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Voorwoord 
 

Beste lezer,               Utrecht, november 2022 

 

Voor u ligt mijn masterthesis, geschreven in het kader van de master Zorgethiek & Beleid. In 

2018 startte mijn avontuur aan de Universiteit voor Humanistiek met de premaster. Het was een 

jaar vol veranderingen: verhuizen van het hoge noorden naar Utrecht, mijn eerste grote-mensen-

baan als kersverse verpleegkundige en het volgen van een nieuwe opleiding. Ik maakte in dat 

jaar kennis met de Utrechtse Zorgethiek. Een studie die mijn leven heeft verrijkt op een manier 

die ik niet voor mogelijk had kunnen houden. Waarin ik waardevolle lessen heb geleerd, ben 

uitgedaagd, geprikkeld en geïnspireerd ben geraakt door (gast)docenten en medestudenten. 

Tegelijkertijd waren de afgelopen vier jaren uitdagend te noemen. Hoogte- en dieptepunten 

hebben zich in rap tempo afgewisseld en ik heb mijzelf meermaals afgevraagd of de eindstreep 

ooit in zicht zou komen.    

En dan is het moment daar. Met dit onderzoek sluit ik vier jaar lang studeren af. Het 

voelt zowel wonderlijk, onwennig en tegelijkertijd bevrijdend aan om die zin uit te kunnen 

spreken. Het was een ongelofelijke reis, waarin ik me bovenal heb gerealiseerd hoe dankbaar 

ik ben voor de mensen om mij heen. Zonder hen zou ik niet staan waar ik nu sta.  

Ik wil graag een aantal mensen in het bijzonder bedanken. Mijn waardering gaat uit naar 

mijn collega-verpleegkundigen. Dank voor jullie open- en kwetsbaarheid tijdens onze 

gesprekken. Tevens verdient Carlo Leget een woord van dank voor zijn bemoedigende 

woorden, opbouwende feedback en voor het vertrouwen in mijn kunnen. Leave heit en mem, 

bedankt voor jullie ontelbare kaartjes, wijze raad, onvoorwaardelijke liefde, maar bovenal 

rotsvaste geloof in mij. Het waren de weekenden thuis waarin ik in alle rust en ruimte kon 

opladen. Leave sus Janna, bedankt voor het meermaals nalezen van mijn thesis en alle steun en 

hulp die je me daarin geboden hebt. Tot slot, mijn lieve vriend Jasper. Ik kan niet in woorden 

uitdrukken hoe dankbaar ik ben dat jij aan mijn zijde staat. Bedankt voor het aanhoren van mijn 

wisselende emoties gedurende dit proces, voor jouw geduld, kalmte, humor en liefde. Jij bent 

mijn thuis.  

 

Door jullie voel ik mij gedragen. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe,  

Gerbrecht van der Meulen    
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Samenvatting 

In het huidige zorglandschap dreigt de verpleegkundige zichzelf op mentaal vlak steeds meer 

uit het oog te verliezen ten gevolge van een hoge werkdruk, regellast en een stijgend verzuim. 

Hierdoor komen zowel de verpleegkundigen als de gezondheidssector in een lastig parket. Dit 

zorgethische onderzoek heeft beoogd nieuw licht te werpen op het levendige debat over de 

verhouding tussen zelfzorg en zorgzaamheid die zowel in de zorgethiek als in de maatschappij 

bestaat, door inzichtelijk te maken hoe verpleegkundigen mentale zelfzorg op de werkvloer 

ervaren en door vervolgens aanbevelingen te formuleren ter bevordering van mentale zelfzorg 

onder verpleegkundigen. De hoofdvraag luidt als volgt: hoe ervaren verpleegkundigen mentale 

zelfzorg op de werkvloer en welke aanbevelingen kunnen gedaan worden voor de zorgpraktijk 

op grond van de zorgethische reflectie daarop?   

 De geleefde ervaring van de verpleegkundigen omtrent mentale zelfzorg start met een 

‘transformatie naar een nieuw ideaal’. In dit vormingsproces spelen de thema’s ‘in de 

verwachting gevangen’, ‘manoeuvreren tussen wens en werkelijkheid’, ‘gedragen door 

verbinding’, ‘tot hier en niet verder’ en ‘in het oog van de storm is het stil’ een cruciale rol. 

Gezamenlijk tonen zij aan dat de verandering naar een leefwereld waarin de verpleegkundigen 

op mentaal vlak beter voor zichzelf leren zorgen een grillig, dynamisch, conflicterend, 

tegenstrijdig en kwetsbaar proces is, vanwege de onlosmakelijke verbondenheid met de mensen 

en de wereld om hen heen.  

 Een zorgethische reflectie op deze geleefde ervaring laat een aantal dingen zien. Ten 

eerste dat de verpleegkundigen zich bevinden in een grijs gebied bij het afwegen van de 

behoeften van zichzelf en de ander. Ten tweede dat de aard van de zorgrelatie en de eigen 

verwachtingen invloed hebben op het vragen en accepteren van hulp. Ten derde dat het lichaam 

een belangrijke morele bron van kennis kan zijn bij het (h)erkennen van de eigen behoeften. 

Ten vierde dat het negeren van de eigen behoeften voor de verpleegkundige voelt als 

zelfopoffering wanneer waardering voor haar inzet ontbreekt. Tot slot dat de verpleegkundigen 

het risico lopen steeds verder van zichzelf verwijderd te raken door het huidige werkklimaat. 

Onder andere het belang van aandacht voor de eigen verwachtingen, het kunnen nemen van 

verantwoordelijk, het verwezenlijken van een rustmoment en gezamenlijke reflectie wordt 

benadrukt bij het bevorderen van mentale zelfzorg onder verpleegkundigen.  
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1. Problematisering en relevantie 
 

1.1 Aanleiding 

Als verpleegkundige haal ik voldoening en energie uit het zorgen voor andere mensen. 

Inmiddels ken ik ook de keerzijde van mijn beroep, zoals een hoge werkdruk, (te) veel 

verantwoordelijkheid, of het ervaren van negatieve emoties tijdens de zorgverlening. Hoogte- 

en dieptepunten wisselen elkaar tijdens mijn werk in rap tempo af en ik manoeuvreer als een 

kameleon door verschillende zorgpraktijken heen, continue aanpassend, vaak zonder moment 

van bezinning. Het gezegde “Je kunt pas goed voor een ander zorgen, als je eerst goed voor 

jezelf zorgt”, verliest betekenis, wanneer ik voor mijn gevoel word opgezogen in de zorg voor 

mijn patiënten. Totdat ik op mentaal vlak letterlijk tot stilstand werd gebracht na een intensieve 

periode op een COVID-19-afdeling. Deze gebeurtenis heeft vragen opgeroepen, want wat 

betekent het om als verpleegkundige mentaal goed voor jezelf te zorgen tijdens het werk? Hoe 

vind je de juiste balans tussen zorgzaamheid en zelfzorg? De master ‘Zorgethiek en Beleid’ 

biedt mij de mogelijkheid om deze kwestie nader te onderzoeken.  

 

1.2 Maatschappelijk probleem 

Sinds begin 2020 werd de gehele wereld ontwricht door SARS-CoV-21, in de volksmond ook 

wel het ‘coronavirus’ genoemd2. Vooral medewerkers in de gezondheidszorg hebben het zwaar 

te verduren gehad3. Zo vindt het meerderdeel (85 procent) van de zorgmedewerkers dat zij te 

zwaar zijn belast tijdens de coronacrisis. Dit heeft zich bij de helft van hen vertaald naar fysieke 

en emotionele uitputting, zo toont een studie van de Federatie Nederlandse Vakbeweging 

(FNV) en tv-programma ‘Hollandse Zaken’ aan4. Ook uit een onderzoek van Nursing blijkt dat 

59 procent van de verpleegkundigen hun werk emotioneel zwaar vinden (Berends, 2021).  

 

 
1 World Health Organization (31 juli 2020). Rolling updates on coronavirus disease (COVID-19). Geraadpleegd 

op 3 september 2021 van, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-

happen 
2 CBS (21 mei 2021). Begrippenlijst. Geraadpleegd op 3 september 2021 van, https://www.cbs.nl/nl-

nl/longread/statistische-trends/2021/oversterfte-tijdens-eerste-golf-corona-epidemie-bijna-dubbel-zo-hoog-als-

tijdens-griepepidemie/begrippenlijst 
3 AD (15 december 2020). Situatie in de ziekenhuizen zorgelijk: ‘Verpleegkundigen zijn op, ze trekken het niet 

meer’. Geraadpleegd op 3 september 2021 van, https://www.ad.nl/binnenland/situatie-in-de-ziekenhuizen-

zorgelijk-verpleegkundigen-zijn-op-ze-trekken-het-niet-meer~af1c64ffe/  
4 AD (27 juni 2020). Zorgpersoneel uitgeput door coronacrisis: ‘Ze behandelen je echt als dienstmeid’. 

Geraadpleegd op 3 september 2021, van https://www.ad.nl/binnenland/zorgpersoneel-uitgeput-door-

coronacrisis-ze-behandelen-je-echt-als-dienstmeid~aa3452b9/ 
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Psychische klachten onder zorgprofessionals zijn echter geen recent probleem. Onder 

‘normale’ omstandigheden hebben impactvolle gebeurtenissen al bij zo’n veertig procent van 

de zorgverleners invloed op hun persoonlijk functioneren (Seys et al., 2013). Tevens liet een 

meting in 2019 door Instituut Ziektekostenvoorziening Ziekenhuiswezen (IZZ)5 zien dat al in 

de vier jaar daarvoor het aantal zorgmedewerkers dat psychische hulp nodig heeft met veertig 

procent is gestegen ten gevolge van een hoge werkdruk, regellast en een stijgend verzuim6. 

Verbazingwekkend is dat uit recent onderzoek door IZZ in 2021 blijkt dat ondanks het stijgende 

percentage zorgmedewerkers met psychische problemen, het gebruik van psychische zorg juist 

met tien procent is gedaald ten opzichte van 20197.  

Brouwers, bijzonder hoogleraar psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in 

arbeid, betoogt dat bij zorgmedewerkers die langdurig een grote druk ervaren zelfs het risico 

op het krijgen van psychische aandoeningen zoals depressie of een posttraumatische 

stressstoornis (PTSS) sterk wordt vergroot8.  Koster, hoogleraar in de psychologie, benadrukt 

het belang van mentale zelfzorg onder zorgmedewerkers om dit risico te verkleinen. 

Daarentegen is het volgens hem zorgwekkend dat mentale zelfzorg vaak het eerste is dat wordt 

geschrapt bij een hoge werkdruk (Kluijver, 2020). Opvallend is dat het begrip ‘mentale 

zelfzorg’ niet nader wordt toegelicht door hem. Uit bovengenoemd onderzoek door IZZ9 in 

2021 blijkt dat ‘voor jezelf zorgen’ als lastig wordt ervaren; dit vergroot volgens 

zorgprofessionals namelijk (in)direct de druk op collega’s. Terwijl één op de zeven 

zorgmedewerkers zich al dikwijls of altijd uitgeput voelt.  

In het huidige zorglandschap lijkt onder andere de verpleegkundige als gevolg van de 

overspannen gezondheidssector zichzelf op mentaal vlak steeds meer uit het oog te verliezen, 

met alle gevolgen van dien. Terwijl het werkklimaat naar verwachting de komende tijd niet 

(snel) zal veranderen. Zowel de verpleegkundige als de gezondheidssector komen daardoor in 

een lastig parket: Hoe kan de verpleegkundige goede zorg aan een patiënt geven, en 

tegelijkertijd op mentaal vlak goed voor zichzelf zorgen?  

 
5 Trouw (16 september 2019). Onderzoek: psychische klachten bij zorgpersoneel met 40 procent toegenomen. 

Geraadpleegd op 3 september 2021, van https://www.trouw.nl/nieuws/onderzoek-psychische-klachten-bij-

zorgpersoneel-met-40-procent-toegenomen~b50f1125/ 
6 CBS (2020). Ziekteverzuim zorg en welzijn hoogst sinds 2003. Geraadpleegd op 3 september 2021, van 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/40/ziekteverzuim-zorg-en-welzijn-hoogst-sinds-2003 
7 IZZ (20 september 2021). Zorgmedewerker vergeet eigen gezondheid. Geraadpleegd op 24 september 2021, 

van https://www.izz.nl/zorgmedewerker-vergeet-eigen-gezondheid  
8 Trouw (8 januari 2021). Hoe voorkomen zorgmedewerkers zelf psychische problemen? Geraadpleegd op 3 

september 2021, van https://www.trouw.nl/zorg/hoe-voorkomen-zorgmedewerkers-zelf-psychische-

problemen~bd6d3461/ 
9 Zie voetnoot 7. 
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1.3 Wetenschappelijk probleem  

Sinds 1980 is het zorgdomein door politieke besluitvorming in langzame stappen ingericht als 

een markt van vraag en aanbod (Tonkens, Broër, van Sambeek & van Hassel, 2013). Onder 

invloed van marktdenken wordt het maatschappelijk ‘zelf’ toenemend gevormd door de rol die 

een instituut van iemand verwacht. Indien we voor ons gevoel niet aan deze ‘rol’ kunnen 

voldoen, voelen we volgens Fromm (2019) vervreemding van onszelf. Het gevoel van 

eigenwaarde hangt dus samen met de hoeveelheid ‘marktsucces’. Tegen deze achtergrond lijkt 

het niet vreemd dat het merendeel van de verpleegkundigen het welzijn van hun patiënt boven 

dat van henzelf stelt (Linton & Koonmen, 2020), aangezien de kwaliteit van zorg voor de patiënt 

hetgeen is waar zij succes in kunnen vinden. Vanuit psychoanalytische invalshoek wordt deze 

onverschilligheid van de mens jegens zichzelf als het ware morele probleem van de moderne 

tijd gezien (Fromm, 2019). 

De filosofie van de levenskunst, ook wel een ethiek van de zorg voor zichzelf genoemd, 

beaamt dat zonder zelfzorg mensen van zichzelf vervreemd raken (Dohmen, 2008; Foucault, 

1995; Hadot, 2007; Schmidt, 2011). De ‘zorg voor zichzelf’ kent een lange geschiedenis. Zo 

(her)ontdekten de Franse filosofen Foucault (1995) en Hadot (2007) in de jaren ’60 dat een 

morele traditie van zelfzorg zijn oorsprong al vindt in de Klassieke Oudheid. Socrates stelde 

bijvoorbeeld dat men pas optimaal kan functioneren als men zich eerst om zichzelf bekommert 

(Foucault, 2011).  

Dit staat volgens Dohmen10 en Foucault (1995) haaks op de traditionele Joods-

Christelijke opvatting waarin zelfzorg wordt gezien als immoreel – het is een vorm van 

narcisme of zelfzucht – en de moraal juist de zorg voor de ander omvat. Ook de filosoof 

Vorstenbosch (2005) betoogt dat je alleen zorgzaam kunt zijn voor de ander en niet jegens 

jezelf, want het achtervoegsel -zaam in het woord ‘zorgzaam’ wijst op een sociaal aspect, wat 

impliceert dat het zich in een relatie tot de ander bevindt. Vanuit het humanisme (Dohmen, 

2008; Foucault, 1995; Hadot, 2007; Schmidt, 2011) wordt betoogd dat het een misvatting is om 

te denken dat zelfzorg egoïsme en gemakzucht in de hand werkt. Juist een afstemming op de 

medemens kan ontstaan door eerst introspectie toe te passen. De zorg voor een ander kan dus 

pas volgen wanneer men eerst voor zichzelf zorgt. In de verpleegwetenschap wordt zelfzorg 

tevens gezien als een belangrijk onderdeel van de verpleegkundige professie die bijdraagt aan 

het kunnen leveren van goede zorg (Baart & Grypdonck, 2011; Linton & Koonmen, 2020).   

 
10 Dohmen, J. (z.d.). Michel Foucault. Geraadpleegd op 1 oktober 2021 van, 

https://humanistischecanon.nl/venster/levenskunst/michel-foucault/ 
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Het bevorderen van zelfzorg ter voorkoming van een burn-out onder verpleegkundigen 

is een prioriteit voor de volksgezondheid (Alexander, Rollins, Walker, Wong & Pennings, 

2015). Ondanks veelvuldig aandacht voor het inzetten van (fysieke) interventies voor zelfzorg 

ter preventie van emotionele uitputting of een burn-out (Alexander et al., 2015; Kravits, 

McAllister-Black, Grant & Kirk, 2010; Richards, Campenni & Muse-Burke, 2010) of het 

onderzoeken van de relatie tussen de ervaren zelfzorg van verpleegkundigen en het leveren van 

compassievolle zorg (Andrews, Tierney & Seers, 2020; Egan et al., 2019), is een hiaat 

geconstateerd in wetenschappelijk onderzoek naar hoe verpleegkundigen mentale zelfzorg in 

een alledaagse zorgpraktijk ervaren.  

Dergelijk onderzoek is van belang, omdat een stap wordt overgeslagen als men pleit 

voor het inzetten van interventies ter bevordering van mentale zelfzorg bij verpleegkundigen, 

zonder duidelijk in beeld te hebben wat verpleegkundigen zélf verstaan onder mentale zelfzorg 

tijdens hun werk. Dit onderzoek beoogt een zorgethische bijdrage te leveren aan het inzichtelijk 

maken van dit verschijnsel, wat kan bijdragen aan het inzetten van passende interventies om 

mentale zelfzorg op de werkvloer te bevorderen.  In de zorgethiek is namelijk veelal nagedacht 

over de spanning tussen de zorg voor het zelf en voor de ander, en de morele dimensie daarvan 

(bijvoorbeeld Engster, 2007, p. 32, Gilligan, 1982, Kittay, 1999). In het theoretisch kader in 

hoofdstuk twee wordt nader ingegaan op deze verhouding tussen zelfzorg en de zorg voor 

anderen.   

 

1.4 Vraagstelling  

1.4.1 Hoofdvraag 

Hoe ervaren verpleegkundigen mentale zelfzorg op de werkvloer en welke aanbevelingen 

kunnen gedaan worden voor de zorgpraktijk op grond van een zorgethische reflectie daarop? 

1.4.2 Deelvragen 

I. Welke theoretische discussie is er in de zorgethiek over zelfzorg? 

II. Wat is de geleefde ervaring van verpleegkundigen op de afdeling Longgeneeskunde 

& Longchirurgie in het St. Antonius Ziekenhuis met betrekking tot mentale zelfzorg 

op de werkvloer?  

III. Welke inzichten biedt een zorgethische reflectie op de geleefde ervaring van deze 

verpleegkundigen? 

IV. Hoe kunnen de conclusies van deelvraag drie vertaald worden naar aanbevelingen 

voor de zorgpraktijk? 
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1.5 Doelstelling 

Het doel van deze studie is het verkrijgen van inzicht in de geleefde ervaring van 

verpleegkundigen omtrent mentale zelfzorg op de werkvloer. Hierdoor kan mogelijk nieuw 

licht geworpen worden op het maatschappelijk debat over hoe de verpleegkundige in de huidige 

gezondheidszorg zowel goede zorg aan haar patiënt kan leveren alsook op mentaal vlak goed 

voor zichzelf zorgt. Tevens wordt beoogd passende adviezen te formuleren die bijdragen aan 

het bevorderen van mentale zelfzorg onder verpleegkundigen.  
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2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt middels een literatuurstudie antwoord geboden op de eerste deelvraag: 

welke theoretische discussie is er in de zorgethiek over zelfzorg? Als eerste wordt een 

beschrijving gegeven van zorgethiek als politiek-ethische stroming. Vervolgens wordt 

stilgestaan bij de betekenis van een altruïstisch begrip van zorg. Daarna wordt ingegaan op het 

levendige debat over de verhouding tussen de zorg voor de ander en de zorg voor jezelf dat in 

de zorgethiek bestaat. Hierbij zal het begrip mature care verkend worden, omdat dit concept 

onder verscheidene zorgethische auteurs heeft geleid tot vragen over de spanning tussen 

zorgzaamheid en zelfzorg. Tevens wordt gefocust op het spanningsveld tussen zelfzorg en 

zelfopoffering. Tot slot zal de gespannen relatie tussen de institutionele context waarin de 

verpleegkundige handelt en die aan politieke invloeden onderhevig is, en het persoonlijke 

aspect van (zelf)zorg, nader worden verkend.  

 

2.1 Zelfzorg als een sociaal en politiek geladen praktijk 

Dit onderzoek is opgezet en wordt uitgevoerd binnen het interdisciplinaire onderzoeksveld van 

de zorgethiek, waarin de beschrijving van de Utrechtse Zorgethiek (Leget, van Nistelrooij & 

Visse, 2017) als leidraad wordt genomen. Deze politiek-ethische stroming is gekozen, 

aangezien zij inhoudelijk het meest passend is om de onderzoeksvraag te beantwoorden. In deze 

paragraaf wordt het ontstaan en de aard van de (Utrechtse) zorgethiek beschreven en wordt 

stilgestaan bij de daaruit voortvloeiende implicatie voor dit onderzoek.   

In de afgelopen decennia zijn ‘zorg’ en ‘zorgethiek’ op verscheidene manieren 

onderzocht vanuit disciplines zoals ethiek, filosofie, sociale wetenschappen, politieke en 

beleidswetenschappen en verpleegwetenschappen. Binnen het verpleegkundig domein kent het 

denken over ‘zorg’ een lange traditie. In het begin van de jaren tachtig ontstond echter nieuwe 

literatuur die bekend werd als ‘zorgethiek’ ten gevolge van feministische interpretaties van zorg 

(Gilligan, 1982; Noddings, 1984; Ruddick, 1989). Dergelijke eerste generatie zorgstudies 

werden niet langer geschreven vanuit een verpleegkundig perspectief, maar focusten zich op 

zorg als onderdeel van het sociaal en vrouwelijke domein (Hankivsky, 2004). In 

zorgonderzoeken van de tweede generatie betoogden politiek georiënteerde zorgethici 

daarentegen dat het begrip ‘zorg’ niet langer alleen verbonden diende te worden met waarden 

als vriendelijkheid en toewijding, maar geduid moest worden als een sociaal en politiek geladen 

praktijk die de samenleving opbouwt (van Nistelrooij, 2015).  
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 Leget et al. (2017) dragen bij aan de voortdurende discussie over de status en aard van 

zorgethiek door te stellen dat zorgethiek een interdisciplinair onderzoeksgebied is gedreven 

door maatschappelijke zorgen, met een dialectische relatie tussen empirisch onderzoek en 

theoretische reflectie. Deze bijdrage aan zorgethiek is een specifieke vorm van ethiek, ook wel 

de ‘Utrechtse zorgethiek’ genoemd. De kernvraag van deze versie van zorgethiek luidt: wat is 

(moreel) goede zorg, gegeven in deze specifieke situatie? Hierbij wordt ‘zorg’ breed opgevat 

als een sociale en politieke praktijk. Dit houdt in dat mensen zich voortdurend afstemmen op 

zowel zichzelf en anderen binnen een geordende samenleving (Leget et al., 2017). Dat doen zij 

“om de gedeelde wereld in stand te houden, voort te zetten en te herstellen, zodat zij er zo goed 

mogelijk in kunnen leven” (verbuiging van de definitie van ‘zorg’ door Tronto, 1993, p. 103). 

Deze kijk op zorgethiek besteedt specifieke aandacht aan de complexe verwevenheden waaruit 

een zorgpraktijk bestaat, namelijk gedetailleerde, belichaamde en alledaagse levenservaringen, 

ervaren door degenen die zorg ontvangen en verlenen. Empirisch onderzoek is daarom van 

belang om te kunnen onderzoeken wat zich in die dagelijkse zorgpraktijk afspeelt. 

Zorgpraktijken zijn ingebed in politieke structuren en systemen die de samenleving vormen. 

Door deze structuren, de machtsverhoudingen daarbinnen en de impact hiervan op de geleefde 

ervaring van mensen te bestuderen, worden we er volgens Leget et al. (2017) van weerhouden 

politiek naïef te zijn.   

 Elke ethische theorie heeft zijn eigen normatieve kernwaarde. Zo benadrukt zorgethiek 

zorg, de utilitaire traditie legt de nadruk op het algehele welzijn van de samenleving, de 

deontologie accentueert rechten en plichten en de theorieën van rechtvaardigheid leggen de 

nadruk op gerechtigheid (Pettersen, 2012). Naast deze normatieve kernwaarde onderscheidt de 

zorgethiek zich verder van bovengenoemde theorieën door haar morele epistemologie en 

ontologie. In plaats van abstract redeneren of het volgen van regels, omvat de morele 

epistemologie van zorgethiek het in ogenschouw nemen van ervaringen, zelfreflecties, 

gevoelige oordelen en aandacht voor contextuele verschillen (Pettersen, 2011). De 

epistemologische positie van de Utrechtse zorgethiek kan herleid worden naar Walker (2007, 

p. 15) haar epistemologische werk over het expressief-collaboratieve-model van moraliteit.  Dit 

model kenmerkt zich door haar epistemologische claim dat praktijken de primaire bron van 

morele kennis zijn. Door samen te leven met andere mensen en samen te handelen in deze 

collectieve zorgpraktijken, drukken we ons uit over onze identiteit, relaties en waarden. Vanuit 

deze praktijkgerichte benadering is de zorgethiek beter in staat om de behoeften van mensen op 

te nemen in het conceptualiseren van goede (zelf)zorg.   
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Tevens kenmerkend voor de zorgethiek is haar relationele ontologie (Gilligan, 1982; 

Pettersen, 2012; Tronto, 1993, 2017). Waar het huidige dominante mensbeeld morele actoren 

beschouwt als autonoom, onafhankelijk en gelijk in kracht, vooronderstelt zorgethiek dat 

mensen onderling verbonden, kwetsbaar, van elkaar afhankelijk en vaak ongelijk in macht en 

middelen zijn (Held, 1993, 2006; Pettersen, 2011; Tronto, 2013). Deze relationele ontologie 

heeft gevolgen voor de manier waarop ik de verpleegkundigen, die in dit onderzoek centraal 

staan, beschouw. Vanuit zorgethisch oogpunt zijn alle mensen zowel gevers als ontvangers van 

zorg (Tronto, 2017). Hoewel het werk van verpleegkundigen bestaat uit het zorgen voor 

anderen, begin ik mijn onderzoek vanuit de vooronderstelling dat ook zij afhankelijk zijn van 

(zelf)zorg om zich staande te houden en te gedijen op de werkvloer.  

 

2.2 Een altruïstisch begrip van zorg 

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat de (Utrechtse) zorgethiek een relatief jonge stroming in 

de ethiek is, waarbij de definitie van ‘zorg’ zoals voorgesteld door de Amerikaanse politicoloog 

Tronto (1993, p. 103) als leidraad wordt genomen. Echter, verschillende zorgethici hebben de 

afgelopen decennia bijgedragen aan ons begrip van zorg en haar betekenisvolle plaats in het 

menselijk leven en in de samenleving. Alvorens in te kunnen gaan op de theoretische discussie 

omtrent zelfzorg, is het belangrijk eerst een blik te werpen op de verscheidene manieren om 

‘zorg’ op te vatten, en dan met name over wat Pettersen (2012) een ‘altruïstisch begrip van 

zorg’ noemt. De moeilijkheden die volgens haar voortvloeien uit een dergelijk begrip van zorg 

zijn namelijk aanleiding geweest voor het pleiten van een gunstigere benadering, mature care, 

welke in de volgende paragraaf wordt toegelicht.  

 Zorg kan worden beschouwd als een praktische taak, zoals het verplegen van zieken, als 

onbetaald huishoudelijk werk van vrouwen, een aangeboren vrouwelijke aanleg, een 

genderneutraal politiek concept, een burgerschapskwestie, het resultaat van een 

verzorgingsstaat, als vermomd paternalisme, enzovoort (Williams 2001; Fine 2007). Volgens 

Pettersen (2012, p. 367), een Noorse feministische filosofe, lijkt het buiten het terrein van de 

feministische ethiek een vrij algemeen aanvaarde opvatting te zijn dat zorg een vorm van een 

altruïstische praktijk is. Dat wil zeggen dat zorg wordt gezien als “(1) een onbaatzuchtige 

handeling, (2) onvoorwaardelijk en (3) spontaan verleend (4) aan bepaalde mensen die zorg 

nodig hebben (5) in het belang van die persoon” (p. 368).  

 Een aantal opvattingen liggen ten grondslag aan dit altruïstische begrip van zorg. Zo 

betoogt de Deense theoloog Løgstrup (1999, in Pettersen, 2012, p. 367) dat het verlenen van 
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zorg aan iemand die van deze zorg afhankelijk is, eenzijdig is en niet wederkerig. Volgens hem 

komt de morele plicht tot zorg voort uit het getuige zijn van het lijden van de ander. 

Geïnspireerd door Løgstrup stelt de Noorse filosoof en verpleegkundige Martinsen (2000, in 

Pettersen, 2012, p. 367) dat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25-37) een 

voorbeeld is voor hoe een zorgverlener moet leven en handelen. Naast bovenstaand ideaal 

vanuit de Christelijke traditie, is er ook een parallel met het altruïstisch begrip van zorg in de 

Kantiaanse moraalfilosofie waarin de morele waarde van de goede daad toeneemt met de 

moeite die het kost om het te volbrengen. Tevens bestaan sterke affiniteiten tussen een 

altruïstisch begrip van zorg en bewonderde vrouwelijke karaktereigenschappen, zoals het 

voorzien in de behoeften van anderen, ten koste van die van haarzelf (de Beauvoir 1972; 

Gilligan 1982; Hoagland 1988; Groenhout 2003). Gezamenlijk vormen deze opvattingen min 

of meer de achtergrond van een altruïstisch begrip van zorg dat nog steeds van invloed is op 

sommige versies van de ethische zorg (Pettersen, 2012).   

 Echter, er bestaat ook kritiek op een dergelijk begrip van zorg. Zo besteedt het Noord-

Amerikaanse debat aandacht aan hoe altruïstische zorg overeenkomt met de traditionele 

verwachtingen van vrouwen in onze cultuur, bijvoorbeeld de traditionele rol van een goede 

moeder. Het altruïstische zorgideaal kan vanuit dit perspectief gezien worden als een ethisch 

ideaal dat aan vrouwen wordt opgelegd om de gefundeerde asymmetrie van macht en kansen 

tussen de seksen te handhaven (Hoagland, 1988; Okin 1979; Tronto 1993). In lijn met 

bovenstaande benoemt ook Pettersen (2012) verschillende problematische elementen die 

verband houden met een altruïstisch begrip van zorg. Deze aspecten zullen in de volgende 

paragraaf nader worden toegelicht.  

 

2.2.2 Problematische elementen van een altruïstisch begrip van zorg 

Eerder zijn een aantal kenmerken van altruïstische zorg geïdentificeerd, namelijk zorg als een 

onbaatzuchtige handeling, onvoorwaardelijk, spontaan verleend, aan mensen die zorg nodig 

hebben en in het belang van die persoon. Pettersen (2012) heeft echter het nodige aan te merken 

op deze elementen. Ten eerste is vanuit filosofisch perspectief onbaatzuchtigheid een probleem, 

want waarom weegt het belang van de zorgvrager consequent zwaarder dan die van de 

zorgverlener? De meeste ethische theorieën beweren dat de belangen van alle betrokkenen in 

gelijke mate moet worden gewogen. Differentiële behandeling is alleen acceptabel als er ethisch 

relevante verschillen zijn tussen de personen of de situatie. Dit is vaak het geval in zorgsituaties 

waardoor het voor de zorgverlener in betreffende situaties gerechtvaardigd is om voorrang te 

geven aan de behoeften van degenen in nood. Echter, het stelselmatig voorrang geven aan de 
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belangen van de zorgvrager, is volgens Pettersen (2012, p. 369) het aannemen van een 

onrechtvaardig perspectief, wat gelijk staat aan het consequent voorrang geven aan 

eigenbelang.   

Ten tweede maakt het onvoorwaardelijke aspect het volgens Pettersen (2012, p. 371) 

moeilijk om grenzen te stellen in de zorgverlening. Door grenzeloze zorg loopt de zorgverlener 

het risico uitgeput te raken (Groenhout, 2003, p. 168). Tevens kan een onvoorwaardelijke 

benadering ervoor zorgen dat de zorgverlener niet vraagt waarom hulp nodig is. Het vermijden 

van deze vraag, maar constant bereid zijn om te helpen, kan de kans verkleinen dat de 

zorgvrager leert van haar situatie en de oorzaken ervan (Pettersen, 2012, p. 371). Ten derde 

wordt het onder sommige moraalfilosofen als problematisch beschouwd om spontane 

sympathie tot het motief van moreel gedrag te maken. Mededogen kan namelijk bevooroordeeld 

zijn, men zou bijvoorbeeld alleen sympathie kunnen voelen voor degenen die tot een bepaalde 

etniciteit behoren. Ook kan een onderliggend principe van een spontante verdeling van zorg 

leiden tot een idee van “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Dit kan ten koste gaan van andere 

legitieme zorgbehoeften en daardoor lijden en verwaarlozing in de hand werpen voor 

bijvoorbeeld degenen die te zwak, te beleefd of te altruïstisch zijn (Goodin 1985; Kittay, 1999, 

p. 54-73; Pettersen, 2008, p. 161-165). Ten vierde kan paternalisme en schending van 

autonomie in de hand gewerkt worden wanneer de zorgverlener handelt in overeenstemming 

met wat zij denkt dat in het belang is van de zorgontvanger (Pettersen, 2012, p. 374; Tronto, 

1993).    

Volgens Pettersen (2011) is een altruïstisch begrip van zorg gebaseerd op een 

individualistisch perspectief. De betrokken partijen worden gezien als gescheiden in plaats van 

onderling verbonden. Daarnaast wordt zorg vanuit dit perspectief gezien als een 

eenrichtingsactiviteit, iets dat wordt gegeven van de zorgverlener aan de zorgvrager. 

Maatschappelijk gezien draagt een altruïstisch begrip van zorg bij aan het in stand houden van 

een stilzwijgende afspraak waarbij van werknemers in sommige beroepen, zoals 

verpleegkundigen, wordt verwacht dat zij in veel grotere mate afstand doen van hun eigen 

behoeften en belangen dan in andere beroepen. Hierdoor kunnen de belangen van de 

zorgprofessional ernstig worden verwaarloosd (Ericsson, 1998). Vanuit dit perspectief wordt 

volgens Hem & Pettersen (2011) duidelijk hoe problematisch altruïsme is als ideaal voor 

verpleegkundigen. Wat beoefenaars van deze altruïstische benadering volgens Hem & Pettersen 

(2011) niet voldoende begrijpen, is dat zorg plaatsvindt tussen mensen. Zorg is een relationele 

activiteit. Vanuit een relationele ontologie, waarbij de uitgangspunten onderlinge 

afhankelijkheid en verbondenheid zijn, wordt het welzijn en de groei van een persoon als 
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verweven gezien met de bloei van anderen. Dit verruimde idee van zorg stelt zorg bloot als een 

relationeel proces waaraan zowel de zorgprofessional als de zorgvrager deelnemen (Gilligan 

1982, 1988; Kittay 1999; Noddings 1984; Tronto 1993). Dit specifieke begrip van zorg is wat 

Pettersen (2011, p. 55-56) het concept van mature care noemt, door mij vrijelijk vertaald als 

gebalanceerde zorg. Het houdt in dat men in principe evenveel zorg voor zichzelf zou moeten 

hebben als voor anderen.  

 

2.3 Gebalanceerde zorg 

Gebalanceerde zorg is dus recentelijk geherintroduceerd in de zorgethische literatuur door 

Pettersen als alternatief voor de heersende altruïstische zorgopvattingen. De term mature care 

werd voor de eerste keer genoemd door de Amerikaanse moraalpsycholoog Gilligan (1982) in 

haar boek In a Different Voice toen ze informanten karakteriseerde die in staat waren zowel de 

belangen van zichzelf als van anderen af te wegen en te bemiddelen. Deze beschrijving van 

mature care door Gilligan zal verderop in dit hoofdstuk nader worden behandeld. De 

kerngedachte van het concept van gebalanceerde zorg, zoals betoogd door Pettersen (2012), is 

om de relationele ontologie duidelijker over te brengen in het normatieve concept van een 

zorgethiek, waardoor wederkerigheid de gearticuleerde normatieve basis kan worden voor ons 

begrip van zorg. Opgevat als deugd representeert gebalanceerde zorg het midden tussen twee 

ondeugden; zelfopoffering en egoïsme. Gebalanceerde zorg betekent dus rekening houden met 

zowel de belangen van anderen als zichzelf. Door te stellen dat gebalanceerde zorg opgevat kan 

worden als deugd, bedoelt Pettersen (2012, p. 377) niet het reduceren van zorgethiek tot een 

versie van deugdethiek. Het betreft volgens haar een samenwerking met de deugdethiek over 

onderwerpen die relevent zijn voor dit concept.  

 Uit bovenstaande alinea is duidelijk geworden dat wederkerigheid en relationaliteit 

belangrijke speerpunten zijn binnen het concept van gebalanceerde zorg. Naast deze twee 

waarden omvat het concept een aantal andere belangrijke elementen om te kunnen spreken van 

gebalanceerde zorg. In de volgende alinea’s zal uitvoeriger ingegaan worden op de elementen 

wederkerigheid (binnen een asymmetrische verpleegkundige-patiënt-relatie), relationaliteit, het 

betrekken van zowel rede als emoties, het nemen van verantwoordelijkheid en ontwikkeling 

door zelfreflectie.   

Professionele zorgrelaties zijn asymmetrisch, omdat de verpleegkundige verplicht is 

hulp te verlenen aan degene die zorg moet ontvangen, terwijl dit omgekeerd niet geldt. Het 

betreft een eenzijdige verantwoordelijkheid; de zorgontvanger is op geen enkele manier 
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verantwoordelijk voor de verpleegkundige. Daarom gaat het vooral om de vraag hoe 

gebalanceerde zorg begrepen dient te worden in een context van asymmetrische professionele 

relaties. Pettersen (2012, p. 381) stelt dat wederkerigheid binnen een asymmetrische zorgrelatie 

eruit bestaat dat zowel de zorgprofessional als de zorgontvanger wederzijdse erkenning en inzet 

leveren om een gemeenschappelijk doel, zoals het herstel of de groei van de betrokken partijen, 

te bewerkstelligen. Hiervoor zullen zij van tijd tot tijd kennis, informatie of hun gevoelens over 

het betreffende onderwerp moeten uitwisselen om dit doel te kunnen bereiken. Soms betekent 

dit dat de betrokkenen afzonderlijk iets moeten bijdragen. De vraag rijst hoe deze 

wederkerigheid geïnterpreteerd kan worden wanneer een patiënt ten gevolge van een cognitieve 

of lichamelijke stoornis deze erkenning of inzet niet of minder kan leveren. Pettersen (2012, p. 

381) benoemt dat wederkerigheid in de zorgrelatie niet hetzelfde is als “gelijk voor gelijk 

uitwisselen”. De hoeveelheid zorg is afhankelijk van de situatie; soms is het gepast om iemand 

meer aandacht te geven (dan anderen), of om juist iets meer voor jezelf te zorgen. Een 

zorgverlener die gebalanceerde zorg levert, is in staat om de zorgverlening af te stemmen op de 

concrete situatie. 

Voor het afstemmen van deze zorg op de zorgpraktijk slaagt de verpleegkundige erin 

zowel emotie als rede te gebruiken (Pettersen, 2012, p. 380). Ongebalanceerde zorg betekent 

dan dat de verpleegkundige slechts het één of het ander gebruikt (Hursthouse, 1999). Voor 

specifieke doeleinden kunnen ze nuttig worden gescheiden, maar om de zorgpraktijk waar rede 

en emotie met elkaar verweven zijn te kunnen begrijpen, is het volgens Gilligan (1993, p. 209) 

noodzakelijk om te werken met een zorgconcept dat ruimte geeft aan beide aspecten. Dit 

betekent volgens Pettersen (2012, p. 380) tevens dat de zorgverlener zorg kan uitoefenen voor 

degenen voor wie ze geen sympathie voelt of een handeling verricht die haar gevoel 

tegenspreekt. 

 Daarnaast situeert men bij gebalanceerde zorg de concrete zorgrelatie in een grotere 

relationele context, in een web van relaties (Gilligan, 1982; Kittay, 1999; Tronto, 1993). De 

zorgprofessional heeft namelijk meerdere patiënten om voor te zorgen, naast haar eigen familie, 

collega’s of vrienden. Het plaatsen van de relatie tussen zorgverlener en zorgontvanger in een 

bredere context, zoals in een sociaal en politiek kader, levert niet alleen relevante informatie 

voor iemands beslissing over zorg, ook is het hierdoor voor de zorgverlener gemakkelijker om 

de structurele voorwaarden en problemen met betrekking tot de zorg te zien die niet zullen 

verdwijnen, zelfs als iemand alles opoffert voor de concrete ander (Tronto 1993; Kittay 1999). 

Gebalanceerde zorg vereist dus volgens Pettersen (2011, p. 59) dat we verantwoordelijkheid 

voor onszelf nemen. Jezelf opdragen aan anderen kan een manier zijn om jezelf te 
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ontmenselijken (de Beauvoir, 2004, pp. 117-126), of in de woorden van Kant, het reduceren 

van jezelf of het worden gereduceerd door anderen tot een zuiver middel. Wanneer een 

zorgprofessional de verantwoordelijkheid neemt voor haar eigen behoeften, en zich niet 

onderwerpt aan de wil, macht en verlangens van anderen, neemt ze ook ethische 

verantwoordelijkheid voor haar eigen bestaan en handelen (de Beauvoir, 2004, p. 117-126, 

Pettersen, 2011, p. 60).   

Om bovenstaande te kunnen bewerkstelligen heeft de verpleegkundige over het 

algemeen een ontwikkeltraject doorlopen. Dit betekent dat de verpleegkundige zich heeft 

ontwikkeld tot een persoon die het vermogen heeft om aandacht te besteden aan de 

perspectieven van zowel zichzelf als de persoon voor wie ze zorgt. Zij heeft een manier van 

zijn ontwikkeld en is uitgegroeid tot een persoon met een eigen identiteit. Alleen als deze 

persoon met een onderscheidende identiteit is zij in staat om de patiënten te benaderen. Dit 

vereist zelfreflectie, want als zij zich niet bewust is van haar eigen grenzen en behoeften, kan 

ze de patiënt niet volledig ontmoeten (Hem & Pettersen, 2011, p. 74).    

Het concept van gebalanceerde zorg wordt echter niet door iedereen positief ontvangen. 

Zo wordt in een andere Noorse bijdrage het idee van gebalanceerde zorg in relatie tot 

professionele zorg bekritiseerd door Nordhaug & Nortvedt (2011). De volgende paragraaf 

besteedt aandacht aan deze discussie.  

  

2.4 Dichotome kijk op zelfzorg en altruïsme 

Nordhaug & Nortvedt (2011) betogen dat het ongepast is om de behoeften en belangen van de 

zorgprofessional af te wegen tegen die van de zorgontvanger. De zorgverlening vindt namelijk 

plaats in een asymmetrische relatie waarin de zorg van de verpleegkundige moet worden gericht 

op de patiënt en daardoor altruïstisch van aard is. Centraal staat het prioriteren van de 

concurrerende behoeften tussen patiënten en niet tussen de zorgprofessional en haar patiënten 

(p. 210). Natuurlijk moeten limieten worden gesteld in de gezondheidszorg om de 

verpleegkundige te beschermen tegen bijvoorbeeld een hoge werklast of institutionele druk, 

maar deze limieten mogen de zorg voor de patiënt niet in gevaar brengen (p. 212). Hoewel de 

discussie omtrent gebalanceerde zorg voornamelijk plaatsvindt in het Noorse discours, biedt 

van Heijst (2011, pp. 144-145), een Nederlandse pionier op het gebied van zorgethiek, een 

interessant perspectief. Zij stelt dat er op het eerste gezicht een duidelijke asymmetrie is in een 

zorgrelatie, want er is een ongelijkheid in behoeften. Echter, zorgprofessionals zijn ook 

kwetsbaar en hebben behoefte aan reactie van degenen voor wie ze zorgen, zo betoogt zij. 
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Hoewel dus sprake is van een asymmetrie van behoeften, is er een gedeelde menselijke toestand 

van behoeftigheid op een dieper niveau. Deze behoeften moeten begrepen worden vanuit een 

intersubjectieve relationaliteit.  

Nordhaug & Nortvedt (2011, p. 213) lijken dit perspectief te ontkrachten door te 

beweren dat de belangen en behoeften van verpleegkundigen zijn dat ze dienen te presteren in 

het leveren van goede verpleegkundige zorg, zoals het mobiliseren van patiënten, 

wondverzorging en het ondersteunen bij de toiletgang van kwetsbare patiënten. Het voldoen 

aan de zorgbehoeften van de zorgvrager is namelijk één van de fundamentele taken waarop de 

gezondheidszorg is gebouwd. Dat de belangen van verpleegkundigen in dergelijke situaties in 

strijd kunnen zijn met de behoeften van de patiënt evolueert volgens hen vaak als gevolg van 

beperkte middelen. Dit kan leiden tot zelfopoffering, omdat de zorgprofessionals hierdoor niet 

in staat zijn om hun taken uit te voeren. Het probleem is dus niet altruïstische zorg, maar een 

gebrek aan de juiste middelen (p. 213).   

Hem & Pettersen (2011) hebben hier een andere kijk op. Ten eerste is de zorgverlener 

geen instrument voor anderen om uit te buiten (Pettersen, 2012, p. 381). Ten tweede heeft de 

verpleegkundige naast het leveren van de juiste medische zorg ook te maken met het gedrag 

van de persoon aan wie ze zorg verleent. Hem & Pettersen (2011, p. 66) erkennen dat het 

werkelijk ontmoeten van de patiënten een uitdaging kan zijn voor verpleegkundigen, doordat 

patiënten de goedbedoelde zorg bijvoorbeeld afwijzen, zich erg afhankelijk opstellen of 

onredelijke verlangens hebben. Deze verschillende reacties kunnen daardoor wel degelijk een 

invloed hebben op de gemoedstoestand van de verpleegkundige. Het juist omgaan met deze 

responsen is daarom een belangrijke professionele vaardigheid van verpleegkundigen. Tot slot 

lijken Hem & Pettersen (2011, p. 67) tegemoet te willen komen aan Nordhaug & Nortvedts’ 

idee van altruïstische zorg door de mogelijkheid niet uit te sluiten dat de zorgverlener van tijd 

tot tijd altruïstische zorghandelingen verricht. Dit hoeft volgens hen ook niet standaard te leiden 

tot zelfopoffering, doordat het negeren van de eigen behoeften en belangen niet ervaren hoeft 

te worden als het brengen van een (groot) offer.  Zelfopoffering kan echter wel een mogelijk 

gevolg zijn van altruïstische zorg, vanwege het prioriteren van de zorg voor de ander boven de 

zorg voor jezelf. Daarom worden, vanuit het perspectief van gebalanceerde zorg, dergelijke 

situaties beschouwd als een uitzondering, niet als de norm.  

Het concept gebalanceerde zorg is dus geconceptualiseerd en bekritiseerd door 

verschillende (vooral Noorse) denkers. Dit heeft volgens van Nistelrooij & Leget (2016) geleid 

tot een dichotome kijk op het zelf en de ander, en op zelfzorg en altruïsme, waarin elke vorm 

van zelfopoffering wordt afgewezen door Pettersen (2011; 2012). Dit lijkt geen recht te doen 
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aan Gilligans oorspronkelijke werk, zo betogen van Nistelrooij & Leget (2016, p. 2). Zij vechten 

het idee van gebalanceerde zorg en de daaruit voortkomende bovenstaande dichotomieën aan. 

Hun argument is dat het originele concept van mature care van Gilligan, waaruit gebalanceerde 

zorg voortkomt, niet gebaseerd is op een tweedeling tussen het zelf en de ander. In de volgende 

paragraaf wordt dit argument nader uiteengezet.   

 

2.5 Zelfzorg als een innerlijke spanning 

Gilligan (1982) heeft de modellen voor het beoordelen van morele ontwikkeling bekritiseerd, 

omdat de onderzoeken die leidden tot de totstandkoming van deze modellen uitsluitend op 

mannen werden uitgevoerd. Het afwijken van deze (mannelijke) standaarden werd als 

ontwikkelingsachterstand beschouwd, iets wat Gilligan onterecht vond. Daarom heeft zij 

gezocht naar alternatieve criteria om de morele ontwikkeling te kunnen toetsen (pp. 69-70). Zij 

deed hiervoor onderzoek naar de ervaringen van het zelf en de moraliteit van vrouwen, door 

onder andere vrouwen te interviewen over de beslissing voor het wel of niet plegen van abortus 

(p. 72). Deze interviews boden Gilligan een inzicht over hoe vrouwen zichzelf en moraliteit 

opvatten.   

 Uit de interviews leidt Gilligan (1982) een model van morele ontwikkeling af als een 

opeenvolging van drie fasen met overgangsfasen ertussen. In de eerste fase ligt de nadruk op 

de eigen belangen en de zorg voor het zelf, gevolgd door een overgangsfase waarin dit door 

iemand ervaren wordt als egoïsme. In deze tussenfase lijkt een gevoel van verantwoordelijkheid 

te ontspringen, waardoor een verbinding tussen het zelf en de ander ontstaat. Dit 

verantwoordelijkheidsgevoel leidt in fase twee tot de vergelijking van het ‘moreel goede’ met 

altruïstische zorg voor anderen. Deze voortdurende focus op de zorg voor de ander leidt echter 

tot een disbalans binnen de onderlinge relaties, waardoor iemand zich richting de derde fase 

beweegt. In deze fase wordt de spanning tussen egoïsme en verantwoordelijkheid verdreven 

door het inzicht dat het zelf en de ander wederzijds afhankelijk zijn. Het erkennen van deze 

onderlinge afhankelijkheid leidt tot de afwijzing van ‘geweld’ jegens zowel anderen als jezelf 

(p. 74). Deze hoogste fase van morele ontwikkeling wordt door Gilligan (1982, p. 74) aangeduid 

als mature care.  

 Volgens van Nistelrooij & Leget (2016, p. 6) vindt een interessante verandering plaats 

wanneer Gilligan zich van haar theoretische model van morele ontwikkeling afwendt naar de 

resultaten van haar empirische onderzoek naar vrouwen die besluiten tot abortus. Haar kijk op 

de spanning tussen het zelf en de ander en op zelfopoffering verandert namelijk. De morele 
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ontwikkeling wordt in het empirische gedeelte als volgt omschreven. In de eerste fase wordt de 

morele kwestie rondom het wel of niet plegen van abortus beantwoord vanuit de eigen belangen 

en behoeften van de vrouw (Gilligan, 1982, p. 75). In de tussenfase die volgt, wordt een 

wending gemaakt naar een verbinding met anderen, doordat de kwestie van egoïsme versus 

verantwoordelijkheid naar voren komt (p. 76). Er ontstaat inzicht in de conventionele rollen 

van vrouwen en dit leidt in de tweede fase tot een intern conflict tussen wens en noodzaak, 

onafhankelijkheid en verbinding en tussen vrijheid en verantwoordelijkheid (pp. 76-77). De 

vrouw voelt bijvoorbeeld druk voor het pleiten voor abortus voortkomend vanuit de wens om 

niemand pijn te doen en vanuit de identificatie van vrouwelijkheid met goedheid en 

zelfopoffering (pp. 80-81). In de volgende tussenfase vindt een verschuiving plaats waarbij de 

vrouw onderzoekt of het egoïstisch of verantwoordelijk is om haar eigen behoeften af te wegen 

in haar beslissing omtrent het plegen van abortus. Hierdoor ontstaat een nieuw begrip van 

verantwoordelijkheid, waarbij in plaats van ‘goedheid’ en ‘bezorgdheid over andermans 

oordeel’, ‘eerlijk zijn richting jezelf’ nodig is om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor 

de gemaakte keuze (pp. 82-82). De derde fase wordt hierdoor niet langer gekenmerkt door het 

verdwijnen van de spanning tussen de behoeften van het zelf en de ander, maar deze spanning 

wordt verplaatst naar de ‘binnenkant’ van de morele actor en verbonden met de eigen identiteit. 

Dit maakt dat de eigen identiteit op het spel staat bij afwegen van de belangen van het zelf 

tegenover die van de ander (Nistelrooij & Leget, 2016, p. 6). 

 In tegenstelling tot de theoretische weergave van Gilligans model van morele 

ontwikkeling waarin de spanning tussen zelfopoffering en egoïsme uiteindelijk verdwijnt, blijft 

deze spanning volgens van Nistelrooij & Leget (2016, p. 7) dus juist bestaan in Gilligans 

empirische bevindingen. Sterker nog, er ontstaat een nieuw soort innerlijke spanning die de 

morele actor in twee richtingen laat bewegen; zowel naar binnen als naar buiten. Deze spanning 

kan volgens van Nistelrooij & Leget (2016, p. 7) voorgesteld worden als gelaagd, waarbij men 

de onontkoombaarheid onder ogen dient te zien van iemand die ‘gewond’ raakt door het 

brengen van een offer aan de ene of aan de andere kant. Dit spanningsveld wordt daardoor niet 

opgeheven, maar er wordt hierbinnen een grijs gebied ontdekt, doordat iemand het morele 

dilemma hoe dan ook dient te beantwoorden (p. 8).  

Concluderend betogen van Nistelrooij & Leget (2016, p.) dat een beeld van mature care 

die een tweedeling van het zelf en de ander in stand houdt, zoals voorgesteld door de Noorse 

auteurs, ontoereikend is voor professionele zorgpraktijken. Zij pleiten, net als van Heijst (2011, 

p. 188) voor het overstijgen van de klassieke categorieën die een scheiding creëren, zoals 

egoïsme versus altruïsme, het zelf versus het ander, zelfopoffering versus zelfzorg. In plaats 
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daarvan kan een meer complexe en meerledige kijk op relationaliteit dienen om ambiguïteiten, 

ambivalenties, spanningen en conflicten in verpleegpraktijken te zien en te begrijpen (van 

Nistelrooij & Leget, 2016, p. 9).  

 

2.6 Het grijze gebied 

In bovenstaande paragraaf laten van Nistelrooij & Leget (2016) zien dat het spanningsveld bij 

het bemiddelen van de behoeften tussen het zelf en de ander zal blijven bestaan bij het 

beantwoorden van een (innerlijk) conflict. Verpleegkundigen manoeuvreren hierdoor in een 

grijs gebied waarbinnen zij de morele keuze tussen de belangen van zichzelf en die van anderen 

moeten maken. Hierbij ontstaat een innerlijke spanning die de identiteit van de verpleegkundige 

kan doen laten wankelen. De complexiteit van deze kwestie maakt het niet verrassend dat de 

balans tussen de zorg voor de ander en de zorg voor het zelf een veelbesproken thema is sinds 

het ontstaan van zorgethiek (Engster, 2007, p. 32, Gilligan, 1982, Kittay, 1999). In het nadenken 

over deze balans, is zelfopoffering veelal bekritiseerd door de meeste zorgethische pioniers (van 

Nistelrooij & Leget, 2016, p. 4). Het probleem dat bijvoorbeeld Tronto (1993) lijkt te hebben 

met zelfopoffering, is dat de zorgverlener zich te veel identificeert met de behoeften van de 

zorgvrager, wat leidt tot ondergeschiktheid. Wanneer zorgprofessionals hun eigen behoeften 

als ondergeschikt beschouwen aan die van anderen, wordt volgens Noddings (2013) en Tronto 

(1993) verwaarlozing, ongelijkheid en marginalisatie in de hand gewerkt. Daarom dient er een 

evenwicht te bestaan tussen de behoeften van zorgverleners en zorgontvangers (Tronto, 1993, 

p. 136). Echter, de daadwerkelijke kwestie die Tronto (1993, p. 141) hierbij centraal stelt, is het 

probleem van gelijkheid. Ze betoogt dat degenen die het meest geneigd zijn zichzelf op te 

offeren, waarschijnlijk de relatief machtelozen in de samenleving zijn. Zorgverleners zitten 

vaak in relatief machteloze posities doordat de macht in de samenleving ongelijk verdeeld is, 

waardoor zij een groter risico lopen op zelfopoffering.  

 Kittay (1999) betoogt daarom dat degenen die buiten de specifieke zorgrelatie staan een 

ethische verantwoordelijkheid hebben om voorwaarden te scheppen die het de zorgverlener 

mogelijk maken om voor anderen te kunnen zorgen. Dit komt voort vanuit de gedachte dat 

iedere persoon is “some mothers’ child” (p. 24), iemand in wie zorg geïnvesteerd is om te 

kunnen (over)leven. Deze vergelijking maakt ten eerste duidelijk dat wij vanuit een perspectief 

van zorg allemaal gelijk(waardig) zijn. Ten tweede dat ieder mens die zorg nodig heeft dat zou 

moeten krijgen van iemand die dit kan geven, zo ook de zorgverlener. Om deze gedachtegang 

te illustreren introduceert Kittay (1999, p. 242) het begrip “doulia”; een verzorger die voor een 
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moeder zorgt na de geboorte van haar kind, zodat zij op haar beurt weer voor haar kind kan 

zorgen. Vanuit een ietwat andere invalshoek lijken Baur, van Nistelrooij & Vanlaere (2017) in 

deze lijn door te denken. Zij willen namelijk dat zorginstellingen zorgdragen voor het mentale 

welzijn van haar zorgverleners. Allereerst door te erkennen dat emoties van zorgprofessionals 

een belangrijke bron van morele kennis zijn. Vervolgens door een morele ruimte te creëren voor 

hen, waarin reflectie op deze emoties mogelijk wordt, bijvoorbeeld in de vorm van een moreel 

beraad. Zowel Kittay (1999) als Baur, van Nistelrooij & Vanlaere (2017) vertrekken dus vanuit 

een perspectief van onderlinge afhankelijkheid, waardoor de verantwoordelijkheid voor het 

(mentale) welzijn van de zorgverlener niet alleen bij het individu ligt, maar ook bij de sociale 

en politieke gemeenschap.  

 Ander zorgethische auteurs hebben het idee van een evenwicht tussen zelfzorg en 

zorgzaamheid minder benadrukt en hebben zelfopoffering niet sterk afgewezen (Groenhout, 

2003, 2006; Ruddick, 1989; van Heijst, 2011; van Nistelrooij, 2015). Zo beweert Kittay (1999, 

p. 51), die eerder stelde dat iedereen zorg behoeft van een ander om te kunnen floreren, 

tegelijkertijd dat een zorgverlener haar eigen behoeften aan de kant moet zetten om te kunnen 

zorgen voor een ander. (Zelf)zorg wordt hierdoor in mijn optiek beschouwd door Kittay als iets 

wat alleen verkregen kan worden door iemand van buitenaf en wat een zorgvrager niet mag 

halen vanuit zichzelf. Bubeck (1995, p. 129) verwerpt het idee van zelfzorg zelfs compleet, zo 

blijkt uit haar definitie van zorg als “[…] meeting the needs for others who cannot meet their 

needs themselves […]”.  

 Van Heijst (2011) is in haar opvatting over zelfzorg en zelfopoffering genuanceerder. 

Zij stelt dat juist wanneer zorgverleners ongevoelig raken voor hun eigen behoeften als gevolg 

van zelfopoffering, zij ook eerder afgestompt kunnen raken voor andermans behoeften. De 

zorgprofessional dient daarom zowel af te stemmen op de zorgvrager als op zichzelf om goede 

zorg te kunnen leveren (p. 201). Wel ziet zij binnen de zorgverlening een plek voor 

zelfopoffering, al is deze beperkt en voorwaardelijk. Alleen wanneer men gemotiveerd wordt 

door oprechte betrokkenheid voor de patiënt en door gevoelens van professionele 

verantwoordelijkheid, en daardoor vrijwillig tijd en energie opgeeft, zijn zelfopofferende 

handelingen niet schadelijk (p. 197). Zelfopoffering wordt dus door deze auteur niet ronduit 

afgewezen, maar zelfs beschouwd als onderdeel van de dynamiek van het geven en ontvangen 

van zorg. Van Heijst (2014a, 2014b, 2015) borduurt hierop voort. Zij pleit voor een ethische 

kijk op (zelf)zorg waarbinnen (zelf)opoffering een plek inneemt. Deze visie zal in de volgende 

paragraaf nader worden toegelicht.  
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2.7 Zelfopoffering als onderdeel van een professionele identiteit 

Zorgethica en bijzonder hoogleraar Dialogical Self Theory van Nistelrooij (2014a, p. 527) stelt 

dat vanuit het gegeven dat mensen onderling afhankelijk zijn, elke kijk op een zorgprofessional 

dat onafhankelijk zoekt naar een balans tussen de zorg voor het zelf en de zorg voor de ander 

als een illusie moet worden beschouwd. De zorgverlener is affectief betrokken bij de zorg voor 

anderen, waardoor abstract nadenken over een evenwicht niet mogelijk is. Tevens veronderstelt 

van Nistelrooij (2014b, p. 30) dat de zorg voor de ander altijd gepaard gaat met het brengen van 

offers. In de zorg voor de ander zet je namelijk tijdelijk je eigen doelen en belangen opzij, omdat 

je je wilt inzetten voor het leveren van goede zorg aan de ander. Dit hoeft door de zorgverlener 

niet ervaren te worden als iets negatiefs. Van Nistelrooij (2014a, p. 521) beweert namelijk, 

puttend uit het werk van Ricoeur, dat zelfopoffering een manier kan zijn voor zorgprofessionals 

om uitdrukking te geven aan hun persoonlijke en professionele identiteit. Het zelf bevestigt haar 

identiteit als verweven met anderen en door het opzijzetten van de eigen behoeften uit iemand 

zich bijvoorbeeld als een zorgzaam persoon (van Nistelrooij, 2015, p. 46). Zelfopoffering is 

daardoor volgens van Nistelrooij (2014a, p. 521) niet slechts een risico bij het verlenen van 

zorg of een onderdrukkend ideaal voor vrouwen en andere sociale groepen. 

Ricoeur beweert dat het geven van een geschenk opgevat kan worden als het nemen van 

een risico, het brengen van een offer of het bevestigen van de relatie zonder een teruggave te 

verwachten, maar alleen te hopen dat het geschenk goed ontvangen wordt (van Nistelrooij, 

2014a, p. 527). Zorgen kan volgens van Nistelrooij (2014a, p. 527) ook zo zijn; het lijden van 

de patiënt veroorzaakt een bezorgdheid bij de zorgverlener. Hierbij wordt de zorgverlener niet 

alleen emotioneel ‘overspoeld’ door het lijden van de ander, zij lijdt ook door het aanschouwen 

van dit lijden. Hierbij hoopt de zorgverlener alleen dat de geboden steun, ook daadwerkelijk als 

steunend ervaren wordt door de patiënt (p. 527). Het geven van professionele zorg bestaat dus 

niet alleen uit uitwisseling en vervulling, maar laat ook ruimte voor het geven als betekenisvol 

an sich (van Nistelrooij, 2014a, p. 527). Ook van Heijst (2011, p. 199) erkent dat zorgverleners 

meer krijgen dan alleen hun salaris voor de zorg die ze leveren. Het zijn de heilzame effecten 

van hun handelen op de patiënt, de ervaren vreugde in ontmoetingen met de patiënt en de 

dankbare reactie op de geboden zorg, die het verlenen van zorg verrijken en moreel gezien van 

grote betekenis zijn.   

Concluderend betoogt van Nistelrooij (2014a, p. 528) dat het verlenen van zorg een 

uitdrukking kan zijn van het gevoel bij elkaar te horen, ondanks eventuele risico’s van 

marginalisering, ongelijkheid of ondergeschiktheid. Het brengen van een offer is dan geen daad 

van het ondergeschikt maken van de eigen behoeften ten opzichte van die van de ander. 
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Zelfopoffering dient in dezen beschouwd te worden als een middenpositie die het transcendente 

idee van ‘goed samenleven’ vertegenwoordigt, waarbij aan de ene kant zelfverwaarlozing wordt 

afgewezen en aan de andere kant het idee dat er geen offer gebracht mag worden voor een 

ander. Zelfopoffering blijft dan in wezen niet goed, maar mag ook niet zomaar afgedaan worden 

als louter dom- of heldhaftigheid. Het is volgens van Nistelrooij (2014a, p. 528) van belang om 

ons bewust te zijn van deze meerduidigheid, wanneer we nadenken over zelfopoffering in 

relatie tot goede (zelf)zorg.  

 

2.8 De gespannen relatie tussen de institutionele context en het persoonlijke aspect van 

(zelf)zorg 

Zoals in bovenstaande paragrafen doorklinkt, vindt (zelf)zorg plaats in een sociale en politieke 

context (Tronto, 1993). In de wetenschappelijke probleemstelling kwam naar voren dat de 

huidige gezondheidszorg als instituut door politieke besluitvorming steeds meer ingericht is als 

een markt van vraag en aanbod (Tonkens, Broër, van Sambeek & van Hassel, 2013). 

Voorondersteld wordt dat deze maatschappelijke tendensen invloed hebben op de mate waarin 

de verpleegkundige voor zichzelf kan zorgen. Middels onder andere literatuur van Dubet (in 

van Heijst & Vosman, 2011), van der Kooij (2003), Tronto (1993; 2013), MacIntyre (1981) en 

Stegenga (2011) zal deze stelling nader worden onderbouwd.   

 De opkomst van de marktwerking in de gezondheidszorg is in de jaren ’80 onder andere 

ontstaan door het verlangen van de overheid tot kostenbeheersing (Tonkens & Duyvendak, 

2018; Tonkens, 2006; Clarke & Newman, 1997). Dit maatschappelijke instituut diende zoveel 

mogelijk volgens de principes van een markt ingericht te worden, wegens efficiëntie, 

transparantie en innovatie (van Hassel, Tonkens & Hoijtink, 2012; Tonkens & Duyvendak, 

2018). Door marktwerking in de zorg zou, naast het verlagen van de zorgkosten, tevens een 

antwoord geboden kunnen worden op vraagstukken als een te hoge werkdruk en schaarste 

(Prince, Bruins & van der Zeijden, 2005; Tonkens, 2013). De daartegenover staande 

schrijnende effecten van deze managementfilosofie worden echter steeds zichtbaarder in de 

dagelijks zorgpraktijk. Zo wordt de alledaagse zorgverlening meer en meer overgenomen door 

‘regelgestuurde systemen’ die de handelwijze van verpleegkundigen domineren (Tonkens, 

2008). Deze systemen, afgeleid van het bureaucratisch en kapitalistisch-economisch beheer, 

tasten volgens van Heijst (2011, pp. 172-179) het interpersoonlijke karakter van de zorg aan. 

Het doel van de zorg wordt steeds minder duidelijk. Tevens wordt de professionele kracht en 

morele verantwoordelijkheid om te beslissen over goede (zelf)zorg hierdoor beperkt.  
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 De institutietheorie van de Franse socioloog Dubet kan volgens van Heijst & Vosman 

(2011, p. 28) helpend zijn om licht te werpen op de veranderingen in de gezondheidszorg. Dubet 

analyseert onder andere de beroepsarbeid van verpleegkundigen in ziekenhuizen. Hij vat zijn 

thematiek samen door te spreken over ‘het verval van de institutie’ (p. 29). Een instituut is 

volgens Dubet een maatschappelijke eenheid waarin een institutioneel programma wordt 

uitgevoerd. Met dat institutioneel programma doelt Dubet op het proces dat waarden en 

beginselen omzet in actie, en vervolgens uitmonden in nieuwe vormen van subjectiviteit. Hij 

stelt dat deze nieuwe vormen van subjectiviteit uitmonden in ‘verpleegkundigen’. Heeft de 

verpleegkundige haar beroep geleerd en oefent zij haar vak uit, dan is ze een nieuw en ander 

iemand dan tevoren. Verpleegkundigen worden dus pas beroepsbeoefenaars in en door hun 

werk (van Heijst & Vosman, 2011, p. 29).  

 Dubet maakt onderscheid tussen een ‘subject’ dat zelf verantwoordelijkheid kan nemen 

en een ‘actor’, iemand die zonder meer bepaalde taken moet uitvoeren. Hij registreert een 

verschuiving in de beroepsbeoefening van verpleegkundigen; waar eerst een verpleegkundige 

een ‘subject’ was, verplaatst dit nu richting een verpleegkundige die een ‘actor’ is. Van de 

verpleegkundige wordt dan niets anders meer verwacht dan het doen van verrichtingen of het 

uitvoeren van instructies. Hierdoor kunnen zij steeds minder zelf verantwoordelijkheid nemen 

om te koersen op hun eigen waarden en normen en op onderlinge overeenstemming met 

collega’s. Wat enkel nog erkend wordt om op te varen zijn vastgestelde beroepscodes, 

protocollen en numerieke maatstaven (p. 31). Daardoor worden verpleegkundigen volgens 

Dubet een ‘bundel van gewenste functies’ en de patiënten voor wie zij zorgen degraderen tot 

‘objecten van hun arbeid’ (p. 30).  

 Het ‘verval van de institutie’ zit dus volgens Dubet in instituties die afzakken tot plekken 

waar specifieke systemen gevolgd dienen te worden. Hij noemt dit ‘de-institutionaliseren’; 

instituties verliezen hun eigenlijke kern. De oorspronkelijke doeloorzaken van zorgorganisaties, 

zoals verlichting en genezing van pijn en lijden door presentie, zijn vervangen door het efficiënt 

voorzien in de behoeften van de patiënt. Wat hierdoor overblijft is naakte systemische 

functionaliteit; voortaan wordt dan beslissend of alle functies wel correct zijn uitgevoerd, of de 

processen volgens plan verlopen, en of de scores goed zijn in vergelijking met de concurrentie 

(p. 30).  

 Van der Kooij (2003), verpleegkundige en zorghistorica, heeft onderzoek gedaan naar 

copingstrategieën onder verpleegkundigen. Deze copingstrategieën worden opgeroepen door 

de emotionele spanningsvelden die het uitoefenen van het verpleegkundig beroep in het huidige 

maatschappelijke zorglandschap met zich meebrengt. Zij onderscheidt twee copingstrategieën 
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die verpleegkundigen gebruiken om met hun gevoelens om te gaan; emotievermijdende en 

emotieregulerende strategieën. Emotievermijdende strategieën zijn strategieën waarmee 

verpleegkundigen hun gevoelens onderdrukken of afwijzen, zodat voorkomen wordt dat zij 

worden geraakt of kwetsbaar zijn in hun werk.  Dit leidt tot instrumentele zorg. Een voorbeeld 

hiervan is het focussen op de medische aspecten in de zorg, zonder daarbij in contact te treden 

met de patiënt. Emotieregulerende strategieën zijn probleemoplossende strategieën; de 

oplossing wordt gezocht in het onder ogen zien van de gevoelens die opgeroepen worden bij de 

zorgverlening bij zowel de patiënt als de verpleegkundige. Verpleegkundigen proberen op een 

constructieve wijze om te gaan met deze emoties. Dit afstemmen met jezelf betekent dat je als 

verpleegkundige de ruimte hebt om datgene wat je meemaakt te kunnen beleven en ervaren 

zonder er volledig in te worden meegezogen (van der Kooij, 2003). Hoogleraar zorgethiek 

Leget (2008) spreekt hier van het begrip ‘innerlijke ruimte’; een gemoedstoestand waarin je als 

zorgverlener aanwezig, aandachtig en betrokken bent en emoties hanteert, waardoor ruimte 

ontstaat voor echt contact.  

 De wijze waarop verpleegkundigen binnen een zorgorganisatie worden aangestuurd, 

kunnen volgens van der Kooij (2003) het gebruik van emotieregulerende of emotievermijdende 

strategieën in de hand werken. Als verpleegkundigen alleen taakgericht worden aangestuurd, 

dan liggen emotievermijdende strategieën voor de hand. Zorgprofessionals kunnen zich 

daardoor gereduceerd voelen tot productiemedewerkers. Ook in de zorg ligt instrumenteel 

spreken over verpleegkundigen op de loer, zoals wanneer gesproken wordt over “de handen aan 

het bed”, of “het ziekteverzuim is gestegen”. Het is volgens van der Kooij (2003) dan niet 

vreemd dat verpleegkundigen zich door bovenstaande ook instrumenteel gaan gedragen, want 

waarom zou je je laten raken in een werkklimaat waarin dat voor je gevoel niet wordt beloond 

of gewaardeerd of waar je op beoordeeld wordt.   

 Tronto (1993, pp. 127-136) benoemt de morele kwaliteiten aandacht, 

verantwoordelijkheid, competentie en responsiviteit als onontbeerlijke waarden voor goede 

(zelf)zorg. Waarden die volgens haar leidend zouden moeten zijn in een zorgpraktijk. In het 

huidige zorglandschap waarin marktdenken een enorme toevlucht heeft genomen, staan echter 

hele andere waarden voorop, zoals productiviteit en effectiviteit (van Hassel, Tonkens & 

Hoijtink, 2012; Tonkens & Duyvendak, 2018). In het boek After Virtue maakt Macintyre (1981) 

onderscheid tussen de interne en externe waarden van een zorgpraktijk. Interne waarden 

verwijzen naar de doeleinden van een praktijk, externe waarden kunnen ook op een andere 

manier worden gerealiseerd, zoals winst maken, het marktaandeel vergroten of een bepaalde 
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status verwerven. Interne waarden zijn dus uniek voor een zorginstelling, terwijl externe 

waarden dat niet zijn.   

De vergelijking tussen interne en externe waarden ligt in het verlengde van het begrip 

van kwaliteit (van zorg). Goede zorg is pas goede zorg wanneer het handelen wordt gericht op 

de intrinsieke waarden van een zorgpraktijk (Macintyre, 1981). Volgens Stegenga (2011, p. 

105) zijn verpleegkundigen zelf experts in hun vakgebied, waardoor zij zelf kunnen bepalen 

waaraan goede zorg dient te voldoen. Wanneer hen externe waarden worden opgelegd dan 

raken ze vervreemd van hun vak. Daardoor raken ze uiteindelijk vervreemd van zichzelf, 

doordat het zicht op wat hen oorspronkelijk heeft bewogen om te gaan zorgen, vertroebeld 

raakt. In een zorgcultuur die zich richt op externe waarden, zoals cijfers en risicobeperking, 

zullen verpleegkundigen geneigd zijn zich daar ook op te richten. Centraal staat dan het juist 

toedienen van de medicatie, de hygiëne en de verpleegkundige rapportage, in plaats van de 

mens achter de patiënt, het lijden en het onderlinge contact (p. 105).  

Als een zorgorganisatie de kwaliteit van (zelf)zorg wil bevorderen, en zich daarbij 

realiseert dat deze kwaliteit enkel zichtbaar kan worden tussen de zorgverlener en de 

zorgvrager, dan dient zij te onderzoeken waarom haar werknemers emotievermijdende 

strategieën zijn gaan toepassen. Dit kan volgens Stegenga (2011, p. 105-106) door 

verpleegkundigen de ruimte te geven om te reflecteren op hun vak en datgene wat ze in de 

dagelijkse zorgpraktijk meemaken.   

 

2.9 Conclusie 

Dit hoofdstuk startte met de vraag welke theoretische discussie er in de zorgethiek bestaat over 

het denken over zelfzorg. Alvorens literatuur werd verkend omtrent deze discussie, is 

stilgestaan bij de epistemologische en ontologische uitgangspunten van de zorgethiek. Vanuit 

de expressief-collaboratieve-epistemologische positie van zorgethiek is het van belang om de 

ervaring van verpleegkundigen omtrent mentale zelfzorg te duiden in de zorgpraktijk. Deze 

zorgpraktijk is namelijk de primaire bron van kennis waarbinnen de verpleegkundige zich 

uitdrukt over haar identiteit, normen en waarden, en relaties met anderen. Vanuit deze 

praktijkgerichte benadering ben ik beter in staat om de behoeften van verpleegkundigen omtrent 

mentale zelfzorg op te nemen in het conceptualiseren van goede (mentale) zelfzorg. Vanuit de 

ontologische uitgangspunten van zorgethiek is het belangrijk om aandacht te hebben voor de 

ervaren kwetsbaarheid van verpleegkundigen omtrent mentale zelfzorg. Hoewel de zorg voor 

de ander centraal staat binnen de huidige gezondheidszorg, wordt vanuit een theorie van zorg 
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duidelijk dat ook de verpleegkundige afhankelijk is van de zorg van anderen om zich mentaal 

staande te houden tijdens het beoefenen van haar vak.   

 Voor de uiteenzetting van het concept ‘zelfzorg’ ben ik ingegaan op het concept 

‘gebalanceerde zorg’ van Pettersen (2011; 2012). Een verkenning van zorgethische literatuur 

over het concept ‘gebalanceerde zorg’ biedt een lens om de verpleegkundige haar geleefde 

ervaring omtrent mentale zelfzorg op de werkvloer te kunnen duiden. Ten eerste wordt vanuit 

dit concept zichtbaar dat binnen het afstemmen van de zorgverlening op de concrete 

zorgpraktijk, het kiezen voor je eigen belangen en behoeften als verpleegkundige niet per 

definitie onethisch is, zelfs wanneer wordt erkend dat de zorg voor de patiënten noodzakelijk 

is. Ten tweede belicht het concept het reflectieve leerproces van het leren (h)erkennen van eigen 

grenzen en behoeften binnen de zorgverlening. Ten derde creëert het concept ruimte voor het 

opnemen van zowel rede als emotie als morele bronnen van kennis bij iemands beslissing over 

(zelf)zorg. Tot slot laat dit concept zien dat het belangrijk is om de zorgrelatie in een sociale en 

politieke context te plaatsen, zodat de verantwoordelijkheid voor het creëren van een balans 

tussen zelfzorg en zorgzaamheid verdeeld kan worden tussen de verpleegkundige, haar 

patiënten en de omgeving.  

 Daarnaast biedt het onderzoeken van de spanning tussen zelfzorg en altruïsme, zelfzorg 

en zelfopoffering en zelfzorg en de institutionele context van zorg belangrijke inzichten voor 

de uiteenzetting van het concept ‘zelfzorg’. Uit de hierboven beschreven literatuur blijkt dat de 

spanning tussen de behoeften van het zelf en de ander voorgesteld kan worden als complex, 

meerledig, tegenstrijdig en conflicterend. In het nadenken over de ervaren zelfzorg spelen 

relationaliteit, afhankelijkheid, contextualiteit en kwetsbaarheid een fundamentele rol. Erkend 

dient te worden dat het zelf verweven is met anderen en de wereld om iemand heen. De 

verpleegkundige en haar patiënt nemen voor een kort tijdsbestek intensief deel aan elkaars 

leven, gaan beiden op in de relatie en versterken hun identiteit in de onderlinge relatie. De 

verpleegkundige kan daardoor niet vanuit een neutrale positie een keuze maken over de balans 

tussen de behoeften van haarzelf en die van de patiënt. Net zomin als dat zij de invloed van de 

relatie kan inperken of controleren. In dit proces is de ervaren zelfzorg een dynamisch en 

veranderlijk begrip, waarbij het zelf beïnvloedt, gevormd en geraakt wordt door relaties met 

anderen, onvoorziene gebeurtenissen, maatschappelijke tendensen en politieke besluiten. De 

ervaren zelfzorg van de verpleegkundige kan daardoor niet geconceptualiseerd worden als het 

zoveel mogelijk beperken van zelfopofferende handelingen. De verpleegkundige kan namelijk 

iets van haar eigen belangen en behoeften opgeven ten behoeve van een groter goed en daar 

zelfrealisatie en voldoening in vinden (van Heijst, 2011; van Nistelrooij, 2014, 2015). 
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Tegelijkertijd kan de verpleegkundige een deel van haarzelf kwijtraken door overidentificatie 

met andermans noden, waardoor de zorg voor het zelf gerechtvaardigd lijkt te zijn (Pettersen, 

2012).  

 Op een diepere laag draait het daardoor niet om het vinden van een balans tussen de 

behoeften van het zelf en de ander, het geven van voorrang aan één van deze twee behoeften,  

of om het overstijgen van de categorieën die een tegenstelling creëren tussen zelfzorg en 

zelfopoffering of altruïsme. De ware betekenis van zelfzorg kan gevonden worden door een 

constante heen en weer beweging van de verpleegkundige tussen het grotere geheel en de 

verschillende delen van een zorgrelatie. Het grotere geheel is in deze de plaatsing van de 

zorgrelatie in een politiek kader om politieke en machtsstructuren bloot te leggen die een 

negatieve invloed hebben op de ervaren zelfzorg. De kleine delen worden gekenmerkt door de 

eigen identiteit en onderlinge relaties met de sociale omgeving. In deze voortdurende heen en 

weer beweging van de verpleegkundige tussen deel en geheel worden interpretaties, 

verwachtingen en morele kennis omtrent mentale zelfzorg voortdurend bevraagd en getoetst, 

waardoor zij steeds dichter bij de eigenlijke kern kan komen van wat mentale zelfzorg voor 

haar betekent.  

 

2.10 Sensitizing concepts 

Het is van belang om bij fenomenologisch onderzoek met een zo open mogelijke houding het 

onderzoek in te gaan. Sensitizing concepts zijn attenderende en richtinggevende begrippen die 

de aandacht van de onderzoeker kunnen sturen tijdens het analyseren van data, ter voorkoming 

dat hij verdwaalt in de hoeveelheid informatie (Bowen, 2006). De sensitizing concepts die 

voortvloeien uit mijn eigen voorkennis en na de theoretische verkenning, zijn: mentale zelfzorg, 

zelfopoffering, goede zorg, relationaliteit, innerlijke spanning, altruïsme, grijs gebied, patiënt-

verpleegkundige relatie, negatieve emoties, positieve emoties, werkdruk en copingstrategieën.  
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3. Methode 

3.1 Onderzoeksbenadering 

Deze studie hanteert een fenomenologische onderzoeksbenadering. Fenomenologisch 

onderzoek richt zich namelijk op de geleefde ervaring van een bepaald verschijnsel. De focus 

ligt bij fenomenologisch onderzoek niet op verklaren, maar op het blootleggen en begrijpen van 

de complexiteit en de meerduidigheid van een bepaald fenomeen (Creswell & Poth, 2018).   

Deze onderzoeksbenadering biedt mij de mogelijkheid om de geleefde ervaringen van 

verpleegkundigen omtrent mentale zelfzorg op de werkvloer zowel als geheel als in de context 

waarin ze plaatsvinden te duiden, en is daarom passend binnen dit zorgethische onderzoek11. In 

hoofdstuk vijf wordt deze epistemologische basis in dialoog gebracht met het zorgethisch 

theoretisch kader die de denkrichting van het onderzoek construeert. Deze dialectische relatie 

tussen empirie en theorie doet recht aan het zorgethische karakter van onderzoek (Leget et al., 

2017) 

 

3.2 Onderzoeksmethode 

Voor dit onderzoek is de methode Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) gehanteerd. 

De geleefde ervaring vormt de epistemologische basis van onderzoek bij de IPA. Het doel van 

deze onderzoeksmethode is om in detail te onderzoeken hoe een sociaalhistorisch gesitueerd 

persoon betekenis geeft aan specifieke levenservaringen (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Deze 

onderzoeksmethode past bij het doel van dit onderzoek, aangezien ik een diepgaand begrip wil 

creëren over de persoonlijke ervaringen van de verpleegkundigen ten aanzien van mentale 

zelfzorg. Als onderzoeker heb ik een actieve rol in het volledig doorgronden van deze geleefde 

ervaring. Eigen duidingen zijn daarbij nodig. Deze subjectiviteit wordt binnen de IPA-methode 

beschouwd als een toegevoegde waarde voor het onderzoek (Smith & Osborn, 2008). Er wordt 

van mij als onderzoeker een open en reflexieve attitude verwacht om zo dicht mogelijk bij de 

belevingswereld van de verpleegkundigen te kunnen komen, waarbij ik mij bewust ben van 

eigen vooronderstellingen. Hieraan heb ik tegemoet getreden middels bridling – het beteugelen 

van deze vooronderstellingen (Finlay, 2008) – door het bijhouden van een reflexief logboek 

(zie bijlage A) en memo’s (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).   

 

 

 
11 Smith, D.W. (2013). Phenomenology. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed). 

Geraadpleegd op 29 september 2021 van, https://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/phenomenology/ 
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3.3 Onderzoekseenheid 

In deze studie ligt de focus op de ervaring van verpleegkundigen omtrent mentale zelfzorg op 

de werkvloer. Onderzoeksgegevens zijn verzameld worden op de afdeling Longgeneeskunde 

& Longchirurgie in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Aangezien elke 

verpleegkundige een ervaring kan hebben met mentale zelfzorg op de werkvloer, ongeacht 

leeftijd, sekse of het aantal werkjaren, is het werkzaam zijn als verpleegkundige op deze 

afdeling het enige inclusiecriterium geweest bij het verzamelen van respondenten. Zij zijn 

zowel mondeling als per werkmail benaderd met een uitleg over de achtergrond en het doel van 

de studie (zie bijlage B). IPA richt zich op een kleine populatie, omdat het veel tijd kost om 

individuele transcripten tot in detail te bestuderen (Smith & Osborn, 2008). Voor dit onderzoek 

heb ik vier verpleegkundigen geïnterviewd: één man en drie vrouwen, variërend in leeftijd 

tussen de 27 en 58 jaar, zowel mbo, hbo als inservice opgeleid en tussen de 3 en 38 jaar 

werkervaring. In overeenstemming met hen hebben twee gesprekken op de afdeling 

plaatsgevonden, één in de thuissituatie en één via Skype. De interviews hebben tussen de 45 en 

60 minuten geduurd.  

 

3.4 Dataverzameling 

Data is verzameld middels semigestructureerde interviews, zodat de gevoelens, gedachten en 

ervaringen van de verpleegkundigen de ruimte kregen om op te lichten (Johnson & Parry, 

2015). Bij deze manier van interviewen ontbreekt een vooropgestelde structuur (Cresswell, 

2013). Dit past bij de fenomenologie; een open houding van waaruit ervaringen worden 

beschreven (Dahlberg et al., 2008). Wel heb ik gebruik gemaakt van een topiclijst met vragen 

(zie bijlage C) om enige richting te geven aan het gesprek, zodat de hoofd- en deelvragen 

beantwoord konden worden. De interviews zijn opgenomen met een voicerecorder nadat de 

respondenten hier schriftelijk toestemming voor hadden gegeven middels een Informed consent 

(zie bijlage D). Hierdoor konden de interviews na afloop getranscribeerd en geanalyseerd 

worden.   

 

3.5 Data-analyse 

Voor de analyse van data middels de IPA zijn de zes fasen van Smith en Osborn (2008) als 

uitgangspunt genomen. In figuur 2 zijn deze verschillende fasen weergegeven.  
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 FASEN INTERPRETATIVE PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS 

STAP 1 Lezen en opnieuw lezen van de data; 

Transcriberen van geluidsopname en herhaaldelijk lezen van transcript. 

Irrelevante informatie wegstrepen.  

Relevante fragmenten uit het transcript opdelen in een overzichtelijke tabel.  

 

STAP 2 Open codes toekennen aan fragmenten; 

Hierbij dicht bij de taal van de deelnemer blijven.  

Opvallende zaken en vooronderstellingen noteren in memo’s in de kantlijn. 

 

STAP 3  Opkomende thema’s beschrijven;  

Codes groeperen tot categorieën en deze categorieën samenvoegen tot thema’s. 

Hierbij continu oog blijven houden voor het originele transcript.   

 

STAP 4 Overige transcripten analyseren (stap 1 t/m 3);  

 

STAP 5 Overkoepelende thema’s opstellen;  

Thema’s van alle respondenten met elkaar vergelijken en analyseren.  

Oog houden voor overeenkomsten en verschillen tussen afzonderlijke 

transcripten.   

Tekstfragmenten binnen de overkoepelende thema’s groeperen in een 

overzichtelijke tabel, zodat de onderlinge samenhang zichtbaar wordt.  

STAP 6 Overkoepelende thema’s verwerken in resultatenhoofdstuk  

De verslaglegging van de resultaten illustreren met citaten.  

 

Figuur 2. Fasering data-analyse IPA (Smith & Osborn, 2008) 

 

De data-analyse is tot stand gekomen binnen de hermeneutische cirkel, waarbij herhaaldelijk 

heen en weer is bewogen tussen het geheel en de delen van data, alsmede tussen de zes fasen 

van de data-analyse (Smith et al., 2009). Een visueel beeld over het data-analyseproces is te 

vinden in bijlage E.  
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3.6 Ethische overwegingen  

Tijdens het onderzoek is de anonimiteit van de respondenten gewaarborgd. Data zijn niet tot de 

persoon herleidbaar. In het resultatenhoofdstuk worden de verpleegkundigen aangeduid met 

Q1, Q2, Q3 en Q4. Verder stond vrijwillige deelname centraal. Hiervoor werd de deelnemers 

gevraagd een Informed consent te ondertekenen (zie bijlage D). Het sleutelbestand waarin 

vermeld staat welke code bij welke verpleegkundige hoort en de Informed consent formulieren 

zijn opgeslagen op een beveiligde netwerkschijf van de Universiteit voor Humanistiek.  

Het praten over mentale zelfzorg kan voor de verpleegkundigen een gevoelig onderwerp 

zijn en voor ongemak zorgen. Hoewel doorvragen van belang kan zijn om de ervaringen te 

doorgronden, mag dit nooit ten koste gaan van het mentale welzijn van de verpleegkundigen. 

Daarom heb ik zowel in mijn informatiebrief opgenomen, als mondeling benoemd tijdens het 

gesprek, dat de deelnemers niet verplicht zijn een vraag te beantwoorden indien zij zich hier 

niet comfortabel bij voelen. Tevens heb ik tijdens het gesprek een sensitieve en responsieve 

houding aangenomen door oog te hebben voor lichamelijke signalen die eventueel ongemak 

weergeven en hier voorzichtig mee om te gaan.  

 

3.7 Kwaliteitscriteria 

De kwaliteit van dit onderzoek is gewaarborgd middels een aantal kwaliteitscriteria: 

betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en overdraagbaarheid. Om de betrouwbaarheid van dit 

onderzoek te vergroten, is bridling toegepast. Hiermee erken ik mijn vooronderstellingen niet 

volledig terzijde te kunnen zetten (Finlay, 2008). Tevens is de betrouwbaarheid verhoogd door 

het iteratieve proces van dataverzameling en -analyse. De geloofwaardigheid van het onderzoek 

is vergroot middels datatriangulatie; verschillende wetenschappelijke literatuur is geraadpleegd 

en theorie en empirie zijn met elkaar in dialoog gebracht (Creswell & Poth, 2018). Om de 

overdraagbaarheid van de resultaten te bewerkstelligen is een rijke, uitgebreide en 

gedetailleerde beschrijving gegeven van de empirische bevindingen, waardoor de lezer zelf kan 

beoordelen of de bevindingen toepasbaar zijn in hun praktijk (Creswell, 2013).  
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4. Resultaten  

In dit hoofdstuk wordt de tweede deelvraag beantwoord, namelijk: wat is de geleefde ervaring 

van verpleegkundigen op de afdeling Longgeneeskunde & Longchirurgie in het St. Antonius 

Ziekenhuis met betrekking tot mentale zelfzorg op de werkvloer? Uit de analyse van de data 

zijn zes overkoepelende thema’s naar voren gekomen die bij alle respondenten enigszins in 

gelijke mate aanwezig zijn en deze geleefde ervaring omvatten. Dit zijn de thema’s: 

transformatie naar een nieuw ideaal, in de verwachting gevangen, manoeuvreren tussen wens 

en werkelijkheid, gedragen door verbinding, tot hier en niet verder en in het oog van de storm 

is het stil. De geleefde ervaring van de verpleegkundigen omtrent mentale zelfzorg start met 

een ‘transformatie naar een nieuw ideaal’. De overige vijf thema’s spelen elk een cruciale rol 

binnen deze verandering. Gezamenlijk tonen zij aan dat de transformatie naar een leefwereld 

waarin de verpleegkundige op mentaal vlak beter voor zichzelf leert zorgen een dynamisch 

proces is. 

Ik ben me er terdege van bewust dat ik de belevingswereld van de verpleegkundigen 

nooit in al zijn volledigheid en complexiteit zal kunnen vangen. Een aanvullend opgedaan 

zorgethisch inzicht is dat taal, alhoewel cruciaal in een proces van betekenisgeving, nooit 

helemaal de kern van een emotie of een (lichamelijke) ervaring kan vatten12. Daarom zijn zes 

grafische afbeeldingen ontworpen13 die elk een overkoepelend thema weergeven. Een ander 

verkregen inzicht is namelijk dat beeldmateriaal kan resoneren en kan zorgen voor verbinding 

met datgene wat taal niet kan grijpen14.  

Om betekenis te kunnen geven aan het grotere geheel, in dit geval de geleefde ervaring 

van de verpleegkundigen omtrent mentale zelfzorg, is het conform Gadamer (1960) van belang 

om alle onderdelen, namelijk de overkoepelende thema’s, te doorzien. Ik nodig u als lezer uit 

om heen en weer te bewegen tussen de afbeeldingen en de bijpassende tekst, zodat beiden aan 

rijkheid kunnen winnen. Door deze wisselwerking kunnen de delen bijdragen aan de betekenis 

van het geheel en kan het geheel de betekenis van de delen bepalen (Gadamer, 1960). Hierdoor 

hoop ik beter recht te doen aan de ervaringen van de verpleegkundigen. 

 
12 Dit inzicht is verkregen door het volgen van de module ‘ZEB-20 Ethische competenties in zorg- en 

welzijnsinstellingen’. 
13 De afbeelding zijn ontworpen door Sietske Hoekstra, een goede vriendin en tevens grafisch vormgever. Zij heeft 

mijn interpretatie van en conceptuele ideeën over de geleefde ervaring van de verpleegkundigen tot leven weten 

te brengen. 
14 Dit inzicht is opgedaan door het volgen van de module ‘ZEB-51 Zorgethische analyseren’.  
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4.1 Transformatie naar een nieuw ideaal   

Het eerste overkoepelende thema betreft een “transformatie naar een nieuw ideaal”. Deze 

verandering naar een leefwereld waarin de verpleegkundige op mentaal vlak beter voor zichzelf 

leert zorgen, wordt door de verpleegkundigen ervaren als een voortdurend leerproces dat 

gepaard gaat met “vallen en opstaan (Q2)”. Zij blikken terug op hun tijd als beginnend 

beroepsprofessional als “lastig (Q3)”, waarin gevoelens van “onrust (Q3)” en “onzekerheid 

(Q2, Q3, Q4)” de boventoon voerden. Er werd door de verpleegkundigen een hoge 

verantwoordelijkheid ervaren om de zorg voor de patiënt “zo goed mogelijk (Q2)” te willen 

doen.  

 

Dan was ik puur, zodra dat pak [werkuniform] aan ging, ging die knop om 

en ging ik gewoon doen wat ik moest doen voor mijn patiënten en dan was 

niks te gek en te veel (Q1).  

 

Deze aangenomen werkhouding leidde onder andere tot regelmatig overwerken, “tegen alles 

wel ja (Q2)” zeggen en onvoldoende energie ervaren in de thuissituatie, met zelfuitputting als 

gevolg.  

 

Ehm, altijd overwerken, en dan wel goed voor de patiënt zorgen maar niet 

voor mezelf en dan echt helemaal dwars af zijn na een avonddienst, dat ik 

om 01:00 uur [een avonddienst stopt om 23.45] naar huis ging hè, en dat 

was niet een uitzondering hoor, en dan huilend op de parkeerplaats naar de 

auto loop, hè […] dat gaf frustratie en stress en hoofdpijn. En migraine 

(Q1).  

 

De huidige manier van werken voelde “niet meer oké” en “dat moet anders” (Q1). Dit 

kantelpunt kan enerzijds plaatsvinden door een plotseling event, zoals het krijgen van COVID-

19, die de verpleegkundigen tot een andere manier van werken “dwingt” (Q2, Q4). Anderzijds 

is dit een bewustwordingsproces dat enkele jaren in beslag heeft genomen, waarin de 

verpleegkundige leert “dat je ook af en toe wel een keer eh niks hoeft te doen en dat je even 

tijdens je dienst ook even mag rusten en niet maar de hele dag door hoeft te lopen (Q1)”. In 

deze transformatie speelt het verkrijgen van vertrouwen in de bekwaamheid van jezelf als 

verpleegkundige een cruciale rol. Dit zelfvertrouwen groeit middels het opdoen van 



39 
 

werkervaring, waardoor steeds minder twijfel ervaren wordt om het juiste te doen. Dit creëert 

rust en zorgt ervoor dat de verpleegkundige haar werk steeds beter kan afbaken.   

Het gewenste ideaal met betrekking tot mentale zelfzorg wordt door de 

verpleegkundigen niet ervaren als vaststaand of definitief, maar dient eerder geïnterpreteerd te 

worden als een continu reflectieproces waarin eigen handelen wordt bevraagd en getoetst. De 

verpleegkundige die zij willen zijn is daardoor voortdurend in ontwikkeling. De volgende 

deelparagrafen laten zien dat deze transformatie naar het ideaalbeeld geen lineair proces is, 

maar wordt gekenmerkt door een grillig verloop.  
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4.2 In de verwachting gevangen  

De verpleegkundigen ervaren dat de vorming tot de verpleegkundige die zij willen zijn, gepaard 

gaat met het omgaan met bepaalde verwachtingen. Deze verwachtingen kunnen de 

verpleegkundigen ervaren op drie niveaus. Ten eerste gaat dit over verwachtingen die 

verpleegkundigen zichzelf (onbewust) opleggen door bepaalde normen of 

karaktereigenschappen. Ten tweede komen deze verwachtingen tot stand door het eigen 

handelen te vergelijken met dat van collega’s. Tot slot worden deze verwachtingen gecreëerd 

door de behoeften van patiënten. Deze verwachtingen, die zowel van binnenuit als van buitenaf 

druk uitoefenen op de verpleegkundigen, hebben sterke invloed op de morele betekenis die de 

verpleegkundigen verlenen aan goede (zelf)zorg. Zo beschrijft één van de verpleegkundigen 

dat reeds tijdens de opleiding een bepaalde verwachting bij haar werd gecreëerd over wat 

‘verpleegkundige zijn’ inhoudt.  

 

Ja tijdens de opleiding wordt daar toch eh wel focus opgelegd, dat eh, straks 

heb je zoveel patiënten, hoor je dat zelf te kunnen doen, ehm, dat zegt 

iedereen met de beste intentie omdat de druk [werkdruk] hoog is, maar dat 

wordt al vrij snel in je opleiding eh, de nadruk opgelegd dat dat wel 

noodzakelijk is straks (Q4). 

 

In combinatie met een karakter dat door haar omschreven wordt als perfectionistisch, ontstond 

hierdoor een norm dat zij “een x aantal patiënten” zelfstandig moest kunnen verzorgen 

“ongeacht eh, bijzonderheden daar omheen (Q4)”. Deze norm kan leiden tot het niet vragen 

van hulp aan collega’s, waardoor een hogere ervaren werklast kan ontstaan en tevens gevoelens 

van teleurstelling over de eigen aanpak.   

 

Nou je bent toch, ja je bent toch een beetje teleurgesteld. Niet dat je helemaal 

in zak en as zit, maar, ja je, je denkt wel van ‘nou ik had het toch wat beter 

aan moeten pakken’ en ja het is gewoon zonde door eh, doordat ik op dat 

moment dacht van ‘nou even doorgaan’ en alles maar zelf proberen aan te 

pakken, dat je dan uiteindelijk, eh, dat het uiteindelijk zwaarder valt aan het 

einde van je dienst (Q2).  
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Ondanks dat de verpleegkundige tijdens werkmomenten, waarin zij “weer overweldigd wordt 

(Q1)”, duidelijk voelt dat zij hulp nodig heeft, wordt het uiten van de hulpvraag richting 

collega’s ervaren als vervelend, aangezien zij dan “weer zien dat ik dingen niet af heb (Q1)”. 

Hierbij vergelijkt de verpleegkundige haar eigen manier van werken met die van haar collega’s, 

en “die gaan zelf netjes strak en vlot hun eigen schema doen (Q1)”. Het voelt dus alsof zij, in 

tegenstelling tot haar collega’s, de werkstructuur niet kan bewaken. De verpleegkundige kan 

haar eigen gecreëerde idee van een verpleegkundige die zelfstandig werkt en haar zaken op 

orde heeft niet waarmaken en dit veroorzaakt een innerlijke spanning. Deze spanning wordt 

vergroot doordat de verpleegkundige aanneemt dat haar collega’s hun overgebleven tijd  

misschien wel willen besteden aan andere zaken en niet om haar te helpen, waardoor zij de 

drempel tot het vragen van hulp nog groter lijkt te maken. Echter, het lukt de verpleegkundige 

om dit gevoel in specifieke situaties los te laten. De hoge werkdruk moet dan echt “zichtbaar” 

en “meetbaar (Q1)” zijn. Deze maatstaf bewerkstelligt de verpleegkundige door zichzelf af te 

vragen of de werkdruk voor een ander op dat moment ook te veel zou zijn. De uitkomst op deze 

vraag heeft invloed op de mate waarin de verpleegkundige zich comfortabel genoeg voelt om 

hulp te vragen. 

 

Weet je, als het echt de spuigaten uitloopt dan is het prima, dan zeg ik van 

‘jongens ik krijg dit allemaal niet af, het is te veel’ en dan weet ik dat het 

voor een ander ook te veel zou zijn. Dus het is meer het inschatten of het 

voor mij te veel is of dat het algemeen teveel is (Q1). 

 

De verpleegkundige lijkt dus voor zichzelf de verwachting te creëren dat zij zelfstandig haar 

werk moet kunnen doen om een ‘goede verpleegkundige’ te zijn, gevoed door het idee dat haar 

collega’s dit ook kunnen. Deze bewijsdrang naar het zijn van een goede verpleegkundige 

veroorzaakt een sterk verlangen om “bijna door het vuur” te willen gaan “om er maar voor te 

zorgen dat het allemaal goed loopt en dat het zo perfect mogelijk gaat (Q2)”. Dit streven naar 

perfectie ontspringt vanuit een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. De verpleegkundige is zich 

er terdege van bewust dat haar handelen een grote impact heeft op andermans leven, waardoor 

weinig ruimte gevoeld wordt om fouten te maken. Eén fout kan immers de patiënt in groot 

gevaar brengen. Deze druk om te presteren ervaart één van de verpleegkundigen als blijvend 

spannend en dit heeft een negatieve uitwerking op het gevoel competent genoeg te zijn.  
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[…] ook vooral als er iets eh, nieuw is, of mij onbekend, of een instabiele 

situatie bij een patiënt, dat ik dat toch altijd spannend blijf vinden, in ieder 

geval nu na ruim 3 jaar, of om en nabij 3 jaar verpleegkundige zijn, voel ik 

dat nog steeds in best wel wat situaties dat ik dat eh, ja toch als spannend 

ervaar of ik het juiste doe, of ik genoeg weet om juist te handelen (Q4). 

 

De verpleegkundige ervoer dat deze onzekerheid dieper werd gevoed tijdens haar re-

integratieperiode na het krijgen van COVID-19. Zij ondervond gedurende deze periode een 

duidelijk verschil tussen haar lichaam dat langzaam herstelde en haar geest die meer moeite had 

met het omgaan met deze ‘nieuwe’ verpleegkundige die (nog) niet in staat was om haar oude 

werkhouding voort te zetten.  

 

Ehm, het fysieke ging langzaam beter, maar ehm, het had wel heel erg een 

klap op de zelfvertrouwen en ook in mij als verpleegkundige, of ik bekwaam 

was om de meest basale taken uit te voeren. Ehm, dat, dat, door 

vergeetachtigheid, vermoeidheid, was ik niet meer zeker van mijn zaak en 

dat, kon ik dingen echt mee naar huis nemen, met twijfels of ik gewoon, 

simpele taken wel juist had uitgevoerd of dat ik iemand niet echt in gevaar 

had gebracht met handelingen […] ehm, dat, ja, echt twijfelen over de meest 

basale kennis die je eigenlijk daarvoor al lang kon (Q4). 

 

Gedurende deze periode waarin zij haar identiteit als verpleegkundige opnieuw moest leren 

vormgeven en omarmen, kreeg de innerlijke spanning met betrekking tot het vragen van hulp 

een diepere laag. Het zelfstandig willen blijven handelen was niet langer alleen verbonden met 

de beeldvorming over het zijn van een goede verpleegkundige, maar kon ook leiden tot het 

daadwerkelijk in gevaar brengen van zowel zichzelf als de patiënt. Dit veroorzaakte een 

innerlijk conflict tussen “als ik nu iets uitvoer waar ik twijfels over heb en dat gaat niet goed, 

dan heb ik een probleem (Q4)” en “waarom moet ik nu hier advies om, om vragen, want ik 

hoor dit allang te weten (Q4)”. Het daadwerkelijk vragen van hulp, aangezien de veiligheid 

van de patiënt en zijzelf te allen tijde voorop staat, werd dan ook ervaren als het over moeten 

stappen van een drempel.   

Met betrekking tot de balans tussen de zorg voor de patiënt en de zorg voor zichzelf, 

ervaren de verpleegkundigen dat dit beïnvloed wordt door het moeten stellen van prioriteiten. 

De ervaringen wijzen uit dat deze prioriteit voornamelijk bij de zorg voor de patiënt gelegd 
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wordt. Enerzijds omdat de verpleegkundige ziet dat zij niet degene is die zorg nodig heeft, 

“omdat ik daar aan het werk ben […] Hij ligt daar ziek te wezen, ik niet. Ik ga eind van de dag 

weer naar huis. Ja [stilte]. Dat (Q1)”. Anderzijds voelt de verpleegkundige ook niet altijd een 

mogelijkheid tot het kunnen maken van een afweging in de zorg voor de patiënt of de zorg voor 

zichzelf, daar het om een kwestie van leven of dood gaat.   

 

Ehm, maar ik denk, ja, treat first what kills first. Ja die patiënt gaat eerder 

dood als ik, dus ja, dan stel je dat uit […] ja dus als dat echt, echt nodig is, 

acute dingen zijn, dan stel ik mezelf, mijn eigen zorg, daarvoor uit, voor de 

patiënt (Q3).  

 

Tevens is de verpleegkundige zich ervan bewust dat er “ook dingen op bepaalde tijdstippen 

gewoon van je verwacht (Q4)” worden. Dit maakt dat bepaalde handelingen niet zomaar 

uitgesteld kunnen worden, “omdat er altijd weer een individu aan vast zit die daar echt heel 

veel hinder van ervaart […] het is niet een papier op kantoor wat tot morgen kan wachten 

(Q4)”. Ondanks dat de verpleegkundige op rationeel vlak duidelijk voor zichzelf kan bedenken 

dat de zorg voor de patiënt in bepaalde situaties voorrang heeft, heerst in een reflecterend 

moment achteraf ook de gedachte het anders te willen. Het te weinig tijd voor zichzelf nemen 

tijdens een dienst wordt dan ervaren als negatief. Al wordt hierin niet altijd een andere 

mogelijkheid gevoeld en blijft het bij de gedachte dat het “jammer (Q3)” is. Juist dan is het 

voor de verpleegkundige extra lastig als de verwachtingen van de patiënt over de te leveren 

zorg niet overeenkomen met de zorg die de verpleegkundige kan leveren. 

 

Ja ik denk, omdat het toch, ehm, zij afhankelijk zijn van mij, ehm, en ik ook 

vervelend vind als hun een negatief beeld hebben over mij, terwijl ik mijn 

best heb gedaan en ik dat soms niet, eh, dat dat niet voldoende in hun 

beleving is geweest, dus je gaat jezelf te buiten door te, te rennen, vliegen 

letterlijk en figuurlijk met, met werkzaamheden, en dat is dan niet toereikend 

genoeg in hun beleving en dat doet dan terneerslag wel op mijn eh, mentaal, 

dat ik denk ‘ja maar ho even, pardon, ik doe het voor u en dit en dit is de 

reden’, maar he, ja dat zijn ook wel de momenten waarop ik dat thuis wel 

meeneem, eh, dat dat dan nog even blijft hangen en ik ook nodig heb om 

thuis te bespreken, nou bij mijn partner, ‘mijn dag is zo en zo verlopen en ze 
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waren niet dankbaar’ of iets in die zin, dat, dat, dat glijdt dan moeilijker van 

mijn rug, dat neem ik wel mee naar huis dan (Q4). 

 

Binnen de patiënt-verpleegkundige-relatie is dus niet alleen de patiënt afhankelijk van de zorg 

die de verpleegkundige verleent, ook de verpleegkundige is afhankelijk van een positieve 

reactie van de patiënt op de geboden zorg voor haar eigen gemoedstoestand en om haar werk 

los te kunnen laten. 
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4.3 Manoeuvreren tussen wens en werkelijkheid  

Uit de vorige deelparagraaf kwam naar voren dat de verpleegkundigen ervaren dat de prioriteit 

van zorg voornamelijk bij de patiënt ligt, teweeggebracht door verscheidene verwachtingen. 

Terwijl dit door de verpleegkundige niet altijd als wenselijk wordt gezien. Een ander aspect wat 

een onlosmakelijk effect heeft op de stemming van de verpleegkundige is de hoge ervaren 

werkdruk. De verpleegkundige ervaart dat zij voortdurend moet manoeuvreren tussen haar 

wensen met betrekking tot hoe zij de zorg zou willen vormgeven en de werkelijkheid waarin 

de hoge werkdruk haar er vaak van weerhoudt om dit te kunnen doen. Wat de effecten zijn van 

deze heen en weer beweging tussen ideaal en realiteit op de verpleegkundige haar mentale 

gezondheid, wordt in dit deelhoofdstuk nader omschreven.   

 Vooropgesteld dient te worden dat de verpleegkundigen geen moeite hebben met af en 

toe “hard (Q4)” werken, dit is nu eenmaal onderdeel van het beroep als verpleegkundige. 

Echter, er wordt een grens bereikt op het moment dat “het meerdere dagen zijn of meerdere 

keren ontevreden patiënten zijn, dan eh, het zich eigenlijk opstapelt en dan, dan te veel wordt, 

ja (Q4)”. De verpleegkundige ervaart een duidelijk verschil in haar “mentale gevoel (Q4)” 

tussen een rustige dag, waarin zij “veel lol uit, ja, veel voldoening” put uit haar werkzaamheden 

of een drukke dag waarin zij voortdurend het gevoel heeft “de zorg [patiëntenzorg] tekort te 

doen” (Q4). Door deze aanhoudende drukte ervaart één van de verpleegkundigen bijvoorbeeld 

geen tijd voor neventaken die haar juist energie opleveren, zoals het doen van onderzoek (Q3). 

Bij een andere verpleegkundige leidt deze hoge werkdruk tot gevoelens van onmacht.   

 

[…] als je weet dat je al, dat je al, al een paar stappen achter staat doordat 

je, doordat het een hoge werkdruk, dat het erg druk is, of, of doordat er te 

weinig personeel is, dan, eh, dan geeft het ook een beetje een gevoel van 

onmacht, van kom ik, kom ik uiteindelijk wel tot al mijn taken van de dienst 

(Q2). 

 

Ondanks dat de verpleegkundigen ervaren dat deze hoge werkdruk niet toegeschreven kan 

worden aan hun eigen werkhouding, werd deze ervaren werklast bij één van de 

verpleegkundigen wel in een mogelijke relatie gebracht met haar manier van werken.  

 

[…] ook kreeg ik iedere beoordeling te horen ‘je bent te langzaam, je gaat 

te traag, zorg nou toch eens dat je het beter doet, ga je prioriteiten stellen, 
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kijk eens naar die […] kijk eens naar die, kijk eens naar die, kijk eens naar 

die, die hebben altijd netjes keurig op tijd hun werk af (Q1). 

 

In een poging om deze ervaren werklast te ‘leren’ verminderen, werd voorgesteld om een dag 

mee te lopen met een collega: “En ik denk van ‘nou, prima, dat, ik kan altijd wat leren van een 

ander’. Echter, deze werkmethode van de collega was niet een aanpak waar zij zich goed bij 

voelde.  

 

Q1: […] ‘maar zoals jij werkt, wil ik niet werken’. Die was rats rats rats,  

alles snel af en helemaal top, en op zich vonden die patiënten dat wel oké, 

maar ik niet […]  

G: Want wat ontbreekt dan volgens jou?  

Q1: Eh, iets meer verdiepende aandacht.  

 

Voor de verpleegkundigen is het dus van belang om zelf een invulling te kunnen geven aan de 

uitvoering van hun beroep. Zoals dat het kunnen bieden van verdiepende aandacht iets is wat 

het werk voor deze verpleegkundige zinvol maakt. Zij ervaart namelijk dat deze vorm van 

verbinding met de patiënt op het juiste moment een wezenlijk verschil kan maken in de kwaliteit 

van zorg.  

 

[…] soms is het tijdstip daar omdat je dan de aandacht van je patiënt hebt 

[…] en dan kun je het er straks wel over hebben, maar nu voel ik hem, en 

dat wil ik ook dan graag bij mijn patiënt laten voelen […] Over iets praten 

en iets voelen en dan op dat moment iets voelen veranderen dat, dat gaat 

ook hier [wijst naar hoofd] veranderen […] Dat verandert ook in jouw brein 

en dan kunnen ze andere linken gaan leggen (Q1). 

 

Echter, de verpleegkundigen ervaren in het huidige werkklimaat dat de tijd met de patiënt te 

beperkt is “terwijl je nog niet helemaal klaar bent in je beleving (Q4)”. De verpleegkundigen 

zouden graag meer verdiepende aandacht willen hebben voor bijvoorbeeld iemand die “een 

persoonlijk verhaal deelt of verdrietig is (Q4)”. Dit wordt echter belemmerd door de vele 

andere uit te moeten voeren taken. Het innerlijke conflict tussen weten hoe je de zorgt wilt 

vormgeven en ongewenst aanvaarden dat dit niet mogelijk is, omschrijft de verpleegkundige 

als een “akelig gevoel (Q4)”.  
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Niet alleen weerhoudt het gebrek aan tijd de verpleegkundige ervan om écht contact te 

maken met haar patiënten, ook wordt dit zorgmoment voortdurend onderbroken door collega’s, 

andere zorgdisciplines of patiënten die haar op datzelfde moment nodig hebben. Dit bezorgt de 

verpleegkundige een gevoel van stress, “want dan moet ik iedere keer terug naar de patiënt. 

Dan ga ik dingen lopen vergeten […] Dan moet de patiënt me er weer aan herinneren van ‘doe 

je dat nog even’ en dat vind ik ook prima dat ze dan doen, maar eigenlijk wil ik dat liever uit 

mezelf doen, dat ze dat niet hoeven te vragen (Q1)”. De verpleegkundige wordt dus continu uit 

haar “ritme (Q1)” gehaald en kan daardoor niet vasthouden aan haar eigen dagindeling. Gevolg 

van deze hoge werkdruk en het stelselmatig gestoord worden, is een vicieuze cirkel van 

negatieve emoties waar de verpleegkundige voor haar gevoel niet uit kan komen.    

 

[…] dan, ja, wordt de stress je dan eigenlijk te, ik kan het moeilijk loslaten 

als ik merk dat zo’n werkdag gaandeweg te veel wordt, kan ik niet zo 

makkelijk zeggen ‘het zij zo… Om 16:00 uur [einde dagdienst] zien we wel 

waar we gekomen zijn’, nee dat dat, jaagt me al stress aan gedurende die 

dag en dat kan ik niet zo makkelijk loslaten, nee […] en die stress uit zich 

niet in meer productiviteit, dat uit zich meer in eh, onsamenhangend mijn 

werkzaamheden uitvoeren wat me uiteindelijk nog meer tijd kost en 

daardoor ook nog meer stress gaat opleveren. Dus ik merk dat ik dan 

chaotischer te werk ga en dat levert me natuurlijk weinig op (Q4). 

 

De verpleegkundige weet dat een moment creëren om haar taken weer “op een rijtje te zetten 

(Q4)” haar rust zou kunnen geven. Echter, het gevoel van stress overwint op dat ogenblik om 

“maar doelloos door te gaan of nah ja, doelloos, iets minder gestructureerd door te gaan 

(Q4)”. Hierdoor raakt de verpleegkundige steeds verder verwijderd van het gevoel controle te 

hebben over haar werkzaamheden. 
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4.4 Gedragen door verbinding  

In de vorige deelparagraaf werd duidelijk dat de hoge werkdruk op verschillende manieren een 

negatieve uitwerking heeft op de gemoedstoestand van de verpleegkundigen. Eén van deze 

aspecten was het onvoldoende tijd ervaren in het contact met de patiënt. Echter, het lukt de 

verpleegkundigen (onderling) om, ondanks de hectiek van de dag, momenten van verbinding 

(met de patiënten) te vinden. Deze momenten spelen een cruciale rol in het mentale welzijn van 

de verpleegkundige. De verbinding met anderen leidt bij de verpleegkundigen namelijk tot het 

gevoel gedragen te worden. In de volgende alinea’s zal deze samenhang nader worden 

uitgewerkt.  

 De verpleegkundigen ervaren dat een band opbouwen met de patiënt “iets heel moois 

aan het vak (Q3)” is. Al is deze connectie soms maar van korte duur en met iedereen anders. 

Vanuit deze band kunnen zinvolle momenten ontstaan voor zowel de patiënt als de 

verpleegkundige.  

  

[…] en dan loop ik er ook wel eens langs ook al zorg ik niet voor die 

patiënten. Ik zie wel dat dat veel voor ze betekent en dat dat het herstel wel 

kan bevorderen (Q3).  

 

Deze daad voelt voor de verpleegkundige niet als “extra (Q3)” om te doen, aangezien ze 

voldoening ervaart in het gevoel van betekenis te kunnen zijn voor iemand. Andersom kan de 

patiënt ook (onbewust) voor de verpleegkundige zorgen, door het gezamenlijk uitvoeren van 

een herstel bevorderende activiteit die op beiden een (ander) positief effect heeft.    

 

En dan zorgt die patiënt, dat weet ‘ie natuurlijk niet, even ook voor mijn 

rustpunt. Dat als ik daar even mee adem zodat zij beter ademen, dan adem 

ik zelf ook en dan denk ik ‘hm, oké’[…] of als ze ernaar vragen zo van ‘lekker 

hè, even ademen’, dan zeg ik uiteraard ‘ja tuurlijk, dat helpt voor ons ook’, 

maar weet je, dat helpt ook (Q1). 

 

In de onderlinge relatie met collega’s ervaren de verpleegkundigen dat er voor elkaar wordt 

gezorgd. Dit doen zij onder andere door interesse te tonen in elkaars persoonlijke leven. Het 

geven van verdiepende aandacht aan een collega dient voor één van de verpleegkundigen tevens 

een hoger doel. Zij ervaart namelijk dat, door bewust interesse te tonen in haar collega’s, dit 

kan leiden tot een positief gevoel bij de ander. Deze positieve energie straalt iemand vervolgens 
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uit naar de omgeving, en dit komt weer ten goede aan de sfeer binnen het team; “En ik gedij 

het beste als de sfeer goed is (Q1)”. Door voor een ander te zorgen, lijkt zij daarmee 

tegelijkertijd voor zichzelf te zorgen. Tevens kan het luisteren naar iemands verhaal ervoor 

zorgen dat iemand zich “heel erg gesteund (Q2)” en “gehoord” voelt, vooral op de momenten 

waarop iemand minder goed in zijn vel zit. Zo ervaarden twee van de verpleegkundigen (Q2, 

Q4) tijdens hun re-integratietraject dat hun verhaal serieus werd genomen, waardoor zij zich 

verbonden konden blijven voelen met het werk en het team. Deze persoonlijke interesse leidde 

tot het gevoel nog “wel bij het team (Q2)” te horen. Het lijkt daarmee voor de verpleegkundigen 

van belang te zijn om zich (tijdens dergelijke periodes) een onderdeel te blijven voelen van het 

grotere geheel.  

 Een ander aspect dat bijdraagt aan de zorg met en voor elkaar is het bewaken van de 

eigen en elkaars grenzen. De verpleegkundigen ondervinden dat coaching hierin een belangrijk 

aspect is. Zo ervaart één van de verpleegkundigen dat zij het af en toe nodig heeft dat iemand 

haar aanspoort om haar werktempo iets te verlagen en meer momenten van rust te nemen.  

 

En mijn collega’s die zorgen heel goed voor mij. Die zien ook precies aan 

mij wanneer ik door begin te lopen [lacht] en die zeggen ook […] zo van eh 

‘ga je ook nog zitten? Ga je ook wat rustiger lopen?’ [lacht]. Echt, geweldig. 

Dus soms heb ik ook van buitenaf ehm iemand nodig die zegt zo van ‘joehoe.. 

een tandje lager mag ook wel.’ Ja (Q1). 

 

Een andere collega heeft deze ondersteuning van een collega soms nodig bij het maken van een 

beslissing over de patiëntenzorg. Het geeft haar een “veilig gevoel (Q4)” dat iemand met haar 

meedenkt, waardoor zij niet “de doorslaggevende, enige ben die, die dan een beslissing maakt 

(Q4)”. Deze verpleegkundige lijkt hiermee de verantwoordelijkheid te willen (ver)delen, zodat 

de uitkomst van de beslissing gezamenlijk gedragen wordt. Echter, de coaching van collega’s 

heeft niet altijd een positief effect op de verpleegkundige.  

 

Q4: Ja, en dan heb ik letterlijk ehm, collega’s die met meer ervaring, die 

ook aan de buitenkant die situatie wel zien gebeuren […] ‘[naam] waar ben 

je mee bezig, wat moet je nog doen, schrijf het op’, dus dat zij ook nog aan 

mij wel kenbaar maken dat, dat eh, dat ik chaotisch of gestrest dan overkom, 

dus 

G: En hoe voelt dat dan voor jou? 
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Q4: Ehm, dubbel, ene kant ben ik erg blij met het advies en aan de andere 

kant geeft het me een gevoel alsof ik student ben en niet, dat eigenlijk ook 

zelf weer hoor te bedenken en, eh, krijg ik snel van ‘[zucht], je bent nu toch 

al wat meer, je hebt nu toch al meer ervaring eh, waarom laat je het zo ver 

komen?’ […] Dat is een lat die ik zelf weer dan op een bepaald niveau leg 

ehm, ja wat ik er dan zelf van maak (Q4). 

 

Deze confrontatie van buitenaf leidde bij deze verpleegkundige tot gevoelens van 

minderwaardigheid. Hoe de begeleiding van collega’s ontvangen wordt, lijkt dus afhankelijk te 

zijn van het eigen gevoel over een situatie.  

 De verpleegkundigen ervaren dat zij zich er verantwoordelijk voor voelen dat iedereen 

“recht overeind blijft staan (Q3)”. Dit komt voort vanuit de wetenschap dat je elkaar nodig 

hebt in het zorgdragen voor de patiënten (Q3). Deze verantwoordelijkheid kan zich uiten in het 

melden van een hoge werkdruk richting de teamleider, zodat hierop actie kan worden 

ondernomen (Q3), maar ook door een collega te helpen bij het afbakenen van het werk.  

 

Q2: […] dat de arts, eh, vroeg aan de verpleegkundige van ‘oh ja dan kan 

jij dit [bloedgas] wel effetjes wegbrengen’, en terwijl duidelijk is dat dat een 

taak van de arts is om dat weg te brengen […] toen wilde diegene wilde dat 

doen en toen was ik in de koffiekamer en toen hadden we met collega’s 

zeiden we ook van ‘nee, dat, jij gaat weer terug en eh jij zegt dat de arts het 

moet doen, moet doen’ en eh, nee toen vond diegene, vond het best wel, ja 

was er een beetje onzeker over […] dus toen zijn we met een groepje zijn we 

gelijk naar de arts gegaan van ‘nee dit is niet, niet haar taak, dit moet jij 

doen’ […]  

G: En wat doet dat met je? 

Q2: Nee dat geeft wel een goed gevoel en je, je hebt ook wel een gevoel van, 

nou je staat er met zijn allen voor en eh […] je weet dat diegene ook eh, zich 

uiteindelijk er wel wat beter door voelt omdat, omdat er ook op, eh, ja, op je 

gelet wordt. 

 

Het opkomen voor een collega bezorgt deze verpleegkundige een goed gevoel. Het versterkt de 

onderlinge band en er wordt een gevoel van ‘samen sterk’ gecreëerd. Dit heeft een positief 

effect op het gevoel gedragen te worden (door je collega’s). 
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4.5 Tot hier en niet verder  

In het werk van de verpleegkundige is het bewaken van de eigen en elkaars grenzen dus een 

belangrijk thema. In de vorige deelparagraaf is stilgestaan bij hoe de verpleegkundigen elkaar 

hierin ondersteunen. In deze paragraaf wordt het thema ‘grenzen bewaken’ verder uitgediept. 

Duidelijk zal worden welke invulling de verpleegkundigen zelf geven aan het bewaken van hun 

grenzen tijdens hun werk en hoe dit samenhangt met mentale zelfzorg.  

 De verpleegkundigen ervaren dat het leren kennen van de eigen grenzen een leerproces 

is geweest. Voorheen kon bijvoorbeeld één van de verpleegkundigen “moeilijke verhalen 

(Q2)” lastig loslaten in de thuissituatie. Hij bemerkte dat dit hem veel negatieve energie kostte. 

Daarom moest hij een manier voor zichzelf zien te bedenken om het werk los te kunnen laten.  

 

[…] en voor mij heeft het wel geholpen door gewoon duidelijk tegen mezelf 

te zeggen ‘dat is een situatie van de patiënt, dat hoort bij de patiënt, dat is 

niet iets wat, ja wat van toepassing is op mij’, dat dat wel heel erg heeft 

geholpen, door eigenlijk een hele duidelijke grens daarin te stellen van 

‘werk is werk en dat is van de patiënt en thuis is mijn eigen omgeving’ en 

door die grens te stellen dat ik daar wel, ja dat ik daardoor minder mee naar 

huis heb genomen (Q2). 

 

Het creëren van een scheiding tussen werk en privé wordt dus als belangrijk ervaren voor de 

energiebalans. Dit lijkt bereikt te worden door een rationele beredenering. Tegelijkertijd wordt 

heel bedachtzaam omgegaan met het willen opbouwen van een hechte band met de patiënt. De 

verpleegkundige omschrijft dat je “bijna beste vrienden (Q2)” zou kunnen worden met een 

patiënt, kan “verdrinken (Q2)” in de zorg voor de ander. Vooral als je merkt dat je met iemand 

“een hele goede klik (Q2)” hebt, waardoor je “toch net wat andere gesprekken (Q2)” hebt en 

iets meer van jezelf deelt. Echter, de impact is vervolgens ook groot “als er dan iets met iemand 

gebeurt ofzo (Q2)”. De verpleegkundige ervaart daarom voortdurend voor de afweging te staan: 

“wat is het mij dan waard om, om daar zo ver in te gaan [in het patiëntencontact] (Q2)”.   

 Voor een andere verpleegkundige zit het verschil in aandacht voor de patiënt in de mate 

waarin iemand haar tijd opeist. Wanneer iemand bijvoorbeeld veel aandacht verlangt, dan merkt 

deze verpleegkundige dat zij zichzelf in bescherming neemt door een bepaalde afstand te 

creëren tussen zichzelf en de patiënt. De verpleegkundige ervaart dat zij bij een dergelijke 

patiënt bewust “een andere energie (Q1)” neerzet, diegene “professionele aandacht (Q1)” 

geeft. In tegenstelling tot een andere patiënt die zij omschrijft als “dat schatje op een ander bed 
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(Q1)”. Deze patiënt legt niet uit zichzelf beslag op haar tijd, dus die krijgt haar aandacht 

“spontaan (Q1)”. Het neerzetten van deze energie voelen de patiënten volgens haar ook, “zo 

van, tot hier en niet verder (Q1)”. Dit bezorgt de verpleegkundige een “fijn (Q1)” gevoel 

aangezien zij dan “zelf de regie (Q1)” kan houden over tot hoever zij de patiënt bij zichzelf 

binnen laat komen.  

Over het aanvoelen van haar eigen grenzen zegt deze verpleegkundige verder dat zij op 

bepaalde momenten voelt dat ze een rustmoment nodig heeft, “maar dan moet er nog even iets 

(Q1)” en “dan wil ik ook zelf even dat iets af is (Q1)”.  Dus dan mag deze aangevoelde grens 

even overschreven worden. Echter, het mogen overschrijden van deze grens lijkt bepaald te 

worden door de aard van de taak. Indien het een patiënt betreft die een “heel indringend gesprek 

(Q1)” wil voeren, dan wordt dit verzoek door de verpleegkundige afgewezen: “Dan zeg ik van 

‘joh, daar heb ik nu op dit moment even geen ruimte voor, eh, daar kom ik straks op terug’ 

(Q1)”. Als het gaat om een verpleegtechnische handeling “die even gedaan moet worden, dan 

is dat oké (Q1)”. De verwachting is dus dat een niet instrumentele taak meer tijd kost om te 

volbrengen dan een instrumentele taak. Bij het aanvoelen van een eigen grens lijkt 

eerstgenoemde minder prioriteit te krijgen.  

 Tevens is het aanvoelen van een eigen grens en hier vervolgens naar kunnen en willen 

handelen, afhankelijk van de mate van ‘schade’ die deze beslissing voor de omgeving heeft. Zo 

beschrijft één van de verpleegkundigen een moment waarin zij voor haar gevoel goed voor 

zichzelf zorgde.   

 

 […] ik was duizelig geworden bij de ADL [Algemene Dagelijkse 

Levensverrichtingen] zorg van een patiënt, nou op een gegeven moment 

dacht ik het gaat wel over, maar het ging niet over, dus dacht, ik zei tegen 

de student, ik zei ik loop heel eventjes weg, toen gaf ik ook wel aan mijn 

collega een seintje van nou ‘wil jij misschien die zorg overnemen, ik ben 

duizelig, ik moet heel even gaan zitten’, en eh, denk dat dat een goede 

beslissing is geweest.   

 

De factoren die bijdroegen aan het feit dat de verpleegkundige een moment van rust nam, waren 

de lichamelijke signalen die haar tot dit besluit ‘dwongen’.  

 

Ehm, ja mijn lichaam gaf wel signalen dat ik dacht, eh, duizelig, ik zie 

vlekken, als ik doorga dan gaat het niet goed, en dat is, dat gaat ten koste 
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van iedereen natuurlijk en, dus daarom, dan denk ik als ik de taak ook uit 

handen geef gaat alles wel door.  

 

De beslissing tot zelfzorg kon de verpleegkundige voor zichzelf verantwoorden, door te 

beredeneren dat het in gevaar brengen van haar eigen lichamelijke gezondheid de meeste schade 

zou opleveren voor de omgeving. Doordat de patiënt tevens geen hinder ondervonden heeft van 

deze beslissing, voelde het voor de verpleegkundige op zowel rationeel als emotioneel vlak als 

de juiste gemaakte keuze.  

Tot slot kan een verpleegkundige een grens aanvoelen, maar het moeilijk vinden om 

deze te uiten richting collega’s. Iets niet willen of kunnen uitvoeren, kan bijvoorbeeld voelen 

als het afschuiven van je verantwoordelijk.   

 

 […] of hier [op het werk] komen en zien van nou, ik ben bij, hier geplaatst, 

bij deze patiënten, ik vind dat te moeilijk of dit gaat me te veel of ik heb dat 

al een aantal dagen gedaan, eh deze patiënt vraagt teveel van mij, eh, maar 

het zij maar zo dat het weer zo gepland wordt of zoiets […] Ja, ja ik vind dat 

lastig omdat ik dan weet ehm […] als ik iets niet wil doen of ga, kan 

uitvoeren, dan belast ik mijn andere collega daarmee, dus dan voelt die 

verantwoordelijkheid om dat niet door te willen schuiven, die weegt dan ook 

zwaar, eh ja (Q4).  

 

De verpleegkundige ervaart een dilemma tussen het honoreren van een eigen grens en daarmee 

voor haar gevoel een ‘last’ te zijn voor haar omgeving, of om haar eigen behoeften te negeren, 

maar wel verantwoordelijk te nemen voor de aan haar gegeven taak. In deze tweestrijd trekt zij 

vervolgens haar eigen noden in twijfel.  

 

 […] en dan blijf ik het dus ook lastig vinden van ‘maar, mag ik daar iets 

van vinden, hoor ik het niet gewoon te accepteren, is, is, mag ik hier 

überhaupt een punt van maken of kan ik dit aangeven?’ Dus dan gaat die 

zelftwijfel toch weer om de hoek van ‘ja, is het niet in de lijn der verwachting 

dat ik gewoon hoor te kunnen volbrengen?’ (Q4).   
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Het wel of niet durven aangeven van de eigen grenzen lijkt daardoor niet alleen een horizontaal 

conflict te zijn, namelijk de eigen behoeften versus die van het collectief, maar lijkt tevens 

verticaal van aard te zijn, dat wil zeggen de eigen behoeften versus de eigen verwachtingen. 
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4.6 In het oog van de storm is het stil  

In deze laatste deelparagraaf over de geleefde ervaring van de verpleegkundigen omtrent 

mentale zelfzorg wordt stilgestaan bij hoe de verpleegkundigen rustmomenten hebben leren 

creëren tijdens hun werk. Deze rustmomenten zijn van cruciaal belang voor de verpleegkundige 

haar mentale gezondheid, zo zal blijken uit onderstaande alinea’s. Tijdens een rustmoment kan 

ruimte gecreëerd worden voor reflectie. Echter, door het wegvallen van alle ruis, kan dit 

bezinningsmoment ook als overweldigend ervaren worden. Aan deze meerduidigheid van dit 

rustmoment zal in de volgende alinea’s aandacht besteed worden.   

 Het nemen van een pauze is een prioriteit voor de verpleegkundigen. Zij ervaren dit 

namelijk als tijd voor henzelf, voor een moment van ontspanning waarin even niet over het 

werk nagedacht hoeft te worden. Dit moment van zelfzorg heeft voor de verpleegkundige een  

krachtige uitwerking op het gevoel er “weer tegenaan (Q3)” te kunnen. Om het gevoel van 

écht pauze te verwezenlijken, creëren de verpleegkundigen een tijdelijke ruimte waarin de ruis 

van de afdeling niet door lijkt mogen te dringen. Dit doen zij door hun pieper af te geven aan 

een collega, de patiëntenzorg over te dragen en de deur van de teampost te sluiten. Er zijn 

daarnaast twee andere redenen die het voor de verpleegkundige mogelijk maken om te kunnen 

pauzeren. De eerste reden is het “vertrouwen in je collega’s (Q2)”. De verpleegkundigen 

kunnen er voor hun gevoel op vertrouwen dat eventuele bijzonderheden opgepakt worden door 

de collega aan de zorg tijdelijk is overgedragen. De tweede reden is “een stukje 

zelfverzekerdheid (Q2)”. De verpleegkundigen kunnen voor zichzelf duidelijk stellen dat zij 

recht hebben op een pauze, waardoor zij tijdens het pauzemoment niet verleid worden tot het 

uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. 

 De objecten in deze tijdelijke afgesloten ruimte spelen daarbij ook een rol in het gevoel 

“echt even pauze (Q1)” te hebben. In de teampost zijn een bank, een grote eettafel met stoelen 

en een aantal werkplekken aanwezig. Er wordt door de verpleegkundigen een onderscheid 

gemaakt tussen de bank en de eettafel met stoelen die het gevoel van pauze vertegenwoordigen, 

en de stoelen bij de computers die ‘aan het werk zijn’ representeren. Daarnaast kunnen de 

verpleegkundigen zich binnen deze afgesloten ruimte verder afzonderen van de gedeelde 

leefwereld. Dit doet één van de verpleegkundigen door haar stoel bewust buiten de kring van 

mensen rondom de eettafel te plaatsen wanneer zij zich “overbelast (Q1)” voelt. Hierdoor laat 

zij voor haar gevoel zien even niet benaderbaar te zijn, met het gewenste effect, want “iedereen 

laat me dan ook even lekker met rust, dat is ook goed [lacht][…] En als ik aan tafel kom zitten 

dan voel ik me dus eh, beter en minder overbelast (Q1)”. Dus binnen de tijdelijk gecreëerde 
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ruimte van rust laat de plek waar deze verpleegkundige ervoor kiest om te gaan zitten, zien hoe 

goed zij in haar vel zit.    

Deze rustmomenten worden echter niet alleen gecreëerd door een pauze, maar kunnen 

ook tijdens het werk door de verpleegkundige verwezenlijkt worden. Zo ervaart één van de 

verpleegkundigen dat de hoge werkdruk soms te veel voelt “om te verwerken (Q2)”. Voor hem 

helpt het dan om even afstand te nemen van de situatie en orde te scheppen door “een lijstje” 

te maken waarin hij zijn taken prioriteert. Een andere collega pakt haar “momenten (Q1)” 

bewust, bijvoorbeeld tijdens het “wachten tot die doekjes [wasdoekjes] warm zijn, dan even 30 

seconden, even ademen [lacht] (Q1)”. Dit bewust creëren van een rustmoment heeft zij geleerd 

van een leidinggevende die haar adviseerde: “en anders dan ga je gewoon even op de wc zitten 

he, en even 2 minuten langer (Q1)”.  

Ondanks het positieve gevoel dat de verpleegkundigen krijgen door het moment van 

rust, kunnen deze momenten waarin geen afleiding is ook leiden tot het piekeren over 

onverwerkte (stressvolle) gebeurtenissen op het werk. Zo uit deze negatieve energie bij één van 

de verpleegkundigen zich voornamelijk ’s nachts, wanneer ze alleen is met haar eigen 

gedachten.  

 

 […] ik heb bijvoorbeeld dat ik dan ’s nachts wakker word en dan ga malen 

over de dag, dus dan eh, dan heb ik niet een afleiding of zo, of dergelijke, en 

dan ga ik veel over situaties nadenken […] en dan heb ik ook moeite om het 

te relativeren, omdat ik eigenlijk, ik kan het wel benoemen, ehm, het zal wel 

goed gekomen zijn, want… Toch blijft dat gevoel dan knagen […] omdat ik 

ja, het toch grote gevolgen aan jou acties eh hangen, ja (Q4). 

 

Het gevoel wat een verpleegkundige ervaart tijdens een rustmoment (thuis), lijkt dus 

afhankelijk te zijn van de mate waarin al is gereflecteerd over het eigen handelen tijdens het 

werk.  

 

4.7 Conclusie  

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de geleefde ervaring van de verpleegkundigen op de 

afdeling Longgeneeskunde & Longchirurgie in het St. Antonius Ziekenhuis met betrekking tot 

mentale zelfzorg op de werkvloer. Deze ervaring blijkt te bestaan uit zes verschillende facetten 

die gezamenlijk een transformatieproces aantonen waarin de verpleegkundige steeds meer 
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ondervindt wat mentale zelfzorg voor haar betekent. Dit proces wordt in gang gezet door een 

kantelpunt; op mentaal vlak aanvoelen dat de huidige manier van werken niet meer houdbaar 

is.  Wat volgt is een ontdekkingsreis die geen duidelijk eindpunt kent, aangezien zowel de 

verpleegkundige als de leefwereld waarin zij zich begeeft voortdurend in beweging zijn. In dit 

vormingsproces wordt de verpleegkundige geconfronteerd met (eigen) verwachtingen, 

manoeuvreert zij tussen wens en werkelijkheid, tracht zij verbinding te blijven maken met haar 

collega’s en patiënten, leert zij eigen grenzen herkennen en bewaken en verwezenlijkt zij 

momenten van vertraging en rust in een omgeving die nooit stilstaat. In deze ontwikkeling 

wisselen gevoelens zoals onzekerheid, onrust, spanning, stress, verdriet, teleurstelling, 

overbelasting, uitputting en positivisme elkaar af. Deze gevoelens kunnen conflicteren (met de 

ratio) en een innerlijke spanning teweegbrengen. Tevens kunnen externe factoren, zoals de 

(eigen) verwachtingen over het zijn van een goede verpleegkundige, een hoge ervaren werkdruk 

en het stelselmatig gestoord worden de verpleegkundige in disbalans brengen. Daar tegenover 

weet de verpleegkundige momenten van rust en verbinding te creëren die een positief effect 

hebben op haar mentale gezondheid. Hierin zijn zelfreflectie, coaching van collega’s en het 

aantal jaar werkervaring cruciale elementen die de verpleegkundige ondersteunen om betekenis 

te kunnen geven aan mentale zelfzorg op de werkvloer.  
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5. Zorgethische discussie 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de derde deelvraag, die luidt: welke inzichten biedt 

een zorgethische reflectie op de geleefde ervaring van deze verpleegkundigen? Om recht te 

doen aan de werkwijze van de Utrechtse Zorgethiek zal een kritisch dialoog plaatsvinden tussen 

de theoretische en de empirische bevindingen uit dit onderzoek. Hierbij zal aandacht zijn voor 

de overeenkomsten en verschillen tussen beide componenten. Het hoofdstuk is als volgt 

opgebouwd. In paragraaf 5.1 wordt de ervaring van de verpleegkundigen omtrent mentale 

zelfzorg op de werkvloer geduid vanuit een perspectief van gebalanceerde zorg. Middels de 

zorgethische inzichten die hier uit voortvloeien zal vervolgens nagedacht worden over de 

spanning tussen zelfzorg en zelfopoffering (paragraaf 5.2) en tussen zelfzorg en de 

institutionele context (paragraaf 5.3).   

 

5.1 Gebalanceerde zorg vanuit vier perspectieven 

Uit de verkenning van de zorgethische literatuur omtrent het concept ‘gebalanceerde zorg’ van 

Pettersen (2011, 2012) zijn vier aspecten opgelicht. Ten eerste dat het kiezen voor de eigen 

behoeften als verpleegkundige niet per definitie onethisch is. Ten tweede dat een reflectief 

leerproces nodig is bij het leren (h)erkennen van de eigen grenzen en behoeften als 

verpleegkundige. Ten derde dat zowel rede als emotie belangrijke morele bronnen van kennis 

zijn bij iemands beslissing over mentale zelfzorg. Ten vierde dat het van belang is om de 

zorgrelatie te plaatsen in een sociale en politieke context, zodat het verwezenlijken van een 

balans tussen zelfzorg en zorgzaamheid een gedeelde verantwoordelijkheid wordt van de 

verpleegkundige, haar patiënten en de omgeving. Deze vier inzichten vormen de lens waarmee 

ik de ervaringen van de verpleegkundigen omtrent mentale zelfzorg beschouw. Elke 

deelparagraaf behandelt één van deze aspecten.  

 

5.1.1 Eigen behoeften versus een hoog verantwoordelijkheidsgevoel 

De ervaringen van de verpleegkundigen tonen aan dat het kiezen voor de eigen behoeften een 

complexe en conflicterende handeling is vanwege de onlosmakelijke verbondenheid met de 

patiënt. Conform de zorgethische literatuur staat de verpleegkundige als individu altijd in relatie 

tot anderen en de wereld om haar heen (Leget et al., 2017). Deze verbondenheid met de 

patiënten en collega’s leidt tot voldoening en verlichting bij de verpleegkundige, zo blijkt uit 

de empirische resultaten. Echter, zorg verlenen aan iemand die van deze zorg afhankelijk is, 

kan tevens leiden tot een conflict tussen de behoeften van de ander en die van het zelf, zo wordt 
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duidelijk uit zowel theorie (Pettersen, 2011, 2012; van Heijst, 2011) als empirie. Ondanks dat 

de zorgvrager en de zorgverlener een gelijke waardigheid hebben en een gedeelde menselijke 

toestand van behoeftigheid (Tronto, 1993; van Heijst, 2011), ervaren de verpleegkundigen dat 

zij de zorg voor de patiënten vaak voorrang geven ten opzichte van de zorg voor zichzelf. Dit 

komt voort vanuit een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Het appel van de zorgvrager zet de 

verpleegkundigen in beweging. Zij doorvoelen dat er voor de ander veel op het spel staat. Deze 

ervaringen bevestigen dat ‘verantwoordelijkheid’ een essentiële waarde is voor goede zorg 

(Tronto, 1993).   

Vertrekkend vanuit de epistemologische positie van zorgethiek wordt verondersteld dat 

moraliteit gevonden kan worden in praktijken van verantwoordelijkheid (Walker, 2007). Deze 

bewustwording van concrete verantwoordelijkheden binnen de zorgrelatie leidt onherroepelijk 

tot vragen over een evenwicht tussen de behoeftes van de zorgvrager en de zorgverlener 

(Tronto, 1993). Hoewel de verpleegkundigen wel degelijk gehoor zouden willen geven aan de 

eigen behoeften, weerhoudt het gevoel van verantwoordelijkheid voor de zorg van de patiënt 

hen hier dikwijls van. Dit toont aan dat de zorg voor het zelf niet losgekoppeld kan worden van 

de zorg voor de ander, zoals ook van Nistelrooij & Leget (2016) betogen. De patiënt is 

verweven met de verpleegkundige (van Nistelrooij, 2014a) en vanuit deze relationele ontologie 

ervaren de verpleegkundigen dat het nemen van verantwoordelijkheid voor zelfzorg niet alleen 

invloed heeft op het zelf, maar ook op de patiënt.  

De empirische resultaten laten zien dat het verantwoordelijkheidsgevoel verder 

doordringt in de wijze waarop de verpleegkundigen omgaan met een moreel dilemma omtrent 

mentale zelfzorg. Het opkomen voor en honoreren van een eigen grens was bij één van de 

verpleegkundigen in strijd met het nemen van verantwoordelijkheid voor de te leveren zorg. 

Wanneer deze ervaring gelegd wordt naast het theoretische model van morele ontwikkeling van 

Gilligan (1982) vallen een aantal zaken op. In overeenstemming met het model ligt in eerste 

instantie de nadruk op de eigen behoeften, namelijk het aanvoelen dat de zorg voor bepaalde 

patiënten te zwaar is voor de verpleegkundige. Vervolgens wordt deze gedachte geduid als 

egoïstisch. Door het niet willen uitvoeren van deze taak worden collega’s (indirect) belast, zo 

ervaart de verpleegkundige. Er ontspringt een gevoel van verantwoordelijkheid waardoor een 

verbinding ontstaat tussen het zelf en de ander (Gilligan, 1982). Het 

verantwoordelijkheidsgevoel leidt bij de verpleegkundige tot een vergelijking van het ‘moreel 

goede’ met het volbrengen van de taak. Dit kan worden beschouwd als een vorm van altruïsme 

(Pettersen, 2011). In plaats van te bewegen richting de hoogste fase van morele 

oordeelsvorming, waarbij ‘geweld’ jegens zowel zichzelf als anderen afgewezen wordt door 
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het inzicht dat het zelf en de ander wederzijds afhankelijk zijn (Gilligan, 1982), aanvaardt de 

verpleegkundige (ongewenst) dat zij deze taak moet volbrengen. Deze situatie zou, op basis 

van Gilligan’s (1982) theoretische begrip van mature care, worden omschreven als immature. 

De verpleegkundige is onvoldoende in staat om af te stemmen op zowel de eigen behoeften als 

op die van de ander.  

Echter, door het duiden van het handelen van de verpleegkundigen als immature wordt 

onvoldoende recht gedaan aan de kwetsbaarheid van de verpleegkundige (Kittay, 1999). Zij 

handelt in, wat van Nistelrooij & Leget (2016) omschrijven als, een grijs gebied, waarin het 

brengen van een offer aan de ene of aan de andere kant onvermijdbaar is. Kiest zij voor het 

uitvoeren van de taak, dan heeft dit mogelijk een negatieve invloed op haar mentale gezondheid. 

Geeft zij prioriteit aan haar eigen behoeften dan brengt zij ‘schade’ toe aan haar omgeving. 

Hierbij krijgt de innerlijke spanning een diepere laag, doordat de verpleegkundige haar eigen 

noden in twijfel trekt: hoort zij als verpleegkundige niet te allen tijde te kunnen volbrengen? 

Conform van Nistelrooij & Leget (2016) wordt deze spanning daardoor verplaatst naar de 

‘binnenkant’ van de verpleegkundige en verbonden met de eigen identiteit. Niet alleen staat de 

eigen identiteit van de verpleegkundige hierdoor op het spel (van Nistelrooij & Leget, 2016). 

Een aanvullend inzicht vanuit de empirie is dat deze innerlijke spanning ook een uiting kan zijn 

van een zoektocht naar wie de verpleegkundige wil zijn. Wanneer iets op het spel staat, in dit 

geval de eigen identiteit, interpreteer ik dat als het kunnen kwijtraken van iets dat je al hebt. 

Terwijl juist de innerlijke zoektocht van de verpleegkundige op de vraag of zij iets van deze 

situatie mag vinden, mijns inziens aantoont dat zij het antwoord (nog) niet heeft. De vraag rijst 

in hoeverre de verpleegkundige hierdoor een eerlijke weging kan maken tussen de verschillende 

belangen en verantwoordelijk kan worden gehouden voor de gemaakte keuze.  

Bezien in het licht van gebalanceerde zorg wordt (het nemen van) verantwoordelijkheid 

voornamelijk opgevat als belangrijke competentie voor de verpleegkundige bij het opkomen 

voor de eigen behoeften (Pettersen, 2011). Mijns inziens wordt onvoldoende ingegaan op het 

meerledige karakter van verantwoordelijkheid (nemen) zoals de praktijk die blootlegt. Met 

bovengenoemde in ogenschouw nemend acht ik het van belang dat, naast relationaliteit en 

wederkerigheid als belangrijke speerpunten in het concept van gebalanceerde zorg (Pettersen, 

2012), ook bewustwording en aandacht is voor (het kunnen nemen van) verantwoordelijkheid 

bij de afweging van de behoeften tussen het zelf en de ander. Hierdoor kan het creëren van een 

balans tussen zelfzorg en zorgzaamheid veel meer in het licht van die innerlijke spanning 

worden gezien.  
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5.1.2 Een reflectief leerproces; van individueel naar gezamenlijk 

In de vorige deelparagraaf is kort naar voren gekomen dat het van belang is dat de 

verpleegkundige een eigen identiteit ontwikkelt, zodat zij in staat is om haar eigen grenzen en 

behoeften binnen de zorgverlening te (h)erkennen (Hem & Pettersen, 2011). De ervaringen van 

de verpleegkundigen tonen aan dat het ontwikkelen van een eigen identiteit als verpleegkundige 

met betrekking tot mentale zelfzorg een voortdurend leerproces is. Dit ontwikkeltraject wordt 

beïnvloed door een aantal elementen, namelijk zelfreflectie, coaching door collega’s en het 

aantal jaar werkervaring. Zowel in de zorgethische literatuur (Baur, van Nistelrooij & Vanlaere, 

2017; Hem & Pettersen, 2011) als in de empirie komt het belang van reflectie op het eigen 

handelen naar voren. Middels zelfreflectie kan de verpleegkundige betekenis (blijven) geven 

aan wat mentale zelfzorg voor haar inhoudt. Een verschil tussen beide componenten is dat Baur, 

van Nistelrooij & Vanlaere (2017) betogen dat het belangrijk is om gezamenlijk te reflecteren 

op morele kwesties in de zorgverlening, terwijl uit de empirie blijkt dat dit reflectiemoment 

voornamelijk een individueel proces is (buiten werk). Ondanks dat de empirie aantoont dat de 

verpleegkundigen elkaar steunen, lijkt dit voornamelijk om praktische zaken te gaan, zoals 

iemand helpen bij het afbakenen van zijn werkzaamheden, het geven van advies of iemand 

aansporen tot het nemen van een rustmoment. Een gezamenlijk evaluatiemoment over hoe 

iemand zich voelt over de geleverde zorg ontbreekt. Deze onverwerkte (negatieve) gevoelens 

over een zorgsituatie kunnen daardoor op een later moment tot uiting komen. Tijdens dergelijke 

momenten lijkt de verpleegkundige deze emoties niet of minder goed te kunnen relativeren, 

waarschijnlijk doordat feedback van anderen ontbreekt. Conform Baur, van Nistelrooij & 

Vanlaere (2017) wordt daarom aangeraden om een morele ruimte te creëren waarin gezamenlijk 

nagedacht wordt over (emotionele) ervaringen tijdens het werk. Hierdoor is het kunnen 

beantwoorden van de vraag of iemand voor zijn gevoel het juiste gedaan heeft niet alleen 

afhankelijkheid van de mate waarin iemand vertrouwen heeft in de eigen bekwaamheid als 

verpleegkundige, zoals nu in de empirie naar voren komt, maar kan dit vertrouwen ook gevoed 

worden door het delen van ervaringen.  

  

5.1.3 Lichamelijkheid als verbindende factor 

Vanuit een perspectief van gebalanceerde zorg is het van belang om zowel rede als emotie op 

te nemen als morele bronnen van kennis bij iemands beslissing over (zelf)zorg (Gilligan, 1993, 

Pettersen, 2012). Waarom het nodig is dat deze twee morele bronnen van kennis in harmonie 

met elkaar staan bij mentale zelfzorg, zal duidelijk worden door onderstaande twee 
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praktijkvoorbeelden. Zo benoemde één van de verpleegkundigen dat zij, tijdens een moment  

waarop zij een hoge werkdruk ervoer, op rationeel vlak wist dat een ogenblik van rust haar kon 

helpen bij het creëren van overzicht. Echter, het gevoel van stress belemmerde haar om dit te 

doen, waardoor zij steeds minder grip kreeg op haar werkzaamheden. In dit voorbeeld is een 

spanning zichtbaar tussen het verstand en het gevoel bij de verpleegkundige, wat een negatieve 

uitwerking heeft op haar gemoedstoestand. Een andere verpleegkundige wist wel een moment 

van rust te nemen dat op zowel rationeel als emotioneel vlak goed aanvoelde. Het is interessant 

om nader in te gaan op de twee factoren die hieraan bijdroegen. Ten eerste bleef de mate van 

‘schade’ voor de omgeving tijdens dit rustmoment beperkt. In dit geval kon de zorg voor de 

patiënt doorgaan, doordat een collega de taak van deze verpleegkundige overnam. Ten tweede 

gaf het lichaam van de verpleegkundige duidelijke signalen af die vroegen om rust. De 

verpleegkundige voelde dat zij hier gehoor aan moest geven en kon tegelijkertijd beredeneren 

dat het negeren van deze signalen zowel zichzelf als haar omgeving in gevaar zou kunnen 

brengen. Het lichaam lijkt dus een belangrijke rol te spelen in het verenigen van het gevoel en 

de rede bij deze verpleegkundige. Wegens dit inzicht vind ik het noodzakelijk om externe 

literatuur te raadplegen, aangezien ‘lichamelijkheid’ als concept niet opgenomen is in het 

theoretisch kader.  

Vanuit zorgethisch perspectief is het lichaam een belangrijke bron van morele kennis 

(Hamington, 2012; Merleau-Ponty, 2009). Het lichaam is namelijk ‘het voertuig’ waarmee de 

mens in de wereld staat (Merleau-Ponty, 2009). Het lichaam verbindt de mens met de wereld 

en biedt de mogelijkheid om die te begrijpen en er betekenis aan te kunnen verlenen (Finlay, 

2006; Hamington, 2012). Hamington (2012, p. 62) betoogt dat de kennis om te kunnen zorgen 

in ons lichaam zit. Door ons inlevingsvermogen en eventuele eigen ervaringen kunnen wij 

empathie en begrip opbrengen voor degene voor wie wij zorgen. Dit voorstellingsvermogen 

wordt gevormd door herinneringen die ‘opgeslagen’ zijn in ons lichaam. Deze kennis is dus 

belichaamd. Volgens Merleau-Ponty (2009) ontstaat morele betekenis in een zorgpraktijk door 

een wisselwerking tussen onze lichamelijke waarnemingen en de emotionele reactie hierop.  

Wanneer deze theorie toegepast wordt op de twee praktijkvoorbeelden dan lichten een 

aantal zaken op. Ten eerste zijn beide verpleegkundigen in staat om hun lichamelijke signalen 

op te merken. Zo voelt de verpleegkundige uit voorbeeld één een spanning in haar lichaam die 

zij niet kan loslaten. De verpleegkundige uit voorbeeld twee voelt zich duizelig. Het verschil 

tussen beide praktijkvoorbeelden is dat de verpleegkundige uit voorbeeld één de achterliggende 

behoefte van dit lichamelijke signaal onvoldoende verkent en erkent, en daardoor terecht komt 

in een vicieuze cirkel van negatieve emoties. Terwijl de verpleegkundige uit voorbeeld twee 
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wel actie onderneemt op haar fysieke gemoedstoestand, en daardoor op zowel emotioneel als 

rationeel vlak ervaart dat zij de juiste keuze heeft gemaakt voor haarzelf en voor haar omgeving. 

Voor een perspectief van gebalanceerde zorg acht ik het van belang om, naast rede en emotie, 

ook ‘lichamelijkheid’ op te nemen als een morele bron van kennis bij iemands beslissing over 

mentale zelfzorg. Deze component kan mijns inziens helpend zijn om de keuze omtrent het wel 

of niet gehoor geven aan de eigen behoeften beter te begrijpen. Hoewel bovenstaande 

zorgethische literatuur voornamelijk ingaat op hoe ‘lichamelijkheid’ informatie verschaft voor 

de zorg voor de ander, betoog ik dat de kennis om als verpleegkundige voor het zelf te zorgen 

ook in ons lichaam zit. Om deze kennis tot uiting te laten komen is het van belang om empathie 

te kunnen hebben voor jezelf.  

 

5.1.4 Het verwezenlijken van een balans; een gedeelde verantwoordelijkheid?  

Vanuit een perspectief van gebalanceerde zorg is het belangrijk om de zorgrelatie in een sociale 

en politieke context te plaatsen, zodat de verantwoordelijkheid voor het creëren van een balans 

tussen zelfzorg en zorgzaamheid verdeeld kan worden tussen de verpleegkundige, haar 

patiënten en de omgeving (Tronto, 1993). Uit de ervaringen van de verpleegkundigen wordt 

zichtbaar dat iedere verpleegkundige op zijn of haar manier bijdraagt aan het verwezenlijken 

van deze balans voor een collega. Dit doen zij door bijvoorbeeld een goede teamsfeer te creëren 

waarin iedereen zich gesteund en gehoord voelt of door te helpen bij het bewaken van iemands 

grenzen. Conform Kittay (1999) en Tronto (1993) kan gesteld worden dat de verpleegkundigen 

onderling voorwaarden scheppen die het mogelijk maken om voor anderen en voor zichzelf te 

kunnen zorgen. Een specifiek voorbeeld hiervan is de pauze. Bij uitstek een moment van 

(mentale) zelfzorg, zo blijkt uit de ervaringen van de verpleegkundigen. De verpleegkundigen 

scheppen gezamenlijk condities om dit rustmoment te realiseren. In deze realisatie klinkt 

Tronto’s definitie van ‘zorg’ door. Ik ga in op drie elementen van deze definitie, namelijk “het 

in stand houden (1)”, “continueren (2)” en “repareren (3)” van de gedeelde leefwereld, zodat 

de verpleegkundigen “er zo goed mogelijk in kunnen leven” (verbuiging van de definitie van 

‘zorg’ door Tronto, 1993, p. 103).  

De empirie toont aan dat de verpleegkundigen prioriteit willen en kunnen geven aan hun 

pauze. Zij zijn van mening dat zij hier recht op hebben en ervaren een positieve uitwerking op 

hun mentale gezondheid door deze tijd voor henzelf. Wegens deze redenen zijn de 

verpleegkundigen gemotiveerd om het pauzemoment in stand te houden. Het in stand houden 

van deze pauze kunnen zij continueren door het volgen van een vaste routine. Deze routine 
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bestaat uit het overdragen van de patiëntenzorg aan een collega, het afgeven van hun pieper en 

het sluiten van de deur van de teampost. Al deze handelingen hebben als doel om zo min 

mogelijk ruis van de afdeling door te laten dringen in de tijdelijk gecreëerde ruimte van rust. 

Hoe de verpleegkundige op mentaal vlak herstelt is afhankelijk van hoe overbelast zij zich 

voelt. Zij kan bijvoorbeeld de gezelligheid opzoeken door aan de eettafel te gaan zitten, of juist 

afstand nemen van de kring van mensen en daardoor een signaal afgeven even met rust gelaten 

te willen worden. Iedere verpleegkundige geeft een eigen duiding aan wat mentale zelfzorg op 

dat moment voor hem of haar betekent. Niet alleen lijken zij binnen deze geordende ruimte 

goed voor zichzelf te zorgen, maar ook voor elkaar door een ander zijn invulling van dit 

pauzemoment te respecteren.  

Hoewel de verpleegkundigen in de meeste situaties de hulp van collega’s accepteren en 

dit als steunend ervaren, hebben zij meer moeite met het ontvangen van zorg vanuit de patiënt. 

Door hun eigen gezondheid te vergelijken met die van hun patiënten, zien de verpleegkundigen 

letterlijk dat zij niet degenen zijn die zorg behoeven. Wanneer de patiënt zorgt voor de 

verpleegkundige, door haar bijvoorbeeld te herinneren aan een taak of door interesse te tonen 

zoals in onderstaand fragment naar voren komt, voelt dit dan ook eerder aan als ongemak dan 

als steunend.   

 

[…] patiënten vragen wel eens ‘hoe is het met jou’, nou dan zeg ik natuurlijk 

altijd gewoon ‘goed’, dan ga ik niet zeggen ‘nou, ik heb slecht geslapen’ 

[…] wil niet de patiënt met iets opzadelen of dat ze dan zeggen ‘ik ga minder 

bellen omdat die verpleegkundige zich niet goed voelt’ (Q3).  

 

De verpleegkundige lijkt de patiënt niet te willen belasten met haar eigen kwetsbaarheid en 

beschouwt zichzelf als onafhankelijk ten opzichte van de patiënt. Dit staak haaks op de 

zorgethische literatuur. Mensen zijn allen wederzijds afhankelijk, kwetsbaar en in min of 

meerdere mate zorgbehoeftig, zo ook de verpleegkundige (zie onder andere Kittay, 1999;  

Tronto, 1993; van Heijst, 2011; van Nistelrooij, Leget & Visse, 2017). Vanuit de empirie is het 

inzicht ontstaan dat de aard van de relatie invloed heeft op de mate waarin de verpleegkundige 

het toelaat dat een ander voor haar zorgt. Tussen de verpleegkundige en haar collega’s bestaat 

een symmetrische relatie van behoeftigheid. Hierdoor kan de verpleegkundige de zorg van een 

collega accepteren. Tussen de verpleegkundige en de patiënt bestaat een asymmetrische relatie 

van behoeftigheid (Pettersen, 2012; van Heijst, 2011), waardoor de verpleegkundige moeite 

heeft om zich afhankelijk op te stellen jegens de patiënt. Alleen bij het gezamenlijk uitvoeren 
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van een herstel bevorderende activiteit, lijkt een moment van zelfzorg in het bijzijn van de 

patiënt niet verkeerd aan te voelen. 

 Niet alleen de aard van de relatie, maar ook de eigen verwachtingen over het zijn van 

een ‘goede verpleegkundige’ hebben invloed op de mate waarin de verpleegkundige hulp 

accepteert bij het creëren van een balans tussen zelfzorg en zorgzaamheid. De eigen 

verwachtingen kunnen namelijk een innerlijke maatstaf bewerkstelligen, waardoor het vragen 

van hulp kan voelen als falen voor de verpleegkundige. Mijns inziens berusten deze 

verwachtingen voornamelijk op aannames, aangezien de verpleegkundige niet bij haar 

omgeving checkt of deze verwachtingen reëel zijn of kloppen. Hierdoor kunnen de eigen 

verwachtingen de verpleegkundige blijven belemmeren. Eén van de verpleegkundigen kon zich 

wel onttrekken aan het innerlijke conflict omtrent het wel of niet vragen van hulp, doordat de 

veiligheid van zowel de patiënt als zichzelf in het gedrang kon komen. De waarde die de 

verpleegkundige aan een bepaalde kernwaarde geeft, speelt dus een belangrijke rol bij het 

omgaan met deze eigen verwachtingen. Kittay (1999, p. 242) betoogt met haar begrip “doulia” 

dat ieder mens zorg nodig heeft van iemand die dit zou kunnen geven. Echter, voordat de 

verpleegkundige deze zorg ook daadwerkelijk kan accepteren, is het van belang om aandacht 

te schenken aan de eigen verwachtingen van de verpleegkundige. Anders kan het ongevraagd 

geven van advies of hulp ook leiden tot gevoelens van minderwaardigheid bij de 

verpleegkundige, zo blijkt uit de empirie. Hierbij kan het helpend zijn om te verkennen welke 

lading de verpleegkundigen geven aan bepaalde waardes die centraal staan in de zorg.  

 

5.2 Zelfopoffering vanuit verschillende perspectieven 

Uit bovenstaande deelparagrafen blijkt dat de verpleegkundigen in de loop der jaren geleerd 

hebben om hun eigen grenzen te herkennen en te bewaken, waardoor zij steeds beter op kunnen 

komen voor hun eigen behoeften. Een voorbeeld hiervan is het behouden van eigen regie over 

tot hoever de verpleegkundige de patiënt bij zichzelf binnen laat komen. Door het neerzetten 

van een bepaalde energie jegens een patiënt, ervaart de verpleegkundige dat zij zichzelf in 

bescherming kan nemen tegen eventuele zelfopoffering. Echter, uit de empirie blijkt daarnaast 

dat de verpleegkundigen in sommige situaties hun eigen behoeften (tijdelijk) aan de kant zetten 

tijdens de zorg voor hun patiënten. Het brengen van offers lijkt daarmee in lijn met de theorie 

(Van Heijst, 2011, van Nistelrooij, 2014a,b) een onvermijdelijk onderdeel van de 

zorgverlening. Belangrijk is om te onderzoeken in welke mate het (tijdelijk) negeren van de 

eigen behoeften voor de verpleegkundige daadwerkelijk voelt als zelfopoffering.   
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Wegens de hoge werkdruk ervaren de verpleegkundigen niet altijd de mogelijkheid om 

goed voor zichzelf te zorgen. Hoewel de verpleegkundigen in een reflecterend moment achteraf 

kunnen ervaren dat ze te weinig tijd voor zichzelf hebben genomen tijdens hun werk, hoeft dit 

overeenstemmend met Nordhaug & Nortvedt (2011), Hem & Pettersen (2011) en van 

Nistelrooij (2014a,b) niet te leiden tot een negatieve gemoedstoestand. De verpleegkundigen 

kunnen namelijk berusting vinden in het feit dat af en toe hard werken nou eenmaal onderdeel 

is van hun beroep. Echter, een gebrek aan zelfzorg voelt als zelfopoffering wanneer deze 

momenten te vaak voorkomen of wanneer een patiënt ontevreden is over de zorgverlening. Zo 

bleek bij één van de verpleegkundigen dat, ondanks dat zij voor haar gevoel al haar tijd en 

energie stak in de zorg voor haar patiënten en haar eigen behoeften daarbij negeerde, de 

geleverde zorg voor één van deze patiënten ontoereikend was. Deze negatieve respons leek bij 

de verpleegkundige te leiden tot een gevoel van onrechtvaardigheid. Dit bevestigt niet alleen 

dat het werkelijk ontmoeten van een zorgvrager een uitdaging kan zijn (Hem & Pettersen, 2011) 

of dat een positieve reactie op de geboden zorg belangrijk is voor de mentale gemoedstoestand 

van de verpleegkundige (van Heijst, 2011). Een aanvullend inzicht vanuit de empirie is dat het 

negeren van de eigen behoeften voor de verpleegkundige voelt als zelfopoffering, wanneer 

waardering voor haar inzet ontbreekt.  

Deze stelling wil ik nader onderbouwen door in te gaan op een ander praktijkvoorbeeld. 

Eén van de verpleegkundigen gaf vanuit een gevoel van oprechte betrokkenheid vrijwillig tijd 

op om een patiënt te bezoeken, ondanks dat zij op die dag niet voor degene zorgde. In beide 

voorbeelden geven de verpleegkundigen iets op. De één de zorg voor zichzelf, de ander haar 

vrije tijd. Dit zou volgens van Nistelrooij (2014a) beschouwd kunnen worden als het geven van 

een ‘geschenk’. Hierdoor loopt de verpleegkundige een risico, doordat vooraf ongewis is hoe 

de zorg of steun door de ander ontvangen wordt (Ricoeur, in van Nistelrooij, 2014a). Dit blijkt 

ook uit de empirie, omdat de verpleegkundige uit voorbeeld één geen positieve reactie kreeg op 

de geboden zorg. Terwijl de verpleegkundige uit voorbeeld twee wel bemerkte dat het bezoekje 

veel voor de patiënt betekende. Door de waardering van de patiënt voelde deze daad daardoor 

niet als zelfopoffering, maar leverde het juist een gevoel van voldoening op. Hoewel van 

Nistelrooij (2014a) betoogt dat professionele zorg ruimte overlaat voor het geven als 

betekenisvol an sich, lijkt het voor de verpleegkundigen moreel gezien van grotere waarde te 

zijn hoe de zorg ontvangen wordt.  

Uit bovenstaande komt naar voren dat zelfopoffering door de verpleegkundige niet als 

schadelijk hoeft worden te beschouwd, mits dit conform van Heijst (2011) beperkt en 

voorwaardelijk is. Het opzijzetten van de eigen behoeften lijkt voor de verpleegkundigen een 
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manier te zijn om uitdrukking te geven aan hun professionele identiteit, zoals van Nistelrooij 

(2014a) stelt. Zij omschreven zichzelf namelijk allemaal als zorgzame personen tijdens de 

interviews. Echter, de vraag rijst in hoeverre deze identiteit opgelegd kan zijn. Tijdens de 

opleiding wordt namelijk de focus gelegd op het zelfstandig kunnen en moeten verzorgen van 

patiënten als verpleegkundige. Dit zorgideaal kan worden gezien als een ethisch ideaal dat aan 

verpleegkundigen wordt opgelegd, waardoor zij het risico lopen op marginalisering, 

zelfopoffering en uitbuiting (Hoagland, 1988; Okin, 1979; Pettersen, 2012; Tronto, 1993), zo 

blijkt ook uit de empirie. Deze beeldvorming leidt namelijk tot hoge eigen verwachtingen. De 

verpleegkundigen kunnen daardoor een werkhouding ontwikkelen waarbij zij continu lijken te 

willen bewijzen jegens patiënten, collega’s en zichzelf dat zij geen of zo weinig mogelijk hulp 

nodig hebben. Deze prestatiedrang veroorzaakt een sterk verlangen om bijna door het vuur te 

willen gaan om er maar voor te zorgen dat alles zo ‘perfect’ mogelijk gaat. Niet alleen kan dit 

leiden tot gevoelens van uitputting, eenzaamheid, onrust en onzekerheid, ook lopen de 

verpleegkundigen hierdoor het risico om ongevoelig te raken voor hun eigen wensen en 

behoeften, zo blijkt uit de empirie. Door aandacht te hebben voor de totstandkoming van de 

eigen verwachtingen van de verpleegkundige, kan onderzocht worden in hoeverre het 

(gedeeltelijk) opgeven van de eigen behoeften een onderdeel is van een ‘opgelegde’ identiteit 

of voortkomt vanuit eigen karaktertrekken.     

 

5.3 Het innerlijke conflict tussen willen en moeten  

In de ervaringen van de verpleegkundigen klinkt een institutionele druk door. De 

verpleegkundigen ervaren namelijk een hoge werkdruk, waardoor zij voor hun gevoel vaak niet 

vast kunnen houden aan hoe zij de zorg zouden willen vormgeven. Dit heeft een negatieve 

invloed op hun mentale gezondheid, zo blijkt uit de empirie. De verpleegkundigen ervaren 

namelijk tijdens hun werk gevoelens van stress, onmacht, frustratie, een verminderd 

werkplezier en het gevoel de patiëntenzorg tekort te doen. Dat de alledaagse zorgverlening 

steeds meer overgenomen wordt door ‘regelgestuurde systemen’ (Tonkens, 2008) blijkt, 

doordat de verpleegkundigen veelvuldig spreken over het zonder meer moeten uitvoeren en 

behalen van bepaalde taken tijdens een dienst. Hiervoor is het van belang dat zij zo efficiënt 

mogelijk werken. Wanneer een verpleegkundige niet aan deze ‘norm’ kan voldoen, dan ligt dit 

mogelijk aan een inefficiënte manier van werken in plaats van aan een hoge regellast, zo werd 

bij één van de verpleegkundigen geïmpliceerd. Tijdens een poging om haar werkhouding te 

veranderen, kwam deze verpleegkundige tot het inzicht dat deze manier van werken niet strookt 
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met de normen en waarden waarop zij wil koersen. Voor een verpleegkundige is het dus van 

belang om haar handelen te richten op de intrinsieke waarden van een zorgpraktijk, zoals het 

bijstaan van de patiënt door het geven van verdiepende aandacht. Hierdoor ervaart de 

verpleegkundige namelijk, conform Macintyre (1981) en Tronto (1993), kwaliteit van zorg te 

kunnen leveren. Dit bevestigt dat ‘aandacht’ een onontbeerlijke waarde is voor goede zorg 

(Tronto, 1993).   

Echter, in het huidige zorglandschap lijken de verpleegkundigen conform Dubet (in van 

Heijst & Vosman, 2011) steeds meer te moeten bewegen naar het zijn van een ‘actor’: iemand 

die in het kader van productiviteit en effectiviteit moet varen op instructies, protocollen en 

numerieke maatstaven (van Hassel, Tonkens & Hoijtink, 2012; Tonkens & Duyvendak, 2018). 

Door het handelen te richten op deze externe waarden, raakt de tijd met de patiënt en daardoor 

het interpersoonlijke karakter van de zorg gaandeweg naar de achtergrond zo blijkt uit zowel 

theorie (van Heijst, 2011) als empirie. Bovenstaande bekrachtigt de stelling van Dubet (in van 

Heijst & Vosman, 2011) dat zorgorganisaties ‘in verval raken’, doordat de oorspronkelijke 

doeleinden van de zorg langzamerhand vervagen (Dubet, in van Heijst & Vosman, 2011). Dit 

heeft gevolgen voor de wijze waarop de verpleegkundigen omgaan met de emotionele 

spanningsvelden die het uitoefenen van hun vak in het huidige zorgklimaat met zich meebrengt.  

Zo ervaart één van de verpleegkundigen voortdurend voor de afweging te staan in hoeverre het 

hem waard is om ‘geraakt’ te kunnen worden tijdens zijn werk. Een andere verpleegkundige 

wil bij het aanvoelen van een eigen grens wel nog een medische handeling verrichten, maar 

voelt geen ruimte om een gesprek te voeren met een patiënt die haar nodig heeft. De 

verwachting is namelijk dat een niet instrumentele taak meer tijd kost om te volbrengen dan 

een instrumentele handeling. Deze tijd heeft de verpleegkundige voor haar gevoel niet.  

Volgens van der Kooij (2013) zijn dit voorbeelden van emotievermijdende strategieën. 

Het is volgens haar niet vreemd dat de verpleegkundigen zich op deze ‘instrumentele’ manier 

gedragen, doordat zij in het huidige zorglandschap ook taakgericht moeten werken. Wanneer 

zorgorganisaties zich focussen op externe waarden, zoals cijfers en risicobeperking, zullen de 

verpleegkundigen (uiteindelijk) ook geneigd zijn zich daar op te richten. Terwijl uit de empirie 

naar voren komt dat de verpleegkundigen juist voldoening halen uit patiëntencontact. De 

verpleegkundigen lopen dus het risico steeds verder verwijderd te raken van hetgeen hen in 

eerste instantie bewogen heeft om verpleegkundige te worden. Hierdoor kunnen zij uiteindelijk 

vervreemd raken van zichzelf (van der Kooij, 2013).  
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6. Conclusie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt middels de opgedane inzichten uit de theorie, empirie en de zorgethische 

reflectie daarop, antwoord gegeven op de hoofdvraag: hoe ervaren de verpleegkundigen 

mentale zelfzorg op de werkvloer en welke aanbevelingen kunnen gedaan worden voor de 

zorgpraktijk op grond van de zorgethische reflectie daarop? Het hoofdstuk sluit af met 

aanbevelingen voor de zorgpraktijk en voor vervolgonderzoek.   

 

6.1 Eindconclusie  

Aan het begin van deze masterthesis werd de maatschappelijke vraag gesteld hoe de 

verpleegkundige in het huidige zorglandschap zowel goede zorg aan haar patiënten kan leveren, 

alsook op mentaal vlak goed voor zichzelf kan zorgen. Als gevolg van een overspannen 

gezondheidssector dreigt de verpleegkundige zichzelf namelijk op mentaal vlak steeds meer uit 

het oog te verliezen. Dit onderzoek heeft beoogd nieuw licht te werpen op het levendige debat 

over de verhouding tussen zelfzorg en zorgzaamheid die zowel in de zorgethiek als in de 

maatschappij bestaat, door inzichtelijk te maken hoe verpleegkundigen mentale zelfzorg op de 

werkvloer ervaren.    

 De geleefde ervaring van de verpleegkundigen omtrent mentale zelfzorg op de 

werkvloer wordt gekenmerkt door een transformatie waarin de verpleegkundigen steeds meer 

ondervinden wat mentale zelfzorg voor hen betekent. Dit is een grillig, dynamisch, 

conflicterend en kwetsbaar proces vanwege de onlosmakelijke verbondenheid met de mensen 

en de wereld om hen heen. In dit vormingsproces wisselen onder andere gevoelens van 

spanning, verantwoordelijkheid, stress, verdriet, uitputting, onmacht, eenzaamheid, 

vermoeidheid, onzekerheid, verbondenheid en voldoening elkaar af. Deze gevoelens kunnen 

conflicteren en een innerlijke spanning teweegbrengen bij de verpleegkundigen, aangezien zij 

zich begeven in een grijs gebied waarin het brengen van offers een onvermijdelijk onderdeel 

lijkt te zijn (van Nistelrooij & Leget, 2016). Deze (zelf)opoffering hoeft door de 

verpleegkundigen niet als schadelijk te worden beschouwd, mits hier enige vorm van 

waardering of voldoening tegenover staat.  

Daarbij moeten de verpleegkundigen in het huidige zorglandschap voortdurend 

manoeuvreren tussen hun wensen met betrekking tot het willen koersen op hun eigen normen 

en waarden en de werkelijkheid waarin ‘regelgestuurde systemen’ hen ervan weerhouden om 

dit te doen. Dit werkklimaat kan leiden tot het toepassen van emotievermijdende strategieën, 

waardoor de verpleegkundigen het risico lopen steeds verder verwijderd te raken van hetgeen 
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hen in eerste instantie bewogen heeft om te gaan zorgen. Tevens worden de verpleegkundigen 

in het vormingsproces tot de verpleegkundige die zij willen zijn, geconfronteerd met (eigen) 

verwachtingen over het zijn van een ‘goede verpleegkundige’. Deze eigen verwachtingen 

kunnen een innerlijke maatstaf bewerkstelligen wat het vragen en accepteren van hulp voor de 

verpleegkundige bemoeilijkt. Aandacht voor deze (eigen) verwachtingen en de kwetsbaarheid 

die daarmee gepaard gaat, is daarom van belang om te voorkomen dat de verpleegkundige 

ongevoelig raakt voor haar eigen behoeften. In het (h)erkennen van deze eigen behoeften, kan 

het lichaam een morele bron van kennis zijn (Hamington, 2012; Merleau-Ponty, 2009).  

Tegelijkertijd toont het onderzoek aan dat de verpleegkundigen momenten van rust, vertraging 

en verbinding weten te creëren en dat zij hun eigen grenzen steeds beter leren herkennen en 

bewaken. Dit heeft een positieve invloed op de mentale gezondheid van de verpleegkundigen.   

Concluderend kan gesteld worden dat in deze voortdurende heen en weer beweging 

tussen de bovengenoemde elementen, interpretaties, verwachtingen en morele kennis omtrent 

mentale zelfzorg door de verpleegkundigen (onderling) worden bevraagd en getoetst. Hierdoor 

kunnen zij steeds dichter bij de kern komen van wat mentale zelfzorg voor hen betekent. De 

praktijk toont aan dat dit een blijvend proces is, aangezien zowel de verpleegkundigen als de 

wereld om hen heen voortdurend in beweging zijn. Het belang van gezamenlijke reflectie wordt 

daarom benadrukt (Baur, van Nistelrooij & Vanlaere, 2017). Onderstaande adviezen kunnen 

zowel de verpleegkundige als haar omgeving ondersteunen in het bevorderen van mentale 

zelfzorg op de werkvloer.  

 

6.2 Aanbevelingen voor de zorgpraktijk 

Middels het formuleren van aanbevelingen beantwoord ik de vierde deelvraag, namelijk: hoe 

kunnen de conclusies van deelvraag drie vertaald worden naar aanbevelingen voor de 

zorgpraktijk? De aanbevelingen hebben als doel om de transformatie naar een leefwereld 

waarin de verpleegkundige op mentaal vlak beter voor zichzelf leert zorgen, te verstevigen en 

te bespoedigen. Het onderzoek toont aan dat het creëren van een zorgklimaat waarin de 

verpleegkundige een goede balans kan verwezenlijken tussen zorgzaamheid en zelfzorg een 

gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel de verpleegkundige als haar omgeving. Daarom 

zijn de aanbevelingen zowel gericht op hoe de verpleegkundige mentale zelfzorg kan integreren 

in de dagelijks zorgpraktijk, als op hoe de omgeving de verpleegkundige hierin kan 

ondersteunen. Om de leesbaarheid van de adviezen te vergroten, is ervoor gekozen deze 

beknopt weer te geven.  
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Handelen in een grijs gebied 

Het onderzoek laat zien dat verpleegkundigen kunnen handelen in een grijs gebied, wanneer zij 

hun eigen behoeften en de behoeften van de omgeving afwegen. Het brengen van een offer is 

namelijk onvermijdelijk, doordat de verpleegkundige altijd in relatie staat met de mensen om 

haar heen.  

 

Voor de verpleegkundige 

▪ Verken of een innerlijke spanning een uiting kan zijn van een zoektocht naar de 

verpleegkundige die jij wilt zijn.  

Voor de omgeving 

▪ Creëer aandacht en bewustwording voor het meerledige karakter van verantwoordelijkheid 

(nemen) bij de verpleegkundige, zodat beantwoording van dit dilemma in het licht van die 

innerlijke spanning kan worden bezien.  

 

Gezamenlijk reflecteren  

Het onderzoek toont het belang van gezamenlijke reflectie aan, zodat de verpleegkundige haar 

gevoelens over (haar handelen in) een zorgsituatie kan verwerken en loslaten. Dit draagt bij aan 

het verwezenlijken van een goede energiebalans voor de verpleegkundige.  

 

▪ Creëer een dagelijks evaluatiemoment waarin gezamenlijk nagedacht wordt over de 

ontstane gevoelens bij de geleverde zorg;  

▪ Deel ervaringen wanneer een collega zich afvraagt of hij voor zijn gevoel het juiste gedaan 

heeft. Hierdoor kan het vertrouwen in de eigen bekwaamheid van deze verpleegkundige 

gevoed worden;  

▪ Organiseer morele beraden om morele kwesties in de zorgverlening nader te onderzoeken.  

 

Het verenigen van het verstand en het gevoel bij een innerlijke spanning  

Het onderzoek toont aan dat het lichaam een belangrijke bron van morele kennis is bij de keuze 

van de verpleegkundige omtrent mentale zelfzorg. Het lichaam kan in staat zijn om het gevoel 

en de rede te verenigen bij de verpleegkundige, waardoor voorkomen kan worden dat zij 

terechtkomt in een vicieuze cirkel van negatieve emoties.  

 

▪ Probeer aandacht te hebben voor het lichaam als ‘het voertuig’ waarmee jij voor een ander 

kunt zorgen, zodat de lichamelijke kennis om voor het zelf te zorgen tot uiting kan komen;    
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▪ Verken en erken bij een innerlijke spanning tussen het gevoel en de rede eventuele 

lichamelijke signalen: wat voor achterliggende behoefte geeft dit lichamelijke signaal aan;   

▪ Het verkennen van een lichamelijk signaal kan middels een ‘3A (Aandacht, Adem, Aarden) 

Check’15.  

 

Het verwezenlijken van een rustmoment 

Het onderzoek toont aan dat een rustmoment een positieve invloed heeft op de mentale 

gezondheid van de verpleegkundigen. Voor het in stand houden en continueren van deze 

rustmomenten waarin de verpleegkundige op mentaal vlak kan herstellen, is het van belang om:  

 

▪ Te achterhalen wat jou motiveert om prioriteit te willen geven aan het rustmoment;  

▪ Een vaste routine te handhaven met als doel om zo min mogelijk omgevingsruis door te 

laten dringen in de tijdelijk gecreëerde ruimte van rust;  

▪ Stil te staan bij wat mentale zelfzorg op dat moment voor jou betekent;  

▪ Iemand anders zijn invulling van een rustmoment te respecteren.  

 

Het vragen en accepteren van hulp 

Het onderzoek toont aan dat zowel de aard van de zorgrelatie als de eigen verwachtingen over 

het zijn van een ‘goede verpleegkundige’, de verpleegkundige kunnen belemmeren in het 

vragen en accepteren van hulp. Dit kan zorgen voor een te hoge werklast en een innerlijke 

spanning. 

 

Voor de verpleegkundige: 

▪ Verken in hoeverre de aard van de (zorg)relatie invloed heeft op de mate waarin jij het 

toelaat dat een ander voor je zorgt;  

▪ Aanvaard dat jij als verpleegkundige kwetsbaar, wederzijds afhankelijk en in zekere mate 

zorgbehoeftig mag zijn;  

▪ Bevraag aannames over de eigen verwachtingen richting de omgeving. Hierdoor kan 

verkend worden in hoeverre deze verwachtingen op waarheid berusten;  

 
15 De 3A Check is een bewustwordingsoefening die kan helpen bij het verkennen van lichamelijke signalen. 

Door aandacht te hebben voor het hier en nu en daarbij te letten op de eigen ademhaling (waar voel ik mijn 

ademhaling?) en op het aarden (het stevig op de grond zetten van je voeten) kan je inzicht krijgen in je fysieke en 

emotionele gesteldheid. Deze bewustwordingsoefening is verkregen tijdens het volgen van een cursus 

‘Verpleegkundig Leiderschap’.  
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▪ Verken welke waarde en betekenis jij geeft aan bepaalde kernwaardes in de zorg. Dit kan 

helpen bij het omgaan met de eigen verwachtingen.   

 

Voor de omgeving:  

▪ Het is voor docenten van belang om aandacht te hebben voor de beeldvorming die bij 

verpleegkunde-studenten gecreëerd kan worden door het benoemen van ‘voorwaarden’ 

voor het zijn van een (goede) verpleegkundige. Deze beeldvorming kan namelijk leiden tot 

hoge eigen verwachtingen en daardoor een prestatiedrang in de hand werken bij 

(toekomstig) verpleegkundigen;  

▪ Blijf in gesprek met verpleegkundigen over hun eigen verwachtingen met betrekking tot het 

zijn van een ‘goede verpleegkundige’ en de totstandkoming hiervan. Hierdoor kan verkend 

worden in hoeverre het eventueel opzijzetten van de eigen behoeften voortkomt vanuit eigen 

karaktertrekken of door een opgelegde identiteit;  

▪ Het geven van coaching, hulp of advies is een belangrijk onderdeel van het bewaken van de 

eigen en elkaars grenzen, zo heeft dit onderzoek aangetoond. Echter, het is nadien van 

belang om te evalueren hoe de verpleegkundige deze ondersteuning ervaren heeft. Hierdoor 

krijgen eventuele gevoelens van minderwaardigheid of het gevoel gefaald te hebben de 

ruimte om besproken te worden;   

▪ Erken dat verpleegkundigen kwetsbaar, wederzijds afhankelijk en in min of meerdere mate 

zorgbehoeftig zijn.  

 

Omgaan met zelfopoffering in de zorgverlening 

Het onderzoek toont aan dat het negeren van de eigen behoeften voor de verpleegkundige voelt 

als zelfopoffering wanneer waardering voor haar inzet ontbreekt.  

 

Voor de verpleegkundige: 

▪ Accepteer dat het verlenen van zorg een risico kan zijn, doordat vooraf onduidelijk is hoe 

de geboden zorg ontvangen wordt;  

▪ Ga in gesprek met de patiënt wanneer hij of zij de zorgverlening ontoereikend vindt. 

Benoem hierbij wat voor invloed deze negatieve reactie op jou heeft. Hierdoor kan opnieuw 

ruimte ontstaan voor verbinding.   

 

Voor de omgeving:  
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▪ Een positieve respons op de geboden zorg is belangrijk voor de verpleegkundige om haar 

werk los te kunnen laten;  

▪ Waardeer de inzet van de verpleegkundige bij het opzij moeten zetten van de eigen 

behoeften.  

 

Omgaan met een institutionele druk  

Uit het onderzoek blijkt dat een hoge werkdruk en de marktwerking in de zorg de 

verpleegkundige kan belemmeren in het vasthouden aan hoe zij de zorg zou willen vormgeven. 

Dit heeft een negatieve invloed op haar mentale gezondheid.   

 

Voor de verpleegkundige 

▪ Krijg inzicht in de eigen identiteit als verpleegkundige door het schrijven van een 

verpleegkundig visiedocument. Op welke normen en waarden wil ik koersen? Wat heeft 

mij bewogen om verpleegkundige te worden? Wat wil ik uitdragen? Het vormgeven, 

omarmen en behouden van deze identiteit blijft een reflectief leerproces;   

▪ Probeer de gevoelens onder ogen te (blijven) zien die ontstaan tijdens de zorgverlening.  

 

Voor de omgeving:  

▪ Geef de verpleegkundige een stem bij het herdefiniëren van de intrinsieke waarden van een 

zorgpraktijk;  

▪ Onderzoek door welke externe factoren een verpleegkundige een hoge werkdruk kan 

ervaren;  

▪ Onderzoek of en achterhaal waardoor verpleegkundigen in een zorgorganisatie 

emotievermijdende strategieën toepassen tijdens hun werk;  

▪ Ondersteun de verpleegkundigen bij het op een constructieve wijze omgaan met de emoties 

die ontstaan tijdens de zorgverlening.  

 

6.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Uit dit onderzoek blijkt dat de verpleegkundigen hun patiënten niet lijken te willen belasten met 

hun eigen kwetsbaarheid, waardoor zij de zorg vanuit de patiënten moeilijk kunnen ontvangen. 

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de beeldvorming van de patiënten ten aanzien 

van de mentale zelfzorg onder verpleegkundigen. De inzichten die hier uit voortvloeien kunnen 

voor de verpleegkundige mogelijk helpend zijn in het aanvaarden dat ook zij afhankelijk zijn 
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van zorg vanuit de patiënt. Tevens wordt aanbevolen om onderzoek te doen naar de 

beeldvorming van verpleegkundestudenten over het zijn van een ‘goede verpleegkundige’. De 

inzichten die hier uit voortvloeien kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan het formuleren  

van passende interventies voor de (toekomstige) verpleegkundige en haar omgeving om deze 

eigen verwachtingen te ondervangen.  
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7. Kwaliteit en beperkingen van het onderzoek  

In dit laatste hoofdstuk wordt de kwaliteit van het onderzoek geëvalueerd. Dit doe ik door stil 

te staan bij de kwaliteitscriteria die in paragraaf 3.7 zijn beschreven. Tevens benoem ik de 

beperkingen van dit onderzoek.  

 

7.1 Betrouwbaarheid  

De betrouwbaarheid is gewaarborgd door het iteratieve proces van dataverzameling en -analyse. 

Ik ben helder en transparant geweest over de methodologische stappen van Osborn & Smith 

(2008) die ik gevolgd heb bij het onderzoeksproces. Om dit analyseproces te verduidelijken is 

een visueel beeld weergegeven in bijlage E. Gedurende het verwerken van de data heb ik mijn 

vooronderstellingen getracht te beteugelen door het bijhouden van een reflexief logboek en het 

plaatsen van memo’s bij de tekstfragmenten. In deze memo’s zijn tevens inzichten, 

tegenstrijdigheden of onderlinge relaties met het theoretisch kader of andere interviews 

genoteerd. Door deze wisselwerking tussen de originele transcripten, mijn interpretatie hiervan 

en de memo’s kon ik gedurende het onderzoek een kritische, overkoepelende en een open 

houding blijven aannemen (Finlay, 2008). Daarnaast heb ik mijn topiclijst voor de 

semigestructureerde interviews in de bijlagen bijgevoegd. Gedurende de interviews hielpen 

deze vragen mij om enige richting te geven aan het gesprek, al heb ik voornamelijk de 

verpleegkundigen gevolgd in hun verhaal. Hierdoor heb ik het gesprek zo weinig mogelijk 

gestuurd en ontstond ruimte voor de complexe, rijke en betekenisvolle ervaringen van de 

verpleegkundigen (Osborn & Smith, 2008).  

 

7.2 Geloofwaardigheid  

Om de geloofwaardigheid van het onderzoek te vergroten heb ik ten eerste datatriangulatie 

toegepast. Dit heb ik gedaan door verschillende zorgethische auteurs te raadplegen met ieder 

hun eigen inzichten omtrent mijn onderwerp, en door de empirische bevindingen in dialoog te 

brengen met deze zorgethische literatuur (Creswell & Poth, 2018). Daarnaast is elk hoofdstuk 

van dit onderzoek door mijn thesisbegeleider beoordeeld, waardoor toezicht was op een 

correcte vertaling van de geraadpleegde wetenschappelijke bronnen. Ten derde ben ik 

gedurende het gehele data-analyseproces zo dicht mogelijk bij de verbale en non-verbale taal 

van de verpleegkundigen gebleven om de afstand tussen hun ervaringen en mijn interpretatie 

hiervan te verkleinen (Osborn & Smith, 2018). Dit heb ik gedaan door voortdurend het originele 

transcript te raadplegen tijdens het verwerken van de data. Hierbij heb ik niet alleen aandacht 
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gehad voor taal, maar tevens voor de emoties en lichamelijke signalen van de 

verpleegkundigen. Hierdoor zijn bepaalde bevindingen voorzien van een diepere en meerledige 

betekenis (Hamington, 2012).       

 

7.3 Overdraagbaarheid  

Doordat de geleefde ervaring van de verpleegkundigen uniek en contextueel afhankelijk is, is 

het niet mogelijk of wenselijk om de bevindingen dit kwalitatieve onderzoek te generaliseren 

(Leget et al., 2017). Hoewel ik in mijn onderzoek verpleegkundigen heb geïncludeerd variërend 

in leeftijd, sekse, opleidingsniveau en het aantal jaar werkervaring, geven mijn bevindingen 

wegens de kleine onderzoekseenheid mogelijk geen betrouwbare weergave van de realiteit. 

Daarom is aandacht geweest voor de overdraagbaarheid van de resultaten. Om dit te 

bewerkstelligen is een rijke, uitgebreide en gedetailleerde beschrijving gegeven van de 

empirische bevindingen, waarbij aandacht is geweest voor de context. Daarbij zijn in het 

resultatenhoofdstuk citaten opgenomen, waardoor getracht is zo dicht mogelijk bij de 

leefwereld en de taal van de verpleegkundigen te blijven. Middels een beeldende manier van 

schrijven en daarbij gebruik te maken van bijpassende afbeeldingen hoop ik dat de lezer zich 

kan verplaatsen of herkennen in de geschetste context en zelf kan bepalen of de bevindingen 

toepasbaar zijn in een andere situatie (Creswell, 2013). De bevindingen kunnen worden 

bevraagd en verrijkt met eigen (ervarings)kennis, waardoor een dialectiek kan ontstaan tussen 

theorie en empirie die centraal staat in de Utrechtse Zorgethiek (Leget et al., 2017; van 

Wijngaarden, van der Meide & Dahlberg, 2017).  

 

7.4 Beperkingen 

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Ten eerste is geen sprake geweest van 

onderzoekstriangulatie, waardoor eventuele blinde vlekken en selectieve waarnemingen 

mogelijk niet geïdentificeerd zijn. Wel heeft triangulatie van theorie plaatsgevonden, zoals in 

paragraaf 8.2 is vermeld. Middels een membercheck had de correspondentie gecontroleerd 

kunnen worden tussen de ervaringen van de onderzoeksgroep en mijn interpretatie hiervan. Dit 

draagt bij aan de geloofwaardigheid van de resultaten (Creswell, 2013). Ondanks dat ik de 

verpleegkundigen heb gevraagd of zij het resultatenhoofdstuk wilden lezen, gaven zij allen aan 

dat dit voor hen niet nodig was aangezien ze mij vertrouwden met hun verhaal. Hierdoor heb 

ik niet kunnen controleren of eventuele zaken ontbraken of onjuist verwoord zijn. Daarnaast is 

een beperking van dit onderzoek dat de verpleegkundigen collega’s van mij zijn. Ondanks dat 

deze onderlinge band bij heeft kunnen dragen aan het creëren van een vertrouwelijke sfeer en 
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de vertrouwelijkheid van het gesprek is benadrukt, kunnen de verpleegkundigen zich mogelijk 

minder vrij hebben gevoeld in het vertellen van hun verhaal. Naast dat ik als onderzoeker een 

semigestructureerd interview met hen houd, ben ik namelijk ook degene met wie zij de 

volgende dag weer moeten samenwerken.  

Hoewel ik mijn achtergrond als verpleegkundige en mijn ervaringen met betrekking tot 

het onderwerp zoveel mogelijk heb geprobeerd te beteugelen en een open en reflexieve houding 

heb aangenomen, kan ik niet uitsluiten dat mijn achtergrond invloed heeft gehad op het 

onderzoek. De mogelijkheid bestaat dat ik te snel heb gedacht dat ik het verhaal van de 

verpleegkundigen begreep of juist aan bepaalde onderwerpen meer de ruimte heb gegeven.  
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Bijlage A Reflexief logboek 

Onderstaand een aantal fragmenten uit het reflexieve logboek dat ik bijhield tijdens de periode 

van de dataverzameling.  

 

Fragment over reflectie en bewustwording van vooronderstellingen 

Ik heb zin in het eerste interview dat ik vandaag ga voeren, maar vind het tegelijkertijd 

spannend. Enerzijds ben ik erg nieuwsgierig naar deze verpleegkundige haar verhaal, 

anderzijds ben ik mijzelf ervan bewust dat ik vandaag niet het gesprek aanga als collega maar 

als onderzoeker: hoe gaat deze omschakeling voor ons beiden zijn? Hoewel ik denk dat mijn 

achtergrond als verpleegkundige en als collega zijnde van mij kan helpen om zo dicht mogelijk 

bij haar belevingswereld te kunnen komen, wil ik met een open houding dit gesprek ingaan. 

Niet te snel denken dat ik iets begrijp of dingen invullen, maar juist met een verwonderde en 

nieuwsgierige houding luisteren naar haar verhaal […] Na ons gesprek reis ik met een goed 

gevoel terug naar huis. Het lukte me om, middels open vragen, haar ervaringen verder uit te 

diepen en te ontdekken welke emoties en waarden hieraan ten grondslag liggen. Ik bemerkte 

dat ik een aantal keer op een positieve manier verrast raakte door de dingen die ze me vertelde. 

Ook kwam deze verpleegkundige zelf ook tot een aantal inzichten tijdens het beschrijven van 

haar ervaringen, wat erg leuk was. Daarnaast, in een reflecterend moment naderhand, voel ik 

mij ook op een bepaalde manier getroost door en verbonden met haar door ons gesprek. Haar 

verhaal over haar beginperiode als verpleegkundige en met welke gevoelens dit gepaard ging, 

riep veel herkenning op. Het voelt fijn dat, ondanks dat onze verhalen allemaal uniek zijn, er 

toch ook veel gelijkenissen te vinden zijn.  

 

Fragment over dataverzameling 

Ik merk tijdens het interview dat het me niet lukt om echt de diepte in te gaan. De antwoorden 

blijven vrij kort en bondig, ondanks dat ik voor mijn gevoel mijn best doe om door te vragen. 

In tegenstelling tot de andere interviews kost dit gesprek mij veel energie. Ik merk dat ik in het 

begin veel vraag en het gesprek voor mijn gevoel daarmee ‘stuur’. Laat ik hierdoor wel genoeg 

ruimte over voor spontaniteit? Van jongs af aan heb ik de neiging om stiltes tijdens een gesprek 

met iemand buiten mijn familie- of vriendenkring snel op te willen vullen. Ik voel mij namelijk 

altijd een beetje ongemakkelijk wanneer een stilte te lang duurt, aangezien ik graag wil dat 

iemand het gesprek als positief ervaart. Ik bemerk dat ik ook nu ‘terugval’ op deze gewoonte 

door de manier waarop het gesprek verloopt. Echter, ik herinner mij de woorden van een 
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medestudent die ik sprak voor de periode van dataverzameling. Zij vertelde mij dat ieder 

gesprek anders verloopt en ik ook aan ieder gesprek een ander gevoel ga overhouden. De één 

zal heel veel gevoelens, emoties en ervaringen met me kunnen delen en de ander niet. Dit is niet 

erg. Ik moet vooral niet proberen iets uit iemand te willen ‘trekken’, aangezien het verhaal dan 

niet meer echt van hen is. Deze woorden helpen mij om te accepteren dat een gesprek ook op 

deze manier mag en kan verlopen. Dit kan mij eveneens informatie bieden […] Tijdens het 

herlezen van de transcripten valt het mij op dat ik een aantal keer het gesprek voor mijn gevoel 

heb gestuurd door mijn vraagstelling. Deze informatie streep ik weg.   

 

Fragment over lichamelijke empathie en bewustwording van vooronderstellingen 

Tijdens het interview blikt de verpleegkundige terug op een periode waarin zij moeite had om 

situaties die zij meemaakte op haar werk los te kunnen laten in de thuissituatie. Zij vraagt aan 

mij of het relevant is om te benoemen dat dit veroorzaakt werd doordat zij zelf corona kreeg en 

hiervan moest re-integreren. Ik geef aan dat ik dit aan haar overlaat. Wanneer zij mij meeneemt 

naar deze periode en wat voor impact dit had op haar mentale gezondheid, bemerk ik dat zij 

moeite heeft om haar gevoel hierover te delen. Ik zie namelijk rode vlekken in haar hals, haar 

stem begint licht te haperen en ze ontwijkt oogcontact. Ik merk dat ik mij niet op mijn gemak 

voel. Ik krijg het warm en mijn lichaam voelt onrustig. Reageert mijn lichaam op deze manier 

omdat ik zelf ook in een soortgelijke situatie heb gezeten? Ik weet hoeveel moeite ik in het begin 

had om mijn eigen verhaal over deze periode te delen. Of vul ik nu (te snel) in dat zij hier niet 

graag over praat voortkomend vanuit mijn eigen ervaring omtrent dit thema. Ondanks dat het 

verder uitdiepen van deze ervaring van belang kan zijn voor mijn onderzoek, besluit ik de 

signalen die haar lichaam aangeeft serieus te nemen en op dat moment niet door te vragen. In 

plaats daarvan maak ik een positieve opmerking en laat een stilte vallen om ons beiden even 

ademruimte te geven. Ik zie de vlekken langzaam verdwijnen, waarna ze uit zichzelf verder 

begint te vertellen. Ook mijn lichaam ontspant hierdoor langzamerhand.  
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Bijlage B Informatiebrief 
 

Beste collega, 

Voor mijn afstudeeronderzoek voor de master Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor 

Humanistiek doe ik onderzoek naar hoe verpleegkundigen mentale zelfzorg op de werkvloer 

ervaren.   

Het doel van het onderzoek 

Het onderzoek ‘Zorg voor zelfzorg’ heeft als doel om inzicht te krijgen in de ervaringen van 

verpleegkundigen over mentale zelfzorg op de werkvloer. Middels de resultaten die uit dit 

onderzoek naar voren komen, tracht ik passende adviezen te formuleren die mentale zelfzorg 

op de werkvloer bij verpleegkundigen kunnen bevorderen. Tevens kan dit onderzoek een 

aanleiding zijn voor verder wetenschappelijk onderzoek naar dit fenomeen.  

Meedoen aan het onderzoek? 

Indien je besluit mee te willen werken aan mijn onderzoek, dan houdt dit in dat ik een 

interview met je af ga nemen. In overeenstemming met jou kan dit interview op de afdeling, 

telefonisch, online of in de thuissituatie plaatsvinden. Het interview zal zo’n 30 minuten tot 

een uur in beslag nemen en worden opgenomen middels een geluidsrecorder. In overleg met 

ons afdelingshoofd is besloten dat je de tijd die het interview kost, mag noteren als overuren.   

Voor dit interview hoef je niks voor te bereiden. In ons gesprek staat jouw persoonlijke 

beleving als verpleegkundige over mentale zelfzorg op de werkvloer centraal. Hier wordt 

geen waardeoordeel over goed of fout aan gehangen.  

Wordt mijn privacy gewaarborgd?  

Van het opgenomen interview maak ik een transcript (letterlijke weergave van de gesproken 

tekst). Dit transcript ga ik vervolgens analyseren en verwerken in een onderzoeksverslag. 

Hierbij wordt jouw privacy volledig gewaarborgd: 

- Persoonlijke gegevens worden vervangen door een code;  

- Jouw naam wordt in het onderzoeksverslag niet genoemd;  

- Identificerende details worden in het onderzoeksverslag achterwege gelaten;  

- Het transcript + audiobestand wordt tien jaar bewaard op een beveiligde schijf van de 

Universiteit voor Humanistiek. Hierna worden deze gegevens vernietigd. 
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Tevens zal jouw deelname niet door mij met de rest van het team gedeeld worden.  

Wat houdt toestemming verlenen voor deelname aan dit onderzoek in?  

Voorafgaand aan het interview ga ik je vragen een toestemmingsformulier in te vullen 

waarmee je expliciet toestemming verleent voor deelname aan het onderzoek. Deelname is 

volledig vrijwillig. Op elk moment in de onderzoeksfase (d.w.z. tijdens het interview of later 

wanneer ik de onderzoeksgegevens verwerk in mijn onderzoeksverslag) heb je het recht om je 

deelname in te trekken. Hiervoor hoef je geen reden op te geven. Ook ben je niet verplicht om 

een vraag te beantwoorden tijdens het interview indien je je hier niet prettig bij voelt.  

Hoor ik iets terug van het onderzoek? 

Nadat ik de resultaten heb beschreven, krijg je indien gewenst hiervan een terugkoppeling. 

Tevens wordt mijn onderzoek gedeeld met mijn opleiding en hoop ik na afronding de 

resultaten met onze afdeling te kunnen delen.  

  

Mocht je enthousiast zijn geraakt en deel willen nemen aan dit onderzoek of nog verdere 

vragen hebben, dan kun je contact opnemen met mij via onderstaande gegevens.  

 

Ik hoop op en kijk uit naar jouw deelname! 

 

Hartelijke groet, 

Gerbrecht van der Meulen 
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Bijlage C Topiclijst 

Algemeen 

- Welkom heten  

- (Aanleiding) onderzoek kort toelichten 

- Tijdspanne interview vermelden 

- Toestemming voor audio-opname? 

- Informed consent laten ondertekenen  

- Eventuele vragen of onduidelijkheden beantwoorden 

Persoonlijke informatie 

- Kun je jezelf introduceren (wie ben je, leeftijd, aantal werkjaren) 

- Kun jij karaktereigenschappen opnoemen die jou typeren als verpleegkundige?  

Begripsbepaling mentale zelfzorg 

- Wat is voor jou mentale zelfzorg?  

- Wat betekent het voor jou als verpleegkundig om mentaal goed voor jezelf te zorgen 

tijdens je werk?   

- Hoe heb je dit ontdekt, ontwikkeld of geleerd?  

Welbevinden 

- Kun je een voorbeeld geven wanneer jij je werk als emotioneel zwaar ervaart?  

- Is mentale zelfzorg volgens jou een belangrijk onderdeel van je werk?  

- Wat zet jij in om mentaal goed voor jezelf te zorgen? Zijn dit fysieke of mentale 

interventies?   

Ervaringen met mentale zelfzorg 

- Kun je een situatie beschrijven waarin jij het gevoel had dat je mentaal goed voor 

jezelf zorgde tijdens je werk? 

- Welke factoren droegen hier aan bij?   

- Kun je een situatie beschrijven waarin jij het gevoel had dat je mentaal niet goed voor 

jezelf zorgde tijdens het werk?  

- Welke factoren belemmerden jou hierin?   
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Zorg voor de ander en zorg voor jezelf 

- Hoe ervaar jij de balans/verhouding tussen de zorg voor je patiënten en de mentale 

zorg voor jezelf tijdens je werk?  

Altruïsme/Zelfopoffering 

- Heb jij het gevoel dat jij jezelf (deels) opoffert in de zorg voor een ander? En ervaar jij 

dit als iets negatiefs of positiefs?  

Rol van omgeving 

- Ervaar jij voldoende ruimte binnen je werk om mentaal goed voor jezelf te zorgen?  

- Ervaar jij voldoende steun vanuit je omgeving (denk aan collega’s, teamleider, het 

ziekenhuis) om mentaal goed voor jezelf te zorgen tijdens je werk? 

Adviezen voor de zorgpraktijk 

- Hoe zou volgens jou mentale zelfzorg een vast onderdeel kunnen zijn van je werk? En 

wat zou je hiervoor nodig hebben?  

 

 

- Heb je verder nog aanvullingen?  
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Bijlage D Informed Consent 
 

Toestemmingsformulier 

 

Ik wil je graag vragen om formeel te bekrachtigen dat je toestemming verleent voor het 

gebruik van je gegevens voor het onderzoek ‘Zorg voor zelfzorg’. Dit houdt in dat je 

toestemming geeft voor de auditieve opname van het interview en het gebruiken van 

deze geanonimiseerde gegevens in mijn onderzoeksverslag. Ik maak een letterlijk verslag 

(transcript) van ons gesprek waarin jouw naam niet vermeld staat. Het transcript zal 

vervolgens volledig geanonimiseerd worden opgeslagen op een beveiligde schijf van de 

Universiteit voor Humanistiek. De Universiteit voor Humanistiek bewaart dit transcript tien 

jaar, daarna zullen de gegevens worden vernietigd. Jouw antwoorden zullen verwerkt worden 

in het onderzoeksverslag. Ook hierin staat jouw naam niet vermeld. Indien deze 

onderzoeksresultaten worden gebruikt voor wetenschappelijke publicaties of op een andere 

manier openbaar worden gemaakt, dan zal ook hierbij jouw anonimiteit worden gewaarborgd.   

 

Ik verklaar hierbij dat ik op een duidelijke wijze ben ingelicht over het doel en de methode 

van het onderzoek middels een informatiebrief. Mijn eventuele vragen zijn beantwoord. Ik 

doe vrijwillig mee met dit onderzoek. Hierbij behoud ik het recht om op elk moment te 

kunnen stoppen en deze deelname weer in te trekken. Ik hoef hiervoor geen reden op te 

geven. Voor aanvullende informatie, nu of in de toekomst, kan ik mij wenden tot de 

onderzoeker G. van der Meulen (gerbrecht.vandermeulen@uvh.nl).  

 

Naam deelnemer:……………………………………  Datum:……………………. 

 

Handtekening:……………………………………… 

 

Voor de onderzoeker 

Ik verklaar dat ik toelichting heb gegeven over het onderzoek. Bij onduidelijkheden ben ik 

bereid aanvullende informatie aan de deelnemer te verstrekken.   

 

Naam onderzoeker:……………………………………  Datum:……………………. 

 

Handtekening: ………………………………………… 

 

  

mailto:gerbrecht.vandermeulen@uvh.nl
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Bijlage E Visueel beeld data-analyseproces  
 

Het herhaaldelijk lezen van het transcript en het wegstrepen van irrelevante informatie. 
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Stap 1 t/m stap 5 van het data-analyseproces.  
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De tekstfragmenten van elk interview die behoren bij een overkoepelend thema gegroepeerd in een tabel, zodat de onderlinge samenhang zichtbaar 

kon worden. Dit is helpend geweest bij het bepalen van de structuur in het resultatenhoofdstuk.  
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Het uitschrijven van elk overkoepelend thema met bijbehorende thema’s en categorieën. Dit is 

ondersteunend geweest in het creëren van overzicht in de overkoepelende thema’s met 

bijbehorende thema’s en categorieën.  
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   Alle categorieën, thema’s en overkoepelende thema’s die naar voren zijn gekomen tijdens de data-analyse 


