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Voorwoord 
 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt mijn masterthesis. Het eindstation van mijn zeer leerzame reis, die begon in 2016 

met de premaster. Ja, het heeft iets langer geduurd dan mij lief was, maar daarmee heb ik ook 

meer geleerd dan ik had durven hopen. Mijn thesisonderwerp, gezondheid van mensen met 

een verstandelijke beperking en hoe begeleiders in de gehandicaptenzorg hun bijdrage daarin 

ervaren, is ontstaan uit mijn eigen rol hierin. Als fysiotherapeut en lid van het 

Expertisecentrum Ouderen van ’s Heeren Loo, werk ik aan het bevorderen van de fitheid van 

onze cliënten, zodat ze ‘gezond’ oud kunnen worden en blijven. Opvallend is dat in alle 

beleidsdocumenten, nauwelijks wordt beschreven wat wordt verstaan onder gezondheid. 

Daarnaast had ik twijfels bij de uitvoerbaarheid van de welbekende norm voor gezond 

bewegen. Dit komt voornamelijk neer op de begeleiders, die een behoorlijk gevuld 

takenpakket hebben. Kunnen zij wel gezond bewegen met de cliënt, en hoe voelen ze zich als 

dit niet lukt? Zodoende ben ik op zoek gegaan naar ‘gezonde ideeën’ over dit onderwerp.  

 

Mijn grote dank gaat in de eerste plaats uit naar alle respondenten die naast al hun taken óók 

de moeite hebben genomen om mij te woord te staan. Hun bereidheid én openhartigheid 

hebben mij ontzettend veel geleerd. Ook bedank ik mijn leidinggevende Sabine, de directie en 

managers van ’s Heeren Loo die het nut van dit onderzoek inzagen en mij de kans boden het 

uit te voeren. Ik bedank mijn begeleider Alistair voor zijn waardevolle en leerzame feedback, 

en mijn medestudenten (en in al die jaren zijn dat er niet weinig geweest) voor het 

meedenken, en in het bijzonder Fenna en Eveline, Stijn, Max, Kirsten en Ravenna, met wie 

het zorgethisch onderzoeken pas echt handen en voeten kreeg. Grote dank aan mijn collega’s 

voor het aanhoren van mijn zielenroerselen en frustraties. Dank je wel mamma voor het 

zorgvuldig meelezen. En vooral bedank ik mijn vriendin Mascha: jouw steun, geduld en 

interesse hebben het mogelijk gemaakt om dit af te maken, in een tijd waarin het mij af en toe 

aan zin en energie ontbrak om naast mijn baan aan dit onderzoek te werken.  

 

Marije Bunskoek 

Noordwijk, april 2022  
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Samenvatting 
 

In de gehandicaptenzorg blijkt het lastig om gezonde leefstijlinterventies blijvend toe te 

passen. Het is algemeen bekend dat het onderhouden van een gezonde leefstijl positieve 

effecten heeft op de gezondheid. Dit onderzoek richt zich op de geleefde ervaring van 

begeleiders rondom de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van gezondheid bij cliënten.  

 

In de eerste plaats is gezocht naar de betekenis van het begrip ‘gezondheid’. Vanuit een 

medisch, filosofisch en zorgethisch perspectief enerzijds, en vanuit het perspectief van de 

begeleider anderzijds. Daarnaast is gezocht naar de betekenis van het begrip 

‘verantwoordelijkheid’ binnen de zorgethische literatuur. Via interviews met begeleiders is de 

geleefde ervaring van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het bevorderen van de 

gezondheid van hun cliënten beschreven.  

 

Medici, filosofen en zorgethici zijn het erover eens zijn wat gezondheid niet is, namelijk enkel 

de afwezigheid van ziekte. Gezondheid heeft te maken met aanpassingsvermogen en het 

vermogen eigen regie te voeren. Filosofen zeggen dat ziekte juist nodig is om gezondheid op 

te merken en zien gezondheid als een algemeen gevoel van welzijn. Maar het streven naar 

gezondheid moet niet doorslaan. Vanuit de zorgethiek: gezond ben je niet alleen, maar als 

onderdeel van een samenleving. Ieder mens is kwetsbaar en afhankelijk. 

Verantwoordelijkheid lijkt fundamenteel aanwezig te zijn in ieder mens, geworteld in onze 

biologie, maar ook in politieke motivaties, culturele praktijken en individuele psychologie.  

 

Uit de resultaten blijkt dat begeleiders zich zeer verantwoordelijk voelen voor het bevorderen 

van de gezondheid van hun cliënten. Hun idee over gezondheid verschilt echter van het idee 

van gezondheid zoals dit algemeen beschreven wordt. Doordat aan de ene kant de begeleider 

ambigue tegenover deze kijk op gezondheid staat, en aan de andere kant een ruim takenpakket 

heeft, komt de begeleider weinig aan het bevorderen van gezondheid toe. Hierdoor ervaart de 

begeleider een gevoel van druk, opgelegde zelfopoffering, wisselende gevoelens van 

waardering en minder werkplezier en commitment.  

 

Goede zorg leveren betreft de zorgverlening aan de cliënten, maar óók zorgzaam zijn naar de 

begeleiders. Dit onderzoek laat zien dat hier ruimte voor verbetering is.   
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1 Problematisering en relevantie  
 

1.1 Aanleiding 

Al meer dan 10 jaar is het in de gehandicaptenzorg ‘actueel’ om een gezonde leefstijl voor de 

bewoners/cliënten te bevorderen. Diverse academische werkplaatsen verzorgen 

wetenschappelijke kennis over wat gezond is voor mensen met een verstandelijke beperking, 

en vertalen dit naar makkelijk bruikbare toepassingen. Fysiotherapeuten, oefentherapeuten, 

diëtisten en bewegingsagogen gaan enthousiast met de implementatie aan de slag, maar 

blijken afhankelijk van de woningbegeleiders voor het falen of slagen van de interventie. In 

de 19 jaar dat ik als fysiotherapeut bij ’s Heeren Loo werk, heb ik veel pogingen gedaan en 

gezien ten aanzien van ‘gezond bewegen’. Inmiddels is duidelijk dat na enthousiaste 

implementatie van zo’n nieuwe interventie, het enthousiasme weer inzakt en het ‘gezond 

bewegen’ weer naar de achtergrond verdwijnt.  

De wetenschap over gezonde leefstijl en beweeginterventies belandt nu niet in de praktijk 

maar op de plank, en dat is zonde. Veel acties lijken op het bordje van de begeleider te 

moeten komen, en mijn vraag is of dat fair en haalbaar is. Ik wil me ervoor inzetten dit te 

verbeteren, door inzicht te verkrijgen in de beleving van de begeleiders in de intramurale zorg 

voor mensen met een verstandelijke beperking ten aanzien van alles wat zij moeten, 

waaronder het bevorderen van de gezondheid van cliënten.  

 

1.2 Maatschappelijk probleem 

Veel mensen met een verstandelijke beperking ontvangen enige vorm van langdurige hulp, 

thuis, op school, op de dagbesteding of intramurale zorg.1 ’s Heeren Loo is een instelling voor 

zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze zorg wordt primair door 

begeleiders gegeven.  

Vrijwel alle mensen met een verstandelijke beperking hebben een verminderd ziektebesef en 

een gering ziekte-inzicht. Ziektebesef gaat om het besef dat het lichaam ergens niet goed 

functioneert. Herkennen van lichaamssignalen en het plaatsen daarvan in gebruikelijke 

context is vaak beperkt bij mensen met een verstandelijke beperking. Ziekte-inzicht gaat over 

 
 
1 https://www.vgn.nl/feiten-en-cijfers-de-gehandicaptenzorg, geraadpleegd op 8 februari 2021 
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het redeneren over aard, oorzaken en gevolgen van de eigen gezondheid en ziekte. Deze 

functie is ook meestal beperkt aanwezig.2  

In Nederland ligt steeds meer de nadruk op gedrag in gezondheid en ziekte. Gezondheid 

wordt dan omschreven als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in 

het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, ook wel Positieve 

Gezondheid genoemd. Deze benadering van gezondheid kent zes dimensies: lichaamsfuncties, 

mentale functies en beleving, spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-

maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren (Boiten & Bunskoek, 2019, p.12). Dit 

is een reactie op een smalle kijk op gezondheid, namelijk dat gezondheid slechts de 

afwezigheid van ziekte betekent. Deze positieve benadering wordt in veel zorgopleidingen 

onderwezen en door zorgprofessionals omarmd.  

 

De toepassing van Positieve Gezondheid op mensen met een verstandelijke beperking is op 

zijn minst twijfelachtig: zelfmanagement en eigen regie vormen voor hen juist grote 

uitdagingen. Het onvermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in combinatie 

met een beperkt ziekte-inzicht en -besef, maakt dat mensen met een verstandelijke beperking 

voor hun gezondheid gedeeltelijk of volledig afhankelijk zijn van hun begeleiders én diens 

kijk op gezondheid en gezondheidsvaardigheden. Zien de begeleiders gezondheid als de 

afwezigheid van ziekte, dan kan dat een hele andere betekenis geven dan wanneer zij vinden 

dat gezondheid zich vooral richt op een zinvol bestaan. Toch is die gezonde leefstijl, 

waaronder gezond bewegen, belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking: het 

kan fysieke en mentale gezondheidsproblemen voorkomen of verminderen. Het niet uitvoeren 

van gezonde leefstijlinterventies kan direct en indirect leiden tot een verzwaring van de 

zorgtaken en tot een toename van zorgkosten. Een ingrijpende verandering is gewenst, anders 

nemen met een inactieve leefstijl gerelateerde ziektebeelden zoals hart- en vaatziekten en 

suikerziekte toe, en daarmee ook de druk op de zorg en de zorgkosten.3  

 

Begeleiders in het primaire zorgproces zijn grotendeels verantwoordelijk voor de uitvoering 

van het gezonde leefstijlbeleid: een opdracht die vaak wordt opgelegd door beleidsmakers of 

 
 
2 Zorgaanbod van de AVG. (2012). Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, p.11 
3 NHG-Zorgmodule Leefstijl Bewegen, geraadpleegd op 28 februari 2021 van 

https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-zorgmodule-leefstijl-bewegen-volledige-tekst?tmp-no-mobile=1 
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behandelaars als fysiotherapeuten en diëtisten. De nadruk ligt meestal op voldoende bewegen 

en gezonde voeding.4 De toename van taken leidt mogelijk tot taakstress, zeker als het nut van 

de taken niet wordt onderschreven door de begeleiders. Dit kan leiden tot morele stress van de 

begeleiders, bijvoorbeeld wanneer het verplicht bewegen of onthouden van een ongezonde 

snack juist indruist tegen hun idee van welbevinden of kwaliteit van leven, of omdat de 

begeleider geen inbreng zou hebben gehad in het maken van het beleid. Vanuit een 

zorgethisch perspectief, waarbij iedereen als kwetsbaar en afhankelijk wordt gezien, is het van 

belang aandacht te hebben voor deze begeleiders, alert te zijn op taakstress en moreel lijden, 

om overbelasting of uitval van dit belangrijke zorgpersoneel te voorkomen. Zeker in de 

huidige tijd: tijdens de coronapandemie heeft een drastische verschuiving van 

verantwoordlijkheden plaatsgevonden: in de eerste lockdown sloten bijvoorbeeld afdelingen 

fysiotherapie en bewegingsagogie (verplicht) hun deuren, en moesten begeleiders 

beweegoefeningen aan de hand van een videoverbinding tussen behandelaar of 

bewegingsagoog met de cliënten uitvoeren. En dat met een tekort aan persoonlijke 

beschermingsmiddelen, om de haverklap corona-uitbraken en tijdrovende digitale 

communicatie met (terecht emotionele) verwanten om het bezoekverbod te overbruggen. 

Overvraging ligt nu meer dan ooit op de loer. Echter, beleidsmakers en behandelaars gaan 

onverminderd door met het schrijven van plannen en innovatiedrang, om de gezondheid van 

cliënten te bevorderen, via de begeleiders uiteraard.  

 

1.3 Wetenschappelijk probleem 

Positieve Gezondheid biedt dus een zogenaamd bredere kijk op gezondheid. Toch duurt de 

discussie over wat gezondheid en ziekte zijn voort, en deze discussie wordt breed gevoerd op 

zowel medisch als filosofisch vlak. Zorgethicus Frans Vosman beschrijft in een essay, waarin 

hij Hubers Positieve Gezondheid onder de loep neemt, dat gezondheid niet kan worden gezien 

als activiteit, maar als iets wat je ondergaat: gezondheid overkomt je. Vanuit zorgethisch 

perspectief bezien zouden in een zorgzame samenleving individuen niet op hun eigen 

verantwoordelijkheid voor hun gezondheid moeten worden aangesproken (in de vorm van 

zelfmanagement en eigen regie), maar als kwetsbare leden van de maatschappij moeten 

worden gezien, waar deze maatschappij juist de verantwoordelijkheid draagt voor de 

 
 
4 Beleid gezonde leefstijl voor cliënten. Beleidsnotitie van 's Heeren Loo betreffende een gezonde leefstijl voor 

cliënten (’s Heeren Loo, 2018). 
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gezondheid van haar leden (Vosman, 2017). En hoewel in de geesteswetenschappen het 

begrip gezondheid dus nog voor de nodige discussie zorgt, lijkt het in de 

natuurwetenschappen een voldongen feit: gezondheid is iets wat je kunt bereiken door onder 

andere gezond te eten en voldoende te bewegen, en wordt veelal gedoeld op de afwezigheid 

van ziekte en ander ongemak. Met deze kijk op gezondheid is de afgelopen jaren veel 

wetenschappelijk onderzoek gedaan. Zo is onder andere de mate van lichamelijke activiteit 

van mensen met een verstandelijke beperking onderzocht. Lichamelijke fitheid wordt sterk 

gerelateerd aan gezondheid en beperkingen in het dagelijks leven en is essentieel voor gezond 

ouder worden. Veel mensen met een verstandelijke beperking zijn lichamelijk inactief en niet 

fit, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen (Hilgenkamp, 2012; Oppewal, 2014; Wouters, 

2019). Naast het aantonen van de beperkte fitheid van deze doelgroep, is onderzocht hoe dit 

verbeterd kan worden, of dit voldoende effect heeft en wat hiervoor nodig is (Kuijken, 2019; 

Steenbergen, 2020; Van Schijndel-Speet, 2015; Willems, 2019).  

Uit onderzoeken naar bevorderende en belemmerende factoren van het stimuleren van een 

actieve leefstijl bij mensen met een verstandelijke beperking, blijken vooral begeleiders een 

belangrijke rol te spelen (Michalsen et al, 2020; Van Schijndel-Speet, Evenhuis, van Wijck, 

van Empelen & Echteld, 2014). Hoewel grondig is gekeken naar bevorderende en 

belemmerende factoren voor het implementeren van gezonde leefstijlbeleid, ontbreekt het aan 

een zorgethische kijk op de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dit 

beleid (Tronto, 1993; van Heijst, 2005). Onbekend is een eventuele rol van taakstress, 

overvraging of onverschilligheid van deze begeleiders ten aanzien van gezonde leefstijlbeleid. 

Er is niet gezocht naar de geleefde ervaringen van de zorgmedewerkers die de 

verantwoordelijkheid hiervoor moeten dragen en de achterliggende morele dimensie van het 

niet goed uitvoeren van het gezonde leefstijlbeleid. Aan hen is niet gevraagd wat zij een 

goede uitoefening van hun beroep vinden, ten aanzien van de gezondheid van hun cliënten. 

Het maken van de keuze om de cliënt lekker te laten TV kijken in plaats van nog een rondje 

wandelen, of toch nog een bakje chips voor het slapen gaan in plaats van een appel, omdat hij 

dat zo lekker vindt, is moreel geladen: wat is het goede om te doen? De beleidsmaker lijkt 

hier te mogen bepalen wat gezondheid voor deze cliënt is, terwijl de begeleider de cliënt vaak 

goed kent, en kan weten waar de cliënt zich het prettigst bij voelt. De begeleider zal moeten 

inschatten waar hij op dat moment goed aan doet, en dit kan tegenstrijdig zijn met het 

algemene beeld van gezondheid. In de genoemde onderzoeken is de geleefde ervaring bij 

dergelijke moreel lastige beslissingen niet aan de orde gekomen.  
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Vermoedelijk wordt door eerdergenoemde onderzoekers verondersteld dat het in kaart 

brengen van belemmerende en bevorderende factoren (zoals de voor de hand liggende 

factoren tijd en geld) voldoende informatie biedt voor het doorvoeren van verbeteringen in het 

implementeren van nieuw beleid. Maar als dit leefstijlbeleid onderdeel is van goede zorg, kan 

het ontbreken hiervan betekenen dat de cliënt geen goede zorg ontvangt, maar ook dat de 

begeleider zich onvoldoende gehoord of gezien voelt, wat van invloed kan zijn op hun 

welzijn.  

 

Beleidsmakers en zorgprofessionals als fysiotherapeuten en diëtisten bepalen het gezonde 

leefstijlbeleid, via hun kijk op gezondheid, en dit moet vervolgens worden uitgevoerd door de 

begeleider. De begeleider wordt hiermee verantwoordelijk gemaakt voor de gezondheid van 

de cliënt. 

Politicologe en zorgethica Joan Tronto (1993) gaat uit van verantwoordelijkheid als 

voorwaarde om tot zorgen te komen, maar het wordt vaak formeel opgevat als het voldoen 

aan verplichtingen. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het gezonde 

leefstijlbeleid wordt inderdaad als een soort verplichting bij de begeleider gelegd, zonder dat 

deze betrokken is bij het bepalen van dit beleid. Dat is ook wat zorgethica Annelies van Heijst 

(2005) waarneemt: verantwoord handelen wordt vaak opgevat als het protocol volgen. Ze 

vindt dit betreurenswaardig, want het doet geen recht aan het eigen vermogen tot redeneren. 

Dit kan tot gevolg hebben dat er wordt geschuild achter het protocol en dus de kijk op 

verantwoordelijkheid wordt verloren: de begeleider hoeft immers zelf geen afwegingen te 

maken (Van Heijst, 2005). Ook kan het vóórkomen dat het protocol iets voorschrijft, maar dat 

de begeleider het evengoed niet uitvoert. Mogelijk ontstaan hier conflicten tussen de 

behandelaars en beleidsmakers, omdat er geen overeenstemming bestaat over het begrip 

gezondheid enerzijds, en het dragen van de verantwoordelijkheid anderzijds. In alle gevallen 

kan het leiden tot vermindering van werkplezier en welzijn van de begeleider. En juist dit 

welzijn van de begeleider is zo belangrijk: dit is verbonden aan de kwaliteit (van zorg) die zij 

leveren (Baur, Van Nistelrooij, & Vanlaere, 2017). Een tevreden hulpverlener zal deze 

tevredenheid tonen in werkplezier, wat het ontvangen van diens zorg ook plezieriger maakt. 

Feministe en filosoof Eva Feder Kittay (1999) schrijft over kwetsbaarheid en afhankelijkheid 

van alle mensen. Zij legt naast de nadruk op verantwoordelijkheden van de zorgverlener, ook 

de nadruk op de morele verplichtingen van de maatschappij op deze zorgverlener. Met andere 
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woorden, we moeten goed omkijken naar het welzijn en de werkdruk van de begeleiders. 

Want als er sprake is van overvraging of onvoldoende kennis om juist te handelen, komt 

goede zorg in het geding.  

De wetenschappelijke literatuur vertelt weinig over de ervaren morele verantwoordelijkheid 

voor het uitvoeren van het gezonde leefstijlbeleid door begeleiders, ondanks hun onmisbare 

rol hierin. Het is daarom van belang om zorgethisch te onderzoeken wat goede zorg voor deze 

begeleiders behelst, voor hun welzijn en daarmee ook voor goede zorg voor de gezondheid 

van hun cliënten. Zorgethiek biedt de mogelijkheid om de normatieve lading van deze 

zorgpraktijk te onderzoeken. Zorgethisch empirisch onderzoek kan waardevolle inzichten in 

de ervaringskennis van de begeleiders opleveren. Samen met de begeleiders wordt gezocht 

naar het moreel goede in het alledaagse van hun werk, en die wordt in dialoog gebracht met 

bestaande theoretische kennis over verantwoordelijkheid. Uitkomsten hiervan bieden 

mogelijk een waardevolle aanvulling op bestaande beleids- en implementatieplannen.  

 

Samengevat is het wetenschappelijk probleem dus tweeledig. Ten eerste is het problematisch 

niet te weten wat begeleiders onder het begrip ‘gezondheid’ verstaan, wat van invloed kan 

zijn op dagelijkse keuzes in de zorg voor hun cliënten. Ten tweede is het probleem dat niet 

bekend is wat de geleefde ervaring van begeleiders is bij het continu moeten uitvoeren van 

nieuw beleid waarvoor zij verantwoordelijk worden gemaakt, bovenop andere taken en 

bovendien tijdens de coronacrisis, met een eventuele andere kijk op gezondheid en 

verantwoordelijkheid, en de morele lading die daar (mogelijk) bij komt kijken.  

 

1.4 Vraagstelling 

De taakomschrijvingen van de werkzaamheden van begeleiders bij ’s Heeren Loo zijn helder: 

deze variëren van het verrichten van ondersteunende werkzaamheden, tot het centraal 

coördineren van de uitvoering van de zorg, begeleiding en ondersteuning voor cliënten met 

een intensieve zorgvraag, op basis van het persoonlijk plan van de cliënt en het intensief 

begeleiden, verzorgen en verplegen volgens dit persoonlijk plan, om zo een optimaal woon-

leefklimaat voor de cliënt te waarborgen.5 Ik veronderstel dat het bevorderen van de 
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gezondheid van de cliënten conform de beleidsplannen6 van ’s Heeren Loo onder deze 

werkzaamheden valt.  

 

Hoofdvraag  

Hoe ervaren begeleiders binnen ’s Heeren Loo de huidige verdeling van 

verantwoordelijkheden over het bevorderen van gezondheid bij cliënten en wat betekent dat 

voor goede zorg voor cliënten én medewerkers? 

 

Deelvragen  

- Hoe wordt er in de (medische, filosofische en zorgethische) literatuur over gezondheid 

gedacht? 

- Welke inzichten biedt zorgethische literatuur ten aanzien van verantwoordelijkheid 

van zorgprofessionals?  

- Welke betekenis geven begeleiders aan het begrip gezondheid met betrekking tot deze 

doelgroep? 

- Wat is de geleefde ervaring van begeleiders ten aanzien van hun verantwoordelijkheid 

voor het bevorderen van de gezondheid van hun cliënten?  

- Wat betekent dit voor goede zorg voor de begeleiders en de cliënten?  

 

1.5 Doelstelling 

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

gehandicaptenzorg, die verantwoordelijk zijn gemaakt voor de gezondheid van cliënten met 

een verstandelijke beperking. De achterliggende morele dimensie, mogelijk moreel lijden, 

overvraging, taakstress of juist onverschilligheid zijn niet eerder in kaart gebracht. Naast de 

studies naar belemmerende en bevorderende factoren voor het stimuleren van een actieve 

leefstijl, draagt dit inzicht mogelijk bij aan goede zorg voor de begeleiders en daarmee ook 

aan een succesvollere implementatie van gezonde leefstijlplannen van ’s Heeren Loo, dus aan 

goede zorg voor de cliënten en hopelijk ook voor begeleiders.  

 
 
6 Beleidsnotitie ‘Beleid gezonde leefstijl voor cliënten’, ’s Heeren Loo, geraadpleegd op 21 mei 2021 
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2  Theoretisch kader 
 

2.1  Conceptuele verkenning 

Om tot antwoorden te komen op de hoofd- en deelvragen wordt naast empirisch onderzoek, 

ook conceptueel onderzoek gedaan. Er wordt gezocht hoe vanuit medisch, filosofisch en 

zorgethisch perspectief over het begrip gezondheid wordt gedacht. Hierbij wordt onder andere 

gebruik gemaakt van het gedachtengoed van filosofen Nietzsche (1975, 2003), Gadamer 

(1996) en Devisch (2013). Ook wordt hier gezocht naar een normatief geladen theorie over 

verantwoordelijkheid van begeleiders. De begeleiders worden verantwoordelijk geacht voor 

het leveren van goede zorg, maar worden weinig tot niet betrokken bij het maken van het 

beleid. Dit kan van invloed zijn op hun moreel welbevinden en op de zorgverlening. Critical 

insights als relationaliteit, affectiviteit, kwetsbaarheid, macht en positie zijn daarom 

richtinggevend in de conceptuele verkenning. Het thema verantwoordelijkheid, in relatie tot 

de critical insights zal worden uitgediept aan de hand van zorgethische denkers. Het 

gedachtengoed van drie eerdergenoemde denkers speelt hierin in ieder geval een grote rol: 

Tronto (1993), Kittay (1999, 2001, 2015), Walker (2007) en van Heijst (2005, 2008). De 

resultaten van het theoretisch onderzoek worden in hoofdstuk 4 weergegeven.  

 

2.2  Sensitizing concepts 

Bij fenomenologisch onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van sensitizing concepts, deze 

zouden de open blik van de onderzoeker juist vertroebelen. Het conceptuele onderzoek wordt 

tijdens het empirisch onderzoek zo veel mogelijk gebracket, om vervolgens in dialoog 

gebracht te worden met de empirische data.  

 

2.3  Voorlopige conclusie 

Een zorgethisch perspectief op verantwoordelijkheid, taakstress, overvraging of 

onverschilligheid zoals uiteengezet wordt in de conceptuele verkenning, wordt in dit 

onderzoek in dialoog gebracht met de geleefde ervaring van begeleiders ten aanzien van het 

moeten bevorderen van de gezondheid van de cliënten van ’s Heeren Loo. Door gezondheid 

en verantwoordelijkheid in deze context zorgethisch te onderzoeken, hoopt de onderzoeker 

een bijdrage te kunnen leveren aan het leveren van goede zorg: enerzijds aan deze begeleiders 

als er bijvoorbeeld sprake is van overvraging, anderzijds aan goede zorg voor de gezondheid 

van de cliënten.   



 

 

18 

3  Benadering en methode 
 

3.1  Verantwoording literatuur en bronnenselectie 

Voor het schrijven van de wetenschappelijke probleemstelling is gebruik gemaakt van 

zoekmachines PubMed en Google Scholar met de volgende zoektermen: intellectual 

disability, physical activity, staff, intervention, barriers and enablers facilitators en is gebruik 

gemaakt van proefschriften over dit thema (Kuijken, 2019; Steenbergen, 2020; Van 

Schijndel-Speet, 2015; Willems, 2019; Michalsen et al, 2020; Van Schijndel-Speet, Evenhuis, 

van Wijck, van Empelen & Echteld, 2014). Ook is het onderzoeksvoorstel binnen het netwerk 

van de onderzoeker besproken, en werden enkele relevante studies gedeeld, die bij het zoeken 

nog niet naar voren waren gekomen. De literatuur die gebruikt wordt in de conceptuele 

verkenning betreft bekende werken van zorgethische denkers met een specifieke visie op het 

concept verantwoordelijkheid, zoals Tronto (1993), Kittay (1999, 2001, 2015), Walker (2007) 

en van Heijst (2005, 2008, 2011). Voor het thema gezondheid heeft de onderzoeker 

beroepscomptetentieprofielen van een aantal medische opleidingen geraadpleegd, zijn werken 

van filosofen Nietzsche (1975, 2003), Gadamer (1996) en Devisch (2013) gebruikt, en van 

zorgethicus Vosman (2017), op aanraden van het (zorgethisch) netwerk van de onderzoeker.  

 

3.2  Onderzoeksbenadering 

Voor het vinden van antwoorden op de onderzoeksvragen wordt zorgethisch onderzoek 

uitgevoerd. Zorgethiek is een interdisciplinair onderzoeksgebied waarbij een dialectische 

relatie wordt gelegd tussen enerzijds empirisch onderzoek en anderzijds een theoretische 

reflectie. Het uitgangspunt is ‘zorgen’ als praktijk waar kennis ontstaat (Leget, van 

Nistelrooij, & Visse, 2017). Omdat er begrip gezocht wordt van de leefwereld van de 

begeleiders, in de interactie met cliënten, managers en andere disciplines, past dit onderzoek 

in het sociaal constructivistisch paradigma. Onderzoek binnen dit paradigma richt zich op de 

kijk van deelnemers in een specifieke situatie (Creswell and Poth, 2018, p.24).  

 

3.3  Onderzoeksmethode 

Omdat dit onderzoek beoogt inzicht te verkrijgen in de geleefde ervaring van de begeleider in 

de gehandicaptenzorg, ten aanzien van het fenomeen ‘uitvoeren van het gezonde 

leefstijlbeleid’, wordt fenomenologisch onderzoek gedaan. In de fenomenologie wordt een 

verhaal geconstrueerd op basis van interviews. Hiermee kan een beter begrip of inzicht 
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ontstaan in wat het betekent om als zorgmedewerker in deze specifieke situatie te werken 

(Dierckx et al, 2011). De Reflective Lifeworld Approach (RLA) is toegepast, omdat deze 

benadering een zo open mogelijke houding van de onderzoeker gedurende het 

onderzoeksproces nastreeft (Dahlberg & Dahlberg, 2020). Dit is van belang omdat de 

onderzoeker tevens als fysiotherapeut werkt, en dit mogelijk vooroordelen met zich 

meebrengt. RLA is vooral geschikt voor een kleine groep deelnemers (maximaal vijftien), 

omdat bij een grotere groep de essentie steeds abstracter geformuleerd zal moeten worden en 

dan aan validiteit verliest (van der Meide, 2014). 

 

3.4  Casusdefinitie en onderzoekseenheid 

De dataverzameling vindt plaats in het primair proces bij ’s Heeren Loo. Zorg en nabijheid 

worden primair gegeven door ‘begeleiders’. Er is een grote variëteit aan opleidingsniveaus 

van begeleiders, van assistent begeleider tot persoonlijk begeleider, verspreid over negen 

niveaus. De werkzaamheden van de begeleider variëren van het verrichten van 

ondersteunende werkzaamheden, tot het centraal coördineren van de uitvoering van de zorg, 

begeleiding en ondersteuning, en het intensief begeleiden, verzorgen en verplegen.7 Er is als 

het ware sprake van een opbouw in verantwoordelijkheden. Wat (behalve de assistent 

begeleiders) de begeleiders allemaal gemeen hebben in de ‘uitwerking van de 

resultaatgebieden’, is het begeleiden van cliënten bij activiteiten, en het signaleren van 

bijzonderheden in de cliëntsituatie op het gebied van gezondheid, welbevinden en 

huishouding.6 Onder dit resultaatgebied valt ook de aandacht voor een gezonde leefstijl van 

de cliënten. Het is wenselijk om begeleiders van een aantal verschillende niveaus te 

interviewen, om een compleet beeld te krijgen van de ervaren verantwoordelijkheid. 

Managers zullen worden betrokken bij het vragen van begeleiders. 

 

3.5  Dataverzameling 

Ten behoeve van dit onderzoek zijn elf begeleiders uit het primaire proces (de dagelijkse zorg 

en begeleiding aan cliënten van ’s Heeren Loo) van verschillende opleidingsniveaus 

geïnterviewd aan de hand van half gestructureerde interviews (Migchelbrink, 2003). De 
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deelnemers zijn geworven door convenience sampling (Creswell and Poth, 2018, p.158): 

voorafgaand aan de interviews heeft de onderzoeker, die zelf fysiotherapeut bij ’s Heeren Loo 

is, de onderzoeksopzet gepresenteerd in het managementteam van de twee regio’s van de 

zorginstelling van erkenning Noordwijk, om geïnformeerde toestemming voor het 

interviewen van begeleiders te vragen. Hierop hebben managers een oproep aan hun 

begeleiders gedaan om zich bij de onderzoeker te melden wanneer zij bereid waren deel te 

nemen aan het onderzoek en heeft onderzoeker een aantal begeleiders benaderd. Elf 

begeleiders waren bereid deel te nemen. Deze begeleiders hebben verschillende 

begeleidersfuncties en werken met verschillende doelgroepen (tabel 1). De interviews zijn 

gehouden tussen oktober 2021 en januari 2022, op de werkvloer, bij iemand thuis of via 

Microsoft Teams. De interviews zijn opgenomen met een telefoon of met de opnamefunctie 

van Teams. Bij het afnemen van de interviews is gebruik gemaakt van een topiclijst (bijlage 

I), als richtlijn voor gespreksonderwerpen, niet om letterlijk als vragen en in deze volgorde te 

hanteren. De interviews zijn woordelijk uitgeschreven in Microsoft Word en overgezet in 

ATLAS.ti. ATLAS.ti is een programma voor de kwalitatieve analyse van grote hoeveelheden 

tekstuele, grafische, audio- en videogegevens.  

 
Tabel 1  Eigenschappen deelnemers (functie en doelgroep) 

Brit Persoonlijk begeleider Ouderen 

Noor Persoonlijk begeleider Ouderen 

Els Coach begeleiders Divers 

Maud Begeleider C Divers 

Wies Begeleider C Divers 

Saar Begeleider C+ EMB 

Roos Begeleider B Jongeren  

Tim Persoonlijk begeleider Ouderen 

Lot Persoonlijk begeleider Ouderen  

Pien Persoonlijk begeleider+ Divers 

Gijs Activiteiten begeleider B+ Jongeren 

 

3.6  Data-analyse  

Om tot antwoorden op de deelvragen die met empirisch onderzoek onderzocht worden te 

komen, zijn twee op zich staande analyses van het datamateriaal uitgevoerd. Er is gezocht 

naar de betekenis van het begrip gezondheid en er is gezocht naar de geleefde ervaring van 
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het vele moeten en de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van gezondheid van cliënten 

(hoofdstuk 5).  

 

Om te zoeken naar de betekenis van het begrip ‘gezondheid’ voor de elf geïnterviewde 

begeleiders, is een analyse toegepast door het toekennen van codes (betekeniseenheden) in de 

transcripten aan alles wat door hen met het thema gezondheid in verband wordt gebracht. Er 

zijn 117 betekeniseenheden toegekend in de transcripten, in 247 citaten. Deze 

betekeniseenheden zijn samengevoegd in vijf overkoepelende clusters (voorbeelden in bijlage 

II). Aan de hand van citaten van de respondenten geef ik weer wat zij verstaan onder 

gezondheid en wat daarvoor nodig is, verdeeld over de vijf clusters.  

 

Voor het beschrijven van de ‘geleefde ervaring van de verantwoordelijkheid voor 

gezondheidsbevordering’ zijn ongeveer dezelfde stappen gezet als bij het vinden van de 

betekenis van het begrip gezondheid: het zelf transcriberen van de interviews, meerdere keren 

lezen van dit datamateriaal; identificeren van betekeniseenheden (met behulp van ATLAS.ti); 

clusteren van betekeniseenheden; en tot slot het formuleren van de essentie door de clusters 

met elkaar in verband te brengen (Van der Meide, 2014). Er zijn 180 betekeniseenheden 

toegekend, en via zeventien ‘tussenstappen’ onderverdeeld in de vier clusters, de 

constituenten van de essentie. Een voorbeeld van deze stappen is aan de hand van enkele 

citaten te zien in bijlage III. Door het gebruik van citaten zal de stem van de respondenten 

doorklinken in de analyse, om op deze manier de bevindingen te illustreren en te 

concretiseren.  

 

Lang niet alle in de interviews genoemde voorbeelden en factoren kunnen worden behandeld, 

als gevolg van de maximaal toegestane omvang van deze thesis. De namen van de 

respondenten in dit onderzoeksverslag, zijn niet hun echte namen. 

 

3.7  Ethische overwegingen 

Omdat in dit empirisch onderzoek interviews zijn afgenomen bij begeleiders in het primair 

proces van ’s Heeren Loo, is geïnformeerde toestemming van de directie gevraagd en 

verkregen. Van iedere deelnemer is voorafgaand aan de interviews schriftelijk toestemming 

voor het maken van een geluidsopname en het bewaren van de transcripten gevraagd (zie 

bijlage IV voor de informatiebrief en de toestemmingsverklaring). De onderzoeker is 
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zorgvuldig met de verkregen data omgegaan en heeft deze anoniem verwerkt, in 

overeenstemming met het datamanagementplan (bijlage V), zoals vereist door de ethische 

toetsingscommissie van de Universiteit voor Humanistiek, zodat deelnemers geen schade 

ondervinden door dit onderzoek. Deelnemers hebben de mogelijkheid zich voortijdig terug te 

trekken uit het onderzoek. Specifieke toetsing door een ethische toetsingscommissie is niet 

noodzakelijk omdat het onderzoek niet WMO-plichtig is. 
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4  Resultaten van het theoretisch onderzoek 
 

4.1 Gezondheid 

De eerste deelvraag luidt ‘Hoe wordt er in de (medische, filosofische en zorgethische) 

literatuur over gezondheid gedacht?’. Zowel in de medische en filosofische literatuur lopen de 

meningen over gezondheid sterk uiteen. Zoals in de paragraaf met de wetenschappelijke 

probleemstelling wordt aangegeven, wordt Machteld Hubers Positieve Gezondheid steeds 

vaker aangenomen als dé manier om naar gezondheid te kijken. Gezondheid bezien vanuit het 

medische perspectief geeft andere betekenissen dan gezondheid gezien vanuit een filosofisch 

of zorgethisch perspectief. In de volgende paragrafen worden de verschillende perspectieven 

belicht. Er is buitengewoon veel geschreven en gepubliceerd over het begrip ‘gezondheid’, 

dat dit in geen geval een complete weergave van alle inzichten vormt.  

 

Gezondheid vanuit medisch perspectief 

De World Health Organization (WHO) werd in 1948 opgericht met als doel gezondheid 

wereldwijd te bevorderen. Gezondheid werd als volgt gedefinieerd: “Health is a state of 

complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity”.8 Machteld Huber, van oorsprong huisarts, en collega’s hebben kritiek op de 

definitie van gezondheid van de WHO. Zij stellen dat de definitie niet meer kan gelden, 

vanwege het woord ‘compleet’ in relatie tot het woord ‘welzijn’. Een ‘complete gezondheid’ 

zou voor de meeste mensen betekenen dat zij bijna altijd ongezond zijn, en zou geen recht 

doen aan de menselijke capaciteiten om autonoom om te kunnen gaan met altijd veranderende 

fysieke, sociale en emotionele uitdagingen. De formulering van gezondheid zou daarom 

uitgebreid moeten worden met het menselijk vermogen om zich aan te passen en zichzelf te 

managen. Daarmee wordt de nieuwe definitie van gezondheid voorgesteld: “Het vermogen 

zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en 

sociale uitdagingen in het leven” (Huber, 2011). Dit is verder ontwikkeld tot het concept 

‘Positieve Gezondheid’. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt 

in zes dimensies (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, 

 
 
8 WHO. Constitution of the World Health Organization (2006). Geraadpleegd op 14 februari 2022 van 

www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf 
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meedoen en dagelijks functioneren). Met die bredere benadering wordt bijgedragen aan het 

vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om 

te gaan. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Op de website van Positieve 

Gezondheid wordt aangegeven dat Positieve Gezondheid geen definitie is, maar meer een 

karakterisering of een gedachtegoed.9 

Het is interessant om na te gaan in welke mate Positieve Gezondheid wordt toegepast in de 

opleidingen en daarmee mogelijk in de beroepsuitoefening van zorgprofessionals, om de 

populariteit van Positieve Gezondheid te toetsen. Een screening van beroeps- en 

competentieprofielen van enkele relevante opleidingen in de gezondheidszorg laat een 

diversiteit zien aan betekenissen van het begrip gezondheid. De initiële opleiding 

geneeskunde kent het Raamplan Artsenopleiding. Hierin wordt benoemd dat tijdens de 

geneeskunde-opleiding aandacht voor leefstijlfactoren belangrijk is, net als voor concepten 

zoals positieve gezondheid (hier zonder hoofdletters geschreven). Het raamplan geeft verder 

te kennen studenten geneeskunde op te leiden volgens categorieën die aansluiten bij de lijst 

met gezondheidsvraagstukken van de International Classification of Functioning, Disability 

and Health (ICF). De ICF biedt handvatten voor het beschrijven van het menselijk 

functioneren vanuit drie perspectieven: de mens als organisme (functies & anatomische 

eigenschappen), het menselijk handelen (activiteiten), en deelname aan de samenleving 

(participatie).10 Deze indeling, de ICF, wordt in meerdere opleidingen gehanteerd, 

bijvoorbeeld ook in de opleiding tot fysiotherapeut. In het Beroepsprofiel Fysiotherapeut 

wordt beschreven dat onder andere het bevorderen van gezondheidsvaardigheden een 

essentieel onderdeel is van de fysiotherapeutische behandeling. De focus op functioneren, 

welzijn en welbevinden past goed bij de huidige visie op gezondheid, die veerkracht en eigen 

regie van burgers centraal stelt. Hierbij wordt in een voetnoot verwezen naar Hubers definitie 

van gezondheid.11  

 
 
9 Positieve Gezondheid. Geraadpleegd op 14 februari 2022 van https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-

het/ 
10 Raamplan Artsopleiding 2020. Geraadpleegd op 14 februari 2022 van  

https://www.nfu.nl/themas/de-professional-van-de-toekomst/opleiding-geneeskunde/raamplan-artsopleiding 
11 KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut. Over het vakgebied en rollen en competenties van de fysiotherapeut. 

(2021) Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. 
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De huisartsenopleidingen beschrijven in het Competentieprofiel Huisarts ook geen definitie 

van gezondheid, maar de eerste competentie valt onder het competentiegebied ‘medisch 

handelen’, en luidt: “De huisarts interpreteert de klacht binnen de context; betrekt fysieke, 

psychische, sociale, culturele, genderspecifieke en levensbeschouwelijke achtergronden van 

de patiënt, diens levensfase en gezondheidsgeschiedenis bij de interpretatie van de klacht.”12  

Het competentieprofiel van de AVG (arts voor verstandelijk gehandicapten) biedt ook geen 

definitie van het begrip gezondheid. Binnen het competentiegebied ‘medisch handelen’ wordt 

wel het volgende aangehaald: “Betrekt fysieke, psychische, sociale, culturele en 

levensbeschouwelijke achtergronden van de patiënt, diens levensfase en 

gezondheidsgeschiedenis bij de interpretatie van de klacht en de eventuele behandeling.”13 

Een interessant verschil met het competentieprofiel van de huisarts – overigens niet per se 

relevant binnen dit onderzoek – is dat binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking kennelijk wordt gedacht dat hier geen ‘genderspecifieke’ zaken kunnen spelen.  

 

In hét leerboek over medische zorg bij mensen met een verstandelijke beperking, wordt 

gezondheid niet als begrip gedefinieerd, maar wel vaak toegepast en daarmee als bekend 

verondersteld. Naast de eerdergenoemde indeling in menselijk functioneren (de ICF) wordt in 

de geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking een ander model gehanteerd: 

het Conceptual Framework for Human Funcioning, opgesteld door de American Association 

on Intellectual and Developmental Disabilities in 2010, en is toegesneden op mensen met een 

verstandelijke beperking. Hierin wordt het menselijk functioneren beschouwd als het resultaat 

van de individuele mogelijkheden op vijf domeinen: verstandelijke vermogens, adaptief 

gedrag, maatschappelijke participatie en gezondheid enerzijds en het sociale netwerk en de 

geboden ondersteuning anderzijds. Gezondheid is hierin één factor, belangrijk, maar niet de 

enige (Braam et al, 2014). Echter, wat gezondheid precies is, wordt in het leerboek niet 

expliciet beschreven. Mogelijk worden ook hier de definities van de WHO en Huber als 

uitgangspunt genomen. Het vrij nieuwe Handboek Leefstijlgeneeskunde (de Vries & de 

 
 
12 Competentieprofiel van de huisarts. (2016). Huisartsopleiding Nederland. Geraadpleegd op 14 februari 2022 

van www.huisartsenopleiding.nl 
13 Competentieprofiel van de AVG. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten 

(2016). Geraadpleegd op 14 februari 2022 van https://nvavg.nl/opleiding/ 
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Weijer, 2020) besteedt een heel hoofdstuk aan het definiëren van gezondheid. Opvallend is, 

dat hoewel in de inleidende hoofdstukken al regelmatig over (determinanten van) gezondheid 

wordt gesproken, de definitie van gezondheid pas in het zestiende hoofdstuk van het boek aan 

de orde komt. Hier betreft het dan een inleiding over de geschiedenis van de definiëring van 

gezondheid van de WHO, om vervolgens uitgebreid in te gaan op Hubers Positieve 

Gezondheid.  

 

Een ‘bekende’ manier om naar gezondheid te kijken, is die van het holisme. Het holisme 

verschijnt zo nu en dan in beleidsdocumenten, interviews14 of boeken. In het Beroepsprofiel 

Fysiotherapeut wordt het holistisch mensbeeld zelfs direct na een omschrijving van positieve 

gezondheid genoemd, en gekenmerkt wordt als uitgangspunt hiervoor (waarbij het fysiek, 

mentaal en sociaal functioneren één geheel vormen). Zelfs de Federatie Medisch Specialisten 

heeft in hun toekomstvisie opgenomen dat een medisch specialist in de toekomst (vanaf 2025) 

handelt vanuit een holistisch mensbeeld (en positieve gezondheid) (Cense, 2019). Een 

uitgebreide beschrijving of oorsprong van het holistisch denken wordt altijd achterwege 

gelaten. Het holisme is een filosofische benadering die verder gaat dan geneeskunde en 

gezondheid, en wordt volgens de Oxford English Dictionary omschreven als “the tendency in 

nature to form wholes, that are greater than the sum of its parts, through creative evolution” 

(Freeman, 2005).  

  

Gezondheid vanuit filosofisch perspectief  

Vanuit filosofisch oogpunt wordt niet zozeer geredeneerd vanuit de afwezigheid of het 

bestrijden van ziekte, maar juist vanuit de áánwezigheid ervan, bij wijze van onthulling van 

gezondheid. Filosoof Friedrich Nietzsche, met een rijke schat aan ervaringen rondom ziek 

zijn, kwam met het ideaal van een Grote Gezondheid, een gezondheid die juist sterker wordt 

door tegenkracht (Nietzsche, 2003, p. 255). Tegenkracht is hierbij ziekte: zonder het bestaan 

van ziektes zou niemand kunnen weten wat gezondheid behelst. Daarnaast benadrukt 

Nietzsche dat er niet maar één maatstaf voor gezondheid bestaat. Gezondheid is een 

 
 
14 ‘Als Arts voor Verstandelijk Gehandicapten moet je kunnen improviseren’. Interview met Annemieke 

Kanninga, arts voor verstandelijk gehandicapten. Geraadpleegd op 2 februari 2022 op 

https://avgopleiding.nl/uncategorized/ik-red-misschien-geen-levens-maar-maak-ze-wel-mooier-2/ 
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individuele aangelegenheid. Immers, omdat iedereen verschillend is, kan er niet zoiets als een 

normale gezondheid bestaan (Nietzsche, 2003, p. 127). Ook Filosoof Hans-Georg Gadamer 

(1996) ziet het paradoxale in gezondheid, eigenlijk net als Nietzsche: het is juist ziekte wat 

zichzelf op een zeker moment onthult, en niet gezondheid, waarbij hij dit verborgen karakter 

van gezondheid als mysterie bestempelt: 

 

Once again we must address the fact that the real mystery lies in the hidden character 

of health. Health does not actually present itself to us. (Gadamer, 1996, p. 107). 

 

Daarbij zegt Gadamer dat je gezondheid wel in een bepaalde standaard zou kunnen vatten, 

maar dat als je die loslaat op een gezond individu, dit individu vanzelf ziek wordt. Het 

formuleren van standaardwaardes maakt wel dat er ook meetinstrumenten om gezondheid te 

meten ontwikkeld worden. Die worden opgesteld aan de hand van empirische data. Maar het 

loslaten van dergelijke meetinstrumenten op individuele gevallen vindt hij ongeschikt. En als 

gezondheid echt onmeetbaar is, is dit waarom: “If health really cannot be measured, it is 

because it is a condition of inner accord, of harmony with oneself that cannot be overriden by 

other, external forms of control.” (Gadamer, 1996, p. 108) Oftewel, Gadamer zegt dat 

gezondheid een toestand van innerlijke overeenstemming is, een harmonie met jezelf die niet 

door een ander of iets ander kan worden opgeheven.  

 

Maar ondanks het verborgen karakter van gezondheid, manifesteert gezondheid zich in een 

algemeen gevoel van welzijn. Het laat zich vooral zien als dat gevoel van welzijn er ook voor 

zorgt dat we open staan voor nieuwe dingen en ondernemingen, zonder spanningen en eisen 

die aan ons gesteld worden op te merken. “This is what health is.” (Gadamer, 1996, p. 112) 

Later voegt hij hieraan toe:  

 

Health is not a condition the one introspectively feels in oneself. Rather, it is a 

condition of being involved, of being in the world, of being together with one’s fellow 

human beings, of active and rewarding engagement on one’s everyday tasks. 

(Gadamer, 1996, p. 113) 

 

Nederlandstalige filosoof Ignaas Devisch (2013) maakt zich vooral druk om het hedendaagse 

gezondheidsideaal. Er is volgens hem sprake van overdiagnostisering: karaktereigenschappen 
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van mensen worden makkelijk aan een ziekte toegeschreven, en farmaceuticalisering: er kan 

tegenwoordig overal een pil voor worden genomen, of dit nu op medische indicatie is, of niet. 

Devisch belicht een kant die niet eerder belicht is: de keerzijde voor de zorg voor gezondheid. 

Het kijken door een medische bril – medicalisering – maakt dat we ziek worden, terwijl we 

juist voor onze gezondheid zorgen. Waarom dan dat medicaliseren? In de eerste plaats: omdat 

het kan. Ten tweede, het is een recht. Of een plicht? Dit laatste is natuurlijk nooit het geval, 

maar er kan sprake zijn van een maatschappelijke druk om een bepaalde medische test of 

interventie te ondergaan, om tijdig te kunnen ingrijpen om onze gezondheid, of die van een 

(aankomend) kind te beschermen. Het ergens niet voor kiezen lijkt soms lastiger dan het wel 

te doen, omwille van onze gezondheid. Ongezondheid staat voor laksheid of nalatigheid. 

Devisch geeft drie theoretische posities om over de mogelijke gevolgen van individuele 

verantwoordelijkheid te spreken (Devisch, 2013, p. 110). Het individu doet een beroep op de 

medische wereld en laat zich verzorgen, waarmee hij zich aan alle geldende 

gezondheidsnormen conformeert. Hiermee wordt de aansprakelijkheid bij de medische 

autoriteiten gelegd en heeft de patiënt aan zijn ‘verplichting’ voldaan. Of: het individu doet 

een beroep op de medische wereld en laat zich verzorgen, maar dan nog voldoet het niet aan 

de geldende gezondheidsnormen, omdat hij bijvoorbeeld zich onvoldoende heeft ingespannen 

een gezonde leefstijl te volgen. Verzekeringsmaatschappijen zullen dan bijvoorbeeld een 

hogere premie vragen. Dit klinkt als een stimulans, maar wie het niet lukt om hieraan mee te 

doen, wordt gestraft. Bovendien zul je moeten blijven aantonen dat je gezond bent, oftewel 

voldoen aan de norm. Wie hier nog niet is, moet dit najagen en bevindt zich daarom eigenlijk 

in een permanente staat van ziek zijn. De vraag is of dit nog stimuleren is, of verplichten.  

En wat als het individu beslist niet in te gaan op een aantal medische zorgen? Is hij dan weer 

helemaal verantwoordelijk voor zichzelf? Dit lijkt haast ondraaglijk, naast het krijgen van het 

morele verwijt dat iemand ‘er niet alles aan heeft gedaan’, wordt hij ook nog financieel 

gestraft. Tot slot: hoe meer gezondheid kan worden aangepakt, hoe groter de kans is dat de 

definitie ervan breder wordt, en daardoor ook het aantal afwijkingen toeneemt. Devisch 

beschrijft een oneindige logica:  

 

Zodra gezondheid niet langer een feit is, maar een norm, is het onvermijdelijk dat we 

ons met die normen moeten confronteren, willen of niet. En omdat bovendien die 

normen steeds weer verschuiven, dreigen juist zij die het meest de gezondheid of 
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normaliteit najagen er het slechtst uit te komen: zij worden ziek van het streven naar 

gezondheid. (Devisch, 2013, p. 117) 

 

Gezondheid vanuit zorgethisch perspectief 

Zorgethicus Frans Vosman (2017) keert terug naar een ouder beginsel van gezondheid, waar 

‘lijden’ nog een plaats heeft in onze taal. Gezondheid is vanzelfsprekend en alledaags: 

ademen, bewegen, organen die het doen, de invloed van de omgeving op het lichaam. 

Gezondheid is iets wat er is zonder erbij na te denken: het ‘gebeurt’ aan mensen, ze hebben 

invloed op hun gezondheid maar brengen het niet autonoom tot stand. Evengoed is het ziekte 

wat ‘gebeurt’. Ook hekelt Vosman het individualistische kijken naar gezondheid. Mensen zijn 

groepswezens en leven in een maatschappij. Zoals gezegd, ook de invloed van de omgeving 

op het lichaam moet worden meegewogen. Daarmee is gezondheid niet enkel gezondheid van 

een individu, maar ook van een grote groep in een specifieke maatschappij waaraan iemand 

deelneemt. Zorgethiek gaat uit van de relationaliteit, afhankelijkheid en kwetsbaarheid van 

alle mensen (Tronto, 1993; Kittay, 1999; 2015; Leget, van Nistelrooij, & Visse, 2017).  

 

Conclusie 

Het beantwoorden van de eerste deelvraag ‘Hoe wordt er in de (medische, filosofische en 

zorgethische) literatuur over gezondheid gedacht?’ is niet eenduidig. Het begrip gezondheid, 

beschouwd vanuit medisch, filosofisch en zorgethisch gezichtspunt, laat zich niet in een zin 

vatten. Bij deze toch een poging. Medici, filosofen en zorgethici zijn het erover eens wat 

gezondheid niet is: eendimensionaal. Gezondheid is niet slechts de afwezigheid van ziekte. 

Huber benadrukt het aanpassingsvermogen en het vermogen eigen regie te voeren. 

(Para)medici leren contextueel te kijken naar hun patiënten en betrekken fysieke, psychische, 

sociale, culturele, genderspecifieke, levensbeschouwelijke achtergronden en de levensfase in 

hun handelen. Sommigen voegen daar een holistische zienswijze aan toe: het geheel is meer 

dan de som der delen. Filosofen voegen toe: ziekte is juist nodig om gezondheid op te 

merken, maar dat maakt gezondheid nog niet meetbaar. Gezondheid als een toestand van 

innerlijke overeenstemming en een algemeen gevoel van welzijn. We moeten waken dat het 

streven naar gezondheid niet doorslaat: juist dit streven naar gezondheid maakt gezondheid 

onbereikbaarder, en zo maken we onszelf dus vaker ziek. Tot slot vanuit zorgethisch oogpunt: 

gezond ben je niet alleen, maar als onderdeel van een samenleving, onder invloed van je 

omgeving, want ieder mens is kwetsbaar en afhankelijk.  
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4.2 Verantwoordelijkheid 

Zoals in de wetenschappelijke probleemstelling is aangegeven, wordt de begeleider als het 

ware verantwoordelijk gemaakt voor de gezondheid van de cliënt, via onder andere 

beleidsmakers, fysiotherapeuten en diëtisten, die vanuit hun professie of beleidskeuzes 

bepalen hoe de zorg voor de gezondheid van de cliënten er uit moet zien. In deze paragraaf 

wordt antwoord gegeven op de tweede deelvraag: ‘Welke inzichten biedt zorgethische 

literatuur ten aanzien van verantwoordelijkheid van zorgprofessionals?’ In dit theoretisch 

onderzoek wordt gezocht naar een normatief geladen theorie over de verantwoordelijkheid 

van de begeleiders. 

 

Zorgethiek 

Zorgethiek wordt gezien als zowel een morele en politieke theorie (Engster & Hamington, 

2015) als een interdisciplinair veld van onderzoek dat gedreven wordt door maatschappelijke 

vragen (Leget, Van Nistelrooij, & Visse, 2017). De kernvraag die centraal staat binnen de 

Utrechtse Zorgethiek luidt: “Wat is het moreel goede, gegeven deze particuliere situatie?” Om 

antwoord op deze vraag te vinden wordt een dialectische relatie gelegd tussen enerzijds 

empirisch onderzoek en anderzijds een theoretische reflectie. Het uitgangspunt is ‘zorgen’ als 

praktijk waar kennis ontstaat (Leget, van Nistelrooij, & Visse, 2017). ‘Zorg’ wordt binnen de 

zorgethiek verstaan als  

 

… a species activity that includes everything that we do to maintain, continue, and 

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

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

complex, life-sustaining web. (Fisher & Tronto, 1991, p. 40) 

 

Wat goede zorg is, wordt mede bepaald door de relaties, de praktijken waarin 

verantwoordelijkheden tot stand komen en de politiek-maatschappelijke en institutionele 

context waarin mensen leven (Kittay, 1999; Tronto, 1993, 2003; van Heijst, 2011). 

 

Verantwoordelijkheid 

Binnen de zorgethiek is verantwoordelijkheid een belangrijk concept. In de volgende 

paragraaf wordt verder ingegaan op verschillende paradigma’s van verantwoordelijkheid, 
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zoals beschreven binnen de zorgethiek (Tronto, 1993, 2013; van Heijst, 2005; Walker, 2007; 

Kittay, 1999). Hierbij wordt aandacht besteed aan de zorgethische critical insights: 

relationaliteit, affectiviteit, kwetsbaarheid, macht en positie, en wordt dit geplaatst in het licht 

van de geleefde ervaring van het dragen van verantwoordelijkheden door de begeleiders.  

 

Volgens zorgethica en politicologe Joan Tronto (1993) heeft verantwoordelijkheid een 

centrale morele plaats binnen de zorgethiek. In haar boek Moral Boundaries (1993) beschrijft 

Tronto vier fases van zorg: caring about, het opmerken van de noodzaak van zorg, taking 

care of, het nemen van enige verantwoordelijkheid voor de opgemerkte zorgvraag, care-

giving, het (fysiek) voorzien in de zorgbehoefte, en care-receiving, de reactie van de 

zorgontvanger op de geleverde zorg. Uit deze fases van zorg ontstaan vier morele dimensies 

van zorg. De eerste dimensie is attentiveness, aandacht hebben voor de zorgbehoefte van de 

ander, zonder deze aandacht kunnen we in geen geval tegemoetkomen aan de zorgvraag. De 

tweede fase, taking care of, maakt responsibility, verantwoordelijkheid tot centrale morele 

categorie. De derde fase, care-giving, gaat hand in hand met competence: zonder 

bekwaamheid kan verantwoordelijkheid voor zorg wel genomen worden, maar als de 

uitvoering niet (juist) wordt geleverd, is er alsnog geen sprake van zorg. De vierde morele 

dimensie is responsiveness, de ontvankelijkheid van de zorgvrager op de geleverde zorg 

(Tronto, 1993). Later voegt Tronto een vijfde fase toe: caring with, waarbij zorg in een brede, 

politieke context wordt geplaatst (Tronto, 2013). Kijkend naar Tronto’s vijf fases van zorg, 

wordt zichtbaar dat het nemen van verantwoordelijkheid voor zorg een voorwaarde is om tot 

zorgen te komen. 

 

Tronto ziet verantwoordelijkheid zowel centraal als problematisch binnen de zorgethiek. 

Vaak wordt het nemen van verantwoordelijkheid gezien als het voldoen aan verplichtingen. 

Maar in vergelijking met een verplichting heeft verantwoordelijkheid een andere bijbetekenis 

en een andere context. Verantwoordelijkheid is meer een sociologisch of antropologisch 

concept, dan politiek of filosofisch. De term is ingebed in impliciete culturele praktijken, 

maar niet in formele regels of beloftes. De verantwoordelijkheid voor zorg hangt samen met 

verschillende factoren. Aan de ene kant lijkt verantwoordelijkheid geworteld te zijn in onze 

biologie, aan de andere kant lijkt het te zijn geworteld in politieke motivaties, culturele 

praktijken en individuele psychologie. Verantwoordelijkheid kent daardoor verschillende 
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betekenissen, afhankelijk van rolpatronen en problemen die voortkomen uit klasse, 

gezinsstatus en cultuur (Tronto, 1993). 

 

Verantwoordelijkheid wordt dus vaak formeel opgevat als het voldoen aan verplichtingen, en 

Tronto bekritiseert dit. Ook zorgethica Annelies van Heijst (2005) pleit ervoor om een 

professionele zorgverantwoordelijkheid niet enkel procedureel en juridisch in te vullen. 

Volgens van Heijst is dit problematisch, aangezien het volgen van protocollen ertoe kan 

leiden dat de zorgprofessional niet meer goed in staat is om zelf afwegingen te maken. Het 

protocol volgen staat dan gelijk aan het nemen van verantwoordelijkheid, maar zonder zelf 

werkelijk keuzes te maken. Zorgprofessionals zouden zich niet altijd bewust zijn van morele 

kwesties in het dagelijks handelen. Van Heijst duidt het opnemen van professionele 

verantwoordelijkheid ook in termen van menslievendheid: de medemenselijke en 

daadwerkelijke respons op iemand die pijn heeft of klem zit. Zij stelt: door te kiezen voor een 

beroep in de zorg nemen professionals vrijwillig zorgverantwoordelijkheid op zich. 

Professionals in de zorg maken en voelen zich dus verantwoordelijk voor de zorg die zij 

dragen. En juist die professional, de begeleider, heeft niet veel te zeggen over beleid. De 

deskundigen, behandelaars, beleidsmakers of managers, dragen meestal de meeste 

verantwoordelijkheid, terwijl ze vaak het minste in contact met de cliënten staan. Dit is 

frustrerend voor de zorgverlener (van Heijst, 2005).  

 

Ook moraalfilosofe Margaret Urban Walker (2007) heeft kritiek op een formeel en 

instrumenteel begrip van verantwoordelijkheid. In haar boek Moral Understandings keert zij 

zich tegen het dominante model van moraalfilosofie, het theoretical-juridical model. Dit 

model kenmerkt zich onder andere door een formeel begrip van verantwoordelijkheden en de 

pretentie dat moraliteit accuraat in algemene regels gevat en universeel toegepast kan worden 

(Walker, 2007). In haar expressive-collaborative model benadrukt Walker het belang van 

aandacht voor contextualiteit, relationaliteit en praktijken, in relatie tot het begrip 

verantwoordelijkheid (Walker, 2007). Expressive, omdat wordt vertrokken vanuit een 

werkelijk moreel optreden en hoe mensen daaraan uitdrukking geven in verhalen, en 

collaborative omdat morele kennis wordt gezien als de uitkomst van gezamenlijke 

waarheidsvinding in het gesprek tussen groepen (Walker, 2007). Daarmee is 

verantwoordelijkheid niet alleen een gevoel of iets wat wijst op een verplichting, maar biedt 

verantwoordelijkheid ook een handvat om tot morele kennis te komen. 
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Feministe en filosofe Eva Feder Kittay (1999) ziet het belang van de relationaliteit van 

mensen in de context van (zorg)verantwoordelijkheden. Ze veronderstelt in haar denken dat 

ieder mens kwetsbaar en afhankelijk is (Kittay, 1999). Het gegeven dat “we 

are all some mother’s child” (Kittay, 1999) is verwerkt in haar model voor morele 

verantwoordelijkheid: het relational-vulnerability model. Binnen dit model ligt de nadruk niet 

uitsluitend op de morele verplichtingen en verantwoordelijkheden van de zorgverlener, maar 

ook op de morele verplichtingen van een maatschappij of gemeenschap naar deze 

zorgverlener, omdat hij of zij zorgt voor een kwetsbare ander. Wanneer deze 

verantwoordelijkheid genomen wordt, ontstaat er wat Kittay doulia noemt, een sociaal, in 

elkaar genesteld web van wederkerige relaties en verplichtingen (Kittay, 1999).  

Conclusie 

Samengevat kan als antwoord op de tweede deelvraag, ‘Welke inzichten biedt zorgethische 

literatuur ten aanzien van verantwoordelijkheid van zorgprofessionals?’ eenduidig gesteld 

worden dat (zorg)verantwoordelijkheid fundamenteel aanwezig lijkt te zijn in ieder mens, 

vanuit het gegeven dat iedereen kwetsbaar en afhankelijk is (Kittay, 1999). Oftewel, 

geworteld in onze biologie, maar ook in politieke motivaties, culturele praktijken en 

individuele psychologie (Tronto, 1993). Verantwoordelijkheid is in ieder geval niet alleen het 

aanvaarden van een opdracht en het voldoen aan verplichtingen (Tronto, 1993; van Heijst, 

2005; Walker, 2007). Verantwoordelijkheid reikt verder dan die van een ouder naar een kind, 

of van een zorgverlener naar een zorgontvanger: ook de maatschappij heeft een 

verantwoordelijkheid naar deze zorgverlener (Kittay, 1999). Professionals in de zorg voelen 

zich dus verantwoordelijk voor de zorg die zij dragen, maar hebben niet veel te zeggen over 

beleid en dit frustreert (van Heijst, 2005).  
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5 Resultaten van het empirisch onderzoek 
 

5.1 Gezondheid 

Om begeleiders te kunnen bevragen over hun verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de 

gezondheid van hun cliënten, is het zinvol om in kaart te brengen wat zij onder het begrip 

gezondheid verstaan. Woordenboek van Dale is helder: gezond zijn is “lichamelijk in orde 

zijn, en niet ziek”.15 De tweede betekenis die van Dale geeft, bij gezonde ideeën, is “van 

inzicht getuigend”. En hier is de thesis naar op zoek, inzichten van de begeleiders, om 

implementatie van beleid rondom gezondheid succesvoller te maken. Om antwoord te vinden 

op de derde deelvraag ‘Welke betekenis geven begeleiders aan het begrip gezondheid met 

betrekking tot deze doelgroep?’ is de eerste (open) vraag aan de respondenten geweest wat zij 

verstaan onder het begrip gezondheid, en of dit voor mensen met een verstandelijke beperking 

gelijk is. Deze paragraaf beschrijft de resultaten van deze deelvraag. De vijf gevonden 

thema’s over het begrip gezondheid zijn: meedoen en nabijheid; lekker of gezond eten; 

lichamelijke en versus mentale gezondheid; omgeving als voorwaarde voor gezondheid; en 

levensbeschouwing, autonomie en persoonlijke kenmerken als invloeden op gezondheid.  

 

Meedoen en nabijheid 

Een aantal begeleiders brengt meedoen en actief zijn in verband met gezondheid. Het kan hier 

gaan om het hebben van uitjes, plezier hebben, moe worden, meehelpen en bezig zijn, 

allemaal facetten waarvan begeleiders zien dat het de cliënten goed doet. Of wanneer deze 

onderdelen verdwijnen uit het leven, dat dit van negatieve invloed is. Begeleiders die hun 

cliënten goed kennen, zien vaak aan het gedrag van een cliënt (wanneer dit verandert) dat ze 

zich minder prettig voelen. Voorbeelden van (negatieve) gedragsveranderingen zijn dat een 

cliënt zich terugtrekt, niet meer wil eten of zichzelf pijn doet.  

 

Buiten zijn, bezig zijn en moe worden, worden gezien als een onderdeel van een gezonde 

leefstijl. Een van de begeleiders ziet dat de beperkingen door de coronapandemie een 

 
 
15 Gezond. https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/gezond#.YgfUOy-iGN9, 

geraadpleegd op 18 januari 2022.  
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weerslag heeft gehad op de gezondheid van cliënten, waarbij onder andere de nabijheid van 

verwanten is weggevallen.  

 

Of hun uitjes, en dat soort dingen. Dus ik denk ook wel dat dat ten koste van de 

gezondheid is gegaan. En net eventjes misschien wat minder die knuffel hebben 

gekregen, die ze anders zouden krijgen. (Els)  

 

Begeleiders kijken heel breed naar gezondheid. Meedoen, nabijheid en cliënten overal bij 

betrekken waar dat kan wordt als waardevol gezien. Waardering van de cliënt wordt hierbij 

ook als belangrijk aangegeven, dus de cliënt laten weten dat het fijn is dat hij er is, en dat hij 

mag zijn zoals hij is. Er zijn maar weinig delen van hun kijk op gezondheid die op zich staan, 

er zijn eigenlijk altijd overlappende waarden. Zo stelt Maud dat betrokkenheid belangrijk is, 

in de vorm van meehelpen, wat ook betekent dat de cliënt zich gewaardeerd voelt, naast het 

nut van het bezig zijn met een activiteit voor lijf en geest.  

 

Ik weet niet of het bij gezondheid hoort, maar ik vind het wel belangrijk dat de cliënten 

overal in meedoen in huis. Als ik sta te koken, staan er drie naast me, en eentje staat 

even af te drogen, en die gaat even de tafel dekken, en die staat te snijden, en die wil 

wat in de pan gooien, en iedereen kan het wel op zijn eigen manier. (Maud) 

 

Lekker of gezond eten? 

Eten en drinken vormen een heel belangrijk thema binnen de ideeën over gezondheid. In 

voorlichting en televisiereclames wordt veel gesproken over een ‘gezonde maaltijd’, apps op 

je telefoon met ‘voedingscoaches’ kunnen helpen bij het ‘gezond’ eten. Dit wordt vaak ook in 

de eerste adem na de vraag over gezondheid genoemd. Begeleiders in de gehandicaptenzorg 

zien eten ook als onderdeel van gezondheid, maar dan op een manier dat eten vooral leuk, 

gezellig en lekker mag zijn, soms ten koste van ‘gezond’ eten: 

 

Ja, en als ik een menulijst klaarmaak, dan maak ik het klaar met de groep. En dan zegt 

een [naam cliënt], ja maar van tomatensoep ga ik spugen. Nou, oké, krijg jij 

champignonsoep. Maar als iemand ánders een menulijst maakt, en die let daar niet 

op, ben ik dan degene die tegen een tachtigjarige vrouw moet zeggen jij moet je 

spruitjes opeten? Ik dacht het niet. Nee, dan mag jij van mij echt die boterham. (Noor) 
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Noor is hier dus van mening dat een cliënt niet hoeft te eten wat hij niet lust, hoe gezond het 

dan ook mag zijn (spruitjes), als de cliënt maar lekker kan eten. Maar het kan ook gaan over 

de koffie en de extraatjes. Idealiter zit daar een maximum op, of worden lekkernijen alleen in 

het weekend gegeven. Maar begeleiders zien ook dat juist dat extraatje kan zorgen voor een 

geluksmoment, en zien dit als een vorm van gezondheid.  

 

Als hij lekker zit te tekenen en af en toe kom je langs en en zegt hij ‘mag ik een bakkie 

koffie?’ Ja hoor. ‘Krijg ik ook een chocolaatje?’ Ja hoor. Nou je geeft een bakkie 

koffie, chocolaatje, en met een big smile, vindt ie lekker, huppakee, en eh, gaat ie 

tekenen. Dan heb ik zoiets van ach die man heeft het toch naar zijn zin, laat gaan. 

(Tim) 

 

Ook het bereiden van de maaltijd kan een onderdeel zijn van gezondheid, zoals Maud al 

eerder aangaf: ook het meedoen en gewaardeerd worden is van belang. En als je iets anders 

klaarmaakt dan anders, in het weekend bijvoorbeeld, is dat lekker.  

 

Dus ik zet ze allemaal aan de tafel, iedereen zit mee aan de tafel, bijvoorbeeld dan 

geef ik de één een paprika, en de ander een komkommer, en alles snijden, en ze gooien 

het allemaal in een pannetje, of ze helpen mee in de keuken, en dat vinden zij, dat is 

voor hen ook al lekker eten. Wat het is anders dan wat ze door de weeks eten. (Maud) 

 

Leuk, lekker en gezelligheid voeren de boventoon als het gaat over eten en drinken. Ideeën 

over gezondheid lijken ondergeschikt aan het beleven van plezier door middel van eten. Wel 

is er een soort van generieke opvatting en bewustzijn van gezonde voeding, waarbij 

afwisseling en voldoende voedingsstoffen belangrijk is. Dit wordt verder niet heel expliciet 

gemaakt door de respondenten.  

 

Lichamelijke versus mentale gezondheid 

Veruit de meeste beschrijvingen van gezondheid hebben betrekking op het lichaam. Het 

voorkómen maar ook het managen van lichamelijk ongemak worden genoemd. 

Lichaamsbeweging als onderdeel van een gezonde leefstijl, je goed voelen, fit zijn, energie 

hebben, goed voor jezelf zorgen, persoonlijke verzorging, rust houden… diverse begrippen 
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die allemaal te herleiden zijn tot het lichaam en het lichamelijk functioneren. Maar ook de 

balans tussen lichaam en geest wordt als belangrijk gezien. Zoals Van Dale het kort 

omschrijft, noemt ook een van de respondenten de afwezigheid van ziekte kenmerkend voor 

gezondheid: 

 

Gezondheid he, zei jij. Ehm… een gezond gewicht, gezonde voeding, genoeg 

beweging, in het dagelijkse leven. En het algemene beeld gezondheid qua ziektes en… 

dat eigenlijk. (Wies) 

 

En bij navraag wat zij hier precies mee bedoelt, komt Wies ertoe dat het misschien toch niet 

zo zwartwit is:  

 

Eh… nou ja, eh, als je ziektes hebt, ben je niet gezond. Maar daar zijn natuurlijk 

gradaties in. Ehm… je kan natuurlijk iets onder de leden hebben, maar daardoor je 

nog wel heel gezond voelen. (Wies) 

 

De lichamelijke aspecten van gezondheid zijn heel divers voor begeleiders. Twee 

respondenten benadrukken dat een goede tand- en mondverzorging essentieel is voor een 

goede gezondheid en zetten zich hiervoor in door de mondverzorging nooit over te slaan. Dit 

lijkt heel normaal, maar stoken of flossen wordt niet altijd door alle begeleiders gedaan. Ook 

wordt gesproken over wel of niet vaccineren om gezond te blijven. En lichamelijk contact 

wordt als belangrijk ervaren, zoals Els eerder al stelt in de paragraaf over activiteiten (waar 

het gaat om de knuffel van verwanten).  

 

Zoals gezegd, een balans tussen lichamelijke en geestelijke gezondheid wordt gezien als een 

goed recept voor een gezond leven. Herkenbare zaken als rust, regelmaat, lachen, ontspanning 

en stress vermijden worden als factoren gezien die van invloed zijn op de gezondheid van de 

cliënten. Maar er speelt meer. Als ‘je goed voelen’ een onderdeel is van mentale gezondheid, 

en het beeld van jezelf niet goed is, is het moeilijk om gezond te zijn.  

 

Ik heb best wel wat cliënten die zichzelf al niet mooi vinden door het feit dat ze beperkt 

zijn en dat je dat aan de buitenkant kan zien. Dat kan mij dan erg raken, ik schrik 

daarvan omdat ik denk, oké, er is een beeld gecreëerd door de social media en door de 
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maatschappij (…) dat als je dus beperkt bent dat je dus minder mooi zou zijn of 

minder goed zou zijn. (Roos) 

 

Omgekeerd wordt benadrukt dat het geven van complimenten, en de cliënten er verzorgd en 

mooi uit te laten zien, een positief effect heeft op hoe zij zich voelen.  

 

Op het moment dat ze buiten zijn en de buurvrouw zegt, ‘wat zie jij er mooi uit’, of 

‘wat zit je haar mooi in de krul’, komen ze terug naar de woning, ‘weet je wat de 

buurvrouw zei? Ze vond dat ik er mooi uitzie.’ (Noor) 

 

De een kan beter met (on)zichtbare beperkingen omgaan dan de ander. Volgens Gijs heeft dat 

mogelijk te maken met mentale weerbaarheid: 

 

Dus eh… je hebt mensen die bijvoorbeeld een teen missen, en zich gehandicapt voelen, 

en bijvoorbeeld zich ook al beperken tot niet meer naar het zwembad gaan omdat zij 

zich daar zo voor schamen, terwijl d’r ook mensen zijn die hun beide benen 

geamputeerd hebben en nog in dat zwembad liggen, en daar niks van hebben. Dat is 

ook een stukje wat dan met je mentale weerbaarheid te maken heeft. (Gijs) 

 

Omgeving als voorwaarde voor gezondheid 

De omgeving speelt een belangrijke rol in het kunnen bereiken van gezondheid (voor zover 

dat een activiteit is), maar vooral in het creëren van een beeld over gezondheid. Duidelijk 

moge zijn dat social media hier een grote rol in speelt, zoals uit het gesprek met Roos blijkt. 

Maar ook begeleiders zelf hebben een voorbeeldfunctie naar hun cliënten, maar vinden het 

soms net zo moeilijk om ‘een gezonde leefstijl’ vol te houden, of vinden het juist niet 

belangrijk, maar beseffen wel dat er ook naar hen wordt gekeken.  

 

Dat vond ik zéker vele malen lastiger, toen ik overgewicht had. Toen begon ik eigenlijk 

standaard: ik weet het, ik heb geen recht van spreken, maar dit is het verhaal (…) Dan 

denk ik van ja, en als ze naar mij kijken denken ze van ja, eh, lekker voorbeeld joh. 

(Noor) 
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Concrete omgevingsfactoren als frisse lucht en naar buiten gaan, worden ook als een gewenst 

onderdeel van een gezond leven beschouwd:  

 

Dat ze elke dag naar buiten gaan zeg maar, dat ze elke dag even lekker buiten 

wandelen, ja, dat er inderdaad gezond gekookt wordt, er mag natuurlijk ook wel eens 

wat lekkers gegeten worden, daar gaat het niet om, maar dat er over het algemeen, ja 

dat vind ik wel dat bij gezondheid hoort, ja gewoon eh, persoonlijke verzorging, dat 

allemaal op peil is… (Maud) 

 

Hoewel het naar buiten gaan en bewegen als belangrijk wordt ervaren, is dit niet 

vanzelfsprekend mogelijk of makkelijk haalbaar vanuit alle woonlocaties.  

 

En het is ook niet, weet je er zijn ook best wel wat cliënten, twee, drie… nou ga uit van 

twee, zo even, die kunnen zelf naar buiten, maar dat voelt gewoon niet fijn. Want je 

weet gewoon niet wat er gebeurt. Het is echt geen veilige omgeving voor ze. (Wies) 

 

De begeleider, die doorgaans ook verantwoordelijk is voor het bereiden van een (gezonde) 

maaltijd, staat soms voor een uitdaging, omdat niet alle instellingskeukens even riant en goed 

geoutilleerd zijn uitgevoerd.  

 

Eh… ik moet wel zeggen dat de keuken wat beholpen is. Omdat ja, als je voor negen, 

plus begeleiding, dus op z’n top soms voor elf eten moet maken… Dan eh… dan snap 

ik zeker dat je wel naar makkelijk eten kan grijpen, ja. (Gijs) 

 

Omgevingsfactoren komen in de gesprekken regelmatig naar voren, en zijn van invloed op het 

gezondheidsbeeld van begeleiders en van cliënten. Begeleiders zijn mogelijk ook onderdeel 

van deze omgevingsfactoren. Waar iedereen het mee eens is: het bereiken van een optimale 

gezondheid doe je met z’n allen, het is een team-effort. In een gesprek over het begin van de 

coronapandemie, en of dit iets aan het idee over gezondheid heeft veranderd, vertelde Lot dat 

zij als persoonlijk begeleider haar team inlicht over gezonde voeding, extra vitamines, om de 

cliënten een betere weerstand te geven:  
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Waarom doe je de dingen die je doet. En we gaan het nu gewoon even anders doen. 

We gaan er extra aandacht aan besteden. En eigenlijk staat iedereen daar wel achter, 

want je hebt maar één doel, en dat is de cliënt, en je wil niet dat zij ziek worden. We 

zijn zuinig op ze. (Lot) 

 

Levensbeschouwing, autonomie en persoonlijke kenmerken als invloeden op gezondheid 

En dan: het goede leven. Interessant genoeg kan dit voor begeleiders ook bestaan uit dingen 

die niet goed voor je zijn. Zoals roken, waarvan alom bekend is dat dit zeer schadelijk is voor 

de gezondheid, maar waar kennelijk ook andere overwegingen een rol spelen. Zo zegt Noor 

over het wel of niet stimuleren van stoppen met roken bij een cliënt:  

 

Absoluut niet. Dat is het enige wat hij had. Zijn sigaar. En zijn broer zei ook van ja, 

dan gaat hij een paar jaar eerder dood. Maar die sigaar, die gaan we niet afnemen. 

(Noor) 

 

En op de vraag wat deze sigaar voor de cliënt betekent, antwoordt zij:  

 

Ja, ook zijn praatmomentje. En hij vond het lekker. En als hij een groot feest had dan 

pakte hij zo’n dikke grote, dat was dan zo’n bolknak noemen ze dat. (Noor) 

 

Meerdere begeleiders zijn voorstander van het toestaan van het roken, zeker bij cliënten op 

leeftijd, vanuit het idee dat als er schade aan de gezondheid door ontstaat, dat deze niet heel 

lang meer hinderlijk zal zijn, omdat het leven richting het einde loopt. Tevredenheid en geluk 

(door het roken) worden als een vorm van gezondheid beschouwd die kennelijk belangrijker 

wordt geacht.  

 

En een fijne oude dag vind ik (…) als (…) die cliënt waar ik het over heb, die best wel 

veel rookt, die is 86, en als ik hem gewoon zie zitten buiten, met z’n bakkie koffie en 

z’n shagje, en zo, om hem heen zit te kijken (…) Als ik hem dan zo zie genieten met zijn 

koffie en zijn peukje, dan denk ik van ‘wat moet ik nou nog meer met die man?’ Als die 

man gelukkig is zo. Dan vind ik het goed. (Tim) 
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Hieruit blijkt dat begeleiders voor hun cliënten vooral wensen dat zij het naar hun zin hebben 

in het leven, een fijn leven hebben, plezier mogen maken, genieten van lekkere dingen, dus 

ook snoepen en roken, maar vooral: zelf kiezen. Het hebben van een eigen keuze wordt ook 

als een onderdeel van gezondheid gezien. Zoals het kiezen voor een boterham als je spruitjes 

niet lekker vindt. In het volgende citaat praat Wies over het aanbieden van de dagelijkse 

wandeling:  

 

Natuurlijk, de begeleiding gaat met ze mee. Ja. Sowieso gaan er altijd twee mee die 

dat heerlijk vinden. En de rest wordt uitgenodigd, maar die willen niet. Nee. Of ze 

kunnen niet zelf lopen, en hè, vooral in de winter is dat te koud. Eh, en ze kunnen ook 

duidelijk aangeven van ik wil niet. Dat kan eigenlijk, dat kan iedereen, dat aangeven. 

(Wies) 

  

Meerdere respondenten geven aan: ik ga niet dwingen. Cliënten worden uitgenodigd tot 

bewegen, sommigen leggen uit dat het belangrijk is voor het lichaam, maken een grapje om 

het voor elkaar te krijgen, maar nee is nee.  

 

Dan laat ik dat er ook bij, maar ook ja, door middel van een beetje humor toe te 

passen, kan ik ze ook vaak wel een beetje meekrijgen of zo, maar ik ga niet dwingen. 

Dat is iets wat ik gewoon niet doe en als ze er geen zin in hebben en ik krijg ze echt 

niet mee. (Roos) 

 

En datzelfde zegt zij over eten: 

 

Het is een aansturing van mij, maar zij moet het op een gegeven moment doen, want je 

kan geen eten uit iemand houden en je kan er ook niet in proppen, dus. (Roos) 

 

Een aantal keer komen het thema levensbeschouwing of aanverwante thema’s voor in de 

gesprekken met de begeleiders. Hier gaat het over de fijne oude dag, het genieten van het 

leven, maar ook over normen en waarden van de begeleiders, die van invloed zijn op hun kijk 

op gezondheid voor hun cliënten.  
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Ook omdat ik natuurlijk niet weet of mijn keuze de juiste is, alleen voor mijzelf. Ehm, 

maar ik zie wel dat sommige andere collega’s, dat wat zij in hun hoofd hebben, wat zij 

zelf altijd hebben gedaan en wat hen is aangeleerd, dat zij dat ook uitdragen dat zij 

vinden dat cliënten dat ook zo moeten doen. (Els) 

 

De kijk op gezondheid varieert en is regelmatig ambigue, en is afhankelijk van eigen normen 

en waarden en opvoeding. En naast die normen en waarden, lijkt het ook te gaan om rituelen 

en associaties (een koekje bij de koffie is gezellig).  

 

Ik ben echt opgevoed met ‘s ochtends doen we koffie, met z’n allen zitten, koekje erbij, 

‘s middags dan. Als we dan weekend hadden, dan zorgde mijn moeder altijd wel dat er 

een lekker broodje was. Of weet je wel? Iets in die vorm. En ‘s avonds was het dan 

thee met een chocolaatje. (Roos) 

 

Maar ondanks de verschillende invullingen van begeleiders en de inherente ambiguïteit wordt 

gezond eten wel als belangrijk ervaren, meestal door de begeleiders die verantwoord eten en 

bewegen als kernbegrippen van gezondheid zien. Dus als een fysiotherapeut of diëtiste een 

bepaald advies geeft, is de begeleider zeer bereid dit op te volgen. ‘Gezondheid’ wordt hier 

weer als verzamelbegrip gezien, wat je kunt bereiken door gezond te eten en voldoende te 

bewegen.  

 

Het is ja, gezondheid vind ik gewoon een van de allerbelangrijkste dingen, dus ik weet 

ook van oké, dat is niet voor niks. Het is om de cliënt te helpen. (Els) 

 

Normen en waarden zijn vaak persoonlijk, of afhankelijk van opvoeding en omgeving. Maar 

ook kan gedacht worden aan kenmerken zoals leeftijd, zowel een lichamelijke als een 

persoonlijke factor. Immers, je bent zo oud als je je voelt. Maar op een zekere leeftijd kun je 

verwachten dat er geen verre toekomst meer is, en waarom zou je dan de teugels niet wat 

laten vieren, vindt Tim. 

 

Ik denk dat we soms ook vaak te veel willen met de ouderen, maar dat is mijn mening. 

Je wil het allemaal zo goed mogelijk, natuurlijk, en je wil ze allemaal zo lang mogelijk 

bij je houden, maar… ja, er komt een leeftijd dat je op een gegeven moment een keer 
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moet zeggen ‘jongens, het is goed, het is prima, doe lekker je zin, we zien wel wat er 

gebeurt’. Maar dat is mijn mening. (Tim) 

 

De meeste respondenten hebben het bewust of onbewust over de ingewikkeldheid van 

gezondheid. Tim staat sowieso wat ambivalent tegen de hedendaagse gezondheidsprincipes, 

en weet soms niet meer wat klopt en wat niet klopt.  

 

Ja dat word je toch altijd verteld. Roken is niet goed voor je, drinken is niet goed voor 

je, eh… ja, vaccineren is ook niet goed voor je maar niet vaccineren is ook niet goed 

voor je, dus ja weet je, wat moet je tegenwoordig nog geloven. Het is tegenwoordig, 

vind ik het eh… ja, ik vind het tegenwoordig allemaal een beetje te overtrokken, met 

bepaalde regeltjes en dingetjes. (Tim) 

 

Onder dit thema wordt ook de verstandelijke beperking van de doelgroep geplaatst. Genoemd 

wordt dat bij cliënten die ook een lichamelijke beperking hebben, de aandacht meer op de 

voeding zou moeten liggen dan op het gezond bewegen, omdat de cliënten soms onvoldoende 

in staat zijn om zó veel te bewegen, om een gezond gewicht te handhaven, bijvoorbeeld. Maar 

ook wordt benoemd dat door het beperkte inzicht van de cliënt in wat goed voor hen is, het 

soms lastig is om de cliënt te overtuigen van het nut van bijvoorbeeld een wandeling.  

 

En je kan het tien keer uitleggen, maar ja, het maakt ze allemaal niet uit. Naar buiten 

toe, ja dat is leuk voor de gezelligheid, maar of het gezond is, mwah. Nee. Daar staan 

ze niet bij stil. (Tim) 

 

Conclusie 

Het antwoord op de derde deelvraag ‘Welke betekenis geven begeleiders aan het begrip 

gezondheid met betrekking tot deze doelgroep?’ laat zich niet makkelijk in een korte zin 

vatten. Het kent verschillende invullingen en is regelmatig ambigue. In deze analyse is het 

begrip gezondheid onderverdeeld in vijf thema’s. De betekenis van het begrip ‘gezondheid’ 

blijkt ambigue. Begeleiders erkennen over het algemeen de bekende principes als bewegen, 

bij voorkeur in de buitenlucht, goed slapen, persoonlijke verzorging en gezond eten als 

voorwaarden voor gezondheid, zoals het begrip maatschappelijk gezien betekenis heeft 

gekregen. Maar hoewel de eerste associatie van begeleiders er dus een is van lichamelijke 
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gezondheid, wint toch de mentale gezondheid het wanneer puntje bij paaltje komt en de cliënt 

zich niet prettig voelt bij een bepaalde maaltijd of moet bewegen. In niet hoeven te bewegen 

(lekker blijven zitten) en ongezond eten (koekjes bij de koffie, tussendoor snoepen en 

snacken) schuilt een bepaalde vorm van geluk, er zijn fijne associaties bij die minder gezonde 

dingen en ook willen begeleiders hun cliënten niet te veel dwingen. Begeleiders gunnen hun 

cliënt dat geluk enorm, omwille van hun mentale gezondheid. Dan is elk chocolaatje een 

geluksmomentje. Bovendien is het lastig om een gezonde leefstijl te promoten als jouw eigen 

gewoonten ook niet zo gezond zijn. Betekenis geven aan het begrip gezondheid is zeer 

afhankelijk van de omgeving en de eigen normen en waarden en opvoeding.  

 

5.2  Verantwoordelijkheid  

In de volgende paragrafen worden de constituenten en uiteindelijk de essentie van het 

fenomeen – de geleefde ervaring van begeleiders ten aanzien van hun verantwoordelijkheid 

voor het bevorderen van de gezondheid van hun cliënten – beschreven, als antwoord op de 

vierde deelvraag ‘Wat is de geleefde ervaring van begeleiders ten aanzien van hun 

verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de gezondheid van hun cliënten?’. De essentie 

kan worden begrepen als de rode draad die door de ervaringen van alle respondenten heen 

loopt (van der Meide, 2014). Uit het onderzoek zijn vijf constituenten naar voren gekomen: 

gevoel van druk, opgelegde zelfopoffering, werkplezier en commitment, en behoefte aan 

waardering. Deze constituenten worden hieronder nader toegelicht. Tot slot wordt in de 

conclusie de essentie van het fenomeen op basis van deze constituenten geformuleerd.  

 

Gevoel van druk  

Een zeer uiteenlopend takenpakket van begeleiders in de gehandicaptenzorg, de soms 

zwaarder wordende zorg- of begeleidingsvraag van de cliënten en niet in de laatste plaats de 

coronacrisis, maken dat de ervaren werkdruk onder de meeste geïnterviewde begeleiders hoog 

is. In sommige gevallen nam de tijdsdruk door corona af, maar ontstond er juist een druk om 

extra goed voor de cliënten te zorgen, zodat ze een eventuele coronabesmetting zo goed 

mogelijk zouden doorstaan.  

 

In de gesprekken komt duidelijk naar voren dat de begeleiders vinden dat veel taken bij de 

begeleiders (bij ‘wonen’) ligt. Dit verhoogt de werkdruk, en gaat regelmatig ten koste van het 

aanbieden van lichaamsbeweging aan de cliënten.  
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Het is gewoon een beetje, als je even een half uurtje over hebt, probeer dan met die te 

gaan wandelen, of met die te gaan wandelen… Maar ja, helaas hebben we niet altijd 

een half uurtje over. (Tim) 

 

En als antwoord op de vraag hoe het komt dat er niet altijd een half uurtje over is: 

 

Ja ik heb geleerd van mijn teammanager dat ik het niet mag zeggen, maar toch blijf ik 

het zeggen: werkdruk. (Tim) 

 

Enkele voorbeelden van werkdrukverhogende taken – waardoor volgens de begeleiders 

minder aandacht naar de cliënt gaat en vooral hun lichaamsbeweging als eerste afvalt – zijn 

het in verband met brandgevaar periodiek reinigen van de afzuigkaproosters, reinigen van 

filters van wasmachines en wasdrogers, het spoelen van waterleidingen in verband met 

legionellapreventie en het tellen en bestellen van wasgoed, naast de almaar groeiende 

administratieve last. In combinatie met een groot gevoel van verantwoordelijkheid voor het 

welzijn van de cliënten geeft dit veel begeleiders een gevoel van druk.  

 

In het gesprek met Lot vraagt de interviewer naar de hoeveelheid taken en 

verantwoordelijkheden. Lot is persoonlijk begeleider, en heeft (of neemt?) daarmee meer 

taken en verantwoordelijkheden dan collega’s die niet persoonlijk begeleider (PB’er) zijn. Het 

takenpakket wordt als flink ervaren. Er lijkt weinig speling te zijn wanneer onverwachte 

zaken zich voordoen. En onverwachte zaken zijn in de gehandicaptenzorg vaker regel dan 

uitzondering. Hierbij kan gedacht worden aan een cliënt die een epileptische aanval krijgt, 

cliënten die vallen of zich verslikken en medische zorg nodig hebben, tot familie die 

onverwacht op bezoek komt en graag koffiedrinkt en even bijpraat. De PB’er is 

‘eindverantwoordelijk’, hij of zij stelt de doelen op, en alle collega’s dragen bij aan de 

uitvoering, is het idee. De PB’er vraagt regelmatig terugkoppeling of evalueert aan de hand 

van rapportages en doelen die in het zorgplan zijn vastgelegd.  

 

Eh… soms komt er wel veel op je af. Naar een PB’er. Zeker in een periode van 

hectiek, dan eh… ja. Ja, merk je toch wel dat eigenlijk je hele team je nodig heeft. In 



 

 

46 

heel veel zaken. Maar ja, dat is weer mijn taak om te delegeren. En dat vind ik soms 

lastig. [lacht] (Lot) 

 

Lot heeft er moeite mee om de taken en verantwoordelijkheden uit handen te geven en los te 

laten. Zij probeert aan te geven hoe dat komt en hoe dat voelt: 

 

Dat is iets waar ik altijd al last van heb, zeg maar. Ik… ja. Ik voel me gewoon heel 

verantwoordelijk. En ik heb zelf altijd het gevoel, als ik het regel, dan komt het goed. 

Weet je, als ik het dan uit handen moet gaan geven, dan ga ik achteraf zitten denken 

van komt het allemaal wel goed, gaat het straks wel lukken? Dan blijf ik ook tien keer 

navragen, is het gelukt? Wat heb je gezegd? Wat heb je voor antwoord? (Lot) 

 

Ook in het gesprek met Els, tevens PB’er, komt dit naar voren. Els ervaart het als haar 

verantwoordelijkheid dat ze alert blijft op het uitvoeren en behalen van doelen, maar erkent 

dat dit niet altijd lukt, en vindt dit zonde, want ziet effect als er wel naar de doelen wordt 

gehandeld.  

 

Dus dat we er wat meer alert op blijven. Dus ik zie nu wel dat we daar beter mee bezig 

zijn, maar dat het niet altijd te doen is.” “En dat vind ik eigenlijk zonde, want als je 

dat wel doet, ja, ik zie wel dat er dan wel stappen gemaakt worden in de meeste 

gevallen. (Els) 

 

Wies vertelt ook over de werkdruk op een woning, en de onverwachte voorvallen waardoor 

de aandacht voor gezond bewegen regelmatig naar de achtergrond verdwijnt.  

 

Ja, dat schiet er echt heel vaak bij in. Om dat soort dingetjes te vragen. Omdat er heel 

veel dingen voorkomen: een zieke cliënt, of een eh, de drukte van de dag, de werkdruk 

zelf, en dan schiet dat er gewoon bij in. Het is gewoon heel erg druk! [lachend] Eh… 

ja, en dan kom je denk ik ook wel weer terug op die verantwoordelijkheid die je draagt 

voor een cliënt. Eh, misschien kan dat op een of andere manier toch beter verdeeld 

worden. (Wies) 
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Wat betreft die werkdruk: sommige begeleiders werken op een woning waar groepsmeerzorg 

is. Dit houdt in dat meerdere cliënten dusdanig intensieve zorg en/of begeleiding nodig 

hebben dat voor de hele woning meer ingezet kan worden. Dit varieert van personeelsinzet tot 

scholing of verbetering van de omgeving.16 Opvallend is dat juist de respondenten die op een 

woning met meerzorg werken, niet of nauwelijks de werkdruk ervaren, die door de andere 

respondenten wordt omschreven. Begeleider Saar heeft ervaring in beide situaties, en vertelt 

hierover het volgende: 

 

Eh… nou, we wandelen nu heel veel. (…) En voor de rest is het gewoon lekker 

snoezelen, sowieso een-op-een aandacht, dat je gewoon naast iemand gaat zitten en 

dat het prima is als je een kwartiertje met de TV bijvoorbeeld meekijkt. En voorheen 

zat je dan op hete kolen en dacht je oh ik moet snel weer doorgaan want anders moet 

die straks weer naar bed… (Saar) 

 

De anderen ervaren de werkdruk of het gebrek aan tijd om de aandacht goed te verdelen als te 

weinig lucht hebben in de dag.  

 

Maar ik denk, als je, als er wat meer druk af gaat, als je gewoon wat meer ruimte 

krijgt, wat meer lucht kan halen tijdens het werk, denk ik al dat het heel erg veel zou 

schelen. (Maud) 

 

Overigens heeft in sommige gevallen de coronacrisis, door het sluiten van de 

dagbestedingslocaties, ervoor gezorgd dat de werkdruk omlaagging. Ineens was er geen haast 

meer om de cliënten op tijd klaar te hebben, ze bleven tenslotte thuis. Dus cliënten op tijd 

klaar hebben voor vertrek naar de dagbesteding geeft een toename van de werkdruk. Maar 

deze ervaring is niet overal gelijk. Vooral op woningen waar veel personeel besmet is geraakt 

met het coronavirus, kwam veel werk neer op begeleiders die niet ziek waren, en hebben zij 

veel lange dagen moeten werken. Maar omdat juist de normale dingen ineens zijn 

weggevallen, waaronder bezoek van verwanten en het normale ritme, werd de druk om de 

 
 
16 Groepsmeerzorg, geraadpleegd op 25 februari 2022 van https://www.vgn.nl/nieuws/groepsmeerzorg-nu-voor-

alle-aanbieders-mogelijk 
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cliënt extra veel aandacht te geven vele malen groter. Dit bleek lastig, want verschillende 

cliënten vragen verschillende dingen.  

 

Je kiest een middenweg, en eigenlijk wil je gewoon het liefst je in tienen splitsen, zodat 

je voor iedereen ja, het normale leven kan doorzetten, eigenlijk. En aan wil sluiten bij 

waar de behoefte ligt. (Els) 

 

Opgelegde zelfopoffering  

Uit de interviews komt naar voren dat begeleiders hun grenzen verleggen, zich tot het maken 

van keuzes gedwongen voelen, en ook soms grote fysieke inspanningen moeten leveren. Dit 

alles vraagt veel van hun mentale draagkracht. Sommigen hanteren copingstrategieën, op 

eigen initiatief, of wanneer dat wordt aangeboden, met behulp van ’s Heeren Loo. Dit wordt 

niet expliciet aan de begeleiders gevraagd, maar het is wel wat de aard van de dagelijkse 

werkzaamheden van hen verwacht. Je zou kunnen zeggen dat er impliciet een bepaalde vorm 

van zelfopoffering wordt opgelegd.  

 

Overwerken (na of voor de dienst) wordt met enige regelmaat genoemd, en hierin klinkt een 

bepaalde vanzelfsprekendheid door:  

 

Je moet elke keer, elke keer moet je nee zeggen. En dat eh… ja, soms denk ik wel eens, 

nou dan ga ik maar een kwartier eerder naar mijn werk…, want dan kan ik wel even 

wandelen met diegene. Ja. Dan doe je dat maar weer. (Lot) 

 

Ja, dat doe je dan maar weer. Met andere woorden, het kan niet anders, het is voor de cliënt, 

het is dus oké. En bij tijd te kort, wordt gewoon harder gelopen, begeleiders dagen zichzelf 

dus ook fysiek uit om aan hun verplichtingen te voldoen (of voelen zich fysiek uitgedaagd).  

 

Eh… nou ja, nog harder lopen. Dat doe je vaak. (Maud) 

 

Saar wil er bijvoorbeeld alles aan doen om in al haar diensten de mondverzorging van alle 

cliënten zorgvuldig uit te voeren. Dit kan ten koste gaan van een andere taak. Ze zoekt graag 

naar oplossingen om het allemaal zo goed mogelijk te kunnen doen.  
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Ehm… ja als ik het alle twee even belangrijk vind, dan doe ik er gewoon alles voor om 

dat alsnog voor elkaar te krijgen. Maar goed, het gaat natuurlijk altijd ten koste van 

iemand, of van alle twee. (Saar) 

 

Begeleiders voelen zich vaak gedwongen tot het maken van keuzes. In hun hoofden maken ze 

lijstjes met taken en prioritering, dus een volgorde van belangrijkheid, voor het geval dat niet 

alle taken binnen een juiste tijd kunnen worden uitgevoerd. En dat terwijl eigenlijk alles van 

de takenlijst als belangrijk wordt gezien. Dit kan bij iedere begeleider een ander lijstje zijn.  

 

Ik denk dat je voor jezelf automatisch in je hoofd een dingetje, of een lijstje maakt, van 

dat vind ik heel belangrijk, dus dan doe ik dat. (Saar) 

 

Ze wéten dat ze niet alles 100% kunnen doen, maar willen dit zo ontzettend graag. Het gevoel 

dat ze continu op hun tenen moeten lopen, maakt dat soms de rek er een beetje uit is. In het 

prioriteren wordt wel nuance aangebracht, soms wordt gewoon geaccepteerd dat iets niet 

gedaan kan worden:  

 

Want kijk: dat je niet aan je taakjes toekomt en dat die wasmachinefilter een keer niet 

gedaan wordt, nou weet je, prioriteiten stellen, dat is tot daaraantoe. Dat is dan 

gewoon zoals het is. Maar als je de zorg daardoor ook niet goed meer kan geven, dan 

wordt het wel echt vervelend natuurlijk. Ja. (Pien) 

 

Bij het werken als begeleider in de gehandicaptenzorg kan verwacht worden dat dit veel 

lichamelijke arbeid vergt, en dat de fysieke belasting hoog is. Vermoedelijk wordt dat zware 

werk vooral geassocieerd met het verzorgen van mensen met een ernstige lichamelijke 

beperking. Maar door veelheid van taken en verantwoordelijkheden wordt er ook op een 

andere manier over een toename in fysieke inspanning van de begeleider verteld, er wordt 

namelijk letterlijk harder gelopen: 

 

Nee, en dat laat ik niet per se merken, alleen ik merk wel dat ik soms denk van: het 

zweet staat je overal en eh, je bent alleen maar aan het rennen. (Maud) 
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Bij werken onder druk wordt een beroep gedaan op de mentale draagkracht van begeleiders. 

Het kan helpend zijn om de werkzaamheden, inclusief het werken met de cliënten, zakelijk te 

benaderen, maar dit is niet voor iedereen makkelijk, vooral omdat er met mensen gewerkt 

wordt.  

 

Ik denk dat dat ook wel aan het stukje type mens ligt. Je werkt met mensen en de een is 

daar misschien wat menselijker in als de ander. Soms moet je eigenlijk heel zakelijk 

zijn, maar omdat je met mensen werkt is dat heel lastig. (Brit) 

 

En die draagkracht kent natuurlijk, zeker in de coronatijd, zijn grenzen:  

 

Ehm… nou ik denk op een gegeven moment, ik merk wel bij heel veel collega’s 

momenteel, die ook echt wel positief zijn ingesteld, en echt wel eh, weet je wel, energie 

hebben, en die hun werk leuk vinden, dat het eigenlijk bij iedereen heel hoog zit nu. 

Het is ook gewoon altijd die extra komen werken, iedereen is het spuugzat. (Maud) 

 

Behoefte aan waardering 

De behoefte aan steun en waardering komen op meerdere vlakken in het werkproces naar 

voren. Zo is er behoefte aan steun van de leidinggevenden, maar ook is er behoefte aan steun 

van collega’s uit het eigen team, en behoefte aan steun van behandelaars zoals huisartsen, 

gedragswetenschappers of fysiotherapeuten. Waardering kan op meerdere manieren worden 

geboden: door eerlijk te roosteren, door ‘goed’ te belonen, maar ook door de begeleider te 

betrekken bij het ontwikkelen of aanpassen van beleid.  

 

Waardering komt vaak in de vorm van geld, maar een ander vorm van waardering is mogelijk 

nog waardevoller: 

 

Maar de liefde die ik van de cliënten krijg, dat is voor mij veel meer waard dan het 

geld. (Roos) 

 

Eigenlijk wordt door alle respondenten aangegeven dat ze zich wel gesteund voelen. Acties 

worden uitgezet wanneer knelpunten worden aangegeven. Maar niet alles is op te lossen. Er 

heerst twijfel of op hoger niveau echt helder is hoe het er op de werkvloer aan toe gaat.  
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Nou aan de ene kant voel ik me niet gesteund, en aan de andere kant voel ik me wel 

gesteund, als je dingen aangeeft wordt daar zeker wel wat mee gedaan, maar dat is 

eigenlijk de manager, maar als je een stukje hoger gaat, dan eh, heb ik het idee dat er 

geen idee is wat er op de werkvloer gebeurt. (Brit) 

 

Ondanks een grote passie voor de cliënt en de werkzaamheden, wordt het werk op dit moment 

als onaantrekkelijk gezien, en is er begrip voor het feit dat mensen niet kiezen voor een 

loopbaan in de gehandicaptenzorg.  

 

En dan denk ik ja, omdat mensen, maak het aantrekkelijk. Maak het… maar ik snap 

wel dat het niet zo aantrekkelijk is. (Maud) 

 

Opvallend is dat niet het salaris genoemd wordt als onaantrekkelijke factor, zoals in de media 

in coronatijd naar voren kwam (en dan met name de salarissen van verpleegkundigen17), maar 

de eerdergenoemde werkdruk en de wens om die te verlagen, als vorm van waardering en 

steun. Het antwoord op de vraag hoe het aantrekkelijker gemaakt kan worden:  

 

De werkdruk omlaag, als eerste. Ik zou niet eens met het salaris beginnen. De 

werkdruk omlaag. (Maud) 

 

De dienstroosters zijn ook een aantal keren genoemd als heikel punt: het roostersysteem, 

‘gezond roosteren’ om precies te zijn, is in het leven geroepen, zonder dat aan de begeleiders 

(in ieder geval de respondenten die deelnamen aan dit onderzoek) is gevraagd wat voor hen 

een prettige manier van roosteren zou zijn. Het wordt als een gemis ervaren dat begeleiders 

niet worden betrokken bij het maken van beleid.  

 

Maar dan denk ik, en dat, vind ik, dat soort kleine dingen vind ik altijd gewoon heel 

frustrerend. Dat ik denk oh ja, dat wordt van bovenaf bepaald. Maar ik denk, kom dan 

 
 
17 Ter illustratie: Verpleegkundigen over chaos rond stemming in Tweede Kamer: ‘Gênant en schrijnend’. 

Geraadpleegd op 27 februari 2022 van https://www.nursing.nl/verpleegkundigen-over-chaotische-stemming-

tweede-kamer-genant-en-schrijnend/ 
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gewoon naar de groep. Want ik kan heel veel verzinnen, wat het roostertechnisch 

aantrekkelijker zou maken. (Maud) 

 

Ook lijkt het roostersysteem een oneerlijke component te bevatten. Dit leidt tot frustratie en 

een gevoel van niet gewaardeerd worden.  

 

“En dan gaat het niet om geld, hè. Het gaat dan om de waardering en om en om de… 

Nou om de waardering gaat het gewoon.” (Pien) 

 

Uit de interviews blijkt ook dat dus de PB’er zich meestal eindverantwoordelijk voelt over de 

gezondheid van een cliënt, maar afhankelijk is van het gehele team om doelen te bereiken. 

Steun voor doelen waar met de cliënt aan gewerkt wordt vanuit het gehele team is wenselijk. 

Wanneer niet iedereen zich in gelijke mate inzet, kan er frustratie ontstaan.  

 

Dat ik echt denk van Jezusmina weet je wel, hoe dan, en dan werd ik kwaad, en 

gefrustreerd, en ging ik nog harder werken. Eh, waardoor collega’s je nog irritanter 

vinden. (Noor) 

 

Gijs, geen PB’er, ervaart juist dat de PB’er de touwtjes te veel laat vieren, en doet zelf zijn 

best, maar heeft het gevoel dat het voor niets is.  

 

Ja en eh… ja, en ik kan mijn ideeën aandragen, en daar in gesprek over gaan 

natuurlijk. Maar eh… ik zie mezelf echt als iemand die dus de regels en de lijnen 

probeert te hanteren. Maar ja, als daar te weinig ondersteuning in is, loop ik daar ook 

in vast. Ja. (Gijs) 

 

Bovendien zijn er, vanwege de coronamaatregelen, geen fysieke teamoverleggen meer 

gehouden, waardoor collega’s elkaar zeer weinig hebben gezien, wat ten koste kan gaan van 

het (positieve) teamgevoel.  

 

Het gevoel van gewaardeerd of minder gewaardeerd of gesteund worden, uit zich op 

verschillende vlakken. Zo wordt het als onhandig ervaren dat een keuken krap is ingericht, 

waardoor het lastig is om een gezonde maaltijd voor een grote groep mensen te bereiden. 
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Wanneer bij het indelen van een woning het werkproces van begeleiders in kaart was 

gebracht, samen met begeleiders, zou de uiteindelijke inrichting van de keuken functioneler 

kunnen zijn, en zou de begeleider die er gaat werken zich betrokken voelen, en daarmee 

gewaardeerd omdat zijn kennis over de dagelijkse praktijk wordt toegepast. Maar ook het ver 

weg wonen en werken (decentraal) van het zorgpark wordt als een beperkende factor ervaren 

in het leveren van goede zorg. Op de vraag wat de begeleiders voor zichzelf en de cliënten 

zouden wensen, is het antwoord (terug)verhuizen naar het woonzorgpark. 

 

Het zal het heel erg vergemakkelijken. Allemaal. Ook gewoon de processen. Net als 

met die cliënt waar ik me zorgen over maak. Ik denk dat de lijntjes dan allemaal veel 

korter worden, en dat het dus allemaal veel sneller gaat. We zitten zó ver, we zitten 

ergens in een hoek gestopt voor mijn gevoel. (Wies)  

 

Minder werkplezier en commitment  

Wat er dik bovenop ligt in de interviews: deze begeleiders zijn in de gehandicaptenzorg gaan 

werken vanwege het werken met mensen. De cliënt en diens belang staan voorop en brengen 

bovendien plezier, energie en een gevoel van waardering naar boven bij de begeleider.  

 

Als ik blij word, worden cliënten blij, en als cliënten blij worden, dan is het weer een 

wisselwerking, en… (Brit) 

 

Noor vertelt dat in de coronatijd zij haar cliënten veel beter heeft leren kennen. Zo weet ze nu 

beter waar ze gelukkig van worden, zoals aandacht voor uiterlijke verzorging. Dit geeft Noor 

een gevoel van waardering en herkent ditzelfde gevoel ook bij haar cliënt:  

 

Van, van, van waardering. Maar ook van de omgeving dat als het op het moment dat 

ze buiten zijn en de buurvrouw zegt, wat zie jij er mooi uit, of wat zit je haar mooi in 

de krul, komen ze terug naar de woning, weet je wat de buurvrouw zei? Ze vond dat ik 

er mooi uitzie. Wanneer is dat gebeurd, dat de buurvrouw tegen jou zei, wat zie je er 

mooi uit? (Noor) 

 

Het is overduidelijk dat er wordt gehandeld met het belang van de cliënt in het hoofd. Maar 

tegelijkertijd lukt het dus niet altijd om alles goed te doen.  
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Ja weet je, ik denk, ons emmertje is gewoon niet snel vol. We hebben best wel een 

sterkt team, dus ja, we proberen wel gewoon elke keer te doen wat ons opgedragen 

wordt. Alles in het belang van de cliënt. Als het maar beter gaat met de cliënt, en dan 

doe je wat je daarvoor moet doen, ongeacht de drukte. Ja. (Lot) 

 

Maar omdat er minder speling is door de vele taken en verantwoordelijkheden, is er voor 

sommigen minder werkplezier.  

 

En joh weet je, ik vind ook mijn werk echt superleuk, want ik ben echt, ik vind het echt 

een van de leukste dingen om te doen. En ik haal echt heel veel plezier en energie uit 

mijn werk, alleen wat ik zeg, dat, de dingen, al dat soort dingen maken het nu 

onaantrekkelijk, zeg maar. (Maud) 

 

Dit geldt overigens niet voor iedereen: Roos, geen PB’er, is nog maar enkele maanden 

werkzaam bij ’s Heeren Loo, en ondanks dat zij midden in coronatijd is gestart, zegt zij het 

volgende over haar werk: 

 

En ik had nu voor het eerst van mijn leven het gevoel van ja, dit is waar ik de komende 

50 jaar ga werken. Ik word hier zo blij van. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. 

(Roos) 

 
Conclusie (essentiebeschrijving) 

De essentie van het ervaren van verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de cliënten kan 

worden beschreven als een gevoel van druk, opgelegde zelfopoffering, wisselende gevoelens 

van waardering en minder werkplezier en commitment, maar met grote affectiviteit voor de 

cliënt. Daarbij moet worden opgemerkt dat de taken rondom het bevorderen van de 

gezondheid soms ondergesneeuwd worden door de hoeveelheid en diversiteit van het 

complete takenpakket, waardoor deze geleefde ervaring breder opgevat kan worden. 
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6 Zorgethische reflectie 
 

In dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op de laatste deelvraag: ‘Wat betekent dit voor goede 

zorg voor de begeleiders en de cliënten?’ En met ‘dit’ worden de verkregen inzichten op de 

begrippen ‘gezondheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ bedoeld, en de geleefde ervaring van het 

dragen van verantwoordelijkheid ten aanzien van het bevorderen van de gezondheid van 

cliënten. Door met een zorgethische lens naar de praktijk van het dagelijks zorgen voor 

cliënten met een verstandelijke beperking te kijken, in het licht van het bevorderen van hun 

gezondheid, kan een andere kijk ontstaan op het wel of niet slagen van implementatie van 

interventies ten behoeve van een gezonde leefstijl (Leget, van Nistelrooij, & Visse, 2017). 

Zorgethiek beoogt aandacht te hebben voor (kwetsbare) mensen in de marge (Tronto, 1993). 

In dit geval de begeleider en indirect de cliënt. In de resultaten van dit onderzoek komt naar 

voren dat begeleiders geen tot weinig inspraak hebben in beleidskeuzes. Door dit te 

bevorderen, dus door als organisatie zorgzamer te worden naar de medewerkers (Tronto, 

2010), kan dit van positieve invloed zijn op het bevorderen van de gezondheid van de 

cliënten.  

 

Binnen de (Utrechtse) Zorgethiek staat dus de vraag centraal: “Wat is het moreel goede, 

gegeven deze particuliere situatie?” (Leget, van Nistelrooij, & Visse, 2017).  De uitkomsten 

van het empirisch en theoretisch onderzoek zullen met elkaar in dit hoofdstuk in dialoog 

worden gebracht, samen met de critical insights relationaliteit, affectiviteit, kwetsbaarheid, 

macht en positie. Vanuit de dialectische relatie tussen empirie en theorie kan antwoord 

gegeven worden op de vraag wat het moreel goede is, en dus ook op de laatste deelvraag. 

Uitgangspunten voor deze zorgethische reflectie zijn de vier constituenten van de 

essentiebeschrijving paragraaf 5.2: gevoel van druk, opgelegde zelfopoffering, behoefte aan 

waardering en minder werkplezier en commitment, met het gezondheidsbegrip van de 

begeleiders, zoals gevonden in paragraaf 5.1, als vertrekpunt. Dit sluit aan bij een wezenlijk 

uitgangspunt van zorgethiek, namelijk het idee dat er in iedere vorm van zorg iets zit wat 

‘goed’ is (Leget, van Nistelrooij, & Visse, 2017).  Dat goede is meer dan nuttig of efficiënt, 

het is moreel van aard: het heeft te maken met een goed leven, met en voor anderen, in 

rechtvaardige instituties (Van Heijst, 2005). Hierbij is niet alleen aandacht voor de cliënt, 

maar ook voor de begeleider.  
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6.1 Gezondheidsbegrip van begeleiders als uitgangspunt  

Begeleiders erkennen over het algemeen de bekende principes als bewegen, bij voorkeur in de 

buitenlucht, goed slapen, persoonlijke verzorging en goed eten als voorwaarden voor 

gezondheid, zoals het begrip maatschappelijk gezien betekenis heeft gekregen. Maar voor hun 

cliënten zien ze het vaak toch net iets anders: in niet bewegen (lekker blijven zitten) en 

ongezond eten schuilt een bepaalde vorm van geluk. Het begrip gezondheid kent vele 

opvattingen, en dit is zeer afhankelijk van omgeving en de eigen normen en waarden en 

opvoeding. Met deze opvatting van gezondheid, waar het gelukkig zijn, hebben van plezier en 

het krijgen van aandacht, is het gesprek over gezondheid er ook een geweest over het leveren 

van goede zorg: dit lijkt soms overlappend te zijn.  

 

6.2 Gevoel van druk 

Een zeer uiteenlopend takenpakket, de soms zwaarder wordende zorg- of begeleidingsvraag 

van de cliënten en niet in de laatste plaats de coronacrisis, maken dat de ervaren werkdruk 

onder de meeste geïnterviewde begeleiders hoog is. Niet in de laatste plaats door de COVID-

19-pandemie: De COVID-19-pandemie heeft een dramatisch effect gehad op organisaties, de 

werkzaamheden en de mentale en fysieke gezondheid en het welzijn van werknemers. Er zijn 

grote veranderingen geweest in de manier waarop bedrijven werken, de manier waarop 

werknemers met elkaar omgaan en de manier waarop organisaties met werknemers omgaan 

(Saks, 2021). Het onderzoek kan niet gezien worden zonder de overwegend verzwarende 

omstandigheden hiervan en de effecten op de werkdruk. Het welzijn van zorgprofessionals is 

nauw verbonden met de kwaliteit van werk die ze leveren aan hun cliënten. Aandacht voor 

hun emotionele gesteldheid is dus van belang, zowel voor hunzelf als voor hun cliënten. 

Zorgmedewerkers zijn extra gevoelig voor stress. Studies laten zien dat zorgverleners 

gevoelens van schaamte, schuld, boosheid, onderwaardering, te veel verantwoordelijkheid 

krijgen en vermoeid raken van onmogelijke eisen (Baur, van Nistelrooij & Vanlaere, 2017). 

Het is dus geen verrassing dat veel van deze emoties zijn ervaren door de deelnemers aan dit 

onderzoek. Morele stress – oftewel het niet kunnen of mogen doen wat nodig is – wordt ook 

in verband gebracht met het optreden van burn-outs (Baur, van Nistelrooij & Vanlaere, 2017). 

Beroepsmatige stress en spanning is een internationaal ervaren probleem in de 

gehandicaptenzorg. Uitdagend gedrag en ongelijkheid in de relaties tussen medewerkers en 

hun cliënten, collega's en de organisatie lijken een aanzienlijke impact te hebben op de stress 

en het welzijn van de werknemers in deze sector. Er is aangetoond dat te hoge eisen op de 
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werkplek, een laag niveau van controle en een gebrek aan ondersteuning verband houden met 

hogere niveaus van stress en burn-out onder begeleiders in de gehandicaptenzorg (Ryan, 

Bergin & Wells, 2019). De huidige werkdruk heeft dus nadelige gevolgen op het welzijn van 

de medewerkers (uitzonderingen daargelaten), doordat zij niet altijd kunnen doen, wat zij het 

goede vinden om te doen. Dit is herkenbaar vanuit de literatuur over verantwoordelijkheid. 

De begeleiders maken en voelen zich dus verantwoordelijk voor de zorg die zij dragen, maar 

hebben niet veel te zeggen over het beleid en dus hun taken. Dit is frustrerend voor de 

zorgverlener (van Heijst, 2005). De ‘macht’ van de beleidsmakers bepalen de inhoud van het 

takenpakket van de begeleider, met het gevoel van druk als gevolg.  

 

6.3 Opgelegde zelfopoffering 

Uit de interviews komt naar voren dat begeleiders hun grenzen verleggen, zich tot het maken 

van keuzes gedwongen voelen, en ook soms grote fysieke inspanningen moeten leveren. Dit 

alles vraagt veel van hun fysieke en mentale draagkracht. De begeleider wordt hiermee 

gevraagd (of vraagt zichzelf) om zichzelf op de tweede plaats te zetten, een vorm van 

zelfopoffering als gevolg van het nemen van verantwoordelijkheid. Eigenlijk ‘doorloopt’ de 

begeleider drie van de vijf fases van zorg van Tronto (1993, 2013). De begeleider merkt de 

noodzaak van zorg op (caring about), aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor deze 

zorgvraag (taking care of) én voorziet in de zorgbehoefte (care-giving). Tronto’s theorie was 

juist dat die verantwoordelijkheid op een ander niveau dan van de zorgverlener wordt 

opgepakt. Dat is bij ’s Heeren Loo ook zo, maar de begeleiders ervaren die 

verantwoordelijkheid ook zeker als hún verantwoordelijkheid, alleen hebben ze weinig 

invloed op de uitvoering ervan, met een vorm van opgelegde zelfopoffering als gevolg. Zo 

gesteld zijn de vijf fases van zorg van Tronto (1993, 2013) niet volledig te plaatsen in de 

situatie van de gehandicaptenzorg.  

 

Van Heijst (2005) beschrijft in Menslievende Zorg dat er een tweespalt is ten aanzien van het 

idee zelfopoffering. Enerzijds wordt er over zelfopoffering gezegd dat deze ontstaat door 

gebrek aan zelfrespect en eigenliefde, en anderzijds dat zorgen en opofferen helemaal niets 

met elkaar te maken hebben. Linksom of rechtsom, bij zelfopoffering bestaat het offer uit het 

eigen zelf. Er wordt iets van de zorgmedewerker ingeleverd om goede zorg aan de cliënt te 

leveren. Dit is wat er in de essentiebeschrijving over het fenomeen bevorderen van 

gezondheid bij de cliënten wordt bedoeld: het inleveren van vrije tijd door het overwerken, 
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het inleveren van mentale balans door het continu afwegingen maken en het idee te hebben 

het niet goed genoeg te doen, het nog harder werken wat tot fysieke vermoeidheid leidt. 

Hoewel dit niet expliciet is bevraagd in de interviews, lijkt er geen sprake te zijn van gebrek 

aan eigenliefde of zelfrespect. Sterker nog, er was tijdens de gesprekken geen sprake van 

wegcijferen van het eigen zelf, de respondenten hadden vaak een duidelijke mening en 

stonden achter de keuzes die zij maken, ondanks dat zij wel degelijk offers maken.  

Geïnspireerd door haar mentor Annelies van Heijst, legt zorgethica Inge van Nistelrooij 

(2014) in haar proefschrift uit dat zelfopoffering plaatsvindt binnen een context, relationele 

verbondenheid en geraaktheid die zelfopoffering zeer begrijpelijk maken. Precies die 

relationele verbondenheid ontstaat in de gehandicaptenzorg (langdurige zorg): niet zelden 

werken begeleiders lang met dezelfde cliënten (Scheffelaar et al, 2018). Mogelijk ontstaat er 

een vorm van liefde tussen de begeleider en de cliënt. Hierop wordt in de volgende paragraaf 

over waardering ook ingegaan. Maar juist die relationele verbondenheid, die in de zorgethiek 

centraal staat, maakt dat de begeleider makkelijk zijn of haar grenzen overschrijdt en zichzelf 

op de tweede plaats zet: door een emotionele verbondenheid zetten zij vaak hun eigen 

behoeften opzij (Kittay, 1999).  

 

6.4 Behoefte aan waardering 

De behoefte aan steun en waardering komen op meerdere vlakken in het werkproces van de 

(geïnterviewde) begeleiders naar voren. Zo is er behoefte aan steun van de leidinggevenden, 

maar ook aan steun van collega’s uit het eigen team, en aan steun van behandelaars zoals 

huisartsen, gedragswetenschappers of fysiotherapeuten. Waardering kan zich op meerdere 

manieren uiten: door eerlijk te roosteren, door de begeleider te betrekken bij het ontwikkelen 

of aanpassen van beleid, maar uiteraard ook door een eerlijk salaris te bieden (zonder er in 

deze thesis op in te gaan wanneer een salaris eerlijk is). Kittay (2001) pleit ervoor dat 

zorgverleners voldoende waardering en betaling krijgen voor hun werk en dat het belangrijk 

is om te investeren in opleidingen zodat zorgverleners de juiste vaardigheden opdoen om hun 

werk goed te kunnen doen. Er kan niet goed gezorgd worden voor de cliënt, als er niet ook 

voor de zorgverlener wordt gezorgd (Kittay, 2001). 

 

Waardering kan tot stand komen uit erkenning. Van Heijst beschrijft ‘erkenning’ vanuit de 

ideeën van filosoof Charles Taylor in haar boek Iemand zien staan (2008). Iemands 

zelfgevoel en eigendunk worden gevormd door hoe anderen tegen je aankijken en je 
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benaderen. Het vormen van je identiteit is daarom gekoppeld aan het geven en krijgen van 

erkenning aan en van anderen. Dit is een proces dat geen einde kent. Van Heijst benoemt drie 

vormen van erkenning, zoals deze geformuleerd zijn door filosoof Axel Honneth: liefde, 

respect en solidariteit. Honneth stelt dat liefde de eerste en grondslagleggende vorm van 

erkenning is, als de erkenning van de noden en van de emotionele afhankelijkheid van een 

concrete ander. Liefde is de voorwaarde voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen, en zonder 

dat is alle andere wederzijdse erkenning onmogelijk (van Heijst, 2008). Respect wordt door 

Honneth beschreven als respect voor de ander als drager van gelijke rechten, niet als gevoel 

van achting voor iemand vanwege bijzondere verdiensten. Erkenning als een vorm van 

respect omdat iedereen gelijke rechten heeft (van Heijst, 2008). Solidariteit kan worden 

geplaatst als sociale waardering in de sfeer van beroepsarbeid, waar mensen er samen aan 

gaan staan om iets te verwezenlijken. Deze vorm van waardering is pas echt als die 

vrijgegeven wordt en betrekking heeft op wat iemand gedaan heeft of wie hij is (van Heijst, 

2008). Liefde als vorm van erkenning staat voor de begeleiders voorop: de liefde die van de 

cliënten wordt ontvangen, is meer waard dan geld. Respect kan breder worden gezien: respect 

van en voor de cliënten, naar collega’s binnen het team en vanuit verwanten en de organisatie 

als geheel. Respect en solidariteit zoals het door van Heijst (2008) wordt beschreven, is niet 

als onderwerp uit de interviews naar voren gekomen.  

 

6.5 Minder werkplezier en commitment 

Wat er dik bovenop ligt in de interviews: deze begeleiders zijn in de gehandicaptenzorg gaan 

werken vanwege het werken met mensen. De cliënt en diens belang staan voorop en brengen 

bovendien plezier, energie en een gevoel van waardering naar boven bij de begeleider.  

Maar omdat er minder speling is door de vele taken en verantwoordelijkheden, is er voor 

sommigen minder werkplezier.  

 

Ford & Honnor (2000) beschrijven dat begeleiders redelijk gunstige opvattingen hebben over 

hun baan en tevreden zijn over interacties met cliënten en verwanten, de aard van het werk en 

ondersteunende relaties met collega’s. Maar betrokkenheid bij besluitvorming, kansen voor 

ontwikkeling en gebruik van vaardigheden worden onder andere benoemd als uitdagingen die 

van negatieve invloed zijn op het werkplezier.  
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Van Heijst beschrijft in haar boek Menslievende zorg (2005) dat zorgverrichtingen vaak 

onvoldoende gepeild worden op de weerslag die zij hebben. En juist de medewerkers die de 

verrichtingen uitvoeren, hebben niet veel te zeggen over wat er met de zorgontvanger gebeurt. 

Juist de deskundigen met hogere opleidingen, die verder van ‘het bed’ afstaan, overrulen de 

inschattingen van die medewerkers ‘aan het bed’. Die deskundigen, ver van het bed, dragen 

meestal de meeste verantwoordelijkheid, terwijl ze vaak het minste in contact met de 

zorgontvangers en hun naasten staan (van Heijst, 2005). Dit is herkenbaar in wat er uit het 

empirisch onderzoek naar voren is gekomen. Respondenten geven aan dat zij weinig tot niet 

betrokken worden bij het opstellen van beleid. Zowel bij het invullen van wat ‘gezondheid’ 

mag betekenen voor de cliënten, als bijvoorbeeld voor het op een prettige manier vullen van 

de dienstroosters. Dit frustreert de zorgverleners in de gevoelens die zijn ontwikkelen als ze 

dag in dag uit voor mensen zorgen (van Heijst, 2005). 

 

Van Heijst benoemt ook dat zorgprofessionals, begeleiders in deze situatie, meer 

verantwoordelijkheid zouden moeten mogen nemen, afgaand op eigen inzicht, en in overleg 

met collega’s (van Heijst, 2005). Dit wordt echter niet herkend in de resultaten van het 

empirisch onderzoek: juist de begeleiders voelen zich genoodzaakt om zelf afwegingen te 

maken, omdat er nu eenmaal meer taken liggen dan er uitgevoerd kunnen worden. Dit strookt 

ook niet met de kijk op verantwoordelijkheid zoals deze uit het theoretisch onderzoek naar 

voren is gekomen. Hier werd benoemd dat verantwoordelijkheid vaak wordt opgevat als het 

aanvaarden van een opdracht en het voldoen aan verplichtingen (Tronto, 1993; van Heijst, 

2005; Walker, 2007), wat ten koste zou gaan van het zelf (morele) afwegingen maken. De 

begeleiders die hun verhaal deden in dit onderzoek, hebben goed kunnen uitleggen dat ze juist 

continu bezig zijn met het maken van afwegingen, om de zorg, in hun ogen (door hun eigen 

zorgethische lens), zo goed mogelijk te verlenen. Echter, het dus eigenlijk nooit kunnen 

voldoen aan de door zichzelf opgelegde norm van goede zorgverlening, heeft een grote 

weerslag op werkplezier en commitment.  

 

Over het werkplezier schrijft van Heijst (2008) dat dit gelijk op gaat met menslievendheid: het 

werk van de begeleider doet de cliënt goed. Dit zou ontstaan uit vakbekwaamheid: de 

zorgprofessional heeft een vak geleerd en houdt dit op peil. Deze vakkundigheid zou ook 

leiden tot werkplezier (van Heijst, 2008). Dit gaat echter niet altijd op voor begeleiders in de 

gehandicaptenzorg. Zo werken er bij ’s Heeren Loo ook mensen die opgeleid zijn in een ander 
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vakgebied, maar de zorg zijn ‘ingerold’. Maar van Heijst benoemt ook dat werkplezier alleen 

al kan ontstaan uit mensen, en dat is bij de meeste begeleiders, ongeacht hun opleiding, het 

geval.  

 

6.6 Conclusie 

Annelies van Heijst (2008) zegt het in de inleiding van Iemand zien staan heel treffend: 

“Goede zorg is meer dan zorgen dat iemand overeind blijft, het is ook met die persoon in 

wisselwerking treden en hem of haar het gevoel geven dat die wordt opgemerkt, dat die er 

mag zijn zoals die is.” Dit is precies wat de begeleiders voor ogen hadden als de aard van hun 

werk: de cliënt, naast de dagelijkse verzorging óók de nodige aandacht geven. Dus wat 

vertellen de verkregen inzichten over het begrippen ‘gezondheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ 

voor goede zorg voor de begeleiders en de cliënten? Onder gezondheid verstaan de 

begeleiders wel de maatschappelijk aanvaarde principes als een leven met voldoende 

lichaamsbeweging en gezonde voeding, en het prettig voelen, zowel lichamelijk als mentaal. 

Maar daarnaast kent hun idee over gezondheid verschillende invullingen en is ambigue: een 

leuk en comfortabel leven leiden staat soms haaks op moeten bewegen en iets eten wat 

minder lekker maar wel gezond is. Continu proberen zij afwegingen te maken wat het beste is 

voor de cliënt, en dat is dus niet altijd wat maatschappelijk en wetenschappelijk als gezond 

wordt gezien. Daarbij staat het uitvoeren van interventies voor een gezonde leefstijl onder 

druk door de veelheid aan taken en verantwoordelijkheden, waardoor juist dit op de laatste 

plaats komt, vaak na zorgvuldige afwegingen en soms helemaal niet, door de drukte van de 

dag. Dit is van invloed op de emotionele gesteldheid van de begeleider, die zich desondanks 

dagelijks blijft inzetten (Baur, van Nistelrooij & Vanlaere, 2017). Gesteund door een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel, niet specifiek voor de gezondheid van de cliënten, maar vooral 

gedreven door de wens om goede zorg te verlenen, waarbij de begeleiders zichzelf meer dan 

regelmatig op de tweede plaats zetten.   
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7 Conclusie en aanbevelingen 
 

7.1 Beantwoording van de hoofdvraag 

Om tot een conclusie van dit onderzoek te komen, wordt in deze paragraaf in het kort de 

hoofdvraag beantwoord. De hoofdvraag luidde: ‘Hoe ervaren begeleiders binnen ’s Heeren 

Loo de huidige verdeling van verantwoordelijkheden over het bevorderen van gezondheid bij 

cliënten en wat betekent dat voor goede zorg?’  

 

Gezondheid  

Om de hoofdvraag te beantwoorden is eerst onderzocht wat er wordt verstaan onder het 

begrip ‘gezondheid’ in de medische, filosofische literatuur en vanuit het perspectief van 

begeleiders in de gehandicaptenzorg. Medici, filosofen en zorgethici zijn het erover eens dat 

gezondheid niet eendimensionaal is en niet beperkt blijft tot de afwezigheid van ziekte. 

Gezondheid gaat ook over het aanpassingsvermogen en het vermogen eigen regie te voeren. 

(Para)medici leren contextueel te kijken naar hun patiënten en betrekken fysieke, psychische, 

sociale, culturele, genderspecifieke, levensbeschouwelijke achtergronden en de levensfase in 

hun handelen, en soms wordt er holistisch geredeneerd. Filosofen voegen toe: ziekte is juist 

nodig om gezondheid op te merken. Soms slaat het streven naar gezondheid door, en dit 

maakt gezondheid juist minder bereikbaar (Nietzsche, 1975, 2003; Gadamer, 1996; Devisch, 

2013). Vanuit zorgethisch oogpunt: gezond ben je niet alleen, maar als onderdeel van een 

samenleving, onder invloed van je omgeving (Vosman, 2017).  

 

Begeleiders in dit onderzoek ervaren het begrip gezondheid dubbelzinnig. Zij erkennen over 

het algemeen de bekende principes als bewegen en gezond eten als voorwaarden voor 

gezondheid. Maar hoewel de eerste gedachte van begeleiders bij gezondheid er dus een is van 

lichamelijke gezondheid, wint toch de mentale gezondheid het. Begeleiders hebben prettige 

associaties bij minder gezonde dingen zij willen hun cliënten niet te veel dwingen.   

 

Verantwoordelijkheid  

Om het begrip verantwoordelijkheid zorgethisch te kunnen duiden is literatuuronderzoek 

gedaan, en vervolgens zorgethisch fenomenologisch onderzoek naar de geleefde ervaring van 

het fenomeen onder begeleiders. Verantwoordelijkheid is niet alleen het aanvaarden van een 

opdracht en het voldoen aan verplichtingen, maar het is fundamenteel aanwezig in ieder 
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mens, vanuit het gegeven dat iedereen kwetsbaar en afhankelijk is. Geworteld in onze 

biologie, maar ook in politieke motivaties, culturele praktijken en individuele psychologie. 

Verantwoordelijkheid is er niet alleen van een zorgverlener naar een zorgontvanger, maar ook 

een van een werkgever naar een werknemer. Verantwoordelijkheid, in dit geval ten aanzien 

van het bevorderen van de gezondheid van cliënten, wordt duidelijk ook gevoeld en ervaren 

door begeleiders in de gehandicaptenzorg. De essentie van het ervaren hiervan kan worden 

beschreven als een gevoel van druk, opgelegde zelfopoffering, wisselende gevoelens van 

waardering en minder werkplezier en commitment, maar met grote affectiviteit voor de 

cliënt.  

 

Wat betekent dit voor goede zorg? 

Begeleiders voelen zich verantwoordelijk voor het bevorderen van de gezondheid van hun 

cliënten, maar hun idee over gezondheid verschilt van het idee van gezondheid zoals dit, 

zonder het overigens specifiek in zorgbeleid te definiëren, wordt uitgedragen in de vorm van 

het aanmoedigen van onder andere gezond bewegen en eten. Maar doordat enerzijds de 

begeleider ambivalent tegenover deze kijk op gezondheid staat, en anderzijds bovendien een 

dermate ruim takenpakket heeft dat hij weinig aan de uitvoering van het bevorderen van 

gezondheid toekomt, voelt de begeleider zich soms te kort gedaan en ervaart een gevoel van 

druk, opgelegde zelfopoffering, wisselende gevoelens van waardering en minder werkplezier 

en commitment. Goede zorg leveren betreft de zorgverlening aan de cliënten (dus ook 

zorgdragen voor hun gezondheid) maar óók zorgzaam zijn naar de begeleiders (Kittay, 1999; 

van Heijst, 2005; 2008). Dit onderzoek laat zien dat hier ruimte voor verbetering is.  

 

7.2 Aanbevelingen 

Fenomenologisch onderzoek is bij uitstek geschikt om op het spoor te komen wat, in dit 

geval, speelt bij begeleiders in de gehandicaptenzorg ten aanzien van hun 

verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de cliënten. Inzicht in hun ervaringen kan 

thema’s onthullen voor nieuw onderzoek of voor verbeteringen in de praktijk (van der Meide, 

2015). Omdat fenomenologisch onderzoek een sensitizing functie heeft, is het van belang te 

weten dat de essentiebeschrijving van het fenomeen is hoe dit ervaren zou kunnen worden 

(van der Meide, 2014). Vervolgonderzoek is daarom gewenst, maar een aantal eerste 

verbeterstappen is eenvoudig te zetten. In het voorwoord is het aangekondigd: er wordt 

gezocht naar gezonde ideeën voor het bevorderen van de gezondheid van cliënten van ’s 
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Heeren Loo. Inmiddels kan daaraan toegevoegd worden dat bij deze gezonde ideeën rekening 

gehouden moet worden met de ambiguïteit van het begrip gezondheid en met de essentie van 

het verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van die gezondheid. In de volgende 

aanbevelingen wordt gepoogd een aantal gezonde ideeën te verwoorden.  

 

Formuleer een visie op gezondheid 

Om binnen ’s Heeren Loo gezonde leefstijlbeleid op te stellen en uit te (laten) voeren, is het 

aannemelijk om een visie op gezondheid te hebben. Echter, deze ontbreekt in alle 

beleidsdocumenten. Vanzelfsprekend wordt hier het breed formuleren van een dergelijke visie 

bepleit: vanuit medisch, filosofisch en zorgethisch perspectief, maar bovenal ook vanuit het 

perspectief van begeleiders. Hoewel de respondenten in dit onderzoek laten zien dat hun kijk 

op gezondheid behoorlijk dubbelzinnig is, bepleit de onderzoeker niet onverminderd om het 

gezond bewegen onder de cliënten te stimuleren en op te nemen in de dagelijkse activiteiten. 

Recent onderzoek heeft aangetoond dat het zelfs belangrijker is om fit te zijn dan om slank te 

zijn (Oppewal & Hilgenkamp, 2020), in tegenstelling tot wat de meeste (para)medici en 

beleidsmakers denken (slank en fit, zoals de animatiefiguren op de voorpagina van deze 

thesis). Het is raadzaam wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en 

fitheid nauwgezet te volgen en dit te vertalen in handvatten voor de dagelijkse praktijk, aan de 

hand van een brede visie op gezondheid, waarin juist die ambiguïteit rondom het thema een 

plek heeft. En dus mag er best een animatiefiguur op de voorpagina in een stoel zitten of een 

taartje eten, voor zijn of haar plezierig welbevinden.  

 

Institutioneel etnografisch onderzoek 

Als door de uitkomsten van dit zorgethisch fenomenologisch onderzoek, die een sensitizing 

functie kent, meer onderbouwing voor aanpassingen van werkwijzen of omgang met 

begeleiders gewenst is, is het uitvoeren van nader onderzoek aan te bevelen. Institutioneel 

etnografisch onderzoek is dan een geschikte methode. In de institutionele etnografie is de 

onderzoeker gericht op het zichtbaar maken van de onderliggende patronen en 

machtsverhoudingen in alledaagse praktijken. Het wordt gekenmerkt door het onderzoeken 

van de manier waarop mensen, instituties en processen met elkaar in verband staan (DeVault 

& McCoy, 2006). Dergelijk onderzoek kan worden ingezet om te bezien welke, en hoe, ruling 

relations van invloed zijn op de geleefde ervaring van de begeleiders van 

verantwoordelijkheid voor de gezondheid van cliënten, en in breder verband op het 
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takenpakket en werkdruk en daarmee op het wel of niet kunnen uitvoeren van het gezonde 

leefstijlbeleid van ’s Heeren Loo, door deze begeleiders. Conclusies uit dergelijk onderzoek 

kunnen aanbevelingen voor veranderingen in werkwijzen of een herverdeling van een aantal 

taken opleveren, wat gunstig kan zijn voor het leveren van goede zorg aan cliënten van ’s 

Heeren Loo én om een zorgzame organisatie voor de medewerkers te zijn (of te worden).  

 

Bevraag andere disciplines  

Naar aanleiding van een informeel gesprek met een manager zorg, raad ik ook aan onderzoek 

te doen onder meerdere disciplines, te denken aan managers zorg, directie, 

beleidsmedewerkers, bewegingsagogen en behandelaars. Het onderzoek zou moeten 

inventariseren of de ideeën over zowel het begrip gezondheid als over de verdeling van taken 

en verantwoordelijkheden overeenkomen met de ideeën van de begeleiders.  

In het informele gesprek kwam naar voren dat deze manager van mening was dat er altijd wel 

tijd en ruimte is om te bewegen met de cliënten of gezond te koken. Dit staat haaks op wat in 

de meeste interviews naar voren kwam, en verdient dus aandacht. Daarnaast is het ook 

problematisch als de kijk op gezondheid ernstig varieert: als begeleiders het niet eens zijn met 

een visie of behandelrichting, is het ook moeilijker om deze richting te volgen en uit te 

voeren.  

 

Betrek begeleiders 

Het reikt misschien te ver om een set aanbevelingen te doen om zorgzamer met de begeleiders 

om te gaan. Maar een aantal simpele oplossingen liggen voor de hand. Door een aantal - in de 

ogen van begeleiders triviale - zaken bij hen weg te nemen, kan de begeleider zich meer 

richten op dat waar hij het beste in is: het zorgen voor de cliënt. En zonder deze oplossing 

direct te niet te willen doen, luidt ook een belangrijk advies: betrek (persoonlijk) begeleiders 

bij zorgvernieuwingen, veranderingen en het maken van beleid. Het is bijna onbestaanbaar dat 

er diverse raden en beraden bestaan (ondernemingsraad, cliëntenraad, (para)medisch en 

gedragswetenschappelijk beraad), maar geen begeleidersberaad. Betrek begeleiders en laat 

hen blijken dat ze gewaardeerd worden, niet alleen door bemoedigende nieuwsbrieven en 

filmpjes, maar door wezenlijke acties die ervoor zorgen dat zij de kern van hun 

werkzaamheden kunnen uitvoeren: met aandacht zorgen voor (de gezondheid van) hun 

cliënten. Door hen te betrekken wordt beleid voorzien van kennis uit de praktijk, de meest 

waardevolle kennis die er is. In het boek Verhuizing van de verzorgingsstaat wordt 
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beschreven dat socioloog Michael Lipsky, in zijn centrale stelling uit 1980, zegt dat beleid 

niet wordt gemaakt door beleidsmakers maar door uitvoerders, zoals zorgverleners aan het 

bed. De zorgverlener is dus niet slechts uitvoerder, zij geven het beleid juist vorm en inhoud 

(Bredewold, Duyvendak, Kampen, Tonkens & Verplanke, 2018). In de geest van Lipsky is 

het dus logisch om te kijken naar het handelen van de begeleiders en hun wensen, en daar het 

beleid op te baseren. 

 

Dit idee is inmiddels breder opgemerkt door vakbonden en de brancheorganisatie, en is 

opgenomen in het onderhandelaarsakkoord dat in maart is afgesloten voor de nieuwe cao 

Gehandicaptenzorg18.  Hierin is opgenomen dat iedere zorginstelling het mogelijk moet 

maken dat zorgprofessionals zeggenschap of betrokkenheid krijgen over de invulling van 

taken, de kwaliteit van zorg en begeleiding, de inrichting van het werk, passende procedures, 

competenties en scholing. Dit is een grote stap in de goede richting, omdat juist uit de 

interviews onder andere naar voren komt dat inspraak in het beleid door begeleiders wordt 

gemist, en dat dit bovendien stimulerend werkt om te weten waarom de dingen gaan zoals ze 

gaan. Het is nu aan ’s Heeren Loo om ruimte te maken voor deze professionele zeggenschap, 

immers, binnen het huidige takenpakket van de begeleider komen zij daar misschien zelf niet 

voldoende aan toe.  

 

Morele weerbaarheid  

Help begeleiders hun morele weerbaarheid te verhogen, door middel van training of 

ondersteuning in het maken van afwegingen in turbulente tijden. Geef moraliteit een kans om 

onderwerp van gesprek te worden, door het periodiek op de agenda van teamoverleggen te 

zetten, of de geestelijk verzorger uit te nodigen voor informele gesprekken. Zorgorganisaties 

(’s Heeren Loo) kunnen erbij gebaat zijn als begeleiders zich scholen in het omgaan met 

morele gevoelens, zowel die van henzelf als die van de cliënten en hun naasten. De huidige 

opleidingspraktijk richt zich te veel op een gerationaliseerd functionalisme, gefocust op 

competenties, te weinig op gevoelens. Gevoelens worden afgedaan als iets subjectiefs, de 

cognitieve morele kracht ervan wordt niet onderkend (van Heijst, 2005). Ook Baur, van 

Nistelrooij & Vanlaere (2017) bepleiten dat er ruimte en aandacht moet zijn voor de emoties 

 
 
18 https://www.vgn.nl/documenten/resultaat-onderhandelingen-nieuwe-cao-gehandicaptenzorg-2021-2024-18-

maart-2022 geraadpleegd op 2 april 2022 
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van zorgverleners, door het organiseren van bijvoorbeeld moreel beraad, maar ook door 

ethiek in het onderwijs aan te bieden, waarbij ook aandacht en ruimte is voor emoties (Baur, 

van Nistelrooij & Vanlaere, 2017). Hier wordt vermoedelijk gerefereerd aan verpleegkundig 

en medisch onderwijs, maar dit kan ook binnen interne scholingen van ’s Heeren Loo worden 

georganiseerd.  

 

Zorgzame organisaties  

Verschillende zorgethici beargumenteren dat zorgverleners niet alleen zorg moeten verlenen, 

maar ook moeten ontvangen (Kittay, 1999; van Heijst, 2005, 2008; Baur, van Nistelrooij & 

Vanlaere, 2017). Zonder hier al te uitgebreid op in te gaan, human resource management 

(HRM) of personeelsbeleid is tenslotte een vak apart, wil ik wel benoemen dat het creëren van 

een zorgzame (of nog zorgzamere) organisatie door gebruik te maken van een ethics of care 

in het personeelsbeleid, van grote toegevoegde waarde kan zijn. Hoewel zorg en zelfs 

zorgethiek vaak onderdeel zijn van verpleegkunde-onderwijs en onderwijsliteratuur, is het 

zelden de focus geweest van onderzoek en modellen in de human resource management. 

Gebruikte literatuur wordt veelal gedomineerd door mannelijke rationaliteit en modellen die 

zich richten op prestaties. Saks (2021) beargumenteert dat zorgzaamheid een belangrijke 

positieve eigenschap van organisaties is, en pleit voor het gebruik van een model van 

zorgzaamheid. Dit biedt een alternatief voor bestaande HRM-modellen. Het model toont de 

relaties tussen zorg vanuit drie bronnen of niveaus in een organisatie (de organisatie, 

management en medewerkers) en gaat uit van Tronto’s vier morele dimensies van zorgen 

(Saks, 2021). Bovendien, zoals eerder aangegeven, is een groot deel van de begeleiders niet 

opgeleid als verpleegkundige of andere zorghulpverlener, en zijn dan waarschijnlijk niet 

bekend met de principes van zorgethiek.  
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8 Kwaliteit en beperkingen van het onderzoek 
 

In dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op de kwaliteit en de beperkingen van het onderzoek. 

Beschreven wordt welke maatregelen zijn genomen om de kwaliteit van dit onderzoek te 

verhogen en er wordt gereflecteerd op de daadwerkelijke kwaliteit van het onderzoek.  

 

8.1 Kwaliteitsmaatregelen voorafgaand aan het onderzoek 

 

In het onderzoeksvoorstel is het volgende opgenomen over het waarborgen van de kwaliteit 

van het onderzoek: de kwaliteit van dit onderzoek wordt gewaarborgd aan de hand van de 

kwaliteitscriteria betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. De onderzoeker houdt een logboek 

met reflexieve en reflectieve notities bij, om haar rol en aandeel in de resultaten in kaart te 

brengen om hiermee de betrouwbaarheid te vergroten. In dit logboek worden eventuele 

vooronderstellingen en eigen interpretaties ten aanzien van de verkregen data genoteerd, en 

eventuele gevolgen hiervan op de analyse van de onderzoeksgegevens geanalyseerd (Finlay, 

2002, 2008). De geloofwaardigheid wordt gewaarborgd door in de thick descriptions en 

transcripten zo dicht mogelijk bij de woorden van de respondenten te blijven, en tevens een 

member check uit te voeren, waarbij data, analyses, interpretaties en conclusies aan de 

deelnemers worden voorgelegd, zodat zij de nauwkeurigheid en geloofwaardigheid kunnen 

beoordelen (Creswell & Poth, 2018).  

 

8.2 Evaluatie en kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek 

 

Betrouwbaarheid 

De onderzoeker heeft een logboek met reflexieve en reflectieve notities bijgehouden. In dit 

logboek zijn vooronderstellingen en eigen interpretaties ten aanzien van de verkregen data 

genoteerd. Het logboek is het geheel van notities in een document en persoonlijke reflexieve 

notities in de kantlijn van de transcripten (voorbeelden in bijlage VI). Een beperkende factor 

in dit (fenomenologisch) onderzoek, is dat het niet in een team van onderzoekers is 

uitgevoerd. Door dit wel te doen, zou de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek 

beter gewaarborgd worden (van der Meide, 2014). In het onderzoeksvoorstel is opgenomen 

dat er vijftien tot vijfentwintig interviews gehouden zouden worden. Het zijn er elf geworden, 

omdat later duidelijk werd dat juist RLA geschikt is voor een kleine groep participanten, 
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maximaal vijftien, omdat bij een groter aantal de essentie steeds abstracter geformuleerd zal 

moeten worden en dan aan validiteit verliest (van der Meide, 2014). Dat kwam de 

onderzoeker goed uit, door een enorm aantal coronabesmettingen onder cliënten en 

begeleiders, voelde de onderzoeker zich regelmatig ernstig bezwaard om voor het onderzoek 

een beroep te doen op de begeleiders, om het vervolgens te hebben over onder andere hun 

werkdruk.  

 

Geloofwaardigheid 

De onderzoeker heeft een member check uitgevoerd, waarbij interpretaties en conclusies aan 

de deelnemers per e-mail zijn voorgelegd, zodat zij de nauwkeurigheid en geloofwaardigheid 

kunnen beoordelen. De reacties hierop zijn overwegend instemmend met de beschrijving van 

het begrip gezondheid en de essentiebeschrijving van het fenomeen verantwoordelijkheid 

voor het bevorderen van de gezondheid van cliënten. Twee van de elf respondenten hebben 

gereageerd. Naar aanleiding van deze reacties is een kleine aanpassing gedaan.  

 

Overdraagbaarheid  

Over de overdraagbaarheid is voorafgaand aan het onderzoek niets opgeschreven. Na het 

(weer) bestuderen van de literatuur kwam het volgende naar voren. De beperking van 

empirisch fenomenologisch onderzoek is dat de resultaten niet kunnen worden 

gegeneraliseerd (van der Meide, 2014, 2015). Niet alle begeleiders zullen zich herkennen in 

de beschreven essentie van het fenomeen. Er zijn elf interviews afgenomen, ’s Heeren Loo 

kent duizenden begeleiders. Dit type onderzoek heeft echter een sensitizing functie: het 

schetst een beeld van hoe de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van cliënten met een 

verstandelijke beperking ervaren zou kunnen worden (van der Meide, 2014). 

 

8.3 Beperkingen 

 

Als beginnend onderzoeker en onervaren interviewer, is de kwaliteit van de uitkomsten van 

het onderzoek mogelijk afhankelijk van de wijze van gespreksvoering van de onderzoeker. Er 

is zo veel mogelijk gestreefd naar een open houding gedurende het hele onderzoeksproces, 

maar het blijft de eerste ervaring met fenomenologisch onderzoek, wat mogelijk van invloed 

is geweest op de uitkomsten.  
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Bijlage I 
 

Topiclijst interviews 

 

1. Gezondheid 

a. Wat versta jij onder ‘gezondheid’?  

b. Wat betekent ‘gezondheid’ voor de cliënt, volgens jou? 

c. Wat heeft de coronacrisis met jouw kijk op gezondheid gedaan? 

 

2. Gezonde leefstijl/fysieke fitheid 

a. Wat versta jij onder gezonde leefstijl en voldoende bewegen? 

b. Vind je dat je voldoende wordt geïnformeerd over gezonde leefstijl? 

c. Door wie? 

d. Kun je deze informatie goed toepassen in de dagelijkse zorg? 

e. Hoe haal jij er uit wat voor jou/jouw cliënt het belangrijkste is? 

 

3. Verantwoordelijkheid fysieke fitheid 

a. Wie is er volgens jou verantwoordelijk voor het dagelijks gezond bewegen/fysiek fit 

houden van de cliënten? 

b. Hoe zie jij jouw eigen verantwoordelijkheid hierin? 

c. Lukt het je om deze verantwoordelijkheid te nemen en te houden? 

d. Wat doet het met je als dat niet lukt?  

e. Word je betrokken bij het bepalen of toetsen van beleid? 

 

4. Steun/erkenning 

a. Voel jij je als begeleider (voldoende) erkend/gesteund in deze verantwoordelijkheid?  

b. Door wie? 

c. Wat vind je van de hoeveelheid verantwoordelijkheden? 

 

5. Algemeen 

a. Zijn er dingen die we nog niet besproken hebben, maar die je wel graag wilt delen? 
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Bijlage II 

 

Voorbeeld data-analyse thema gezondheid: identificeren en clusteren van betekenissen   

 
Tekst Meaning-unit Cluster 

Onderzoeker: En heeft corona ook invloed gehad 

op het gezondheids-gevoel van jullie cliënten?  

Respondent: Denk het wel, zij kunnen eigenlijk 

alle dingen die ze deden, niet meer hè? Dansen, 

toneel, dat kan allemaal niet meer. Ja, weet je 

waar ga je dan je geluk uit halen? 

- Activiteiten 

- Uitjes 

- Corona 

 

- Meedoen en 

nabijheid 

 

Respondent: Ja. En dat zijn, vind ik allemaal echt 

aantrekkelijk van heerlijk, zijn ze de hele dag 

lekker in de weer, komen ze thuis dan zijn ze een 

beetje moe. 

- Bezig zijn 

- Moe worden 

- Meedoen en 

nabijheid 

Respondent: Of dat jij een boterham mag hebben 

in plaats daarvan, of niet… 

Onderzoeker: Aha! Want, waarom zou iemand 

een boterham mogen in plaats van spruitjes? 

Respondent: Nou, als je het niet lekker vindt? 

- Eigen keuze 

- Lekker eten 

- Autonomie en 

persoonlijke 

kenmerken als 

invloeden op 

gezondheid 

- Lekker of gezond 

eten? 

Respondent: (…) en hij zit lekker te tekenen, en 

hij zit lekker te doen, en af en toe kom je langs en 

dan komt hij naar je toe en zegt hij ‘mag ik een 

bakkie koffie?’ ja hoor. ‘Krijg ik ook een 

chocolaatje?’ Ja hoor. 

- Naar je zin 

hebben 

- Wel snoepen  

- Lekker of gezond 

eten? 

- Autonomie en 

persoonlijke 

kenmerken als 

invloeden op 

gezondheid 
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Bijlage III 

 

Voorbeeld data-analyse thema verantwoordelijkheid: identificeren en clusteren van 

betekenissen  
 

Tekst Meaning-unit Cluster 

Respondent: Ja weet je, ik denk, ons emmertje 

is gewoon niet snel vol. We hebben best wel 

een sterkt team, dus ja, we proberen wel 

gewoon elke keer te doen wat ons opgedragen 

wordt. Alles in het belang van de cliënt. Als het 

maar beter gaat met de cliënt, en dan doe je wat 

je daarvoor moet doen, ongeacht de drukte. Ja. 

- Emmertje niet snel 

vol 

- Betrokken bij de 

cliënten  

- Werkplezier en 

commitment 

Respondent: Ja. Wat ik zeg ook, maar werk is 

bijna mijn passie, ik vind het zo leuk om te 

doen. 

- Passie 

- Werkplezier 

- Werkplezier en 

commitment 

Respondent: Het is gewoon een beetje, als je 

even een half uurtje over hebt, probeer dan met 

die te gaan wandelen, of met die te gaan 

wandelen… Maar ja, helaas hebben we niet 

altijd een half uurtje over. (…) Ja ik heb geleerd 

van mijn teammanager dat ik het niet mag 

zeggen, maar toch blijf ik het zeggen: werkdruk. 

- Door werkdruk 

geen tijd om te 

wandelen met de 

cliënten  

- Veel komt op 

wonen (de 

begeleiders) terecht 

- Gevoel van druk 

 

Respondent: (...) kijk: dat je niet aan je taakjes 

toekomt en dat die wasmachinefilter een keer 

niet gedaan wordt, nou weet je, prioriteiten 

stellen, dat is tot daaraantoe. (…) Maar als je de 

zorg daardoor ook niet goed meer kan geven, 

dan wordt het wel echt vervelend natuurlijk. Ja. 

- Afwegingen maken 

- Niet aan andere 

cliënten toekomen 

is vervelend 

- Tot keuzes 

gedwongen 
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Bijlage IV 
 

INFORMATIEBRIEF 

 

Noordwijk, 20 oktober 2021 

 

Beste collega, 

 

Graag vraag ik je deel te nemen aan mijn onderzoek, ter afronding van mijn studie Zorgethiek 

aan de Universiteit voor Humanistiek. Dit onderzoek gaat over jou, begeleider van mensen 

met een verstandelijke beperking, in dienst van ’s Heeren Loo. Deelname aan dit onderzoek is 

vrijwillig. Er is toestemming van jouw leidinggevende om deel te nemen. Maar om deel te 

nemen is vooral jouw schriftelijke toestemming nodig.  

 

Wat is het doel van dit onderzoek? 

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

gehandicaptenzorg, die verantwoordelijk zijn gemaakt voor de fysieke fitheid van cliënten 

met een verstandelijke beperking. De ervaringen van begeleiders, hun gevoelens en gedachtes 

die hierbij zijn ontstaan, zijn niet eerder in kaart gebracht. Inzicht in jullie ervaringen kan 

bijdragen aan verbetering van zorg voor de begeleiders en daarmee ook aan een succesvollere 

implementatie van gezonde leefstijlplannen van ’s Heeren Loo, dus aan goede zorg. Het 

onderzoek moet uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 zijn afgerond.  

 

Wat houdt het onderzoek precies in? 

Er wordt eenmalig een interview gehouden. Dit zal ongeveer een uur duren. Van dit interview 

wordt een geluidsopname gemaakt en dit wordt uitgetypt tot een tekstbestand (transcript).  

 

Hoe zit het met jouw privacy? 

Er wordt zorgvuldig omgegaan met jouw gegevens.  

- Alle informatie die ik van je verzamel (audiobestand en transcript) wordt 

gepseudonimiseerd. Dit betekent dat de gegevens zonder jouw naam worden bewaard. 

In plaats van jouw naam gebruikt ik een code van cijfers en letters. Tijdens het 

analyseren van de interviews is daardoor niet zichtbaar welke gegevens van jou zijn.  
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- Gegevens die wel tot jou te herleiden zijn, worden zo snel mogelijk na het onderzoek 

verwijderd (het audiobestand).  

- Er worden alleen resultaten gepubliceerd op groepsniveau: informatie gaat dan alleen 

over alle geïnterviewden die mee hebben gedaan aan het onderzoek samen.  

- Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen in een digitale, beveiligde map van de 

Universiteit voor Humanistiek, en kunnen alleen worden ingezien door mij, mijn 

begeleiders en datamanager (de beheerder van digitale bestanden) van de Universiteit 

voor Humanistiek. De universiteit is verplicht de gegevens minimaal tien jaar te 

bewaren om de kwaliteit van het onderzoek achteraf te kunnen controleren.  

 

Wat als je niet meer mee wilt doen? 

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Je kunt op ieder moment stoppen met 

deelname, zonder de reden op te geven. Ook kun je (achteraf) je toestemming intrekken. Dan 

worden al je gegevens verwijderd uit het systeem.  

 

Waar kun je terecht met klachten? 

Als je klachten hebt over het onderzoek kun je deze met mij bespreken. Als je dit liever met 

iemand anders bespreekt, kun je terecht bij jouw eigen leidinggevende of bij mijn 

leidinggevende, Sabine van der Meij (sabine.van-der-meij@sheerenloo.nl). 

 

Hoe doe je mee? 

Als je mee wilt doen met dit onderzoek, moet je het bijgevoegde toestemmingsformulier 

invullen en ondertekenen. Hiermee geef je aan dat je de informatie uit deze brief hebt 

begrepen en wilt deelnemen aan het onderzoek.  

 

Vragen? 

Voor vragen over dit onderzoek kun je een e-mail sturen naar 

marije.bunskoek@student.uvh.nl of marije.bunskoek@sheerenloo.nl.  

 

Met vriendelijke groet,  

Marije Bunskoek 

Fysiotherapeut, ’s Heeren Loo Advisium Noordwijk  

Student Zorgethiek en Beleid, Universiteit voor Humanistiek Utrecht  
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TOESTEMMINGSVERKLARING 

 

Ik ben tevreden met de uitleg over dit onderzoek. Ik heb mijn vragen over het onderzoek 

kunnen stellen en deze zijn naar tevredenheid beantwoord.  

 

Ik weet dat de gepseudonimiseerde (niet tot de persoon herleidbare) onderzoeksgegevens na 

afronding van het onderzoek nog 10 jaar bewaard worden. Ik weet dat alleen de onderzoeker 

(Marije Bunskoek), haar begeleiders en de datamanager van de Universiteit van Humanistiek 

mijn gegevens kunnen zien.  

 

Ik weet dat deelname geheel vrijwillig is en dat ik op elk moment kan beslissen te stoppen 

met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden op te geven.  

 

 

Ik geef toestemming voor het maken van een geluidsopname van het interview.  

Ik ga akkoord met bovenstaande en neem uit vrije wil deel aan dit onderzoek. Ik krijg een 

kopie van dit toestemmingsformulier.  

 

 

Naam deelnemer: ……………………………………………………………………...……... 

 

Handtekening: ………………………………………………………………………………… 

 

Datum: ____/____/________ 

 

 

Naam onderzoeker: …………………………………………………………………………... 

 

Handtekening: ………………………………………………………………………………… 

 

Datum: ____/____/________ 
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Bijlage V 
 

Datamanagementplan 
1 Administratieve informatie  

1.a Werktitel Ma-thesis, student, begeleider, meelezer, 

eventuele externe opdrachtgever(s), datum van dit plan 

en van eerdere versies  

Masterthesis ZEB  

Werktitel: Bevorderen van de fysieke 

activiteit – ervaringen van 

begeleiders 

Student: Marije Bunskoek 

Begeleider: Alistair Niemeijer 

Meelezer: Carlo Leget 

12 juli 2021 

1.b Wie is de eerstverantwoordelijke voor het 

datamanagement? 

Marije Bunskoek 

2 Beschrijving van de data 

2.a Worden bestaande data hergebruikt of nieuwe data 

gegenereerd? 

Nieuwe data worden gegenereerd 

2.b Om welke soort(en) data gaat het; omvang van de 

bestanden; groeitempo? 

(Geschat) 

Bestaande literatuur: 150 MB 

Interviewdata in de vorm van audio-

opnames: 2 GB 

Transcripties: 10 MB 

3 Standaarden en metadata, ofwel alles wat nodig is om de data te vinden en te benutten 

3.a Welke metadatastandaarden worden gebruikt 

(vindbaarheid)? 

N.t.b. 

3.b Welke coderingen e.d. worden gebruikt die toekomstige 

koppeling met andere data mogelijk maken (duiding, 

interoperabiliteit)? 

N.v.t. 

3.c Welke software en eventueel hardware wordt er gebruikt 

(duiding, bruikbaarheid)? 

Microsoft Office 365; ATLAS.ti via 

UvH; spraakrecorder iPhone 7; 

opnamefunctie Teams 

3.d Wat wordt er gedocumenteerd en bewaard om replicatie 

mogelijk te maken? Wat zijn de afspraken als 

betrokkenen (voortijdig) vertrekken? 

Anonieme transcripten van de te 

houden interviews 

4 Ethisch en juridisch 

4.a Hoe wordt bij het verwerven of genereren van de data de 

hiervoor eventueel benodigde toestemming verkregen 

Voor reeds bestaande data wordt de 

APA-wijze van refereren gehanteerd.  
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van dataleverancier/ proefpersonen/ …? Welke 

beperkingen gelden er eventueel tijdens het onderzoek? 

Voorafgaand aan de interviews wordt 

schriftelijke toestemming aan de  

betrokkenen gevraagd 

4.b Hoe worden gevoelige gegevens beschermd tijdens en 

na het project? 

Gedurende het onderzoek wordt een 

sleuteltabel gehanteerd om de nieuwe 

data te pseudonimiseren. Na analyse 

wordt de sleuteltabel vernietigd en 

blijft alleen de anonieme data 

beschikbaar.  

4.c Zijn de data na het project – eventueel na een 

embargoperiode – als Open Access beschikbaar? Zo 

nee, welke voorwaarden gelden er? 

Volgens UvH-protocol 

5 Opslag en archivering 

5.a Hoe wordt voldoende opslag- en back-upcapaciteit 

tijdens het project geregeld, inclusief versiebeheer? Zijn 

de kosten hiervoor gedekt; zo nee…? 

Volgens UvH-protocol opgeslagen op 

R-schijf 

5.b Waar en hoe lang worden de data na afloop van het 

project beschikbaar gesteld voor vervolgonderzoek en 

verificatie? Is dit een Trusted Digital Repository, dus 

met een internationale certificering? Zo niet, hoe worden 

de data dan vindbaar (denk aan metadata en aan 

persistent identifiers zoals DOI, Handle en URN) en 

duurzaam toegankelijk en bruikbaar? 

N.v.t. 

5.c Zijn de kosten voor (het voorbereiden van de data voor) 

archivering gedekt; zo nee…? 

N.v.t.  
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Bijlage VI 
 

Voorbeelden van reflexieve notities in het dagboek  

 

20 oktober 2021 

Vandaag interview voorbereid aan de hand van oud boekje van mijn fysiotherapiemaster en 

ervaringen van het geven van De Krachten Gebundeld en feedback van Alistair. Enkele 

notities: Begeleiders [woningnaam] zijn zich heel erg bewust van het pamperen wat zij doen 

(het verwennen van de cliënt, taken uit handen nemen die cliënten ook zelf zouden kunnen 

doen en daarmee bovendien ook lichaamsbeweging zouden hebben, maar vaak pas als het net 

is gebeurd). Het is balanceren tussen zorgzaamheid/ liefdevol handelen en wat 'goed' is voor 

de cliënt. Vaak is er ook chaos en drukte, dan is het soms makkelijker om (snel) taken over te 

nemen. Eigen overtuigingen (piccalilly is niet lekker bij witlof!) en de autonomie van de 

cliënt maken werken/zorgen soms lastig. Voorbeeld: bij de ene begeleider mag iedereen van 

tafel wanneer hij/zij wil; bij een andere begeleider blijft iedereen aan tafel totdat iedereen 

klaar is met eten. Wordt er met z'n allen gedankt? Maar is iedereen gelovig? Dit wetende en 

denkende: zorg dat je deze kennis en vragen ‘uitschakelt’ tijdens het interviewen.  

 

08 november 2021 

Tweede interview gehouden. Verrassend wat een verschil in informatie en gedachten er nu al 

tussen twee begeleiders naar voren komt. De eerste ‘slechts’ een kwartier gesproken, de 

tweede ruim een uur. Niet goed of fout. Misschien wel wat geleerd van Marco over het 

interviewen: zijn gouden tips waren: laat het formulier van tevoren lezen, maak een 

prietpraatje van tevoren om het ijs te breken, om te naderen, combineer integriteit met lef 

(voor het aantikken van die onderlaag!), en bied denkruimte: blijf de geïnterviewde aankijken, 

stiltes bieden, te lang stil? Vraag wat denk je nu? Kun je daar woorden aan geven? Rust, tijd 

en transparantie.  

 

23 december 2021 

Inmiddels weer een aantal interviews verder, waarvan drie online. Gisteren ontdekt dat Teams 

kan transcriberen maar dat zowel ’s Heeren Loo als de UvH deze functie heeft uitgeschakeld. 

Mooi pech dus. Wel gemeld, misschien bof ik nog voor de volgende twee à drie interviews.  
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Daarnaast bemerk ik dat ik mij bezwaard voel om te interviews te houden. Bijna iedereen 

vertelt over een hoge werkdruk en schuldgevoelens, en dan vraag ik mij af of dit niet ten koste 

gaat van aandacht voor de cliënt. Lastig, want uiteindelijk is mijn doel natuurlijk om de zorg 

te verbeteren.  

 

Voorbeelden van reflexieve notities in de transcripten 
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