderzijds wordt gekeken hoe naasten de 

IC ervaren, zodat de IC-verpleegkundigen hun handelen kunnen aanpassen op de 

zorgbehoeften van deze naasten (Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2017). 

Door verschillende perspectieven te beschrijven en proberen te begrijpen, zal een specifieke 

situatie verrijkt worden met meer gedetailleerde en gecontextualiseerde informatie over de 

onderliggende waardepatronen (Dierckx de Casterlé et al, 2012).). Naast het theoretisch kader 

met de zorgethische kernbegrippen (critical insights) die in hoofdstuk twee werden 

beschreven, is er empirisch kwalitatief onderzoek nodig om de sociale wereld van de IC te 

kunnen begrijpen.  
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In de zorgethiek wordt vanuit de zorgpraktijk ‘bottom-up’ gedacht, om zo de nadruk te leggen 

op wat er werkelijk gezegd en gedaan wordt, maar ook ondergaan wordt in de zorgpraktijk 

(Vosman & Niemeijer, 2017). Door deze data uit de empirie te analyseren komen inzichten, 

voortvloeiend uit de onderzoeksvragen tot stand. Deze twee bronnen van onderzoek, 

conceptueel en empirisch, staan in een dialectische relatie tot elkaar. Hierbij worden 

conceptuele en theoretische inzichten bevraagd en verrijkt door empirisch onderzoek en vice 

versa (Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2017). 

 

Om de deelvragen twee (Wat is de essentie van het fenomeen familieparticipatie voor IC-

verpleegkundigen?) en drie (Hoe wordt de (hoogtechnologische) IC ervaren door naasten?) te 

beantwoorden worden twee verschillende onderzoeksbenaderingen en verschillende 

databronnen gebruikt. Bij deelvraag twee probeert de onderzoeker het fenomeen te begrijpen 

vanuit het perspectief van de onderzochte deelnemers, de IC-verpleegkundigen: het emic 

perspectief. Bij deelvraag drie wordt onder andere het perspectief van de onderzoeker, het etic 

perspectief (Boeije & Bleijenbergh, 2019) gebruikt om het perspectief van de naasten (uit de 

roman) duidelijker te krijgen. Door de huidige sociale isolatie en beperkte mogelijkheden van 

onderzoek doen op de IC (zie ook paragrafen 3.4 en 7.3), wordt door een combinatie van 

beide perspectieven een ‘rijkere’ beschrijving gekregen (Hoare et al, 2012; Creswell & Poth, 

2018) om zo de vragen te kunnen beantwoorden en wordt de validiteit vergroot. De 

methodische uitwerking van de beide deelvragen volgt hieronder. 

3.3 Onderzoeksmethoden 

a. Fenomenologie en de Reflective Lifeworld Approach (RLA) 

Om de ‘essentie van het fenomeen familieparticipatie voor IC-verpleegkundigen’ van 

deelvraag twee duidelijk te krijgen wordt gebruikt gemaakt van de kwalitatieve 

onderzoeksmethode van de fenomenologie. 

Door de werkelijkheid van de IC-verpleegkundigen te beschrijven en het proberen te 

begrijpen vanuit de verschillende, individuele perspectieven, zal een specifieke situatie, zoals 

familieparticipatie, beter begrepen kunnen worden door de detaillering en contextuele 

informatie van de onderliggende waardepatronen (Dierckx de Casterlé et al, 2012) en 

daardoor is de fenomenologie bij uitstek geschikt om de deelvraag te beantwoorden. 

De fenomenologie bestudeert de werkelijkheid zoals die wordt gezien en beleefd door de 

deelnemers en probeert zo een beter inzicht van een fenomeen te geven, door op zoek te gaan 
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naar gemeenschappelijke ervaringen van individuen, betreffende dat fenomeen (Creswell & 

Poth, 2018). 

 

Luisteren naar de geleefde ervaringen van IC-verpleegkundigen kan duidelijk maken wat 

familieparticipatie voor hen inhoudt in de specifieke situaties en omstandigheden op de IC en 

hoe het zorgen daarin vorm krijgt. 

Hiervoor is de fenomenologische variant Reflective Lifeworld Approach (RLA), van de 

Zweedse Karin Dahlberg (en Dahlberg, H. & Nyström, 2008) gebruikt om een beschrijving te 

kunnen geven van de essentie van het fenomeen familieparticipatie en zijn bestanddelen. De 

essentie, die situationeel en contextueel afhankelijk is, over het fenomeen familieparticipatie, 

loopt als een rode draad door de afwisselende ervaringen in de leefwerelden van de IC-

verpleegkundigen (Van der Meide, 2014). De essentiële karaktereigenschappen van het 

fenomeen worden beschreven als “without which it would not be that phenomenon” 

(Dahlberg, 2006). 

“De RLA kenmerkt zich door het streven naar een open houding van de onderzoeker 

gedurende het gehele onderzoeksproces” (Van der Meide, 2014). Bij deze open houding zet 

de onderzoeker de eigen opvattingen, kennis en theorieën zoveel mogelijk tussen haakjes, 

bridling genoemd. Dit ‘beteugelen’ erkent de onmogelijkheid van het negeren van de eigen 

opvattingen, kennis en theorieën en vraagt om reflectie. Bovendien stelt de eigen leefwereld 

van de onderzoeker haar in staat om de ervaringen van anderen te begrijpen, zowel tijdens de 

dataverzameling als tijdens de analyse (Van der Meide, 2014). 

Opdat de onderzoeker zich focust op het fenomeen worden in de RLA de individuele 

ervaringen van de IC-verpleegkundigen getransformeerd naar “de kernervaring van een 

fenomeen, zoals ervaren door de verschillende individuen” (Van der Meide, 2014). Daarbij 

wordt het proces van data-analyse in de RLA gekenmerkt door de hermeneutische cirkel: er is 

een dynamisch en herhaald bewegen tussen de verschillende stappen van het onderzoek 

(Baur, 2019, 23 september).  

Resultaten van het fenomenologisch onderzoek zijn niet generaliseerbaar, maar hebben wel 

een ‘sensitizing’ functie (Van der Meide, 2014). Ondanks dat niet álle IC-verpleegkundigen 

zich in de beschrijving van het fenomeen zouden kunnen vinden, kan het wel inzicht bieden in 

wat van belang is voor IC-verpleegkundigen als naasten (actief) (mogen) participeren in de 

IC-zorg. 
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b. De narratieve benadering 

Bij narratief onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende dataverzamelingsmethoden 

zoals interviews, observeren en het bestuderen van documenten en beelden (Creswell & Poth, 

2018). De narratieve analyse is bij uitstek geschikt voor een zorgethisch onderzoek, omdat 

vanuit deze individuele, persoonlijke verhalen, gecombineerd met “lokale, tijd- en 

contextgebonden kennis”, we leren over algemeenheden; vanuit het ‘kleine’ verhaal ontstaat 

een ‘groter’ verhaal (Visse, 2014). Daarom wordt deze analyse gebruikt bij deelvraag drie: 

hoe wordt de (hoogtechnologische) IC ervaren door naasten?  

 

Om vanuit verschillende posities inzicht te krijgen in het perspectief van naasten, is gekozen 

voor een narratieve benadering, waar zowel participerende observaties door de onderzoeker 

en de analyse van een roman beide deel van uit maken. In de narratieve benadering fungeren 

verhalen als uitgangspunt (Narratio is het Latijnse woord voor verhaal, vertelling) en gaat het 

erom deze “te duiden in concrete, praktische interpretaties” (Widdershoven, 2000, p58). En in 

die verhalen geven mensen betekenis aan hunzelf en de wereld om hen heen (Moen, 2006).  

“Wat er verteld wordt, is dat wat de verteller belangrijk acht voor het (luisterend) publiek, wat 

nodig is om de boodschap over te brengen. De verteller gaat selectief te werk en zodoende 

worden verhalen ‘geconstrueerd’ ” (Cardiff, 2009, p. 49). 

Door deze verhalen te vertellen, wordt mensen de mogelijkheid geboden om weer grip te 

krijgen op hun leven. Maar verhalen kunnen ook iets leren aan diegene aan wie het verhaal 

verteld wordt en die luistert. “Vanuit narratief perspectief bieden romans ons inzicht in het 

leven” (Widdershoven, 2000, p.62), waarbij juist de relatie met de realiteit van belang is en 

het gaat om verhalen die hun wortels hebben in werkelijke ervaringen en emoties 

(Widdershoven, 2000). 

En in de verhalen van patiënten en naasten op de IC gaat het om de betekenis en de beleving 

van ziekte in het eigen leven. Waarbij er sprake is van ‘emotionele betrokkenheid en 

praktische pogingen’ om met problemen om te gaan en het in het eigen leven in te passen 

(Widdershoven, 2000). Al kunnen we, als zorgprofessionals, nooit helemaal begrijpen hoe de 

‘werkelijkheid’ van de IC voor naasten eruitziet, door te luisteren naar de verhalen kunnen we 

ons er wel een bepaalde voorstelling van maken en deze blik meenemen in het handelen. 

3.4 Casusdefinitie en onderzoekseenheid 

De start van dit empirisch onderzoek viel samen met de uitbraak van de coronacrisis in 

Nederland. Door de opschaling van de IC-bedden in het ziekenhuis en de intensieve 
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arbeidsomstandigheden daardoor op de IC, mochten ‘werkende’ IC-verpleegkundigen niet 

worden benaderd voor deelname aan dit onderzoek op verzoek van het hoofd van de Intensive 

Care. Daarom zijn in overleg met haar, verpleegkundigen benaderd die om fysieke redenen 

tijdelijk thuis zaten maar hadden aangegeven betrokken te willen blijven bij de IC. Van de 

acht IC/MC verpleegkundigen die via mail benaderd waren, hebben er zeven aangegeven mee 

te willen werken aan het onderzoek. Door de huidige sociale isolatie is het interview digitaal 

thuis, via webcam uitgevoerd.  

De afdeling waar de verpleegkundigen en de onderzoeker werkzaam zijn is een 

gecombineerde IC/MC- afdeling in een groot perifeer ziekenhuis, met 4 units van elk 8 

bedden (huidig aantal, dit kan variëren), waarvan de MC één aparte unit is. Op de IC zijn er 

alleen eenpersoonskamers. 

Door de coronasituatie werden twee units van de IC-afdeling geïsoleerd en werden de 

bezoekmogelijkheden voor naasten van de IC-patiënt (en in het hele ziekenhuis) in eerste 

instantie helemaal stopgezet. Doordat naasten van de IC-patiënt zich sowieso al in een 

kwetsbare positie bevinden, konden ook deze, op verzoek van het hoofd Intensive Care, niet 

rechtstreeks benaderd worden. Daarom is gezocht naar andere manieren om data over naasten 

te verzamelen in een beperkt tijdsbestek. Dit gebeurde onder andere door participerende 

observaties van de onderzoeker zelf in haar eigen zorgpraktijk (zonder contact te maken met 

deze naasten, op verzoek van het hoofd van de IC), omdat observeren een onderdeel is van het 

eigenlijke IC-werk. Deze observaties vonden uitsluitend plaats in de middag tussen 14.30 en 

15.30 uur, het enige tijdstip waarop (in overleg) naasten werden toegelaten. Meer details over 

de coronaperiode worden beschreven in het kwaliteitshoofdstuk, onder paragraaf 7.3 

Onderzoek en COVID-19.  

3.5 Dataverzameling 

a. Reflective Lifeworld Approach  

De geïnterviewde verpleegkundigen zijn (door toeval) allen vrouwen, tussen de 26 en 54 jaar 

met 1 tot 24 jaar IC/MC-ervaring wat een brede basis geeft voor het onderzoek. 

Om de geleefde ervaringen van de IC-verpleegkundigen, ten aanzien van het fenomeen 

familieparticipatie, aan het licht te brengen, zijn semigestructureerde en een-op-een interviews 

uitgevoerd tussen half april en half mei 2020, die gemiddeld een uur duurden. Door deze 

manier van interviewen kan de onderzoeker een dialoog aangaan met de deelnemer en is er 

genoeg ruimte en flexibiliteit om op onverwachte zaken in te gaan. Van tevoren werd een 



31 

 

topiclijst opgesteld, maar er was ruimte om van deze vragen af te wijken (Johnson & Parry, 

2015).  

De interviews werden gestart met de vraag: ‘Wat betekent participeren van familie of naasten 

in de zorg voor jou? Wat is jouw ervaring hiermee?’ Afhankelijk van de antwoorden, werd 

doorgevraagd. De interviews werden opgenomen en getranscribeerd met toestemming van de 

deelnemers. Om voldoende aandacht te kunnen geven aan de formulering van de essentie en 

zo validiteit te behouden, is het aantal deelnemers beperkt bij RLA (max 15, hier 7 ook in het 

kader van de tijd) (Van der Meide, 2014). 

b. De narratieve benadering 

Vanwege de beperkte omvang en specifieke omstandigheden rondom deze masterthesis wordt 

gefocust op de roman ‘De zussen van mijn dochters’ door Barbara Voors, waar een narratieve 

analyse op wordt uitgevoerd. Het boek wordt gebruikt als bron om de werkelijkheid van de IC 

en de beleving als naaste over de IC weer te geven. Waarbij de focus ligt op de inhoud van het 

verhaal, ‘wat er gezegd is’ (thematische analyse) (Cardiff, 2009). Relevante verhaallijnen en 

tekstfragmenten die inzicht geven in de manieren waarop de naaste de IC ervaart en de 

dilemma’s die daarbij optreden, zijn door de onderzoeker geselecteerd en worden 

geïnterpreteerd (zie bijlage 2). 

Deze interpretaties worden aangevuld met de eigen werkelijkheid van de onderzoeker vanuit 

de observaties. Deze observaties vonden plaats in coronatijd waarin het contact, door 

reglementen, tussen familie en patiënt beperkt was.  

De onderzoeker heeft drie observaties op de IC/MC uitgevoerd in de periode van eind april tot 

begin juli 2020, waarbij onduidelijkheden tijdens de observatie werden voorgelegd aan de 

verantwoordelijk verpleegkundige van de patiënt. Notities van de observaties werden meteen 

uitgewerkt. Maar de onderzoeker heeft ervaren dat ook afstand en tijd nemen in het 

beschrijven van de observaties, zorgde voor herinneringen die bepaalde details meer naar 

boven brachten. De observaties zijn zo gedetailleerd mogelijk beschreven (transcriberen), als 

thick description, waardoor er een verhaal zichtbaar wordt over naasten op de IC. Hierin 

werden de gedachten, gevoelens en de achtergrond van de onderzoeker als IC-

verpleegkundige bij deze observaties, meegenomen (zie bijlage 3). 

Doordat de roman eerder gelezen is, kan het zijn dat de onderzoeker bij het observeren en 

schrijven van de transcripten beïnvloed is.   
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3.6 Data-analyse 

a. Reflective Lifeworld Approach (RLA) 

Data-analyse met betrekking tot RLA vindt op een descriptieve en interpretatieve manier 

plaats via vier fasen (Van der Meide, 2014): 

1. Meerdere keren lezen van datamateriaal 

Doel: bekend worden met de tekst en het begrijpen van de data in hun geheel 

2. Identificeren van betekeniseenheden 

De data worden verdeel op grond van betekenis. 

Doel: de data in termen van betekenis begrijpen 

3. Clusteren van betekeniseenheden 

De betekeniseenheden die met elkaar in relatie staan, worden geclusterd. Deze clusters 

worden geformuleerd in meer abstracte termen. Dit is een tussenstap om de 

betekenisstructuur te vinden. 

Doel: het vinden van een voorlopig patroon van betekenissen 

          (en reduceren van aantal betekeniseenheden) 

4. Formuleren van de essentie 

Alle geclusterde betekeniseenheden worden in relatie tot elkaar bekeken en de 

essentiële betekenis wordt geformuleerd. 

Doel: het formuleren van datgene wat het fenomeen maakt tot dat wat het is 

         (de essentie) 

Tabel 1: Data-analyse RLA 

b. De narratieve benadering  

Als richtlijn voor de narratieve benadering worden stappen beschreven vanuit een artikel van 

Visse (2014) dat gebaseerd is op het werk van Riesmann (2008) en McCormack (2000). Dit 

wordt aangevuld met inzichten uit het boek van Creswell & Poth (2018). 

 

1. Actief luisteren 

Door het meerdere malen lezen van het boek werd het de onderzoeker duidelijk wie 

betrokken waren in dit verhaal, wat er gezegd wordt en hoe het gezegd wordt. In deze 

stap wordt met name naar de context van de IC in de tekst gekeken (naar aanleiding 

van de onderzoeksvraag) en desbetreffende tekstfragmenten geselecteerd. 

2.  Analyse 
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Aan de hand van taalgebruik, verloop van het verhaal, tegenstellingen, verschillen 

tussen handelen, beleven, vinden en waarnemen (Visse, 2014) worden de data 

geanalyseerd. 

3.  Coderen 

Vanuit de geselecteerde tekstfragmenten ontstaan codes die samenhangen met thema’s 

vanuit de (zorgethische) literatuur: participatie, zorgen en relationaliteit, technologie & 

intensive care en tenslotte lichamelijkheid. Deze thema’s worden zo nodig herbekeken 

en opnieuw gedefinieerd. 

4. Hervertellen 

In deze hermeneutische visie op narratief onderzoek wordt de ervaring van de naaste in 

het boek ge(re)construeert met de ervaringen van de onderzoeker (Visse, 2014). De 

resultaten zijn een interpretatie van de onderzoeker, zoals die past binnen een sociaal-

constructief wereldbeeld (zie 3.2). 

Tabel 2: Data-analyse narratieve benadering 

 

Om validiteit en betrouwbaarheid te kunnen waarborgen, bespreekt de onderzoeker beide 

data-coderingen met een medestudent en de universitair docent die haar begeleidt. 

3.7 Ethische overwegingen  

Bij de uitnodiging van het interview werd een informed consent - formulier en een 

informatiebrief meegestuurd. In de informatiebrief werd uitleg gegeven over het onderzoek, 

de privacy en het recht van de deelnemers om zich uit het onderzoek terug te trekken.  

Omdat er in dit onderzoek gewerkt werd met ethische en persoonlijk gevoelige informatie, is 

bescherming van de deelnemers van belang. Hiervoor werden de gevonden data 

geanonimiseerd zodat deze niet herleidbaar zijn en werd er met de datasets zorgvuldig 

omgegaan. Daarbij werd er geprobeerd, tijdens de interviews, rekening te houden met de 

eventuele emotionele belasting voor de deelnemers, zeker nu in deze coronaperiode. Opdat 

deelnemers vrijuit kunnen spreken en zich kunnen uiten werd getracht een zo open en veilig 

mogelijke sfeer te creëren. Voorafgaand aan het interview werd nogmaals het doel van het 

onderzoek en de manier van waarborgen van de privacy uitgelegd. Daarnaast is de 

onderzoeker zo zorgvuldig en reflectief mogelijk omgegaan met de gevoelige informatie 

(Creswell & Poth, 2018). 

Alle deelnemers van de interviews hebben de analyse van het fenomeen familieparticipatie 

per mail toegestuurd gekregen als member-check en konden zich vinden in de omschrijving 

van het fenomeen. 
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De onderzoeker is zich ervan bewust dat bij het observeren op de IC (op de eigen werkplek 

van de onderzoeker) de observanten zich kwetsbaar kunnen voelen en neemt daarom een 

empathische, open en reflexieve houding aan en blijft aanspreekbaar voor eventuele vragen.  

Het verkrijgen van informed consent van het boek is niet van toepassing voor dit onderzoek, 

omdat deze vrij te belezen is.  

3.8 Sensitizing concepts 

Om de onderzoeker sensitief te kunnen maken en richting te geven tijdens het verzamelen en 

analyseren van data in het empirisch, kwalitatief onderzoek, zijn naast de critical insights 

relationaliteit en lichamelijkheid, ook begrippen verzameld vanuit de probleemstelling en 

relevantie. Deze begrippen, verzameld in tabel 3, worden sensitizing concepts genoemd. 

Bowen (2006) schrijft hierover: “Sensitizing concepts draw attention to important features of 

social interaction and provide guidelines for research in specific settings” (p.3).  

Hierbij houdt de onderzoeker rekening met het feit dat bij fenomenologisch onderzoek, zoals 

beschreven in paragraaf 3.3a., men zo ongestuurd mogelijk dient te kijken en deze concepten 

pas in een later stadium meeneemt in het onderzoek (Baur, 2019, 16 september). 

 

Nabijheid Erkenning Machteloosheid Behoeften 

Realiteit Kwetsbaarheid Aanwezigheid Openheid 

Vertrouwen Betrokkenheid Afstand Afstemming 

Menselijke zorg Het zorgen Kwaliteit Impact 

Communicatie Mogelijkheden   

Tabel 3: Sensitizing concepts  
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4. Bevindingen en analyse empirisch onderzoek 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de bevindingen en analyses van de deelvragen twee 

en drie gepresenteerd.  

4.1 Reflective Lifeworld Approach 

In dit deel wordt antwoord gegeven op de tweede deelvraag: Wat is de essentie van het 

fenomeen familieparticipatie voor IC-verpleegkundigen? 

De essentie wordt weergegeven in een korte omschrijving en wordt vervolgens toegelicht 

door een diepgaande beschrijving van de bestanddelen. Deze bestanddelen, die ontstaan zijn 

uit de coderingen van de interviews (zie bijlage 1), vormen samen in onderlinge 

verwevenheid de basis van deze essentie en een rijke omschrijving van wat familieparticipatie 

voor IC-verpleegkundigen betekent. De bevindingen zijn gebaseerd op alle interviews, maar 

individuele opmerkingen worden gebruikt om de bestanddelen te illustreren en te verhelderen.  

 

In dit onderzoek is de essentie van familieparticipatie als volgt geformuleerd: rondom de 

patiënt bewegen naasten en IC-verpleegkundigen met elkaar mee in een wereld van 

beperkingen en onzekerheden, in de hoop een elastische cohesie te vinden. 

 

De IC-afdeling is voor de meeste familieleden en naasten, als buitenstaander, een wereld die 

onbekend is en om uitleg vraagt van de IC-verpleegkundigen. Het is een wereld die naasten in 

eerste instantie niet uit vrije wil betreden. Maar als ze eenmaal de drempel van deze wereld 

over zijn, worden de naasten op hun weg, in alle mogelijke vrijheid en ruimte, naar de patiënt 

begeleidt door de IC-verpleegkundigen. Ze worden ‘meegenomen’ in het werk van de IC-

verpleegkundigen. 

In de ervaring van de IC-verpleegkundigen geven naasten hun bijdrage aan het zorgen voor de 

patiënt, op verschillende, gevarieerde manieren vorm. Een vorm die voortkomt uit een vrije 

keuze van naasten om hun bijdrage in te vullen.  En hierdoor wordt het werk van de IC-

verpleegkundigen op verschillende manieren beïnvloedt. Zowel de IC-verpleegkundigen als 

de naasten zijn zoekende om de bijdragen die deze naasten leveren een plaats te geven in de 

dagelijkse praktijk.  

Maar om de inhoud van die bijdragen duidelijk te krijgen en naasten te laten deelnemen in het 

IC-werk, in welke vorm dan ook, geven de IC-verpleegkundigen aan dat zij zelf hier vaak 

invloed op kunnen uitoefenen door bijdragen actief te benoemen. Dit gebeurt door de 
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persoonlijke ervaringen van de IC-verpleegkundigen en omdat naasten beperkingen ervaren in 

de voor hen onbekende IC-wereld. 

En in hun voornemen om familieleden of naasten te includeren in de IC-wereld, ervaren IC-

verpleegkundigen zelf ook restricties, wat ze voor problemen stelt. Maar soms wordt vanuit 

de IC-verpleegkundigen zelf een bewuste keuze gemaakt om de actieve inzet níet te maken. 

De IC-verpleegkundigen durven dan de controle over het werk niet los te laten. Maar ook 

hierin worden aanpassingen gezocht en speelt volgens de IC-verpleegkundigen in al de acties 

die ze ondernemen om de naasten mee te nemen in de IC-wereld, de patiënt een leidende rol.  

Bovenstaand beeld wordt verduidelijkt in Figuur 1 en daaronder verder uitgewerkt. 

 

 

                            Figuur 1. Essentie familieparticipatie volgens IC-verpleegkundigen 

 

 

 

Variërende bijdragen 

Bij en tijdens een (spoed)opname is de familie een kennisbron over de patiënt waar de 

verpleegkundigen en artsen op de IC informatie vandaan halen. 

“Ik probeer aan familie te vragen wie degene is die in het bed ligt. Waar diens behoeften 

liggen…Of ze vader, moeder, dochter van iemand zijn, wat zijn hobby’s…” (R2). 
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Door deze belangstelling realiseert en erkent de IC-verpleegkundige dat er een specifieke 

relatie bestaat tussen de familie en de patiënt. En door deze relatie, als bekende, is de familie 

een vertrouwd herkenningspunt voor de patiënt, bijvoorbeeld als hij delirant is, waar de IC-

verpleegkundige in haar werk gebruik van kan maken. 

“We (de IC-verpleegkundigen) zien er voor hun (de patiënt) allemaal hetzelfde uit met dit 

pakje aan. Het zijn allemaal mensen die ze niet kennen en dan kan je wel zeggen dat hij lekker 

moet gaan slapen…maar hij denkt…’ik weet niet waar ik ben’… en als je iemand hebt die je 

toch wel kent die zegt: ga maar lekker slapen, ik ben bij je”(R2). 

 

En doordat de familie als een vertrouwd iemand bij de patiënt is, kan ook invloed uitgeoefend 

worden op het herstel van de patiënt: ‘…dat ze (patiënt) sneller dingen oppakken, sneller uit 

bed, sneller toch wat eten…zich positiever inzetten…’(R6). 

 

De inbreng van familie toont zich ook in ‘kleine zorg’ die voor de patiënt van grote waarde en 

betekenis kan zijn, juist omdat familie nabij en in de buurt is. Terwijl het voor de IC-

verpleegkundige ‘soms een automatisme is of waar we niet over nadenken. Maar wat voor 

patiënten als veilig en bijzonder wordt ervaren’ (R7). 

Het zijn ‘kleinigheidjes’ (R7), zoals ‘de benen inmasseren of Labello op de lippen’ (R7), die 

er voor de IC-verpleegkundige in de zorg nog wel eens bij inschieten, maar als ze gedaan 

worden, het moment en het verblijf voor de patiënt dragelijker maken. En dan ook ‘van 

toegevoegde waarde zijn’ (R7) in iemands herstel. 

“Familie hoeft zich niet altijd per se op de voorgrond af te spelen […] als iemand onrustig is 

even de handen kunnen vasthouden of even een slokje water kunnen geven als wij er net niet 

zijn of het niet in de gaten hebben. […], dat zijn kleine dingen waar je toch last van kan 

hebben, waar familie goed op kan inspelen” (R7). 

 

Maar de IC-verpleegkundige ervaart dat deze ‘kleine zorg’ ook voor familie belangrijk is, ‘het 

helpen en het gevoel krijgen van betekenen en dat hoeft nog niet eens iets groots te zijn…en 

wat ze zelf willen natuurlijk… (R1)’. 

Naasten ‘voelen dat ze ertoe doen in de zorg…zijn trots dat ze erbij betrokken voelen […] (en) 

heel voldaan als je met dingen komt die ze kunnen doen… anders teleurstelling, want ze 

kunnen zich gewoon niet voorstellen dat ze niks kunnen betekenen…al is dat alleen al door 

dingen te betalen of iets duidelijk te maken’ (R4). 
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En door de hulp van de familie kan de patiënt ondersteund worden in zijn menszijn. In een 

gegeven voorbeeld trimt een echtgenote de baard van haar man terwijl de IC-verpleegkundige 

de lijnen en de tube weghield: ‘Familie vond dit fijn (om te doen) omdat patiënt het belangrijk 

vindt er verzorgd bij te liggen. En zij vond het fijn om hem zo (verzorgd) te zien liggen’ (R1). 

 

De bijdrage van de familie in het ziekenhuis wordt door de IC-verpleegkundige als een 

ondersteunende rol gezien en dient ‘afgekaderd’ (R5) te worden, zodat duidelijk is wat 

familie wel en niet mogen. Duidelijkheid in verantwoordelijkheid biedt dan zowel de patiënt 

als de familie ‘veiligheid’ (R7). Er kan echter beiderzijds wrijving optreden in de IC-zorg als 

bijvoorbeeld familie al 20 jaar thuis voor een dwarslaesie-patiënt zorgt, maar de zorg dan niet 

volgens de IC-protocollen gaat. De IC-verpleegkundige geeft aan dat zij de 

eindverantwoordelijkheid houdt, gezien de eventuele risico’s voor de patiënt, die aan de 

beademing ligt, maar dat de verzorging wel in afstemming, samen kan gebeuren. 

‘Jullie (familie) komen gewoon ’s ochtends en dan mag je gewoon meehelpen met de zorg. Ik 

blijf er wel bij omdat er een beademingsbuisje is en dat is mijn verantwoording. Dat is iets 

wat je in de thuissituatie niet hebt. Dat is ook niet zonder risico’s. Het is wel een ademweg die 

je vrijhoudt. […] hun erbij betrekken en hun wel een stukje regie terug te geven van wat ze 

altijd doen en niet alles in één keer afpakken. […] Zij zijn ook professionals want ze weten al 

20 jaar hoe het gaat…’ (R2). 

 

Met name bij de laatste zorg, als de patiënt gaat overlijden, ervaren de IC-verpleegkundigen 

dat familie graag deelneemt in de zorg en dat levert mooie, betekenisvolle momenten op, die 

ze bijblijven. Familie kan een bijdrage leveren waar de IC-verpleegkundige niet (altijd) in kan 

voorzien. 

‘Bij het overlijden gingen ze zingen voor hun moeder. Vooral dat zingen heeft indruk 

gemaakt. Dat ze haar lievelingsliedjes gingen zingen. […]ze (moeder) zat in een koor, maar 

al konden ze niet zingen, de dingen die zij ambieerde dat ze dat op het laatste moment nog 

voor haar konden doen. Dat is wel iets heel toevoegends’ (R6). 

 

‘Dat hebben we (IC-verpleegkundige en dochter) echt samen gedaan. Wat me opviel is dat ze 

helemaal niet emotioneel overkwam, dat ze vooral dankbaar was dat ze het mocht doen. 

Terwijl ik dacht, misschien wil je dat helemaal niet zien. Maar die dochter vond het heel fijn, 

ze haalde ook haar zus erbij en toen hebben ze het vooral met zijn tweeën gedaan. …het kan 

heel betekenisvol voor mensen zijn’(R5). 
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Open deur 

Als aanvulling op de wisselende bijdragen van de familie die de IC-verpleegkundigen 

ervaren, komt de metafoor van een ‘open deur’ (R4) naar boven. De IC-verpleegkundigen 

geven aan dat familieleden of naasten de vrijheid moeten voelen om over de drempel in de 

IC-wereld te stappen. Met voor naasten de ruimte, letterlijk door de 1-persoons kamers, en 

figuurlijk ruimte voelend om deel te nemen in het zorgproces en dat het ‘geen moet’ (R1) is. 

‘Het is vooral wat familie zelf wil. Dat ze niet worden gestuurd in een bepaalde richting, dat 

het voor hun op dat moment goed voelt en … dat dan kunnen doen’ (R1). 

‘Dat ze (familieleden) vooral betrokken worden bij een stukje meebrengen van een muziekje 

wat een patiënt graag luistert of een eigen kussentje. Dat er ruimte is om het IC-verblijf voor 

de patiënt zo aangenaam mogelijk te maken’ (R4). 

 

En die open deur gaat ook over ruimte scheppend in het sociale gebeuren, dat familie zich 

welkom voelt op de IC:  

‘…de familiekamer, dat het comfortabel is, dat ze met elkaar kunnen zitten of een gesprek 

kunnen hebben met de arts […]1-persoonskamer nodigt meer uit en kan je ook soepeler zijn 

in het toestaan van bezoek. […] maar ook dat je de kamer van de patiënt zo inricht dat de 

familie er ook bij kan…’(R4). 

 

En vooral in de beleidsvorming geeft de IC-verpleegkundige aan, dat ‘…de drempel zodanig 

laag is dat ze (familieleden) zich daar vrij in voelen’ (R4) om het gesprek aan te durven gaan. 

Actieve inzet 

Door zelf, als IC-verpleegkundige, het initiatief te nemen om familie te betrekken in de zorg,  

werd deze uitnodiging ook vaak aangenomen.  

Verschillende IC-verpleegkundigen ervaarden namelijk dat familie makkelijker contact 

maakten met de familiebegeleiders (die als aanspreekpunt fungeren op de IC). Een wit 

uniform bemoeilijkte het aanspreken door familie. De IC-verpleegkundige gaf aan dat dat 

kwam omdat ‘zij (familiebegeleider) niet in witte kleding lopen…door witte kleding zien 

naasten ons als een medisch iemand en de familiebegeleiding iemand op een persoonlijk vlak‘ 

(R1). 

 

Maar ook door het onbekende van de IC-afdeling weet familie niet wat ze kunnen aantreffen 

en dat houdt ze tegen in hun acties. Een actieve benadering en inlichting over de situatie helpt. 
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‘Dat ze weten wat ze aantreffen …dat ze weten wat je (de IC-verpleegkundige) gaat doen’ 

(R1). 

 

Persoonlijke ervaringen van de IC-verpleegkundige zelf, zorgen ervoor dat familie actief 

benaderd wordt met de vraag of er deelgenomen wil worden in de zorg: ‘…het heeft mij goed 

gedaan…misschien dat ik daarom vraag of mensen dat willen’ (R3). 

En ‘ik hecht veel waarde aan hoe iemand uiteindelijk gaat en uit ons midden verdwijnt…ik 

vind het naargeestig als mensen zo alleen liggen…ik zou het zelf heel erg vinden als er 

niemand bij me was’ (R4).  

 

Daarnaast kan door het initiatief van de IC-verpleegkundige soms de deur worden geopend in 

de gespreksvoering met de familie: 

‘Toen ging ik in gesprek met familie [en zei]: “als iemand niet meer beter wordt dat je dan 

ook voor palliatieve zorg kan kiezen”. En toen zeiden ze: “ik ben heel blij dat je dit met ons 

bespreekt en benoemt. Je bent de eerste die dat zegt. Dat speelt al heel lang in ons hoofd en 

we durfden het bijna niet te benoemen omdat niemand erover begon”’(R7).  

Controle loslaten 

Zowel de verpleegkundige als naasten ervaren op de IC beperkingen. Want als de deur van de 

IC open wordt gezet, kan ook IC-verpleegkundige terecht komen in een wereld waar zij niet 

mee bekend is. 

Familieleden of naasten ‘komen vooral op bezoek’ (R1) in een hen onbekende omgeving en 

dat is moeilijk. Het vertrouwde van de eigen omgeving is weg en in deze vreemde wereld 

heeft familie (nog) geen controle. Familie geeft aan: ‘ik wil gewoon dat hij thuis is, ik wil 

gewoon dat het stopt. Dat we teruggaan naar hoe het was’ (R2). Een plotselinge opname is 

‘een valse start’ (R1), ‘een ontwrichtingsgevoel van het gezinsleven en van waar die (patiënt) 

staat in het leven’ (R2). 

 

En in deze vreemde wereld verstoort de instabiele, fysieke situatie van de patiënt ook het 

samenzijn met de naasten, omdat er door de IC-verpleegkundige ‘gewerkt’ moet worden. Het 

maken van keuzes hierin door de IC-verpleegkundige kan waardevol zijn op meerdere 

vlakken. Bijvoorbeeld het toelaten van naasten bij een (spoed)intubatie: 

‘…de laatste woorden die iemand nog kan zeggen […]. Want je weet niet hoe en of hij van de 

tube komt…collega’s vinden dat heel onhandig […] Familie vindt het heel fijn, maar voor de 
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patiënt is het vooral heel geruststellend. Als hij zijn dierbaren om zich heen ziet op het 

moment dat hij heel angstig is om in slaap gemaakt te worden […] (ik) merk dat er 

gewoontegetrouw aan wordt voorbijgegaan… verslappen, intuberen, hupsakee en als we 

klaar zijn kan de familie erbij’ (R4). 

 

Maar de open vraag stellen naar familie toe, naar ‘dingen die zij kunnen aandragen’ (R6) 

blijkt lastig, tijd te kosten en verstoord de routine van de IC-verpleegkundige. Het brengt 

onzekerheid voor het onbekende en daardoor is loslaten van controle moeilijk. 

‘Je wil best wel de touwtjes in handen houden…zo hebben we het bedacht dat het moet en zo 

gaat het dan ook goed…er zijn gradaties in loslaten…nu ook met de buddy’s…dingen 

loslaten, delegeren…misschien kunnen we meer loslaten dan we denken. En toch voelt het dan 

niet zo goed…’ (R2). 

Het ‘is een soort van taboe denk ik nog. […]dat ze (IC-verpleegkundigen) bang zijn wat eruit 

komt. Dat ze niet weten wat ze ermee moeten. […] Straks stel ik de vraag en willen ze 

(familieleden) hier 8 uur lang zitten…dan ben je er zo lang mee bezig..’(R6). 

Daarbij houden ervaringen van de IC-verpleegkundigen op de werkvloer deze betrokkenheid 

van familie ook tegen. 

‘Mensen zijn een beetje gehard, door eigen leed maar ook door dingen die ze al op de 

werkvloer hebben meegemaakt. En doordat ze al zo lang op de IC meedraaien zorgt dat ook 

voor een stukje verharding. Een harde kern, ook in hoe je je vak uitoefent’ (R4). 

 

Maar door concrete afstemming en de durf om de controle los te laten, kan zorgen 

patiëntgerichter worden: 

‘ … laat familie eerst eens rustig helpen met eten geven, rustig wakker worden en dan doe je 

het een uurtje later. […]het een beetje de vrijheid geven. En als … de planning loopt toch niet 

hoe ik wens, dan kan je daarin toch nog aanpassen…in goed overleg […]. Maar het is iets 

wat we niet kennen en spannend vinden…’(R7). 

 

Op de IC staat bijna alles in het teken van controle behouden, waarbij een monitor continu 

alle levenstekens registreert en de patiënt bijna altijd in het zicht ligt. Deze controle houdt 

geen rekening met de gewone relaties die tussen mensen bestaan en verstoort de intimiteit en 

privacy van de patiënt en diens naasten. 

Familie is ‘er ook gewoon. …Zij zijn degene die in het bed ligt het meeste kennen. Wij breken 

in op die privacy van iemand…als je op de intensive care komt’ (R2). 
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Maar door erkenning aan deze relatie te geven, kan met afstemming de controle anders 

ingevuld worden en dat wordt door familie op prijs gesteld. 

‘ik doe even het schermpje dicht’[…]‘heel prettig dat je dat deed dat we even een momentje 

samen hebben’[…] het is zoeken, waar de een zegt: niemand ziet me, ik voel me heel erg 

onveilig, is het bij de ander …ik vind het fijn om even niet in de spotlight te staan waar 

iedereen naar me kijkt… het is aftasten, per patiënt, per familie en …als een beetje 

aanvoelen…’(R7). 

 

Nu in coronatijd ervaren IC-verpleegkundigen door de sociale isolatie, dat het samenzijn van 

de patiënt en diens naasten (nog meer) wordt beperkt door nieuwe maatregelen. Controle 

heeft een ander gezicht gekregen en dat geeft impact.  

‘ik vind het moeilijk om te zien dat zo’n patiënt de hele dag alleen ligt en merk via gesprekken 

met de telefoon dat familie daar heel erg onder lijdt’(R1). 

Ambigu in eerlijkheid 

In hun streven om familieleden of naasten te betrekken in de IC-wereld stuit de IC-

verpleegkundige soms op regels die deze betrokkenheid bemoeilijken en de IC-

verpleegkundige in een positie plaatst, waar ze eigenlijk niet in wil zijn. Een verpleegkundige 

vertelt haar ervaring met een jonge man die door drugsgebruik een hartstilstand heeft 

gekregen. Hij bleek homo maar was ook getrouwd. In het dossier werd vermeld dat vrouw en 

kinderen bepaalde informatie niet mochten krijgen, waardoor de IC-verpleegkundige het 

gevoel heeft oneerlijk te zijn naar de familie toe omdat het ‘hele’ verhaal niet verteld kan 

worden. 

‘… familie en kinderen komen toch. Want papa is gereanimeerd en ligt op de intensive 

care…Als hulpverlener weet je dan zoveel meer informatie […]. En dan moet je dat 

stilhouden […]. En het zit toch in onze aard om […] eerlijk te vertellen dat het niet goed gaat. 

…maar uit privacy van de man moet je toch je mond houden. […]. Hoe betrek je iemand er 

bij?[…] Er zit dan een heel grijs gebied…’(R2). 

De patiënt als middelpunt 

Alle IC-verpleegkundigen gaven aan dat de patiënt het belangrijkste speerpunt is, als het gaat 

om de afweging om familie te includeren in hun bijdrage in de IC-wereld. Patiënten zijn op 

hun kwetsbaarst als ze op de IC liggen en willen daarom mensen om zich heen die voor hen 

zelf ‘dierbaar zijn’ (R7). 
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‘De patiënt zelf is het allerbelangrijkst, dat is je uitgangspunt, diegene die in dat bed 

ligt…daar gaat het om…dat is jouw patiënt…’ (R3). 

Door hun goedbedoelde betrokkenheid kan de aanwezigheid van familie nog weleens de zorg 

en rust voor de patiënt verstoren. De IC-verpleegkundige heeft dan het gevoel dat ze moet 

ingrijpen om de patiënt te beschermen. Zeker ‘als de patiënt zelf aangeeft iets niet te willen 

vind ik dat we daarnaar moeten luisteren’(R6). 

‘…het is een rol die je niet altijd kunt toestaan, want soms zijn ze (familie) met zo velen en als 

de patiënt niet goed bij is…daar ligt de grens voor mij…gaat het nog wel om de patiënt?’ 

(R4). 

Deelconclusie RLA 

De essentie van het fenomeen familieparticipatie wordt als volgt geformuleerd: rondom de 

patiënt bewegen naasten en IC-verpleegkundigen met elkaar mee in een wereld van 

beperkingen en onzekerheden, in de hoop een elastische cohesie te vinden. 

Deze essentie is vervolgens opgebouwd uit de volgende bestanddelen: variërende bijdragen, 

open deur, actieve inzet, controle loslaten, ambigu in eerlijkheid en de patiënt als middelpunt. 

Deze bouwstenen laten zien dat familieparticipatie geen sinecure is en zowel van naasten als 

van de IC-verpleegkundigen een inzet vergt en een bijdrage levert volgens ieders specifieke 

‘deskundigheidsgebied’. Een bijdrage, hoe gevarieerd dan ook, die met name van toevoegde 

waarde dient te zijn voor de IC-patiënt, maar daardoor ook van toegevoegde waarde kan zijn 

voor de naasten die hieraan deelnemen. Een bijdrage geleverd door naasten zou een 

vanzelfsprekendheid moeten zijn, waarin ze aangemoedigd en begeleid dienen te worden door 

de IC-verpleegkundige. Al durft deze niet altijd de controle los te laten, toch worden hierin 

oplossingen gezocht. 

Deze spanning van controle behouden en loslaten, vraagt om een uitrekken en samenkomen in 

de verbondenheid tussen patiënt, naasten en de IC-verpleegkundigen. Het is een beweging 

waar ze allemaal niet zonder kunnen en die niet losgelaten kan worden, ook niet tijdens acute 

en instabiele situaties op de IC. 

4.2 De narratieve benadering 

In dit deel wordt antwoord gegeven op de derde deelvraag: Hoe wordt de 

(hoogtechnologische) IC ervaren door naasten?  

De narratieve benadering begint vanuit het boek ‘De zussen van mijn dochters’ met een korte 

omschrijving van hoofdpersoon Annie en de context van het narratief. Bij de analyse van het 

narratief wordt voornamelijk gekeken naar de impact van de IC op Annie. Het narratief wordt 
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verduidelijkt met gemeenschappelijke thema’s tussen het narratief van Annie en de 

observaties van de onderzoeker op de IC. Deze narratieve benadering wordt afgesloten met 

een conclusie waarin antwoord wordt gegeven op de deelvraag. 

De zussen van mijn dochters 

In de roman ‘De zussen van mijn dochters’ worden de levensverhalen verteld van Annie, 

Lucy en Mimmi. Drie zussen, afkomstig van twee vaders, die opgroeien in Stockholm bij hun 

alleenstaande, hardwerkende, weinig betrokken moeder Thea. Een moeder die vanuit 

Nederland immigreert naar Zweden, waar Annie en Lucy worden geboren. Het levensverhaal 

van de moeder is kort: ‘een man die mama pijn deed en een man die overleed’. 

Annie is een succesvol schrijfster geworden, die ondanks verschillende relaties haar 

kinderwens niet vervuld ziet worden. Ze besluit een kind (Claire) uit China te adopteren en 

beschrijft alle problematiek die ze daarbij ondervindt. 

Het verhaal begint op 10 juni 2000 als Annie, 33 jaar oud, die het verhaal vanuit haar oogpunt 

vertelt, vanuit Zweden op bezoek gaat bij haar drie jaar jongere zus Lucy in New York. Lucy 

ligt bewusteloos op de IC in een ziekenhuis door een overdosis. Annie heeft haar zus acht jaar 

geleden voor het laatst gezien toen deze plotseling verdween. De oorzaak van haar 

verdwijning ligt waarschijnlijk in misbruik van Lucy door de bovenbuurman die haar moeder 

zeer behulpzaam is. 

Op advies van de behandelend arts, vertelt Annie haar levensverhaal aan Lucy. Ook Mimmi, 

de oudste van de drie zussen, stuurt haar verhaal per email naar Annie, zodat deze het kan 

voorlezen. Zo probeert Annie Lucy weer ‘in het bestaande leven’ te betrekken en haar te 

vertellen wat ieder gezinslid heeft doorgemaakt. Ondertussen probeert ze ook te achterhalen 

wat er in de acht jaar met Lucy is gebeurd, waardoor ze in deze situatie van bewusteloosheid 

terecht is gekomen. Het verhaal van Lucy eindigt op 6 augustus 2000 bij de begrafenis van 

Lucy in Zweden. 

Analyse narratief Annie 

Het eerste wat opvalt in het verhaal van Annie is dat haar kennismaking met de IC en het zien 

van Lucy en hoe ze erbij ligt, veel gevoelens bij haar teweegbrengt. Ze voelt spanning als ze 

de eerste keer binnenloopt, niet wetend wat te verwachten: ‘ik lik mijn gesprongen lippen’. 

Het zien van Lucy die niet reageert maakt dat ze zich ‘opdringerig’ voelt om haar aan te 

raken. ‘Alsof je iemand op een uiterst intiem moment stoort’. En dit lichaam van Lucy dat 

‘levenloos’ lijkt is confronterend en laat haar lichaam ‘stijf en koud’ voelen en roept 
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gevoelens op van angst en boosheid. Ze houdt zich groot bij Lucy in het ziekenhuis, maar in 

telefonisch contact met haar moeder in Zweden durft ze zich te laten gaan en kan ze zich 

uiten, huilen. In dit samenzijn komt de realisatie dat Lucy dit weleens niet zou kunnen 

overleven. 

Bij de aanblik van Lucy kan Annie eigenlijk niet goed zien of Lucy nog leeft. Ze is ‘in leven, 

alsof ze dood is’.  Het is een aanblik die ze zich zal blijven herinneren. Ook na anderhalve 

maand IC zorgt het ervoor dat haar ‘keel dichtgesnoerd wordt’. Ze moet kuchen ‘om de brok 

weg te krijgen die nooit weggaat’. Deze aanblik vindt ze mensonwaardig en wordt uitvoerig 

beschreven, waardoor direct het beeld van Lucy gevormd wordt: een lichaam stil, mager en 

stijf, geïsoleerd met een bleek uitdrukkingsloos gezicht met ‘een zweem blauw onder haar 

gesloten ogen’ en ‘statisch haar’. Een roerloos, levenloos, weerloos, geluidloos lichaam. Een 

leven en dood die dicht bij elkaar staan. De dood sluimert en wacht af: hij is een ‘onvrijwillige 

gast’. Maar Lucy’s handen zijn warm en bevestigen voor Annie dat ze nog leeft.  

Het web van de IC 

Maar ook dankzij de omgeving van de IC, de apparaten en materialen die Annie ziet, 

realiseert ze zich dat Lucy nog leeft. De technologie van de IC beïnvloedt de ervaring van 

Annie. Dit wordt benadrukt door het veelvuldig gebruik van metaforen in het verhaal en 

verduidelijkt in de woordwolk van Figuur 2. Aanvankelijk beschrijft ze de omgeving vrij 

basaal in haar verhaal en ziet ze Lucy, als een prooi, in ‘een spinnenweb hangen’. Een web 

waaruit geen ontsnappen mogelijk lijkt en waar een leven letterlijk aan ‘zijden draadjes’ 

hangt. Maar na 10 dagen op de IC wordt het beeld van Lucy vertrouwder: ‘Dat wat me 

aanvankelijk niets zei – wat doen al die apparaten hier! – zijn nu tekenen van leven’. Het 

maakt nog steeds veel indruk op Annie, al is Lucy nu ‘een spin’, waarbij ‘de vele slangen’ als 

‘spinnenpoten uit haar lichaam naar de apparaten’ lopen. Vervolgens beschrijft ze uitgebreid 

alle katheters, slangen, sondes en infusen waar Lucy aan vast zit. Deze technologie en 

materialiteit maken Annie duidelijk dat Lucy er nog steeds is. Paradoxaal genoeg werpt het 

echter ook een beeld op wat ze kwijt wil raken en Lucy uit wil bevrijden: ‘Soms voel ik een 

bijna dwangmatige behoefte om alle slangen los te rukken, haar het bed uit te sleuren en haar 

tegen mijn borst gedrukt hier weg te halen…’. Ze wil haar jongere zus beschermen, maar kan 

dit niet en ze voelt zich in deze beeldvorming tegenover Lucy schuldig en vraagt hier 

erkenning voor: ‘begrijp je het?’ 
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Ook in de observaties van de onderzoeker wordt de technologie en materialiteit bij de patiënt 

beschreven waardoor duidelijk wordt waar de naasten tegenaan kijken. En als er even geen 

contact onderling is, richt de blik zich ook gemakkelijker naar een monitor en de apparaten: 

‘mijn blik wordt naar boven getrokken, naar de witte grote draaiarmen, de pendels, waar alle 

apparatuur aan vasthangt en die zich als een reuzenspin nestelen boven de patiënt. Als je er 

niet mee bekend bent, vraag je je toch af wat dat allemaal zou zijn… (obs. 2)’. 

Naasten in een andere wereld 

Annie is terechtgekomen in een wereld die ze niet begrijpt. ‘Ik ben niet in staat alle apparaten 

te bevatten, evenmin als de wetenschap dat Lucy door, of eerder dankzij, ze leeft’. Het is een 

wereld die onwerkelijk aanvoelt, met ‘fictieve lucht, fictieve tijd, fictieve ontmoeting’. Een 

wereld die de mensen die er liggen onherkenbaar maken voor de naasten. Terwijl de 

buitenwereld met het ‘oogverblindende zonlicht’, ‘de uitlaatgassen, geroep, gelach, hitte, 

auto’s, straatverkopers, winkels, bomen en cafés’ haar het gevoel geven dat ze leeft. Een 

wereld waar mensen gezond zijn en dat als een vanzelfsprekendheid aannemen. Maar dat 

voelt als een verraad naar Lucy toe.  

Afwachten in onmacht 

De overgang van het leven buiten naar het leven binnen in het ziekenhuis is niet gemakkelijk 

en Annie wacht af: ‘tussen mensen die weten hoe het is om te leven ‘in afwachting van’’. Ze 

zoekt lotgenoten op, ‘broeders en zusters in nood’, die ‘als aangeschoten vogels’ net als zij 

               Figuur 2. Annie’s blik woordwolk 
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wachten. Die niet normaal kunnen functioneren en op het puntje van hun stoel zitten om op te 

staan mochten ze ‘geroepen’ worden. ‘Bezoekers’ leven als ‘schimmen’, gezamenlijk in ‘een 

vacuüm’: afwachtend in een grote leegte, maar ondertussen vult die leegte hun hele leven tot 

er iets gebeurt: ‘een verbetering of het einde’. Of zoals een naaste opschreef: ‘ik wil niet weg 

uit het ziekenhuis’, ‘maar ik voel dat ik even moet slapen zo’…’de angst dat je er misschien 

tussenuit piept is groot’ (obs.3). Naasten wachten totdat ze ‘uit deze wachtkamer van 

verlangen mogen stappen’ en hun leven voort kunnen zetten. Een leven in een wereld die 

beperkt en klein was geworden niet alleen voor de naasten, maar ook voor de patiënten, zoals 

Lucy (en de neurologisch aangedane patiënt uit de observaties, zie bijlage 3). Ook zij liggen 

‘als het ware in een wachtkamer’, af te wachten. En ondertussen dwalen naasten tussen de 

hardwerkende verpleegkundigen door. ‘De verpleegkundige is op de kamer, maar heeft het 

bezoek nog niet aangesproken. Ze is druk met zaken die gedaan moeten worden bij de 

mevrouw bij het raam’ (obs.2). Verpleegkundigen die doelgericht bezig zijn, terwijl naasten 

haast berustend afwachten totdat ze aangesproken worden. Het creëert een beeld van 

machteloosheid. Een machteloosheid die voortkomt uit het geconfronteerd worden met het 

lijden dat men ziet als naasten. En hierdoor lijden de naasten ook. In observatie 3 gaf de 

houding van een naaste dit ook aan: ik zie ‘een vrouw gebogen over de knieën van een man 

zitten’. ‘Het beeld van de vrouw maakt indruk […], het geeft een overgave aan, een totale 

onmacht en ondertussen zie ik haar continu de man strelen. Ze praat niet’. 

Maar Annie wíl niet afwachten. Ze is jaloers op de verpleegkundigen en voelt zich nutteloos 

en hulpeloos, terwijl ‘de dood terrein wint’. Want Lucy is weerloos: ‘Wie beschermt haar 

tegen het kwade?...Ik kan haar niet beschermen…Ik kan haar niet helpen…ik kan niks’. 

Van betekenis zijn 

Annie wil wat betekenen voor Lucy. Ze heeft een taak! Ze gaat voorlezen, zodat Lucy haar 

grip op de wereld niet verliest. Annie heeft een doel gevonden: ‘zo naïef is het geloof dat 

woorden haar leven kunnen redden’. Maar ze kan tenminste iéts doen. Zelfs papieren uit een 

printer halen is nuttig en voornamelijk tastbaar, het geeft haar het idee dat ze iets doét. Ook in 

de observaties waren naasten iéts aan het doen. Bijvoorbeeld met een doekje mondhoeken 

afvegen (obs.1), een nat washandje op een voorhoofd leggen (obs.3), foto’s en filmpjes laten 

zien via een telefoon (obs.1) of de draden van een ECG-kabel voorzichtig wegschuiven (obs. 

2). Daarbij fungeren naasten als spreekbuis voor de patiënt om bijvoorbeeld aan te geven als 

iemand naar bed wil (obs.1). Zelfs het schrijven op zich, zoals in een patiëntendagboek 

(obs.3), kan als betekenisvol worden gezien voor naasten en kan een uitlaatklep zijn voor 



48 

 

gevoelens, zoals ook bij Annie duidelijk wordt. Maar ook het schrijven van verpleegkundigen 

kan patiënt en naasten ondersteuning geven in de realiteit van de IC: ‘ze kunnen helaas niet de 

hele dag aan jouw bed zitten, maar dit zouden ze het liefst wel doen…Er hangen allemaal 

mooie foto’s en samen met de verhalen van je partner en beste vriend krijgen wij een beetje 

een beeld van wie jij bent’ (obs.3) 

 

Die beeldvorming van de patiënt speelt ook bij Annie als zij de uitnodiging krijgt (na een 

maand IC) en accepteert van de verpleegkundige om te helpen met het wassen van Lucy. Al is 

dit spannend om te doen, het geeft het aanvankelijk onherkenbare lichaam van Lucy als 

object, waar ‘over gepraat werd alsof ze er niet bij is’, weer betekenis, een identiteit. ‘Dit 

geluidloze lichaam, dat tot nu toe alleen een aanklacht leek, een lichaam vol ongehoorde 

kreten, verandert onder mijn handen in iets anders. Het is Lucy. Meer niet’. En dit handelen 

geeft Annie ook de mogelijkheid om afscheid te kunnen nemen van Lucy. ‘Dat is wat mijn 

handen willen zeggen, wellicht effectiever dan alle woorden die ik over haar heb uitgestort’. 

Misschien is dat de boodschap die Annie ervaart, dat handen, aanraking soms meer kunnen 

zeggen dan woorden? Door aanraken wordt het contact geïntensiveerd en worden de grenzen 

tussen Lucy en Annie vervaagt. En dit aanraken wordt ook in alle observaties opgemerkt. 

Patiënten worden vastgepakt bij hun handen, gestreeld aan haren en gezicht. Dit contact lijkt 

een levensbehoefte.  

Tijd 

Tijdens het (af)wachten blijkt de tijd stil te staan voor Annie, gewoon omdat ze geen invloed 

op de gebeurtenissen ervaart. Net als het lichaam van Lucy, is de tijd ‘verstijft’. Wat kunnen 

de naasten doen? Wij ‘hierbinnen hebben alle tijd van de wereld en tegelijkertijd ook 

helemaal niet’. De tijd in het ziekenhuis lijkt een ‘eeuwigheid’ doordat telkens hetzelfde 

patroon gezien wordt bij zowel Lucy: ‘Slangen die Lucy continu bijvullen’ als bij Annie die 

haar verhalen constant verteld. Het heeft haar geleerd ‘geduld te hebben’. En als het leven en 

de tijd dan ‘stil’ staat voor naasten gaan zintuigen ook anders functioneren. ‘Er bestaat een 

rust in de ruimte tussen de seconden, tussen dat wat we feitelijk zien en dat wat daaronder 

gebeurt. Het gehoor wordt verscherpt, het lichaam beweegt zich langzaam en zachtmoedig. 

Een verbazingwekkend gevoel van rust te midden van de pijn, zelfs een golf van geluk in de 

ziekenhuiskamer’. Er volgt een vorm van acceptatie en vertrouwdheid met de situatie. En als 

deze tijd in het ziekenhuis dan voorbij is, realiseert Annie zich dat, ondanks dat ze haar leven 

weer voort kan zetten, er een gemis is. Al die tijd in het ziekenhuis gaf structuur, een houvast 
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en ‘had iets ritueels’. ‘Het gepiep van de machines en het geluid van het 

beademingsapparaat, het gedempte gepraat van de zusters en hun bewegingen in de kamer 

[…], en dan Lucy, de woorden en mijn stem’. Het gewone leven, zonder Lucy, vraagt nu ook 

weer om een aanpassing. 

Deelconclusie narratieve benadering 

In dit gedeelte wordt antwoord gegeven op de vraag: Hoe wordt de (hoogtechnologische) IC 

ervaren door naasten? Gekeken naar het verhaal van Annie, aangevuld met de observaties van 

de onderzoeker wordt het volgende duidelijk: Een IC bezoeken geeft spanning, maakt indruk 

en naasten weten zich in eerste instantie geen houding te geven. En door de uitbreiding van 

het lichaam van hun dierbaren met de verschillende apparaten en materialen, hierdoor stil en 

gevangen, ontstaat er een andere wereld of werkelijkheid voor de naasten. Dierbaren die 

onherkenbaar zijn geworden voor de naasten. Deze beeldvorming weerspiegelt hier een 

onmacht die naasten voelen in een omgeving die ze niet kennen en waar ze nauwelijks 

invloed op kunnen uitoefenen. Het is een continu afwachten hoe de situatie op de IC gaat 

verlopen, waarbij er moeilijk voorspellingen zijn te doen. En waarbij naasten zich soms 

moeten voorbereiden op het ergste scenario. De tijd gaat langzaam, maar eigenlijk ook niet 

snel genoeg en naasten moeten leren geduld te hebben. Daarbij geeft de tijd die ze 

doorbrengen op de IC hen ook een bepaalde routine, er kan acceptatie en vertrouwdheid van 

en met de situatie ontstaan. 

Maar duidelijk wordt dat naasten, al zijn ze zich bewust van hun onmacht, zoals Annie 

aangeeft, een behoefte voelen om iéts te doen. Ze willen zich nuttig voelen, net als de IC-

verpleegkundigen die continu bezig zijn. En dan maakt het niet uit op welke manier dat 

‘doen’ tot uitdrukking komt. Als dat doen maar voor de naasten het gevoel geeft dat het van 

betekenis kan zijn. En door het echt aanraken van hun dierbare en betrekken in de zorg door 

de IC-verpleegkundigen, kan de mogelijkheid worden geboden om de patiënt weer mens te 

laten worden. De grenzen tussen de patiënt met alle technologie erom heen en hun naasten 

vervagen en brengt hen weer dichter bij elkaar. De patiënt wordt weer een mens die de 

naasten herkennen. 
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5. Discussie 

In dit hoofdstuk staat de laatste deelvraag centraal: Wat betekenen de uitkomsten van 

bovenstaande deelvragen voor de inzichten over goede zorg voor naasten en 

familieparticipatie op de IC? Om deze vraag te beantwoorden worden eerst de uitkomsten van 

het empirisch onderzoek bij elkaar gelegd om te kijken wat de visie van naasten toe kan 

voegen aan het beeld dat IC-verpleegkundigen hebben over familieparticipatie. Vervolgens 

worden in paragraaf 5.2 de theoretische deelvraag en de twee empirische deelvragen kritisch 

met elkaar in verband gebracht, zodat de theoretische en empirische inzichten elkaar verrijken 

(Leget, Nistelrooij & Visse, 2017). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie waarin 

antwoord wordt gegeven op de deelvraag. 

5.1 Naasten, IC-verpleegkundigen en familieparticipatie 

De ervaringen van de IC-verpleegkundigen werden in paragraaf 4.1 uitgebreid en in een 

essentie beschreven. Wat kan de beleving van de naasten uit de narratieve benadering uit 

paragraaf 4.2 hieraan toevoegen of nuanceren? 

De onbekende wereld 

Het beeld dat geschetst wordt door de naasten gaat over een bewusteloze patiënt op de IC, een 

plaats waar deze naasten niet eerder zijn geweest en daardoor spanning oproept. Het beeld van 

de bewusteloze patiënt uit het boek is heel specifiek, maar vaak zien naasten hun dierbaren op 

de IC in slaap (gesedeerd) liggen, waardoor deze ook niet of nauwelijks reageert. Hoe moet je 

je dan gedragen? vraagt ook deze naaste zich af. De blik gaat dan al snel naar alles waar de 

IC-patiënt mee verbonden is en dat kan indruk maken. De IC-verpleegkundigen erkennen dat 

naasten terechtkomen in een wereld die ze niet begrijpen en daarom worden naasten actief 

benaderd en ingelicht. En al wordt de omgeving en materialiteit niet uitgebreid benoemd in de 

interviews en de invloed die het uitoefent, het wordt wel heel specifiek beschreven in het boek 

en lijkt als zodanig van grote waarde te zijn in de beleving van de naasten. Deze 

beeldvorming, door middel van het veelvuldig gebruik van metaforen, kan zo betekenis geven 

aan situaties die moeilijk te bevatten zijn (Hamington, 2012). Waarbij IC-verpleegkundigen 

zich dienen te realiseren dat het een beeld is dat nooit vergeten zal worden. Het gaat om een 

beleving die ervan uitgaat dat dankzij alle materialiteit die aanwezig is en gebruikt wordt, 

impliceert dat de patiënt in leven kan blijven, het biedt hoop. 
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Controle 

Doordat naasten (en patiënten) weg zijn uit hun vertrouwde omgeving en deze nieuwe 

omgeving niet kennen, creëert dit onmacht. Een onmacht die zowel de IC-verpleegkundigen 

als de naasten benoemen. Naasten willen de patiënt weer meenemen, terug naar huis, waar ze 

wel controle kunnen hebben. Terug naar een situatie die ze herkennen en vertrouwd voelt. En 

terug naar een omgeving waarin ze hun dierbaren herkennen. IC-verpleegkundigen 

(h)erkennen dit controleverlies en geven aan naasten wat van deze controle terug, door 

naasten te erkennen als mensen die patiënten het beste kennen. Door deze naasten bij te staan 

en zo de situatie beheersbaar te maken, kunnen deze naasten hun ‘rol’ vervullen bij de patiënt. 

Er ontstaat een samenwerking die voor beiden, zowel de IC-verpleegkundigen als de naasten, 

van waarde kan zijn. Dat kan gebeuren op een IC die ‘open’ staat en waarbinnen men zich vrij 

voelt om in gesprek te gaan. Dit beeld lijkt wel te worden gecreëerd in het boek, maar is niet 

expliciet benoemd. Al omschrijven de IC-verpleegkundigen in de interviews wel deze 

openheid en vrijheid, het lukt gewoon niet altijd hieraan toe te geven door de soms acute en 

heftige situaties die plaatsvinden op de IC. En waarbij op het moment van dit onderzoek de 

coronamaatregelen op de afdeling ook een rol spelen (zie ook paragraaf 7.3). Soms voelt het 

daarom voor IC-verpleegkundigen helemaal niet zo eenvoudig om de controle in hun werk los 

te laten en zich open te stellen naar naasten. Het kan ze in een lastige positie plaatsen, 

ondanks de beste bedoelingen om naasten te erkennen. 

Wie zijn zij? 

Zijn naasten en familieleden bezoekers op de IC? In het boek wordt een beeld geschetst van 

naasten die als bezoekers ‘afwachten’, continu, soms wekenlang, waardoor hun normale 

functioneren in de maatschappij wordt beïnvloed. Ze worden gepositioneerd als mensen die 

nauwelijks meer leven, ze zijn als schimmen op de IC, hopende op een verandering in de 

situatie van zowel hunzelf als hun dierbaren. Als IC-verpleegkundigen zich hiervan bewust 

zijn, kan dat bijdragen aan het inzicht dat naasten niet mensen zijn die ‘vooral op bezoek 

komen’. Maar dat ze er ook ‘gewoon zijn’, als medemens, in relatie tot de patiënt. ‘Ze komen 

toch’, omdat deze naasten gewoon niet anders kunnen. Naasten lijden, net als de patiënt, hun 

dierbare. En door déze ‘rol’ te erkennen en hier aandacht voor te hebben, zou de insteek tot 

participeren in de zorg kunnen veranderen. 

Tijd heeft in de beleving van naasten, in het boek, een speciale plaats gekregen. Het wachten 

van naasten kan de machteloosheid aanwakkeren. Al lijken naasten alle tijd van de wereld te 
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hebben, dit wachten heeft impact. En met name in acute situaties lijken de IC-

verpleegkundigen zich hier niet van bewust, er moet gewerkt worden! 

Als naasten echter meer tijd in het ziekenhuis doorbrengen, krijgt het wachten een 

vertrouwder en geaccepteerder karakter. Ze weten op een gegeven moment niet beter en lijken 

te acclimatiseren in het ziekenhuis. Dit blijkt uit het feit dat op een gegeven moment de 

aanwezigheid in het ziekenhuis de naasten een structuur en routine gaf waar ze ook aan 

gewend lijken te raken. Zijn naasten dan echt nog bezoekers of eerder een medemens die 

aanwezig is in zijn ‘nieuwe’ sociale omgeving, dichtbij zijn dierbare? Door deze nuancering 

is de IC-verpleegkundige in de mogelijkheid om de uitnodiging tot het delen in zorgen vaker 

te kunnen doen. 

Participeren 

Naasten hebben op de IC een doel nodig om hun machteloosheid een plek te kunnen geven. 

Het gaat er met name om dat ze íets kunnen doen. Ze moeten iets om handen hebben. De 

zorgprofessionals (artsen en IC-verpleegkundigen) hebben, zoals uit het boek en de interviews 

duidelijk wordt, een rol om naasten ideeën aan te dragen wat in hun mogelijkheid ligt om bij 

te dragen in de zorg. Een bijdrage die maakt dat naasten zich weer nuttig kunnen voelen. 

Daarbij gaat het volgens de IC-verpleegkundigen zelf wel om bijdragen die voornamelijk ten 

goede komen aan de patiënt of gerelateerd zijn in de relatie van naasten met de patiënt. Het 

voorlezen en wassen uit de narratieve benadering en interviews zijn hiervan voorbeelden. 

Maar het deelnemen van naasten kan in een veel breder verband gezien worden. Dat 

deelnemen kan ook iets heel kleins zijn, zoals Annie die papier uit de printer haalt, ‘een kabel 

weghalen’, ‘een muziekje opzetten’, zolang naasten maar voelen dat ze ‘ertoe doen’ en zich 

erbij betrokken voelen. Vaak gaat het om een betrokkenheid die ervoor zorgt dat het 

lichamelijke, persoonlijke contact tussen naasten en hun dierbaren aandacht krijgt. 

Deelconclusie empirische analyse 

De empirische analyse laat zien dat IC-verpleegkundigen zich niet altijd realiseren welk beeld 

naasten van de IC hebben. Het gaat om een beeldvorming die aangeeft dat naasten de IC-

wereld waarin ze plotseling terechtkomen maar moeilijk kunnen bevatten. Een dierbare die in 

deze wereld lig is onherkenbaar geworden en naasten willen proberen een betekenis te geven 

aan de tijd die ze doorbrengen bij hun dierbaren.  

Sommige IC-verpleegkundigen realiseren dit maar ten dele door naasten als ‘bezoekers’ weg 

te zetten. Anderen zetten de deur van de IC meer open en nemen initiatief om naasten te 
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betrekken in activiteiten die van waarde kunnen zijn voor de IC-patiënt en zoals blijkt, ook 

een waarde hebben voor de naasten. Het doén, in wat voor manier dan ook, geeft naasten een 

doel waarin ze hun dierbare weer kunnen zien worden tot de mens die ze oorspronkelijk 

waren. En door het contact tussen naasten en IC-patiënt te intensiveren door naasten te laten 

participeren, kunnen IC-verpleegkundigen de IC-wereld voor naasten vertrouwder maken, 

ondanks alle technologie die erom heen aanwezig is.  

Maar door onverwachte omstandigheden met de IC-patiënt en persoonlijke ervaringen van de 

IC-verpleegkundigen, lukt dit echter niet altijd en zullen naasten meer aan de zijlijn blijven. 

De communicatie hierover vraagt van beide kanten een openheid, al zijn naasten vaak wel 

afhankelijk van de individuele IC-verpleegkundige hoe die invulling geeft aan deze specifieke 

omstandigheden.  

5.2 Vergelijking zorgethische theorie en empirie 

Door participatie te benaderen vanuit zorgethisch perspectief wordt dit geen individuele keuze 

maar kan dit een groter, ‘socialer’ inzicht bieden in de relatieve verhoudingen die er zijn op de 

IC, waardoor participeren eerder een gemeenschappelijk keuze wordt. Het zorgen van de IC-

verpleegkundige kan zich dan naast het zorgen voor de IC-patiënt ook richten op het zorgen 

voor diens naasten, zoals geadviseerd en aangemoedigd in de IC-richtlijnen (Wassenaar & 

Rood, 2019) en door de VenVN in het expertisegebied van de IC-verpleegkundige (2018). 

Daarbij kan gekeken worden hoe deze naasten als ‘medemens’ hun plaats kunnen innemen in 

het relationele web van de IC, inclusief de technologie en materialiteit. Door te kijken vanuit 

de inzichten van relationaliteit en lichamelijkheid kan er ruimte worden gecreëerd om de 

inhoud van participatie door naasten binnen de praktijk en de cultuur van de IC vorm te geven 

en hoe dit de zorg voor deze naasten kan bevorderen. 

In deze paragraaf wordt beschreven wat de inzichten vanuit de ervaringen van IC-

verpleegkundigen en naasten kunnen betekenen als verdieping of aanvulling op de 

(zorgethische) literatuur over goede zorg voor naasten en familieparticipatie op de IC. 

Zorgen en relationaliteit 

Doordat IC-verpleegkundigen ‘automatisch’ te maken krijgen met familie, zoals blijkt uit de 

empirie, ontwikkelen IC-verpleegkundigen niet alleen een relatie met hun patiënt, maar ook 

met diens naasten. Uit de empirie komt een beeld naar voren dat bij IC-verpleegkundigen de 

zorgethische relationaliteit (Tronto, 1993; Van Heijst, 2008; Leget, Van Nistelrooij & Visse, 

2017) onder spanning komt te staan, omdat niet alle ‘rollen’ die naasten kunnen vervullen 

worden erkent of opgemerkt, zoals ook het onderzoek van McAdam, Arai & Puntillo (2008) 
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laat zien. Het toont dat niet alle IC-verpleegkundigen de relatie tussen naasten en de patiënt 

zien als een onlosmakelijke verbondenheid, door zorgethica Kittay (1999) aangegeven als 

‘nested relationality’, terwijl juist voor naasten deze verbondenheid de behoefte creëert om 

betrokken te zijn bij de zorg (Fateel & O’Neill, 2016). Als IC-verpleegkundigen uit de 

interviews naasten benoemen als ‘bezoekers’ en deze daardoor wegzetten als een ‘derde 

partij’ zoals zorgethica Van Nistelrooij (2015) het formuleert, wordt voorbij gegaan aan de 

onvrijwilligheid die aan een ‘bezoek’ op de IC kleeft (Sevenhuijsen, 2003; Van Heijst, 2008). 

Naasten zijn geen losstaande individuen, maar maken deel uit van de identiteit van de patiënt 

en alleen al daarom verdienen zij de volle aandacht. Dit empirische onderzoek liet echter zien 

dat sommige IC-verpleegkundigen bewust de ‘circle of care’ beperken bij hun patiënt omdat 

naasten de (routinematige) werkzaamheden van de IC-verpleegkundigen verstoren, 

disrupteren (Puig de la Bellacasa, 2017) zoals ook McAdam, Arai & Puntillo (2008) en Fateel 

& O’Neill (2016) constateerden en daardoor een onzekerheid brengt, die niet iedere IC-

verpleegkundige durft toe te laten. De meerwaarde van participatie is voor hen niet duidelijk. 

Zo wordt echter de onvermijdelijke afhankelijkheid en kwetsbaarheid die zorgethiek (Tronto, 

1993; Kittay, 1999; Van Heijst, 2005, 2008; Van Nistelrooij, Schaafsma & Tronto, 2014) aan 

de naasten van de patiënt toeschrijft, miskend. 

Relationaliteit en ongelijkheid 

Uit dit onderzoek blijkt dat naasten, net als de IC-patiënt, zeker afhankelijk en kwetsbaar zijn 

op de IC (Ågård & Harder, 2007; Khalaila, 2013; McConnell & Moroney, 2015; Khatri 

Chhetri & Thulung, 2018). Het maatschappelijk ‘gelijkheidsdenken’ (Van Nistelrooij, 2015) 

gaat niet op doordat de IC-verpleegkundige bekend is met het reilen en zeilen op de IC en 

naasten niet. Deze ‘andere’ positie van naasten geeft onzekerheid over de positie die zij 

innemen ten opzichte van hun dierbaren (Vosman & Niemeijer, 2017), omdat in de praktijk 

van de IC niet altijd duidelijk wordt wat naasten kunnen en mogen doen zoals de empirie 

aangeeft (Ågård & Harder, 2007), terwijl deze behoefte wel gevoeld wordt (Fateel &O’Neill, 

2016). De naasten begeleiden in de IC-wereld, zoals de IC-verpleegkundigen in de interviews 

aangeven (Liput et al, 2016), geeft een erkennen aan van deze afhankelijkheid van naasten en 

van de asymmetrische wederkerigheid (Sevenhuijsen, 2003) die plaatsvindt in het zorgen op 

de IC. Filosofe Young (in Sevenhuijsen, 2003) bedoelt hiermee dat we oog moeten hebben 

voor de situatie van de ander, al kunnen we nooit elkaars positie volledig begrijpen. Want al 

zijn IC-verpleegkundigen in het voordeel met hun kennis en kunde van de IC, hetzelfde kan 
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gezegd worden van de naasten, die ervaringsdeskundig zijn over de patiënt (Van Heijst, 2008; 

McConnell & Moroney, 2015).  

 

Deze twee gevaren van het zorgen die Tronto (1993) beschrijft als paternalisme en 

parochialisme, komen voort uit de aard van de zorg zelf. En al is een paternalistische houding 

van IC-verpleegkundigen soms noodzakelijk om de autonomie en veiligheid van de patiënt te 

beschermen (McConnell & Moroney, 2015) het kan de onderlinge zorgrelaties ook hinderen, 

zoals blijkt uit de empirische praktijk. Doordat naasten soms al jaren zorg dragen voor hun 

dierbare en ‘informal care’ toepassen, zouden naasten gezien kunnen worden als semi-

professional, al gaat het zorgen dan niet altijd volgens ‘professionele standaarden’. Van Heijst 

(2008) vindt dat echter niet wenselijk en geeft aan dat er een relationele ruimte tussen naasten 

en de IC-patiënt dient te blijven. Ik zal daar later verder op in gaan. 

Het toelaten van naasten bij het zorgen van hun dierbare zal het ‘probleem’ van paternalisme 

in het zorgen niet weghalen, maar Tronto (in Van Nistelrooij et al, 2011; 2010) geeft aan dat 

het wel vraagt om een houding van de zorgprofessional, dat die hier kritisch en waakzaam 

over blijft. En door het loslaten van de paternalistische houding door de IC-verpleegkundige 

kan zorg, samen met naasten, humaner, persoonsgerichter worden en een meer 

ondersteunende rol creëren (Van Heijst, 2008; McConnell & Moroney, 2015; Mol, 2015; Mol 

et al, 2016; La Calle, Martin & Nin, 2017), wat ook de voorbeelden uit de empirie duidelijk 

maken. 

 

Tronto (1993) pleit voor een ‘democratisch’ proces, waarbinnen de communicatie met naasten 

wordt geopend (Sevenhuijsen, 2003) en naasten geïncludeerd kunnen worden als welkome 

leden in het zorgproces op de IC (Azouley et al, 2003). Het biedt dan mogelijkheden om 

zowel aan de behoeften van de patiënt als die van naasten te voldoen. Uit onderzoek (Ågård & 

Harder, 2007; Liput et al., 2016) en de empirische resultaten blijkt dat goede communicatie 

essentieel is om gezamenlijk de zorg te leveren die de situatie van de IC-patiënt zou kunnen 

verbeteren en zo zorgt voor een ‘gezonde’ relatie tussen naasten en IC-verpleegkundige, zoals 

Mol (2006) bepleit. En goede communicatie kan het vertrouwen hierin beiderzijds versterken 

(La Calle, Martin & Nin, 2017). Zorgen en vertrouwen als dynamische aspecten van 

interpersoonlijke relaties, zoals Sevenhuijsen (2003) aangeeft, maakt dan dat het zorgen voor 

de IC-patiënt op een ‘goede’ manier kan gebeuren.  
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Als IC-verpleegkundigen en naasten zich bewust zijn van deze ongelijkheid in het zorgen, is 

het de kunst om het goede zorgen continu af te stemmen op wat er nodig is en dit voor elk 

individu, in elke situatie opnieuw te specificeren (Mol, 2006; Fateel & O’Neill, 2016), wat 

humanisering in de zorg bevordert (La Calle, Martin & Nin, 2017). In dit onderzoek gaven 

verschillende IC-verpleegkundigen hier een voorbeeld van. 

De onderzoeker is zich ervan bewust dat ook de IC-verpleegkundige zelf zorg nodig kan 

hebben (Van Mol et al, 2016) omdat door ‘het zorgen op de IC’ als gevolg van de heftige 

situaties die zich voordoen zoals blijkt uit de coronaperiode en vermeld in de interviews, zie 

ook 7.3 hiervoor), er morele stress ontwikkelt kan worden, wat ook het uiteindelijke IC-werk 

van de verpleegkundige beïnvloedt (Mealer & Moss, 2016; La Calle, Martin & Nin, 2017). 

Het valt echter buiten de vraagstelling van deze thesis om hier dieper op in te gaan. 

 

Verschillende voorbeelden uit het onderzoek bevestigen dat het onderling ‘afstemmen’ door 

IC-verpleegkundigen en naasten, ook voor beiden een ‘erkenning’ is als mens die een 

wezenlijk onderdeel vormt in het relationeel, ‘life-sustaining’ web (naar Tronto, 1993) van de 

IC. Dit afstemmen, elkaar zien en erkenning geven aan elkaar binnenin de zorgrelatie is voor 

zorgethica Van Heijst (2008) van grote waarde. 

Grenzen vervagen 

Eerder werd aangegeven dat naasten onlosmakelijk verbonden zijn met hun dierbaren en 

alleen daardoor al hun plaats in het zorgen ‘verdienen’ op de IC. Terwijl uit het onderzoek 

blijkt dat lang niet alle IC-verpleegkundigen hiervan overtuigd zijn en naasten bijna 

‘verwaarlozen’ (Puig de la Bellacasa, 2017) als deelnemer in het zorgproces. Dat roept de 

vraag op hoe we een constructie (over participatie) kunnen bouwen waarin naasten structureel 

een rol spelen en niet incidenteel? De zorgethiek biedt daarvoor mogelijkheden door de kijken 

naar de rol die naasten hebben in de privésfeer. De Amerikaanse politicologe Joan Tronto 

(1993) beschrijft drie morele grenzen die in onze samenleving een rol spelen bij het denken 

over zorg. Een van deze grenzen is de grens tussen het private en publieke domein. Waar 

vroeger met name vrouwen thuis informele zorg leverden, kunnen en leveren tegenwoordig 

naasten deze informele zorg aan hun dierbaren op de IC, al wordt zoals al eerder opgemerkt 

deze rol door de IC-verpleegkundigen niet altijd op waarde geschat (McAdam, Arai & 

Puntillo, 2008). Deze dagelijkse zorg heeft alles te maken met wie men is, wie men kan zijn 

en dus met identiteit, geeft zorgethica Sevenhuijsen (2003) aan. Daardoor hangt het ook 

samen met de lichamelijkheid en intimiteit die aanwezig is binnen de familiaire relatie.  
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Doordat naasten gedwongen zijn om uit de private sfeer te treden en (af) te wachten 

(Verhaeghe et al, 2005; Ågård & Harder, 2007) kan er een mogelijkheid ontstaan om de 

begrenzing tussen het private en publieke domein te vervagen en zo deze familiaire zorg toe te 

passen binnenin de publieke ruimte van het ziekenhuis. Hierdoor krijgen naasten tijd en 

ruimte om te zorgen voor hun dierbare, zoals ze dat thuis ook zouden doen. Op de IC vraagt 

dat wel om een morele oriëntatie van alle betrokkenen om de IC-patiënt heen, zodat de zorg 

die gegeven wordt een gezamenlijk en afgestemd handelen betreft (Liput et al, 2016), zoals 

verschillende voorbeelden uit de empirie laten zien, waardoor een ‘waardig bestaan’ voor 

iedereen wordt gecreëerd (Sevenhuijsen, 2003). IC-verpleegkundigen kunnen de relationele 

ruimte aan naasten en hun dierbare binnen het ziekenhuis (terug)geven door het creëren van 

‘social spaces’ (Benner, 2005, in Almerud et al, 2008) waardoor de lichamelijkheid en 

intimiteit van de relatie behouden kan blijven of weer terug kan komen. Als deze behoefte 

niet wordt erkent, zoals de praktijk ook laat zien, kan leed worden toegevoegd aan de toch al 

onbekende en onzekere situaties waar naasten zich in bevinden (Casarini, Gorayeb & Filho, 

2009). 

 

En het deelnemen in de zorg bij hun dierbaren kan, zoals blijkt uit de empirie, van invloed en 

grote waarde zijn op naasten (en de patiënt). Al zoeken patiënten en hun naasten veiligheid in 

het ziekenhuis om een ziekte de baas te worden, de kennis en betekenis die het lichaam voor 

de ander kan hebben dient niet verwaarloosd te worden. In de praktijk blijkt dat contact als 

aanraking verbinding intensiveert tussen de naasten en zijn dierbare (McAdam, Arai & 

Puntillo, 2008) waardoor grenzen tussen beide lichamen vervagen (Puig de la Bellacasa, 

2017). 

 

Door binnenin de social spaces erkenning te geven aan de lichamen van zowel naasten en de 

IC-patiënt als ‘betekenisdrager’, zoals Mol (in Van Heijst, 2008) omschrijft, en met de kennis 

die zich in deze lichamen bevindt, wordt ook erkenning gegeven aan de (soms jarenlange) 

zorgervaring die naasten hebben en dus al professional zijn binnenin de relationele ruimte 

(Mackie, Mitchell & Marshall, 2018). Ze kunnen het niet worden, ze zijn het al en daarin 

wordt afgeweken van de mening die zorgethica Van Heijst (2008) geeft over familie. 

 

En al zal soms de ruimte van deze social spaces beperkt zijn door de instabiele en acute 

situaties die kunnen plaatsvinden op de IC en de materialiteit om de patiënt heen, het lichaam 
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van deze naasten kan de ervaring met participeren zeker waarde toekennen en zo als morele 

actor fungeren. Hierdoor wordt ook de grens tussen de materialiteit en het zorgen vager en 

kan de identiteit van de IC-patiënt voor naasten weer naar boven komen en zullen naasten de 

controle en het vertrouwen terug kunnen krijgen (Al-Mutair et al, 2013). Dit vraagt echter wel 

om een ethiek binnen in het publieke ziekenhuis waarbij zorgvuldig nagedacht dient te 

worden over wat er in deze specifieke situaties nodig (Pols, 2013) en mogelijk is. En deze 

zorgvuldigheid bevordert de kwaliteit van zorg in de interpersoonlijke relaties (Sevenhuijsen, 

2003).  

Zorgen en inventiviteit 

Uit de inzichten van het empirisch onderzoek komt verder naar voren dat naasten betekenis 

moeten geven aan hun lichamelijke aanwezigheid door dingen te doen (Bruner, 1990, in 

Crawford et al, 2015; Eldredge, 2004). De moeilijke situatie waarin naasten zich bevinden op 

de IC en die kan doorwerken in hun dagelijkse, sociale leven (PICS-F) (Eldredge, 2004; 

Ågård & Harder, 2007) vraagt om een erkenning daarvan en een zorgen door de IC-

verpleegkundige. De IC-verpleegkundigen doen moeite om erachter te komen wat naasten al 

weten, zodat deze door kunnen gaan in de dagelijkse activiteiten van hun sociale leven 

(Gidens, 1991, in Crawford et al, 2015). En doordat de IC-wereld een deel wordt van het 

sociale leven van naasten, zoals bleek uit de empirie, kunnen deze dagelijkse activiteiten ook 

activiteiten bevatten die betekenis kunnen geven binnenin de IC. 

Zowel de literatuur (Liput et al, 2016) als dit onderzoek bevestigen het beeld dat IC-

verpleegkundigen naasten kunnen helpen in deze betekenisgeving, wat door de zorgethiek op 

waarde wordt geschat (Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2017). Naasten erkennen de werkdruk 

die IC-verpleegkundigen hebben, maar willen zélf ook bezig zijn. Ze willen een doel hebben 

in de tijd die ze afwachten. En de aanmoediging die IC-verpleegkundigen doen aan naasten 

om deel te nemen in het zorgen, blijkt dan essentieel vanwege de onbekende omgeving en 

activiteiten op de IC (Liput et al, 2016; Mackie, Mitchell & Marshall, 2018).  

De IC-verpleegkundigen bleken inventief te kunnen zijn in hun pogingen om naasten toch te 

includeren in situaties die eigenlijk door allerlei protocollen, regels en de instabiliteit van de 

patiënt om terughoudendheid vragen. Doordat er zo nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd 

voor de lichamen van naasten om ‘ertoe te doen’ (Crawford et al, 2015) geven IC-

verpleegkundigen, door hún lichamelijke houding met habits en vaardigheden, ook betekenis 

aan de lichamen van naasten en ondersteunen ze deze naasten in mogelijke activiteiten om bij 

te dragen in ‘goed’ zorgen. En dat goede zorgen geldt dan zowel voor de patiënt als voor de 
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naasten. Dat bleek ook uit de voorbeelden van de interviews: ondanks de veranderde manier 

van werken (met buddy’s), een verhoogde werkdruk en de bezoekbeperkingen tijdens de 

coronaperiode, werden er toch inventieve pogingen ondernomen om naasten zoveel mogelijk 

te betrekken bij de IC-patiënt, al was er dan geen fysiek contact mogelijk. 

 

Filosoof Hamington (2012, p.60) bevestigt het idee dat deze verbeeldingskracht (van IC-

verpleegkundigen) een extrapolatie van de zorg naar nieuwe situaties mogelijk maakt. Al kan 

deze nieuwe manier van zorgen onzekerheid bieden doordat afgeweken wordt van de 

bestaande manier van handelen op basis van technische vakkennis en protocollen. Is deze 

manier van zorgen dan wenselijk in zo’n hoogtechnologische omgeving en een vergaande, 

geprotocolleerde afdeling? Het blijkt dat IC-verpleegkundigen meestal reageren naar 

aanleiding van wat zij van waarde vinden en komen daardoor in actie. Niet het vastleggen van 

regels en protocollen is een goede methode om zorgprofessionals het goede te laten doen. 

Maar “het stimuleren en ondersteunen van professionals (en daarbij de naasten en patiënten) 

om hun eigen waarden en waarderingen van zorgsituaties te ontwikkelen biedt veel meer hoop 

op goede zorg”, geeft Pols (2018, p.16) aan. “Hulpverleners worden dan zelf de bewakers van 

goede zorg” (idem). Het gaat om de praktische inspanningen die nodig zijn om naar het goede 

te streven, zonder de garantie dat dat goede ook te bereiken is. 

Zorgen en lichamelijkheid 

De betekenis van lichamen binnen de zorgrelaties op de IC is hierboven al verschillende 

malen ter sprake gekomen. 

Het belang dat sommige IC-verpleegkundigen (uit de empirie) geven aan nabijheid en 

intimiteit tussen naasten en de IC-patiënt, door het creëren van sociale ruimtes, maakt een IC 

al toegankelijker en vertrouwder voor naasten (Heras la Calle, Alonso Oviés & Gómez Tello, 

2017). Maar zoals ook blijkt uit de empirie, gebeurt dit lang niet altijd en vraagt om kritisch te 

blijven kijken van de IC-verpleegkundigen in hoeverre dit binnen de eigen werkpraktijk 

mogelijk blijkt om zo zorg te kunnen verbeteren. Op die manier spelen de lichamen van de 

IC-verpleegkundigen zelf een belangrijke rol in de zorgrelaties. Maar de lichamen van naasten 

kunnen, door hun lijden zoals de empirie toont, door de IC-verpleegkundigen ook als een 

subject van zorg gezien worden. En dit lijden kan verzacht worden door het lichaam als een 

sociale entiteit te zien, zoals Pols (2013) voorstelt, met de mogelijkheid tot aanraking van hun 

dierbaren, waardoor onderlinge grenzen vervagen en naasten zich ‘beter’ kunnen voelen 

(Liput et al, 2016). Goede zorg geeft namelijk ook het lichaam aandacht. 
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Deze zorgzaamheid van IC-verpleegkundigen ten opzichte van naasten komt in de interviews 

met name naar voren bij de laatste zorg voor een patiënt en bij situaties waarbij naasten een 

uitnodiging kregen om te participeren. Het blijkt dat onder de handen van de IC-

verpleegkundigen, ook de handen van naasten betekenis krijgen. Want al is deze aanraking 

met hun dierbaren niet altijd wederkerig, aanraking geeft wel een lichamelijke nabijheid die 

‘gevoelig’ kan zijn voor beide partijen, van naasten en de IC-patiënt. Het ondersteunt op deze 

manier de relationele ruimte die naasten nodig hebben en blijkt cruciaal te zijn (Verhaeghe et 

al, 2005). Naasten verwachten, door de extreme omstandigheden waarin zij zich bevinden, dat 

zorgprofessionals deze behoeften erkennen en realiseren, zonder dat naasten daarom hoeven 

te vragen (Verhaeghe et al, 2005), maar dit komt uit het empirisch onderzoek niet expliciet 

naar voren. 

 

Het is een wederzijdse, fysieke afstemming, die in mediatie met de technologische 

handelingen van de IC-verpleegkundige een gezamenlijk doel beoogt: namelijk het zorgen 

voor de IC-patiënt, waardoor ook gezorgd kan worden voor de naasten. Maar dit vraagt om 

aandacht en oefening van de IC-verpleegkundige en meestal om een houdingsverandering, 

een persoonlijk compromis, een verandering van binnenuit naar buiten, zodat de zorgrelaties, 

de persoonlijke omgeving en het zorgen zelf (binnen het ziekenhuis) kunnen verbeteren (La 

Calle, Alonso Oviés & Gómez Tello, 2017). 

Zorgen en de relatie met technologie 

Vanuit de theorie (Pols, 2016 en Puig de la Bellacasa, 2017) werd duidelijk dat naast mensen, 

ook de technologie en de materialiteit op de IC een rol spelen in het relationele web van het 

zorgen. En, zoals uit het onderzoek blijkt, een ‘matter of concern’ kan zijn voor zowel  

de IC-verpleegkundigen als de naasten, al speelt dit zich voor beiden op een ander vlak af. En 

doordat deze elementen in het zorgen voor de IC-patiënt een prominente rol spelen, kan de 

invloed ervan niet genegeerd worden. Toch bleek uit de interviews dat, op een enkele IC-

verpleegkundige na, de rol van deze technologie en materialiteit niet specifiek benoemd werd 

bij het wel of niet betrekken van naasten in de zorg, terwijl dit uit onderzoek (McConnell & 

Moroney, 2015) wel naar voren komt. 

 

Door zorg te erkennen in élke relatie, zijn de acties van de IC-verpleegkundigen met deze 

materialiteit en technologie geen losstaande handelingen. Puig de la Bellacasa (2017) 
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beschrijft een onderlinge afhankelijkheid en de handelingen van de IC-verpleegkundigen 

hebben niet alleen gevolgen voor de IC-verpleegkundigen zelf en de patiënt, maar ook voor 

de naasten, die zich zoals hierboven beschreven en aangeduid, ook in dit relationele web 

bevinden. En zoals blijkt uit de empirie zorgt deze technologie en materialiteit bij naasten 

voor een onherkenbaar beeld van hun dierbaren, waarvan de IC-verpleegkundigen zich niet 

altijd bewust zijn. Maar ook de IC-verpleegkundigen zijn ‘onder invloed’ van deze 

technologie en materialiteit doordat ze zeker als de situatie van de patiënt instabiel wordt of 

als er alarmen zijn, hier voorrang aan (moeten) geven (Almerud et al, 2008) en daardoor niet 

altijd aandacht hebben voor naasten en de bijdragen die zij kunnen doen op specifieke 

momenten. Daardoor oefent deze technologie en materialiteit (on)bewust een invloed en 

macht uit op zowel de IC-verpleegkundige als de naasten. Het is geen neutraal middel, maar 

beïnvloedt de sociale interacties onderling (Barnard & Sandelowski, 2001; Mol, 2006; 

Verbeek, 2011).  

 

Zorgethiek heeft aandacht voor dit relationele aspect tussen mensen en technologie. Daarom 

dient ook de technologie ‘afgestemd’ te worden op allen die deelnemen in het web van zorgen 

op de IC. Dat kan volgens techniekfilosoof Verbeek (2011) door te ‘mediëren’: de IC-

verpleegkundigen, de patiënt en diens naasten samen met deze technologie en materialiteit en 

te kijken naar wat het effect daarvan is op zorgen. Ook uit dit onderzoek blijkt dat het van de 

individuele IC-verpleegkundige afhangt in hoeverre zij de technologie een rol laat spelen bij 

de toelating van naasten in de zorg (Liput et al, 2016). Sommige zullen, doordat zij ‘te druk’ 

zijn met deze technologie en materialiteit, naasten vergeten te vragen deel te nemen in de zorg 

en naasten weten niet altijd of ze, door deze technologie en materialiteit op de IC, kunnen en 

mogen meehelpen in het zorgen (Tunlind, Grandström & Engström, 2015; Fateel & O’Neill, 

2016). Daarbij beperken andere IC-verpleegkundigen de invloed van deze technologie en 

materialiteit bij naasten (en patiënten) door ze hierover uitleg te geven en nodigen naasten 

toch uit, in een geboden veiligheid voor de patiënt, om mee te doen bij het zorgen van de IC-

patiënt. Hierdoor zal de invloed die de technologie en materialiteit op de IC uitoefent op 

naasten, naar de achtergrond verdwijnen en ‘transparant’ (Don Ihde in Slatman, 2017) 

worden. 

Voornamelijk blijkt dat het voor IC-verpleegkundigen niet duidelijk is welke mogelijkheden 

op de IC beschikbaar zijn om participatie toe te kunnen en mogen passen. De regels op de IC 

hieromtrent zijn vaag en vraagt om een gemeenschappelijk overleg resulterend in 

beleidsrichtlijnen, zodat zowel aan de zorgprofessional als de naasten duidelijkheid kan 
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worden geboden in de mogelijkheden tot participeren (McConnell & Moroney, 2015; Fateel 

& O’Neill, 2016). Een mogelijkheid waarbinnen de technologie en materialiteit als een 

noodzakelijke randvoorwaarde gezien kan worden, maar ook een verbondenheid creëert die 

raakt aan de existentiële gebeurtenissen op de IC. 

5.3 Deelconclusie: familieparticipatie en goede zorg voor naasten 

Al is er veel onderzoek gedaan naar de participatie van naasten op de IC en wat dit voor hun 

betekent (Azouley et al, 2003; Eldredge, 2004; McConnelly & Moroney, 2015; Fateel & 

O’Neill, 2016; Mackie, Mitchell & Marshall, 2018), de inzichten daarop vanuit zorgethisch 

perspectief hierbij zijn beperkt. 

 

Als we de informatie uit paragraaf 5.2 in acht nemen, blijkt dat de vier fasen om goede zorg te 

leveren, zoals Tronto (1993) omschrijft, aan naasten voor IC-verpleegkundigen het volgende 

zou inhouden. Uit de probleemstelling kwam naar voren dat naasten in eerste instantie niet om 

hulp zullen vragen, omdat hun aandacht uitgaat naar hun dierbare en ze weinig aandacht 

besteden aan hun eigen noden en behoeften. En omdat het hier niet direct gaat om een relatie 

tussen een zorgvrager en zorggever, is het van belang dat IC-verpleegkundigen hier aandacht 

voor hebben omdat zij de ervaring hebben dat naasten in deze vreemde IC-omgeving 

emotionele stress kunnen ervaren. Het begint dan met de vraag of IC-verpleegkundigen zich 

zorgen máken om naasten. En zo ja, welke betekenis geven zij daaraan en nemen ze daarbij 

dan ook hun verantwoordelijkheden? En is de IC-verpleegkundige competent genoeg in het 

zorgen om een praktische en morele erkenning te geven aan de verborgen zorg die naasten 

thuis en vaak ook al op de IC doen? Door naasten de vrijheid en de mogelijkheid te geven om 

de vorm van het zorgen aan te passen aan hun individuele behoeften (en die van hun 

dierbaren), in welke vorm dan ook, kan goede zorg aan beiden geleverd worden. Een actieve 

participatie van naasten hoeft daarbij niet te betekenen dat er een actieve handeling 

plaatsvindt. Het gaat erom of de participatie naar waarde is voor naasten en dat kan ook 

betekenen ‘gewoon aanwezig zijn’.  Het zorgen van naasten, of dit nu eenvoudig is of 

technisch, dient afgestemd te worden, afhankelijk van de ervaring die naasten hebben met het 

verzorgen van hun dierbaren. 

 

Naasten hebben participatie nodig om in de onzekere wereld van de IC hun leven voort te 

kunnen zetten en door deze betrokkenheid wordt de verbondenheid met de patiënt versterkt. 

Goede zorg voor naasten hangt nauw samen met de relatie die zich ontwikkelt tussen de IC-
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verpleegkundigen, naasten, de IC-patiënt en de rol van technologie en materialiteit 

hierbinnen. Veel is afhankelijk van wat de individuele verpleegkundige van belang acht in het 

verzorgen van de IC-patiënt en waar naasten behoefte aan hebben om in te participeren. De 

IC-verpleegkundigen dienen naasten hierin te ondersteunen, te empoweren, door de rol die 

naasten beoefenen op de IC beheersbaar te maken en te controleren of dit aan de behoeften 

van naasten voldoet.  

 

Het zorgen voor naasten is voor IC-verpleegkundigen dan niet alleen een competent omgaan 

met technologie en materialiteit, zoals Tronto (1993) en Van Heijst (2008) voorstellen, maar 

ook de zorgzaamheid voor naasten (en IC-patiënten) is een lichamelijke competentie die 

aandacht verdient als we een persoonsgerichte, humane IC-afdeling willen bewerkstelligen. 

Het zorgen voor naasten dient geen habit te worden voor de IC-verpleegkundige, maar 

verdient een continue aandacht waardoor naasten als een wezenlijk en uniek onderdeel 

kunnen worden gezien in het zorgproces van de patiënt. Participeren van naasten zorgt dan 

voor een verbetering van de onbekende, vreemde omgeving, van kwaliteit van leven en van 

de dienstverlening aan naasten (en patiënten) (Jacobs, 2005). 

 

Daarbij is het de vraag of IC-verpleegkundigen en naasten bereid zijn deze deelname van 

naasten te accepteren, doordat de zorg bij de patiënt door naasten problematiek kan opleveren. 

Participatie zorgt voor een paradigmaverschuiving bij zorgprofessionals in de uitvoering van 

de dagelijkse praktijk: hún werkelijkheid wordt ook anders. Het vraagt om een 

houdingsverandering van IC-verpleegkundigen waarbij een loslating van de controle in hun 

werkzaamheden een onderdeel vormt. En het vraagt om een instelling van IC-

verpleegkundigen (en de afdeling) om bereid te zijn de bijzondere relatie die zich op deze 

manier ontwikkelt, te accepteren. Ze zullen macht en controle moeten inleveren in de sociale 

wereld van de IC om zo een afdeling te creëren die inclusief is en ruimte biedt voor 

andersheid (Abma, 2016). Maar ook naasten moeten zich realiseren dat ook zij macht en 

controle over hun private leven moeten inleveren, in een technische omgeving die niet altijd 

controleerbaar is. De waarde en betekenis van familieparticipatie ontvouwt zich zo in een 

gezamenlijk proces van co-creatie, waarbij IC-verpleegkundigen (de afdeling), technologie en 

naasten samen dingen doen (Swanson, 1992 in Crawford et al, 2015). 

Participatie vraagt om een flexibele samenwerking met goede communicatie over 

verwachtingen en regels, een elkaar vooruit helpen en een uitnodigend toetreden en 

binnenlaten van alle partijen in het relationele web van de IC, waarbinnen mensen zichzelf 
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kunnen zijn en waarbij erkent moet worden dat het samenwerken op de IC ook ‘geploeter’ 

kan zijn en elkaars inzet gewaardeerd dient te worden. Pas in de praktijk zal blijken of door 

het laten participeren van naasten, dit ‘goede zorg’ voor naasten oplevert (Mol, 2006), want 

alleen zij kunnen dit bepalen (Tronto, 1993). 

Het gaat bij participatie om een manier van zorgen die gezien kan worden als een moreel 

perspectief, waarbij er voor de bijdragen van alle betrokkenen in dit relationele web niet bij 

voorbaat al grenzen worden getrokken, maar meegedacht wordt in de ontwikkelingen die 

binnen het proces van participatie plaatsvinden. Participatie levert dan niet alleen een vorm 

van sociale ethiek (Pols, 2013) op, maar voornamelijk ook een vorm van existentiële ethiek en 

een medium voor het opbouwen van banden en betrokkenheid (Sevenhuijsen, 2003). De vraag 

daarbij is hoe dat, in een gezamenlijk proces, in goede banen te leiden. 
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6. Conclusie en aanbevelingen 

Deze thesis zocht een antwoord op de vraag: ‘Hoe kan familieparticipatie op de Intensive 

Care goede zorg voor naasten vanuit zorgethisch perspectief bevorderen?’. 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt eerst kort stilgestaan bij de verschillende 

deelvragen met hun antwoorden, voordat een antwoord op de hoofdvraag wordt geformuleerd. 

Daarna volgen enkele aanbevelingen die dit onderzoek en de praktijk over familieparticipatie 

op de IC zouden kunnen verrijken. 

6.1 Conclusie 

Deelvraag 1: Welke inzichten bieden de zorgethische concepten relationaliteit en 

lichamelijkheid bij het fenomeen familieparticipatie? 

Vanuit de (zorgethische) literatuur komt een beeld naar voren waarbij in het relationele web 

van de IC met de technologie en materialiteit, naasten, IC-verpleegkundigen en de IC-patiënt 

verbonden zijn in het zorgen in de micro-samenleving van de IC. 

Een zorgen dat door de lichamen van alle menselijke betrokkenen niet alleen een sociaal 

proces is, maar ook een chronisch proces. Een proces waarin behoeftes voortdurend, met inzet 

van alle betrokkenen, ook de niet-menselijke, afgestemd moeten worden. Daarbij gaat het in 

deze thesis om behoeftes van naasten die nodig zijn om in de vreemde wereld van de IC te 

kunnen overleven.  

Door hun onmiskenbare band met de IC-patiënt vormen naasten, door hun lichamen, net als 

de IC-patiënt, een menselijk subject van zorg voor de IC-verpleegkundige, waarbinnen het 

sociale contact van aanraking voor naasten een belangrijke rol kan spelen. 

Dit vraagt van de IC-verpleegkundige niet alleen een constant uitproberen en evalueren in de 

‘logica van het zorgen’ om de juiste verhouding te vinden tussen alle betrokkenen in het web 

van de IC. Maar het vraagt van hen ook om competente zorg in habits, vaardigheden en een 

houding die de behoeftes van naasten op waarde schat. Zodat naasten in alle vrijheid een 

bijdrage kunnen leveren in de IC-zorg die plaatsvindt op het voor hun juiste moment, op hun 

manier en gekoppeld aan hun ervaring. Zodat deze bijdrage een verbetering biedt aan hun 

situatie (en die van de IC-patiënt) in de alledaagse, messy praktijk van de IC.  

 

Deelvraag 2: Wat is de essentie van het fenomeen familieparticipatie voor IC-

verpleegkundigen? 

De analyse van de interviews liet zien dat familieparticipatie op de IC een inzet en bijdrage 

vraagt op ieders eigen deskundigheidsniveau, van zowel de naasten als de IC-
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verpleegkundigen. De keuze van ieders bijdrage zorgt ervoor dat het werk van de ander 

beïnvloed wordt. Maar beiden zijn in de praktijk zoekende naar mogelijkheden tot bijdragen 

van naasten en hoe dit gerealiseerd kan worden. 

IC-verpleegkundigen stimuleren en begeleiden naasten hierin zoveel mogelijk op de IC, maar 

beiden durven controle niet altijd los te laten. In deze spanning van controle behouden en 

loslaten, ontstaat een beweging van uitrekken en samenkomen in verbondenheid tussen 

patiënt, naasten en de IC-verpleegkundigen. Zodat ook in onverwachte en instabiele situaties 

op de IC ze elkaar niet loslaten en verbonden blijven. 

Dit resulteerde in de volgende bouwstenen: variërende bijdragen, open deur, actieve inzet, 

controle loslaten, ambigu in eerlijkheid en de patiënt als middelpunt. Vanuit deze bouwstenen 

werd het fenomeen familieparticipatie door de IC-verpleegkundigen in essentie geformuleerd 

als: ‘rondom de patiënt bewegen naasten en IC-verpleegkundigen met elkaar mee in een 

wereld van beperkingen en onzekerheden in de hoop een elastische cohesie te vinden’. 

 

Deelvraag 3: Hoe wordt de (hoogtechnologische) IC ervaren door naasten? 

De analyse van het boek, aangevuld met de observaties van de onderzoeker laten zien dat een 

IC bezoeken spanning geeft aan naasten. Deze vreemde wereld maakt indruk en daardoor 

weten naasten zich geen houding te geven ten op zichte van hun dierbaren, die een vreemde 

lijkt doordat ze gekoppeld zijn via allerlei materialen aan hoogtechnologische apparatuur. Dit 

beeld roept onmacht op bij naasten, die continu aan het wachten zijn op de IC. Dit wachten 

kan een acceptatie en vertrouwdheid brengen in de loop van de tijd op de IC, maar het gevoel 

blijft dat naasten iéts moeten doén, net als de IC-verpleegkundigen, wat betekenis geeft aan 

dat wachten. Door de mogelijkheden die worden geboden om bij te dragen in de zorg op de 

IC, vervagen de grenzen tussen mens en technologie en tussen mensen onderling, waardoor de 

IC-patiënt weer herkend wordt en zijn identiteit terug lijkt te krijgen.  

 

Deelvraag 4: Wat betekenen de uitkomsten van bovenstaande deelvragen voor de inzichten 

over goede zorg voor naasten en familieparticipatie op de IC?  

Op de vraag naar het denken over goede zorg voor naasten op de IC kan zorgethiek beslist een 

aanvulling bieden voor de praktijk van familieparticipatie op de IC. Het laat zien dat de 

zorgcirkel niet beperkt blijft tussen een zorgvrager en zorggever, hier de IC-patiënt en de IC-

verpleegkundige, maar hij is breder, dankzij de relatieve afhankelijkheid die aanwezig is in 

familiaire relaties.  
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Doordat het van de individuele IC-verpleegkundige afhankelijk is of zij de behoeften van de 

naasten erkennen, zijn naasten ook van hen afhankelijk in de mogelijkheid tot bijdragen in de 

IC-zorg. Door de relationele erkenning van naasten, zoals Tronto (1993), Van Heijst (2008) 

en Van Nistelrooij (2015) omschrijven, als wezenlijk onderdeel in de zorgrelatie met de IC-

patiënt, zijn naasten geen buitenstaanders in de zorg, maar hoort hun participatie een 

erkenning te zijn van de informele zorg die al plaatsvindt in de private sfeer thuis. Maar het 

vraagt ook om erkenning door de IC-verpleegkundige dat naasten zich in een moeilijke positie 

bevinden en in een wereld terecht zijn gekomen waarin de controle die ze thuis hebben 

wegvalt. 

Daarvoor dient de IC-verpleegkundige een morele overweging te maken om deze zorg, op 

welke manier naasten die vorm willen geven, toe te laten, naasten hierin te empoweren en zo 

af te stemmen dat naasten vertrouwen krijgen en behouden in de complexe relationaliteit van 

het IC-web. Dat vraagt van de IC-verpleegkundige een lichamelijke competentie, niet alleen 

in de omgang met de technologie en materialiteit, maar ook in hun houding en zorgzaamheid 

naar de naasten (en patiënten) toe.  

En als naasten de mogelijkheid wordt geboden om in de sociale ruimten die gecreëerd worden 

door de IC-verpleegkundigen, de zorg toe te passen in alle tijd en vrijheid voor zover 

mogelijk tijdens de soms instabiele situaties van de IC-patiënt, kan goede zorg voor naasten 

bewerkstelligd worden.  

 

Hoofdvraag: Hoe kan familieparticipatie op de Intensive Care goede zorg voor naasten 

vanuit zorgethisch perspectief bevorderen? 

Dit beperkte kwalitatieve onderzoek maakt duidelijk waar knelpunten zitten bij het spreken en 

de praktijk over familieparticipatie. Het laat zien dat IC-verpleegkundigen, net als de naasten 

die ze begeleiden, zich constant proberen aan te passen aan de wisselende situaties die zich 

voordoen op de IC en dit een plaats proberen te geven in de dagelijkse praktijk van de IC. Het 

zorgen op de IC blijft naast alle technologie en materialiteit, die voor naasten van grote 

invloed zijn in hun ervaring, mensenwerk. Intensief werk waarbij zorgprofessionals, als zij dit 

werk kunnen doen op de manier zoals zij dat graag zouden willen, intrinsiek gemotiveerd 

blijven om het werk vol te houden en naasten actief begeleiden in hun wens om hun 

aanwezigheid op de IC betekenis te geven. Van belang blijft dat de IC-zorg en het aandeel dat 

naasten hierin kunnen leveren, gedaan wordt vanuit een menselijke benadering in een tijd 

waarin, op de IC, technologische ontwikkelingen zich blijven voortdoen en sociale 

omstandigheden (zoals tijdens de coronacrisis) veranderen.  
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De IC-verpleegkundigen zouden moeten nadenken over de waarde die familieparticipatie hun 

én naasten kan brengen en deze bevindingen omarmen in de huidige tijd, waar 

vanzelfsprekendheden lijken weg te vallen. De inventiviteit die IC-verpleegkundigen tonen 

om de barrières van familieparticipatie te beperken en zo oplossingen implementeren binnen 

de eigen IC, tonen een professioneel leiderschap dat gestimuleerd dient te worden. Deze 

inventiviteit zal de relatieve tevredenheid, in de vaak beangstigende intensive care omgeving, 

van naasten doen verbeteren en de IC-verpleegkundigen helpen bij de dagelijkse praktijk 

waarbinnen de relatieve betrokkenheid in de IC-zorg voor de patiënt voor alle partijen van 

grote toegevoegde waarde kan zijn. Door een duidelijke betrokkenheid in de zorg, op welke 

manier naasten dat ook willen, geven de IC-verpleegkundigen naasten de mogelijkheid om 

lichamelijke affectie en steun te tonen zodat deze het gevoel hebben hun dierbaren te helpen 

en zelf daardoor ook hun plaats, als relationeel onderdeel in het zorgteam, kunnen vinden in 

de IC-wereld. Hierdoor wordt de onzekerheid die naasten kunnen voelen over hun positie op 

de IC weggenomen en schenken de IC-verpleegkundigen naasten hun vertrouwen in deze 

relatie. Daarbij is het aan de naasten zelf om een beslissing te maken in hoeverre 

familieparticipatie, van klein naar groot, hun ‘goed’ doet. Met de aandacht die de zorgethiek 

heeft voor de fundamentele behoefte die naasten voelen om lichamelijk aanwezig te zijn, kan 

het creëren van de sociale ruimtes als onderdeel van familieparticipatie de nabijheid en 

verbondenheid tussen naasten en de IC-patiënt vergroten. Dat vraagt echter om een loslating 

van de bezoektijden zodat naasten ook kunnen participeren op het moment dat het hun ‘goed’ 

uitkomt. Misschien moeten zorgprofessionals het juist andersom zien en bedenken dat wij 

tijdelijk ‘bezoeker’, ‘te gast’ zijn in het leven van onze patiënten en diens naasten en daarom 

continu de overweging moeten maken bij alles wat we doen, of deze er beter van worden. 

 

Ter verduidelijking zijn de conclusies van de onderzoeksvragen voor de IC en voor naasten in 

respectievelijk Figuur 3 en 4 schematisch weergegeven. 
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Figuur 3. Invulling familieparticipatie op de IC  Figuur 4. Invulling goede zorg voor naasten bij 

familieparticipatie 

 

6.2 Beperkingen en aanbevelingen 

Uit dit onderzoek ontstaan verschillende ideeën om familieparticipatie verder te onderzoeken. 

Pols (2013) heeft het over een ‘ethiek van het sociale’, een ethiek die analyseert hoe 

zorgprofessionals, apparaten, naasten, patiënten en hun ziekten, met hun lichamen, 

verschillende manieren van samenleven tot stand brengen. Deze ethiek kan op de IC in het 

kader van familieparticipatie bijvoorbeeld de volgende vragen stellen: Laten we naasten 

zelfstandig bepaalde zorg uitvoeren met het risico dat er iets fout kan gaan? Of willen we een 

zorg leveren die risico’s mijdt en waar we als zorgprofessionals altijd ‘bovenop’ staan?  

Op een IC worden er wel degelijk risico’s genomen door het gebruik van alle technologie en 

materialiteit, alleen wordt er door regelgeving en protocollering getracht deze risico’s te 

beperken. Zou dat ook niet kunnen gelden voor familieparticipatie? 

Door gezamenlijk te kijken naar wat we als IC acceptabel vinden aan risico en manieren van 

(actieve) participatie, kunnen we duidelijkheid bieden naar zowel zorgverleners als de IC-

patiënten en diens naasten. Denk bijvoorbeeld aan een participatiemenu: een voorop gestelde 

lijst met handelingen waar familieleden mee kunnen helpen (Lupke, 2018). 

 

Literatuur (McConnell & Moroney, 2015) en dit onderzoek wijzen uit dat de betrokkenheid 

van naasten op de IC een lastig onderwerp blijft om te bespreken in de dagelijkse IC-praktijk 

omdat de voordelen hiervan niet door alle deelnemers worden herkend. 

Onderwijsprogramma’s die IC-verpleegkundigen voorlichten over de complexiteit van de 

situatie van naasten (Ågård & Harder, 2006), familieparticipatie en hun relatieve 

betrokkenheid daarin, kan bewustwording stimuleren. Training in ‘soft skills’, communicatie 
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en mogelijkheden hoe deze relatie op te bouwen tussen de naasten en zorgverleners op de IC 

is essentieel om de empathische houding van IC-verpleegkundigen verder te ontwikkelen (zie 

ook Liput et al, 2016; Van Mol et al, 2016). 

 

In dit onderzoek werd in de interviews kort gerefereerd aan de familiebegeleiders, die op onze 

IC een belangrijke rol spelen in de informatievoorziening naar naasten toe en deze naasten 

ook begeleiden en ondersteunen op de IC. Zij spelen echter geen rol in de directe, 

lichamelijke patiëntenzorg. Om de betrokkenheid van naasten in het kader van 

familieparticipatie te stimuleren, is het mogelijk om, zoals McConnell & Moroney (2015) 

voorstellen, een IC-verpleegkundige aan te stellen, die de rol van ‘relative caregiver 

specialist’ kan ontwikkelen. Deze kan als aanspreekpunt fungeren en zo de verantwoordelijk 

IC-verpleegkundige bijstaan in het tegelijkertijd verrichten van de complexe zorgtaken op de 

IC-patiënt en tegelijkertijd familieleden ondersteunen en betrekken. 

 

In deze thesis staan naasten, als concern, centraal en lijkt de IC-patiënt een bijrol te spelen. 

Maar net als dat de IC-patiënt niet zonder naasten gezien kan worden, geldt dat andersom ook 

en werd de rol van de IC-patiënt meegenomen waar het van belang werd geacht. Want ook de 

IC-patiënt speelt zijn rol in het relationele web van de IC. En zoals uit de empirie blijkt, hangt 

participeren van naasten nauw samen met de wens van de IC-patiënt op welke manier hij dit 

participeren toelaat. Om de rol van de IC-patiënt middenin het IC-web duidelijker te krijgen, 

zou het relevant zijn om te onderzoeken hoe de IC-patiënt, indien mogelijk, het participeren 

van naasten ervaart en wat zijn ideeën daaromtrent zijn. 

 

In dit onderzoek werd onder andere gebruik gemaakt van een roman om data te verzamelen 

over de ervaringen van naasten op de IC, omdat door de COVID-periode naasten nauwelijks 

aanwezig waren op de IC (zie ook paragraaf 7.3). Door de emotionele lading van deze periode 

mochten naasten ook niet direct benaderd worden. Het zou echter ook van toegevoegde 

waarde voor dit onderzoek zijn geweest om de rol en ervaringen van naasten duidelijker in 

beeld te krijgen en zo de stem van naasten mee te nemen in het onderzoek en te kijken wat dit 

voor aanvullingen geeft op de uitkomsten. Daarbij zou bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden 

hoe naasten de invulling van participatie op de IC, in de praktijk, zelf zien en of dit van 

invloed is op hun beleving en verwerking van de IC-periode (ook in het kader van PICS-F). 
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Doordat naasten zich in een moeilijke en kwetsbare positie bevinden op de IC, is er een 

emotionele belasting die niet altijd in taal is uit te drukken. Als toevoeging van dit onderzoek 

is er de mogelijkheid om het niet-talige toe te passen: wat kunnen naasten niet in woorden 

uitleggen? Door gebruik te maken van creatieve expressie kan het ook verbaal competente 

mensen helpen ‘een diepgaander en meer gedetailleerd verhaal te vertellen’ (Cardiff, 2009, 

p.50). In toekomstige onderzoeken zou bijvoorbeeld de methode van photo-voice (Wang & 

Burris, 1997; Budig et al, 2018) van waarde kunnen zijn om visueel uitdrukking te geven aan 

de ervaringen van naasten ten aan zien van de IC en de rol van familieparticipatie daarbinnen. 

Hierdoor zouden ook zorgprofessionals een duidelijker beeld kunnen krijgen van wat naasten 

ervaren en zien (letterlijk) op de IC, waardoor de waarde van familieparticipatie inzichtelijker 

gemaakt kan worden. 

 

Tijdens de interviews met de IC-verpleegkundigen werd de omgeving van de IC soms 

aangeraakt als factor bij familieparticipatie, maar het werd niet direct benoemd als iets dat 

invloed heeft op het participeren van naasten. Het zou daarom interessant zijn voor een 

vervolgstudie, om het kwalitatief onderzoek uit te breiden met een institutionele etnografie en 

zo specifiek te kijken welke factoren van institutionele sturing binnen de 

ziekenhuisorganisatie een rol kunnen spelen bij de mogelijkheden van IC-verpleegkundigen 

om naasten wel of niet te betrekken bij familieparticipatie (Van Heijst, 2008). 

 



72 

 

7. Kwaliteit van het onderzoek 

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee dit onderzoek is uitgevoerd, zullen er altijd 

tekortkomingen zijn die de kwaliteit van het onderzoek beïnvloeden. In dit hoofdstuk worden 

daarom de kwaliteitscriteria beschreven die op dit onderzoek van toepassing zijn en op welke 

manier aan deze criteria tegemoet is gekomen. 

7.1 Kwaliteitsdenken en kwaliteitsbewaking 

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten, kijken meestal meerdere 

onderzoekers kritisch naar de codering en interpretaties en worden deze met elkaar vergeleken 

(Visse, 2012). Dit onderzoek werd door de huidige sociale omstandigheden, onder 

begeleiding van een ervaren onderzoeker, echter grotendeels zelfstandig uitgevoerd. De 

onderzoeker heeft wel de data en het onderzoek zelf, uitgebreid besproken met de 

universitaire thesisbegeleider en kreeg hier regelmatig feedback op. Daarnaast heeft een 

studiegenoot meegekeken met de uitwerking van het empirisch onderzoek en de coderingen 

en interpretaties becommentarieerd (peer-debriefing). 

 

Triangulatie van het onderzoek werd versterkt door gebruik te maken van verschillende 

onderzoeksmethoden en meerdere bronnen voor dataverzameling. Hierbij werd er vanuit 

verschillende invalshoeken kritisch gekeken naar alle processen van het onderzoek. Door het 

gebruik van deze verschillende bronnen en methoden kunnen verschillende elementen van een 

onderwerp worden laten gezien (Boeije & Bleijenbergh, 2019), waardoor een meer volledig 

beeld van het onderwerp kan ontstaan. Hierdoor wordt de validiteit van de dataverzameling 

vergroot. 

 

Doordat de onderzoeker werkzaam is binnen de eigen onderzoekspraktijk kunnen de 

interpretaties van de interviews beïnvloed zijn door eigen werkervaringen. Om de 

geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van dit kwalitatieve onderzoek te vergroten werd 

de deelnemers gevraagd de uitwerking van de interviews te controleren om te zien of de 

verkregen informatie juist geïnterpreteerd was: een membercheck (Creswell & Poth, 2018). 

De feedback van de deelnemers was echter beperkt doordat via de mail korte antwoorden 

werden teruggeven. Helaas ontbrak de tijd om uitgebreider met de deelnemers over de 

interpretaties in gesprek te gaan.  
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Resultaten van het fenomenologisch onderzoek (RLA) zijn niet te generaliseren (Van der 

Meide, 2014), maar hebben een ‘sensitizing’ functie. De beschrijving van de bouwstenen 

waaruit de essentie is opgebouwd kan helpen om op het spoor te komen wat 

familieparticipatie voor de IC-verpleegkundigen inhoudt. Het kan zo een bijdrage leveren aan 

het verbeteren van de zorgpraktijk en richting geven aan verder onderzoek.  

Door inzicht te geven over bias, vooronderstellingen, gedragingen en persoonlijke 

omstandigheden is de onderzoeker transparant over haar invloed op het onderzoek (Boeije & 

Bleijenbergh, 2019). 

 

Door de gedetailleerde beschrijving van de empirische resultaten (thick description) kan de 

lezer zelf beoordelen of deze toepasbaar kunnen zijn op andere situaties. 

 

7.2 Beperkingen van het onderzoek 

Dit onderzoek kent (methodologische en inhoudelijke) beperkingen die voor een deel al in de 

conclusie zijn beschreven en grotendeels samenhangen met de beperkte tijd van onderzoek 

doen en daarnaast de sociale isolatie in Nederland in combinatie met de regels op de IC, in 

verband met COVID-19. Hieronder volgen voorts de belangrijkste methodologische 

beperkingen: 

Data 

De data voor de derde deelvraag bestond gedeeltelijk uit de visie van naasten uit een roman. 

Na contact met de schrijfster van het boek, Barbara Voors, bleek dat zij ziekenhuizen in zowel 

New York als Stockholm heeft bezocht om deze bevindingen zo op te kunnen schrijven.  

Hierdoor werd het voor de onderzoeker duidelijk dat deze bevindingen geen eigen ervaring 

van de schrijfster zijn geweest, maar eerder een observatie. 

Crawford et al. (2015) geven aan dat zelfs zijn verhalen fictief, ze spelen een vitale rol om de 

lezer te beïnvloeden in zijn overtuigingen en verwachtingen rondom wat hij leest. Dat 

impliceert dat fictie “een invloedrijk mechanisme kan zijn voor het veranderen van de 

gezondheidszorg en het gezondheidsgedrag” (idem, p.7). Het beeld dat zich gevormd heeft bij 

het lezen van deze roman is, doordat taal open staat voor interpretatieverschillen, de 

interpretatie van de onderzoeker en hoeft niet ‘het juiste’ te zijn. Daarbij heeft de 

onderzoeker, net als de verteller van het verhaal, keuzes gemaakt in tekstfragmenten. Deze 

keuzes kunnen door andere onderzoekers weer anders zijn. 
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De kwaliteit van de data van de interviews is afhankelijk van de relatie tussen de deelnemer 

en de interviewer. Persoonlijke karakteristieken beiderzijds zijn van invloed en kunnen de 

vertrouwensrelatie vergemakkelijken of hinderen. Als gevolg daarvan hebben sommige 

interviews rijkere data opgeleverd dan andere. 

 

Bij participerende observaties zijn de onderzochten de aanwezigheid van de onderzoeker 

‘gewend’ en zal hun gedrag hierdoor niet beïnvloed worden (Boeije & Bleijenbergh, 2019). 

Al was de onderzoeker gekleed als IC-verpleegkundige, doordat er geen contact mocht zijn 

(zie hiervoor ook paragrafen 3.4 en 7.3) en de onderzoeker niet in dezelfde kamer was met 

diegenen die geobserveerd werden, kon ook de conversatie tussen naasten en de patiënt in 

interactie met de IC-verpleegkundige niet gehoord worden. Hierdoor leveren de observaties 

een ander soort kennis op.  

Interviews 

Om validiteit te waarborgen is het belangrijk dat de deelnemers zich kunnen en durven open 

te stellen naar de onderzoeker toe. Deelnemers van de interviews zijn hier de eigen collega’s 

van de onderzoeker, op de eigen IC en hierdoor kan een kritische blik op het interview en de 

data vertroebeld raken. 

Doordat de onderzoeker weinig ervaring heeft met interviews doen, kan deze de deelnemer 

sturen, wat de validiteit van het onderzoek bedreigt. Daarom is het eerste interview en 

transcriptie besproken met de thesisbegeleider op gesprekstechnieken en zijn aandachtspunten 

(voorkomen van een ‘collegiaal gesprek’) meegenomen naar volgende interviews. 

De interviews werden gehouden door zowel de onderzoeker als de deelnemers, thuis via de 

webcam, via Skype of FaceTime. Bij één deelnemer stond de camera niet aan. Door het 

spreken via een computerscherm, werd er door de onderzoeker een lichamelijke beperking 

gevoeld. Kennis is belichaamd, maar omdat we niet in dezelfde ruimte waren, konden we 

elkaar niet aanvoelen en echt aankijken. Dit kan een andere waarde-invulling van het 

interview geven. 

Uitkomsten 

De bepaling wat goede zorg voor naasten zou kunnen zijn komt niet van de naasten zelf, maar 

wordt door de onderzoeker geïnterpreteerd vanuit de uitspraken en belevingen van de IC-

verpleegkundigen in combinatie met de theoretische literatuur (zie ook hoofdstuk 5 hierover). 
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Dit onderzoek is gedaan in het ziekenhuis van de onderzoeker zelf en uitkomsten zijn 

daardoor ‘uniek’ voor deze specifieke IC en beperkt tot de ervaringen van deze zeven 

verpleegkundigen. Door de willekeur van keuze van deelnemers is geprobeerd een zo breed 

mogelijke variatie in data te bereiken. Maar het is mogelijk dat een andere groep (inclusief 

mannelijke) IC-verpleegkundigen, in een ander ziekenhuis, andere resultaten kan opleveren. 

Deze uitkomsten hoeven daardoor niet herkenbaar te zijn voor andere volwassenen-IC’s. Wel 

kan gekeken worden of deze inzichten ‘transportabel’ (Pols, 2019) zijn naar andere IC’s, 

waarbij de verschillen onderzocht kunnen worden om zo ervan te leren (Pols, 2019). 

7.3 Onderzoek en COVID-19 

Dit onderzoek vond plaats middenin de coronacrisis en dit heeft invloed uitgeoefend op zowel 

het proces van het onderzoek als op de ervaringen van de deelnemers, de ervaringen van de 

onderzoeker zelf op de IC en in het doen van onderzoek in deze periode. Ook omdat het 

onderzoek tijdelijk is stopgezet vanwege de coronacrisis en de onderzoeker haar werk in die 

periode op de IC weer oppakte. Door het bijhouden van een reflectief dagboek gedurende het 

gehele onderzoeksproces kan inzicht worden gegeven over de invloed die de onderzoeker zelf 

en COVID-19 heeft gehad op het onderzoek. Dit wordt op bepaalde plaatsen in deze thesis 

benoemd, maar ook verteld door de deelnemers van het interview. Daaruit blijkt wat voor 

invloed de coronamaatregelen van de overheid en de afdeling hadden op het zorgen van de 

IC-verpleegkundige. Ook de onderzoeker zelf beschrijft de coronamaatregelen die van 

toepassing waren op de IC in het verslag van de observaties en wat dit voor invloed heeft.  

Het werken tijdens de coronacrisis heeft de ideeën en gedachten omtrent familieparticipatie en 

wat contact doet met de IC-patiënt beïnvloed op een manier wat voor de onderzoeker in ieder 

geval duidelijk maakt dat naasten een onmisbaar element zijn in het zorgen voor de IC-

patiënt. 

Ondanks dat het bij voorbaat niet de bedoeling was om de COVID-19 situatie mee te nemen 

in de interviews, bleek dit onvermijdelijk. Na de gegeven toestemming om mee te doen aan de 

interviews, bleken verschillende collega’s alweer aan het werk te zijn en daarmee ook op de 

COVID-afdeling. Dit heeft zeker de antwoorden beïnvloed en verscheidene zijn daarvan ook 

opgenomen in de analyse van de RLA. Juist de beperking van naasten bij de IC-patiënt in 

deze COVID-periode heeft inzichten opgeleverd die maken dat familieparticipatie misschien 

actueler is dan ooit en dat PICS(-F) niet te onderschatten mag zijn.  
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Als toevoeging op dit onderzoek kan ik melden dat op de IC een speciale nazorgpoli is gestart 

waarin de naasten en IC-patiënten die te maken hadden met de coronamaatregelen (als een 

aparte categorie) werden gevraagd naar hun ervaringen. Helaas zijn de uitkomsten van dit 

onderzoek nog niet volledig bekend bij het afsluiten van deze thesis, maar het zou een mooie 

aanvulling kunnen bieden bij de inzichten over de betekenis en mogelijkheden van 

betrokkenheid van naasten op de IC. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Coderingsboom interviews voor essentie fenomeen familieparticipatie 

Cluster Aantekening bij cluster Bouwsteen 

Alles is een toevoeging Door familie Gevoel van helpen 

Afhankelijkheid Van IC-omgeving, zorgprofessional Zich beperkt voelen 

Afstemming Wederzijdse behoeften Gezien worden 

 Bij familie Idem 

 Verpleegkundig initiatief Persoonlijke keuze 

 Lage drempel Zich beperkt voelen 

 Met patient Kernpunt 

 Familiair initiatief Gezien worden 

Beperking door ziek 

lichaam 

Patient instabiel Zich beperkt voelen 

 Familie kan niet bij patient zijn idem 

 Fysiek lichaam heeft prioriteit Kernpunt 

 Meedoen niet veilig Zich beperkt voelen 

 Patient is kwetsbaar Zich beperkt voelen 

Bescherming normale leven Door verpleegkundige voor familie ? 

Betrokkenheid Paradox Gevoel van samenhang/ 

cohesie 

 Als ‘open deur’ Open deur 

 Beperkt Zich beperkt voelen 

 Wisselend  Zich beperkt voelen 

 = ertoe doen als familie Gevoel van samenhang/ 

cohesie 

 = mogelijk door ruimte  Open deur 

 Schept een band Gevoel van samenhang/ 

cohesie 

 Afhankelijk van patient Kernpunt 

Contact Verstoord door uniform Zich beperkt voelen 

 = actieve bezigheid voor vpk Persoonlijke keuze 

 Hoeft niet altijd fysiek te zijn Gezien worden 

Erkenning expertise familie Gezien worden 

 zorgprofessional Idem 

 (bescherming patient) Kernpunt 

(H)erkenning identiteit Patient Gezien worden 

 familie Idem  

Erkenning van ‘kleine 

zorg’ 

= betekenisvol Gevoel van helpen 

 = waardevol Gezien worden 

 Vpk heeft er niet altijd tijd voor Zich beperkt voelen 

(H)erkenning menszijn Sociaal aspect Gezien worden 

  Familie ‘wordt gezien’  

Erkenning relationaliteit Familie is onderdeel van ‘het zorgen’ 

door verpleegkundige 

Gezien worden 

 Tussen patient en familie Idem 

 Familie is steun in de toekomst Idem 

 Ook kinderen! Idem 

 Zorgen als team! idem 

Erkenning situatie Familie door verpleegkundige Gezien worden 
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 Horen is niet hetzelfde als luisteren, 

maar horen is een begin… 

Zich beperkt voelen 

 Opname geeft problematiek Zich beperkt voelen 

 Mentale belasting Gezien worden 

Erkenning verbondenheid Familie is er gewoon Gezien worden 

 IC samen beleven  

Familie heeft eigen rol = coach Gezien worden/ gevoel van 

helpen 

 = begeleidend/ ondersteunend Idem 

 = historicus Idem 

 = helpt informeren, is facilitator idem 

 = biedt hulp aan patient Gevoel van helpen 

 = zoekende hierin Gevoel van helpen 

 = niet altijd toelaatbaar Zich beperkt voelen 

 = van toegevoegde waarde in zorgen Gezien worden 

Grensbewaking Door verpleegkundige Zich beperkt voelen 

IC/ ziekenhuis als vreemde 

omgeving 

Familie komt op bezoek Gezien worden 

 Monitor/ materialiteit Niet thuis voelen 

 Plotselinge IC-opname Niet thuis voelen 

 Onzekerheid door onbekendheid Niet thuis voelen 

 = anders dan thuis qua verzorging  

IC/ ziekenhuis als onzekere 

omgeving 

Door technologie Niet thuis voelen 

IC omgeving (wordt) 

vertrouwd 

Door openheid in zorgen Thuis voelen 

 Door meer aanwezig kunnen zijn  Gevoel van samenhang/ 

cohesie 

 Door ‘kleine dingen’ Thuis voelen 

Iedere rol heeft eigen 

verantwoordelijkheid 

  

Intimiteit/ privacy  Niet thuis voelen, beperkt 

voelen 

Meedoen  = vrije keuze, autonomie Persoonlijke keuze 

 = persoonlijk  

 = geeft/ heeft betekenis Gezien worden 

 = ‘er zijn’? Gezien worden 

 Geeft dankbaarheid Gezien worden 

Miskenning identiteit 

familie 

Door paternalistische houding vpk Niet thuis voelen 

Normale leven 

terugbrengen 

Vpk wijkt af van routine Persoonlijke keuze 

Onbekend geeft 

onzekerheid 

Wisselende collega’s Gebrek aan controle 

 Buddy’s Gebrek aan controle 

 Comfortabel zijn familie Gebrek aan controle 

Onveiligheid  Personeel door onbegrip familie -  

Openheid  Geeft duidelijkheid:  

 In zorgen Gezien worden 

 In de IC-omgeving Thuis voelen 

 In onmogelijkheden op IC Zich beperkt voelen 

 Wederzijdse transparantie Gezien worden 

Patient in de hoofdrol  Kernpunt 
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Persoonlijke waarden Eigen ervaring/ behoeft vpk speelt 

mee 

Persoonlijke keuze 

Samenwerking Vraagt om flexibiliteit  

 Vraagt om aanpassing vpk  

Samenzijn als ‘open deur’ = kostbare tijd Gevoel van samenhang/ 

cohesie 

 = geeft inzicht in zorgen  

 = aftasten  

 = nabijheid (fysiek)  

 = betekenisvol (in welke vorm dan 

ook en door dieren) 

Open deur 

 = eigen wereld creëren Open deur 

 = schept kennis  

 = mogelijk (1-persoonskamer) Open deur 

 = moet vertrouwd zijn  

 = (on)veiligheid  

 = vertrouwd  

 = voelbaar  

Samen zorgen = voldoening Gevoel van helpen 

 = waardevol Gevoel van helpen 

 = patient niet alleen laten Gevoel van samenhang/ 

cohesie 

 = privacy gunnen  

 = niet altijd iets doen Gevoel van helpen 

 Sleutelfunctie verpleegkundige Gevoel van samenhang/ 

cohesie 

 = niet vertrouwd bij korte ligduur Gebrek aan samenhang/ 

cohesie 

Schakeling Familie tussen patient en 

verpleegkundige 

Gevoel van samenhang/ 

cohesie 

 Verpleegkundige tussen familie, arts 

en patient 

Gevoel van samenhang/ 

cohesie 

Tijdsbeperking Beperkt bezoek Gevoel van beperking 

Tijdsindeling Keuze aanwezigheid familie Persoonlijke keuze 

 IC ingepast in gewone leven (ipv 

andersom) 

Persoonlijke keuze 

 Schept meer mogelijkheden tav 

routine 

Persoonlijke keuze 

Tijd investeren levert 

tijdswinst 

Begeleiding familie Gevoel van samenhang/ 

cohesie 

Veiligheid Monitor/ omgeving Controle 

Verlies van betekenis familie Gebrek aan controle 

Verlies van controle familie Gebrek aan controle 

Verpleegkundige heeft 

leidende rol 

= ivm verantwoordelijkheden Controle bewaren 

Verstoring van 

betrokkenheid 

Door privacyregels Zich beperkt voelen 

Verstoring van het gewone Op routine verpleegkundige Zich beperkt voelen 

 Verpleegkundige wil zorg in eigen 

hand houden 

Controle bewaren 

 Hospitalisatie verpleegkundige Zich beperkt voelen 

Verstoring van het normale 

leven 

IC-opname Niet thuis voelen 
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Verstoring van privacy Door IC-opname Niet thuis voelen 

 Op IC mensen altijd in zicht Zich beperkt voelen 

Verstoring van samenzijn Door afstand Zich beperkt voelen 

 Door IC-opname Zich beperkt voelen 

 Door COVID Zich beperkt voelen 

 Door privacyregels Zich beperkt voelen 

 Door afdelingsregels Zich beperkt voelen 

 Wordt geaccepteerd  

 Is bekend- bij geplande opname  

Verstoring werk 

verpleegkundige 

Door 24/7 bezoek Zich beperkt voelen 

 Familie zit in de weg Zich beperkt voelen 

Vertrouwen In vreemde omgeving  

 Vraagt continuïteit  

 Vraagt duidelijkheid  

 Door meer aanwezigheid  

Verwerking IC-periode Door aanwezigheid/ meedoen Gezien worden 

Waarde betrokkenheid Afhankelijk van ligduur? -  

Wederzijdse (h)erkenning Als persoon/ mens Gezien worden 

 IC-wereld door patient en familie Gezien worden 

 expertise  

Zelfbescherming verpleegkundige Controle bewaren 
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Bijlage 2: Voorbeeld narratieve analyse 

Tekstfragmenten met codering uit ‘De zussen van mijn dochters’ van Barbara Voors – 2007 

Blz. Tekstfragmenten Episodes Codering Thema 

16-

17 

Ik leef. 
Met het gevoel alsof ik Lucy 
heb verraden, ren ik 
onmiddellijk naar een 
telefooncel om mijn moeder te 
bellen. …. Maar in de 
ziekenhuiskamer heb ik niet 
gehuild. Ik voelde me alleen 
stijf en koud, bang en boos. 
Alsof ik buiten mezelf stond: I 
see. 
Pas als ik mama’s stem hoor…, 
huil ik. ….’Het komt door Lucy. 
Ze ligt daar maar. Mama, ik 
weet niet hoe ik haar thuis 
moet krijgen’. 
Mama haalt adem, met een 
seconde vertraging hoor ik het: 
de schok. Dat het misschien 
nooit gaat gebeuren, realiseren 
we ons nu pas. 
…We weten ons geen raad met 
elkaars verdriet, ik in een 
telefooncel in de zware hitte 
van New York, zij geleund 
tegen de keukenmuur van haar 
koele flat in Stockholm. 
Stil en woordeloos door een 
wetenschap die we niet 
kunnen bevatten: dat we 
iemand die we liefhebben 
voorgoed kunnen verliezen, dat 
er geen weg terug meer is. 

Begin van het 

verhaal: 10 

juni 2000 
Gevoelens 
Realisatie 
situatie- samen 
met moeder 
I see= ik begrijp 
het 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tegenstelling: 
afstand 

Leven-dood: 
oneerlijkheid 
Sterk blijven – laten 
gaan 
 
 
 
 

 

 

 
Onmacht- realisatie 
gebeurtenis- bij 
bekenden uiting van 
…. 
 
 
 

 

 

 

 
Door afstand is 
troosten nauwelijks 
mogelijk, maar komt 
de gewaarwording 
over de realiteit van 
Lucy dichterbij 
 
 

 

Uitdrukking 
gevoelens 

88 Ik kan niet direct van de 
gezonde mensen buiten in de 
zon naar de roerloze Lucy gaan. 
Eerst een kopje koffie,…, tussen 
de mensen die weten hoe het 
is om te leven ‘in afwachting 
van’. …Als aangeschoten vogels 
zitten ze hier met hun 
dierbaren, het zijn mensen 
zoals ik. We kijken uit op een 
wereld waar de mensen gezond 
zijn, zonder ons daar 
doorgaans van bewust te zijn, 
terwijl wij ook hierbinnen alle 

Tijd: 20 juni 
2000 
Context 
buitenwereld- 
IC 
Context 
naasten- 
herkenbaarheid 
Cursieve tekst 
Metafoor 
Tegenstelling 
tijd 

Overgang van 
‘gewone’ leven naar 
de IC =  
Perspectief naasten: 
‘in afwachting van’- 
met 
samengestemden 
zijn. 
 
Gezond zijn is een 
vanzelfsprekendheid 
 

 

Afwachten 
Andere wereld 
Tijd  
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tijd van de wereld hebben en 
tegelijkertijd ook helemaal niet. 

231 Met gespannen kaken was ik 
haar hals en gezicht, ontwijk 
zorgvuldig alle slangen. De 
hand van de zuster helpt me de 
goede kant op, wijst me de 
weg. De andere zuster helpt 
haar omhoog te tillen. Ik was 
Lucy’s rug, onnatuurlijk wit en 
dun, haar rugwervels wijzen 
naar me. Dit geluidloze 
lichaam, dat tot nu toe alleen 
een aanklacht leek, een 
lichaam vol niet-gehoorde 
kreten, verandert onder mijn 
handen in iets anders. Het is 
Lucy. Meer niet. ….Ik strijk en 
strijk over haar lichaam, kan 
niet ophouden. Nu weet ik 
waar ik mee bezig ben, wat de 
zusters me laten doen: ik neem 
afscheid van haar. …Lieve Lucy, 
wat hou ik van je. Dat is wat 
mijn handen willen zeggen, 
wellicht effectiever dan alle 
woorden die ik over haar heb 
uitgestort… 

Tijd: 10 juli 

2000 

Meehelpen 
Gebeurtenis:  
Blik op Lucy: 
details – door 
helpen krijgt ze 
weer identiteit/ 
herkenbaarheid 
Lichamelijkheid 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Gevoelens: 
reactie- helpen 
biedt 
mogelijkheden 
om gevoelens te 
plaatsen 

Meehelpen geeft 
spanning 
(aanvankelijk) 
Het lichaam 
verandert- wordt 
weer Lucy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat handen kunnen 
‘zeggen’ is meer dan 
woorden? 

De mens Lucy- 
lichaam 
Van betekenis 
zijn 

363-
364 

Lucy sterft als ik er niet ben. Na 
drie etmalen waken ga ik naar 
huis om schone kleren te halen, 
en dan sterft mijn kleine zusje. 
…Lucy’s lichaam, als blanco 
papier. Nu, net als toen ik 
kwam. Het enige wat ik had 
was haar bleke gezicht, een 
zweem blauw onder haar 
gesloten ogen. Volledig 
geïsoleerd. Een gezicht waarop 
ik al onze levens heb 
geprojecteerd, in de hoop op 
genade en een keerpunt. Om 
eindelijk uit deze wachtkamer 
van verlangen te mogen 
stappen en mijn leven voort te 
zetten.  

Tijd: 2 augustus 
2000 
Lucy: 
lichamelijke 
omschrijving: 
begin en eind 
hetzelfde 
 
 
 
 
 

 

 
Metafoor 

 De mens Lucy 
– lichaam 
Afwachten  
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Bijlage 3: Voorbeeld observatieverslag 

Het bezoekuur is al begonnen als ik unit 3 oploop en het valt me op dat het rustig is, ik zie 

bijna niemand op de gang. Er klinken geen alarmen, er heerst rust. Hier en daar staat een 

karretje, zoals de lijnen kar of een afvalzak op de gang. Verder zie ik niemand zitten en ik 

besluit de unit door te lopen. Schijn bedriegt blijkt maar weer, want als ik de kamers op kijk, 

zie ik collega’s druk in de weer met hun instabiele patiënten. Ik wil ze niet storen en kijk 

voorzichtig de kamers in. Op een gegeven moment zie ik bij een kamer aan mijn linker kant 

een vrouw gebogen over de knieën van een man zitten. Er zitten geen verpleegkundigen 

achter de monitoren op de gang en ik besluit bij het raam van de kamer te gaan zitten. Het 

beeld van de vrouw maakt indruk op me, het geeft een overgave aan, een totale onmacht en 

ondertussen zie ik haar continu de man strelen. Ze praat niet. 

 

De man ligt op zijn rug in het bed, de ogen dicht, heeft een ziekenhuisjasje aan maar ligt 

verder bloot op het bed. Er ligt geen deken of laken over hem heen. Wel liggen er kussens 

onder zijn onderbenen om de hakken bloot te leggen ivm decubitus en er liggen kleine 

kussentjes onder zijn handen. Deze handen zijn ingepakt met gazen en hebben infuusnaalden. 

De man heeft een tracheostoma en ligt nog aan de beademing en monitor. Ondertussen loopt 

de vrouw met een washandje naar de wastafel rechts van de deur, maakt het washandje nat en 

legt dit op het voorhoofd van de man. Heeft hij koorts omdat hij zo bloot ligt? Ik zie hem niet 

transpireren van deze afstand…De vrouw gaat weer zitten op een stevige stoel met hoge 

leuning, geen klapstoel denk ik nog, aan de linkerkant van het bed. Ze pakt zijn linkerhand 

vast en streelt zijn knieën. Ze gaat hier volledig in op, er is geen aandacht voor de omgeving. 

Voor hem aan het stekkerblok dat vastzit aan het plafond en ongeveer ter hoogte van het einde 

van zijn bed, hangen foto’s aan elkaar geplakt. Ik kan me een voorstelling maken van wat 

erop staat, maar kan ze niet zien en besluit het straks te vragen. 

 

Na een paar minuten komen collega’s bij mij zitten en ik vraag ze of ze er bezwaar tegen 

hebben dat ik deze mevrouw observeer. Nadat ik heb uitgelegd wat de bedoeling is vraag ik 

aan mijn collega die de man verzorgd naar de achtergrond van de IC-opname. Het blijkt dat 

deze man, begin veertig, twee weken geleden is opgenomen in verband met een ‘out-of-

hospital-arrest’. De vrouw die bij het bed zit, is zijn partner en hij heeft drie jonge kinderen. 

Op de foto’s die aan het einde boven zijn bed hangen staan inderdaad zijn kinderen en familie. 

Het blijkt dat de man lang in een status epilepticus heeft gezeten de afgelopen dagen en 

daarom is gesedeerd. Vandaag en nu twee uur geleden is deze sedatie (voor de tweede keer) 
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van propofol en midazolam uitgezet. En tot nu toe is er geen reactie. Mijn collega vertelt dat 

de echtgenote hoopvol blijft. De situatie ziet er echter zeer zorgelijk uit. Hij ligt aan de 

beademing met Pressure Support wat aangeeft dat er wel een ademprikkel is. Verder zie ik de 

man niets ‘doen’, hij ligt doodstil in bed. Er zitten EEG-plakkers en kabels aan zijn hoofd, 

waardoor er continu hersenactiviteit gemeten wordt vanaf een afstand door de 

neurofysiologie.  

 

Het bed staat zodanig laag, dat de echtgenote op ooghoogte naar de man kan kijken. Continu 

aait en streelt ze hem, haar hoofd gebogen en naar beneden gericht. Ik zie haar niet praten. Er 

bekruipt mij een eenzaam gevoel. Al heerst er rust op de kamer, het is té rustig. Ik mis iets. 

Waarom is zij hier zo alleen? Gaat het daarom? Ik weet het niet. Mijn oog valt op een grote 

heliumballon die in de hoek van de kamer staat, met een grote beer erop. Van zijn kinderen? 

Terwijl ik met mijn collega in gesprek ben, komt de intensivist langs voor overleg. Ze heeft 

contact gehad met de neuroloog over het EEG en de uitslag is niet goed, er is nog steeds 

epileptische activiteit. Deze afwijkingen moeten nog in een overleg verder besproken worden. 

Ze wil dit echter wel al benoemen naar de echtgenote toe. De verpleegkundige en de 

intensivist zijn het er over eens, dat ondanks de verdenking van een slechte prognose ze wel 

‘langer’ door willen gaan omdat de man nog zo jong is. Hij verdient een kans. Samen lopen ze 

naar binnen en met de echtgenote erbij, lopen ze naar een kamer verderop de unit om in 

gesprek te gaan. Als ik mij omdraai en de kamer binnen kijk, zie ik de man gapen.  

 

In overleg met een collega besluit ik om het patiëntendagboek te lezen, om meer informatie te 

krijgen. Dit wordt gemaakt en ingevuld als patiënten langer op de IC liggen, zodat er na hun 

ontslag op de IC een document is waarin te lezen is vanuit de verpleegkundigen en familie 

hoe de opname is verlopen. Ik lees hierin dat de echtgenote heeft geschreven dat ze door de 

ambulance is gebeld. Samen met zijn vader is ze naar het ziekenhuis gereden en na ongeveer 

tien minuten heeft ze duidelijkheid gekregen over de IC-opname van haar man en dat hij een 

hartstilstand had gekregen. Maar ‘godzijdank leef je nog’ …’dat was mijn eerste gedachte’…  

De kinderen werden opgevangen door de buren, las ik. ‘Ik wil niet weg uit het ziekenhuis’, 

schrijft ze, ‘maar ik voel dat ik even moet slapen zo’… ‘de angst dat je er misschien tussenuit 

piept is groot’… ‘maar ik weet dat je ons niet in de steek laat. Je gaat sterk zijn! En zo wakker 

worden! Het moet! Je laat ons niet gaan en wij jou ook niet!... De zusters en broeders zijn zo 

ontzettend aardig en lief. Net heeft A. gitaar gespeeld: Hey Jude en West Virginia’.  
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Het voelt enorm intiem om dit zo te lezen. Het gevoel bekruipt me met de vraag of ik dit wel 

mag doen? Het is een hartverscheurende mededeling en ik kan het me zo goed indenken. Je 

wilt niet weggaan bij iemand die je na staat, maar het vraagt zoveel energie en je moet energie 

opdoen om weer verder te kunnen… 

 

Ik lees dat een verpleegkundige schrijft: ‘Ze kunnen helaas niet de hele dag door (in verband 

met corona) aan jouw bed zitten, maar dit zouden ze het liefst wel doen. … Er hangen 

allemaal mooie foto’s en samen met de verhalen van je partner en beste vriend krijgen wij een 

klein beetje een beeld van wie jij bent… Je krijgt er extra medicatie bij om de epileptische 

activiteit te onderdrukken. …Er staat een ‘super ballad- lijstje’ continu te spelen en stiekem 

genieten wij lekker mee met de muziek’. 

 

Op dat moment komen ze terug uit het gesprek en de intensivist en de verpleegkundige 

spreken af dat de man nu in een prikkelarme omgeving moet worden verzorgd om te kijken of 

de epileptische activiteit minder wordt. Een derde keer sederen en weer stoppen zal de situatie 

helaas niet verbeteren (vanuit wetenschappelijk oogpunt bekeken) en daarom gaan ze dit 

proberen. De man is zeer waarschijnlijk niet aanspreekbaar op basis van deze epileptische 

activiteit. 

 

Ik vraag de verpleegkundige hoe het gaat met de echtgenote. Ik heb haar niet naar binnen zien 

gaan. Ik was te verdiept in het dagboek. Hij geeft aan dat ze heel bescheiden is en ze ‘wil hem 

niet kwijt en bij zich houden’. Ze is daarbij heel verdrietig. Omdat de man nog zo jong is 

geeft de intensivist nogmaals aan dat er morgen weer een overleg gepland moet worden met 

de familie over de situatie en wat ‘wij’ nog kunnen betekenen voor de man.  

 

Terwijl de verpleegkundige het verhaal van het gesprek optekent in de computer, loopt de 

intensivist nog even de kamer in, naar de echtgenote en de patiënt toe. Ze doet het raam van 

de kamer op de melkglasstand, zodat niemand meer naar binnen kan kijken. Als ze naar 

buiten loopt, geeft ze aan dat hij ‘aan het kauwen’ is. Geen goed teken…. Als het kan moeten 

we maar de deur dicht doen. Prikkelarm en in afzondering… Het voelt intiem, maar ook als 

een afscheid. 


