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Ik beken vandaag dat ik kwetsbaar ben  
als een veldbloem in de wei  
die vandaag nog bloeit, stralend, zorgeloos, 
morgen door de wind verwaait.  
 
Mensenkinderen 
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Voorwoord 

Beste lezer,  

 

Voor u ligt mijn masterthesis, geschreven ter afronding van de master Zorgethiek en Beleid 

aan de Universiteit voor Humanistiek. Ik onderzocht hiervoor de geleefde ervaring van 

chronisch zieke artsen (in spe) in de artsenwereld. Met het afronden van de thesis komt er 

ook een einde aan dit leerzame jaar, waarin ik veel mocht leren over de vele kanten van de 

zorgethiek en het belang van luisteren naar individuele zorgbehoeften van mensen in 

verschillende contexten. Ik begon de master met de verwachting meer te leren over medisch-

ethische dilemma’s, maar weet nu dat de zorgethiek vele malen breder is dan dat. Ik leerde dit 

jaar over nieuwe (kwalitatieve) onderzoeksvormen, politiek, moreel beraad, diversiteit, 

inclusiviteit en nog veel meer. Ik ben dankbaar voor dit jaar waarin ik mijn horizon mocht 

verbreden voor ik zal starten met mijn coschappen als geneeskundestudent.  

 Het schrijven van deze thesis is een persoonlijke zegel op dit jaar, waarin de thesis 

soms meer voelde als therapie voor mijzelf dan als een scriptie voor een master. Ik ben 

dankbaar voor de zes inspirerende artsen die ik heb mogen spreken, en waarvan ik veel heb 

geleerd op het gebied van acceptatie, vasthouden en loslaten. Het gaf mij de unieke 

gelegenheid om te spreken met ervaringsdeskundigen op het gebied waar ik zelf veel mee 

bezig ben: het zijn van een arts met een chronische ziekte in de artsenwereld. De artsen 

hebben mij middels de interviews op realistische wijze gemotiveerd om een goede arts te 

worden, ondanks de beperkingen die een chronische ziekte met zich meebrengt. Ik heb in de 

master en in mijn scriptie geleerd om van mijn kwetsbaarheid een kracht te maken, en zie 

mijn persoonlijke ervaringen als iets moois en leerzaams. Dit jaar heeft zich in mij langzaam 

een activistische dame ontpopt, die graag iets bij wil dragen aan een meer zorgzame en 

inclusieve artsencultuur. Toch voelt het openbaar maken van deze thesis ook als iets engs: 

mijn meest persoonlijke en diepste gevoelens deel ik, terwijl ik mijzelf eerder zou 

omschrijven als een gesloten boek. Ik hoop dat deze kwetsbaarheid wordt gewaardeerd. 

 Ik zou geen geneeskundestudent zijn, als ik het afronden van deze scriptie niet zeer 

strak had gepland op mijn hoognodige vakantie en start van de coschappen. Helaas werd ik, 

vlak voor ik de laatste versie zou inleveren, keihard met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik 

belandde een week in het ziekenhuis met een fikse opvlamming van mijn ziekten, waardoor 

ik letterlijk even niets meer kon. Het voelde bijna ironisch: al schrijvend over mijn ervaringen 
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als geneeskundestudent met een chronische ziekte, werd mijn planning doorstreept door een 

lichaam dat volstrekt zijn eigen ding doet. Nu ik dit voorwoord schrijf, zit ik een week in 

quarantaine door een Covid-besmetting. Ook dat tekent het huidige leven: onvoorspelbaar en 

soms vol tegenslag. Maar ook in deze nieuwe omstandigheden vind ik vanzelf weer een 

balans.  

 Uiteraard wil ik ook een aantal mensen bedanken, zonder wie het schrijven van deze 

thesis nooit was gelukt. Mijn dank gaat uit naar alle docenten van de master ZeB, die mij 

hebben geïnspireerd en gemotiveerd om mij te verdiepen in theorieën en denkers die voor mij 

onbekend waren. In het bijzonder wil ik mijn begeleider van deze thesis bedanken: Alice, 

heel veel dank voor je helpende feedback, je luisterend oor en de lieve woorden als het even 

niet zo goed ging. De meetings met jou hebben mij altijd goed gedaan. Alistair, dank je wel 

voor het meelezen en de inspiratie op het gebied van auto-etnografie en schrijven over je 

eigen ziekte: dat maakte het voor mij een stuk minder spannend.  

 Daarnaast wil ik alle lieve mensen om mij heen bedanken voor hun steun en 

vertrouwen. Lieve Nelis, bedankt voor je aanhoudende motivatie, het troosten als ik er 

doorheen zat en het aanhoren van mijn lange verhalen. Met jou is het leven zoveel beter. Pap 

en mam, bedankt voor de openheid en eerlijkheid over vroeger. Dankzij jullie steun ben ik 

waar ik nu ben. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe,  

Lotte van den Berg  

 

Rotterdam, 27 juni 2022 
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Samenvatting 
Ziekte onder artsen lijkt een taboe, mogelijk ontstaan vanuit het heersende beeld van de 

veerkrachtige en gezonde arts en een werkcultuur van hard werken en niet klagen. Artsen zijn 

hierbij individueel verantwoordelijk voor ziekte. Artsen die wel ziek zijn, blijken dit vaak 

niet te vertellen op het werk uit de angst niet gesteund te worden. Kwalitatief onderzoek naar 

de geleefde ervaring van chronisch zieke artsen (in spe) in de artsenwereld ontbreekt. 

Zorgethisch onderzoek met aandacht voor kwetsbaarheid, afhankelijkheid en 

verantwoordelijkheid kan een ander perspectief bieden op chronische ziekte onder artsen. 

Door de stemmen van artsen met een chronische ziekte te horen, kan het taboe worden 

doorbroken en kan een meer inclusief en zorgzaam werkveld voor chronisch zieke artsen 

ontstaan.  

Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de geleefde ervaring en 

zorgbehoeften van chronisch zieke artsen (in spe) in de artsenwereld door fenomenologisch 

en auto-etnografisch onderzoek. Door deze empirische inzichten dialectisch te koppelen aan 

conceptuele inzichten vanuit de zorgethiek en Disability Studies en te onderzoeken hoe deze 

elkaar kunnen verrijken, kan ontrafeld worden wat goede en inclusieve zorg is voor artsen 

met een chronische ziekte.   

Uit het auto-etnografisch onderzoek blijken de belangrijkste knelpunten in de geleefde 

ervaring als chronisch zieke arts spe geen lineair proces te vormen, maar worden ervaren als 

‘een doolhof van acceptatie’, waarin ik door nieuwe tegenslagen van mijn ziekte of in de 

artsencultuur verdwaal in de knelpunten. De andere ervaren knelpunten zijn ‘doorzetten en 

ontkennen’,  ‘het ervaren beeld van de omgeving’, ‘toegeven aan kwetsbaarheid’ , 

‘betrouwbaar zijn met een grillige ziekte’ en ‘zorg voor anderen én mezelf’.  

 De gevonden thema’s in de fenomenologische analyse zijn ‘strijd tussen verhulling 

van en openheid over ziekte’, ‘meanderend proces van verlies, rouw en acceptatie’, 

‘innerlijke worsteling in een balans vinden tussen grenzen bewaken en over grenzen gaan’, 

‘relativeren en zoektocht naar zingeving’ en  ‘behoefte aan erkenning’.  

 De empirische inzichten zijn dialectisch verbonden met de conceptuele inzichten. Zo 

blijkt de ervaren publieke betekenis van disability gebaseerd te zijn op het medisch model 

waarin ziekte een individuele verantwoordelijkheid is. Mede hierdoor, door de ervaren 

werkcultuur en angst en onzekerheid om benadeeld te worden op basis van ziekte, hebben 

artsen moeite met openheid over de ziekte (disclosure). Door het heersende beeld van de 

gezonde en onafhankelijke arts, kunnen artsen met een chronische ziekte worden gezien als 

‘de Ander’ en in een precaire positie geplaats worden, met mogelijk ableism tot gevolg. In de 

interne worsteling in het bewaken van grenzen, spelen enerzijds zelfopoffering als 

dependency workers, en anderzijds de noodzaak tot zelfzorg een rol. Opvallend is dat het 

over grenzen gaan ook juist als zelfzorg kan worden ervaren. Het proces van acceptatie is 

voor iedere arts persoonlijk, aansluitend op het ecologisch-enactivistisch model. Hierin 

vinden de artsen ondanks tegenslagen, toch telkens weer een nieuwe balans van welzijn in het 

doolhof van acceptatie. In het doolhof is er een behoefte aan erkenning en ondersteuning, 

omdat de artsen ‘all some mother’s child’ zijn en voor hen als doulia’s gezorgd moet worden.

 Door in begeleidende gesprekken te achterhalen wat zorgbehoeften van de arts zijn in 

het doolhof van acceptatie en hoe de artsenwereld kan bijdragen om deze arts te helpen, kan 

volgens het ecologisch-enactivistisch model gestreefd worden naar een meer inclusief en 

zorgzaam werkveld. Zo kan een begin worden gemaakt aan een artsenwereld waarin niet 

wordt uitgegaan van een bepaalde norm, maar van diversiteit en pluraliteit waarin artsen met 

een chronische ziekte meetellen en meedoen. 
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1. Problematisering en relevantie  

1.1 Aanleiding 

Afgelopen september zou ik beginnen aan mijn coschappen als geneeskundestudent. Helaas 

was ik te ziek door een opvlamming van mijn chronische ziekte, waardoor dit fysiek 

onmogelijk was. Aanpassingen om het toch vol te kunnen houden waren er niet vanuit de 

geneeskundeopleiding. Ik besloot de coschappen uit te stellen en de master Zorgethiek en 

Beleid te volgen. Afgelopen jaar maakte ik mij veel zorgen over mijn toekomst als chronisch 

zieke en toekomstig arts. Hoe zou ik ooit een goede arts kunnen worden met zo’n beperkend 

lichaam in een werkveld waarin weinig tot geen aanpassingen mogelijk zijn? Is er in de 

artsenwereld wel plek voor artsen met een chronische ziekte? Mijn eigen ervaringen in mijn 

geneeskundeopleiding en mijn zorgen voor de toekomst vormde de aanleiding voor deze 

thesis. Ik vind het interessant wat de ervaring is van artsen met een chronische ziekte in 

verschillende contexten van werkculturen in de artsenwereld: van huisartsenpraktijk tot 

academisch ziekenhuis. Door te onderzoeken hoe deze artsen hun ziek-zijn ervaren en wat zij 

nodig hebben van hun naaste collega’s, kan ik ontdekken wat bijdraagt aan goede en 

inclusieve zorg voor deze artsen in de artsenwereld.  

 

1.2 Maatschappelijke probleemstelling 

Artsen houden zich dagelijks bezig met de ziekten van patiënten, maar zelf ziek zijn blijkt 

een taboe1. Aan dit taboe op ziekte liggen mogelijk een aantal impliciete aannames over 

artsen en de heersende werkcultuur ten grondslag. Zo heerst het beeld van de bovennatuurlijk 

veerkrachtige en almachtige arts, die niet klaagt en geen pijn uit (Card, 2018). Volgens 

longarts Koster (2018) zijn artsen over het algemeen pleasers die het belang van anderen 

boven dat van zichzelf stellen, het goede willen doen en moeilijk nee zeggen. De traditionele 

heersende moraal van de hardwerkende arts biedt weinig ruimte voor gevoelens en emoties. 

Wanneer een arts ziek is, is hij vooral zelf verantwoordelijk voor de bijkomende problemen 

en oplossingen (de Bree, 2018). Tegen de achtergrond van het heersende beeld van de 

veerkrachtige, almachtige en individueel-verantwoordelijke arts, is het ook niet opmerkelijk 

dat zieke artsen zich vaak ongezonder gedragen dan niet-medici, ondanks dat zij even vaak 

                                                 
1 Ilse Kleijne. Medisch Contact. 16 maart 2017. Zieke arts in spagaat tussen twee rollen. Geraadpleegd van: 

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/zieke-arts-in-spagaat-tussen-twee-rollen.htm 

 

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/zieke-arts-in-spagaat-tussen-twee-rollen.htm
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ziek worden2. Artsen blijven vaak doorwerken, ook al zijn ze ziek (Brooks, Gerada & 

Chalder, 2011).  

 

Dit gedrag van artsen die ziek zijn, wordt beïnvloed door het groepsgedrag binnen de 

artsenwereld. Welk individueel, professioneel gedrag wenselijk is, is sterk afhankelijk van de 

lokale context. Dit zogenaamde onuitgesproken hidden curriculum is een socialisatieproces 

dat artsen leert hoe zij zich moeten gedragen binnen een bepaalde groep artsen of 

werkcontext. Dit is enerzijds functioneel, omdat het de samenwerking onderling kan 

bevorderen, maar kan anderzijds een onveilige werkcultuur creëren wanneer gedragsnormen 

ontstaan die voor de buitenwereld onacceptabel zijn (Leistikow en Diemen-Steenvoorde, 

2018). Via het hidden curriculum ontstaat een werkcultuur met taboe op ziekte waarin artsen 

niet zeuren en zelf hun problemen moeten oplossen. Binnen deze werkcultuur die niet gericht 

is op verbondenheid, ontbreken waardering en steun door collega’s. Dit maakt het enerzijds 

voor artsen lastig om te vragen om steun, maar anderzijds voor collega’s ook lastig om steun 

te bieden (Koster, 2018). Zo schrijft voormalig huisarts Schretlen (2018) dat veel artsen zich 

geen raad weten met een zieke collega en dat, vooral wanneer taken overgenomen moeten 

worden, de zieke dokter niet op compassie van collega’s kan rekenen. 

 

Zieke artsen, oftewel arts-patiënten, blijken het lastig te vinden zelf patiënt te zijn en hebben 

moeite met de dubbelrol als arts en patiënt. Waar zij in hun werk als arts zelf de touwtjes in 

handen hebben en inzicht hebben in zaken omtrent onderzoeken, behandelingen en 

wetenschappelijke inzichten van de ziekte van de patiënt, zijn zij als patiënt ineens zélf 

afhankelijk van een andere arts waarbij zij (een deel van) de controle uit handen geven. Deze  

rolverschuiving van medische macht als arts, naar medische afhankelijkheid als patiënt kan 

leiden tot verwarring bij zieke artsen3. Ook kunnen artsen door hun kennis te laat medische 

hulp zoeken en hun klachten bagatelliseren (Ten Haaft, 2010).  

Waar arts-patiënten zich vaak ongezonder gedragen dan niet-medici, kunnen er ook een 

positieve gevolgen van deze unieke positie zijn. Artsen kunnen van de rolwisseling veel 

leren. Dankzij de dubbelrol hebben arts-patiënten een bijzondere positie: met hun eigen 

ervaringen (ervaringskennis) kunnen zij collega’s een spiegel voorhouden. Onderzoekers 

Kool, Boumans en Visse (2013) noemen deze dubbelrol van wetenschappers (waaronder 

                                                 
2 Hans Rode, Joanneke Kuppens en Michelle Prud’homme. KNMG. 10 januari 2019. Komt een dokter bij de dokter. Geraadpleegd van 
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/komt-een-dokter-bij-de-dokter-1.htm 
3 Idem voetnoot 1 
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artsen) een dubbele identiteit van enerzijds doorleefde, belichaamde en intieme kennis 

aangaande ziekte en beperking en anderzijds wetenschappelijke, medische kennis. Deze 

dubbele identiteit heeft een functie in het begrijpen (verstehen) van zichzelf en van een ander 

en kan verbindend werken naar collega’s en patiënten toe (Kool, Boumans & Visse, 2013, 

p.39). Ervaringskennis kan bijvoorbeeld op persoonlijk niveau worden ingezet door artsen 

om regie te houden in het eigen leven met ziekte en beperkingen, een persoonlijk proces dat 

zich door de jaren heen ontwikkelt. Ook kan ervaringskennis bijdragen aan het ‘vermogen 

tot’ handelen door bijvoorbeeld te naar anderen te communiceren over de aandoening 

(disclosure) of bepaalde acties in gang te zetten en inzichten bieden over zingeving en 

omgaan met tegenslag met  die voorbij het leven met beperkingen gaat. Op collectief niveau 

kan het delen van ervaringskennis tussen artsen met een ziekte gevoelens van vervreemding 

en ‘anders-zijn’ verminderen, wat bijdraagt inclusie van deze artsen in het werkveld en 

bestrijding van het taboe op ziekte. In het contact tussen arts en patiënt kan ervaringskennis 

volgens de onderzoekers bijdragen een verandering van een medisch-georiënteerde naar een 

meer menselijke benadering van de patiënt, waardoor een kanteling plaatsvindt in het arts-

patiëntcontact (idem, p.40-46). Hierdoor kunnen deze artsen milder en meer empathisch 

worden en beter communiceren4 (Derksen, Bensing & Lagro-Janssen, 2013; Fox et al., 2009). 

Ze zijn een waardevol onderdeel van het medisch beroep, en dragen bij aan betere 

patiëntenzorg (BMA, 2022).  

 

Het positief benutten van deze unieke ervaringen kan echter worden belemmerd wanneer er 

een taboe heerst op ziekte onder artsen. Vanuit de heersende verwachtingen van 

veerkrachtige en individueel-verantwoordelijke artsen binnen een harde werkcultuur, blijkt 

weinig ruimte te zijn voor zieke artsen. Door de stemmen van deze arts-patiënten te horen, 

kan het taboe worden doorbroken en zal er meer acceptatie van ziekte kunnen zijn bij artsen. 

Wanneer arts-patiënten hun ervaringen delen over het ziek-zijn in hun werk als arts, en wat 

zij hierbij nodig zeggen te hebben van hun naaste collega’s, kan ontdekt worden wat goede en 

inclusieve zorg is voor arts-patiënten in hun werk.  

 

                                                 
4 Ellen de Visser. De Volkskrant. 21 augustus 2020. De lessen die dokters leren als ze zelf de ziekte krijgen waarvan ze alles weten. 
Geraadpleegd van https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-lessen-die-dokters-leren-als-ze-zelf-de-ziekte-krijgen-waarvan-ze-alles-

weten~b8e543fb/ 
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1.3 Wetenschappelijke probleemstelling 

Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar het gedrag van arts-patiënten. Zo 

blijkt uit een systematische review dat arts-patiënten vaak lang wachten met het zoeken van 

medische hulp, omdat ze niet zwak willen lijken of andere collega’s lastig willen vallen. 

Acceptatie van ziekte blijkt lastig en zorgen over het functioneren als arts spelen een grote 

rol5 (Gautam & MacDonald, 2001; Kay et al., 2008). 

 

Uit vragenlijsten onder artsen en geneeskundestudenten met een beperking in Engeland, blijkt 

dat 77% zich zorgen maakt over een ongunstige behandeling wanneer zij hun ziekte aan hun 

werkgever bekendmaken (disclosure). Ze hebben moeite met aanpassingen krijgen waar ze 

recht op hebben en een brede overtuiging heerst dat er in de medische wereld geen disability-

inclusive cultuur is, waarin stigma, negatieve effecten van disclosure en beperkte steun een 

rol spelen (BMA, 2022). Uit interviews met langdurig zieke artsen in Engeland blijkt tevens 

dat zij moeilijk weer aan het werk gaan omdat ze zich schamen en denken gefaald te hebben, 

mogelijk vanuit de vooronderstelling dat dokters onoverwinnelijk zouden zijn. Wanneer ze 

terugkeren naar het werk, krijgen ze minder support van collega’s en negatieve reacties 

(Henderson et al., 2012).  

 

Uit cross-sectioneel onderzoek onder Australische burgers blijkt dat er behoefte is aan een 

eerlijke selectie en support in de geneeskundeopleiding zodat een meer inclusieve medische 

wereld ontstaat voor geneeskundestudenten en artsen met beperkingen, van wie 

ervaringskennis de empathie kan bevorderen. De medische beroepsgroep zou volgens 

verscheidene respondenten door medische rolmodellen met beperkingen, sociale barrières aan 

kunnen pakken waardoor meer diversiteit in de samenleving wordt geaccepteerd (Mogensen 

& Hu, 2019).  

 

Ook zijn er verschillende narratieven geschreven over en door arts-patiënten. Zo beschrijven 

bijvoorbeeld twee neurologen in de boeken Een been op te staan (Sacks, 2001) en Surviving 

Stroke (Kennerley, 2020) hoe zij hun ziekbed als arts hebben ervaren. Huisarts Plantinga 

beschrijft in haar boek Komt een dokter bij de dokter wat zij heeft geleerd van het leven als 

huisarts met de ziekte van Lyme, een ziekte waar vanuit artsen veel vooroordelen over 

bestaan (Plantinga, 2022). Het hebben van deze ziekte blijkt een lastige lijdensweg waarin zij 

                                                 
5 Idem voetnoot 1 
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tegen stuit op verschillende uitdagingen die bestaan bij het hebben van deze omstreden 

ziekte. Ook psychiater Rus (2004) beschrijft in het verhaal Amigo hoe zij als arts niet serieus 

genomen werd en onrechtvaardig psychologiserende diagnoses ontving ondanks de 

overduidelijk aanwezige fysieke substraten. In het boek Dokter is ziek omschrijft Ten Haaft 

(2010) wat verschillende artsen en verpleegkundigen leerden over goede zorg vanuit hun 

eigen ervaringen als patiënt. 

 

De maatschappelijke en wetenschappelijke probleemstelling laten zien dat er een taboe rust 

op chronische ziekte bij artsen. De (wetenschappelijke) bronnen over arts-patiënten hebben 

vooral betrekking op het gedrag of zijn narratieven. Ondanks het bestaan van dit interessante 

kwalitatief onderzoek naar ziekte onder artsen, zijn deze onderzoeken wel op een enigszins 

gedistantieerde wijze uitgevoerd. Door fenomenologisch en vooral auto-etnografisch 

onderzoek kan directer toegang worden verschaft tot de daadwerkelijk geleefde ervaringen 

van artsen (in spe) met een ziekte in de artsenwereld. Het ongeneeslijke karakter en grillige 

patroon van chronische ziekten is interessant om te onderzoeken, omdat dit levenslange 

uitdagingen (in het werk als arts) met zich meebrengt.  

 

Voor een meer inclusief werkveld waarin ruimte voor en acceptatie is van chronisch zieke 

artsen, is het nodig dat er een cultuurverandering plaatsvindt met aandacht voor ziek-zijn, 

waarbij artsen niet alleen hulpverleners zijn, maar ook hulpvragers. Dit sluit aan bij de 

vooronderstelling vanuit de zorgethiek dat iedereen, ook artsen, op een moment in zijn leven 

zorgontvanger is en er ook voor de zorgverlener gezorgd moet worden (Kittay, 1999). 

Onderzoek vanuit een zorgethisch oogpunt kan een ander perspectief bieden op chronische 

ziekte bij artsen, door aandacht voor kwetsbaarheid, afhankelijkheid en verantwoordelijkheid 

waarin ook ruimte is voor zorg voor zorgverleners. De centrale vraag in zorgethisch 

onderzoek luidt ‘wat is goede zorg, gegeven deze particuliere situatie?’ (Leget, van 

Nistelrooij & Visse, 2019). Door conceptueel onderzoek naar zorgethische concepten te 

verbinden met empirisch onderzoek naar de ervaring van chronisch zieke artsen (in spe), kan 

ontdekt worden wat goede zorg voor deze artsen is. Zorgbehoeften van chronisch zieke artsen 

blijven dan niet een individueel probleem, maar worden dan ook een maatschappelijk en 

institutioneel vraagstuk (Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2019; Tronto, 1993). Door de 

geleefde ervaring van artsen met een chronische ziekte te onderzoeken, hun stem te horen en 

te koppelen aan zorgethische inzichten, kan worden aangesloten bij hun zorgbehoeften en zal 

betere en inclusievere zorg ontstaan in het werkveld.  
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1.4 Vraagstelling 

1.4.1 Hoofdvraag 

Wat is de geleefde ervaring van het hebben van een chronische ziekte in de artsenwereld voor 

artsen (in spe), welke zorg zeggen zij nodig te hebben van naaste collega’s en wat betekent 

dit in combinatie met belangrijke inzichten vanuit de zorgethiek en Disability Studies over 

het hebben van een chronische ziekte in de artsenwereld, voor goede en inclusieve zorg voor 

deze artsen? 

  

1.4.2 Deelvragen  

I. Wat is de geleefde ervaring van het hebben van een chronische ziekte voor artsen in 

de artsenwereld?   

II. Wat is mijn geleefde ervaring van het hebben van een chronische ziekte als arts in spe 

in de artsenwereld?   

III. Wat zijn belangrijke inzichten vanuit de zorgethiek en Disability Studies over het 

hebben van een chronische ziekte in de artsenwereld?   

IV. Wat betekenen de uitkomsten van bovenstaande deelvragen voor goede en inclusieve 

zorg voor artsen met een chronische ziekte in de artsenwereld?   

1.5 Doelstelling  

Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de geleefde ervaring en zorgbehoeften van 

chronisch zieke artsen (in spe) in de artsenwereld. Door deze empirische inzichten dialectisch 

te koppelen aan conceptuele inzichten vanuit de zorgethiek en Disability Studies en te 

onderzoeken hoe deze elkaar kunnen verrijken, kan ontrafeld worden wat goede en inclusieve 

zorg is voor artsen met een chronische ziekte.  
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2. Theoretisch kader  

Volgens zorgethici Leget, van Nistelrooij en Visse (2019) is zorgethiek een interdisciplinair 

onderzoeksveld dat wordt gedreven door maatschappelijke zorgen. De centrale vraag in de 

Utrechtse zorgethiek is ‘wat is goede zorg, gegeven deze specifieke situatie?’ (p9). In dit 

zorgethisch onderzoek wordt dan ook de centrale vraag gesteld wat goede zorg is in de 

specifieke situatie van artsen met een chronische ziekte in de artsenwereld. Voor het 

beantwoorden van deze vraag, wordt het theoretisch kader gebruikt dat functioneert als een 

multifocale, interpretatieve lens (Leget, van Nistelrooij & Visse, 2019, p.9). Dit theoretisch 

kader is opgebouwd rondom het begrip zorg, dat in de eerste plaats wordt gezien als een 

sociale en politiek-gestuurde praktijk. Dit betekent dat mensen zich voortdurend afstemmen 

op anderen en zichzelf en zich bevinden in een georganiseerde samenleving.  

 

Dit verwijst naar de definitie van zorg van zorgethici Fisher en Tronto (1990) waarin zij zorg 

zien als iets waarin mensen zich afstemmen op zichzelf en elkaar, zodat ze de wereld in stand 

kunnen houden, voortzetten en herstellen, om er zo goed mogelijk in te kunnen leven (p.144). 

Het moreel goede kan zich hierbij ontvouwen in praktijken en worden ervaren door de 

betrokkenen (Baur, van Nistelrooij & vanLaere, 2017). Dit is gebaseerd op het zorgethische 

uitgangspunt dat zorgontvangers een cruciale rol spelen in het bepalen en mee construeren 

wat goede zorg is in een specifieke situatie. Goede zorg is hierbij contextueel bepaald en 

gebonden aan specifieke situaties (Baur, van Nistelrooij & vanLaere, 2017). Concrete 

zorgpraktijken en zorgbehoeften, needs, zijn hierin het uitgangspunt, opdat geleerd kan 

worden wat de zorgbehoeften zijn in alledaagse praktijken door middel van onderzoek naar 

de geleefde ervaring.  

 

Het uitgangspunt van dit zorgethisch onderzoek zijn dus de needs van chronisch zieke artsen 

(in spe). Om zo dicht mogelijk bij deze zorgbehoeften te komen, is empirisch onderzoek naar 

de geleefde ervaring van deze artsen (in spe) cruciaal. Door middel van fenomenologisch en 

auto-etnografisch onderzoek kan toegang tot deze ervaringen worden verschaft.  

 

Dit zorgethisch onderzoek is daarnaast opgebouwd uit een theoretisch kader op basis van 

interdisciplinaire discussies binnen de zorgethiek (het conceptueel onderzoek) en Disability 

Studies. Disability Studies is een vakgebied dat het leven met disabilities, bijvoorbeeld 

chronische ziekte bij artsen, bestudeert als een complex maatschappelijk fenomeen en dat 
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veel affiniteit heeft met de zorgethiek. In dit hoofdstuk zal het conceptueel onderzoek worden 

uitgewerkt, waarin inzichten van een aantal richtinggevende zorgethische concepten, critical 

insights, en inzichten uit de Disability Studies met betrekking tot chronische ziekte bij artsen 

in de artsenwereld, worden toegelicht.  

 

2.1 Maatschappelijke inzichten 

Maatschappelijke tendensen rondom gezondheid en zorg  

De visie op de gezondheidszorg in de Westerse landen bevat maatschappelijke normen van 

zelfmanagement, eigen regie en autonomie. Volgens Tronto (1993) en politicologe Bacchi 

(2009) ziet de mens in de neoliberale samenleving zichzelf als onafhankelijk en autonoom 

waarbij een verschuiving heeft plaatsgevonden van een nadruk op rechten van mensen naar 

individuele verantwoordelijkheid en risicomanagement voor gezondheid. Dit betekent dat 

mensen als zelfmanagers verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en zorg, waarbij zij 

actief participeren en voldoen aan de normen van autonomie en zelfbeschikking (Huijben, 

2011).  

 

Door deze nadruk op zelfredzaamheid en het individu, worden mensen met meer 

zorgbehoeften door ziekte gezien als minder autonoom en afhankelijk. Deze afhankelijkheid 

is een zwakte en er is weinig ruimte voor kwetsbaarheid (Tronto, 1993; 2014). Mensen die 

hun leven of gezondheid niet op orde hebben, worden volgens Lombarts (2018) hierdoor 

gezien als zwak of mislukt. Ziekte wordt hierbij volgens filosoof Devisch (2013) niet alleen 

gezien als zwakte, maar ook als iets dat voorkomen had kunnen worden door het zieke 

individu. In Devisch’ boek ‘Ziek van gezondheid’ benoemt hij dat in onze maakbare 

samenleving gezondheid een ideologie is geworden. Om normaal te zijn, moet je gezond zijn 

en altijd streven naar verbetering. Een ziek individu zou hierin zijn mislukt en draagt zelf de 

verantwoordelijkheid voor ziekte (Devisch, 2013). Vissers (2018) sluit hierbij aan, want 

‘Leven doe je samen, ziek-zijn alleen’ (p.155).  

 

Chronische ziekte 

Een groep mensen die voor langere tijd aan deze maatschappelijke verwachtingen moeten 

voldoen, zijn mensen met chronische ziekten. Door hogere levensverwachting, vergrijzing en 

technologische ontwikkelingen in de geneeskunde zijn er steeds meer mensen met een 

chronische ziekte, en dat aantal zal naar verwachting toenemen (Baart, 2002; Zinkels & 
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Hoffius, 2002). Door de steeds verbeterende levensreddende geneeskunde, neemt het aantal 

mensen met een chronische ziekte in remissie toe. Socioloog Frank (1991) noemt de 

maatschappij die hierdoor ontstaat een remission society van mensen die leven met een 

chronische ziekte die vroeger fataal zou zijn geweest (p.138).  

 

Het leven met een chronische ziekte brengt soms een verminderde kwaliteit van leven met 

zich mee. Doordat chronische ziekten immers nooit overgaan en soms grillige en 

onvoorspelbare karakters kennen, zijn deze aandoeningen voor mensen lastig te accepteren. 

Dit verwerkingsproces van acceptatie komt volgens ervaringsdeskundige Verstegen (1996) 

en onderzoekers Teunissen, Visse en Abma (2015) overeen met de vijf fasen van rouw van 

psychiater Kübler-Ross (1970), waarin gevoelens van ontkenning, opstandigheid, 

onderhandeling, depressie en aanvaarding elkaar opvolgen. Zij benadrukken hierbij wel dat 

deze fasen elkaar niet in volgorde opvolgen, maar dat de gevoelens door elkaar blijven lopen 

in een doorlopend proces. 

 

Taboe op chronische ziekte bij artsen  

Ziekte onder artsen is een taboe. Dit taboe op ziekte ontstaat enerzijds vanuit de beschreven 

maatschappelijke tendensen van eigen verantwoordelijkheid en zelfmanagement voor 

gezondheid. Anderzijds speelt de harde werkcultuur van artsen met weinig ruimte voor 

kwetsbaarheid waarin gezondheidsproblemen individuele problemen zijn een rol in het taboe 

(de Bree, 2018; Card, 2018). Chronische ziekte kunnen specifieke problemen en dilemma’s 

opleveren voor artsen, omdat de chronische ziekte voor een langdurige periode een rol speelt 

in het leven van de arts. De individuele verantwoordelijkheid en nadruk op autonomie en 

onafhankelijkheid, kan maken dat artsen die chronisch ziek zijn worden gezien als zwak of 

mislukt (Lombarts, 2018).   

 

2.2 Zorgethische inzichten 

Vanuit zorgethisch perspectief kunnen het taboe op chronische ziekte bij artsen en de nadruk 

op individuele verantwoordelijkheid kritisch worden beschouwd. Door een relationeel 

mensbeeld waarin kwetsbaarheid en afhankelijkheid fundamenteel menselijk zijn, wordt een 

kritisch licht geworpen op het heersende autonome en onafhankelijke mensbeeld (Tronto, 

1993; Kittay, 1999; 2015). Vanuit zorgethische inzichten rondom een aantal critical insights,  
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waaronder kwetsbaarheid, precariteit, afhankelijkheid, interdependency en zorg, wordt dit 

nader toegelicht.  

 

Kwetsbaarheid en precariteit  

Vanuit zorgethisch perspectief zijn alle mensen fundamenteel kwetsbaar en afhankelijk.  

Volgens zorgethica Kittay (1999) is deze kwetsbaarheid lichamelijk verbonden met het mens-

zijn en relationeel. Luna (2009), van Heijst (2011) Baart en Carbo (2013) sluiten aan bij deze 

gedachte, en zien kwetsbaarheid hierbij niet als een vaststaande eigenschap, maar als een 

relationeel concept dat pas begrepen kan worden binnen de context waarin de kwetsbaarheid 

bestaat. Kwetsbaarheid verschilt dus per context en tussen mensen. Vanuit het uitgangspunt 

dat iedereen fundamenteel kwetsbaar is, zijn zorgverleners dat dus ook. Zorgethica van Heijst 

(2011) benoemt het belang voor het erkennen van deze kwetsbaarheid van zorgverleners. De 

zorgverlener niet enkel de verantwoordelijke ‘superheld’, maar een kwetsbaar en fragiel 

wezen, die zelf ook zorgbehoeften heeft (van Heijst, 2005, p304; 2011, p196). Ze benoemt 

hierbij, net als Kittay (1999; 2001), ook de kwetsbaarheid van zorgverleners die ontstaat door 

druk vanuit patiënten, hun naasten of de maatschappij. Ook Baur, van Nistelrooij en Vanlaere 

(2017) benoemen dat zorgverleners niet altijd bekwaam en veerkrachtig moeten zijn, maar 

ook kwetsbaar zijn in emotionele, sociale en lichamelijke aspecten. Zij benadrukken hierbij 

vooral de kwetsbaarheid die ontstaat wanneer zorgverleners te maken krijgen met emoties 

van zichzelf of anderen, en pleiten voor erkenning van kwetsbaarheid en zorgbehoeften van 

zorgverleners. Artsen zijn volgens deze zorgethici dus fundamenteel kwetsbare en fragiele 

wezens met zorgbehoeften.  

 

Vosman en Niemeijer (2017) gaan nog een stap verder dan kwetsbaarheid van zorgverleners 

met het concept precariteit, waarbij zij doelen op de onzekerheid die mensen hebben over hun 

positie in de samenleving, in het heden en de toekomst, als gevolg van sociale en politieke 

structuren (p8). Zij zetten hierbij het fenomeen ‘othering’ uiteen, waarbij kwetsbare groepen 

als ‘de Ander’ worden bestempeld, wat onzekerheid over de positie in de samenleving als 

gevolg kan hebben. Precariteit kan dienen als heuristische lens voor zorgethisch onderzoek, 

om posities, macht en relationaliteit in situaties te onderzoeken (Vosman en Niemeijer, 

2017). De heersende maatschappelijke tendensen van individuele verantwoordelijkheid voor 

gezondheid en de almachtige, hardwerkende en gezonde arts die zelfstandig zijn problemen 

oplost en niet klaagt, kunnen worden bekeken door de lens van precariteit. Dan wordt 
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zichtbaar dat de artsen met een chronische ziekte die niet aan dit beeld voldoen, kunnen 

worden gezien ‘de Ander’ en in een onzekere en kwetsbare posities geplaatst worden. 

 

Afhankelijkheid  

Naast kwetsbaarheid, zien zorgethici ook afhankelijkheid als een fundamentele, menselijke 

eigenschap. Het betreft hier dus niet enkel de afhankelijkheid van de zorgvrager van de 

zorgverlener, maar afhankelijkheid van alle mensen (Engster & Hamington, 2015; van 

Nistelrooij, Visse, Spekkink & de Lange, 2017). Kittay (2015) en Eicher (2015) noemen deze 

afhankelijkheid onvermijdelijk, omdat ieder mens afhankelijk wordt geboren. Zorg is nodig 

om zelfstandig te worden, maar iedereen zal op een moment in het leven afhankelijk zijn. 

Niemand is volledig onafhankelijk. Tronto (2010) benadrukt dat iedereen afhankelijk is van 

zorg en zorgbehoeften heeft, maar dat deze afhankelijkheid van zorg wordt gezien als 

kwetsbaar door de nadruk op autonomie en zelfredzaamheid. Kittay (1999; 2001) sluit hierbij 

aan, en benoemt dat mensen die meer afhankelijk zijn, worden buitengesloten wanneer 

onafhankelijkheid de norm is. Zo blijft de onvermijdelijke afhankelijkheid van mensen 

verborgen. In het licht van deze denkers, zijn dus ook alle zorgverleners, inclusief artsen met 

en zonder aandoening, afhankelijk van anderen. Door de nadruk op autonomie en 

zelfredzaamheid is deze afhankelijkheid echter de uitzondering en kan verborgen blijven.  

 

Interdependency en zorg voor de zorgverlener  

Vanuit het uitgangspunt dat zorgverleners fundamenteel afhankelijk zijn en zorgbehoeften 

hebben, moet er ook voor de zorgverlener gezorgd worden (Baur, van Nistelrooij & Vanlaere, 

2017; Kittay, 1999). Doordat er veel druk wordt uitgeoefend op zorgverleners, is er volgens 

Tronto (1993) weinig ruimte voor hun zorgbehoeften. Ze pleit voor het zien van deze 

zorgbehoeften. Kittay (1999, 2015) werkt dit verder uit, door te benoemen dat we ‘all some 

mother’s child’ zijn: iedereen is zorgbehoeftig, afhankelijk en kwetsbaar, zo ook de 

zorgverlener. Volgens haar hebben zorgverleners ook zelf zorg nodig om te kunnen blijven 

zorgen. Ze omschrijft deze zorg als ‘nested relationality’, waarbij mensen voor elkaar zorgen 

in een web van relaties, waardoor uiteindelijk iedereen zorg ontvangt. Hierbij vindt het 

zorgen niet plaats op basis van directe wederkerigheid, maar vanuit het idee dat we allen 

afhankelijk zijn van elkaar. Door deze interdependency begeven we ons in een ‘life-

sustaining web’ waarin we allen de verantwoordelijkheid hebben voor elkaar te zorgen 

(Kittay 1999; Tronto, 1993). De zorgverlener noemt Kittay (2001) hierbij doulia, vanuit de 
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vergelijking met het woord doula: iemand die een moeder na de geboorte van haar kind 

verzorgt, opdat zij goed voor haar kind kan zorgen. Vanuit de fundamentele kwetsbaarheid en 

afhankelijkheid concludeert Kittay dat er een zorgplicht ligt bij de omgeving van de 

zorgverlener (Van Nistelrooij, Visse, Spekkink & De Lange, 2017). Wanneer deze 

afhankelijkheid niet wordt erkend, kan dit leiden tot uitbuiting van de zorgverlener (Kittay, 

1999).  

 

Ook zorgethici Baur, van Nistelrooij en Vanlaere (2017) pleiten voor zorg voor de 

zorgverlener. Zij verwachten dat zorginstellingen ruimte creëren voor (emotionele) 

kwetsbaarheid en ondersteuning voor individuele zorgbehoeften. Ook Tronto (2010) pleit 

voor zorginstituties waarin wordt geluisterd naar behoeften van zorgverleners met ruimte 

voor zelfzorg. Hierbij wordt in relatie tot bijvoorbeeld de arts met een chronische ziekte 

bepaald wat goede zorg is. Zorgbehoeften van deze artsen blijven dan niet een individueel 

probleem, maar ook een maatschappelijk vraagstuk met aandacht voor kwetsbaarheid en 

verantwoordelijkheid (Leget, van Nistelrooij & Visse, 2019; Tronto, 1993).  

 

Zelfzorg  

Heeft de omgeving alleen verantwoordelijkheid tot zorg voor de arts, of moet de arts ook 

voor zichzelf zorgen? Vanuit zorgethisch perspectief zijn verschillende standpunten rondom 

het thema zelfzorg. Zo meent Kittay (1999) dat een zorgverlener zijn eigen zorgbehoeften 

tijdelijk aan de kant moet zetten om te kunnen voorzien in de behoeften van de 

zorgontvanger. De zorgverlener noemt zij hierbij de ‘dependency worker’ die een 

‘transparent self’ is, waardoor deze eerst de behoeften van de ander ziet voor die van 

zichzelf. Zelfzorg verdwijnt hierdoor naar de achtergrond, met zelfopoffering tot gevolg die 

mogelijk ten koste gaat van de zorgverlener. Van Heijst (2011) en Tronto (1993, 2010) 

spreken dit tegen, en beweren dat zorgverlening geen zelfopoffering vereist. Zorgverleners 

moeten veel geven in de zorg voor anderen, maar dit mag niet ten koste gaan van het fysieke 

en mentale welzijn van henzelf.  

 

2.3 Inzichten vanuit Disability Studies  

Omdat dit onderzoek gericht is op de betekenis die artsen geven aan het hebben van een 

chronische ziekte in hun werk als arts, zijn inzichten vanuit Disability Studies over de 

betekenis van deze beperkingen, ofwel disabilities, relevant. Disability Studies is een 
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vakgebied dat het leven met disabilities als complex maatschappelijk fenomeen bestudeert, in 

tegenstelling tot klinische studies waarin beperkingen worden benaderd vanuit een medisch 

perspectief (Schippers, 2021). Vanuit Disability Studies bestaan verschillende 

betekenisgevingen voor disabilities.  

 

Betekenisgeving van disabilities 

Disability is volgens Schippers (2021) een sociaal construct, waarin diverse 

betekenisgevingen bestaan afhankelijk van de context. Brown, Wehmeyer en Shogren (2017), 

onderzoekers in Disability Studies, onderscheiden hierbij diverse betekenisgevingen van 

disability: de persoonlijke, publieke, professionele en kritische betekenisgeving.  

 

De persoonlijke betekenisgeving heeft betrekking op de betekenis van de chronische ziekte of 

disability voor de arts zelf, omdat de ziekte deel uitmaakt van iemands leven. Brown, 

Wehmeyer en Shogren (2017) menen dat er geen sprake is van ‘disability’ op persoonlijk 

niveau van de arts, omdat de disability niets meer is dan een aspect van het leven en deel 

uitmaakt van de persoon. Er is hierdoor volgens hen geen reden om de disability te 

beschrijven als een beperking, conditie of uitdaging, omdat de arts de beschikbare 

mogelijkheden gebruikt om het persoonlijke leven zo goed mogelijk te leiden (idem, p.4).   

 

De publieke betekenisgeving wordt gevormd door betekenissen in publieksuitingen over 

disability in bijvoorbeeld sociale media en het nieuws. Deze publieke betekenis kan volgens 

Brown, Wehmeyer en Shogren (2017) worden onderverdeeld in een letterlijke en sociaal-

culturele betekenisgeving. De letterlijke betekenis van het woord disability kan worden 

onderverdeeld in de betekenis van ‘dis’, iets anders of negatiefs, wat toegevoegd aan de 

betekenis van ‘ability’, iets kunnen doen. Tezamen betekent dit ‘iets niet kunnen doen’. Deze 

letterlijke betekenis wordt verder vormgegeven binnen verschillende (culturele) contexten, 

waarin sociaal-culturele factoren invloed hebben op de betekenis van disability. Hierin spelen 

heersende opvattingen over wat iemand ‘hoort’ te kunnen, impliciete normen en sociale 

verwachtingen een rol (Brown, Wehmeyer & Shogren, 2017; Schippers, 2021). De publieke 

betekenis van een chronische ziekte bij artsen wordt dus mede gevormd door bijvoorbeeld de 

impliciete norm van de hardwerkende, gezonde arts die niet klaagt (Card, 2018).  
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De professionele of definiërende betekenisgeving van disability wordt bepaald door criteria 

op basis van definities van (professionele) organisaties. Deze criteria hebben vaak het doel 

beperkingen te kunnen vaststellen en zijn gebaseerd op wetenschappelijk, medisch 

onderzoek. Hierdoor zijn de persoonlijke en publieke betekenisgeving vaak niet opgenomen 

in de professionele betekenis. Voorbeelden van classificaties voor professionele 

betekenisgeving van disability zijn de DSM voor de psychiatrie en de ICF-classificatie voor 

handicaps en beperkingen.  

 

De kritische betekenisgeving van disability heeft betrekking op de schuring tussen de 

persoonlijke betekenisgeving van mensen met beperkingen zelf, en de effecten van publieke 

betekenisgeving in de vorm van discriminatie en achterstelling van mensen met een 

disability. Zo blijkt deze schuring ook uit de Disability Paradox van onderzoekers Albrecht 

& Devlieger (1999), waarbij veel mensen met ernstige en chronische disabilities zelf vaak 

een goede of uitstekende kwaliteit van leven ervaren, terwijl deze door buitenstaanders vaak 

bestempeld wordt als een onwenselijk dagelijks bestaan. De kwaliteit van leven blijkt hierbij 

sterk afhankelijk van de balans tussen lichaam, geest en ziel in de persoon met een disability 

zelf en de relaties in de sociale context en externe omgeving (Albrecht & Devlieger, 1999). In 

zijn Theory of Subjective Wellbeing Homeostasis beschrijft onderzoeker in Quality of Life 

Cummins (2016) dat het welzijn en de kwaliteit van leven wordt gecontroleerd door 

automatische, neurologische processen die een gevoel van welzijn in evenwicht (homeostase) 

houden ondanks de omgevingsprocessen van een mens. In tegenslagen en disabilities zouden 

mensen zo door veerkracht in staat zijn terug te keren naar een interne balans in het welzijn. 

 

De Disability Paradox en de Theory of Subjective Wellbeing Homeostasis laten zien dat de 

betekenis en geleefde ervaring van het hebben van een disability, zoals chronische ziekte 

onder artsen, sterk afhankelijk is van de ervaring en veerkracht van de artsen zélf. Dit 

benadrukt dus het belang van het luisteren naar ervaringen en needs deze artsen met 

disabilities. Dit sluit aan bij het centrale standpunt ‘niets over ons zonder ons’ van disability 

studies, waarbij mensen met disabilities zelf het voortouw nemen voor sociale verandering en 

emancipatie, door deze kritische betekenis expliciet te maken.  

 

Ook volgens Schippers (2021) beïnvloeden de verschillende vormen van betekenisgeving 

elkaar, waarbij de professionele betekenisgeving vaak beschouwd wordt als de ware. 

Daarnaast wordt de persoonlijke betekenisgeving beïnvloed door deze professionele en 
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tevens publieke betekenisgeving. Zo kunnen artsen met een chronische ziekte door 

normalisatie van het werkende en gezonde lichaam, worden gezien als ‘de Ander’, zich 

minderwaardig voelen en zelfs worden uitgesloten. Dit fenomeen van marginalisatie en 

uitsluiting van mensen met beperkingen heet ‘ableism’. Ableism heeft weinig te maken met 

de (mens met de) beperking zelf, maar met de wijze waarop artsen met een disability als 

afwijkend worden ervaren door hun omgeving (Goodley, 2014; Schippers, 2021). Brown 

(2002) sluit hierbij aan, en meent dat het niet aan de mensen met disabilities om zich aan te 

passen aan de mensen zonder beperkingen. Door de ervaringen en kennis van mensen met 

disabilities juist te gebruiken, kan duidelijk worden dat leven met beperkingen onderdeel is 

van de samenleving (Brown, 2002). Zo is disability slechts een variatie op identiteit die een 

inspiratiebron kan vormen voor anderen, in tegenstelling tot enkel een lichaam dat faalt of 

een persoonlijk lijden (Goodley et al., 2019).  

 

Om ableism tegen te gaan, pleit het VN-verdrag Handicap voor een gelijke behandeling en 

gelijke rechten voor mensen met een beperking, zo ook voor artsen met een chronische ziekte 

(Rijksoverheid, z.d.). Nederland heeft dit verdrag als één van de laatste landen ter wereld 

geratificeerd in 2016. Hoewel dit misschien vanzelfsprekend lijkt, speelt ableism in de 

huidige academische wereld. Onderzoekers Brown en Leigh (2018) vonden dat veel 

academici niets over hun disability vertellen op het werk, vanuit de zorg dat dit invloed zou 

hebben op hun kansen op de arbeidsmarkt.  

 

Het medische model 

Het blijkt dus dat, hoewel vaak onbedoeld of onbewust, mensen met disabilites vaak 

buitengesloten worden van alledaagse zaken. Voor sociale inclusie van mensen met een 

beperking is het van belang de disability niet enkel als een individueel medisch probleem, 

maar als een maatschappelijk construct te zien. Om dit toe te lichten worden de medische en 

sociale modellen uiteengezet.  

 

Het uitgangspunt van het medische model is dat de beperking een medisch probleem van een 

individu is, overeenkomend met de eerder beschreven professionele of definiërende 

betekenisgeving. De beperking wordt hierbij gezien als een defect dat, indien mogelijk, 

hersteld of genezen moet worden. De disability wordt hierbij in termen van diagnose, 

behandeling en therapie verklaard en beschreven (Schippers, 2021, p.28). Dit medische 
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model komt tot stand vanuit verwachtingen die mensen van de wereld hebben met betrekking 

tot wat ‘normaal’ is. Wanneer mensen afwijken van deze norm, door bijvoorbeeld een 

chronische ziekte, worden zij als abnormaal ervaren. Deze verwachtingen hebben zo een 

normatieve werking, wat mensen ervaren en verwachten als de norm, wordt als normaal 

beschouwd. Het medische model heeft hierbij als doel om de beperking te corrigeren, totdat 

de persoon met de disability (de chronisch zieke arts) weer voldoet aan de norm van de rest 

van de maatschappij (de norm van de collega’s), en zo wel weer kan meedoen6.  

 

Het sociale model  

Het sociale model van Oliver (1983) biedt een kritisch tegengeluid vanuit Disability Studies 

op het medische model waarin een beperking als een individueel probleem van het lichaam of 

geest wordt gezien. Het sociale model heeft het uitgangspunt dat een lichaam dat afwijkt van 

de beleefde norm, niet problematisch an sich is. De disability ontstaat in de interactie met de 

omgeving, de manier waarop de omgeving is ingericht voor sociale inclusie van mensen met 

een beperking. Binnen het sociale model wordt onderscheid gemaakt tussen impairment, 

waarbij een individu functionele beperkingen kan hebben als gevolg van een lichamelijke, 

geestelijke en/of zintuigelijke aandoening, en disability, waarbij mensen met een beperking 

minder kansen hebben in de maatschappij, door de omgeving die afhankelijkheid en 

ongelijkheid produceert (Oliver, 1983). Impairment gaat hierbij over in disability, wanneer de 

omgeving geen ‘redelijke aanpassingen’ (zoals in het VN-verdrag Handicap) biedt en 

ontoegankelijk is, waarbij ongelijkheid ontstaat of in stand wordt gehouden (Schippers, 2021, 

p.28). Hiermee verlegt het sociale model de focus ten opzichte van het medische model: het 

probleem in het lichaam/geest hoeft niet langer opgelost te worden, maar de omgeving die  

moet zo worden ingericht dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen. Zo 

wordt de focus van het probleem verlegd van het individu naar de omgeving en de 

maatschappij7. 

 

Het ecologisch-enactivistisch model  

Opvallend van zowel het medische als het sociale model, is dat beide modellen uitgaan van 

de impliciete norm van het fysieke, geobjectiveerde lichaam. Overeenkomend met kritiek op 

het sociale model, wordt in beide modellen de geleefde ervaring naar lichaam en geest van 

                                                 
6 Hiskens, A. Het Medische en het Sociale Model in Disability Studies: een introductie. Geraadpleegd van: 
https://nietsoveronszonderons.nl/wp-content/uploads/2020/10/Het-sociaal-en-het-medisch-model_DEF.pdf 
7 Idem voetnoot 1 
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disability genegeerd (Meekosha & Shuttleworth, 2009; Kool, 2010, Schippers, 2021; 

Shakespeare & Watson, 2001). Een interactioneel model is het ecologisch-enactivistisch 

model van Toro, Kiverstein en Rietveld (2020), waarin de geleefde, belichaamde ervaring 

van disability is opgenomen. Wat iemand als ‘normaal’ ervaart, ofwel een persoonlijk 

bepaalde ‘dynamische en stabiele situatie van lichaam en geest’, is persoonlijk en 

subjectgebonden. Zo heeft iedere persoon met een disability dus een eigen ‘persoonlijke 

dynamisch stabiele situatie’ die hij ervaart als normaal (Toro, Kiverstein & Rietveld, 2020 in 

Schippers, 2021). Cummins (2018) beschrijft deze situatie als homeostase van het subjectieve 

welzijn, waarbij iedereen persoonlijk een eigen balans heeft voor zich ‘normaal voelen’, en 

zoekt naar een oplossing als deze balans verstoord is. In het interactionele, ecologisch-

enactivistische model van Toro, Kiverstein en Rietveld (2020), gaat het hierbij om unieke 

ervaringen in een situatie (ecologisch) die in interactie met de omgeving worden gevormd 

(enactivistisch). In dit model bestaat geen ideaalbeeld van het menselijk lichaam, maar een 

subjectgebonden norm op basis van persoonlijke betekenisgeving van disability en 

persoonlijke ervaringen. Deze subjectgebonden norm kan niet veralgemeniseerd kan worden 

(Toro, Kiverstein & Rietveld, 2020 in Schippers, 2021). Wanneer we dit ecologisch-

enactivistische model toepassen op artsen met een chronische ziekte, betekent dit dat hetgeen 

de arts als ‘normaal’ ervaart, persoonlijk is voor elke arts. De geleefde ervaring van de arts 

zelf maakt hoe de disability wordt ervaren.  

 

2.4 Conclusie  

In de huidige maatschappelijke tendensen rondom gezondheid en zorg ligt de nadruk op 

zelfmanagement, autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Zorgbehoeftig, kwetsbaar en 

afhankelijk zijn wordt hierdoor gezien als zwakte en ziekte is een individueel probleem. 

Mensen met een chronische aandoening zijn langdurig zorgbehoeftig, waardoor zij gezien 

kunnen worden als zwak. (Chronische) ziekte, kwetsbaarheid en zorgbehoeftig zijn, is dan 

ook een taboe onder artsen. Enerzijds omdat het beeld heerst van de gezonde, almachtige arts, 

anderzijds vanuit een harde werkcultuur waarin niet wordt geklaagd.  

 

Vanuit zorgethisch perspectief kan een kritisch licht geworpen worden op de nadruk op eigen 

verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid en autonomie. De zorgethiek vertrekt vanuit het 

uitgangspunt dat alle mensen, ook artsen, fundamenteel kwetsbaar en afhankelijk zijn en 

zorgbehoeften hebben. Zorgethici pleiten voor het zien van deze zorgbehoeften waarbij 
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mensen voor elkaar zorgen in een web van relaties. De arts heeft als doulia ook zorg van 

anderen én van zichzelf nodig om goed voor anderen te kunnen zorgen. Wanneer de arts aan 

zijn eigen zorgbehoeften voorbij gaat, kan dit resulteren in zelfopoffering.  

 

Door de nadruk op onafhankelijkheid en individuele verantwoordelijkheid binnen de 

werkcultuur van artsen, kunnen artsen met een chronische ziekte die misschien niet voldoen 

aan deze norm, in een extra kwetsbare of precaire positie geplaatst worden. Middels dit 

fenomeen ‘othering’, worden zij dan gezien als ‘de Ander’.  

 

In Disability Studies wordt het fenomeen othering bestudeerd, waarin disabilities gezien 

worden als complex maatschappelijk fenomeen. De kritische betekenisgeving van disability 

heeft betrekking op de schuring tussen de persoonlijke betekenisgeving van artsen met een 

chronische ziekte zelf, en de effecten van de publieke betekenisgeving in de vorm van 

discriminatie, achterstelling en othering. Door normalisatie van het werkende en gezonde 

lichaam, kunnen deze artsen zich minderwaardig voelen en worden uitgesloten, zogenaamd 

‘ableism’. Disabilities worden in de huidige tijd meestal vanuit het medische model 

benaderd, waarbij de disability een individueel, medisch probleem is dat indien mogelijk 

moet worden hersteld zodat de persoon weer voldoet aan de norm van de maatschappij. Het 

sociale model meent dat de disability ontstaat in interactie met de omgeving, en deze zo 

ingericht moet worden dat mensen met een disability volwaardig mee kunnen doen. Een 

ecologisch-enactivistisch model gaat niet uit van een impliciete norm van het fysieke, 

geobjectiveerde lichaam, maar heeft als uitgangspunt dat de persoonlijke en subjectieve 

geleefde ervaring van de persoon met de disability bepaalt wat ‘normaal’ is.  

 

Door te luisteren naar chronisch zieke artsen en hun geleefde ervaring en betekenisgeving 

van hun disability mee te nemen, kan goede en inclusieve zorg worden nagestreefd op basis 

van hun behoeften. Zo kan een begin worden gemaakt aan een artsenwereld waarin niet 

wordt uitgegaan van een bepaalde norm, maar van diversiteit en pluraliteit waarin artsen met 

een chronische ziekte meetellen.  
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3. Methoden  

3.1 Onderzoeksbenadering 

Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit een zorgethische onderzoeksbenadering en een sociaal-

constructivistisch wereldbeeld, waarbij subjectieve betekenissen van ervaringen van 

individuen zijn onderzocht. Deze ervaringen worden gevormd door historische en culturele 

factoren in relatie tot anderen (Creswell & Poth, 2018). Dit onderzoek is gevormd volgens de 

Utrechtse zorgethiek, een interdisciplinaire onderzoeksbenadering waarin de vraag ‘Wat is 

goede zorg, gegeven deze particuliere situatie?’ centraal staat. De epistemologische basis van 

deze zorgethiek vertrekt vanuit het uitgangspunt dat toegang tot het goede verkregen kan 

worden door verschillende soorten kennis, posities en perspectieven te erkennen en met 

elkaar in verband te brengen. Zo worden geleefde ervaringen, zorgpraktijken en de ordening 

van de samenleving onderzocht middels verschillende onderzoeksmethoden om te kunnen 

ontdekken wat goede zorg in een specifieke situatie is. Hiervoor wordt enerzijds theoretisch 

onderzoek naar critical insights en anderzijds empirisch onderzoek gedaan, waarbij de 

bevindingen van het conceptuele onderzoek de bevindingen van het empirisch onderzoek 

kunnen aanvullen en vice versa in een dialectische relatie (Leget, van Nistelrooij & Visse, 

2019). Dit onderzoek is zorgethisch, omdat er vanuit de particuliere situatie van chronisch 

zieke artsen (in spe) in de artsenwereld is onderzocht wat de geleefde ervaringen zijn en wat 

zij nodig hebben voor goede en inclusieve zorg.  

 

3.2 Onderzoeksmethoden 

In dit zorgethisch onderzoek zijn verschillende posities, perspectieven en bronnen van kennis 

gebruikt om te onderzoeken wat de geleefde ervaring is van chronisch zieke artsen (in spe) in 

de artsenwereld, en wat goede en inclusieve zorg voor hen zou zijn. Door meerdere 

perspectieven van werkzame artsen met een chronische ziekte en van mijzelf als chronisch 

zieke arts in spe te onderzoeken, is kennis vanuit verschillende posities (in de loopbaan als 

arts) en perspectieven erkend en aan elkaar gerelateerd, door in dialoog te zijn en 

verschillende participatieve vormen van onderzoek (auto-etnografie en fenomenologie) te 

gebruiken (Leget, van Nistelrooij & Visse, 2019, p8).  
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3.2.1 Auto-etnografie  

Auto-etnografie is een benadering waarbij de geleefde ervaring van een persoon (auto, ikzelf) 

in zijn/haar culturele context (etno) centraal staat (Anderson, 2006; Ellis, 2004; Holman 

Jones, Adams & Ellis, 2013). In dit onderzoek is betekenis gegeven aan de alledaagse, 

geleefde ervaringen van mijzelf, schrijver van deze scriptie, als chronisch zieke arts in spe, 

door mijn ervaringskennis kritisch te onderzoeken (Williamson, 2010). Deze betekenis is 

gegeven door een persoonlijk narratief te construeren dat bestaat uit een aantal thema’s en 

knelpunten waarin de meeste schuring is ervaren in het chronisch ziek-zijn in de 

artsenwereld. Deze betekenissen zijn sociocultureel geïnterpreteerd door een verbinding te 

leggen tussen de privé en publieke sfeer van de artsenwereld, waardoor een analytische auto-

etnografie is gevormd (Teunissen, Lindhout & Abma, 2018).  Hierbij ben ik, in tegenstelling 

tot fenomenologisch onderzoek, zelf zowel onderzoeker, als object van het onderzoek 

(Richards, 2008).  

 

Auto-etnografie is als zorgethische benadering zeer relevant, omdat de zorgethische opvatting 

dat stemmen en ervaringen van de mensen waar de zorg om gaat (de chronisch zieke arts in 

spe) centraal moeten staan, radicaal wordt nagestreefd (Leget, van Nistelrooij & Visse, 2019; 

Visse & Niemeijer, 2016). Door middel van introspectie heb ik toegang verkregen tot mijn 

‘binnenkennis’ en individuele perspectief. Door deze ervaringen kritisch te onderzoeken 

binnen de culturele context in samenspraak met een hoogleraar en in dialoog met 

zorgethische literatuur, heb ik een stem gekregen. Zo heb ik bewogen van wat er gebeurt in 

mijn lichaam, hart en ziel, naar wat er gebeurt in de artsencultuur (Teunissen, Lindhout & 

Abma, 2018). Middels deze scriptie is zo gepoogd de stilte te doorbreken rondom het 

fenomeen ‘chronische ziekte bij artsen in de artsenwereld’. Ook dit sluit aan bij het 

zorgethisch streven naar meer democratische zorg, waarbij minder gehoorde stemmen ertoe 

doen en wordt gestreefd naar een meer zorgzame samenleving (Visse & Niemeijer, 2016). 

 

3.2.2 Interpretative Phenomenological Analysis 

Middels fenomenologisch onderzoek is onthuld wat de geleefde ervaring is van het fenomeen 

‘het hebben van een chronische ziekte in de artsenwereld’, en welke betekenis deze ervaring 

heeft voor deze artsen. Zo is de stem van deze artsen gehoord worden en zijn hun 

zorgbehoeften ontrafeld.  
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Het fenomenologisch onderzoek is uitgevoerd middels interpretative phenomenological 

analysis (IPA), omdat hierbij de manier waarop chronisch zieke artsen betekenis geven aan 

geleefde ervaringen, percepties en opvattingen nauwkeurig kon worden onderzocht (Smith, 

Flowers & Larkin, 2009). Door het kleinschalige karakter van IPA-onderzoek, is deze 

methode geschikt om chronische ziekte onder artsen in de specifieke context van de 

artsenwereld te begrijpen. Middels IPA is gedetailleerd onderzoek gedaan naar persoonlijk 

geleefde ervaringen, waarbij veel tijd en aandacht is besteed aan de analyse van interviews 

van de beperkte onderzoekspopulatie (Eatough & Smith, 2017). IPA vertrekt vanuit de 

epistemologische positie waarbij via onderzoek geleerd wordt over bepaalde personen-in-

context, en hoe zij betekenis geven aan de wereld om hen heen (Larkin, Watts & Clifton, 

2006). Door gedetailleerd onderzoek te doen naar de ervaringen van artsen met een 

chronische ziekte in de artsenwereld en te achterhalen wat zij nodig zeggen te hebben van 

hun naaste collega’s, is een diepgaand begrip gecreëerd over de specifieke beleving van deze 

artsen en wat goede zorg voor hen betekent. Dit sluit aan bij een uitgangspunt van de 

zorgethiek waarbij goede zorg wordt afgestemd op behoeften van mensen in specifieke 

contexten (Leget, van Nistelrooij & Visse, 2019) 

 

Het doel van IPA is tweeledig. Enerzijds is het fenomenologische doel chronisch zieke artsen 

een stem geven, door de geleefde ervaringen nauwkeurig te omschrijven. Anderzijds is het 

interpretatieve doel het begrijpen en contextualiseren van deze betekenissen, door de rijke 

omschrijvingen van de geleefde ervaring binnen de bredere sociale, culturele en theoretische 

context van de artsen te plaatsen. Dit beoogt een interpretatieve houding van de onderzoeker, 

waarbij de onderzoeker de betekenis van een bepaalde persoon in een bepaalde context, de 

persoon-in-context, wordt onderzocht en de relatie van die specifieke arts tot het fenomeen 

‘chronische ziekte in de artsenwereld’. Hierbij is aandacht voor de manier waarop de artsen 

hun ervaringen betekenis geven in relatie tot het fenomeen. Belangrijk bij IPA is dat er een 

evenwicht is tussen representatie in het nauwkeurig omschrijven van de geleefde ervaring van 

de artsen (fenomenologische uiteenzetting) en de interpretatie en in context brengen 

(contextualiseren) van de betekenis van deze ervaringen (Larkin, Watts & Clifton, 2006).  

 

Door als onderzoeker actief betrokken te zijn bij de data en mij te verdiepen in de 

perspectieven van de respondenten, beoog ik de ervaringen beter te interpreteren. Hierbij ben 

ik onlosmakelijk verbonden met mijn eigen ervaringen, vooronderstellingen en opvattingen 

als chronisch zieke arts in spe (Smith & Osborn, 2008). Ervaringen van de onderzoeker 
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worden binnen IPA gezien als een kwaliteit, mits deze op de juiste manier worden ingezet 

(Roulston & Shelton, 2015). De onderzoeker kan zich hierbij niet volledig losmaken van zijn 

vooronderstellingen, opvattingen en waarden, maar kan deze wel beteugelen. De zaken die 

beteugeld moeten worden, ofwel bridling, zijn wetenschappelijke theorieën en verklaringen, 

ervaringen en claims van andere geïnterviewde respondenten en persoonlijke ervaringen en 

ideeën van mijzelf (Finlay, 2011 in Van Wijngaarden, 2015). Middels bridling kan een 

fenomenologische houding van verwondering en openheid worden nagestreefd door 

reflexiviteit (Dahlberg et al., 2008). 

 

3.3 Casusdefinitie en onderzoekseenheid  

Voor het fenomenologisch onderzoek zijn zes artsen geïnterviewd waarbij inclusiecriteria 

zijn: 1) werkzaam (zijn geweest) als arts en 2) het hebben van een somatische chronische 

ziekte8. Er is bewust gekozen artsen met een mentale chronische aandoening buiten de scope 

van dit onderzoek te houden, omdat bij deze aandoeningen andere geleefde ervaringen 

onthuld kunnen worden.  

Voor het auto-etnografisch onderzoek stond mijn eigen geleefde ervaring als arts in spé met 

een chronische ziekte in de artsenwereld centraal.  

 

3.4 Dataverzameling 

3.4.1 Auto-etnografie 

Voor het auto-etnografische onderzoek heb ik data over mijn ervaringen als chronisch zieke 

geneeskundestudent gevormd door mijn verhaal op te schrijven middels chronologische 

veldnotities. Hierbij heb ik specifiek aandacht gehad voor emotioneel geladen momenten, 

omdat het op deze momenten het meeste ‘schuurde’ in mij en ik hieruit veel ervaringen en 

daar bijhorende betekenissen uit kan extraheren. De data zijn aangevuld met (retrospectieve) 

persoonlijke documenten met betrekking tot het fenomeen, en bestaan bijvoorbeeld uit foto’s, 

whatsappconversaties, blogs, email-correspondenties en zelfobservaties (Zaagsma et al., 

2021). Er zijn eerste-persoons thick descriptions gevormd over mijn eigen persoonlijke 

geleefde ervaringen in mijn culturele context: de Nederlandse artsenwereld en 

geneeskundeopleiding die een bepaalde socioculturele dimensie hebben (Holman Jones, 

Adams & Ellis, 2013). De geneeskundeopleiding en in toenemende mate de artsenwereld 

bestaan voornamelijk uit hoogopgeleide, witte vrouwen (waaronder ikzelf). 

                                                 
8 Een somatische chronische ziekte is een lichamelijke aandoening die niet meer genezen kan worden.  
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3.4.2 Interpretative Phenomenological Analysis 

De data voor IPA bestaan uit zes open, fenomenologische interviews (bijlage 2) met artsen 

die gericht zijn op het verzamelen van diepgaande ervaringen (Van Wijngaarden, 2015). 

Door het open karakter van het interview is beoogd de respondenten in het interview niet te 

sturen, maar als onderzoeker juist ontvankelijk te zijn voor de unieke ervaringen van elke 

respondent  (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008 in Van Wijngaarden, 2015). Er zijn wel 

een aantal hoofdvragen als gesprekshulp opgesteld om zo verdieping na te streven in het 

onthullen van de geleefde ervaring (Van Wijngaarden, 2015). Door aandachtig en empathisch 

te luisteren is beoogd zo dicht mogelijk bij het perspectief en de verhalen van de 

respondenten te komen (Van Wijngaarden, 2015; Smith & Osborn, 2008).   

 

Na de afname van de interviews zijn de audio-opnames getranscribeerd, waarna uitgebreide 

tekstuele observaties zijn gevormd met betrekking tot gedrag, emoties en (non-verbale) 

communicatie, met de focus op de geleefde ervaring. De fenomenologische dataverzameling 

resulteert in rijke beschrijvingen, thick descriptions (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Het 

doel is om een coherente, derde-persoons beschrijvingen te vormen die zo dicht mogelijk bij 

de gezichtspunten en ervaringen van de respondenten komen (Larkin, Watts & Clifton, 

2006). Tijdens de fenomenologische interviews is een logboek bijgehouden waarin 

gedachten, gevoelens en andere ervaringen zijn beschreven die zich voordeden tijdens 

afname van de interviews. Zo is onthuld welke ervaringen van de respondenten resoneren met 

mijn eigen ervaringen om de verschillende perspectieven met elkaar te kunnen verbinden. 

 

De conceptuele dataverzameling voor het literatuuronderzoek is gedaan in Google Scholar 

met de zoektermen: vulnerability/dependency/responsibility/interdependency/chronic 

illness/physician/doctor/care ethics/ care for the caregiver. Tevens is de sneeuwbalmethode 

toegepast en literatuur uit de master Zorgethiek en Beleid gebruikt.  

 

3.5 Data-analyse  

3.5.1. Auto-etnografie  

Er is bewust gekozen eerst de auto-etnografische data-analyse te voltooien alvorens gestart is 

met de fenomenologische data-analyse, opdat de gevonden fenomenologische thema’s niet 

sturend zouden zijn voor de ervaren en te beschrijven knelpunten van de auto-etnografie. 
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Voor de auto-etnografische data-analyse zijn allereerst de veldnotities en persoonlijke 

documenten doorgelezen, waarbij bepaald is welke herhalende beelden, zinnen of ervaringen 

de aandacht trokken. Deze ervaringen zijn gegroepeerd en gecategoriseerd tot thema’s van 

knelpunten met betrekking tot het zijn van chronisch zieke arts in spe in de artsenwereld 

(Teunissen, Lindhout & Abma, 2018). Deze knelpunten zijn hierna expliciet verbonden met 

de cultuur, door volgens de methode van Adams, Holman Jones en Ellis (2015) vragen te 

stellen als ‘’Welk verhaal vertel ik over mezelf?’’, ‘’Wat suggereren mijn ervaringen over de 

cultuur?’’ en ‘’Wat leert de cultuur/context mij over mijn ervaring?’’. Hierna is op basis van 

de impressionistische vertelling van Van Maanen (1988) een narratief van mijn knelpunten in 

mijn culturele context gevormd, door enerzijds realistische vertellingen te omschrijven 

gericht op de cultuur, en anderzijds bekentenisvertellingen te omschrijven gericht op de 

(kwetsbaarheid van) mijzelf. De bekentenisvertellingen zijn co-geconstrueerd met naaste 

familie en mijn partner, om zo waar nodig de persoonlijke ervaringen aan te vullen of bij te 

schaven. Door de uiteindelijke impressionistische vertelling is beoogd de persoonlijke en 

culturele ervaring zo goed mogelijk te verbinden. Voor het verbinden van de auto-

etnografische bevindingen aan de literatuur van de zorgethiek en Disability Studies, is samen 

met een hoogleraar (begeleider van deze scriptie) overlegd.   

 

3.5.2 Interpretative Phenomenological Analysis 

Het interpretatieve proces in de fenomenologische data-analyse is een dubbel hermeneutisch 

proces waarbij de respondenten enerzijds betekenis geven aan de geleefde ervaring, en de 

onderzoeker anderzijds deze betekenis poogt te ontrafelen (Smith & Osborn, 2008). De 

dataverzameling heeft plaatsgevonden volgens de fasen van Smith, Flowers & Larkin (2009), 

waarbij steeds heen en weer bewogen is tussen de verschillende fasen (Johnson & Parry, 

2015): 

1. Lezen en herlezen van de data  

2. Codes formuleren van eerste casus  

3. Thema’s beschrijven van eerste casus  

4. Verbindingen en relaties thema’s eerste casus zoeken  

5. Volgende casus analyseren  

6. Patronen tussen cases zoeken en thema’s identificeren, met behoud van verschillen  

 

In het theoretisch kader is de belangrijkste zorgethische literatuur gestructureerd volgens de 

stappen van meedenken, tegendenken en omdenken. In de zorgethische discussie zijn de 
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tweeledige empirische inzichten uit het auto-etnografisch en fenomenologisch onderzoek 

kritisch en dialectisch verbonden met elkaar en met de conceptuele inzichten uit het 

theoretisch kader. De empirische en theoretische inzichten konden hierbij elkaar aanvullen of 

juist kritisch bevragen. Op basis van de empirische inzichten is relevante zorgethische theorie 

aangevuld en vice versa (Leget, van Nistelrooij & Visse, 2019). 

 

3.5.3 Sensitizing concepts   

In het auto-etnografisch onderzoek zijn sensitizing concepts gebruikt die richting geven aan 

het analyseproces en door heuristisch gebruik bepaalde data doen oplichten (Wester, 1995). 

De gekozen zorgethische concepten zijn hierbij kwetsbaarheid, afhankelijkheid, 

verantwoordelijkheid, zelfzorg en zorg voor de zorgverlener, omdat deze concepten in het 

theoretisch kader zijn beschreven. In het fenomenologisch onderzoek zijn de sensitizing 

concepts niet gebruikt, omdat dit een open, fenomenologische houding belemmert (Finlay, 

2008).  

 

3.6 Ethische overwegingen  

Aan het begin van het onderzoeksproces is toestemming verkregen van de Ethische 

Toetsingscommissie. Gedurende het hele onderzoeksproces staan anonimiteit, vrijwillige 

deelname en vertrouwelijkheid van de respondenten centraal (Johnson & Parry, 2015). 

Anonimiteit is gewaarborgd volgens een goedgekeurd datamanagementplan. De 

respondenten zijn voorgelicht middels de informatiebrief (bijlage 3), mondelinge voorlichting 

en door het tekenen van informed consent (bijlage 4). De respondenten mochten zich ten alle 

tijden terugtrekken uit het onderzoeksproces zonder opgaaf van redenen (Creswell & Poth, 

2018). Tijdens de interviews heeft de onderzoeker een meelevende en open houding 

aangenomen en de resultaten van de analyse geverifieerd middels een member check 

(Creswell & Poth, 2018; Finlay, 2008). 
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4 Kwaliteitscriteria  

De kwaliteit van het onderzoek is getoetst aan de kwaliteitscriteria van geloofwaardigheid, 

overdraagbaarheid en betrouwbaarheid. De geloofwaardigheid verwijst naar de overeenkomst 

tussen de fenomenologische en auto-etnografische resultaten en de werkelijkheid zoals 

ervaren door de verteller. Voor de fenomenologische resultaten is beoogd de 

geloofwaardigheid te verhogen door het vormen van thick descriptions en het toepassen van 

member checks  met de respondenten en peer debriefing met medestudenten en een 

hoogleraar (begeleider van deze scriptie). Voor de auto-etnografische resultaten is beoogd de 

geloofwaardigheid te verhogen door peer debriefing met naasten (ouders en vriend) en een 

hoogleraar (Lincoln & Guba, 1985).  

 

De overdraagbaarheid is de mate waarin de onderzoeksresultaten van de beschreven context 

naar een andere context kunnen worden overgedragen. Deze thesis heeft niet het doel de 

resultaten te veralgemenen naar allerlei contexten, maar heeft als doel een zo volledig 

mogelijk verslag te geven van de geleefde ervaringen, zowel fenomenologisch als auto-

etnografisch gevonden. Zo kan de lezer op basis van het verslag zelf bepalen welke inzichten 

overdraagbaar zijn naar zijn/haar context en welke niet. Hiervoor is het van belang dat de 

omschrijvingen bij de lezer het gevoel oproepen dat de beschreven ervaring echt, 

geloofwaardig en mogelijk zijn (Ellis, Adams & Bochner, 2011).  

 

De betrouwbaarheid van het onderzoek is verhoogd door het bijhouden van methodologische 

en reflexieve dagboeken en memo’s waarin de eigen vooronderstellingen zijn beteugeld en 

een bewustzijn van de positie is gecreëerd (Creswell & Poth, 2018; Gray, 2017; Lincoln & 

Guba, 1985). 
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5 Bevindingen  

5.1 Bevindingen auto-etnografische analyse  

De eerste bevindingen bestaan uit een auto-etnografisch narratief over een zevenjarige 

periode van 2015 tot en met april 2022. De ‘ik’ in het narratief is de schrijver van deze 

scriptie. Het narratief is geschreven op basis van de belangrijkste ervaren knelpunten van de 

‘ik’ met betrekking tot de geleefde ervaring van een arts in spe met een chronische ziekte in 

de artsenwereld. De zes beschreven knelpunten zijn 1) ‘doorzetten en ontkennen’, 2) ‘het 

ervaren beeld van de omgeving’, 3) ‘toegeven aan kwetsbaarheid’, 4) ‘betrouwbaar zijn met 

een grillige ziekte’, 5) ‘zorg voor anderen én mezelf’ en 6) ‘doolhof van acceptatie’. Dit zijn 

de belangrijkste knelpunten omdat hierin het zijn van een arts in spe met een chronische 

ziekte in de artsenwereld het meest schuurde. Alle persoonlijk ervaren knelpunten zijn 

expliciet verbonden met de culturele ervaringen in een impressionistische vertelling (Adams, 

Holman & Jones, 2015; Van Maanen, 1988). Bij alle knelpunten zijn persoonlijke verhalen, 

documenten en whatsapp-conversaties opgenomen om de knelpunten te illustreren en zo 

dicht mogelijk bij de geleefde ervaring te blijven.  

 

Doorzetten en ontkennen 

Als puber met twee chronische ziekten en een droom om arts te worden, creëer ik zelf al op 

mijn zestiende een taboe op mijn ziekte. Ik vertel weinig tot niks en heb een bewijsdrang dat 

ik ondanks mijn ziekte gewoon arts kan worden. Als mijn ziekte zichtbaar wordt voor 

anderen door een neussonde, ervaar ik toch weinig openheid en steun binnen de 

vooropleiding van geneeskunde. Ik ervaar een prestatiecultuur om te voldoen aan de eisen 

voor de opleiding geneeskunde, en ga hierdoor dikwijls (bewust) over mijn grenzen. Door 

geen tijd te creëren voor rust, verdwijnt mijn ziekte naar de achtergrond en heb ik plezier en 

geniet ik van het leven. Toegeven aan mijn ziekte voelt als zwakheid of falen, dus dat verbied 

ik mijzelf. Ik moet doorzetten. Ik ontken mijn ziekte en mijn verminderde belastbaarheid.  

 

Herfst 2015: Als zestienjarig meisje val ik binnen een aantal maanden acht kilogram af, ben 

enorm misselijk en moet elke dag meerdere keren overgeven. Ik voel me beroerd en heb geen 

energie. Mijn moeder besluit dat het zo niet langer kan en trekt aan de bel bij de kinderarts 

waar ik al jaren onder behandeling ben voor mijn jeugdreuma. Hij zet allerlei onderzoeken in 

en na een aantal weken krijg ik, nog slaperig van de narcose, de diagnose ‘ziekte van Crohn’. 

Een klap in mijn gezicht. De jeugdreuma die ik sinds kleins af aan heb is de laatste jaren 
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onder controle en ik weet niet beter dan dat ik chronisch ziek ben. Maar deze tweede, nieuwe 

ziekte maakt mij hondsberoerd en zal ook nooit meer weggaan. Het maakt dat ik 

maandenlang op de bank verkeer met een sonde in mijn neus voor vloeibaar voedsel en met 

een emmer naast me om dit er vervolgens weer uit te spugen. Vanuit huis werk ik zelfstandig 

mijn schoolwerk bij en ik maak bijna elke toets op een ander moment dan mijn klasgenoten. 

In de zomer van 2015 begon ik een tweejarig programma voor scholieren om kennis te 

maken met de geneeskunde en medische wetenschap, waarbij na afronding een lotingsplek 

voor de studie geneeskunde gegarandeerd is. Gelukkig lukt het me het programma te volgen. 

Wanneer ik daar een lesdag volg met mijn sonde in mijn neus, vraagt geen enkele docent wat 

er met me is. Toch wel gek, zichtbaarder ziek dan dit ben ik nooit geweest. Ik voel hun 

blikken prikken, maar ze zeggen niks. Ik schaam me. Nu mijn lichaam van de bijwerkingen 

van prednison en immunosuppressiva aan elkaar hangt zonder dat deze middelen me 

daadwerkelijk beter maken, ben ik toch erg blij dat mijn plek voor geneeskunde al binnen is. 

Zo ben ik niet afhankelijk van een uitstekende cijferlijst om een plekje in de opleiding te 

bemachtigen. Het haalt de prestatiedruk voor mijn schoolwerk weg, waardoor ik wat meer 

hoognodige rust kan nemen. Er groeit in mij een hevige bewijsdrang om te laten zien wat ik 

kan presteren met een lichaam dat maar half functioneert. 

 

Zomer 2017: De jaren erna blijft het niet goed gaan met mijn gezondheid. De medicatie slaat 

nauwelijks aan, en de problemen wisselen elkaar af. Toch begin ik vol goede moed aan mijn 

studie geneeskunde, want ‘ik zal ze wel laten zien dat ik dit gewoon kan’. De studie en het 

studentenleven vallen me zwaar, maar dat wil ik niet laten merken. Ik woon het eerste jaar 

nog bij mijn ouders, en mijn moeder maakt zich zorgen om mijn vele ziek zijn en de feestjes 

waar ik dan toch naar toe wil. Ze ziet dit als mijn grenzen overgaan, en ik heb het gevoel haar 

altijd te moeten overtuigen waarom ik over die grens wil en ook moét gaan, om toch het 

nodige plezier uit mijn leven te halen. 
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Ik doe steeds meer en prop mijn leven steeds voller. Zo lang mijn agenda geen ruimte voor 

rust biedt, hoef ik die ook niet te nemen en bestaat mijn ziekte voor mijn gevoel even niet. Ik 

word lid bij een studentenvereniging, werk meerdere keren per week op de kinderafdeling, 

maak muziek en pak iedere mogelijk sociale activiteit mee. Het geeft me een triomfantelijk 

gevoel: zie je wel, zo lang ik maar doe alsof er niks aan de hand is, voel ik me ook beter! 

Niemand merkt iets aan mij, en ik maak er een spelletje van om zo laat mogelijk aan iemand 

te vertellen dat ik ziek ben. De verbaasde blikken doen mij goed. Ik ben Lotte met een 

onzichtbare ziekte, en ik zal doen wat in andermans ogen onmogelijk lijkt met dit lichaam: 

kinderarts worden. 

 

 

 

 

 

 

 

          9 

 

                                                 
9 Afkomstig uit: Blog ‘Niettezien’, privédocument. 

Winter 2018: ‘’Terwijl we aan het praten zijn en ik naar Lotte kijk, zie ik een heerlijk 

open, droog en nuchter figuur. 19 lentes jong, student geneeskunde, vol in het leven 

en vol wilskracht. Feestje hier, avondje helpen daar. Werken in het ziekenhuis 

zoveel ze kan, al moet ze daar wat meer haar grenzen bewaken dan ze zou willen. 

Ze ziet er een beetje moe uit (laat ik niet over mezelf spreken die dag) maar op de 

één of andere manier straalt er ook een hele hoop energie van haar uit. Ze wil door. 

Alles eruit halen. Op de vraag over de toekomst vertelt ze me dat ze héél graag 

kinderarts wil worden.’’  
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          10 

Wanneer ik dingen moet afzeggen, voelt dit als zwakheid en als falen. In mijn studie blijf ik 

doorzetten en ik haal binnen drie jaar nominaal mijn bachelor. Door mijn studie op de eerste 

plaats te zetten, lukt dit. Mijn gezondheid heeft het helaas te doen met een schamele laatste 

plaats. Ik voel me zwak en een aansteller als ik dingen voor mijn studie moet afzeggen of 

uitstellen doordat ik ziek ben of naar het ziekenhuis moet. Het voelt als falen, omdat ik wil 

bewijzen dat ik alles kan bereiken wat ik wil, ondanks mijn gezondheid. Ik wil niet 

onderdoen voor andere geneeskundestudenten die niet ziek zijn. 

 

      

 

Ik ga vaak over mijn grenzen en doe, ondanks de zorgen van mijn omgeving, van alles op 

mijn tandvlees, omdat ik het gevoel heb dat ik alles eruit moet halen wat erin zit nu ik nog 

jong ben. Ik maak me zorgen over de toekomst, dat er nog meer problemen bij komen en dat 

ik steeds zieker word. Ik verbied mezelf ‘toe te geven’ aan mijn ziekte, ik moet en zal 

doorzetten. Anders vergeef ik met mezelf later nooit.   

 

                                                 
10 Idem voetnoot 9. 

Winter 2018: ‘’Het is bewonderenswaardig om te zien hoe Lotte met haar ziekte 

omgaat. Ze laat het er niet bij zitten en wil een ‘zo normaal mogelijk’ leven. Student 

zijn, feestjes af, om er vervolgens achter te komen dat dat niet altijd even makkelijk 

is. Maar ze geeft niet op en gaat weer door. Stiekem zijn de dagen soms een 

behoorlijke strijd, maar ze laat zich er niet bij zitten. Hoofd omhoog en gaan. Niet 

te veel huilen, maar strijden zullen we. Ik mag haar wel, Lotte.’’ 
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Het ervaren beeld van de omgeving  

Ik ervaar dat in onze maatschappij chronische ziekte een soort lastige derde dimensie is naast 

ziekte of gezondheid. Het is een tussenfase waarin ik blijvend verkeer. Hoewel mijn ziekte 

nooit voorbij zal gaan, ervaar ik een cultuur waarin er oplossingen voor ziekte moéten zijn, 

en ik zelf verantwoordelijk ben voor het beter worden. Mijn omgeving vindt mijn chronische 

ziekte lastig, en komt met goedbedoelde adviezen of mogelijke oorzaken van mijn ziekte. Dit 

resulteert in woede richting mijn omgeving en mijn ziekte. Ook geeft het mij 

schuldgevoelens. De oorzaak van of oplossing voor mijn ziekte zouden hierdoor binnen mijn 

eigen verantwoordelijkheid liggen. Dit past binnen de maatschappelijke verwachting van 

zelfmanagement, eigen regie en autonomie over de gezondheid. Mijn ouders hebben 

goedbedoelde adviezen over het evenwicht tussen mijn belasting en belastbaarheid. Ik ontken 

mijn verminderde belastbaarheid, en ervaar de terechte constatering van mijn verminderde 

belastbaarheid door mijn ouders als een confrontatie en aanval. Ik krijg het gevoel dat de 

gevolgen van het over mijn grenzen gaan mijn eigen, terechte schuld is. Zelf vind ik dit 

oneerlijk.    

 

Zomer 2017-2020: Ik merk dat mijn omgeving een ander beeld heeft van mijn ziekte dan 

ikzelf. De mensen die dicht bij mij staan weten inmiddels wel hoe ik in elkaar steek, maar 

met anderen botst het nog wel eens. Naast de vraag hoe het met mijn studie gaat, willen 

mensen ook altijd weten hoe het met mijn gezondheid gaat. Ik kan eigenlijk nooit zeggen dat 

het goed gaat. Er is altijd wel iets. In het begin ben ik eerlijk en zeg ik dat het niet goed gaat. 

‘Nog steeds niet?’ Nee, nog steeds niet. Ik verkeer altijd in een staat tussen ziekte en 
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gezondheid, een soort derde dimensie waarbij ik altijd in een tussenfase van matigheid 

verkeer. Dit is lastig uit te leggen, en daarnaast ook helemaal niet leuk om te delen. Dus 

verdraai ik de waarheid vaak, en zeg dat het gewoon goed gaat. Gesprek klaar en verder geen 

uitleg nodig. Iets anders waar ik tegenaan loop, is het schuldgevoel dat mij bekruipt bij 

goedbedoelde gesprekken. Als ik eerlijk vertel dat het niet goed gaat, geven mensen 

ongevraagde verklaringen of adviezen. ‘Je hebt je zeker te druk gemaakt?’, ‘Te veel stress 

voor je studie?’, ‘Al kurkuma geprobeerd?’, ‘Zou je dat wel eten?’. Het frustreert mij. Alsof 

mijn opvlamming direct een verband heeft met mijn eigen gedrag? En al was dat het geval, 

weten die mensen niet hoe vervelend het is als er altijd een oorzaak of advies wordt gegeven 

waarmee ik volgens hen mijn opvlamming had kunnen voorkomen? Het schuldgevoel maakt 

dat ik vaak geïrriteerd het gesprek afkap. 

 

Toegeven aan kwetsbaarheid  

Het ontkennen van mijn ziekte gaat niet meer, dus zal ik offers moeten brengen om het vol te 

kunnen houden. Ik voel me kwetsbaar om toe te geven dat het niet meer gaat. Dit knelpunt 

omvat het onderhandelen met mijzelf, waarbij ik bepaalde dingen doe in de hoop dat het 

daardoor beter gaat met mijn gezondheid. Het is een nieuwe stap in het acceptatieproces. De 

balans van belasting verschuift langzaam naar de kant waarin ik iets meer naar mijn lichaam 

luister, maar dit gaat niet zonder moeite. Wanneer ik mezelf zover krijg toch aan te geven en 

aanpassingen te vragen, gaat dat met grote moeite en ervaar ik weinig compassie vanuit de 

gemeente of universiteit. Dit maakt me verdrietig. Ik ervaar enerzijds een druk van binnen en 

buitenaf om toe te geven aan mijn kwetsbaarheid en om aanpassingen te vragen, maar 

anderzijds een star systeem waarin dit verdraaid moeilijk is en geen plek is voor een zieke 

student die zo veel mogelijk probeert. Ik voel dat ik niet meer voldoe aan mijn ervaren 

verwachtingen voor een arts in spe.  

 

Herfst 2020: Het gaat niet meer. Ik doe veel te veel en het voelt alsof mijn interne batterij al 

maandenlang rood knippert. De combinatie van studie, werk in het ziekenhuis, 

studentenvereniging, sociaal leven, commissies, een verse relatie en muziek wordt te veel. Ik 

moet dingen laten gaan om mijn bachelor te halen. Na lang twijfelen, besluit ik met pijn in 

mijn hart te stoppen met werken op de kinderafdeling. Ik voel dat ik niet meer voldoe aan het 

standaardplaatje van de geneeskundestudent die werkt in een studententeam en met gemak 

alle sociaal wenselijke ballen hooghoudt. Het voelt als toegeven aan een kwetsbaarheid waar 
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ik liever niet aan toegeef. Ik voel me minder sterk. Er zal een gat ontstaan in mijn 

werkervaring op mijn CV. Maar het zij zo, ik accepteer langzaam dat ik nu niet hoef te 

werken, omdat ik dat tenslotte heel mijn leven nog kan doen. Ik besluit aanspraak te doen op 

een individuele studietoeslag van de gemeente, waarbij studenten die niet kunnen werken 

door een chronische ziekte of beperking een maandelijkse bijdrage krijgen. Met wat ongemak 

stel ik de aanvraag op, waarin ik door het opschrijven van de feiten voor mijn gevoel ‘zielig 

moet doen’ om te bewijzen dat ik recht heb op de toeslag. De aanvraag wordt afgewezen, 

omdat ik al gewerkt heb en daarmee bewezen heb dat ik wel in staat ben om te werken. Het 

geeft me een onrechtvaardig gevoel: ik vraag immers nooit om hulp, en nu wordt mijn eigen 

inzet om toch te proberen mee te doen als een werkende student, gestraft. Ik ga in bezwaar en 

dat wordt, vier maanden na de eerste aanvraag, gegrond verklaard. Het besef dat het hele 

proces een stuk makkelijker was geweest als ik direct had besloten niet te gaan werken, voelt 

vreemd. Het lijkt alsof er maar twee opties zijn: een gezonde student die alles kan, of een 

ongezonde student die niks kan. Voor een tussenweg van een ongezonde student die wel 

probeert, lijkt weinig ruimte.  

 

 

 

 

 

 

 

           11 

Ik besluit met de studieadviseur te praten over eventuele aanpassingen voor het lopen van 

coschappen. Het idee van wekenlang vroeg opstaan, veel staan en lange dagen maken, maakt 

bang. Ik heb gehoord van de mogelijkheid tot het lopen van coschappen in deeltijd, waarbij 

één dag in de week vrij is. In het gesprek met de studieadviseur kom ik erachter dat de 

deeltijdoptie enkel een andere spreiding van hetzelfde aantal uren omvat. Er is dan wel één 

dag in de week vrij, maar dit gaat ten koste van de vakantieweken tijdens de 2,5-jarig durende 

coschappen. Wie bedenkt dit? Geen vakantie voor jarenlang lijkt me al helemaal 

doodvermoeiend. Het enige wat ik kan doen als het echt niet gaat, is stoppen met het coschap 

en het een aantal maanden later nogmaals proberen. Ik ben opnieuw teleurgesteld. Er zijn 

                                                 
11 Fragment van moeder uit bezwaar tegen afwijzing individuele studietoeslag. 

Winter 2021: ‘’Onze dochter studeert met aanzienlijk minder energie dan 

leeftijdgenoten: de ziektes zijn enerzijds een constante factor in haar leven omdat 

ze haar energieniveau al jaren ernstig beperken, anderzijds zijn het grillige ziektes 

die ook nog eens om beurten verergeren. We zijn heel blij dat de overheid dit soort 

maatregelen heeft bedacht, maar ook heel teleurgesteld dat er op oneigenlijke 

gronden naar andere wetten verwezen wordt. Lotte heeft een dappere poging 

gedaan, maar is nu, mede door de grilligheid en de verergering van haar ziektes 

gestrand: precies de situatie die bij duo en rijksoverheid.nl geschetst wordt.’’ 

 

http://rijksoverheid.nl/
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nauwelijks aanpassingen mogelijk en ik zal de coschappen op reguliere wijze moeten 

doorlopen. Opnieuw blijkt er weinig ruimte voor aanpassingen voor de geneeskundestudent 

die ziek is, maar het toch wil proberen. 

 

Betrouwbaar zijn met een grillige ziekte 

Ik ontdek dat ik door het ontkennen en door de woede rondom mijn ziekte, aan mezelf 

voorbij ga. Zo kan ik mijn ziekte niet accepteren. De ervaren verwachtingen voor mijzelf als 

betrouwbare en continu belastbare arts in spe, schuren met de realiteit van het grillige patroon 

van mijn ziekte en een lichaam dat niet reageert op medicatie. De onvoorspelbaarheid en 

zorgen geven somberheid. Ik balanceer tussen het ideaalbeeld van mezelf als gezonde, 

strijdbare arts en de realiteit van de grenzen van mijn eigen lichaam. Ik voel me gevangen in 

een lichaam dat me beperkt in wat ik wil.  

 

Winter 2020: Met de komst van Covid-19, het stoppen met werken en het afronden van mijn 

masteronderzoek is mijn agenda ineens gevuld met lege dagen waarin ik alle tijd heb voor 

mijn studie en het nemen van rust. Het werkt confronterend, mijn oogkleppen van altijd maar 

doorgaan om niet aan mijn ziekte te denken, zijn weg. Mijn medicatie slaat niet aan: het enige 

effect dat het heeft op mijn lichaam is een hevige slapeloosheid die mij langzaam opbrandt. 

Ik ben niet te genieten en wanneer ik alleen ben, moet ik standaard huilen. Ik word somber en 

maak me veel zorgen over de toekomst. Het gevoel altijd door te moeten gaan en over mijn 

grenzen te gaan om te kunnen voldoen aan de norm van de hardwerkende 

geneeskundestudent, maakt me verdrietig. Hoe kan ik arts worden als ik altijd over mijn 

grenzen moet gaan en een masker op heb? Hoe kan ik dit ooit een heel leven volhouden? Ik 

maak me zorgen over hoe ik later een betrouwbare en goede arts kan zijn, met een lichaam 

dat zelf bepaalt wanneer het ziek is. Hoe kan ik later continuïteit bieden met dit haperende 

lichaam? Ik ben inmiddels ingeloot om in september 2021 te starten met coschappen. Ik zie er 

enorm tegenop: wil ik dit überhaupt wel? Die vraag maakt me nog verdrietiger. Heb ik dan 

vier jaar geneeskunde gestudeerd om vervolgens te stoppen? Dan is alles voor niets geweest. 

Een bachelor geneeskunde zonder master is niets waard, dat is algemeen bekend. Ik ben in 

strijd met mezelf: geef ik toe en luister ik naar mijn zieke lichaam, of zet ik door en haal ik 

alles eruit wat erin zit? Het kan inmiddels zo weer beter gaan met mijn gezondheid. Ik weet 

alleen niet of dat gebeurt en wanneer. Het voelt als een Russisch Roulette. 
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 42 

Zorg voor anderen én mezelf  

Langzaam accepteer ik mijn ziekte en aanvaard ik mijn situatie. Het thema zelfzorg wordt 

belangrijk door tijd te nemen voor berusting, verdieping en fysieke zelfzorg. Ik krijg de 

behoefte mijn ziekte en geneeskundeachtergrond in te zetten om op te komen voor artsen met 

een chronische ziekte. De ervaren beperkingen vanuit de geneeskundeopleiding en 

artsenwereld maken dat ik een activistische drang krijg om deze wereld te veranderen naar 

een meer inclusieve cultuur waarin ruimte is voor studenten als ik. Mijn kwetsbaarheid kan 

mijn kracht worden.  

 

Zomer 2021: Ik praat met een psycholoog, mijn ouders, vriend en een arts met een chronische 

ziekte over mijn zorgen over de toekomst. Ik besluit mijn coschappen een jaar uit te stellen en 

een jaar rust te nemen waarin ik een andere master volg en zo fit mogelijk wordt voor de 

coschappen het jaar erna. Vanuit mijn interesse voor zorg en filosofie besluit ik de master 

Zorgethiek en Beleid te gaan doen. Het blijkt een geweldige keuze. De master raakt aan 

verschillende vlakken van mijn persoonlijke leven, en een docent vertelt zelfs over zijn leven 

met dezelfde ziekte als ik. Op een moment in de trein besef ik dat het zo had moeten zijn. Dit 

jaar geeft mij de kans om te reflecteren op mijzelf en de toekomst. De literatuur en het 

schrijven van deze scriptie werken als een soort zelfzorg voor mij. Ik ben fanatiek bezig met 

gezond eten en yoga. Na de winter voel ik me voor het eerst sinds ik Crohn kreeg op mijn 

zestiende energiek en ben ik klachtenvrij. Wat een zegen. Ik denk veel na over de toekomst 

en praat voor mijn scriptie met allerlei artsen met chronische ziekten. Ik besluit dat ik in de 

toekomst meer ga vertellen over mijn ziekte en niet standaard over mijn grenzen wil gaan. Ik 

wil mijn ‘zwakte’ inzetten als kracht, en voel een activistische drang om het taboe op ziekte 

onder artsen te doorbreken. Anderzijds bekruipt me het gevoel dat deze openheid en 

eerlijkheid in deze scriptie straks ook openbaar beschikbaar kan worden voor mijn 

werkgevers in de toekomst. Wil ik dit wel? Ik worstel met het taboe en de gevolgen die mijn 

openheid kunnen hebben.  
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Doolhof van acceptatie 

De verschillende knelpunten van ontkenning, woede, onderhandelen, somberheid en 

aanvaarding lijken nu een recht proces, maar dit ervaar ik in werkelijkheid een doolhof. Ik 

weet vaak niet de weg of hoe ik moet omgaan met alle uitdagingen die het zijn van een 

chronisch zieke arts in spe met zich meebrengt. Soms voelt het alsof ik de uitgang in mijn 

doolhof van knelpunten heb gevonden en mijn situatie heb geaccepteerd, zoals in periodes 

waarin mijn ziekte rustig is en ik veel voor mezelf zorg. Op andere momenten verdwaal ik 

weer, machteloos door beperkingen waar ik tegenaan loop in de geneeskundeopleiding of 

door nieuwe problemen en achteruitgang van mijn grillige en onvoorspelbare ziekte die elk 

moment weer kan opvlammen. Dan kom ik terug op plaatsen en in knelpunten waar ik eerder 

ben geweest. De emoties lopen dwars door elkaar heen en kunnen zich elk moment weer 

aandienen. Elke fase in mijn leven en loopbaan brengt daarbij ook andere vragen en daarmee 

andere emoties met zich mee. Ik leer dat ik met piekeren en obsessief nadenken over 

mogelijke toekomstscenario’s weinig opschiet. Ik leer langzaam los te laten waar ik nu niks 

mee kan, maar wel datgeen voldoende vast te houden zodat ik verder kom in waar ik van 

droom.  

 

5.1.1 Conclusie auto-etnografische analyse 

Mijn belangrijkste knelpunten met betrekking tot de geleefde ervaring van een arts in spe met 

een chronische ziekte in de artsenwereld zijn geen lineaire fasen, maar worden ervaren als 

‘een doolhof van acceptatie’. Soms lijkt de uitgang in het doolhof van acceptatie dichtbij, 

maar ik verdwaal ook zo weer in de wirwar van knelpunten door nieuwe tegenslagen door 

mijn grillige ziekte of beperkende artsencultuur. Het knelpunt ‘doorzetten en ontkennen’ 

heeft betrekking op mijn ervaring om ondanks mijn ziekte (bewust) over mijn grenzen gaan 

om niet zwak of minder belastbaar te willen zijn binnen de artsencultuur waarin ik mijzelf wil 

bewijzen en moet presteren. Ik ervaar in het knelpunt ‘het ervaren beeld van de omgeving’ 

een cultuur waarin mijn chronische ziekte een lastige, haast onmogelijke dimensie is waarin 

ik zelf verantwoordelijk ben voor het zoeken van oplossingen van mijn ziekte. Ik ervaar 

hierdoor de ernst van mijn ziekte als mijn eigen schuld. In het knelpunt ‘toegeven aan 

kwetsbaarheid’ ervaar ik enerzijds de behoefte toe te geven aan mijn kwetsbaarheid en het 

doen van aanpassingen, maar anderzijds ook een starre artsenwereld die hiervoor weinig 

ruimte biedt en hoge verwachtingen stelt. Verwachtingen vanuit de artsenwereld en mijzelf 

om een betrouwbare en continu belastbare arts te zijn, schuren met de realiteit van mijn 

grillige en onvoorspelbare gezondheid in het knelpunt ‘betrouwbaar zijn met een grillige 
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ziekte’. In het knelpunt ‘zorg voor anderen én mezelf’ aanvaard ik mijn situatie en luister ik 

naar mijn eigen zorgbehoeften. Ook ontstaat een activistische drang om mijn kwetsbaarheid 

in te zetten als kracht voor een meer inclusieve artsencultuur. 
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5.2 Bevindingen fenomenologische analyse  

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste gevonden thema’s in de geleefde ervaring van zes 

geïnterviewde artsen met een chronische ziekte in de artsenwereld omschreven. De 

geïnterviewde artsen hebben de volgende karakteristieken:  

 

Respondent 1 (R1) is een 54-jarige vrouw en werkzaam als internist reumatoloog. Op 50-

jarige leeftijd kreeg zij een chronische auto-immuunziekte aan de schildklier.  

Respondent 2 (R2) is een 52-jarige vrouw en werkzaam als verslavingsarts KNMG en 

kaderarts. Op 45-jarige leeftijd kreeg zij een chronische inflammatoire darmziekte en 

reumatische aandoening. Hierdoor is zij gestopt met haar werk als huisarts.  

Respondent 3 (R3) is een 27-jarige vrouw en werkzaam als arts-onderzoeker 

kindergeneeskunde. Op 24-jarige leeftijd kreeg zij de diagnose van een erfelijke 

bindweefselziekte na vanaf 8-jarige leeftijd onverklaarde klachten gehad te hebben.  

Respondent 4 (R4) is een 37-jarige vrouw en werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. 

Op 22-jarige leeftijd kreeg zij de diagnose van een progressieve, erfelijke nieraandoening.  

Respondent 5 (R5) is een 48-jarige vrouw en werkzaam als persoonlijk coach voor met name 

artsen (in opleiding). Op 31-jarige leeftijd kreeg zij een chronische multisysteemziekte. 

Hierdoor is zij gestopt met haar werk als internist en verslavingsarts KNMG.  

Respondent 6 (R6) is een 69-jarige vrouw en werkzaam als arts-psychotherapeut. Op 43-

jarige leeftijd kreeg zij de diagnose van een neurologische tumor in de nek, waarna zij een 

chronisch pijnsyndroom kreeg. Hierdoor is zij haar big-registratie als psychiater verloren.  

 

De vijf gevonden thema’s in de geleefde ervaring van de artsen zijn: 1) ‘strijd tussen 

verhulling van en openheid over ziekte’, 2) ‘meanderend proces van verlies, rouw en 

acceptatie’, 3) ‘innerlijke worsteling in een balans vinden tussen grenzen bewaken en over 

grenzen gaan’, 4) ‘relativeren en zoektocht naar zingeving’ en 5) ‘behoefte aan erkenning en 

ondersteuning’. De thema’s worden alle toegelicht en geïllustreerd door citaten, om zo dicht 

mogelijk bij de besproken ervaring van de respondenten te blijven. De gevonden thema’s zijn 

inherent verbonden, vormen samen een geheel van de belangrijkste geleefde ervaringen en 

komen op verschillende, persoonlijke manieren tot uiting. Omdat alle artsen zich in 

verschillende fasen van het leven, carrière en ziekteproces bevinden, is beoogd alle artsen een 

stem te geven door verschillen en tegenstrijdigheden in ervaringen tussen artsen én in de 

persoonlijke ervaringen van iedere arts op te nemen in dit hoofdstuk.  
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Strijd tussen verhulling van en openheid over ziekte  

Het eerste thema in de geleefde ervaring betreft een ‘strijd tussen verhulling van en openheid 

over ziekte’. Ten eerste valt op dat de meeste artsen die tijdens hun loopbaan lichamelijke 

klachten krijgen, de klachten in eerste instantie bagatelliseren en toeschrijven aan andere 

oorzaken. Deze artsen verhullen als het ware de klachten voor zichzelf, soms bewust, soms 

ook onbewust. De artsen proberen eerst zelf een oplossing te vinden en wachten vaak lang 

met naar de dokter gaan, totdat het echt niet meer gaat. Eén arts legt uit dat deze de klachten 

nooit naar zichzelf had erkend als er geen diagnose was gesteld: 

 

 

 

 

 

Door zichzelf niet serieus te nemen en de klachten te negeren, verwaarlozen de artsen 

zichzelf. Dit roept bij één arts ook schuldgevoelens op over de ernst van de ziekte door eigen 

tekortdoen. Eén arts bagatelliseerde en verborg de klachten niet, maar nam deze gelijk serieus 

door naar een arts te stappen. Het blijkt dat de meeste artsen de ziekte niet alleen verhullen 

voor zichzelf, maar ook vaak verbergen in het werk als arts. Nadat de diagnose is gesteld, 

verhullen de artsen vaak de ziekte vanuit overtuigingen over artsen zelf en de werkcultuur. 

Over artsen zelf heersen de overtuigingen dat artsen onmisbaar, sterk en gezond zijn en artsen 

zelf verantwoordelijk zijn voor ziekte. Artsen moeten hard doorwerken en klagen of zeuren 

niet. Een arts kan en wil niet ziek zijn. Een aantal artsen benoemt hierin ook expliciet een 

taboe op ziekte onder artsen. Ziekte wordt door een aantal artsen ervaren als een zwakte en 

als falen.  

 

De ervaren werkcultuur draagt ook bij aan het verhullen van ziekte door artsen. De ervaren 

werkcultuur verschilt tussen de verschillende specialismen van de geïnterviewde artsen, maar 

kan over het algemeen bestempeld worden als een werkcultuur van hard werken waarin grote 

verantwoordelijkheden voor patiënten gedragen worden. Doorwerken ondanks ziekte wordt 

binnen de werkcultuur ervaren als stoer, en zorg voor de patiënt is belangrijker dan zorg voor 

de arts zelf. 

 

 

 

‘’We gaan door totdat we erbij neervallen. En ja voordat je voor jezelf gaat 

zorgen, moet je eerst voor anderen zorgen. Dat heb ik zelf ook wel als mooi 

ervaren, hè? Alleen, ik denk wel dat als je lichaam aangeeft dat het niet 

haalbaar is, dan lukt het allemaal niet meer. Maar er zijn genoeg mensen die 

doorgaan tot het moment dat het niet meer gaat. Die cultuur zal dat blijven 

vragen.’’ (R5) 

‘’Nou dan was ik wel doorgegaan totdat ik was omgevallen. Niet dat ik het 

niet wilde vertellen aan mijn collega’s, maar dan had ik het zelf niet gemerkt. 

Zo slecht ben je dan ook voor jezelf of ken je jezelf. Dan had ik gewoon niet 

geweten wat er aan de hand was, en dan ga je gewoon door tot je omvalt 

denk ik.’’ (R1) 
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In de overweging om over de ziekte te vertellen aan collega’s of werkgevers, erkent een 

aantal artsen dat de angst om verkeerd ingeschat of benadeeld te worden op basis van de 

ziekte, hierin een rol speelt. De artsen zijn bang niet meer volledig mee te tellen als collega 

en gediscrimineerd te worden op basis van ziekte, doordat ze voor minder belastbaar of 

minder langdurig inzetbaar worden aangezien. Dit heeft gevoelens van zich moeten bewijzen 

tot gevolg: 

 

 

 

 

 

Ook blijkt een aantal artsen het confronterend te vinden om te vertellen over de ziekte, en een 

behoefte te hebben om ‘normaal’ gevonden te worden en niet ‘de-arts-met-de-ziekte’ te zijn. 

Artsen delen alleen iets over de ziekte wanneer er een directe noodzaak toe bestaat.  

 

 

 

De directe noodzaak om te vertellen over de ziekte, is meestal het stellen van een harde, 

tastbare diagnose. Wanneer er nog geen diagnose gesteld is, of de klachten worden gelabeld 

als functionele/gepsychologiseerde klachten, brengt dit gevoelens van onrust, ontevredenheid 

en onzekerheid voort. Wanneer artsen de ziekte wel delen met collega’s en werkgevers, 

ontvangen alle artsen uitsluitend steunende en begripvolle reacties.  

 

Meanderend proces van verlies, rouw en acceptatie 

In het leven van een arts met een chronische ziekte, worden verlies, rouw en acceptatie 

ervaren. Omdat alle artsen een eigen persoonlijke context van ziekte, werksituatie en 

levensfase hebben, komen verschillende ervaringen naar voren. Het acceptatieproces van 

deze artsen is bij geen van allen een lineair proces, maar een meanderend en dwalend proces 

van bewegen tussen verlies, rouw en acceptatie. Dit proces is nooit klaar. Nieuwe tegenslagen 

in de gezondheid of in de werksituatie vragen hierin steeds om nieuwe verwerking en hebben 

een blijvende zoektocht naar acceptatie en aanpassing tot gevolg. Voor alle artsen was het 

(idee van) verlies van inzetbaarheid en verminderd functioneren door ziekte moeilijk te 

accepteren. Dit werd ervaren als confronterend en schokkend. Een aantal artsen maakt zich 

‘’Maar ik merk dat het voor mij een hele hoge drempel is, want ergens heb 

ik in mijn hoofd dat ik toch een soort negatief ingeschat word of 

gediscrimineerd, in de zin van, die zal het niet tot het pensioen halen. … Ik 

ben bang om niet voor vol aangezien te worden, dat ze toch het idee hebben 

dat ik minder belastbaar ben.’’ (R4) 

 

‘’Ik vind het enerzijds lastig om het voor mezelf  toe te geven, dat er iets 

niet helemaal goed gaat. Maar ook anderzijds omdat ik niet wil dat ik ‘de-

student-met’ ben met in plaats van mezelf.’’ (R3) 
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zorgen de identiteit als arts te verliezen door de ziekte. Arts bén je, dat zit in je bloed. 

Wanneer het arts-zijn niet meer gaat door ziekte, voelt dit als een groot verlies. Eén arts heeft 

het verlies van de identiteit als arts reeds ervaren, doordat deze slechts op basis van ziekte de 

BIG-registratie als specialist is verloren. De arts voelde zich machteloos en heeft het besluit 

als onrechtvaardig ervaren:  

 

 

 

 

 

 

 

Artsen die door ziekte (verminderd) in staat zijn om te werken, nemen bewust de tijd om dit 

te verwerken en zien het als een afscheid. Gevoelens van verdriet en teleurstelling spelen bij 

het afscheid van het werk als arts en van het oude, gezonde leven. De bewuste keuze voor het 

specialisme draagt bij aan de rouwgevoelens bij het afscheid van dit werk. Een arts beschrijft 

het leven met de ziekte als een nieuw leven en maakt een expliciete tegenstelling tussen het 

leven met een ziekte en in gezondheid:  

 

 

 

 

 

Andere artsen ervaren deze tegenstelling tussen het zieke en gezonde leven niet op deze 

manier, maar als een onderdeel van het leven naast het werk. Sommigen artsen ervaren de 

ziekte als last in het werk, anderen minder. Wel ervaren alle artsen dat de ziekte altijd 

meeweegt in het denken over de toekomst en het maken van keuzes in het werk:  

 

 

 

 

 

 

 

‘’Het was heel moeilijk, heel moeilijk om mijn BIG-registratie als 

psychiater te verliezen. Net alsof een stuk van mijn identiteit werd afgeknipt. 

Ik ben met liefde psychiater geworden. Dus toen moest ik mijn BIG-

registratie als psychiater in 2012 opgeven, omdat ik zogenaamd te weinig 

deskundigheid puntjes had gehaald. Nota bene collega’s kregen punten voor 

lezingen die ík online heb gegeven en ik kreeg er niks voor, moet je 

voorstellen. Ja dat wind mij nog steeds een beetje op. Het sneed een stuk 

van mijn identiteit af. En toen heb ik mij vast gegrepen aan mijn arts-zijn. 

Ik denk, dat is de basis en dat heb ik nog. En ik dat mocht ik houden.’’ (R6) 

 

‘’Je moet die overschakeling maken van je gezonde leven naar je zieke 

leven. Ik had al gauw door, ik moet eerst afscheid nemen van mijn gezonde 

leven, want dan pas kan ik openstaan voor mijn zieke leven. En als je niet 

goed afscheid neemt van je gezonde leven, dan blijf je in zo’n rouwproces 

hangen, en sta je niet echt open voor wat mogelijk is in je nieuwe leven.’’ 

(R6) 

 

‘’Ik heb het altijd ervaren als iets naast mijn werk. Wel als oorzaak dat ik 

niet keuzes kon maken zoals ik ze wilde maken. Dus ik heb heel lang ook 

beleefd dat mijn ziekte de reden was dat hè? ... Alleen in de dagelijkse 

ervaring heb ik, misschien wel door de ruimte die ik het zelf gaf, maar ook 

door de ruimte die de werkgever gaf, het dus minder als last ervaren. Het 

was er daarna steeds veel meer naast. Terwijl op keuzemomenten heeft het 

wel heel veel bepaald, hè? Met een chronische ziekte wil een maatschap je 

in principe niet hebben. Ja, het klinkt een beetje lullig, maar dat is gewoon 

zo.’’ (R5) 

 



 49 

Ook ervaren niet alle artsen dat de identiteit in het arts-zijn ligt, maar in zinvolle 

dagbesteding, zingeving en tijd doorbrengen met naasten. Door ander werk te doen voelen 

deze artsen zich minstens net zo nuttig. De voorwaarde die alle artsen hiervoor geven, is het 

nog wel kunnen verrichten van zinvol werk gerelateerd aan het arts-zijn. De artsen houden 

vast aan wat nog wel kan. Helemaal niet meer kunnen werken voelt voor alle artsen als een 

groot verlies.  

 

In het acceptatieproces van ziekte worden onzekerheid, verdriet en zorgen over de toekomst 

ervaren. Door het vaak onvoorspelbare verloop van de ziekte, ervaren sommige artsen angst 

voor de toekomst van de ziekte en de invloed op het werk. Het proces is bij geen van de 

artsen echt klaar, bij elke nieuwe achteruitgang in ziekte ervaren de artsen opnieuw gevoelens 

van verdriet en rouw. In het acceptatieproces van ziekte merkt één arts op dat fysieke 

klachten wennen en langdurige ziekte aan kan gaan voelen als normaal:  

 

 

 

 

 

 

Innerlijke worsteling in een balans vinden tussen grenzen bewaken en over grenzen gaan  

Alle artsen ervaren in het werk een innerlijke worsteling in het vinden van een balans tussen 

enerzijds de grenzen bewaken en anderzijds (bewust) over grenzen gaan. De artsen ervaren 

verschillende noodzaken waarvoor zij over grenzen gaan. Het unieke aan het werk als arts, is 

de grote verantwoordelijkheid voor de patiënt. Dit verantwoordelijkheidsgevoel richting de 

patiënt maakt dat artsen de belangen van de patiënt voorop stellen en sneller over hun 

grenzen gaan. Ook ervaren de artsen een groot verantwoordelijkheidsgevoel naar collega’s. 

Vanuit deze collegialiteit gaan zij vaak over hun grenzen, mede omdat uitval van de arts 

dikwijls meer werk voor de collega’s tot gevolg heeft. Hierdoor ervaren de artsen vaak 

schuldgevoelens:  

 

 

 

 

‘’En wat ik me ook gerealiseerd is, hoe lang ik me eigenlijk al niet goed 

voelde. Waarvan ik dacht het gaat goed, dat is eigenlijk maar matig. Maar 

op een gegeven moment past het zich aan en voel je je eigenlijk gewoon 

goed terwijl ik me nu weer realiseer wat echt goed is. Dat heb ik me nooit 

gerealiseerd. Ik realiseer me nu wat voor klachten ik kwijt ben. … Ik ben 

blijkbaar in staat om over heel veel dingen heen te denken.’’ (R2) 

‘’Ik vond het werk in de huisartspraktijk heel lastig, omdat mijn andere 

collega's veel harder moesten werken doordat ik uitviel. Dat is lastig. Ik 

denk dat ik er daarom ook mee gestopt ben. Dan moesten zij dingen oplossen 

en dat is gewoon vervelend als het onvoorspelbaar is. Als het voorspelbaar 

is, dan kan het wel.’’ (R2) 
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Ook de prestatiedruk en hoge werkdruk waarin artsen een perfectionistische houding hebben 

en zich willen bewijzen, maken dat artsen met een chronische ziekte vaak over hun grenzen 

gaan in het werk. Alle artsen zien het over grenzen gaan niet altijd als een probleem. Het 

opzoeken van de grens en hier soms overheen gaan, ervaren de artsen als een manier om 

zichzelf uit te dagen en om meer te bereiken. Hiernaast ook rust- en herstelmomenten pakken, 

ervaren artsen als een uitdaging. Altijd de grenzen bewaken ervaren artsen niet als 

bevorderend voor de patiëntenzorg, én voor zichzelf. Soms kunnen de grenzen ook worden 

overschreden voor het eigen plezier, en wordt dit zelfs ervaren als een vorm van zelfzorg:   

 

 

 

 

 

Artsen hebben vaak moeite met het bewaken van grenzen en het daarmee erkennen van hun 

ziekte. Alhoewel zij vaak de noodzaak en behoefte voelen tot het bewaken van grenzen en het 

daarmee voor zichzelf zorgen, vormt dit een grote uitdaging. In het werk ervaren zij de 

noodzaak tot het bewaken van grenzen wanneer de ziekte een verminderde beschikbaarheid 

en focus tot gevolg heeft. Deze artsen ervaren hierdoor een angst om fouten te maken in de 

patiëntenzorg en voelen zich genoodzaakt de werkzaamheden te verminderen of te stoppen 

om de veiligheid en kwaliteit van de patiëntenzorg te waarborgen. Het erkennen van deze 

grenzen is confronterend en geeft een machteloos gevoel van falen en verlies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Natuurlijk ga ik af en toe nog wel eens over de grens. Maar ja, iedereen is 

wel eens moe, dus dat is ook oké. … Bij voor mezelf zorgen hoort ook juist 

wél die leuke dingen soms doen en dan maar moe zijn. Dat is niet erg, want 

anders gaat het wel heel erg op luisteren naar je lijf en wordt het wel heel 

saai.’’ (R5) 

 
 

 

‘’Het is niet alleen je lijf. Want we hebben natuurlijk werk waarin het erop 

aankomt dat je mensen goed beoordeelt. Dat je ze goed hoort, dat je ze goed 

onderzoekt én dat je het juiste besluit neemt. Ik wil dat ook gewoon honderd 

procent goed doen, het zijn wel mensen. Ik wil geen fouten maken dus die 

lat ligt ook hoog, maar terecht hoog. Ik merkte dat dat me misschien nog 

wel meer nekte. Als je buikpijn hebt, dat leidt af. Dat slurpt een deel van je 

energie gewoon weg. Dan moet ik heel erg me focussen op dat wat 

tegenover gebeurt, en niet meer laten afleiden door wat er in mijzelf gebeurt. 

Dat is een onwijs lastige opgave. … Ik werd op een gegeven moment bijna 

bang om fouten te maken. Omdat je het gewoon qua focus niet trek. Dat is 

wel lastig. Dat is wel het lastige van ons vak. Dat je er voor die patiënt wilt 

zijn. … Dat heeft mij wel doen besluiten, dat ik dacht het is niet alleen voor 

mezelf dat ik ervoor kies om te stoppen als huisarts, maar ook voor de 

veiligheid van mijn patiënten.’’ (R2) 
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Het (bewust) over grenzen gaan en het erkennen van grenzen ervaren de artsen als een 

levenslange worsteling en leerproces. Door het chronische en vaak grillige en onvoorspelbare 

karakter van de ziekten, ervaren de artsen veel onzekerheid en twijfels over de toekomst. 

Enerzijds leven een aantal artsen hierdoor met de dag, anderzijds erkennen zij ook dat de 

ziekte altijd mee zal wegen in beslissingen over de toekomst. De ziekte dwingt tot keuzes 

maken in het werk, en dit ervaren de artsen als lastig en confronterend. Deze bewuste 

afwegingen over het werk, ziekte en de toekomst, maakt dat veel artsen een grote motivatie 

en gedrevenheid ervaren om zoveel mogelijk uit de carrière te halen.  

 

Relativeren en zoektocht naar zingeving 

De artsen relativeren het lijden door de ziekte en de gevolgen van de ziekte voor het werk als 

arts. Alle artsen zien het lijden als iets dat bij het leven hoort, en een aantal geeft het lijden 

een diepere betekenis door spirituele overtuigingen. Onder de artsen heerst dankbaarheid 

voor hetgeen nog wel mogelijk is: 

 

 

 

 

 

 

 

De artsen ervaren dat het kunnen relativeren verband houdt met de manier waarop zij zich 

ondanks hun ziekte zinvol in kunnen zetten. Door het inzetten van talenten van het artsenvak 

en het zorgen voor kwetsbaren ervaren de artsen voldoening en het leven als zinvol. Deze 

voldoening is niet onlosmakelijk verbonden met het (betaald) in dienst zijn als arts. De artsen 

zoeken ook zingeving in andere zaken dan enkel zorgen voor patiënten: 

 

 

 

Artsen ervaren ook dat zij vanuit hun ervaringen als patiënt anders naar patiëntenzorg zijn 

gaan kijken. Zij ervaren meer empathie en betrokkenheid naar patiënten en voelen vaak een 

activistische drang om op te komen voor patiënten die hetzelfde doormaken als hen. De 

artsen herkennen worstelingen van patiënten en voelen de noodzaak om de mens achter de  

‘’Het is ook het leven: de een krijgt  dit op zijn pad, de ander krijgt iets 

anders. Waarom zou ik niet ook wat op mijn pad krijgen? Ik heb me 

gerealiseerd dat ik zoveel zegeningen heb. …. Het is wel serieus naar, maar 

het is niet zo dat het mijn leven beheerst. Ik bén niet mijn ziekte, dat ben 

ik me heel erg bewust geworden. Als je heel beroerd bent, dan valt het soms 

samen. Dan kan je niet anders als gewoon ziek zijn, en dan is er niet zoveel 

daarnaast. Maar zodra je het weer een beetje op de rails hebt, dan kan ik 

weer veel meer aandacht aan het leven geven. Ik wil er heel erg van 

genieten.’’ (R2) 

 
 

 

‘’En dan krijg ik het gevoel dat ik iets zinvols doe in mijn leven. En dan is 

het ook de moeite waard om te blijven.’’ (R6) 
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ziekte te zien en de patiënt als holistisch te benaderen. Het leren van deze lessen ervaren de 

artsen als iets positiefs wat de ziekte hen heeft gebracht: 

 

 

 

 

 

De aanpassingen in het werk worden door de artsen vaak ook als positief ervaren. Door de 

aanpassingen hebben artsen bijvoorbeeld meer tijd voor patiënten, of doen nu werk wat 

eigenlijk net zo leuk is als het arts-zijn.  

 

Behoefte aan erkenning en ondersteuning  

Alle artsen benoemen een behoefte aan erkenning, ondersteuning van naaste collega’s en een 

behoefte aan flexibiliteit in het werk. Artsen ervaren het als prettig als collega’s hen 

benaderen als volwaardige collega (niet als arts-met-een-ziekte of patiënt) en een 

geïnteresseerde houding hebben. Eén arts ervaart de bescherming van een leidinggevende die 

de grenzen van de arts bewaakt als zeer waardevol.  

 

 

 

 

 

 

 

De artsen ervaren wel dat zij zelf realistisch en bereid moeten zijn tot het doen van benodigde 

aanpassingen. Artsen die reeds erkenning en ondersteuning ontvingen van naaste collega’s, 

hebben dit als steunend ervaren. De artsen benoemen ook dat zij behoefte hebben aan 

gesprekken met een onafhankelijk persoon. Concreet worden hier als voorbeeld een 

psycholoog, coach, verpleegkundig specialist of bedrijfsarts genoemd. Wanneer deze persoon 

op een empathische manier luistert naar de arts, de last van de ziekte erkent en waardeert 

welke stappen de arts onderneemt, ervaart de arts dit als steunend en helpend. Er is behoefte 

aan betrokkenheid zonder oordeel:  

 

‘’En ik denk dat ik dus wel een bepaalde herkenning heb bij sommige 

patiënten. Dan herken je mensen die bijvoorbeeld worstelingen hebben met 

het ziek-zijn of met beperkingen of vooruitzichten. En dat is niet heel bewust 

dat ik denk ‘dat heb ik ook’, maar ik denk dat ik wel meer 

inlevingsvermogen heb.’’ (R4) 

 
 

 

‘’Ik vind het heel prettig. Want eigenlijk als zij het zegt, dan voel ik dat het 

waar is. En dan heb ik al gehoord dat ik het zelf anders heb gezegd. Zij 

beschermt mij daarbij, en dat is kennelijk nodig. Je gaat zelf veel te snel 

weer denken aan wat er allemaal moet gebeuren, en je wilt het ook niet altijd 

aan een ander overlaten. En natuurlijk ben je wel misbaar, maar zo wil je dat 

zelf gewoon niet toegeven. En als zij meedenkt en jou een spiegel 

voorhoudt, helpt dat dat enorm, ik heb het nodig. Zij beschermt mij echt 

tegen mezelf.’’ (R1) 

 
 

 

‘’Dat heeft mij ook heel goed gedaan. Iemand die dat gewoon snapt én die 

het ziet en die jou ook de complimenten geeft. Omdat ze snapt wat het je 

kost. Daarom heb ik ook zoveel aan haar gehad.’’ (R2) 
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Cruciaal hierbij is dat deze persoon het leven van de arts ook begrijpt en dat een veilige 

omgeving bestaat waarin de arts het verhaal kan delen. De artsen hebben enerzijds behoefte 

aan iemand die de grenzen bewaakt: iemand die meedenkt in beperkingen en mogelijkheden. 

Artsen erkennen dat het vaak moeilijk is zelf de grenzen aan te geven, en dat het prettig kan 

zijn wanneer iemand hen daarin beschermt. Anderzijds benadrukken alle artsen het belang 

van eigen regie, en het zelf willen beslissen over de carrière en ziekte:  

 

 

 

5.2.1 Conclusie fenomenologische analyse 

Het thema ‘strijd tussen verhulling van en openheid over ziekte’ heeft betrekking op de 

interne strijd die de meeste artsen voeren tussen enerzijds het verbergen en bagatelliseren van 

de ziekte voor zichzelf en de omgeving vanuit overtuigingen over artsen en de werkcultuur en 

de angst om benadeeld te worden. Anderzijds ervaren de artsen een behoefte tot openheid 

wanneer hier een directe noodzaak voor bestaat. In het leven van de artsen wordt een 

‘meanderend proces van verlies, rouw en acceptatie’ ervaren, een proces dat nooit klaar is en 

dat beïnvloed wordt door (onvoorspelbare) nieuwe tegenslagen in gezondheid of 

werksituatie. Artsen ervaren verminderde gezondheid of een andere werksituatie als verlies 

waar zij afscheid van moeten nemen. In het thema ‘innerlijke worsteling in een balans vinden 

tussen grenzen bewaken en over grenzen gaan’, ervaren de artsen enerzijds 

verantwoordelijkheidsgevoelens voor patiënten en collega’s en druk vanuit het systeem, 

waardoor zij vaak over hun grenzen gaan. Anderzijds voelen zij de noodzaak tot het bewaken 

van grenzen om de kwaliteit van de patiëntenzorg te waarborgen. Door het grillige en 

onvoorspelbare karakter van ziekten vinden artsen deze balans nog lastiger. De artsen 

relativeren het lijden door ziekte in het thema ‘relativeren en zoektocht naar zingeving’. De 

artsen zien het leed als iets dat bij het leven hoort en ervaren het leven als zinvol door het nog 

kunnen doen van zingevend werk. Door de ziekte ervaren zij een noodzaak tot een holistische 

benadering van patiënten. In het thema ‘behoefte aan erkenning en ondersteuning’ ervaren de 

artsen een behoefte aan steun en flexibiliteit van naaste collega’s en de mogelijkheid tot 

aanpassingen in het werk. De artsen hebben daarnaast behoefte aan gesprekken met een 

onafhankelijk, extern persoon die betrokken is zonder oordeel. 

 

 

 

‘’Ik hoop dat ik ondersteund word om zoveel mogelijk wel te kunnen doen 

en dat er ruimte is voor datgene wat je niet kan doen.’’ (R4) 
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6 Zorgethische discussie 

In dit hoofdstuk worden volgens de Utrechtse zorgethiek de empirische en theoretische 

inzichten dialectisch verbonden, om antwoord te geven op de verbindende deelvraag wat de 

verkregen inzichten betekenen voor goede en inclusieve zorg (Leget, Van Nistelrooij & 

Visse, 2019), hier toegepast op artsen met een chronische ziekte in de artsenwereld. Er wordt 

aandacht besteed aan overeenkomsten en verschillen, waarbij de tweeledige empirische 

inzichten en inzichten uit het theoretisch onderzoek elkaar kunnen bevragen en verrijken. Op 

basis van de empirische inzichten wordt relevante (zorgethische) theorie aangevuld en vice 

versa.  

 

De ervaren publieke betekenis 

Uit de auto-etnografische inzichten blijkt dat ik een beeld van mijn omgeving ervaar waarin 

chronische ziekte een lastige, haast onmogelijke dimensie is tussen ziekte en gezondheid. In 

mijn ziek-zijn ervaar ik een druk om actief te streven naar gezonder worden. De 

verantwoordelijkheid hiervoor voelt als een individuele last op mijn schouders. De 

betekenisgeving van mijn disability die deze ervaringen vormt, is de publieke, sociaal-

culturele betekenisgeving van Brown, Wehmeyer en Shogren (2017), waarin verschillende 

opvattingen over wat iemand hoort te kunnen, impliciete normen en sociale verwachtingen 

een rol spelen. Maatschappelijke tendensen die bijdragen aan het vormen van deze publieke 

betekenisgeving, zijn neoliberale verwachtingen van individuele verantwoordelijkheid en 

risicomanagement van gezondheid (Bacchi, 2009; Tronto, 1993). Met name de beschreven 

maakbaarheid van gezondheid van Devisch (2013) vormt mijn ervaren, publieke 

betekenisgeving. Ik ervaar dat de huidige maatschappij van mij verwacht dat ik altijd streef 

naar gezondheid en zelf de verantwoordelijkheid voor mijn ziekte draag (Devisch, 2013).  

 

Deze ervaren publieke betekenisgeving past binnen het medisch model van disability, waarbij 

de chronische ziekte een individueel, medisch probleem is dat hersteld of genezen moet 

worden (Schippers, 2021, p28). Vanuit de heersende, maatschappelijke norm met betrekking 

tot gezondheid, ervaar ik verwachtingen om zelf te streven naar een gezonder lichaam. 

Wanneer ik niet beter word ondanks mijn inspanningen, ervaar ik dat als mijn eigen schuld 

door de normatieve werking van het medisch model. Door mijn disability als individuele 

verantwoordelijkheid te beschouwen, ben ik ook in strijd tussen verhulling van en openheid 
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over mijn ziekte in mijn geneeskundeopleiding. Ook de geïnterviewde artsen ervaren deze 

strijd in hun werk als arts.  

 

Een precair taboe op ziekte 

Uit de interviews blijkt dat de artsen een strijd ervaren tussen de verhulling van en openheid 

over ziekte. De artsen verbergen en bagatelliseren de klachten vaak niet alleen voor zichzelf, 

maar ook in de werksfeer. Hierin spelen overtuigingen over artsen en de werkcultuur een rol. 

Zo ervaren de artsen de werkcultuur als een cultuur van hard werken waarin weinig ruimte 

bestaat voor kwetsbaarheid en een taboe heerst op ziekte. Dit sluit aan bij de inzichten van de 

Bree (2018) en Card (2018) dat deze werkcultuur en de individuele verantwoordelijkheid 

voor ziekte een grote rol spelen in het taboe op ziekte onder artsen. Volgens Lombarts 

kunnen deze nadruk op individuele verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid een rol spelen 

in de gevoelens van zwakte of mislukking onder artsen die ziek zijn.  

 

De meeste artsen hebben moeite met openheid en het vertellen over de ziekte (disclosure) op 

het werk, vanuit enerzijds de heersende werkcultuur, en anderzijds vanuit de angst om 

benadeeld te worden. Dit sluit aan bij onderzoek van de BMA (2022) in Engeland, waaruit 

blijkt dat het merendeel van de artsen en geneeskundestudenten met een beperking zich 

zorgen maakt over een ongunstige behandeling wanneer zij de ziekte in de werksfeer bekend 

maken. Deze ongunstige behandeling is bij een aantal artsen in mijn onderzoek/die ik 

geïnterviewd heb realiteit geworden, in de vorm van het onterecht verliezen van een BIG-

registratie en weigering in een maatschap.  

 

De geïnterviewde artsen ervaren dus angst en onzekerheid om benadeeld te worden op basis 

van ziekte. Deze onzekerheid kan nader beschouwd worden met het concept precariteit. 

Precariteit is volgens Vosman en Niemeijer (2017) menselijke onzekerheid over de positie in 

de samenleving als het gevolg van sociale en politieke structuren. Zij zetten hierbij het 

fenomeen ‘othering’ uiteen, dat betrekking heeft op het bestempelen van kwetsbare groepen 

als ‘de Ander’, wat onzekerheid over de positie in de samenleving tot gevolg kan hebben 

(Vosman en Niemeijer, 2017). De angst en onzekerheid van artsen om benadeeld te worden 

op basis van ziekte, is door de lens van precariteit een angst om gezien te worden als ‘de 

Ander’. Door het heersende beeld van de onafhankelijke en gezonde arts, kunnen artsen met 

een chronische ziekte die niet aan dit beeld voldoen, gezien worden als ‘de Ander’ en in een 
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precaire positie geplaatst worden. Hierdoor kunnen ze zich minderwaardig voelen of zelfs 

worden uitgesloten. Het fenomeen van marginalisatie en uitsluiting op basis van disabilities 

waar deze artsen voor vrezen, is ableism. Artsen met een chronische ziekte worden dan 

uitgesloten door de wijze waarop zij als afwijkend worden ervaren door de artsenwereld 

(Goodley, 2014; Schippers, 2021). Door de ervaringskennis van artsen met een chronische 

ziek te bundelen en te gebruiken om op te komen voor deze groep, kunnen deze 

mechanismen van uitsluiting worden verminderd.  

 

Worsteling tussen zelfzorg en zelfopoffering 

De artsen ervaren niet alleen een strijd in het verhullen van en openheid over ziekte, ook de 

dagelijkse omgang met de ziekte in het bewaken van grenzen is een worsteling. Enerzijds 

ervaren de artsen de noodzaak en behoefte om over grenzen te gaan vanuit een 

verantwoordelijkheid voor patiënten en collega’s. Hiervoor zetten zij vaak hun eigen 

behoeften aan de kant. Dit sluit aan bij de inzichten van Kittay (1999), die meent dat de arts 

als dependency worker zijn eigen zorgbehoeften tijdelijk aan de kant moet zetten om te 

voorzien in de behoeften van de patiënt. De arts is hierbij een transparent self die eerst de 

behoeften van de ander ziet, voor die van zichzelf. Het gevolg is naar de achtergrond 

verdwijnende zelfzorg en zelfopoffering van de arts. Van Heijst (2011) en Tronto (1993, 

2010) menen dat deze zelfopoffering niet ten koste mag gaan van het fysieke en mentale 

welzijn van de arts. In de praktijk blijkt deze balans tussen zelfzorg (grenzen bewaken) en 

zelfopoffering (over grenzen gaan voor patiënt en collega) vaak verstoord: artsen gaan vaak 

over grenzen ten koste van zichzelf. Het invullen van deze balans vormt daarnaast vaak een 

extra uitdaging door het grillige en onvoorspelbare karakter van de ziekten van de artsen.  

 

Het hebben van een grillige en onvoorspelbare gezondheid ervaar ikzelf ook als een 

belemmering voor het zijn van een betrouwbare en continu belastbare arts. Deze norm ervaar 

ik als onderdeel van de (arbeids)ethos van artsen en is gebaseerd op de publieke 

betekenisgeving in de artsencultuur. Ook ik ervaar een worsteling in het bewaken van 

grenzen en het over grenzen gaan, waarbij ik vaak mijn grenzen ontken en doorzet vanuit een 

ervaren cultuur waarin ik mezelf moet bewijzen en moet presteren. Ik wil niet zwak of 

minder belastbaar gevonden worden. Hoewel de verantwoordelijkheid voor collega en patiënt 

op dit moment in mijn opleiding nog geen grote rol spelen, voel ik een verantwoordelijkheid 

naar het systeem om een transparent self te zijn om te kunnen voldoen aan het beeld van een 
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goede geneeskundestudent (Kittay, 1999). Wanneer ik toegeef aan mijn kwetsbaarheid en 

luister naar mijn eigen zorgbehoeften door aanpassingen aan te vragen, ervaar ik dat deze 

kwetsbaarheid en afhankelijkheid van voorzieningen onwenselijk is in de artsenwereld.  

 

De keerzijde van zelfopoffering  

Waar Van Heijst (2011) en Tronto (1993, 2010) beweren dat artsen veel mogen geven in de 

zorg voor anderen, maar dat dit niet ten koste mag gaan van het fysieke en mentale welzijn 

van de arts, blijkt uit de empirische resultaten dat veel artsen (in spe) hier een keerzijde aan 

zien. Altijd de grenzen bewaken en het fysieke en mentale welzijn beschermen kan juist ook 

averechts werken. Het bewust over grenzen gaan en daar de fysieke en mentale gevolgen van 

bezuren kan voor artsen ook juist fijn zijn en werken als zelfzorg. Bewuste zelfopoffering is 

dan geven en nemen, waarbij artsen meer bereiken en grenzen overschrijden voor het eigen 

plezier.  

 

Vernieuwende evenwichten 

Het proces van acceptatie van chronische ziekte onder artsen (in spe) blijkt een lastig en 

doorlopend proces, waar eenieder zijn eigen weg in zoekt. Dit lijkt aan te sluiten bij het 

ecologisch-enactivistisch model van disability van Toro, Kiverstein en Rietveld (2020), 

waarin hetgeen de arts als ‘normaal’ ervaart, een persoonlijke en subjectgebonden 

dynamische, stabiele situatie van lichaam en geest is (Toro, Kiverstein & Rietveld, 2020 in 

Schippers, 2021). Volgens Cummins (2018) heeft iedere arts hierin een eigen balans van het 

welzijn als homeostase, waarin de arts naar oplossingen zoekt wanneer deze balans verstoord 

is. Toch lijken de empirische resultaten deze subjectieve welzijn-homeostase tegen te 

spreken. Bij de artsen en bij mijzelf lijkt het betekenis-geven aan chronische ziekte niet een 

proces te zijn waarbij telkens teruggekeerd wordt naar eenzelfde balans. Deze balans kan in 

het welzijn juist steeds anders liggen. Op sommige momenten lijken de artsen een balans te 

vinden in het welzijn en omgang met tegenslagen, maar het volgende moment wordt deze 

balans weer voor langere tijd verstoord door nieuwe tegenslagen of verlies. Na deze tegenslag 

kan de balans in het welzijn ineens zijn verschoven en ligt dit vernieuwde evenwicht anders 

dan voor de tegenslag.  

 

De verschillende geleefde ervaringen van artsen (in spe) van ontkenning, woede, 

onderhandelen, somberheid en aanvaarding komen overeen met de vijf fasen van rouw van 

Kübler-Ross. Verstegen (1996) en Teunissen, Visse en Abma (2015) maakten deze 
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vergelijking tussen rouwverwerking en het verwerkingsproces van ziekteacceptatie al eerder, 

en benadrukken hierbij dat de fasen elkaar niet in volgorde opvolgen, maar door elkaar lopen 

in een doorlopend proces.  

 

Het doolhof als verwerkingsmodel 

Professor Ter Horst (2007) bekritiseert de rechtlijnige fasen en -componentenmodellen van 

verwerking waarin fasen óf noodzakelijkerwijs elkaar moeten opvolgen óf alle componenten 

aanwezig moeten zijn. Door in termen van rechtlijnige tijd (perioden en fasen) en niet in 

termen van ruimte (kruispunten en omleggingen) te denken, wordt voorbijgegaan aan het 

erosieve karakter dat leed kan kennen. Dit erosieve karakter van leed is kenmerkend voor 

chronische, grillige ziektes, waarbij steeds nieuw leed wordt toegevoerd door tegenslagen in 

gezondheid en werksituatie. Hierdoor wordt de verwerking steeds opnieuw geactiveerd, 

hetgeen in verwerkingsmodellen in de literatuur ontbreekt.  

 

Ter Horst (2007) ontwerpt een concept voor een ander verwerkingsmodel dat een meer 

ruimtelijk karakter heeft en het aanzien heeft van een doolhof. In het doolhof weet men de 

weg niet, is de uitgang moeilijk te vinden en komt men vaak op plaatsen terug waar men al 

eerder geweest is (Ter Horst, 2007, p70). Er is een aantal velden in het doolhof waar 

verschillende gevechten worden geleverd met elk zijn specifieke problemen. Het doolhof-

model van ter Horst is een mooi concept voor het acceptatieproces van chronische ziekte 

onder artsen (in spe) in de artsenwereld, omdat het aansluit bij de geleefde ervaring van de 

artsen (in spe).  

 

Het doolhof van acceptatie 

Uit de fenomenologische resultaten blijken artsen het hebben van een chronische ziekte in de 

artsenwereld te ervaren als een meanderend proces van verlies, rouw en acceptatie. Dit proces 

is nooit klaar, en wordt beïnvloed door (onvoorspelbare) tegenslagen of verlies, erosie, in 

gezondheid of werksituatie. Dit ook sluit aan bij mijn eigen ervaring van het dwalen in een 

‘doolhof van acceptatie’ als chronisch zieke arts in spe in de artsenwereld. De persoonlijke 

betekenisgeving van chronische ziekte van de artsen is afhankelijk van waar de arts zich 

bevindt in het doolhof. Dit beeld is beschreven in Figuur 1. De persoonlijke betekenisgeving 

is voor artsen anders dan die van Brown, Wehmeyer en Shogren (2017), waarin zij stellen dat 

er geen sprake is van disability op persoonlijk niveau van de arts, omdat het niets meer is dan 
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een aspect van het leven en deel uitmaakt van de persoon. Ook is de betekenisgeving van 

chronische ziekte voor de artsen anders dan het sociale model van Oliver (1983) bij de start 

van Disability Studies, waarin een chronische ziekte een beperking wordt in relatie tot de 

omgeving (Schippers, 2021). Het dwalende proces in het doolhof van acceptatie van de 

artsen, komt dus meer overheen met het ecologisch-enactivistisch model, dat rekening houdt 

met persoonlijke en meanderende ervaringen (Toro, Kiverstein & Rietveld, 2020, in 

Schippers, 2021). Hierin speelt ook de levenslange -en brede aard van het leven met een 

chronische ziekte. Door steeds nieuwe tegenslagen in het levenslange leven met een 

chronische ziekte, meanderen de artsen steeds opnieuw in het doolhof van acceptatie. 

Wanneer zij een nieuw evenwicht van welzijn hebben gevonden in de omstandigheden, 

verlaten zij het doolhof via de uitgang van ‘het vinden van een balans’. Nieuwe tegenslagen 

en erosie betekenen een nieuwe entree in het doolhof van acceptatie.  
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Figuur 1. Het doolhof van acceptatie 

De arts betreedt het doolhof bij aanvang van het acceptatieproces van ziekte of bij nieuwe 

tegenslagen in gezondheid of werksituatie (erosie). Eenmaal in het doolhof dwaalt de arts 

tussen de verschillende velden (thema’s), waarbij ieder veld een eigen gevecht kent en eigen 

problemen met zich meebrengt. Tussen de verschillende velden kan bewogen worden, er is 

geen vaste volgorde. Door het vinden van een nieuwe balans in de veranderde 

omstandigheden, kan de arts het doolhof weer verlaten. Het ervaren beeld van de omgeving 

van de arts en de verwachtingen vanuit de artsenwereld beïnvloeden het proces in het 

doolhof. Uit het dwalen in het doolhof komt een behoefte aan erkenning en ondersteuning 

naar de omgeving voort.  



 61 

Een andere kijk op zorg  

Hoewel alle artsen (in spe) hun eigen dwalend proces hebben in het doolhof van acceptatie, 

hebben de artsen ook veel geleerd vanuit hun eigen ervaringen als patiënt. Ze relativeren het 

leed, en zoeken naar zingeving door het doen van (ander) zinvol werk en andere zinvolle 

dagbesteding. Door hun ervaringen hebben ze inzichten gekregen over de patiëntenzorg en 

willen streven naar een meer holistische benadering van patiënten. In de auto-etnografie komt 

naar voren dat ik naast zorgen voor anderen, ook moet zorgen voor mezelf, door mijn situatie 

(in het doolhof) te aanvaarden en te luisteren naar mijn eigen zorgbehoeften. In lijn met het 

uitgangspunt van Kittay (1999) dat we ‘all some mother’s child’ zijn, en dat er ook voor de 

zorgverlener als doulia gezorgd moet worden in nested relationality, pleit dit voor een 

artsencultuur waarin artsen en de naaste omgeving meer elkaars zorgbehoeften zien en voor 

elkaar zorgen.  

 

Zorgbehoeften van de arts  

Deze zorgbehoeften blijken ook uit de fenomenologische resultaten, waarin artsen een 

behoefte aan erkenning en ondersteuning van hun naaste omgeving benoemen. Er heerst een 

behoefte aan steun en flexibiliteit in het werk voor het doen voor aanpassingen. Daarnaast is 

er een behoefte aan betrokkenheid zonder oordeel. Alle artsen spreken een behoefte uit tot 

gesprekken met een onafhankelijk persoon, die een luisterend oor biedt en hulp kan bieden in 

het doen van aanpassingen in het werk. Wel wordt hierbij de kanttekening gegeven dat deze 

zorgbehoeften voor iedere arts persoonlijk bepaald worden. In het meer inclusief en 

zorgzaam maken van de artsenwereld voor artsen met een chronische ziekte, is het dus van 

belang dat enerzijds de omgeving verantwoordelijkheid neemt om zorgbehoeften te 

signaleren bij de arts en hier ondersteuning in te bieden, volgens het sociale model (Oliver, 

1983; Schippers, 2021). Daarnaast blijkt wat de arts als ‘normaal’ en goede zorg ervaart, 

persoonlijk bepaald is. Door in begeleidende gesprekken te achterhalen wat zorgbehoeften 

van de arts zijn in het doolhof van acceptatie en hoe de artsenwereld kan bijdragen om deze 

arts te helpen, kan volgens het ecologisch-enactivistisch model gestreefd worden naar een 

meer inclusief en zorgzaam werkveld. Zo kan een begin worden gemaakt aan een 

artsenwereld waarin niet wordt uitgegaan van een bepaalde norm, maar van diversiteit en 

pluraliteit waarin artsen met een chronische ziekte meetellen en meedoen.  
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6.1 Conclusie zorgethische discussie 

De ervaren publieke betekenis van disability blijkt voor mijzelf gestoeld te zijn op het 

medisch model waarin ziekte een individuele verantwoordelijkheid is. Het gevolg is dat ik 

een strijd ervaar tussen verhulling van en openheid over ziekte, gelijk aan de geïnterviewde 

artsen. De artsen hebben moeite met openheid over de ziekte (disclosure) door het 

bagatelliseren van klachten voor zichzelf, de ervaren werkcultuur en de angst en onzekerheid 

om benadeeld te worden op basis van ziekte. Deze onzekerheid is gebaseerd op het heersende 

beeld van de gezonde en onafhankelijke arts, waardoor artsen met een chronische ziekte 

gezien kunnen worden als ‘de Ander’ en in een precaire positie geplaatst kunnen worden, met 

ableism tot gevolg. In de interne worsteling van artsen in het bewaken van grenzen, spelen 

verantwoordelijkheid van artsen als dependency workers voor patiënten en collega’s een rol. 

De zelfopoffering op goede zorg te leveren kan vaak ten koste gaan van de artsen zelf. Het 

grillige en onvoorspelbare karakter van de ziekte speelt hierin een rol. Het hebben van een 

onvoorspelbare gezondheid ervaar ikzelf ook als een belemmering voor het zijn van een 

betrouwbare en continu belastbare arts, gebaseerd op de ervaren publieke betekenisgeving in 

de artsencultuur. Het over grenzen gaan om toch aan dit beeld te kunnen voldoen, wordt door 

mijzelf en de artsen soms zelfs als zelfzorg ervaren. Het proces van acceptatie van en omgang 

met een chronische ziekte is dus voor iedere arts persoonlijk bepaald, aansluitend op het 

ecologisch-enactivistisch model. De balans van welzijn kan telkens worden verstoord door 

tegenslagen of verlies, erosie,  in werksituatie en gezondheid, waardoor de balans ook steeds 

anders kan liggen. De artsen bevinden zich in een meanderend proces van verlies, rouw en 

acceptatie in een levenslang en levensbreed doolhof van acceptatie. Wanneer een nieuw 

evenwicht van welzijn is gevonden in de nieuwe omstandigheden, wordt het doolhof verlaten 

door het vinden van een balans. Het leven als arts met een chronische ziekte is niet enkel een 

doolhof, de artsen leren ook van de ervaringen als patiënt. De artsen relativeren het leed en 

zoeken naar zingeving. De artsen ervaren wel een behoefte aan erkenning en ondersteuning 

van hun naaste omgeving. Doordat zij ‘all some mother’s child’ zijn, moet er ook voor deze 

zorgverleners als doulias gezorgd worden, door te luisteren naar de persoonlijke 

zorgbehoeften met betrokkenheid zonder oordeel. 
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7 Eindconclusie en aanbevelingen 

In de eindconclusie wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van het onderzoek, die luidt: 

‘’Wat is de geleefde ervaring van het hebben van een chronische ziekte in de artsenwereld 

voor artsen (in spe), welke zorg zeggen zij nodig te hebben van naaste collega’s en wat 

betekent dit in combinatie met belangrijke inzichten vanuit de zorgethiek en Disability 

Studies over het hebben van een chronische ziekte in de artsenwereld, voor goede en 

inclusieve zorg voor deze artsen?’’ 

 

7.1 Eindconclusie 

Uit het auto-etnografisch onderzoek blijken de belangrijkste knelpunten in de geleefde 

ervaring als arts spe met een chronische ziekte in de artsenwereld geen lineair proces te 

vormen, maar worden ervaren als ‘een doolhof van acceptatie’, waarin ik door nieuwe 

tegenslagen van mijn ziekte of in de artsencultuur verdwaal in de knelpunten. De andere 

ervaren knelpunten zijn ‘doorzetten en ontkennen’,  ‘het ervaren beeld van de omgeving’, 

‘toegeven aan kwetsbaarheid’ , ‘betrouwbaar zijn met een grillige ziekte’ en ‘zorg voor 

anderen én mezelf’.  

 De gevonden thema’s in de fenomenologische analyse van de interviews met artsen 

zijn ‘strijd tussen verhulling van en openheid over ziekte’, ‘meanderend proces van verlies, 

rouw en acceptatie’, ‘innerlijke worsteling in een balans vinden tussen grenzen bewaken en 

over grenzen gaan’, ‘relativeren en zoektocht naar zingeving’ en  ‘behoefte aan erkenning’.  

 De empirische inzichten zijn dialectisch verbonden met de zorgethische inzichten. Zo 

blijkt de ervaren publieke betekenis van disability gebaseerd te zijn op het medisch model 

waarin ziekte een individuele verantwoordelijkheid is. Mede hierdoor, door de ervaren 

werkcultuur en angst en onzekerheid om benadeeld te worden op basis van ziekte, hebben 

artsen moeite met openheid over de ziekte (disclosure). Door het heersende beeld van de 

gezonde en onafhankelijke arts, kunnen artsen met een chronische ziekte worden gezien als 

‘de Ander’ en in een precaire positie geplaats worden, met mogelijk ableism tot gevolg. In de 

interne worsteling in het bewaken van grenzen, spelen enerzijds zelfopoffering als 

dependency workers, en anderzijds de noodzaak tot zelfzorg een rol.  

Opvallend is dat het over grenzen gaan ook juist als zelfzorg kan worden ervaren. Het proces 

van acceptatie is dus voor iedere arts persoonlijk, aansluitend op het ecologisch-enactivistisch 

model. Hierin vinden de artsen ondanks tegenslagen, toch telkens weer een nieuwe balans 

van welzijn in het doolhof van acceptatie. In het doolhof is er een behoefte aan erkenning en 
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ondersteuning, omdat de artsen ‘all some mother’s child’ zijn en voor hen als doulia’s 

gezorgd moet worden. Door in begeleidende gesprekken te achterhalen wat zorgbehoeften 

van de arts zijn in het doolhof van acceptatie en hoe de artsenwereld kan bijdragen om deze 

arts te helpen, kan volgens het ecologisch-enactivistisch model gestreefd worden naar een 

meer inclusief en zorgzaam werkveld. Zo kan een begin worden gemaakt aan een 

artsenwereld waarin niet wordt uitgegaan van een bepaalde norm, maar van diversiteit en 

pluraliteit waarin artsen met een chronische ziekte meetellen en meedoen. 

 

7.1 Aanbevelingen 

Uit dit zorgethisch onderzoek vloeien een aantal aanbevelingen voor de praktijk en voor 

vervolgonderzoek voort. Voor de medische praktijk waarin artsen met een chronische ziekte 

werkzaam zijn, wordt aanbevolen voorlichting te geven aan managers (van artsen) en artsen 

in het algemeen, over de uitdagingen en dilemma’s die komen kijken bij het leven als arts 

met een chronische ziekte. Zo kan bewustzijn worden gecreëerd over chronische ziekte onder 

artsen, waardoor een meer zorgzaam en inclusief werkveld kan ontstaan. Daarnaast wordt 

aanbevolen om artsen in Nederland die mogelijk artsen met chronische aandoening 

behandelen te benaderen en aan te bevelen deze artsen met een chronische ziekte door te 

verwijzen naar een onafhankelijk persoon om mee te praten. Met de arts met de chronische 

ziekte zelf kan overlegd worden voor wat voor persoon zij hierin voorkeur hebben 

(bijvoorbeeld een psycholoog, coach, vertrouwenspersoon, verpleegkundig specialist etc.). 

Ook wordt aanbevolen vervolgonderzoek te doen onder verschillende specialismen, zoals 

snijdende en ondersteunende specialismen of specialismen in de publieke gezondheidszorg. 

De artsencultuur zal zeer waarschijnlijk verschillen tussen deze specialismen, waarbij 

bijvoorbeeld in de artsencultuur van chirurgen een groter taboe op ziekte zal heersen dan 

onder psychiaters of artsen in de GGZ. Zo kan onderzocht worden hoe deze culturen meer 

inclusief en zorgzaam kunnen worden voor artsen met een chronische ziekte. Specifiek 

vervolgonderzoek naar hoe de werkcultuur van artsen meer inclusief kan zijn, kan zo 

bijdragen aan de acceptatie van artsen met een chronische ziekte in het werkveld. Hierbij is 

het van belang ook ervaringen van andere personen uit de werkcultuur van chronisch zieke 

artsen te onderzoeken, zoals ervaringen van bijvoorbeeld collega-artsen en leidinggevenden. 

Ook ervaringen van naasten van chronisch zieke artsen dienen meegenomen te worden in 

vervolgonderzoek, omdat zij vanuit ander perspectief de uitdagingen van het leven van een 

arts met een chronische ziekte van dichtbij meemaken en ervaren.   
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8 Beperkingen  

Dit onderzoek kent ook een aantal beperkingen. Ondanks dat de groep van geïnterviewde 

artsen verschillende leeftijden, fasen van ziekten en werkdisciplines hebben, heeft deze groep 

toch een beperkte diversiteit. De groep bestaat bijvoorbeeld alleen uit witte vrouwen uit 

Nederland die bereid zijn om dingen te delen over hun leven als arts met een chronische 

ziekte. Zeer waarschijnlijk is er ook een grote, verborgen groep van artsen met een 

chronische ziekte die andere disciplines beoefenen met andere genders en van een andere 

afkomst.  

Mogelijk is er ook sprake van selectiebias van de respondenten. Hoewel de 

respondenten op verschillende manieren geworven zijn (via persoonlijke contacten of via 

social media), is de kans groot dat door deze manier van werven en door het werven van 

respondenten die zich volwaardig woordelijk wilde uitdrukken over dit onderwerp, dat een 

groep onzichtbare artsen buitengesloten is.  

Daarnaast kunnen mijn eigen ervaringen als chronisch zieke arts in spe sturend zijn 

geweest in de interviews en het analyseproces. Hoewel ik dit heb beoogd te voorkomen door 

het bijhouden van reflexieve logboeken en een open houding, kan dit toch een rol hebben 

gespeeld. Mijn eigen ervaringen zouden sturend kunnen zijn geweest in het meer ruimte 

geven van bepaalde onderwerpen of ervaringen die overeenkomen met mijn eigen ervaren 

knelpunten (Gray, 2017). Door middel van het verrichten van member checks op 

verschillende momenten in het onderzoeksproces, is ook beoogd dit te voorkomen.  

Doordat ik de geïnterviewde artsen een enkele keer heb gesproken, is het mogelijk dat 

we onvoldoende een vertrouwensband op kunnen hebben bouwen, waardoor de artsen niet de 

volledige complexiteit en rijkheid van de geleefde ervaringen met mij hebben kunnen delen. 

Ook zijn er twee interviews via Microsoft Teams afgenomen: lijflijke ontmoetingen zouden 

mogelijk ook diepere en rijkere gesprekken opgeleverd hebben.  

 Een mogelijke beperking in de betrouwbaarheid van dit onderzoek, is dat ik de 

stappen in dit onderzoek grotendeels zelfstandig heb uitgevoerd, zonder continue uitwisseling 

met een andere onderzoeker. Dit had de betrouwbaarheid kunnen verhogen (Gray, 2017). De 

stappen van dit onderzoek zijn echter wel onder begeleiding van een ervaren onderzoeker (de 

begeleider van deze thesis) uitgevoerd, waarbij de verschillende fasen en uitkomsten zijn 

beoordeeld.   
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 B. van Engelen, G.J. van der Wilt & M. Levi (Eds.), Wat is er met de dokter gebeurd?

 Ervaringen en bespiegelingen vanuit de medische arena (pp. 65-79). Houten: Bohn

 Stafleu van Loghum.  

Schippers, A.P. (2021). Gouden verbindingen. Kennis ervaren, herkennen en erkennen.

 [Oratie]. Geraadpleegd van

 https://research.uvh.nl/ws/portalfiles/portal/19811027/Schippers_Alice_oratie_digita

 l.pdf.  

Shakespeare, T. & Watson, N. (2001), The social model of disability: an outdated ideology In

 Barnartt, S.N. and Altman, B.M. (Eds.), Exploring Theories and Expanding

 Methodologies, pp. 9-28. Elsevier Science. 

Smith, J.A., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis:

 Theory, method and research. Los Angeles, CA: SAGE 

Smith, J.A., & Osborn, M. (2008). Interpretative phenomenological analysis. IN: J. Smith

 (eds.), Qualitative psychology: A practical guide to research methods. (pp. 53- 80).

 London: Sage 

Smith, J.A., & Osborn, M. (2015). Interpretative phenomenological analysis as a useful

 methodology for research on the lived experience of pain. British Journal of Pain,

 9(1), 41-42. https://doi.org/10.1177/2049463714541642 

https://doi.org/10.1186/s12909-019-1715-7
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een
https://research.uvh.nl/ws/portalfiles/portal/19811027/Schippers_Alice_oratie_digita%09l.pdf
https://research.uvh.nl/ws/portalfiles/portal/19811027/Schippers_Alice_oratie_digita%09l.pdf


 71 

Ten Haaft, G. (2010). Dokter is ziek. Als patiënt zie je hoe zorg beter kan. Contact.  

Teunissen, G.J., Lindhout, P., & Abma, T.A. (2018). Balanceren tussen liefde en zorg in

 tijden van chronische ziektes. Een samengestelde auto-etnografie over de rafelranden

 van het gezondheidsdenken. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. Jaargang 28. 

Teunissen, G.J., Visse, M.A., & Abma, T.A. (2015). Struggling Between Strength and

 Vulnerability, a Patients' Counter Story. Health care analysis: HCA: journal of health

 philosophy and policy, 23(3), 288–305. https://doi.org/10.1007/s10728-013-0254-3 

Ter Horst, W. (2007). Over troosten en verdriet  (7de editie). Kok. 

Toro, J., Kiverstein, J. & Rietveld, E. (2020). The Ecological-Enactive Model of 

Disability: Why Disability Does Not Entail Pathological Embodiment. Frontiers 

in Psychology. 11. https://doi-org/10.3389/fpsyg.2020.01162 

Tronto, J.C., & Fisher, B. (1990). Toward a Feminist Theory of Caring. In E. Abel, & M.

 Nelson (Eds.), Circles of Care (pp. 36-54). SUNY Press. 

Tronto, J.C. (1993). Moral boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care. New

 York: Routlege.    

Tronto, J.C. (2010). Creating Caring Institutions: Politics, Plurality, and Purpose. Ethics and 

Social Welfare, 4(2), 158-171. 

Tronto, J.C. (2013). Caring Democracy. Amsterdam: University Press.  

Tronto, J.C. (2017). There is an Alternative: Homines Curans and the Limits of  

Neoliberalism. International Journal of Care and Caring, 1(1): 27-43.  

            https://doi.org/10.1332/239788217X14866281687583   

Van Heijst, A. (2005). Menslievende zorg: een ethische kijk op professionaliteit. Kampen: 

 Uitgeverij Klement. 

Van Heijst, A. (2011). Professional loving care: An ethical view of the healthcare sector. 

Leuven: Peeters Publishers. 

Van Maanen, J. (1988). Tales of the field: On writing ethnography. Chicago: University of

 Chicago Press. 

Van Nistelrooij, I., Visse, M., Spekkink, A., & De Lange, J. (2017). How shared is shared 

decision-making? A care-ethical view on the role of partner and family. Journal of 

Medical Ethics, 43, 637-644 

Van Wijngaarden, E. (2015). Fenomenologisch onderzoek naar voltooid leven bij ouderen.

 Deel II van een tweeluik. Kwalon. Tijdschrift voor kwalitatief onderzoek, 26(1), 34

 39.Geraadpleegd van, https://www.tijdschriftkwalon.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/KW

 20- 1-34/Fenomenologisch-onderzoek-naar-voltooid-leven-bij-ouderen 

https://doi.org/10.1007/s10728-013-0254-3
https://doi-org/10.3389/fpsyg.2020.01162
https://www.tijdschriftkwalon.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/KW
https://www.tijdschriftkwalon.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/KW


 72 

Verstegen, D. & Bots, M. Leven met een chronische ziekte: opgave en uitdaging.

 Psychosociale gevolgen van een chronische ziekte voor patiënt en partner. Utrecht:

 1996. 

Visse, M. & Niemeijer, A. (2016). Autoethnography as a praxis of care – the promises and

 pitfalls of autoethnography as a commitment of care, Qualitative Research Journal,

 Vol.16 Issue: 3, p. 301-312. 

Vissers, K.C.P. (2018). De bijwerkingen van het medisch (curatieve) discours. In B. van

 Engelen, G.J. van der Wilt & M. Levi (Eds.), Wat is er met de dokter gebeurd?

 Ervaringen en bespiegelingen vanuit de medische arena (pp. 151-159). Houten: Bohn

 Stafleu van Loghum. 

Vosman, F., & Niemeijer, A. (2017). Rethinking critical reflection on care: late modern  

Uncertainty and the implications for care ethics. Medicine, Health Care, and  

Philosophy, 20(4), 465–476. https://doi.org/10.1007/s11019-017-9766-1 

Wester, F. (1995). Strategieën voor kwalitatief onderzoek. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

Williamson, C. (2010) Towards the emancipation of patients. Patients’ experiences and the

 patient movement. Bristol: The Policy Press, 23. 

Zaagsma, M., van de Velde, D., Koning, M.H.M., Volkers, K.M., Schippers, A.P. & van

 Hove, G. (2021) ‘When I need them, I call them and they will be there for me’.

 Experiences of independently living people with intellectual disabilities with 24/7

 available online support, Disability & Society, DOI: 10.1080/09687599.2021.1932756 

Zwinkels, W.S. & Hoffius, R. (2002). De gevolgen van recente WAO-voorstellen voor

 chronisch zieken en gehandicapten. Hoofddorp: TNO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://doi.org/10.1007/s11019-017-9766-1


 73 

Bijlagen  
Bijlage 1: Utrechtse Zorgethiek  
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Bijlage 2: Open interview  
 

- Mezelf voorstellen 

- Toestemming vragen tot opnemen interview, beide recorders aan  

- Bedanken voor deelname onderzoek, uitleg over het onderzoek en het karakter van 

het interview 

- Anonimiteit en vrijwilligheid toelichten 

- Informed consent ondertekenen 

 

Hoofdvragen als gesprekshulp:  

- Hoe ervaart u het hebben van een chronische ziekte in uw werk als arts?  

- Hoe ervaart u het klimaat/de cultuur in het ziekenhuis/huisartsenpraktijk? 

- Hoe ervaart u de openheid of geslotenheid over uw ziekte? 

- Zorgt u voor uzelf? 

- Wat heeft u nodig (van naaste collega’s)? 

- Hoe kijkt u naar de toekomst? 

 

 

 

- Bedanken voor interview en openheid 

- Uitleg vervolg data-analyse en delen documenten (member check)  
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Bijlage 3: Informatiebrief respondenten  
 

Betreft:  

 

Wie zorgt er voor de arts?  

 

Een zorgethisch onderzoek naar de geleefde ervaring van artsen (in spe) met een chronische 

ziekte in de medische wereld.  

 

Beste arts,  

 

Middels deze brief wil ik u informeren over een zorgethisch onderzoek voor mijn thesis voor 

de master Zorgethiek en Beleid van de Universiteit voor Humanistiek. Mijn naam is Lotte 

van den Berg, en ik studeer geneeskunde en ben chronisch ziek. In mijn studie geneeskunde 

heb ik gemerkt dat er weinig ruimte bestaat voor studenten met een chronische ziekte. 

Daarom zou ik graag willen onderzoeken wat de ervaring is van artsen met een chronische 

ziekte in hun werk. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Voor deelname aan het 

onderzoek is schriftelijke toestemming vereist. In deze brief zal ik u uitleggen wat dit 

onderzoek inhoudt.  

 

Waar gaat het onderzoek over?  

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de geleefde ervaring van artsen met een 

chronische ziekte in hun werk als arts. Het blijkt dat er een taboe rust op ziekte onder artsen. 

Door te luisteren naar artsen met een chronische ziekte, kan deze stilte worden doorbroken en 

kan ontdekt worden wat zij nodig hebben voor een inclusieve en zorgzame werkomgeving.  

 

Hoe verloopt het onderzoeksproces en wat betekent dit voor u?  

Het onderzoek loopt tussen februari en juni 2022. In april 2022 zal ik eenmalig met u in 

gesprek gaan in de vorm van een interview van maximaal 60 minuten. Dit interview kan face-

to-face of online via Microsoft Teams plaatsvinden. Het interview zal ik opnemen middels 

een audiorecorder en verwerken tot data die ik zal analyseren. Ik zal u na de data-analyse 

benaderen om mijn resultaten met u te verifiëren (member-check).  

 

Waarom zou u mee willen doen?  

Een reden om mee te doen aan dit onderzoek is uw persoonlijke betrokkenheid met dit 

onderwerp. Als arts met een chronische ziekte heeft u misschien gemerkt dat uw ziekte 

invloed heeft (gehad) op uw werk en hoe er met u wordt omgegaan. Van uw ervaringen 

kunnen we veel leren over wat een goede werkomgeving zou zijn voor artsen met chronische 

ziekten.  

 

Hoe zit het met uw privacy?  

Alle informatie die ik van u krijg wordt geanonimiseerd en opgeslagen op een beveilige, 

versleutelde schijf van mijn universiteit. Ik heb enkel toegang tot die gegevens. 10 jaar na 

afloop van het onderzoek worden alle gegevens vernietigd. Voor dit onderzoek is 

toestemming verkregen van de Ethische Commissie.  

 

Wat als u niet meer wilt deelnemen?  

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en u hebt op elk moment het recht om te 

stoppen met het onderzoek. U hoeft dan niet te vertellen waarom u stopt en dit heeft geen 

verdere negatieve consequenties. Al uw gegevens zullen worden vernietigd.  
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Hoe kan ik deelnemen?  

Als u wilt deelnemen aan het onderzoek, kunt u mij mailen naar 

lotte.vandenberg@student.uvh.nl. Voor verdere informatie en vragen kunt u mij ook via 

hetzelfde adres bereiken. Afhankelijk van uw voorkeur kunnen we afstemmen hoe (face-to-

face of digitaal), en waar het interview plaatsvindt. Voorafgaand aan het interview zal ik u 

vragen een toestemmingsformulier (informed consent) in te vullen. Deze toestemming is 

geldig tijdens de duur van dit onderzoek. Het toestemmingsformulier vindt u in de bijlage.  

 

Klachten?  

Als u tijdens het onderzoeksproces klachten heeft kunt u mij altijd benaderen via bovenstaand 

emailadres. Ook mijn thesisbegeleider prof. dr. Alice Schippers kunt u hiervoor bereiken via 

a.schippers@uvh.nl.  

 

Vragen?  

Voor vragen over het onderzoeksproces kunt u mij mailen of bellen naar 0612689215. Ik zal 

beoordeeld worden door prof. dr. Alice Schippers.  

 

Hartelijk dank voor uw aandacht.  

 

Vriendelijke groet,  

 

Lotte van den Berg 

 

Referenties:  

https://www.uvh.nl/onderzoek/onderzoek-aan-de-uvh/vragen-van-deelnemers-aan-onderzoek 

https://www.uvh.nl/onderzoek/onderzoek-aan-de-uvh/wetenschappelijke-integriteit 
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Bijlage 4: Informed Consent  
 

Toestemmingsformulier (informed consent)  

 

Betreft:  

 

Wie zorgt er voor de arts?  

 

Een zorgethisch onderzoek naar de geleefde ervaring van artsen (in spé) met een chronische 

ziekte in de medische wereld 

 

Ik verklaar hierbij dat ik alle informatie heb gelezen en begrepen, en genoeg ruimte bestond 

voor mijn vragen. Mijn deelname is vrijwillig en ik heb het recht om te stoppen met het 

onderzoek zonder verdere opgaaf van redenen. Ik geef toestemming voor het gebruik van 

mijn geanonimiseerde gegevens, zoals genoemd in de informatiebrief. Ik geef toestemming 

voor deelname aan het onderzoek en voor opslag van de onderzoeksgegevens gedurende 10 

jaar. 

 

 

Datum:       Datum:  

 

 

 

 

 

Naam deelnemer:      Naam onderzoeker:  

 

 

      

 

 

Handtekening deelnemer:     Handtekening onderzoeker:  
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Bijlage 5: Illustratieve fragmenten uit reflexief logboek  
 

Fragment: bewust worden van vooronderstellingen 

Mijn eigen ervaringen en inzichten uit de auto-etnografie hebben soms toch het één en ander 

ingevuld wat niet volledig past bij hetgeen de respondenten bedoelen. Door mijn eigen sterke 

behoefte om mijn ziekte te verbergen en te ontkennen, ben ik geneigd dit sneller in te vullen 

bij de analyse van de fenomenologische interviews. Ook merk ik dat sommige artsen ook een 

stuk ‘verder’ zijn dan ik in het acceptatieproces en het doen van aanpassingen voor hun 

ziekte. Doordat mijn eigen kader hierin nog wat meer beperkt is, ben ik geneigd mijn eigen 

ervaringen over de starheid van de artsenwereld hiervoor in te vullen.  

 

Fragment: data-analyse 

Ik merk tijdens de data-analyse van de fenomenologische interviews dat mijn eigen 

gezondheid sturend is en welke data meer voor mij oplichten. Wanneer ik me een dag goed 

voel, ben ik geneigd meer de positieve en veerkrachtige delen uit het interview te zien, en 

wanneer ik me slecht voel, juist de negatievere. Nu ik dit weet, probeer ik mijn eigen, 

lichamelijke gevoelens zo goed mogelijk aan de kant te zetten en met een open blik naar de 

interviews te kijken. De member check met de respondenten houdt me scherp op punten waar 

dit misschien iets minder goed is gegaan.  

 

Fragment: peer debriefing met ouders over auto-etnografie 

Met mijn ouders spreek ik over mijn beschreven knelpunten van de auto-etnografie. Beiden 

zijn onder de indruk, en vinden het confronterend om het zo allemaal achter elkaar te lezen. 

Voor het eerst spreek ik voor langere tijd met mijn ouders tegelijk hoe ik het allemaal ervaar: 

het ziek zijn, het contact daarin met hen en mijn studie geneeskunde. We bespreken onze 

zorgen van beide kanten en hoe we alles ervaren hebben. De liefde van hen voor mij valt me 

op. Hoe zij bezorgd waren en mij wilden beschermen en me daarom dingen verboden. Nu 

snap ik het, toen vond ik dat heel lastig. Ik merk dat ik het nog steeds lastig vind. Dat ik 

mezelf verdedig waarom ik op bepaalde vlakken zo over mijn grenzen wilde gaan. En ook 

merk ik dat ik ze achteraf dankbaar ben. Dat ik die grenzen later, toen ik op mezelf woonde 

en totaal doorsloeg in wat ik deed, best had kunnen gebruiken. Nu moet ik die rem zelf zijn. 

En is mijn vriend een deel van die externe rem. 
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Bijlage 6: Codeboom fenomenologische analyse 
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Bijlage 7: Voorbeeld analyseproces fenomenologie 
 

Fragment transcript  Memo vooronderstellingen Open code  

‘’Ik merk bij mezelf dat ik 

wel een soort allergie heb 

voor in mijn ogen 

zeurpieten, terwijl daar 

zitten ook mensen tussen die 

gewoon zich realiseren van 

dit is  de grens of zo, dit is 

dit is voor mij niet goed. En 

die dan weg daarin kiezen, 

en dat ben ik nog steeds aan 

het leren, van hoe doe ik dat 

op een niet zeurderige 

manier, maar gewoon 

nuchter zeggen van nou dit 

is wel ongeveer wat ik kan’’ 

De arts lijkt wat geïrriteerd 

te zijn over andere mensen 

die in haar ogen zeuren. Ze 

wil zelf niet zo zijn, 

waardoor ze juist zo min 

mogelijk deelt en probeert 

zo nuchter mogelijk over te 

komen.  

Niet willen zeuren. 

Lastig vinden om grenzen te 

bewaken. 

‘’En dus ook voor collega’s 

ik vind het heel belangrijk 

om mijn deel bij te dragen, 

en nou ook gewoon te doen 

wat ik kan doen. Als dat nu 

honderd procent is en straks 

is dat misschien zestig 

procent, dan zou ik best wel 

denk ik dus schuldgevoel of 

zoiets hebben. Dan weet ik 

ook niet zo goed wat ik dan 

nodig heb van collega's. 

Kijk het is fijn als ze zeggen 

van je moet je niet schuldig 

voelen, of dat soort 

uitspraken maar over het 

algemeen helpt dat niet. Dan 

is het schuldgevoel er nog 

steeds.’’ 

De arts lijkt het heel 

belangrijk om deel bij te 

dragen in het werk en zoveel 

mogelijk te doen. Verlies in 

inzetbaarheid zou 

schuldgevoelens en 

onzekerheid opleveren. 

Compassie van collega’s 

zou deze schuldgevoelens 

niet doen verminderen.  

Schuldgevoelens naar 

collega’s door verminderde 

inzetbaarheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


