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Voorwoord 

 

Een paar jaar geleden zitten twee mannen van een jaar of 45, 50 aan de rand van de Middellandse zee, 

op een Grieks schiereiland op een terras. De één – bruin haar, grijsgroene ogen, smal gelaat, kleine 

ronde bril, stevig benen onder een mager lichaam - praatte geanimeerd met zijn handen en armen, de 

ander – lang, slank, een uitgesproken bril en guitige glimlach - luisterde aandachtig. Tot de lange man 

zijn hand opstak: ‘Wacht: dus jij beweert, dat artsen vanuit de principes ‘autonomie’ en ‘goed doen’ 

naar ethische dilemma’s kijken, terwijl verpleegkundigen vooral vanuit het principe ‘niet-schaden’ 

kijken? Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht! Dat moet je opschrijven. Wie weet wil de Lancet 

zoiets wel een keer publiceren!’ 

Die lange man was – en is  - Rob, mijn vriend. De kleinere man was – en ben – ikzelf. De stelling die 

ik daar poneerde is altijd in mijn achterhoofd blijven hangen. Zoveel jaren en een opleiding later weet 

ik, dat het veel gecompliceerder ligt dan ik toen suggereerde. Maar toch zit er iets spannends in de 

stelling zelf: zou het kunnen dat twee disciplines die zoveel met elkaar te maken hebben inderdaad op 

een andere manier naar ethische dilemma’s kijken? 

Dit onderzoek is niet heel veel meer of minder dan een eerste stap op weg naar een mogelijk antwoord.  

Daarvoor moest ik wel eerst mijn Bachelor of Nursing behalen. Direct na het afronden van die 

Bachelor besloot ik om  door te gaan. Nog één keer een opleiding doen, maar dan wel een die ik echt 

leuk vond, waar ik mijn hele professionele leven al mee bezig was geweest en waarvan ik zeker wist 

dat de inhoud me tot aan het einde toe zou kunnen boeien: iets met ethiek. Het werd de Master 

Zorgethiek en Beleid, in de wandelgangen van de Universiteit voor Humanistiek liefkozend ZEB 

genoemd. 

Een jaar prémaster en twee jaar ZEB later merk ik dat ik veel geleerd heb. Over (zorg)ethiek, over de 

wereld vanuit zorgethische blik, maar vooral over mijzelf. Tijdens het afronden van de Master ben ik 

tegen verschillende muren aangelopen. Het volgen van een fulltime opleiding naast een fulltime baan 

in de zorg zou ik niet per sé anderen aan willen bevelen. 

Rest mij nog iedereen te bedanken die op de één of andere manier hebben bijgedragen aan de 

totstandkoming van deze scriptie of mij geestelijk hebben ondersteund. Ik koester de namen in mijn 

hart. 

 

Ren é Leijtens 

14 juli 2022  
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Samenvatting 

 

 

In deze scriptie worden de resultaten gepresenteerd van een zorgethisch onderzoek naar de geleefde 

ervaring van jong gediplomeerde oncologieverpleegkundigen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland 

(FG&V) van hun autonomie in het verlenen van goede zorg. Dit onderzoek gaat uit van de Utrechtse 

visie op zorgethiek. Daarbij is gebruik gemaakt van fenomenologische onderzoeksbenadering. De 

Interpretive Phenomology Analysis (IPA) is gekozen als onderzoeksmethode. Voor het onderzoek zijn 

vijf jong gediplomeerde oncologieverpleegkundigen geïnterviewd aan de hand van 

semigestructureerde interviews na informed consent. 

Uit de interviews zijn een viertal thema’s: compassie, verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen en afstand 

met de arts.  

De participanten benoemen hun autonomie als een vorm van professionele autonomie, waarbij de 

nadruk ligt op het zelfstandig kunnen verlenen van de beste zorg aan de oncologieverpleegkundigen 

waar zij op dat moment verantwoordelijkheid voor dragen. De participanten ervaren in meer of 

mindere mate professionele autonomie naar mate de afstand met de artsen af- of toeneemt. De mate 

waarin verantwoordelijkheid wordt gevoeld hangt samen met de compassie die ontstaat als de 

participanten geconfronteerd wordt met het (dreigende) lijden van de patiënten waar zij 

verantwoordelijkheid voor voelen. 

De empirische data zijn met behulp van de zorgethische concepten verantwoordelijkheid, macht en 

positie, compassie, wederkerigheid en kwetsbaarheid verder doordacht en aangevuld. 

Door compassie niet alleen als een individuele eigenschap, maar ook als een teameigenschap in te 

zetten worden signalen van patiënten beter opgevangen. Voor het ontstaan van 

verantwoordelijkheidsgevoelens in de zorgpraktijk van oncologieverpleegkundigen zijn verschillende 

verklaringen mogelijk. Oncologieverpleegkundigen signaleren vaak als eersten het lijden van 

patienten, beschikken over de juiste competenties om deze signalen te interpreteren en om het lijden te 

verminderen of te voorkomen. Maar de bij diplomering afgelegde belofte om de beste zorg te leveren 

het verantwoordelijkheidsgevoel van oncologieverpleegkundigen versterken of verzwaren. 

Zelfverzekerd optreden van oncologieverpleegkundigen hangt met name samen met het bezitten van 

professionele competenties.  

Tussen artsen en verpleegkundigen bestaat een wederkerige relatie. Deze relatie wordt beïnvloed door 

de verschillende morele perspectieven van waaruit beide disciplines naar de zorg als morele praktijk 

kijken. 

De manier waarop het zelfvertrouwen en de verantwoordelijkheidsgevoelens in soortgelijke 

zorgpraktijken tot stand komen zijn goede aangrijpingspunten voor verder onderzoek. 

Voor de praktijk lijkt het zinvol te zijn om aan de hand van concrete casussen de onuitgesproken 

verschillen in perspectieven tussen artsen en verpleegkundigen naar voren te laten komen.
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding weergegeven voor het gekozen onderwerp in §1.1.. In §1.2. wordt 

het maatschappelijke probleem weergegeven. In §1.3. wordt  het wetenschappelijke probleem 

geformuleerd, waarna in § 1.4. de hoofd- en deelvragen aan bod komen. Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met de doelstelling van het onderzoek in §1.5.. 

1.1. Aanleiding 
Vier jaar geleden schreef ik een essay. Daarin verdedigde ik de volgende stelling: ‘Hoe groot de 

dwang ook moge zijn die familieleden, artsen, of managers op verpleegkundigen uitoefenen om anders 

te handelen, verpleegkundigen hebben de morele plicht om goede zorg te leveren aan hun patiënten.’ 

In het essay refereerde ik aan een uitspraak van Hannah Arendt (2020): ‘Er is geen natuurwet, die 

iedereen dwingt zijn waardigheid te verliezen als hij met een ramp wordt geconfronteerd’.  In tijden 

van crises kan de ene persoon nooit een ander dwingen kwaad te doen, hoe hoog de druk van buitenaf 

ook moge zijn. Deze uitspraak zou in mijn ogen altijd het uitgangspunt moeten zijn bij het handelen 

van verpleegkundigen. 

In het oncologiecentrum van het Franciscus Gasthuis & Vlietland (FG&V), waarin ik werkzaam ben 

als coördinator en hematologie- en oncologieverpleegkundige, zie ik collega’s worstelen met hun 

autonomie. In kader 1 is hiervan een voorbeeld te vinden. Verschillende oncologieverpleegkundigen 

hebben deze casus als traumatisch ervaren, omdat zij machteloos toe moesten zien hoe de patiënte 

leed. 

Volgens zorgethische inzichten schuurt de Kantiaanse interpretatie van autonomie met verschillende 

critical insights zoals kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid, macht en positie. Vanuit deze gedachte 

wilde ik dit thema als onderwerp van mijn masterthesis gebruiken, zodat ik uit eerste hand kon 

ontdekken hoe oncologieverpleegkundigen van het FG&V hun morele autonomie tijdens hun 

werkzaamheden ervaren. 
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Kader 1: Casus oncologiecentrum 

 

1.2. Maatschappelijk probleem 
Dit onderzoek vindt plaats op de klinische afdeling van het oncologiecentrum van het Franciscus 

Gasthuis & Vlietland (FG&V), in Rotterdam Noord. Op deze afdeling worden patiënten met 

verschillende vormen van kanker en hematologische ziekten behandeld met chemotherapie, 

immunotherapie en targettherapie. Het oncologiecentrum van het FG&V richt zich met name op 

veelvoorkomende vormen van kanker, zoals borstkanker, longkanker, het multiple myeloom en Non-

hodgkin lymfoom. Daarbij kunnen patiënten zich in verschillende stadia van de ziekte bevinden. Een 

deel van de patiënten krijgt behandelingen die gericht zijn op genezing (curatieve doelstelling). Voor 

een ander deel van de patiënten richt de behandeling zich op het verlengen van het leven (palliatieve 

doelstelling). Op de klinische afdeling worden regelmatig patiënten opgenomen vanwege complicaties 

bij de behandelingen of de ziekte zelf, zoals misselijkheid en braken, onhoudbare pijn, infecties of 
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algehele achteruitgang bij de ziekte. Het oncologiecentrum vangt ook patiënten op die zich in de 

laatste fase van het leven bevinden1. 

Ondanks alle vorderingen op gebied van de oncologie in de laatste decennia2, is kanker nog steeds de 

belangrijkste doodsoorzaak (31% van alle sterfgevallen 3) in Nederland, met longkanker, darmkanker 

en borstkanker als uitschieters. Het verlenen van palliatieve en terminale zorg aan patiënten met 

kanker is om die reden nog altijd een belangrijk onderdeel binnen het oncologisch werkveld. 

Volgens zeer recente studies hechten verpleegkundigen grote waarde aan hun professionele autonomie 

(Pursio, Kankkunen, Sanner‐Stiehr, & Kvist, 2021; Elahi, Rouhi-Balasi, Ebadi, Jahani, en Hazrati, 

2020). In de meta-analyse van kwalitatieve studies concluderen Elahi et al. (2020) dat professionele 

autonomie het best kan worden omschreven als een eigenschap die zich voortdurend ontwikkeld door 

middel van patiëntgerichte competenties en het zelfstandig ontwikkelen van zorgplannen die gericht 

zijn op het verbeteren van de gezondheid van patiënten door professionele besluitvorming en interactie 

met andere professionele teamleden (Elahi et al., 2020). 

Lange tijd is het onderzoek naar de autonomie van verpleegkundigen daarnaast vooral gegaan over de 

bijdrage ervan aan de arbeidssatisfactie van verpleegkundigen (Varjus, Leino-Kilpi, & Suominen, 

2010).  Professionele autonomie van verpleegkundigen heeft volgens Rao, Kumar en McHugh (2016) 

ook grote gevolgen voor de kwaliteit van de patiëntenzorg. Het zou het risico op overlijden bij 

patiënten met 19 procent verminderen. Het percentage van patiënten dat gered wordt in een ziekenhuis 

zou met 17% verbeterd worden (Rao et al., 2016). Rao et al. (2016) definiëren daarbij drie niveaus van 

autonomie, te weten klinische autonomie, operationele autonomie en professionele autonomie. Daarbij 

sluit de definitie van klinische autonomie van Rao et al. (2016) het beste aan op de definitie van 

professionele autonomie van Elahi et al. (2020). 

De mate waarin (oncologie)verpleegkundigen autonoom kunnen handelen wordt mede bepaald door 

organisatorische, juridische en ethische kaders. In Nederland spelen specifieke juridische kaders en 

medisch-ethische principes een belangrijke rol (Beauchamps & Childress, 2019a;Van Dartel & 

Molewijk, 2014), zie kader 2. Deze juridische en medische kaders zorgen ervoor dat verpleegkundigen 

afhankelijk zijn van met name artsen (Mehlis et al., 2020) als het gaat om het verlichten van het lijden 

van patiënten (Kohlen, 2009; Mehlis 2020). Die afhankelijkheid kan volgens Kohlen (2009) leiden tot 

botsingen tussen verpleegkundigen onderling en tussen verpleegkundigen en andere disciplines.  

                                                      
1 Franciscus Oncologiecentrum. Bezocht op 30-4-2022. Franciscus Oncologie Centrum - Franciscus Gasthuis & Vlietland  
2  KWF: ‘Overleving van Kanker’. Bezocht op 10-3-’22. Overleving van kanker | KWF Kankerbestrijding 
3 CBS: ‘Overledenen: belangrijke oorzaken (korte lijst), leeftijd en geslacht. Bezocht op 21-3-’22. Overledenen; belangrijke 

 doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht (cbs.nl) 

https://www.franciscus.nl/oncologiecentrum
https://www.kwf.nl/kanker/wat-is-kanker/overleving-van-kanker
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/7052_95
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/7052_95
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Kader 2: Biomedische ethiek en Juridische kaders 

 

Uit recent onderzoek komt naar voren dat oncologieverpleegkundigen – en overigens ook oncologen – 

bij ethische dilemma’s rond de vraag wat goede zorg is voor oncologische patiënten morele stress 

kunnen ervaren (Mehlis et al., 2018). Morele stress is ‘het wrange gevoel dat zorgverleners ervaren 

wanneer zij hun eigen waarden en visie op goede zorg niet in de praktijk kunnen brengen’ (Mehlis et 

al., 2018). Oncologieverpleegkundigen zouden meer morele stress dan oncologen ervaren, omdat zij 

afhankelijk zijn van anderen bij de oplossing van ethische dilemma’s (Mehlis et al., 2020). Uit 

onderzoek van Mullin en Bogetz (2018) en Holtz, Heinze en Rushton (2018) blijkt  dat morele stress 

een negatieve impact kan hebben op de zorg die aan patiënten in de terminale fase gegeven wordt.  

Morele stress vergroot de uitstroom van verpleegkundig personeel, doordat dit het werkplezier 

negatief beïnvloedt (Morley, Ives, Bradbury-Jones en Irvine, 2017). 

Uit het bovenstaande volgt het maatschappelijke probleem, dat als volgt wordt omschreven: ‘Er is een 

grotere kans op ziekte en uitval van verpleegkundigen ten gevolge van morele stress door een ervaren 

gebrek aan autonomie bij verpleegkundigen, wat kan leiden tot suboptimale zorg aan oncologische 

patiënten’. 
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1.3. Wetenschappelijk probleem 
Al langere tijd wordt door verschillende vooraanstaande ethici, zoals Tronto (1993), Van Heijst 

(2014b), Kittay (2019) en Houtlosser (2010) de vraag gesteld of er wel sprake kan zijn van 

professionele autonomie van zorgverleners . In haar proefschrift geeft de ethica Houtlosser (2010) aan, 

dat verpleegkundigen in Nederlandse ziekenhuizen een eigen rol, een eigen domein en uiteindelijk een 

eigen ethiek hanteren als zij beslissingen nemen rond morele dilemma’s over de vraag wat goede zorg 

is aan patiënten. Uit haar onderzoek komt naar voren dat verpleegkundigen een bijzonder perspectief 

hebben ten aanzien van patiënten. Om die reden wijkt hun ervaren autonomie volgens Houtlosser 

(2010) fundamenteel af van die van de artsen, omdat deze relationeel en contextueel is, gericht op de 

kwetsbaarheid van patienten, waarbij verpleegkundigen zich vaak in een afhankelijke positie 

bevinden. Artsen zouden eerder vanuit een intellectueel perspectief naar ethische dilemma’s kijken. 

Daarbij beschikken zij over meer medische en juridische bevoegdheden die hen minder afhankelijk 

maken bij het beoordelen van ethische dilemma’s. 

Volgen Tronto (1993) is iedereen een groot deel van zijn of haar leven afhankelijk van anderen 

waardoor het Kantiaanse ideaal van autonomie onhaalbaar zal zijn voor individuen. Van Heijst 

(2014b) stelt dat zorgen voor een ander geen daad is, maar een handeling die in gebed is in een 

zorgrelatie. Kittay (2019) stelt dat ook zorgverleners kwetsbaar zijn binnen de zorgrelatie, waardoor 

het vervullen va de behoefte van de zorgvrager al snel ten koste gaat van het vervullen van de 

behoeften bij de zorgverlener. Walker (2007) laat zien dat zorgpraktijken een geografie van 

verantwoordelijkheden zijn. Zorgverleners hebben een onderlinge afhankelijkheid van elkaar en van 

de zorgvrager. Dit maakt het ideaal van autonomie voor zorgverleners tot een illusie (Walker, 2007).  

Vanuit de onderlinge afhankelijkheidsrelatie tussen zorgvrager en zorgverlener is echter een vorm van 

‘relationele autonomie’ mogelijk (Christmas, 2020), waarin de zorgvrager en zorgverlener rekening 

houden met elkaars behoeften (Tronto, 1993). Steun en begeleiding van anderen kan juist de 

zorgvrager weer meer autonomie geven (Widdershoven, 2000).  

Maar op het concept van relationele autonomie is vanuit verschillende (zorg)ethici kritiek 

geformuleerd. Zo benoemt Christmas (2020) dat het concept berust op enkele bevraagbare 

vooronderstelling ten aanzien van het zelfvertrouwen dat wel of niet aanwezig dient te zijn bij degenen 

die autonoom willen handelen in relatie tot anderen. Gomez-Virseda (2019) heeft onderzocht dat 

relationele autonomie eerder een negatieve reactie is op de Kantiaanse versie van autonomie in plaats 

van een goed uitgewerkt positief concept. Het is echter een rijk concept dat vanuit vele disciplines 

wordt onderzocht en vanuit die disciplines ook voortdurend aangevuld wordt (Gomez-Virseda, 2019). 

Uit het bovenstaande volgen een tweetal wetenschappelijke problemen. 

Ten eerste kan de wetenschappelijke vraag worden in hoeverre het concept van relationele autonomie 

al dan niet gedeeltelijk of geheel samenvalt met de definitie van professionele autonomie, zoals in de 

vorige paragraaf door Elahi et al. (2020) is gedefinieerd.  
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Ten tweede komt uit de definitie van Elahi et al. (2020) naar voren als een eigenschap die zich in de 

loop van de jaren waarin verpleegkundige, c.q. zorgverleners, zich ontwikkelt. Rao et al. (2016) 

vragen zich af hoe autonomie zich ontwikkelt in een tijdperk waarin de medische en verpleegkundige 

wetenschap zich sterk ontwikkelt en tegelijkertijd geconfronteerd wordt met de toenemende 

complexiteit in de maatschappij. In dit kader is het interessant om na te gaan hoe relationele autonomie 

zich bij jong gediplomeerde verpleegkundigen ontwikkelt, aangezien zij de komende jaren in de zorg 

werkzaam zullen zijn. Maar tot nu toe is nog geen onderzoek gedaan naar de manier waarop jong 

gediplomeerde verpleegkundigen hun autonomie ervaren.  

Om deze redenen is het relevant om het concept van relationele autonomie empirisch te verrijken met 

de geleefde ervaring van jong gediplomeerde oncologieverpleegkundigen van hun autonomie bij het 

verlenen van goede zorg aan oncologische patienten. Onderzoek naar de geleefde ervaring van 

autonomie van jong gediplomeerde oncologieverpleegkundigen kan bovendien inzichten opleveren in 

de manier waarop autonomie van zorgverleners zich ontwikkelt en in hoeverre zij dit ervaren als 

relationele autonomie. Volgens Christmas lijkt vooral het zelfvertrouwen van zorgverleners een rol te 

spelen, maar daarvoor is nog geen empirisch bewijs voor gevonden.  

Samengevat blijkt uit de huidige wetenschappelijke literatuur, dat een relationele vorm van autonomie 

relevant blijkt te zijn voor verpleegkundigen (Tronto, 1993; Houtlosser, 2010; Kittay, 2019; Walker, 

2007; Van Heijst, 2014b), maar dat er vraagtekens zijn rond de uitwerking van verschillende 

deelconcepten (Christmas, 2020; Gomez-Virseda, 2019).  

Het onderzoeken van de geleefde ervaring van de relationele autonomie bij jong gediplomeerde 

zorgverleners – i.c. jong gediplomeerde oncologieverpleegkundigen van het FG&V- over de vraag wat 

goede zorg is aan oncologische patiënten biedt dan ook de mogelijkheid om het concept en de 

ontwikkeling van relationele autonomie vanuit de empirie te verhelderen en zo mogelijk te verrijken. 

 

1.4. Hoofdvraag 
Het maatschappelijke en wetenschappelijke probleemstellingen leiden tot de volgende hoofdvraag:  

 

‘Hoe kunnen zorgethische theoretische inzichten de geleefde ervaring van de (relationele)4 autonomie 

van jong gediplomeerde oncologieverpleegkundigen in het oncologiecentrum van het Franciscus 

Gasthuis & Vlietland  verhelderen en/of aanvullen bij het verlenen van goede zorg aan oncologische 

patiënten?’ 

                                                      
4 Het woord ‘relationele’ staat in de hoofdvraag en in de empirische deelvraag bewust tussen haakjes, omdat voorafgaand aan 

de studie nog niet bekend is of jong gediplomeerde oncologieverpleegkundigen autonomie ervaren, dan wel relationele 

autonomie. 
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Uit de hoofdvraag volgen drie deelvragen: 

1. Wat is de geleefde ervaring van jong gediplomeerde oncologieverpleegkundigen van het 

 FG&V van hun (relationele) autonomie bij het verlenen van goede zorg is aan oncologische 

 patiënten? 

2. Hoe kan de geleefde ervaring van de relationele autonomie van zorgverleners volgens 

 relevante (zorgethische) literatuur verhelderd worden?  

3. Op welke manier kunnen de theoretische zorgethische inzichten de empirische resultaten 

 verhelderen en eventueel aanvullen met betrekking tot de geleefde ervaring van jong 

 gediplomeerde oncologieverpleegkundigen van het FG&V van hun (relationele) autonomie bij 

 het verlenen van goede zorg aan oncologische patiënten? 

 

1.5. Doelstellingen 
Dit onderzoek streeft de volgende interne en externe doelstellingen na. 

 

Interne doelstelling: 

Het verhelderen en eventueel aanvullen van de geleefde ervaring van de (relationele) autonomie van 

jong gediplomeerde oncologieverpleegkundigen van het FG&V bij het verlenen van goede zorg aan 

oncologische patiënten vanuit theoretische zorgethische inzichten. 

 

Externe doelstelling: 

Het verder onderbouwen van het concept en de ontwikkeling van relationele autonomie van jong 

gediplomeerde oncologieverpleegkundigen door de geleefde ervaring van de autonomie van deze 

zorgverleners bij het verlenen van goede zorg aan oncologische patiënten te onderzoek te verhelderen 

en eventueel aan te vullen vanuit theoretische zorgethische inzichten. 
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Hoofdstuk 2  Relationele autonomie, een theoretische kader 

 

In dit hoofdstuk wordt het theoretische kader van het onderzoek beschreven. Het theoretisch kader 

draait om het sleutelbegrip ‘autonomie’ dat aan deze scriptie ten grondslag ligt.  

Uit het maatschappelijke (§ 1.2) en het wetenschappelijk probleem (§ 1.3.) blijkt dat het concept 

autonomie vanuit de praktijk anders kan worden opgevat dan vanuit zorgethisch hoek. In dit hoofdstuk 

wordt eerst het concept autonomie vanuit een zorgethisch theoretisch kader nader geduid. 

Eerst volgt een toelichting op de zorgethische inkadering van het onderzoek en de consequenties van 

deze kadering (§ 2.1). Vervolgens komt de visie van Kant op het begrip autonomie aan de orde, 

waarna enkele belangrijke kritieken op deze visie vanuit zorgethische inzichten (§ 2.2.) wordt 

doorgenomen. Daarna wordt het concept relationele autonomie verder uitgewerkt aan de hand van 

zorgethische inzichten, gevolgd door kritiek op het concept (§ 2.3.). Tenslotte wordt een voorlopige 

conclusie getrokken op basis van deze analyse op het concept (relationele) autonomie van 

zorgverleners (§ 2.4.). 

2.1. Zorgethische inkadering 
Het onderzoek vindt plaats binnen het wetenschappelijke kader van de zorgethiek.  

Carol Gilligan stelde voor het eerst vast dat er naast de juridisch theoretische manier ook een andere 

manier is om naar ethische dilemma’s te kijken, waarbij ook relaties en verantwoordelijkheden een rol 

spelen (Gilligan, 1982). Verschillende filosofen en ethici hebben dit idee vervolgens uitgewerkt naar 

een geheel eigen manier om ethiek te bedrijven, wat de verzamelnaam ‘zorgethiek’ heeft gekregen. 

De zorgethiek neemt niet de autonomie als uitgangspunt in haar visie op de wereld, maar het  concept 

zorg. Zorg is gedefinieerd als  

 

‘Caring be viewed as a species activity that includes everything that we do to maintain, continue, and 

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

selves, and our environment, all of which we seek to interweave in a complex, life-sustaining web.’  

(Tronto,1993) 

 

Zorg bestaat volgens Tronto (2013) uit vijf fasen: zorgen maken over bijvoorbeeld een zorgvrager, 

zorgen voor de behoeften van die zorgvrager, zorg verlenen aan de zorgvrager, het ontvangen van de 

zorg door de zorgvrager en tenslotte het zorgen met, waarbij de zorgbehoeften en de manieren waarop 

deze worden verwezenlijkt aansluiten op democratische verplichtingen aangaande rechtvaardigheid, 

gelijkheid en vrijheid.  

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) heeft de zorgethiek doorontwikkeld naar een interdisciplinair 

wetenschappelijke kader waarin steeds de vraag naar wat goede zorg is in een particuliere situatie 



9 

 

onderzocht wordt via de lenzen van een aantal critical insights met behulp van kwalitatief empirisch 

onderzoek, zie figuur 1.  

Volgens Leget, Van Nistelrooij, & Visse, (2017) staan de bronnen van de interdisciplinaire discussie 

enerzijds en die van de empirische  research anderzijds steeds met elkaar in discussie.  

 

Figuur 1: De Utrechtse visie op zorgethiek. 

2.2. Autonomie 
Autonomie is volgens Arendt (2020) voor het eerst beschreven door Augustinus (354-430) en Paulus 

(eerste eeuw) als  het idee van de ‘vrije wil’ in de filosofie uitgewerkt, wat gezien kan worden als een 

voorloper van het idee achter autonomie. Het is echter Immanuel Kant (1724-1804) die het begrip als 

kernconcept in zijn ‘Grondwerk voor de metafysica van de moraal’ (Cahn & Markle, 2016) in de 

filosofie heeft ingebracht.  

Voor Kant staat autonomie voor de capaciteit van mensen om zichzelf de vermeend objectieve morele 

wet op te leggen (Christman, 2020). Kant ziet autonomie van de wil als het ultieme morele principe, 

het vermogen van de wil om zijn eigen wetten aan zichzelf op te leggen, onafhankelijk van welke 

interne of externe overtuigingen dan ook (Cahn & Markie, 2016). Vrijheid ziet Kant niet als een 

negatieve vorm van het afwezig zijn van andere invloeden, maar vooral als het vermogen van de 

rationele mens om zelf zijn eigen morele wetten te ontwikkelen en op te leggen, die vervolgens 

beslissende autoriteit heeft over zijn eigen wil (Chrisman, 2022). Vervolgens stelt Kant dat de 
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rationele mens pas in vrijheid kan handelen als hij uit zichzelf de morele principes heeft ontwikkeld en 

zich daar vrijwillig naar richt in zijn dagelijkse handelen (Christman, 2022).  

2.2.1. Kritiek 

Op de visie van Kant hebben verschillende filosofen kritiek gegeven. De hier aangehaalde literaire 

bronnen geven de belangrijkste discussiepunten weer die met name door (zorg)ethische denkers en 

filosofen is gehouden ten aanzien van het concept autonomie. De aangehaalde (zorg)ethici zijn ieder 

op hun gebied vooraanstaande denkers en filosofen in de zorgethiek. Om die reden geven hun 

inzichten een goed beeld van de manier waarop het begrip autonomie vanuit zorgethische inzichten 

wordt verhelderd. 

Christman (2020) bekritiseert het idee, dat emoties volgens Kant bij autonomie geen rol zouden 

spelen. Het morele denken heeft volgens Kant namelijk uitsluitend een cognitieve basis, waarbij er 

weinig ruimte meer over blijft voor emoties. Onderliggend aan deze kritiek is het beeld dat alleen de 

cognitie beslissingen dient te nemen bij morele kwesties. Christman (2022) geeft aan dat gevoelens en 

passies ook zijn betrokken bij het nemen van beslissingen.  De cognitie en de emoties vormen volgens 

hem de basis voor het geven van oordelen (Christmas, 2022). 

Arendt (2020) geeft kritiek op het idee van ‘verruimde geestesgesteldheid’. Hiermee bedoelde Kant 

dat iedereen autonoom oordeelt op basis van een universele geldigheid van de werkelijkheid. Arendt 

(2020) vindt in tegenstelling tot Kant dat een oordeel over een specifiek voorval niet alleen afhangt 

van de individuele waarneming, maar ook over diens representatie van het individu van datgene wat 

niet waar kan worden genomen. Vervolgens zegt ze, dat oordelen des te representatiever zijn naar 

mate er meer standpunten van verschillende mensen in het denken aanwezig zouden zijn. Dit zouden 

geen objectief en universeel geldige oordelen zijn, maar eerder intersubjectieve of representatieve 

oordelen (Arendt, 2020).  

De theorie van Kant gaat uit van de veronderstelling dat de autonome mens geheel onafhankelijk van 

invloeden van buitenaf zijn of haar morele oordeel kan vormen. De zorgethica Kittay (2011) 

bekritiseert deze vooronderstelling. Ieder mens verkeert een groot deel van zijn of haar leven in een 

vorm van afhankelijkheid. Een ethiek die uitgaat van autonome individuen doet geen recht aan een 

inclusieve ethiek, waarin individuen, die altijd afhankelijk van anderen moeten zijn, een plaats hebben 

Kittay (2011). 

Kittay (2011) ziet dat de autonomie van zorgverleners beperkt wordt door het zorgethische inzicht van 

de kwetsbaarheid, in dit geval die van de zorgverleners. Deze uit zich in de transparantie van de 

zorgverlener. Hiermee bedoelt Kittay dat de zowel de perceptie als het beantwoorden van de behoeften 

van de zorgvrager noch geblokkeerd noch gebroken worden door de behoeften van de zorgverlener. 

Hoewel geen enkele zorgverlener ooit volledig transparant kan zijn, is dit idee van de transparante zelf 

voor Kittay wel een belangrijk uitgangspunt voor het verlenen van de zorg. Hierdoor ontstaat namelijk 



11 

 

een verhoging van de verantwoordelijkheid bij de zorgverlener. Dit lijkt haaks te staan op het idee van 

individuele autonomie voor zorgverleners (Kittay, 2019). 

Tegenover het Kantiaanse idee van individuele autonomie zet Kittay (2019) het 

‘kwetsbaarheidsprincipe, aangeduid als de vulnerablilty-responsive obligation. Hiermee bedoelt ze dat 

“(t)he needs of another call forth a moral obligation on the actions of another. The needs of another 

call forth a moral obligation on our part when  we are in a special position vis-á-vis that other to meet 

those needs” (Kittay, 2019). De relatie tussen de zorgvrager en zorggever staat daarbij voor deze 

speciale positie. Kittay (2019) merkt op dat zorgen voor iemand waar je een persoonlijke relatie mee 

hebt de zorgverlener kwetsbaar maakt. De maatschappij vooronderstelt dat het daarbij om 

gelijkwaardige individuen gaat, en dat de zorggever vrijheid van keuze heeft om de zorg wel of niet te 

verlener. Doordat de relatie functioneel niet gelijkwaardig is en er vaak een affectieve relatie tussen 

beiden bestaat is dat onmogelijk, ook niet in professionele zorgverleningsrelaties (Kittay, 2019).  

De rol van zorggever kan bovendien onvrijwillig zijn. Volgens Kittay (2019) is er een responsive 

obligation. De zorggever beantwoordt de kwetsbaarheid van de zorgvrager, omdat ze niet anders kan. 

Omdat dit tot kwetsbaarheid bij haarzelf kan leiden, moeten er andere mensen zijn die tegemoet 

komen aan haar eigen zorgvraag. Zo kan toch een soort gelijkwaardigheid ontstaan waarbij voor 

iedereen gezorgd wordt waar dat nodig is (Kittay, 2019).  

Toch blijft ook in haar visie ruimte voor autonomie van een zorgverlener. Voorwaarde daarvoor is wel 

dat verantwoordelijkheden van zorgverleners niet op een onrechtvaardige wijze hen mogen worden 

opgelegd. Gelijkheid tussen de zorgvrager en zorgverlener kan niet uitgaan van het onafhankelijk van 

elkaar zijn, maar van de onderlinge verbondenheid van ieder individu dat bij zorg is betrokken. Alleen 

dan kunnen relaties ontstaan waarbij onderlinge behoeften kunnen worden vervuld (Kittay, 2019). 

De zorgethische filosofe Margeret Urban Walker (2007) beschouwt autonomie voornamelijk vanuit 

het zorgethisch inzicht verantwoordelijkheid. Zij ziet het concept autonomie als een uiting van het 

abstract theoretisch-juridisch manier van ethisch redenen. Het concept van een autonome mens dat zijn 

eigen leven volledig onafhankelijk kan plannen – zonder daarbij op de één of andere manier de 

belangen van een ander te benadelen - past niet in een praktijk zoals de zorgpraktijk, waarin de 

verantwoordelijkheden ongelijk verdeeld zijn over de deelnemers aan die praktijk (Walker, 2007). 

Zij stelt daar tegenover het expressief-collaboratieve model, waarin vastgesteld kan worden wat 

morele normen precies zijn en hoe ze ingezet én vermenigvuldigd worden tijdens interacties tussen 

personen onderling. Moraliteit ligt volgens deze visie besloten in de praktijk. Door het schetsen van de 

geografie van verantwoordelijkheden, de geographies of responsibility, wordt duidelijk hoe complex 

deze structuren zijn.  

Walker (2007) meent dat als moraliteit in praktijken voorkomt, men zich moet afvragen wat die 

morele praktijken karakteriseert. Morele praktijken zijn verantwoordelijkheidspraktijken, waarin er 

een gezamenlijk verstandhouding is over wie wat mag doen bij wie en wie wat geacht wordt te doen 

voor wie. Dergelijke verantwoordelijkheidspraktijken roepen om gedetailleerde en situationele 
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beschrijvingen van verwachtingen en onderhandelingen die aan  verantwoordelijkheden toegewezen 

kunnen worden. Dit idee van interpersoonlijke verantwoordelijkheden beperkt autonoom handelen in 

verantwoordelijkheidspraktijken (Walker, 2007). 

Daar staat wel tegenover dat binnen die interpersoonlijke verantwoordelijkheden, ofwel geographies 

of responsibility, een zorggever autonoom kan handelen, zolang de onderlinge relaties gerespecteerd 

worden, dan wel door verantwoordelijkheid over te dragen bijvoorbeeld van arts naar verpleegkundige 

(Walker, 2007). 

Zorgethica Van Heijst (2014a) voegt aan de geografie van verantwoordelijkheden van Walker (2007) 

toe dat gevoelens en de mate van nabijheid morele betekenis hebben. Professionele zorgverlening 

brengt nabijheid, vaak door lichamelijk contact, met zich mee. Dit zadelt professionele zorgverleners  

op met extra verantwoordelijkheid. Maar kijkend naar de mate waarop de formele 

verantwoordelijkheid, dat wil zeggen de bevoegdheid om in te grijpen in het primaire zorgproces van 

patiënten, dan valt op dat het vaak niet de zorgverleners die het dichtst bij het bed staan die formele 

verantwoordelijkheid dragen. Het zijn juist degenen die het verst van het bed af staan, die formele 

verantwoordelijkheid dragen en daarmee de grootste mate van autonomie bezitten  (Van Heijst, 

2014a).  

Daarmee is het niet nabijheid die de formele verantwoordelijkheid vastlegt, maar de macht en positie 

van zorgverleners in een organisatie. Dit gaat in tegen het idee van Walker (2007), dat 

verantwoordelijkheid evenredig zou moeten zijn met nabijheid. Dit gebrek aan formele 

verantwoordelijkheid en autonomie aan de ene kant en grotere verantwoordelijkheidsgevoelens 

vanwege de nabijheid met de zorgvrager zelf kan zorgverleners frustreren (Van Heist, 2014a). 

Van Heijst (2014a) wijst vervolgens op het feit dat opleidingen in de gezondheidszorg zich 

voornamelijk richten op het idee dat zorgverleners zich rationeel en objectiverend dienen op te stellen. 

Maar conform het idee van Walker (2007) dienen gevoelens en reflectie daarop ook onderdeel van het 

curriculum uit te gaan maken. 

De filosofe Tronto (1993) beredeneert dat iedereen ooit in zijn of haar leven afhankelijk is van zorg 

van anderen, wat ons als mens nooit volledig autonoom maakt. Zij heeft een belangrijke bijdrage 

geleverd door autonomie vanuit het zorgethisch inzicht van macht en positie te bekritiseren.  

Zij ziet bijvoorbeeld dat degenen die ‘zorgen voor’ in de Westerse maatschappijen vaak een 

ondergeschikte, slechter betaalde en afhankelijke machtspositie hebben ten opzichte van diegenen die 

de zorgverleners betalen. Ze stelt dat zolang het idee van de autonome man bestaat, dit idee altijd 

diegenen die zorg nodig hebben marginaliseert (Tronto, 2013). De enige manier om uit deze val te 

komen is het opzetten van een maatschappij, waarbij het concept zorg de basis wordt van de 

democratische maatschappij (Tronto, 2013). Daarbij laat ze zien dat machtsposities gevolgen hebben 

voor de mate waarin de zorgvrager en de zorgverlener daadwerkelijk autonoom kunnen handelen. 

Tronto definieert (2013) autonomie als de afwezigheid van overheersing door anderen. Door 

overheersing veranderen individuen in afhankelijke personen, waardoor autonomie een illusie wordt 
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(Tronto, 2013). In de huidige maatschappij worden individuen op verschillende manieren door 

anderen overheerst. Overheersing kan plaats vinden tussen individuen onderling, zoals hierboven 

beschreven.  Maar niet alleen personen kunnen andere personen overheersen, ook sociale constructies 

zoals seksisme en racisme kunnen individuen overheersen. Dergelijke constructies worden gedragen 

door het handelen van individuen binnen een groter kader van culturele betekenis die de zelfperceptie, 

verlangens en keuzes van individuen verstoort (Tronto, 2013). Dit zorgt voor ongelijkheid in relaties 

tussen individuen die zich racistisch uiten enerzijds en racisme moeten ondergaan anderzijds, wat hun 

vrijheid van handelen ondermijnt (Tronto, 2013, p.p. 90, 91). Hieruit ontstaat een wereld waarin 

individuen niet vrij kunnen kiezen, zoals het concept van autonomie verondersteld (Tronto, 2013, pp. 

90, 91). 

 

2.3. Relationele autonomie 
Mede aan de hand van bovenstaande kritiek is het idee van relationele autonomie ontstaan (Gomez-

Virseda, 2019; Christmas, 2020). Daarbij is het individualistische karakter van autonomie aangevuld 

met het idee dat de autonomie van een individu altijd in relatie staat met die van anderen. Daarnaast 

erkent relationele autonomie dat de dynamiek van overwegingen over de vraag naar het morele mede 

beïnvloed wordt door relaties die individuen hebben. Om die reden kan er geen sprake zijn van 

individualistische autonomie (Christmas, 2020).  

Een andere belangrijke toevoeging binnen het concept van relationele autonomie is, dat hier het belang 

van sociale ondersteuning en erkenning van een individu in mee is genomen, omdat dit een positief 

effect heeft op diens zelfvertrouwen en zelfrespect (Christman, 2020). 

Gomez-Virseda et al. (2020) hebben in een systematic review onderzoek gedaan naar de manier 

waarop een vijftigtal artikelen het concept relationele autonomie hebben uitgewerkt. Volgens hen 

houden de meeste onderzoekers vast aan het idee dat er een vorm van autonomie bestaat. In de 

onderzochte artikelen wordt het idee van autonomie aan de hand van de twee dimensies van autonomie 

– te weten zelfbeschikking en zelfbeslissing – en de drie condities van autonomie –  vrijheid, 

competentie en authenticiteit – verder onderzocht. Daarbij viel het Gomez-Virseda et al. (2020) op, dat 

de meeste artikelen de nadruk blijven leggen op het recht van het individu ten opzichte van het recht 

van het grotere sociale geheel van relaties binnen de maatschappij. Het beïnvloeden van een patiënt 

door een arts om een behandeling te kiezen, die in het beste belang van de patiënt zou zijn in de ogen 

van die arts, zou een vorm van paternalisme zijn (Gomez-Virseda et al., 2020).  

Tronto (1993) heeft als politiek filosofe haar politieke ideeën over democratie uitgewerkt vanuit het 

idee van zorg, zoals in §2.2. is gedefinieerd. Volgens Tronto (1993) zorgt het uitgangspunt van zorg 

ervoor dat het bereiken van gelijkheid een politiek doel wordt in plaats van een fictionele 

veronderstelling zoals bij autonomie het geval is. Want in het geval van het laatste gaan filosofen er 

vanuit dat ieder mens gelijkwaardig is, terwijl de mens weet dat mensen niet gelijkwaardig worden 
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behandeld. Tronto (1993) meent dat het idee van relationele verbonden met elkaar zijn, betekent dat de 

mens zich dient af te vragen hoe het probleem van de onderlinge afhankelijkheid kunnen oplossen.  

Tronto (1993) stelt vijf elementen voor die benodigd zijn om goede zorg te kunnen leveren waarbij 

recht gedaan wordt aan de onderlinge relationele autonomie van de zorgvrager en zorgverlener. Dit 

zijn: het aandacht hebben voor de behoeften van anderen  (attentiveness), het nemen van 

verantwoordelijkheid voor het verlenen van zorg aan anderen (responsibility), het bezitten van de 

competentie om de zorg uit te voeren (competence), ontvankelijkheid voor de geleverde zorg van de 

zorgvrager (responsiveness) en integriteit gedurende het gehele proces van zorg (integrity). Aan de 

hand van deze elementen worden de onderlinge relaties tussen zorgverleners en zorgvragers versterkt 

volgens Keyes, Webber en Beveridge (2015). 

2.3.1. Kritiek 

Hoewel het idee van relationele autonomie beter aansluit op de inzichten van de denkers uit de vorige 

paragraaf, blijven er veel onduidelijkheden rondom het idee van relationele autonomie (Gomez-

Virseda et al., 2019; 2020; Christman, 2020). 

Zo vraagt Christman (2020) zich af, waarom relaties bepalend zijn in het vaststellen van autonomie, in 

plaats van dat zij vooral alleen iets aan het idee van autonomie toevoegen.  

Daarnaast is de rol van zelfvertrouwen en zelfrespect in relationele autonomie volgens Christmas  

(2020) nog grotendeels onbekend, terwijl die in het kader van relationele autonomie van grote invloed 

zouden kunnen zijn, omdat het gaat over relaties tussen individuen. 

In een systematic review hebben Gomez-Virseda et al. (2020) onderzoek gedaan naar de manier 

waarop het concept ‘relationele autonomie’ in 50 artikelen is uitgewerkt. Daarbij viel het Gomez-

Virseda et al. (2020) op dat veel publicaties het begrip relationele autonomie vooral tegenover het idee 

van individuele (Kantiaanse) autonomie zetten, in plaats van een eigen interpretatie van het concept te 

ontwikkelen. Daardoor zien ze in veel publicaties een dichotomie tussen relationele en individuele 

autonomie (Gomez-Virseda et al., 2020). 

Daarnaast zien Gomez-Virseda et al. (2020) geven aan dat het concept relationele autonomie een rijk 

en complex idee is, dat vanuit een groot aantal filosofische bronnen inmiddels naar is bestudeerd. 

Verschillende antropologische en filosofische artikelen werkten het concept bijvoorbeeld uit aan de 

hand van de onderlinge afhankelijkheid van individuen en hun verbondenheid. Een deel van de 

onderzochte artikelen eerder vanuit embodiment en kwetsbaarheid. Deze inzichten konden in 

verschillende artikelen verbonden worden met wederkerigheid. Daarbij valt wel op dat een 

opsomming van de verschillende inzichten die in de onderzochte artikelen gebruikt zijn een grote 

overeenkomst hebben met de zorgethische inzichten zoals deze in de visie van de UvH gebruikt 

worden, zie paragraaf 2.1. 

Gomez-Virseda et al. (2020) zien echter dat veel onderzochte artikelen slechts vanuit één of twee 

bronnen het concept uit te werken, waardoor te weinig (zorg)ethische inzichten betrokken worden om 
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het rijke en complexe concept goed te kunnen vangen. Door relationele autonomie vanuit 

verschillende onderzoeksvelden verder uit te werken kan het concept in betekenis toenemen voor het 

gebruik ervan in de praktijk (Gomez-Virseda et al., 2020). 

Wat Gomez-Virseda et al. (2020) ook opvalt is de beperkte operationalisatie van het concept in de 

verschillende studies. Zij zagen dat er een grote variatie te zien was in de onderzochte artikelen uit hun 

systematic review. Relationele autonomie werd gebruikt bij het opzetten van dialogen om beslissingen 

rondom het levenseinde te kunnen nemen, bij shared decision making, het veranderen van beleid en 

wetgeving rondom levenseinde beslissingen en het beïnvloeden van morele onderbouwing van 

levenseinde beslissingen. Maar bij al deze praktijken bleek dat het gebruikte concept van autonomie te 

beperkt was uitgewerkt door het gebruik van slechts een gering aantal bronnen (Gomez-Virseda et al., 

2020). Zij adviseren onderzoekers die relationele autonomie nader willen doorgronden om ten eerste 

het concept zelf uit te werken aan de hand van het groot aantal (zorg)ethische inzichten, ten tweede 

een dialoog aan te gaan tussen de verschillende uitgangspunten van het concept relationele autonomie 

en ten derde een uitwerking van het concept te maken dat gebruikt kan worden in de dagelijkse 

praktijk. 

 

2.4. Voorlopige conclusie 
In dit hoofdstuk is het theoretische concept van individuele autonomie van zorgverleners nader 

verklaard vanuit verschillende (zorg)ethische inzichten. Vanuit de (zorg)ethische inzichten van 

affectiviteit (Christmas, 2020), representatie (Arendt, 2020),  kwetsbaarheid (Kittay, 1999; Tronto, 

2013), verantwoordelijkheid (Walker, 2007; Van Heijst, 2005) en macht en positie (Van Heijst, 2005; 

Tronto, 1993, 2013) blijkt het concept van autonomie niet goed aan te sluiten op de complexe 

praktijken van zorgverleners. De kritiek die met name vanuit de zorgethische inzichten kwetsbaarheid, 

verantwoordelijkheid en macht en positie gegeven wordt, laat zien dat autonomie voor zorgverleners 

een illusie is. 

Autonomie van zorgverleners zoals oncologieverpleegkundigen is namelijk onlosmakelijk verbonden 

aan de autonomie van zorgvragers en aan andere betrokkenen bij de zorgverlening zoals artsen, aan 

hun positie in de instelling waarin ze werken, aan de opleiding die ze hebben gevolgd en aan de mate 

van zelfvertrouwen en zelfrespect die ze in de loop der jaren hebben opgebouwd. 

Volgens zorgethici is autonomie te vinden in de zorgpraktijken zelf (Walker, 2007; Kittay, 2019). 

Daarbij is er sprake van onderlinge afhankelijkheidsrelaties en onderlinge 

verantwoordelijkheidsrelaties. Deze beperken de autonome handelingen van de deelnemers van die 

praktijk enerzijds, maar geven anderzijds ook ruimte aan eigen invulling van zorghandelingen, zolang 

deze rekening houden met die relaties (Walker, 2007; Kittay, 1999). Er is altijd een vorm van 

onderlinge afhankelijkheid (Tronto, 1993). Via de ideeën van Walker (2007) en Tronto (2013) lijkt 

binnen de onderlinge relaties ruimte te zijn voor autonome handelingen tussen de verschillende 
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deelnemers aan die praktijk, zolang die praktijk volgens democratische principes is georganiseerd. 

Daarbij dient de gedachte dat zorgverleners alleen verantwoordelijkheid voelen voor zorgvragers waar 

zij een band mee hebben (Van Heijst, 2005), meegenomen te worden.  

Relationele autonomie lijkt als concept beter bruikbaar te zijn, omdat de individuele autonomie een 

relatie aangaat met de verschillende invloeden van anderen die eveneens een rol spelen in de 

zorgpraktijk (Christmas, 2022). Echter blijkt het concept van relationele autonomie nog niet voldoende 

uitgewerkt te zijn, is het te vaak een reactie op individuele autonomie en is het niet voldoende 

geoperationaliseerd (Gomez-Virseda et al., 2020). 

 

2.5. Sensitizing concepts 
In het theoretische kader komen drie critical insights naar voren, die de empirische data in deze 

scriptie kunnen verhelderen en mogelijk aanvullen: verantwoordelijkheid, kwetsbaarheid en macht en 

positie. De besproken zorgethici denkers gebruiken met name deze inzichten om hun kritiek op het 

Kantiaanse concept autonomie te verhelderen. Vanuit deze drie zorgethische inzichten is duidelijk 

geworden dat het traditionele concept autonomie voor zorgverleners een onhoudbaar concept is, 

vanwege de direct band met de zorgvragers. Om die redenen worden deze inzichten gebruikt om de 

empirische data te verhelderen, door ze als sensitizing concepts in te zetten bij de zorgethische 

discussie.  
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Hoofdstuk 3: Methode 

 

In dit hoofdstuk wordt de in dit thesisonderzoek gebruikte onderzoeksmethode beschreven. In § 3.1. 

komt allereerst de onderliggende onderzoeksbenadering aan de orde, te weten de fenomenologie. 

Vervolgens wordt in § 3.2. ingegaan op de gebruikte onderzoeksmethode Interpretive Phenomology 

Analysis (IPA). Daarna wordt de casusdefinitie en onderzoekseenheid in § 3.3. toegelicht. In § 3.4. 

volgt een toelichting op de empirische dataverzameling en –analyse. De conceptuele data-verzameling 

en –analyse volgt in § 3.5. Tenslotte worden in § 3.6. de ethische overwegingen en in § 3.7. de 

kwaliteitseisen die aan deze thesis zijn verbonden, toegelicht. 

 

3.1. Onderzoeksbenadering 
Voor dit onderzoek is een kwalitatieve onderzoeksmethode gekozen. In deze thesis wordt de betekenis 

achter de geleefde ervaring van de relationele autonomie van oncologieverpleegkundigen gezocht door 

de hoofdvraag uit paragraaf 1.4. te beantwoorden. De aard van deze vraag kan niet worden 

beantwoord met een onderzoek naar de relatie tussen verschillende onderzoeksobject, zoals het geval 

is bij kwantitatieve benaderingen. Vragen naar de betekenis achter een onderzoeksobject kunnen het 

best beantwoord worden met kwalitatief onderzoek (Smith et al., 2022). 

De hoofdvraag van deze thesisscriptie leent zich goed om vanuit de fenomenologie beantwoord te 

worden. Fenomenologie maakt geen onderscheid in subject-object, maar spreekt over de ‘ik-wereld’, 

dat verwijst naar de ‘onlosmakelijke verbondenheid van de mens met de wereld’ (Van der Meide, 

2015). Merleau-Ponty heeft volgens Van der Meide (2015) het concept van lichamelijkheid 

toegvoegd, waarmee bedoeld werd dat de wereld betekenisvol wordt via het lichaam. 

In deze scriptie wordt gezocht naar het begrijpen van de ervaring van de autonomie van jong 

gediplomeerde oncologieverpleegkundige. Dit fenomeen is uitermate complex, zoals uit de analyse in 

hoofdstuk 2 blijkt. Het onderzoek richt zich op het kunnen begrijpen, verklaren en blootleggen van de 

complexiteit en veelzijdigheid van het fenomeen van de morele autonomie bij jong gediplomeerde 

oncologieverpleegkundigen. Daarbij past een onderzoeksbenadering die zich vooral richt op het 

begrijpen en blootleggen van de manier waarop individuen fenomenen ervaren en begrijpen. 

Uit het vorige hoofdstuk wordt al duidelijk hoe complex en gelaagd relationele autonomie is. De 

onderzoeken naar verpleegkundige autonomie in de praktijk (Ehali et al., 2020; Rao et al., 2016) laten 

ook zien dat er vele manieren zijn om naar autonomie in de verpleegkundige praktijk te kijken. Dat de 

onderzoeker deel uitmaakte van het team waarin de participanten werkten, maakte dat er tijdens het 

onderzoek een intersubjectiviteit ontstond tussen de uitkomsten en de onderzoeker, die van sommige 

uitkomsten dieper liggende achtergronden kende of vermoedde. Verschillende indrukwekkende 

casussen uit de interviews zorgden ervoor dat de onderzoeker meeleefde met de participanten, wat de 

intersubjectiviteit bij de onderzoeker versterkte. Dit gegeven vereiste een onderzoekshouding die 
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gestoeld was op het accepteren van deze intersubjectiviteit enerzijds en het leren onderscheiden van 

subject en object anderzijds, wat overeenkomt met de fenomenologische benadering.   

 

3.2. De keuze voor IPA als onderzoeksmethode 
Volgens Smith et al. (2022) is IPA een geschikte methode bij onderzoeksvragen die zich richten op het 

geven van betekenis aan een fenomeen – zoals de relationele autonomie - in een afgebakende context 

– zoals het oncologiecentrum van het FG&V – die zich bij participanten voor op een vergelijkbare 

manier voordoet – zoals jong gediplomeerde oncologieverpleegkundigen. Om die reden sluit IPA als 

methode goed aan op de eerste onderzoeksvraag. 

Een volgende reden om IPA als methode te gebruiken is de nadruk op fenomenologie als belangrijkste 

onderzoeksbenadering van IPA. Met name de mate waarin reflexiviteit en bridling in de methode zijn 

verwerkt waren voor dit onderzoek van belang (Smith et al., 2022; Alase, 2017).  

Reflexiviteit zorgt ervoor dat de verzamelde data steeds weer opnieuw van verschillende perspectieven 

wordt bekeken. Dat was in dit onderzoek van groot belang doordat de onderzoeker op dezelfde 

afdeling werkte als de participanten. Tijdens een interview ontstond bijvoorbeeld een ongemakkelijke 

situatie. De betreffende participant gaf te kennen binnenkort een andere baan te hebben. De 

onderzoeker, zelf coördinator van de afdeling, kreeg hartkloppingen en een droge keel, ging twijfelen 

over de eigen rol als coördinator op de afdeling. De IPA methode erkent dat dergelijke situaties 

kunnen ontstaan en geeft aan dat onderzoekers op die momenten reflexiviteit dienen na te streven, wat 

de onderzoeker heeft gedaan door de gebeurtenis te verwerken in het reflexieverslag (Smith et al., 

2022; Van der Meide, 2015). 

Het onder ogen zien van de eigen vooronderstellingen en deze ‘tussen haakjes’ zetten is van extra 

belang als het onderzoek uitgevoerd wordt op de afdeling van de onderzoeker (Smith et al., 2022). IPA 

gaat in op de fenomenologische attitude en hoe deze aan te nemen, bijvoorbeeld door bridling van de 

vooronderstellingen. Dit doet IPA van het moment van planning van het onderzoek tot aan het 

uitwerken van de resultaten. Steeds weer staat IPA stil bij de vraag of een vooronderstelling het zicht 

wegneemt van de werkelijke observatie, door aan te geven hoe de fenomenologische attitude kan 

worden aangenomen (Smith et al., 2022). 

IPA als methode leent zich goed voor een onderzoek, waarbij de onderzoeker zich in een 

hermeneutisch gesprek begeeft met de data die hij tot zich krijgt gedurende het onderzoek. De 

gesprekken met de participanten konden via de hermeneutische cirkel worden uitgewerkt, zie ook 

data-analyse. Maar de data hoeft zich daartoe niet te beperken tot de participanten (Smith et al., 2022; 

Van der Meide, 2015; Alase, 2017). Ook de eigen ervaringen en de ervaringen van anderen in de 

onderzoekseenheid kunnen mee worden genomen. 

IPA richt zich tenslotte op de individuele ervaringen of op het niveau van een individuele casus, vanuit 

de stroming van de ideografie (Smith et al., 2022). Voorafgaand aan de interviews werd een 
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interviewgids uitgewerkt, waarin één belangrijke doorvraag inging op individuele casussen waarbij de 

autonomie naar worden was gekomen, of juist onder druk was komen te staan. Door de geleefde 

ervaring van de oncologieverpleegkundigen bij dergelijke casussen uit te vragen kwam de 

beantwoording van de hoofdvraag in zicht.  

Om deze redenen is gekozen om IPA te gebruiken als onderzoeksmethode voor dit onderzoek. 

 

3.3. Empirische casusdefinitie en onderzoekseenheid 
De onderzoekseenheid was de oncologieafdeling van het oncologiecentrum van het FG&V. In tabel 1 

staan enkele belangrijke kenmerken van de afdeling. 

 

Kenmerk   

Aantal bedden Tijdens onderzoek: 24 

Waarvan: Reguliere opnamebedden 23 

 Triagebed 1 

Personeelsleden: Tijdens onderzoek 42 

Waarvan:    

 Afdelingsassistenten 3 

 Secretaresses 6 

 Oncologieverpleegkundigen 12 

 Leerling- 

oncologieverpleegkundigen 

6, waarvan 2 ivm ziekte tijdelijk 

gestopt 

 Aspirant leerling 

oncologieverpleegkundigen 

6 

 Trainees 2 

 Leerlingen HBO-V/MBO-V 4  

 Coördinatoren  2 

 Manager 1 

 Oncologen 4 

 Hematologen 4 

 Longoncologen 4 

Tabel 1: Aantal bedden en personeelsleden afdeling oncologie 

 

De afdeling werd geleid door een teammanager, die ondersteund werd door twee coördinatoren. De 

onderzoeker was één van de twee coördinatoren. 
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De afdeling was een samenvoeging van twee onafhankelijke afdelingen oncologie die in beide 

ziekenhuizen voor februari 2020 bestonden.  

Het medisch beleid werd bepaald door acht specialisten, waarvan drie hematologen. De dagelijkse 

medisch zorg werd verleend door arts assistenten, die in opleiding waren tot internist. 

De zorg en behandeling van oncologische patiënten werd in de ochtend voorbereid door een 

gezamenlijk moment van overleg (de visite) tussen de arts assistenten en de verpleegkundigen. ’s 

Middags stelde op basis van de bevindingen de specialist van dienst het definitieve medisch beleid op 

met de arts assistent. Op dat moment was er geen oncologieverpleegkundige aanwezig. In avond-, 

weekend- en nachtdiensten was er één arts assistent aanwezig in het Vlietland ziekenhuis voor de 

oncologiepatiënten.  

Daarnaast was er een arts assistent oproepbaar vanuit de spoedeisende hulp afdeling van het Vlietland 

of vanuit het Gasthuis ziekenhuis voor de longoncologische patiënten van de afdeling. Beide arts 

assistenten kregen tijdens de dienst supervisie vanuit een specialist die niet per sé een 

(long)oncologiespecialist was. Het kon ook een specialist in nierziekte of diabetes of, in het geval van 

de longoncologische patiënten, COPD zijn.  

3.3.1. De participanten 

Voor de keuze van de participanten is specifiek gekeken naar een groep, die onderling dicht bij elkaar 

zit op met name het gebied van ervaringsjaren als oncologieverpleegkundigen. Daarbij ging de 

voorkeur naar jong gediplomeerden, omdat zij nog expliciet bezig zijn met het ontwikkelen van hun 

gevoel voor relationele autonomie. Deze keuzes pasten bij de ideeën van Smith et al. (2022). De 

inclusiecriteria voor de participanten staan in tabel 2.  

 

Inclusiecriterium:   

Diploma oncologieverpleegkundige 12  

Waarvan opleiding korter dan 2 jaar 

geleden afgerond 

 5 

tussen 18 en 67 jaar  5 

informed consent getekend  5 

Meegedaan met het onderzoek:  5 

Tabel 2: inclusiecriteria onderzoek 

In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de ervaring die de participanten hadden opgedaan sinds het 

behalen van hun diploma van oncologieverpleegkundige. De leeftijd van alle participanten lag tussen 

25 en 30 jaar. 
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Kenmerken Diploma Oncologie 

P1 2 maanden 

P2 2 maanden 

P3 7 maanden 

P4 14 maanden 

P5 14 maanden 

Tabel 3: aantal maanden sinds diplomering participanten 

In het geval van het oncologiecentrum van het FG&V kwamen vijf oncologieverpleegkundigen in 

aanmerking om mee te doen aan het onderzoek. Deze stemden allen in met het onderzoek. Een IPA 

onderzoek in het kader van een masterstudie zou idealiter ook een aantal participanten van 4 tot 6 

participanten dienen te hebben (Smith et al., 2022). Daarmee voldeed deze studie aan de adviezen van 

Smith et al. (2022). 

 

3.4. Empirische dataverzameling  
De participanten werden geïnterviewd aan de hand van semi-gestructureerde interviews. Het doel van 

deze interviews was om de betekenis te achterhalen van de ervaringen die de participanten hebben 

gehad met relationele autonomie.  

Bij het afnemen van de interviews werd rekening gehouden met de omstandigheden waar de 

participanten zich op dat moment verkeerde, zowel in lichamelijk als geestelijk opzicht (Smith et al., 

2022). Één participant kwam net uit de nachtdienst, waardoor ze vermoeid was. Een andere participant 

stond op het punt om ontslag te nemen vanwege het ontbreken van autonomie in haar eigen 

werkzaamheden. De onderzoeker gaf aan de participanten ruimte om door ontspanning de omslag te 

maken van een werkhouding naar een ontspanning houding waarin zij open stonden voor vragen over 

hun relationele autonomie. Pas nadat de participanten aan de onderzoeker aangaven er klaar voor te 

zijn werd het interview gestart. 

Smith et al. (2022) adviseren rekening te houden met het tijdstip van het interview om zo een open 

gesprek te kunnen faciliteren. Het tijdstip waarop de interviews zijn gehouden ging daarom steeds in  

overleg met de participanten. Drie verpleegkundigen gaven aan er geen probleem mee te hebben om 

het interview buiten werktijd te doen. Twee verpleegkundigen wilden het interview in werktijd af laten 

nemen. Aan dat verzoek is voldaan. 

Daarnaast is een datamanagementplan opgesteld waarin vast wordt gelegd hoe de onderzoeksdata 

zullen worden beheerd. Dit datamanagementplan is uitgewerkt via de site die vanuit het UvH ter 

beschikking is gesteld aan alle onderzoekers vanuit de UvH (https://dmponline.dcc.ac.uk/) en voldoet 

aan de richtlijnen van de UvH (bijlage 1). 

https://dmponline.dcc.ac.uk/
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3.4.1. Empirische data-analyse 

De interviews voor het fenomenologisch onderzoek werden getranscribeerd met behulp van een 

transcriptiebureau waar de UvH een samenwerking mee heeft. Deze transcripties werden verder 

uitwerkt door aantekeningen te maken aan de hand van de geluidsopname. Van belang waren 

aantekeningen over de toon en de context waarin bepaalde uitspraken gedaan werden. Na het 

transcriberen volgden de stappen van het verzamelen en analyseren van de data volgens Smith et al. 

(2022), volgens een iteratief en deductief proces. 

1. Eerst werden zin voor zin de beweringen, zorgen en ervaringen van iedere participant 

geanalyseerd. 

2. Mogelijke patronen werden ontdekt en uitgewerkt, zodat overeenkomsten en verschillen, 

gelijkwaardige uitspraken en nuances van uitspraken duidelijk werden. Dit gebeurde eerst 

door alleen de eerst participant te analyseren om vervolgens tussen participanten onderling 

deze overeenkomst en verschillen uit te werken. 

3. De ontwikkeling van een dialoog tussen de onderzoeker, de data en de psychologische kennis 

over de vraag wat de beweringen, uitspraken en zorgen van de participanten zouden kunnen 

betekenen, in de context van hun verhaal, leidend tot een meer interpretatief verslag van de 

data. Deze stap leidt tot het opstellen van thema’s die de geleefde ervaring van de relationele 

autonomie omvatten. 

4. Het ontwikkelen van een structuur waarin de relaties tussen de thema’s naar voren komt. 

5. Het organiseren van alle data in een format dat geschikt is om de verwerking ervan vanuit de 

eerste notities tot aan de uiteindelijke structuur van de thema’s te kunnen volgen. 

6. Het gebruik maken van samenwerking, supervisie of audit om de coherentie en plausibiliteit 

van de interpretatie te ontwikkelen. 

7. Het ontwikkelen van een compleet narratief, onderbouwd door gedetailleerde commentaren 

van illustratieve teksten uit de interviews, dat de lezer door de interpretatie van de 

beantwoording van de hoofdvragen neemt, gewoonlijk door thema voor thema uit te werken. 

8. Reflectie op de eigen perceptie, concepties en processen. 

De route door deze stappen was zeker niet per sé lineair, er was ruimte om heen en weer te gaan tussen 

de verschillende stappen (Smith et al., 2022). 

In bijlage 2 is een weergave gegeven van de manier waarop de thema’s uit de empirische data tot stand 

zijn gekomen. 
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3.5. Conceptuele dataverzameling en –analyse 
Na het afronden van het empirisch onderzoek is de conceptuele dataverzameling gestart. Daarbij 

werden de thema’s uit het empirisch onderzoek aan gebruikt als basis voor de zoektocht in de 

relevante literatuur. 

Ten eerste werd relevante literatuur gezocht in de literatuurlijsten van de verschillende vakken van de 

master Zorgethiek en beleid. Daarbij werd gezocht naar de zoektermen uit tabel . Dit leverde steeds 

een groot aantal relevante artikelen, boeken en hoofdstukken uit boeken op met teksten die gebruikt 

konden worden in het kader van deze scriptie. Na het doorlezen van deze artikelen konden enkele 

andere artikelen en boeken worden gevonden uit de literatuurlijsten van deze artikelen.  

Ten tweede werden enkele artikelen gevonden na het zoeken op relevante databases die in één keer 

benaderd zijn via de bibliotheek van het FG&V. Onder de databases vallen Pubmed, Cinahl en Google 

Scholar. De belangrijkste zoektermen daarbij werden gehaald uit de hoofdvraag, aangevuld met 

termen die aansloten op de empirisch gevonden thema’s en die vanuit de zorgethische discussie naar 

voren zijn gekomen. Deze werden vertaald van het Nederlands naar het Engels, zie tabel 4. Ook is 

gebruik gemaakt van het sneeuwbaleffect om relevante artikelen te vinden uit de literatuurlijst van 

andere relevante artikelen. 

Nederlands Engels 

(Relationele) autonomie (Relational) autonomy 

Oncologieverpleegkundige Oncology nurse 

Oncologie Oncology 

Zorgethiek Ethics of Care en synoniemen 

Geleefde ervaring Lived experience 

Aanvullende zoektermen:  

Compassie Compassion 

Verantwoordelijkheid Responsibility 

Persoonlijkheid Personality 

Wederkerigheid Reciprocity 

Tabel 4: zoektermen conceptuele data-analyse 

3.5.1. Data-analyse 

De gevonden literatuur werd doorgenomen op met name de (relationele) autonomie van 

(oncologie)verpleegkundigen. Daarbij konden de thema’s uit de empirische onderzoeksfase worden 

toegevoegd als middel om te komen tot een zinvolle dialoog tussen de empirische en conceptuele data-

verzameling. De uitwerking van deze dialoog werd zorgvuldig doorgenomen, waarbij de verschillen 

en overeenkomsten op werden geschreven in een reflexief journaal. De volgende stap bestond uit het 

naast elkaar zetten van de verschillende concepten en uitwerking en de daarbij behorende kritiek 



24 

 

vanuit de verschillende filosofen en ethici. Na het uitschrijven van de gevonden concepten en thema’s 

met relevante kritiek uit de conceptuele data-analyse kon deze worden vergeleken met de inzichten uit 

het empirisch onderzoek. De vergelijking werd verschillende keren besproken met enkele collega 

studenten en collega-verpleegkundigen. In Bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de conceptuele 

dataverzameling en –analyse. 

 

3.6. Sensitizing concepts 
Nadat de resultaten van het empirisch onderzoek  werden beschreven volgde een duiding van de 

verkregen empirische data met conceptuele (zorg)ethische inzichten die in dit onderzoek in relatie 

staan met de relationele autonomie van jong gediplomeerde oncologieverpleegkundigen, de 

zogenaamde sensitizing concepts. Een aantal van deze inzichten waren reeds de vorige hoofdstukken 

aan de orde zijn gekomen, te weten verantwoordelijkheid, macht en positie en kwetsbaarheid (zie 

paragraaf 2.2.1). Uit de conceptuele data-analyse zijn de volgende zorgethische inzichten als 

sensitizing concept toegevoegd: 

- Compassie; 

- Wederkerigheid. 

Deze sensitizing concepts zijn pas gebruikt voor de beantwoording van de derde deelvraag. Op die 

manier kon het empirisch onderzoek zo open mogelijk worden uitgevoerd (Smith et al., 2022). 

Deze inzichten werden gebruikt om over de gevonden thema’s opnieuw te reflecteren, mee- en tegen 

te denken en uiteindelijk via omdenken de thema’s te presenteren in deze thesisscriptie, volgens de 

ideeën over de opzet van de Utrechtse zorgethiek (Leget, Van Nistelrooij, & Visse, 2017). 

 

3.7. Ethische overwegingen 
Voor dit onderzoek werd toestemming verleend door de Ethische ToetsingsCommissie (ETC) van de 

UvH, zie bijlage 1. Daarin was opgenomen welke mogelijke schade deelnemen aan het onderzoek zou 

kunnen opleveren, de manier waarop informed consent (bijlage 4) is opgesteld, het recht van 

participanten om deelname aan het onderzoek ten alle tijden terug te trekken en de manier waarop de 

verzamelde gegevens uit de interviews zullen worden verwerkt (Smith et al., 2022). In een aparte 

informatiebrief werd het onderzoek toegelicht voor de participanten, waarbij werd aangegeven wat de 

mogelijke nadelige effecten van het onderzoek zouden kunnen zijn (bijlage 5).  

Een belangrijke ethische overweging voor de keuze van de onderzoeksmethode was de nadruk op de 

fenomenologische attitude van IPA. Deze voorkomt namelijk zoveel mogelijk beïnvloeding van 

vooronderstellingen op de uitkomsten van het empirische en conceptuele data-onderzoek, door middel 

van bridling en reflexiviteit.  
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Daarnaast gaf IPA handvaten om om te kunnen gaan met de mogelijke wederzijdse spanningen die 

participanten zouden hebben kunnen ondervinden omdat de onderzoeker tevens collega van hen is. 

Ook hier was reflexiviteit bij de onderzoeker van groot belang, naast reflexieve gesprekken met mede-

onderzoekers. Door de participanten in de informatiebrief en informed consent brief te wijzen op de 

mogelijkheden om iets van hun interviews aan te passen of zelfs uit het onderzoek terug te trekken is 

gewaarborgd dat zij schade hebben geleden door het onderzoek. 

 

 

3.8. Kwaliteitscriteria 

Het IPA onderzoek werd eerst uitgevoerd, waarna een literatuuronderzoek volgde om de uitkomsten 

van het IPA onderzoek zorgethisch te duiden. Door eerst het IPA onderzoek te doen werd de 

onderzoeker niet beïnvloed door de uitkomsten van het literatuuronderzoek, wat een bijdrage leverde 

aan objectiviteit van het onderzoek. Dit zorgde ervoor dat de onderzoeker open bleef staan voor de 

ervaringen van de participanten (Finlay, 2008). 

IPA is voornamelijk gebaseerd op de fenomenologie als onderzoeksbenadering. Vanuit de 

fenomenologie gezien diende de onderzoeker een reflectieve houding aan te nemen om tot de 

bewustwording van het fenomeen bij de participanten te kunnen komen (Smith et al., 2022). Daarbij 

dienden preconcepties van het fenomeen zoveel mogelijk gebracket te worden, zodat deze de 

uiteindelijk gewaarwording van het fenomeen niet zouden verstoren (Smith et al., 2022). De 

onderzoeker diende zich tijdens het onderzoek bewust ervan te zijn dat hij alleen de geleefde ervaring 

van de participanten kon begrijpen via embodiment van de onderzoeker in de wereld. Dit heeft invloed 

op de manier waarop de onderzoeker de data uiteindelijk zou ontvangen (Smith et al., 2022). De 

onderzoeker hield daarom een uitgebreid onderzoeksreflectieverslag bij, zodat de manier waarop hij de 

interviews beleefde onder woorden kon brengen, om zo zijn eigen reflexitiviteit steeds weer onder 

ogen te kunnen zien (zie bijlage 6 voor logboek en uittreksels uit het reflexiviteitsverslag). 

Via IPA kreeg het onderzoek een hermeneutische onderstroom. De onderzoeker diende daarom 

rekening te houden met het feit dat preconcepties tijdens de analyse van inhoud konden veranderen, 

om nieuwe preconcepties te vormen. Door steeds in dialoog te blijven tussen het heden en verleden 

van de teksten en analyse, gebruik makend van een hermeneutische cirkel, konden deze preconcepten 

bijdragen aan de kwaliteit van de data-analyse (Smith et al., 2022). Ook hiervoor werden reflectieve 

voortgangsrapportages gebruikt over de voortgang van het onderzoeksproces en de knelpunten rond de 

methode (bijlage 6). Op deze manier werd de reflexiviteit van de onderzoek verhoogd. Reflexiviteit is 

van groot belang omdat hierin de eigen normen, waarden en persoonlijke omstandigheden van de 

onderzoeker aan bod komen (Finlay, 2008; Creswell & Poth, 2018; van Wijngaarden, Meide en 

Dahlberg, 2017).  
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Volgens Van Wijngaarden et al. (2017) zijn de mate van objectiviteit en generaliseerbaarheid van 

fenomenologisch onderzoek belangrijke kwaliteitscriteria bij fenomenologisch onderzoek. Bij 

objectiviteit is van belang dat de onderzoeker zich in dit geval realiseerde dat hij net als de 

participanten van het onderzoek werkzaam was in het oncologiecentrum van het FG&V. Deze 

realisatie bracht met zich mee dat de onderzoeker zich diende af te sluiten van datgene dat de 

onderzoek zaag, of dacht te zien in het oncologiecentrum met betrekking tot relationele autonomie 

(bridling, zie Van Wijngaarden, Meide en Dahlberg, 2017). 

Met behulp van bridling kon, ondanks de directe relatie met de participanten, een open houding naar 

de geleefde ervaringen worden ingenomen (Van Wijngaarden et al., 2017; Finlay, 2008). 

In dit onderzoek werd door het literatuuronderzoek uit paragraaf 3.6. gezocht naar tegengeluiden die 

de bevindingen uit het empirisch onderzoek zouden kunnen tegenspreken. Door mee-, tegen en om te 

denken voegden deze geluiden duiding van de gevonden thema’s toe, maar werden sommige thema’s 

ook genuanceerd. Dit proces wordt gezien als een belangrijke kwaliteitscriterium in zorgethisch 

onderzoek (Leget et al., 2017). 

Bij kwalitatief onderzoek in het algemeen, en fenomenologisch onderzoek in het bijzonder, wordt 

generaliseerbaarheid geïnterpreteerd als de mogelijkheid tot transfer van de resultaten naar andere 

onderzoeksgebieden (Van Wijngaarden et al., 2017).  Om generaliseerbaarheid en objectiviteit te 

bevorderen werden een aantal methoden gebruikt. 

Thick description was een van deze methoden. Direct na de interviews werden de belangrijkste 

waarnemingen beschreven (Van Wijngaarden et al., 2017). Op die manier kunnen onderzoekers in de 

toekomst beter begrijpen hoe de onderzoeker de geleefde ervaringen heeft geïnterpreteerd, zie bijlage 

7 voor een voorbeeld. Dit verbeterde de objectiviteit en generaliseerbaarheid  (Van Wijngaarden et al., 

2017). 

Peer debriefing met andere onderzoekers van de UvH werd gebruikt om de objectiviteit en 

generaliseerbaarheid ten goede te komen. Ook vond er peer debriefing plaats door een andere 

onderzoeker te vragen de uitgewerkte transcripties door te nemen met de onderzoeker op 

vooringenomen en sturende vragen en met hem te overleggen welke mogelijke consequenties die 

zouden kunnen hebben gehad voor de resultaten uit het onderzoek, zie bijlage 8. 
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Hoofdstuk 4:  Resultaten empirisch onderzoek 

 

 

In dit hoofdstuk wordt de eerste deelvraag beantwoord: ‘Wat is de geleefde ervaring van jong 

gediplomeerde oncologieverpleegkundigen van het FG&V van hun (relationele) autonomie bij het 

verlenen van goede zorg aan oncologische patiënten?’ 

Uit de interviews valt op dat de participanten hun autonomie wisselend interpreteren. De verschillende 

interpretaties van het begrip autonomie worden in § 4.1. toegelicht. Daarna volgt een schematische 

voorstelling van de resultaten (§ 4.2.) Er komen vier thema’s naar voren die een rol te spelen in hoe de 

participanten hun autonomie beleven, te weten de ‘Gevoelde afstand tot de arts’ (§ 4.3.)  

‘Zelfvertrouwen’ (§ 4.4.), ‘Verantwoordelijkheidsgevoel’ (§ 4.5.) en ‘Ervaring’ (§4.6.). Deze thema’s 

worden aan de hand van fragmenten uit de interviews verder ingevuld. Aan het einde van dit 

hoofdstuk worden deze vier thema’s van geleefde ervaringen met elkaar verbonden en geanalyseerd 

(§4.7.). 

 

4.1. Schematische thematisering 
De participanten geven aan het begin van het interview aan wat zij verstaan onder relationele 

autonomie van oncologieverpleegkundigen bij het geven van goede zorg aan oncologische patiënten.  

Vier van de vijf participanten associëren autonomie met het uitvoeren van verpleegkundigen handelen 

en het maken van je eigen beslissingen in verpleegkundig handelen. Daarbij gebruiken zij woorden als 

‘echt zelf beslissingen maken in je handelingen’(P1), ‘de zelfstandigheid (…) om mijn ding te doen…’ 

(P2), ‘vrij (…) als oncologieverpleegkundige om mijn werk goed uit te voeren’ (P4) en ‘zelf bedenken 

en het zelf kunnen inschatten en handelen, bij de oncologische zorgvragen natuurlijk’ (P5).  

Deze participanten geven ook het opkomen voor de belangen van de patiënt een belangrijke plaats in 

hun perceptie van autonomie. P1, P2 en P4 benoemen dit letterlijk. P5 geeft het als volgt aan: ‘Maar 

ook het in discussie gaan, nou ja, 'in discussie gaan', het gesprek aangaan met de oncoloog, hoe jij het 

behandelbeleid bijvoorbeeld bekijkt, omdat jij de patiënt continu ziet en de oncoloog natuurlijk maar 

af en toe langskomt, of alleen van de poli kent.’ (P5). 

P3 heeft een ander beeld bij het begrip autonomie. Voor P3 bestaat autonomie uit de rol van 

oncologieverpleegkundigen rondom het beschermen van de autonomie van patiënten. De rol van 

oncologieverpleegkundigen richt zich volgens P3 op het ondersteunen van de patiënt bij het nemen 

van behandelbeslissingen: Dat het toch ook vanuit de patiënt moet komen en dat hij van alles mee 

moet nemen, vanuit ons, vanuit familie, vanuit de dokter voordat hij een beslissing neemt. (P3) 

P4 voegt tenslotte expliciet het verlenen van goede zorg toe aan de definitie van autonomie. 

Tijdens de interviews scherpen de participanten de bovenstaande uitspraken aan. Daarbij komt naar 

voren komt dat de autonomie van de participanten in hun ogen afhangt van de ervaren afstand met de 
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behandelend arts. Daarmee bedoelen ze, dat zij minder autonomie ervaren als zij een grotere afstand 

ervaren met de arts en vice versa. 

Uit de analyse zijn verder de volgende thema’s naar voren gekomen: zelfvertrouwen, compassie en 

verantwoordelijkheidsgevoel. 

Het thema zelfvertrouwen staat voor het vertrouwen van de participanten dat zij in staat zijn om goede 

zorg te leveren.  

Het thema compassie geeft invulling aan het gevoel van medeleven dat de participanten ervaren bij de 

confrontatie met het leed van de patiënten. 

Tenslotte laat het thema verantwoordelijkheidsgevoel het belang zien, dat de participanten hechten aan 

het oplossen en voorkomen van het leed van hun patiënten.  

In figuur 2 worden de thema’s met elkaar verbonden 

 

Figuur 2: de thema’s en hun onderlinge verbanden 

 

De thema’s compassie en verantwoordelijkheidsgevoel staan voor de participanten vaak dicht bij 

elkaar. Bij de meeste voorbeelden die de participanten benoemen ontstaat er een gevoel van 

medeleven, ofwel compassie, als participanten geconfronteerd worden met het lijden van een patiënt. 

Vanuit deze compassie ontstaat de drang bij de zorgverleners om de beste zorg te verlenen aan de 

patiënten.  
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Tussen compassie en het verantwoordelijkheidsgevoel zit een complexe relatie. Hoe groter de 

compassie wordt gevoeld, des te groter het verantwoordelijkheidsgevoel. Maar participanten voelen 

ook verantwoordelijkheid voor de afdeling, of voor hun collega’s, of verantwoordelijkheid die 

verbonden zijn aan hun functie van oncologieverpleegkundigen. Vanuit dit 

verantwoordelijkheidsgevoel kunnen zij eveneens handelen naar de arts toe. 

De mate van zelfvertrouwen waarmee de participanten naar de artsen optreden vergroot of verkleint 

volgens de participanten de afstand tot de artsen. 

De relatie tussen zelfvertrouwen en de afstand tot de arts staat onder invloed van de mate waarin het 

verantwoordelijkheidsgevoel van de participanten een rol speelt. 

De thema’s worden in de volgende paragraven verder toegelicht. 

 

4.2. Compassie 
Als de participanten geconfronteerd worden met het lijden – of dreigend lijden van patiënten waar zij 

op dat momenten voor zorgen gaan zij naast de patiënt staan en leven zij met hen mee. Dit meeleven 

heeft tot gevolg dat de participanten zich verantwoordelijk gaan voelen voor de zorg die wat hun 

betreft geleverd zou moeten worden om het lijden te verlichten. De compassie uit zich in de manier 

waarop de participanten formuleren of laten zien dat zij nog steeds zich bij de situatie betrokken 

voelen. 

In de interviews komen verschillende bronnen van compassie naar voren: Iemand zien en confrontatie 

met lijden. 

 

Confrontatie met lijden 

Door de confrontatie met het lijden of dreigende lijden van een patiënt ervaren de participanten een 

gevoel van medeleven. Alle participanten vertellen over de impact van het signaleren van het lijden 

van de patiënten op hun werk, wat een gevoel van medeleven tot gevolg heeft. P1 geeft aan, dat deze 

participant vaak beter weet hoe een patiënt zich echt voelt, want ‘wij zien de patiënt de hele dag’. 

Hoewel P1 zich realiseert dat artsen meer kennis hebben van ziektekunde en behandelingen, ‘zien’, 

oncologieverpleegkundigen de patiënten veel meer. In een ander voorbeeld laat P2 merken, hoe 

moeilijk het soms is om iemands lijden van nabij te ervaren: ‘Die man die was gewoon aan het stikken 

en dat wil je gewoon niet zien.’ In het vervolg van haar vertelling valt op dat zowel de participant als 

de arts dit lijden willen doen afnemen. Soms lukt dat niet door de omstandigheden. Dat leidt bij de 

participant tot een gevoel van machteloosheid. P3 laat vooral in de manier waarop deze de situatie 

beschrijft, waarbij hij heeft willen voorkomen dat een patiënt een chemokuur zou gaan krijgen zien, 

hoezeer hij met meeleeft met de patiënt. Het is alsof de situatie zich opnieuw voor zijn ogen afspeelt. 
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 ‘Ik zie een jongen die absoluut echt niet meer weet wat hij wil, wat hij kan en wat hij moet, 

 wat hij überhaupt hier doet. En ook niet weet waar we eigenlijk mee bezig zijn, met de 

 behandeling. En toch het idee, ik ga dood. En echt een ontzettend machteloze man, die gewoon 

 niet meer weet wat hij met zichzelf aan moet, die we de volgende dag met ontslag gaan 

 sturen.’(P3) 

 

Ook P4 laat zien wat de confrontatie met het leed van de patiënt met P4 doet, als de patiënte in de 

nacht roept:  ‘‘ik kan niet meer, ik wil niet meer, ik ben op'. P4 gaat direct nadenken over de manier 

waarop zij deze patiënte kan geruststellen, om dit lijden te doen verminderen. Hoewel P5 het niet heeft 

over specifieke casussen, geeft deze participant wel aan dat het vooral palliatieve patiënten zijn die bij 

deze participant compassie oproept: ‘ik sta wel in voor een patiënt. Ik wil gewoon dat de beste zorg 

geleverd wordt. Dus bij juist de palliatieven...’ 

De directe confrontatie met het lijden van patiënten wekt eveneens een  P2 geeft aan dat onnodig 

lijden in de laatste fase van het leven zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Daarvoor streeft ze 

ernaar om een deze patiënt zo snel mogelijk comfortabel te maken. Als P2 geconfronteerd wordt met 

het lijden van een patiënt én een arts die niet zo goed weet wat ze met de casus aanmoet, leeft P2 

zowel met de arts als met de patiënt mee. 

 

 ‘Maar goed, ze wilde nog, ja... Ja, tenminste, ze durfde niet zozeer echt die knoop door te 

 hakken van: oké, dan doen we het maar. (…) Want zij was op den duur ook emotioneel, want 

 ze dacht van: ja, ik weet niet wat ik moet doen. En ja, dat was voor haar ook iets nieuws. (…)  

 Ik had zelf natuurlijk ook, ja, dat je gewoon vreselijk schrikt en, ja, machteloosheid voelt. En 

 dan, als je dat eigenlijk ook wel weer die onzekerheid ook bij de arts ziet, ja, dan sta je... Ja, 

 dan weet je het zelf ook niet meer. Want je wil eigenlijk altijd iemand, ja, bij wie je op terug 

 kan vallen. Ja, en als dat niet gaat...’(P2) 

 

Als P2 na afloop met de arts evalueert constateren ze allebei dat het ‘zo lang heeft geduurd’ en dat dat 

‘misschien niet nodig had gehoeven’. 

 

P3 geeft verschillende keren aan dat het voor P3 belangrijk is om de patiënten goede zorg te geven. 

P3 wil eigenlijk, als voor de zorgverleners inmiddels duidelijk is dat een patiënt op korte termijn zal 

komen te overlijden, de familie al helpen in hun acceptatie van het overlijden, maar heeft het gevoel 

dat deze hierin wordt gehinderd. Want de arts heeft de familie tenslotte niet verteld dat de patiënt op 

zeer korte termijn zal overlijden. 
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 ‘We hebben nu gedaan wat we kunnen doen en daar gaan we nu op wachten. Terwijl ik wil 

 eigenlijk al bezig zijn met die zoon er klaar voor maken dat hij zijn vader gaat verliezen en 

 hem toch gewoon nog wel helpen een beetje in dat rouwproces en...’(P3) 

 

P4 geeft in de beschrijving van een andere casus ook uiting aan het gevoel van medeleven als P3 ziet 

dat de patiënt niet alleen pijn heeft, maar ook onrustig wordt. Die combinatie zorgt voor nog meer 

pijn. 

 

 ‘Maar die patiënt die ging toen, ja, die had al de hele dag hele erge saturatiedips, echt heel 

 erg. En werd steeds onrustiger, onrustiger. Was een man met Kahler en dat zat in zijn 

 sternum. Dus die had ook natuurlijk ontzettend veel pijn.’ (P4) 

 

Het grote aantal casussen dat is aangedragen door de participanten laat zien, dat de participanten op 

regelmatig overvallen worden door gevoelens van compassie. Lijden blijkt een belangrijke emotie op 

te roepen bij de respondenten dat hen motiveert om te gaan handelen. 

 

4.3. Verantwoordelijkheidsgevoel 
De compassie die participanten voelen bij het zien van het lijden of dreigende lijden van de patiënten 

zorgt ervoor dat zij een sterke drang voelen om dit lijden te verminderen of te voorkomen. Dit gevoel 

van verantwoordelijkheid nemen voor het verzachten of voorkomen van het lijden van patiënten waar 

zij zich verantwoordelijk voor voelen komt op verschillende manieren terug  in de interviews. Dit 

gevoel dwingt hen te handelen, maar om de zorg in te zetten die voor hun gevoel de beste zorg zou 

zijn, vereist in hun ogen een verandering in het medisch beleid. Daarom zoeken zij vaak contact met 

de artsen om de zorg te kunnen geven. Het verantwoordelijkheidsgevoel, de drang om te handelen, 

wordt sterker gevoeld naar mate het lijden van de patiënten sterker aanwezig is of toeneemt?. Om die 

reden zijn ze meer geneigd om bij de artsen aan te dringen op een verandering van het beleid.  

Naast het verantwoordelijkheidsgevoel dat ontstaat door compassie benoemen enkele participanten 

ook de plicht om te handelen naar de kaders van buitenaf, zoals medisch-juridische kaders. 

De participanten voelen zich allemaal verantwoordelijk om de beste zorg voor de patiënt te verlenen. 

Een andere reden  om verantwoordelijkheid te voelen is het voorkomen van schade bij de patiënt. Een 

laatste reden van verantwoordelijkheidsgevoel komt voort uit het medisch-juridisch kader waarbinnen 

de participanten werken. 

 

De beste zorg voor de patiënt 

Alle participanten geven voorbeelden aan, waarin ze de beste zorg voor de patiënt voor elkaar willen 

krijgen. Zij zien het lijden van de patiënt en hebben een goed idee over wat er nodig is om de best 
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mogelijke zorg te geven aan die patiënt. Als dit betekent dat er in hun ogen medicatie gestart zou 

moeten worden, dan hebben ze de toestemming van de arts nodig. 

P1 geeft tijdens een overlegmoment met de arts aan, dat het niet in het belang van de patiënt is om 

haar, als het voor zou komen, nog te reanimeren: 'joh, ik weet niet wat het behandelplan verder is, 

maar daar moeten we natuurlijk wel onze vraagtekens bij zetten of we dat gaan doen bij iemand van 

een hoge leeftijd en die beginnende dementie’ (P1). P2 ziet dat sommige chemokuren voor zwakke 

patiënten te zwaar zouden kunnen zijn en zet daar dan vraagtekens bij. P3 ‘wil gewoon het allerbeste 

voor zijn patiënt’. P3 beschouwt het nemen van verantwoordelijkheid voor de beste zorg aan de 

patiënt als belangrijkste in het werk. 

  

 ‘Ik zorg dat de arts de dingen ziet die ik zie, waarvan ik denk, dat is belangrijk dat de dokter 

 dat ziet. En vanuit mezelf, maar ook, denk ik, vanuit mijn beroep, als oncologie 

 verpleegkundige, vind ik het heel belangrijk dat ik ook daadwerkelijk zorg draag voor de 

 persoon die in bed ligt.’ (P3) 

 

P4 geeft het als volgt weer: ‘Het is niks bijzonders, maar het is wel van, je probeert zelf te bedenken 

wat ik nu het beste voor die patiënt kan doen, je legt dat neer bij de arts. (P5).’  Het inschakelen van 

een arts om uiteindelijk via de arts het beste voor de patiënt voor elkaar te krijgen herkent ook P5: 

‘Maar ik moet wel zeggen: ik sta wel in voor een patiënt. Ik wil gewoon dat de beste zorg geleverd 

wordt. (...) Weet je, dus daar ga ik het gesprek wel over aan, omdat het het beste is voor de patiënt’ 

(P5). 

 

P4 vertelt in een iets uitgebreider voorbeeld hoe ‘het beste doen’ er in de praktijk uitziet. Uit ervaring 

weet ze vaak wat patiënten nodig  kunnen hebben als zij in een acute situatie dreigen te komen. 

 

 ‘Vandaag, vannacht bijvoorbeeld, en dat is een heel simpel iets en het is niet iets waar je heel 

 trots op hoeft te zijn of zo, maar wel een patiënt die dan code 5 is en waar het echt wel heel 

 slecht mee gaat, maar waarvan je... Ik weet dat ze graag naar een hospice wil en nog afscheid 

 wil nemen van de kinderen. En die was vannacht echt heel erg onrustig. Nou, die kon niks 

 meer met zichzelf aan en die riep ook heel de tijd van: 'ja, ik kan niet meer, ik wil niet meer, ik 

 ben op', dat soort dingen. En dat je dan zelf kan nadenken: oké, wat is nou het beste wat ik 

 voor die patiënt kan betekenen? Waarmee kan ik haar helpen? En dat ik dan de arts bel met 

 'ik heb oxazepam nodig voor haar, want dit en dit en dit is er aan de hand.'’ (P4) 

 

De manier waarop de participanten verantwoordelijkheid voelen hangt bij de bovenstaande fragmenten 

samen met de expliciete drang om ‘de beste zorg’ voor de patiënten te leveren. 
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Voorkomen van schade 

Een belangrijke reden om verantwoordelijkheid te nemen is het voorkomen van schade bij de 

patiënten, zo geven alle participanten aan. P1 voelt zich ervoor verantwoordelijk dat patiënten niet 

onnodig een te zware chemokuur krijgen, waar ze eventueel aan zouden kunnen overlijden: Nou, 

omdat ik wel me verantwoordelijk voel, voor de patiënt ook. En ik ook weet dat als er wat, stel, het is 

een handeling waarvan ik denk van: nou, dit vind ik nogal wat voor... (P1) 

P2 laat zien dat er altijd een verschil is tussen het geven van medicatie en het geven van chemokuren. 

Bij oncologieverpleegkundigen roept het geven van chemokuren vaak de vraag op of het middel niet 

erger is dan het doel. Als P2 het idee krijgt dat een patiënt een chemokuur niet aan kan dan ‘zal dat me 

wat meer tegenstaan’ (P2). 

P3 vertelt het verhaal van een jonge patiënt die vanwege een hematologische ziekte een chemokuur 

zou moeten krijgen. Maar P3 heeft het idee dat de patiënt psychotisch is en vraagt om uitstel bij de arts 

van de chemokuur. 

 

 ‘ was een jongen die inderdaad psychotisch was geworden door het gebruik van 

 dexamethason. Daarbij inderdaad helemaal geen sociaal netwerk behalve zijn vriendin, omdat 

 hij niet in Nederland was geboren, maar hier was om te werken. Ik heb duidelijk mijn zorgen 

 geuit en het daar ook weer over gehad met collega's en ook met de artsen en de psychiater.’ 

 (P3) 

 

De patiënt wordt naar huis gestuurd ondanks de observaties van P3, waar hij enkele weken later 

zelfmoord pleegt. De arts die het besluit heeft genomen om de patiënt naar huis te laten gaan vertelt P4 

later dat hij zelf na onderzoek geen psychotische symptomen heeft waargenomen. Maar P3 blijft met 

het gevoel zitten dat er op het moment zelf niet naar hem is geluisterd. 

P4 vertelt dat een arts P4 opdraagt een patiënt te gaan fixeren vanwege de onrust, maar zij ziet dat 

fixatie de man meer schade zal opleveren dan goed doen: ‘Je moet iemand niet gaan fixeren, die heel 

de tijd omhoogkomt vanwege onrust en pijn.’ 

 

Als P5 gevraagd wordt om een chemokuur in de avonddienst te geven, gaat zij met de artsen in 

discussie omdat de opvang van de patiënt door oncologische specialisten in de avonddienst niet is 

gegarandeerd. ‘Als hij mij iets opdraagt om te doen, wat niet veilig is in de avonddienst bijvoorbeeld, 

dan ga ik net zo lang door van: ja, dan moet je erbij gaan zitten. Want ik heb daar de ruimte niet 

voor.’(P5) 

 

Medisch-juridisch kader 

Het medisch-juridisch kader van de WGBO en Wet BIG (zie kader 2) brengt voor een aantal 

participanten een onmiskenbaar gevoel van verantwoordelijkheid met zich mee. P1 heeft een casus 
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meegemaakt in de nachtdienst, waarbij een patiënt door een spoedeisend interventie team (SIT) wordt 

gezien. Deze beoordeelt dat de patiënt te slecht is voor een opname op de IC, en ook dat ze niet 

gereanimeerd zou hoeven te worden. Maar nog voordat het SIT team dit in de status van de patiënt 

opschrijft worden ze voor een reanimatie weggeroepen. De patiënt blijft ondertussen alsmaar achteruit 

gaan en lijkt te gaan overlijden. P1 bedenkt dat ze op dat moment geen andere keuze heeft voor haar 

gevoel dan de patiënt toch te reanimeren. 

  

 ‘Toen dacht ik: als er nou wat gebeurt, dan moeten wij wel reanimeren, terwijl ik daar niet 

 achterstond. En de dokter zelf ook niet. Maar dat nog niet was aangepast. Dus dat was 

 natuurlijk... Maar toen... Kijk, als we wel tot een reanimatie waren gekomen, was ik er 

 sowieso opgegaan en had ik natuurlijk niet gezegd op dat moment 'ik ga dit niet doen'.’ (P1) 

 

Hoewel P1 zichzelf realiseert dat de arts die de patiënt nog geen minuut geleden heeft beoordeeld, 

deze niet zou reanimeren, voelt P1 zich vanuit het medisch-juridisch kader toch gedwongen om dat 

wel te doen. Op papier is het niet-reanimeerbeleid namelijk nog niet bevestigd, en dat is voor haar op 

dat moment leidend. 

 

Alle participanten geven daarnaast blijk van het feit dat ze zich realiseren dat artsen en 

verpleegkundigen verschillende verantwoordelijkheden hebben in het werk. De verschillen in 

verantwoordelijkheid hangen nauw samen met de verschillende die voortvloeien uit wettelijke kaders 

en richtlijnen zoals in paragraaf 1.2.  is uitgewerkt. Het bepalen van een reanimatiecode wordt daarbij 

vaak als voorbeeld gegeven (P1, P5), maar ook het besef dat artsen verantwoordelijk zijn voor het 

uitschrijven van medicatie (P2, P3 en P4). 

 

4.4.  Zelfvertrouwen 
Dit thema gaat in op het zelfvertrouwen dat de participanten ervaren in de relatie met artsen. De vijf 

participanten ervaren ieder op hun manier dat de afstand met de arts verandert naar mate zij meer 

zelfvertrouwen hebben en vanuit dat zelfvertrouwen zorg verlenen aan oncologische patiënten. 

Zelfvertrouwen in de communicatie naar de arts wordt daarom als onontbeerlijk beschouwd om de 

relatie met de arts te kunnen onderbruggen. Door het zelfvertrouwen vermindert de afstand tot de arts. 

De participanten spreken de artsen eerder aan als zij meer zelfvertrouwen ervaren, gaan eerder met hen 

in discussie en weten beter hun visie op de te verlenen zorg over te dragen aan de artsen. 

Zelfvertrouwen kan volgens de participanten uit verschillende bronnen komen. De eerst bron van 

zelfvertrouwen is erkenning krijgen. De tweede bron van zelfvertrouwen is die van de persoonlijkheid 

van de participant. De derde bron, een hele belangrijke en veelomvattende bron, is ervaring. Onder 
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ervaring zijn enkele specifieke vormen te onderscheiden. Om die reden wordt deze bron verder 

uitgediept. 

 

Erkenning krijgen 

P4 krijgt regelmatig complimenten van verschillende personen zoals arts, patiënten, leerlingen en 

collega’s, wat zij ervaart als erkenning krijgen vanwege de manier waarop ze haar werk uitvoert als 

jong gediplomeerde oncologieverpleegkundige. Zij concludeert daaruit dat ze haar werk goed doet. 

Dat geeft haar een gevoel van zelfvertrouwen.  

 

 ‘Ik heb het toevallig laatst nog met dokter [arts] in het weekend gehad, dat hij me nog even 

 apart nam van: 'je gaat niet weg, hè? Want ik wil niet dat er nog een goede verpleegkundige 

 weggaat.' En dat zijn wel dingetjes die ervoor zorgen dat je nog beter je mannetje staat, denk 

 ik. (…) Je ontvangt het van een patiënt, als ze laten weten dat ze blij zijn met de zorg die je 

 hebt gegeven. Je hebt het met leerlingen, die aan het eind van de dienst zeggen dat ze prettig 

 met je hebben gewerkt, omdat ze veel hebben geleerd. Je hebt het met collega's, die naar je toe 

 komen, omdat ze je een vraag willen stellen. (…)  Dus dat geeft mij ook wel heel veel 

 erkenning.’ (P4) 

 

P1 merkt op dat hij/zij vooral vanuit de collega’s erkenning voelt. P3 voelt vooral erkenning ontstaan 

doordat personen in de eigen familie, vrienden en kennissenkring hem/haar steeds weer bevestigen in 

de waarde van het werk als oncologieverpleegkundige. P5 merkt juist het tegenovergestelde op en 

voelt geen erkenning vanuit met name de specialisten van de afdeling, waardoor P5 ‘geen meerwaarde 

meer voelt als oncologieverpleegkundige op de afdeling.’ P5 ervaart dat hij/zij alleen op de afdeling is 

om chemokuren te geven. 

 

Persoonlijkheid 

Enkele participanten laten zien dat het verkrijgen van zelfvertrouwen samenhangt met de vorming van 

de eigen persoonlijkheid. Voor P4 is vertrouwen in eigen kunnen vooral iedereen op zijn of haar eigen 

manier moet zien te vinden. Het is volgens P4 een hele persoonlijke zoektocht naar je eigen 

zelfvertrouwen. 

 

 ‘En ik denk dat iedereen dat op zijn eigen manier moet winnen. Ja, dat klinkt heel erg negatief 

 en zo bedoel ik het niet. Maar je gaat, ja, je onderneemt gewoon steeds meer stappen als 

 verpleegkundige. En op een gegeven moment krijg je steeds meer respect daarin en dan, ja, 

 dat zorgt ervoor dat je je gewaardeerd gaat voelen, als collega's dat dan ook gaan 

 uitspreken.’(P4) 
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P1 en P2 geven aan, dat bescheidenheid als persoonlijk karakter het optreden met zelfvertrouwen naar 

de arts toe juist kan belemmeren. 

 

 ‘Ik denk dat het ook per persoon, meer hoe je zelf bent. Ik ben niet heel snel dat ik in een 

 opstand ga tegen de dokter, tenzij het echt heel gek moet zijn, dat ik denk: nou, daar ga ik echt 

 niet aan beginnen. Maar ik ben, weet ik van mezelf, meegaand. Dus ik zal niet snel zeggen dat 

 ik er niet in mee ga.’ (P1) 

 

De meegaandheid van P1 zorgt ervoor dat ze minder snel tegen de arts in zal gaan, zelfs al zou ze 

misschien moeite hebben met het uitgestippelde medisch beleid. Iets vergelijkbaars vertelt P2.  

 

 ‘Ik zal er niet zo heel snel tegenin gaan, denk ik. Ik zal het wel doen. Maar tuurlijk heb ik soms 

 ook wel eens mijn twijfels, van: joh, doen we nou het goede? Of ja, zijn we juist bezig?’ (P2) 

 

De persoonlijkheid, of persoonlijke eigenschappen, die de participanten bezitten, blijken volgens P1 

en P2 van invloed te zijn op het zelfvertrouwen waarmee zij naar de artsen toe zouden stappen. 

 

4.4.1. Ervaring 

Bij het subthema ervaring geven de participanten voorbeelden van bronnen van waaruit zij 

verpleegkundige vaardigheden hebben ontwikkeld. Door die toename van de vaardigheden neemt het 

zelfvertrouwen toe om de vaardigheden en competenties van oncologieverpleegkundige steeds 

zelfstandiger uit te voeren. 

Een belangrijke bron van ervaring zijn de leidinggevende vaardigheden die participanten opdoen als 

zij – ondanks hun kort geleden behaalde diploma - als langst gediplomeerde 

oncologieverpleegkundigen avond-, weekend- of nachtdiensten draaien. Voor jezelf opkomen kan ook 

aangeleerd worden door ervaring. Ervaring met handelingen die niet met een arts overlegd hoeven te 

worden, aangezien deze handelingen in de lijn van het bestaande medische beleid vallen geven 

eveneens zelfvertrouwen. Daarnaast komt op de afdeling een specifieke patiëntencategorie voor. Een 

laatste voorbeeld van dit thema vormen (dreigende) acute situaties, waarin participanten naar mate ze 

vaker mee te maken hebben gehad steeds zelfstandiger in optreden. Bij deze acute situaties mogen 

oncologieverpleegkundigen vaak eenvoudige medische handelingen uitvoeren.  

 

Leidinggevende vaardigheden 

P4 ervaart – net als P5 - dat het aanleren van de vaardigheden om in avond-, weekend of nachtdiensten 

een afdeling op alle niveaus aan te sturen haar zelfvertrouwen heeft gegeven in haar werk als 
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oncologieverpleegkundige. De vaardigheden die deze diensten met zich meebrengen zorgen ervoor dat 

haar al aanwezige leidinggevende capaciteiten toenemen. Daardoor voelt ze zich minder afhankelijk 

van andere collega-verpleegkundigen, avond- of nachthoofden en artsen. Het minder afhankelijk zijn 

van anderen maakt haar zelfverzekerder.  

 

 ‘Nou ja, je staat er best wel vaak, ben jij degene die het team een beetje moet draaien. Dat 

 helpt wel. (…)  En iedereen komt met alles naar je toe om het te vragen. (…) Dus dan moet je 

 die rol ook wel aannemen.’ (P4) 

 

Voor jezelf opkomen 

P5 kijkt in het interview terug naar zichzelf en ziet dat er een groot verschil is tussen hoe ze zeven jaar 

geleden op de afdeling begon als basisverpleegkundige en zoals ze nu functioneert als 

oncologieverpleegkundige. Ze heeft zich op persoonlijk vlak ontwikkeld. Was ze ooit terughoudend, 

nu is ze assertief en komt ze voor zichzelf op als ze met artsen overlegd. Dit heeft niet alleen te maken 

met haar opgedane ervaring als oncologieverpleegkundige, maar ook met de ervaring als 

basisverpleegkundige.  

  

 ‘Want als jong-gediplomeerde durfde ik ook niks te zeggen. Toen kwam ik hier net nieuw 

 binnen, helemaal bleu, en dan zeg je gewoon niet zo veel. Dan heb je nog een soort, ja, respect 

 voor de arts, of zo. Ho, arts. Ja, een arts is hoger. Nee, nee. Zo werkt het niet meer. Ik wil ook 

 niet zeggen dat ik al... Ja, ik ben toch al zeven jaar gediplomeerd ondertussen.’ (P5) 

 

Zelf handelen in lijn met medisch beleid 

P1 geeft aan dat ze veel vrijheid ervaart zolang het gaat om verpleegkundige handelingen waar zij zich 

door haar opgedane ervaring en opleiding bevoegd en bekwaam in voelt. Ze legt daarbij de nadruk op 

dat ze lang niet alles hoeft te overleggen met de arts als het gaat om handelingen die in het teken staat 

van bijvoorbeeld het comfortabel maken van een stervende patiënt. Het inbrengen van een 

urinecatheter bij een stervende patiënt past in een comfortabel beleid. Zij ervaart geen afstand op dit 

gebied met de arts om dergelijke handelingen zonder verder overleg of toestemming uit te voeren. 

 

 ‘Ja, dat voelt goed. Ik vind wel, dat is ook wel fijn hier, dat we wel de vrijheid hebben,  

 bijvoorbeeld met een, ik zeg maar wat, een katheter inbrengen. Als wij zelf dat, of voor 

 medische indicatie, of voor comfort, dan mogen wij dat wel gewoon zelf. Ja, soms doen we het 

 wel overleggen natuurlijk even met de visite. Maar ik voel niet dat dat absoluut niet mag. En 

 ja, daarin voel ik vrijheid.’ (P1) 
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Andere participanten geven eveneens aan, dat zij op de afdeling veel ruimte ervaren rondom het 

verpleegkundig handelen, zolang het binnen de bestaande protocollen blijft. Ze merken wel op, dat ze 

met de arts gaan overleggen als ze voor hun gevoel af moeten wijken van bestaande protocollen om de 

beste zorg te geven. 

 

Ervaring met specifieke patiëntengroep 

Bij P2 blijkt dat zij zich na het behalen van het diploma nog niet goed thuis voelt bij de specifieke 

patiëntengroep van de stamceltransplantatiepatiënten. Dat zorgt ervoor dat P2 zich onzeker voelt over 

handelen rond deze patiënten. P2 treedt minder voortvarend op bij deze patiëntengroep dan P5. P5 

vertelt namelijk dat arts assistenten haast helemaal leunen op haar kennis en ervaring als het gaat om 

een specifieke groep patiënten, de stamceltransplantatie patiënten, waar arts assistenten geen ervaring 

mee hebben. De afstand lijkt dan zelfs omgekeerd te zijn: zij is degene die bepaalt wat er moet 

gebeuren. Ze heeft daarbij regelmatig de behoefte gevoeld om van haar kant duidelijke grenzen te 

trekken in waar zij voor zichzelf nog autonoom in is, en waar niet in. 

 

 ‘En aan de andere kant doet de arts assistent bijvoorbeeld ook wel weer heel veel op je 

 vertrouwen. Omdat je dan zegt, bij een stamcel, wat natuurlijk specifiek is voor ons, ja, over 

 medicatie, nou, hij wilde iets anders starten, iets anders moet gestopt worden dan, dus ik geef 

 dat netjes aan en dan zegt hij: 'nee, dat is volgens mij niet zo.' En dan denk ik: ja, maar 

 'volgens mij' heb ik niks aan. Ik moet weten wat het is. 'Nou, jij zal het weten. Ik ga het 

 stoppen.' En dan denk ik: maar ja, dat is wel... Oké, dat is mijn kennis, die ik... Maar toch, het 

 is niet mijn beslissing. Het is de arts zijn beslissing.’ (P5) 

 

De andere participanten hebben deze specifieke patiëntencategorie niet benoemd tijdens de interviews. 

Wel is het een observatie die ook door de onderzoeker zelf wordt gedeeld: artsen met weinig ervaring 

met autologe stamceltransplantatiepatiënten hebben de neiging om het medisch beleid volledig af te 

stemmen op basis van de kennis en kunde van de verantwoordelijke verpleegkundige. 

Acute/bedreigende situaties, medische handelingen 

De eerste participant legt uit dat zij eenvoudige medische handelingen inzet zonder tussenkomst van 

een arts. Dit doet zij alleen als ze weet welke handelingen van haar verwacht worden, bijvoorbeeld als 

iemand acuut benauwd wordt of dreigt te worden. Omdat er op dat moment nog geen arts aanwezig is, 

lijkt er een grote afstand bestaan tussen haar en de arts. Maar door ervaring met dergelijke situaties 

weet ze hoe ver ze hierin kan gaan, ze weet wat ze nog wel, en wat ze nog niet kan doen met of zonder 

toestemming van de arts. De grenzen zijn haar duidelijk bij haar handelen. De afstand met de arts is in 

dergelijke situatie goed afgebakend voor haar gevoel. 
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 ‘Nou, ik denk een beetje de basisdingen, zoals zuurstof starten, paracetamol, een katheter 

 brengen. Dat zijn allemaal wel een beetje basishandelingen. Die durf ik zelf te nemen. Maar 

 wanneer we echt dieper erop ingaan, met plasmedicatie of antibiotica, ja, dat is gewoon per 

 order van de arts. Dat is ook een beetje een ongeschreven regel, denk ik. Ja.’  (P1) 

 

Ook andere participanten geven aan, dat zij in acute situaties sneller uit zichzelf zullen starten met 

eenvoudige medische handelingen. P2 verwijst daarbij naar het geven van medicatie als patiënten een 

allergische reactie krijgen op een chemokuur. P4 geeft al morfine aan een acuut lijdende patiënt, 

terwijl er alleen nog maar een telefonische opdracht is geweest daarvoor.  P5 geeft uit zichzelf aan, 

welke medicatie zou moeten stoppen en welke antibiotica gestart zou moeten worden als ze merkt dat 

een arts geen ervaring heeft met autologe stamceltransplantatiepatiënten.  

 

4.5. Afstand met de arts 
Vanuit het verantwoordelijkheidsgevoel en in relatie met de mate van zelfvertrouwen wordt de afstand 

met de arts ervaren. Deze afstand bepaalt volgens alle participanten of zij het medische beleid al dan 

niet kunnen beïnvloeden als oncologieverpleegkundige. Hoe kleiner de afstand, des te sneller de 

participanten de artsen benaderen met hun visie op wat de juiste zorg is voor de oncologische patiënt 

waar zij op dat moment verantwoordelijk voor zijn. Het valt op, dat de voorbeelden die bij dit thema 

worden gegeven vooral betrekking hebben op situaties waarin patiënten ernstig dreigend of acuut 

lichamelijk of geestelijk lijden. Alleen de arts heeft in de ogen van de participanten de bevoegdheid 

om dat lijden te verlichten. Deze realisatie geeft al een gevoel van afhankelijkheid bij de participanten: 

zonder de arts kunnen zij niet de juiste zorg verlenen voor hun patiënten. Dit gevoel wordt versterkt of 

verminderd door de afstand die participanten ervaren tot de artsen.  

Alle participanten geven in hun interviews voorbeelden van de afstand die zij op enig moment hebben 

ervaren met de artsen, waarvan hier vier vormen worden behandeld, te weten  

niet gehoord worden door de artsen, niet begrepen worden, omdat artsen niet een ander dan het 

medisch perspectief willen meenemen in hun beslissingen en tenslotte het voelen van een 

hiërarchische houding in het contact met de artsen.  

 

Niet gehoord worden 

Verschillende participanten halen voorbeelden aan, waarin zij het gevoel hebben dat er niet naar hen 

geluisterd wordt. Ze benoemen dit als ‘En dan word ik afgewimpeld’ (P1), ‘En toch wordt er totaal 

langs mij gelopen en helemaal niks van mijn mening of mijn ervaring of mijn gedachte wordt 

meegenomen in de uiteindelijke beslissing’(P3) en ‘Maar het gebeurt ook wel dat je soms wel drie of 

vier keer iets opschrijft, of iets mee probeert te geven in een artsvisite, en dat ik denk van: ja, ik sta 



40 

 

hier echt voor Piet Snot (P4). P5 vertelt hoe zij het ervaren heeft: ‘Maar je hebt natuurlijk ook artsen 

die zeggen 'nee, ik ben de arts, ik wil het niet. Hier moet je het mee doen’ (P5). 

P4 haalt een voorbeeld aan van een situatie waarin zij geconfronteerd wordt met de opdracht om een 

patiënt vast te binden (te ‘fixeren’). In deze situatie heeft P4 het gevoel dat de arts haar niet kan of wil 

horen. Door het niet willen horen ontstaat er een onoverbrugbare afstand. Dit ontneemt haar de 

mogelijkheid om te handelen waardoor ze het lijden van de patiënt zou kunnen verlichten. Zij ziet 

mogelijkheden om dat te doen zonder de patiënt te fixeren wat in deze situatie in haar ogen totaal niet 

nodig is: 

 

 ‘En omdat er niet echt een knoop werd doorgehakt om ook echt over te gaan op een 

 comfortbeleid, werd er geadviseerd om hem te fixeren. Nou ja, dat was natuurlijk... Dat is ten 

 eerste sowieso echt gewoon iets waar... Ja, ik stond helemaal perplex. En ik kwam maar niet 

 tot die arts, zeg maar erdoorheen (…). En dat, ja, daar kwam ik niet doorheen.’ (P4) 

 

Bij dit gevoel van niet gehoord worden blijkt duidelijk ook dat de impact ervan op de participanten 

groot is: zij ervaren op dat moment geen autonomie, voelen zich volledig afhankelijk en ervaren een 

grote afstand met de artsen. 

 

Niet begrepen worden 

P3 en P5 ervaren soms dat ze niet direct begrepen worden door de artsen met wie zij discussiëren over 

het medisch beleid rond een oncologische patiënt. P5 zoekt dan het perspectief op: Ook om een andere 

visie erop te... Ja, om te bekijken van alle kanten (P5).  

P3 geeft aan, dat hij soms worstelt met medische beslissingen die hij niet begrijpt. Hij ziet in dat 

oncologieverpleegkundigen en artsen vanuit andere perspectieven naar patiënten kijken. Hijzelf voelt 

zich bereid om ook het medisch perspectief mee te nemen als hij met lastige casussen wordt 

geconfronteerd, maar hij merkt dat artsen van hun kant niet altijd bereid zijn om het verpleegkundig 

perspectief mee te nemen bij de vraag naar wat goed zorg is. Door niet zijn kant op te bewegen merkt 

hij dat de arts voor hem op afstand blijft. Die afstand zorgt ervoor dat hem de kans ontnomen wordt 

om de juiste zorg te leveren aan de patiënt en de familie. Hij uit dit met name op het moment dat hij de 

casus (zie kader 3) samen met een arts evalueert. 

 

 ‘Ik wilde toch ook vooral haar beweegredenen weten. Hoe kan het nou zo zijn dat die man 

 geen code 5 werd? En ik heb daar niet een heel erg eenduidig antwoord op gekregen. Meer 

 dat, de  familie was er nog niet klaar voor. Dat vond ik niet het antwoord... En ik snap dat heel 

 goed, dat dat het antwoord is ook omdat ze als nieuwe arts waarschijnlijk net het ziekenhuis 

 inkomt  en opeens een besluit moet gaan maken, goh, dit heeft niet geholpen, code 5. Dat is 
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 ook best wel een ding. Maar op dat moment, in mijn ogen, wel het allerbeste voor die patiënt 

 en de familie. Ik heb dat zo een beetje besproken, meer dat dat we gewoon een beetje 

 dichterbij elkaar kwamen. En ik kon haar geen ongelijk geven, want het was gewoon zo 

 inderdaad, want we waren nog bezig met een behandeling. In mijn ogen had de knoop eerder 

 doorgehakt moeten worden. Dat is niet heel erg meegenomen toen.’ (P3) 

 

Kader 3: casus niet begrepen worden 

 

 

Hiërarchische houding 

Verschillende participanten geven uiting van het gevoel dat artsen boven hen lijken te staan. P1 

benoemt het als ‘altijd de orders van de dokter opvolgen’. P5 heeft moeite ermee als sommige artsen 

een autoritaire houding uitstralen. Zij ervaart dit gevoel van hiërarchie alsof de artsen zich ver 

verheven voelen boven de verpleegkundigen. Alsof ze alleen maar op de afdeling rondloopt om 

opdrachten van de artsen uit te voeren, zonder daarover in discussie te mogen gaan als zij twijfels 

heeft over die opdrachten. Dit gevoel van ondergeschiktheid in de relatie met de arts geeft voor haar 

een gevoel van niet meer op de afdeling willen zijn. 
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 ‘Ja, zo van: ik ben de dokter, je moet maar luisteren. En dat heb ik wel meer met de arts 

 assistenten. Want dan ben ik natuurlijk maar een verpleegkundige en de arts staat boven jou. 

 (…) Nou ja, en daar moet ik het mee doen. 

 RL: Ja. Hoe voelt dat?  

 P5: Rot.(…)  Ik vind de rol van oncologieverpleegkundigen hier op deze afdeling 

 momenteel niet heel erg van meerwaarde dan een gewone verpleegkundige. Het enige wat ik 

 meer doe, is een chemo geven. Zo voelt het nu. (…) Ik wil eigenlijk hier helemaal niet meer 

 zijn.’  (P5) 

 

4.6. Synthese 
In deze paragraaf worden de resultaten nader geduid, zodat het antwoord op de eerste deelvraag kan 

worden gegeven. 

De verschillende thema’s en hun onderlinge verbanden zijn hierboven toegelicht en in figuur 2 

aangegeven. 

Bij het doornemen van de thema’s en de onderlinge relaties valt op, dat de participanten een ander 

beeld hebben over autonomie in hun werkzaamheden dan in het theoretisch kader is aangegeven. In 

het begin van dit hoofdstuk is ingegaan op het feit dat de participanten het concept autonomie vooral 

als vorm van vrijheid in handelen en beslissingen nemen zien, waarbij ze vooral denken aan handelen 

binnen het verpleegkundig domein. Daarbij onderscheiden de participanten verschillende categorieën 

van handelen:  verpleegkundig handelen en nemen van beslissingen binnen het verpleegkundige 

domein, in discussie met artsen over het willen verlenen van goede zorg en het geven van 

ondersteuning aan patiënten bij het nemen van beslissingen tijdens hun ziekteproces. 

Hoewel het verlenen van goede zorg niet direct wordt benoemd door de participanten – met 

uitzondering van P4 - , blijkt bij het subthema ‘De beste zorg verlenen voor de patiënt’ dat alle 

participanten het verlenen van goede zorg als een zeer belangrijke verantwoordelijkheid voelen. 

Daarnaast is op te maken uit de empirische bevindingen dat het in discussie gaan met artsen over wat 

goede zorg is volgens de participanten een integraal onderdeel is van het verlenen van goede zorg. 

Uit de gegeven voorbeelden komt ook naar voren dat de participanten vaak een duidelijk beeld hebben 

van wat goede zorg zou moeten zijn die aan een specifieke patiënt gegeven zou moeten worden onder 

specifieke omstandigheden. Dit beeld wordt gevormd door de compassie die de participanten ervaren 

als zij geconfronteerd worden met het lijden van hun patiënten of hun patiënten zien in hun 

ziekteproces. 

Dankzij het groeiende zelfvertrouwen van de participanten die al iets langer hun diploma hebben (P3, 

P4 en P5), lukt het hen beter om contact te leggen met de artsen. Voor hen lijkt de gevoelde afstand 

met de artsen niet groot en nemen snel het initiatief om met de arts in discussie te gaan over het 

gevoerde medisch beleid. P1 en P2 laten daarentegen meer terughoudendheid  zien vanwege hun 
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persoonlijkheid. Beiden zien namelijk dat artsen en (oncologie)verpleegkundigen andere 

verantwoordelijkheden hebben. De conclusie zou getrokken kunnen worden dat zelfvertrouwen 

bepalend is voor de gevoelde afstand met de artsen. 

Toch blijkt die relatie zeer complex te zijn. Want ondanks hun zelfvertrouwen halen juist P3, P4 en P5 

voorbeelden aan, waarin het ook hen niet lukt om de gevoelde afstand met de artsen te verkleinen. De 

belangrijkste oorzaken zijn daarvoor het gevoel niet gehoord te worden en niet begrepen worden en de 

gevoelde hiërarchie tussen artsen en participanten. 

 

4.7. Conclusie 
De participanten ervaren hun autonomie ten eerste als vrijheid in verpleegkundig handelen en ten 

tweede als vrijheid in het verlenen van goede zorg aan oncologische patiënten. 

De participanten ervaren deze autonomie op dit moment als een samenhang tussen de mate waarin hun 

zelfvertrouwen is ontwikkeld en de gevoelde afstand met de arts.  Deze samenhang staat onder druk 

van het verantwoordelijkheidsgevoel, met name als dit is ontstaan vanuit de compassie met hun 

patiënten.  

De afstand met de arts hangt vooral samen met het de mate waarin participanten gehoord worden door 

artsen, of ze begrepen worden door de artsen en of er een gevoel van hiërarchie bestaat tussen de 

participanten en de artsen.  
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Hoofdstuk 5 Zorgethische discussie 
 

 

In dit hoofdstuk wordt de derde deelvraag beantwoord, te weten: ‘Op welke manier kunnen de 

theoretische zorgethische inzichten de empirische resultaten verhelderen en eventueel aanvullen bij het 

verlenen van goede zorg aan oncologische patiënten door de oncologieverpleegkundigen van het 

FG&V bij het verlenen van goede zorg aan oncologische patiënten?’ 

De empirische data uit het vorige hoofdstuk worden besproken in een dialoog tussen zorgethische 

inzichten in combinatie met andere empirische onderzoeken. Volgens Leget et al. (2017) is zorgethiek 

een interdisciplinaire discipline en is het van belang om in de zorgethische discussie open te blijven 

staan voor zowel zorgethische als empirische bevindingen. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de sensitizing concepts die in het tweede hoofdstuk zijn benoemd, 

namelijk kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid en macht en positie. Deze concepts worden vervolgens 

aangevuld met gegevens uit relevante empirische en zorgethische literatuur, die uit de conceptuele 

data-analyse zijn gekomen, te weten compassie, competentie, persoonlijkheid en wederkerigheid (zie 

bijlage x voor een uitwerking van de conceptuele data-analyse). 

In de paragraven 5.1. tot en met 5.4 worden de empirische thema’s gekoppeld aan verschillende 

sensitizing concepts die bij deze thema’s aansluiten. Door vanuit de thema’s te werken krijgen deze 

meer zorgethische diepgang en verbreding en kunnen nieuwe relaties tussen de thema’s aan het licht 

komen. 

In §5.1. wordt het thema compassie verhelderd. In §5.2. wordt het thema verantwoordelijkheid nader 

beschouwd. Vervolgens komen de thema’s zelfvertrouwen en afstand met de arts aan bod in 

respectievelijk §5.3. en §5.4.. Paragraaf §5.5. concludeert uiteindelijk wat deze zorgethische discussie 

voor de beantwoording van de derde deelvraag betekent. 

 

5.1. Compassie 
Uit de empirische data komt naar voren dat participanten een gevoel van medeleven ervaren als zij 

geconfronteerd worden met het (dreigende) lijden van patiënten. Dit thema wordt in deze paragraaf 

eerst vanuit twee empirisch onderzoeken naar compassie van Sinclair et al. (2016) en Roze Des 

Ordons, MacIsaac, Hui, Everson en Ellaway (2019) verder uitgewerkt. Daarna wordt het thema 

verhelderd vanuit de sentizing concepts van compassie/emotie, gevonden in de conceptuele data-

analyse vanuit de ideeën van Tronto (1993; 2013), Van Heijst (2014b) en Pulcini (2016) en 

kwetsbaarheid (Kittay, 2019). Voor deze twee sensitizing concepts is gekozen, omdat deze nauw 

aansluiten op de manier waarop de participanten het thema compassie beschrijven, namelijk vanuit de 

kwetsbaarheid van patiënten en de emoties van de participanten zelf. 
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Sinclair et al. (2016) definiëren compassie als: “A virtuous response that seeks to address the suffering 

and needs of a person through relational understanding and action”. Volgens hen geeft het invulling 

aan de kwetsbaarheid, lichamelijkheid, relationaliteit en andere zorgethische kenmerken van 

zorgvragers (Sinclair et al., 2016). Dit beeld sluit goed aan op de gevonden empirische data: de 

participanten geven aan de hand van de gevoelde compassie bij de artsen aan, wat zij zien als goede 

zorg voor de patiënt waar zij op dat moment zorg aan verlenen. Daarbij leggen ze steeds de nadruk op 

lichamelijke (P2, P3 en P4) en geestelijke signalen die zij van de patiënten ontvangen. Ze nemen 

daarbij de sociale context van de patiënt mee, zoals P3 doet als deze vaststelt dat de patiënt met 

psychotische symptomen bijna geen sociaal netwerk heeft. Deze bevindingen worden ondersteund 

door (Newham, 2016), die op een meer theoretisch niveau compassie uitwerkt. 

Roze Des Ordons et al. (2019) hebben eveneens in een recent empirisch onderzoek het concept 

compassie onderzocht. Zij definiëren compassie als een begrip waarbij overeenkomstige thema’s zijn 

te vinden zoals het begrijpen van lijden als een universeel verschijnsel, het signaleren en erkennen van 

lijden en het voelen van empathie met degene die lijdt. Ook het handelen om het lijden te verlossen is 

een belangrijk thema. Zij hebben een aantal beperkende en bevorderende factoren gevonden die 

compassie tot uitdrukking kunnen brengen, zoals individuele tekortkomingen in compassie voelen, 

relationele uitdagingen en contextuele beperkingen. Daarnaast zien zij dat deze factoren op zowel 

individueel als op relationeel niveau invloed hebben op de gevoelde compassie. 

Zij komen tot de conclusie dat compassie een zeer complex concept is, waarbij onder andere de 

context een belangrijke rol speelt in de manier waarop de zorgverleners reageren op de signalen van de 

zorgvragers. Bij acute situaties valt de mogelijkheid om in te gaan op de wensen van de zorgvragers 

zelf min of meer weg, waardoor er een sterkere eigen invulling van die wensen door de zorgverleners 

ontstaat (Roze Des Ordons et al., 2019). 

Compassie zou daarnaast niet een persoonlijke eigenschap moeten zijn, maar eerder een eigenschap 

van het hele behandelteam . Op die manier wordt voorkomen dat er gaten ontstaan in de cirkel van 

compassie. Waar het ene lid van het volledige behandelteam door gebrek aan opleiding of 

attentiveness een signaal niet oppikt, kan een ander lid van het team dit weer goed maken (Roze Des 

Ordons et al., 2019). 

Dit lijkt overeen te komen met de situatie in het FG&V, zoals de participanten die lijken te ervaren. De 

oncologieverpleegkundigen ondersteunen elkaar, als ze bij patiënten signalen van stress of lijden 

observeren. Samen ondernemen zij dan stappen naar de artsen toe. P1, P2, P3 en P5 geven dat op 

verschillende punten in hun interviews aan. Zij vragen bij lastige casussen aan hun directe collega’s na 

wat die van de casussen vinden en nemen deze bevindingen mee. Deze onderlinge open houding 

binnen het verpleegkundige team van de oncologieafdeling helpt volgens Roze Des Ordons et al. 

(2019) om eventueel tekort schieten in het gevoel van compassie te voorkomen. 

Vanuit de zorgethische sensitizing concepts compassie en kwetsbaarheid wordt het thema compassie 

nader verhelderd. 



46 

 

In de vijf fasen van zorg volgens Tronto (1993, 2013) start het zorgproces met de fase ‘caring about’ 

(zie §2.2.), waarin de behoeften van de personen die zorg nodig hebben worden onderkent door 

iemand, of een groep personen. Dit gevoel van  caring about past bij het gevoel van compassie, zoals 

de participanten het beleven. Volgens Tronto (1993) gaat deze fase gepaard met het ethisch element 

‘attentiveness. Dit kan begrepen worden als de oplettendheid van de zorgverlener voor de behoeften 

van de zorgvrager, waar hij of zij verantwoordelijkheid voor voelt. Ook hierin valt op, dat de 

empirische data laten zien, dat de participanten starten met het zorgproces vanuit oplettendheid: zij 

zien het lijden en leggen relaties tussen de behoeften van de patiënten en de mogelijkheden om de 

behoeften te vervullen (bijvoorbeeld bij benauwdheid: starten met zuurstof of het geven van morfine, 

(P2), bij onrust het geven van rustgevende middelen (P4)). Tronto (1993) benoemt attentiveness als 

een ethisch element, waarmee zij aangeeft dat het signaleren van de behoeften van zorgvragers een 

morele lading heeft: degenen die deze signalen opvangen staan voor de morele vraag hoe zij de 

behoeften van de zorgvragers kunnen vervullen.  

Een ander belangrijk punt dat met name door Pulcini (2015) wordt benoemd is, dat compassie  de 

belangrijkste emotie is in de betaalde zorg. Empathie an sich is niet voldoende om een ethische 

response op te wekken bij degene die het lijden van een ander signaleert. Pulcini (2015) meent dat 

compassie de intrinsieke motivatie vormt voor de professionele zorgverlener.  

Dat de  participanten in hun interviews vooral de nadruk leggen op de compassie die zij voelen als ze 

geconfronteerd worden met het lijden van patiënten bevestigt dit punt. Hoe zij vervolgens handelen is 

eerder een kwestie van kennis en ervaring. 

Kwetsbaarheid van de zorgvragers geeft volgens Kittay (2019) een vulnerablilty-responsive 

obligation. Juist zorgverleners die dichtbij de zorgvragers staan, of het nu vanuit een professionele 

functie is, dan wel vanuit een persoonlijke relatie, krijgen volgens Kittay (2019) te maken met een 

morele verplichting om actie te ondernemen ten opzichte van de behoeften van de anderen. Volgens de 

participanten geeft het zien van het lijden van de zorgvragers de verplichting om te handelen. Dit 

gevoel is niet vrijblijvend, waar P1, P2, P3 en P4 voorbeelden van geven. 

Samenvattend blijkt dat de empirische data die in het vorige hoofdstuk zijn gepresenteerd behorende 

bij het thema compassie goed aansluiten op de hier gepresenteerde andere empirische onderzoeken, 

maar ook op de sensitizing concepts. 

Wel valt op, dat de participanten nauwelijks contact leggen met de zorgvragers. Het gevoel van 

compassie wordt vooral opgeroepen door de lichamelijke verschijnselen van het (dreigende) lijden, 

niet door in gesprek te gaan met de zorgvragers of hun naasten. P2 ziet de patiënt waar zij voor zorgt 

bijna stikken en concludeert, ‘dat je niemand zo’n dood toewenst’. Maar dat geeft diens visie op ‘de 

goede dood’ weer, niet de visie van de zorgvrager zelf. P1 merkt op, dat zij zichzelf afvraagt of je 

iemand die dementerend is nog een zware behandeling aan zou moeten doen, maar vraagt dit niet aan 

de dementerende zorgvrager zelf. P4 merkt op dat een terminale patiënte onrust vertoont en vraagt de 

arts om rustgevende medicatie. Maar P4 vraagt niet aan de patiënte waar de onrust vandaan komt. In 
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het vaststellen van de behoeften van de zorgvragers lijken de participanten direct op zoekt te zijn 

gegaan naar passende oplossingen zonder daarbij de zorgvragers zelf te betrekken. 

Door de zorgvragers er niet bij te betrekken wordt een essentiële stap overgeslagen volgens de 

verschillende denkers en onderzoekers op het gebied van compassie in de zorg. Zowel Sinclair et al. 

(2016), als Tronto, (1993) en Kittay (2019) stellen dat de behoeften van de zorgvragers duidelijk 

dienen te zijn, wil er sprake kunnen zijn van goede zorg van de kant van de zorgverleners. 

Sinclair et al. (2016) geven daarnaast aan, dat compassie bestaat uit ‘kleine daden van aardigheid’. Het 

is de vraag in hoeverre het aansturen op een verandering in het medisch beleid door zorgvragers 

gezien wordt als een ‘kleine daad van aardigheid’. In die zin passen de gekozen acties niet in het kader 

van compassie zoals Sinclair et al. (2016) dit zien. 

De gedachte van compassie die zich uit in ‘kleine daden van aardigheid’ komt overeen met het idee 

van Van Heijst (2014b) over professionele menslievende zorg. Zij constateert dat de zorg in Nederland 

erg gericht is op het verminderen van het lijden. Zij pleit voor het verlenen van professioneel 

menslievende zorg. Dat houdt volgens haar niet in, dat het lijden niet verminderd hoeft te worden. Zij 

geeft aan dat deze gerichtheid op het verminderen van het lijden gepaard zou moeten gaan met een 

meer duldende en geduldige manieren van handelen (Van Heijst, 2014b). 

Tenslotte valt op dat het verpleegkundig team weliswaar als een eenheid wordt ervaren, maar dat er 

een hiaat lijkt te zijn volgens de participanten met met name de artsen in het behandelteam. De ervaren 

afstand met de artsen zorgt er op dit moment voor, dat er nog steeds momenten zijn, waarop voor het 

gevoel van de participanten er te weinig compassie in het gehele behandelteam is. Om die reden kan 

ook het idee van Roze Des Ordons et al. (2019) om compassie als teameigenschap te zien niet worden 

bereikt. 

Omdenkend is uit de verschillende casussen op te maken dat de participanten geen andere keuze 

ervaren dan direct contact op te nemen met de arts om het medisch beleid aan te passen. Verschillende 

participanten (P2 en P4) geven aan, dat de artsen zelf, eenmaal geconfronteerd met het lijden van de 

patiënten niet goed weten hoe ze het lijden van de patiënt zouden moeten verminderen. Dit roept de 

vraag op, of de situaties waarmee de participanten op dat moment worden geconfronteerd wel de 

situaties zijn, waar Sinclair et al. (2016), Tronto (1993) en Kittay (2019) het over hebben. In de 

beschrijvingen van compassie bij deze onderzoekers en filosofen lijkt een mogelijkheid te bestaan om 

eerst na te gaan wat precies de hulpvraag is. Maar de participanten vergelijken de situaties met 

‘verdrinken’ (P2) of ‘marteling’ (P4). In dergelijke gevallen is niet alleen de hulpvraag duidelijk, maar 

ook de oplossing. In deze acute situaties dient compassie gericht te zijn op acuut en zo effectief 

mogelijk handelen in de ogen van de participanten. 

De gedachten achter ‘kleine daden van aardigheid en duldende en geduldige manier van zorg 

verlenen’ (Sinclair et al., 2016;  Van Heijst, 2014) en professionele menslievende zorg (Van Heijst, 

2014b) geven inderdaad aanleiding om het concept van compassie verder aan te vullen. De 

onderzoeker sluit dan ook aan op de oproep van deze onderzoekers om compassie breder in te vullen, 
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maar stelt daarbij wel, dat acuut en zeer ernstig lijden dat benoemd wordt als een vorm van 

‘verdrinking’ of ‘marteling’ nooit geduld zou moeten worden. Daarmee zou de geloofwaardigheid van 

het functie van verpleegkundige onder druk kunnen  komen te staan. 

Samenvattend kan worden gesteld, dat de zorgethische ideeën over compassie, zoals deze bij Tronto 

(1993; 2013), Van Heijst (2014b), Kittay (2019) en Pulcini (2015) zijn uitgewerkt aangevuld zouden 

kunnen worden met de ideeën uit de empirie, zoals die van Sinclair et al. (2016) en Roze Des Ordons 

et al. (2019). Compassie is de drijvende kracht achter het opstarten van het zorgproces (Pulcine, 2015; 

Tronto, 1993; Kittay, 2019). Compassie zou niet alleen een persoonlijke eigenschap moeten zijn, maar 

ook een eigenschap van het behandelend team (Roze Dos Ordons et al., 2019). Compassie dient niet 

alleen gericht te zijn op het verminderen van het lijden, maar ook op het doen van ‘kleine, duldende en 

geduldige manieren om aardigheid te laten zien’ (Van Heijst, 2014b). Acute situatie die te vergelijken 

zijn met verdrinking of marteling vragen om direct handelen (deze thesis). 

 

5.2. Verantwoordelijkheidsgevoel 
Uit de empirische data komt naar voren dat het ontstaan van het verantwoordelijkheidsgevoel vooral 

komt vanuit de compassie die de participanten ervaren na confrontatie met het lijden van de patiënt. 

De compassie leidt uiteindelijk tot het verantwoordelijk voelen voor het verlenen van de beste zorg 

aan de patiënten. Daarnaast zorgen ook de medisch-juridische kaders voor een 

verantwoordelijkheidsgevoel, waardoor de participanten zich gedwongen voelen om te handelen. 

Vanuit de zorgethische sensitizing concept verantwoordelijkheid kan het thema verantwoordelijkheid 

goed worden verhelderd en aangevuld.  Daarbij wordt gebruik gemaakt van een overzichtsartikel over 

verschillende paradigma’s rondom verantwoordelijkheid van Van  Nistelrooij en Visse (2015). Dit 

artikel geeft houvast over de manieren waarop het empirische thema verantwoordelijkheid met behulp 

van de zorgethiek kan worden uitgewerkt. 

Van Nistelrooij en Visse (2015) geven in hun artikel een synthese van de verschillende zorgethische 

ideeën die over het concept van verantwoordelijkheid in de zorg zijn gegeven. In hun artikel 

beschrijven ze vier paradigma’s waarmee het begrip verantwoordelijkheid kan worden uitgewerkt: het 

paradigma van de belofte, gebaseerd op de ideeën van Kittay (2019) over het voluntaristic moral 

obligation model, waarbij er verantwoordelijkheid ontstaat vanuit een eerder gemaakte vrijwillige 

belofte. Ten tweede het voluntaristic-responsive moral obligation model, dat gebaseerd is op de 

theorie van Kittay (2019), zie §2.2.. Het derde paradigma is gebaseerd op de ideeën van Walker (2007) 

over het expressief-collaboratieve model, gericht op sociale en morele verplichtingen, zie §2.2.. 

Tenslotte het paradigma dat Van Nistelrooij en Visse (2015) zelf benoemen als radical giveness, 

gebaseerd op de fenomenologische ideeën over verantwoordelijkheid van Marion (2002). 

Verantwoordelijkheid is in dat paradigma een onvrijwillige reactie op het verschijnen van het 

fenomeen verantwoordelijkheid. 
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De manier waarop het gevoel voor verantwoordelijkheid bij de participanten naar voren komt lijkt te 

passen in met name het derde paradigma van het expressief-collaboratieve model. De participanten 

hebben vanuit hun ervaring in de praktijk een idee van wat goede zorg is, voelen zich vanuit de 

bestaande verantwoordelijkheidslijnen als eersten verantwoordelijk voor de patiënt en beseffen dat zij, 

willen zij de beste zorg kunnen geven of schade te voorkomen, zich moeten richten tot diegenen die de 

medisch-juridische verantwoordelijkheid dragen. Er is een beperkte vrijheid in handelen voor de 

participanten. Steeds moeten participanten overleggen met andere betrokkenen en elkaars 

perspectieven uit te wisselen, precies wat P3, P4 en P5 doen. De beperking laat zich volgens de 

participanten vooral voelen in de contacten met de artsen.  

Zoals in de vorige paragraaf benoemd voelen participanten zich gedwongen om te handelen als ze 

geconfronteerd worden met het (dreigende) lijden van de patiënten. Voor een groot deel lijkt deze 

dwang verklaard te kunnen worden vanuit het Passerby verschijnsel zoals Walker (2007) dit heeft 

uitgewerkt. De participanten signaleren niet alleen als eersten het lijden, zij zijn ook degenen die 

getraind zijn om te handelen. Zij zijn in de termen van Walker (2007) als het ware de meest geschikte 

strandwachten om de drenkeling uit het water te halen en te reanimeren. De wetenschap dat zij de eerst 

aangewezen redder in nood zijn geeft hun verantwoordelijkheidsgevoel een zware lading. 

Maar de participanten zijn op het moment van de acute situatie niet de enigen die het lijden zien van 

de patiënten. Rondom de participanten zijn altijd anderen aanwezig. Tenslotte functioneren zij in een 

ziekenhuis, waar artsen, collega verpleegkundigen en andere disciplines dag en nacht aanwezig zijn. 

Er is goed beschouwd niet echt sprake van een Passerby situatie zoals Walker dit stelt (2007) 

aangezien er meerdere voorbijgangers een deel van de verantwoordelijkheid dragen. Toch voelen de 

participanten hun verantwoordelijkheid als een zware persoonlijke verantwoordelijkheid. 

Een mogelijke verklaring hiervoor kan gelegen zijn in de institutionele context waarin de empirische 

data zijn verzameld. Van Heijst (2014b) laat in haar analyse van Walker (2007) zien, dat Walker geen 

rekenschap geeft van de institutionele invloeden van instellingen op de zorg. Volgens Van Heiist 

(2014b) doet Verkerk (in: Van Dartel & Molewijk, 2014) dit wel. Zij stelt dat de geografie van 

verantwoordelijkheden rekening dient te houden met de institutionele normen en waarden waar de 

betrokken zorgverleners rekening mee moeten houden in het verlenen van de zorg. Voor de afdeling 

oncologie is de manier waarop de artsen en verpleegkundigen onderling communiceren over het 

medisch beleid (§ 3.3.) van belang. 

De gevoelde verantwoordelijkheid bij de participanten kan ook een directe reactie zijn op een 

intrinsieke belofte die de participanten ooit voor zichzelf hebben afgelegd, al dan niet in dezelfde lijn 

als de belofte die ze bij hun diplomering hebben afgelegd. De participanten spreken niet direct over de 

belofte, maar voelen zich verantwoordelijk om altijd de beste zorg voor de patiënten te verlenen. Deze 

gevoelens komen zo goed als overeen met de afgelegde belofte. Dit na willen komen van zeer sterk 

gevoelde belofte past in het eerste paradigma van Van Nistelrooij en Visse (2015), waar de 
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zorgverlener vooral reageert op de behoeften van de zorgvrager omdat zij een belofte hebben afgelegd 

dit te doen als zij geconfronteerd worden met het lijden van de patiënten. 

Een laatste mogelijkheid die de verregaande verantwoordelijkheidsgevoelens van de participanten zou 

kunnen verklaren is een aansluiting op het vierde paradigma van Van Nistelrooij en Visse (2015). In 

dat vierde paradigma schakelen Van Nistelrooij en Visse over op een fenomenologische ontologie, 

waarbij verantwoordelijkheid als een fenomeen wordt ervaren door zorgverleners. Bij het zien en 

voelen van dit fenomeen ervaren de zorgverleners een verwondering, waarbij het fenomeen zelf niet 

direct kan worden begrepen, maar wel gevoeld. Zorgverleners kunnen niet anders dan onvrijwillige 

tegemoet komen aan die verwondering en het fenomeen ondergaan (Van Nistelrooij & Visse, 2015). 

Inderdaad lijken de participanten zich soms overvallen te voelen door de gevoelens van compassie. Dit 

vierde paradigma geeft een goede verklaring voor de onontkoombaarheid van het 

verantwoordelijkheidsgevoel, zoals P2 en P3 zijn overvallen door hun compassie en hoezeer zij 

worstelen als ze niets kunnen doen met hun verantwoordelijkheidsgevoelens. 

Maar het vierde paradigma laat nog veel open voor interpretatie in de praktijk, waardoor de empirische 

data zich ook makkelijk laten verklaren door dit paradigma. Er zijn geen heldere criteria op basis 

waarvan gesteld moet worden wanneer een situatie binnen dit paradigma valt of niet. Het is ook maar 

de vraag of een paradigma dat vanuit een andere ontologie bedacht is vergeleken kan worden met de 

andere drie relationele paradigma’s. Daardoor heeft het vierde paradigma iets vrijblijvends ten 

opzichte van de andere drie paradigma’s, waar scherpere begrenzingen aan zitten. 

 

Omdenkend kan gesteld worden dat drie van de vier paradigma’s zoals Van Nistelrooij en Visse 

(2015) hebben onderscheiden ieder op zijn manier verklaring kunnen geven voor het ontstaan van 

(overbelaste) verantwoordelijkheidsgevoelens bij de participanten, te weten het paradigma dat uitgaat 

van een belofte, het expressief-collaboratieve paradigma en de fenomenologische paradigma. 

Er is namelijk sprake van een vorm van Passerby situatie zoals Walker (2007) dat heeft uitgewerkt. De 

specifieke competenties die de participanten bezitten zorgen ervoor dat het Passerby-gevoel nog eens 

wordt versterkt. Daarnaast is de belofte die de participanten als verpleegkundigen hebben afgelegd 

nooit ver weg in hun gevoel van verantwoordelijkheid (Van Nistelrooij en Visse, 2015). Hoewel deze 

niet expliciet wordt uitgesproken door de participanten, is deze voelbaar in het continue streven naar 

de beste zorg voor de patiënt. Vanuit de fenomenologie is de onontkoombaarheid van het fenomeen 

verantwoordelijkheid eveneens een passende alternatieve verklaring voor de gevoelde 

verantwoordelijkheid bij de participanten (Van Nistelrooij en Visse, 2015). 

 

5.3. Zelfvertrouwen 
Een belangrijke invloed op de afstand die de participanten met de arts voelen is de mate waarin het 

zelfvertrouwen wordt ervaren. Dit zelfvertrouwen is volgens de participanten voor een belangrijk deel 
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gegroeid door de ervaring die ze hebben opgedaan als (oncologie)verpleegkundige, door persoonlijke 

ontwikkelingen en door het krijgen van respect door anderen. 

In de zorgethiek is weinig literatuur te vinden die specifiek op het onderwerp van zelfvertrouwen 

ingaan, zoals ook al eerder is opgemerkt door Christmas (2020). De onderliggende subthema’s 

ervaring, erkenning en persoonlijkheid zijn daarentegen wel vertegenwoordig in de zorgethische 

literatuur. Daarbij wordt ervaring vooral gezien als een geheel van vaardigheden die competenties 

worden genoemd. Het is met name dit begrip dat terug te vinden is in de literatuur. 

Persoonlijkheid en erkenning worden nader verhelderd vanuit de sensitizing concepts kwetsbaarheid 

(Kittay, 2019, Van Heijst, 2014b) en macht en positie (Tronto, 1993). Deze sluiten namelijk goed aan 

op de manier waarop de participanten de subthema’s blijken te hebben ervaren. 

 

Competentie/vakkundigheid 

Tronto (1993) onderscheidt vier elementen van zorg: attentiveness, responsibility, competence en 

responsiveness, zie ook §2.3.. Het derde element competence is van belang omdat goede zorg alleen 

geleverd kan worden door competente zorgverleners. Tronto (1993) stelt dat competenties een 

integraal onderdeel zijn van ethisch handelen in de zorg. Iemand die zorg geeft maar niet competent is 

om zorg te kunnen geven is in de ogen van Tronto (1993) onethisch bezig. 

Ook Walker (2007) laat zien dat competenties een belangrijke component zijn om te kunnen handelen. 

Moreel handelen in de zorg ontstaat vanuit praktijken van verantwoordelijkheden. Daarbij dienen 

degenen die zorgen aanspreekbaar te zijn op hun handelen. Dat kan alleen als dat zorgverleners vanuit 

competentie handelen. 

Van Heijst (2014b) maakt een onderscheid tussen vakkundigheid en professionaliteit. Vakkundigheid 

ziet zij als ‘de bereidheid om iedere dag opnieuw je kunde en kennis aan te wenden voor wie dan ook, 

zonder aanzien des persoons, voor mensen die pijn hebben of wanhopig zijn, die in de war zijn, of 

compleet van de wereld’ (Van Heijst,  2014b, p. 11). Zij stelt dit tegenover het begrip van 

professionaliteit, dat zij een ethisch kader toedicht. 

Uit de beschrijving van het subthema in het vorige hoofdstuk komt naar voren dat de ervaringen die 

als bron voor zelfvertrouwen worden benoemd, bijvoorbeeld leiding geven en specifieke patiënten 

categorieën verzorgen, vooral in de richting liggen van vakkundigheid: kennis en kunde die nodig is 

om de dagelijkse zorgtaken goed uit te kunnen oefenen. De participanten lijken zich vooral te richten 

op hun vakkundigheid als bron voor zelfvertrouwen. 

De vraag is echter of de participanten een verschil ervaren in vakkundig/competent handelen en 

moreel/professioneel handelen. Uit de beschrijvingen van de casussen die betrekking hebben over 

schrijnend en acuut lijden komen de participanten wel degelijk naar voren als moreel bewust handelen: 

steeds hebben ze het over het verlenen van ‘de beste zorg voor de patiënt’. Er is dus een belangrijke 

relatie tussen competent handelen en ‘het beste willen doen voor de patiënt’, waar de participanten 

zich niet expliciet van bewust zijn. Dit betekent dat het subthema ‘ervaring’ beter kan worden 
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beschreven als ‘professionele competenties’ in navolging van Van Heijst (2014b), Walker (2007) en 

Tronto (1993). 

 

Persoonlijkheid en erkenning 

In de zorgethiek lijkt er enerzijds een stilzwijgende veronderstelling te zijn, dat iedereen zorg kan 

verlenen, zoals Krause en Boldt (2017) in hun overzicht aanhalen: ‘allerlei verschillende soorten 

persoonlijkheden kunnen een goede verpleegkundige worden’. Anderzijds lijkt er een angst te bestaan 

om het verlenen van zorg te koppelen aan natuurlijke aanleg voor zorgverlening.  

Tronto (2013) kijkt vooral vanuit macht en positie naar persoonlijkheid en erkenning: zij geeft aan dat 

zorg altijd gebukt gaat onder het idee dat deze gender gebonden is, uitgevoerd wordt door personen in 

een achterstandspositie en gezien wordt als een teken van zwakte. Om die reden koppelt zij 

persoonlijkheid los van zorg verlenen. Ook Walker (2007) ontkoppelt volgens Van Heijst (2014b) het 

idee van een natuurlijke aanleg voor zorg verlenen met de relationaliteit van het zorg verlenen. Zij 

voorziet dat een koppeling tussen natuurlijke aanleg en het verlenen van zorgen vooral voor de 

vrouwen en andere groepen zonder macht een onevenredig zware verantwoordelijkheid krijgen 

toebedeeld. 

Van Heijst (2014a) geeft weer hoe professionele zorgverleners erkenning kunnen krijgen, ofwel 

‘gezien kunnen worden’. Zij legt daarbij de nadruk op het erkennen van de zorgprofessional. Die 

erkenning kan plaats vinden door vakkundigheid erkennen, door erkenning vanuit de zorgrelatie zelf, 

vanuit de organisatie en door erkenning vanuit de collega’s. Maar zij geeft ook aan, hoe kwetsbaar 

zorgverleners kunnen zijn als zij miskend worden door collega’s, de organisatie of de zorgvragers zelf. 

De kwetsbaarheid van zorgverleners uit zich volgens Kittay (2019) doordat zorgverleners niet anders 

kunnen dan tegemoet komen aan de zorgvraag van de ander. Een zorgverlener die vanuit de eigen 

persoonlijkheid snel geneigd is om de eigen behoeften weg te cijferen maakt de zorgverlener des te 

kwetsbaarder. 

Vanuit kwetsbaarheid en macht en positie bezien zijn persoonlijkheid en erkenning mogelijke thema’s 

die een grote invloed kunnen hebben op de manier waarop zorgverleners hun handelingen uitvoeren. 

Vanuit de gedachte van Tronto (1993) en Walker (2007) is het logisch om liever niet te spreken van 

een natuurlijke aanleg voor zorg verlenen. Het kan inderdaad leiden tot een onevenredige verdeling 

van zorgverantwoordelijkheid bij de groepen die het minst macht hebben. 

Maar Van Heijst (2014b) en Hamington (2012) geven ook een ander inzicht. In de ogen van Van 

Heijst (2014b) ‘gaan mensen alleen maar voor anderen zorgen als ze iets met elkaar te maken hebben’ 

(Van Heijst, 2014b, p. 311). Vanuit dit idee is de natuurlijke aanleg een belangrijke voorwaarde om te 

komen tot goede zorg verlening. 

Hamington (2012) gaat ook in op persoonlijkheid als basis voor zorg verlenen. Hij maakt een 

onderscheid tussen een zorgzame houding en het concreet zorg verlenen. Een zorgzame houding kan 

samenhangen met persoonlijke eigenschappen zoals openheid en openstaan voor anderen. Die 
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zorgzame houding is een voorwaarde om de  juiste competenties en vaardigheden te leren, om kennis 

op te kunnen doen van de ander (Hamington, 2012). 

In de empirische data is daarnaast te zien dat op gebied van erkenning en persoonlijkheid er mogelijk 

ook een verband zou kunnen zijn tussen persoonlijkheid en ervaring: P5 geeft aan dat zij door 

jarenlange ervaring artsen nu wel degelijk aanspreekt. P1 en P2 zijn nog maar net klaar met de 

oncologieopleiding en lijken in dat opzicht nog een groeicurve te moeten ondergaan. Maar ook P5 

begint als een bescheiden persoonlijkheid. P4 geeft aan, dat deze participant mede door het opdoen 

van ervaring uiteindelijk erkenning van verschillende kanten heeft gekregen.  

Het lijkt erop dat het opdoen van ervaring invloed heeft op de persoonlijkheid en mate van erkenning 

bij de participanten. Deze relatie is niet als zodanig terug gevonden in de zorgethische literatuur. 

 

Zelfvertrouwen verhelderd 

Zelfvertrouwen als basis voor handelen blijkt een belangrijke eigenschap te zijn volgens de 

participanten. Als bronnen voor zelfvertrouwen onderscheiden de participanten ervaring, erkenning en 

persoonlijkheid. 

Vanuit de zorgethische inzichten competentie/vakkundigheid bezien lijken participanten het bij 

ervaring in eerste instantie vooral te hebben over ‘vakkundigheid’. Maar bij nadere duiding van de 

situaties waar de participanten bij zijn betrokken is het streven naar ‘de beste zorg voor de patiënt’ 

onlosmakelijk verbonden met hun ervaring. Dat leidt ertoe dat zij ervaring wel degelijk zien als een 

belangrijke bron voor ethisch handelen, gericht op het verlenen van goede zorg  volgens de ideeën van 

Tronto (1993), Walker (2007) en Van Heijst (2014b). Ervaring als subthema moet volgens de 

participanten ook breder gezien worden en wel als professionele competentie. 

Persoonlijkheid en erkenning bezien vanuit macht en positie en kwetsbaarheid laat zien, dat de 

participanten door een natuurlijke aanleg mogelijk snel onevenredig veel verantwoordelijkheidsgevoel 

toebedeeld krijgen (Van Heijst, 2014a; Tronto, 1993; 2013; Walker, 2007). Daardoor worden ze 

kwetsbaar (Kittay, 2019). Maar er lijkt uit de empirische data naar voren te komen dat er  een relatie 

bestaat tussen ervaring  aan de ene kant en persoonlijkheid en erkenning aan de andere kant: meer 

ervaring kan een persoonlijkheid veranderen, maar ook leiden tot erkenning. 

 

5.4. Afstand met de arts 
Het laatste thema gaat in op de afstand die de participanten voelen met de artsen. Deze afstand bepaalt 

voor een groot deel de ervaren zelfstandigheid waarmee de participanten in staat zijn om goede zorg te 

verlenen aan oncologische patiënten. 

De empirische data uit het vorige hoofdstuk laten zien, dat de afstand van de arts samenhangt met het 

gevoel van gehoord worden, begrepen worden en een hiërarchische relatie voelen bij de arts.  



54 

 

De gebruikte sensitizing concepts om dit thema te verhelderen zijn macht en positie (Tronto, 1993; 

2013; Kohlen, 2009), verantwoordelijkheid (Walker, 2007; Van Heijst, 2014b) en kwetsbaarheid 

(Tronto, 1993; 2013), aangevuld met het zorgethische concept wederkerigheid van Pettersen (2011) 

vanuit de conceptuele data-analyse. Deze sensitizing concepts gaan namelijk zeer specifiek in op de 

manier waarop de participanten de afstand met artsen hebben ervaren en leggen daarnaast verbanden 

met de andere thema’s en concepten die eerder aan de orde zijn gekomen. 

Vanuit de vijf fasen van Tronto (2013) valt de gevoelde afstand met de artsen grotendeels te verklaren. 

De participanten ervaren lange tijd als eerste de eerste twee fasen van zorg, te weten caring-about en 

taking-care-of. Tot aan het moment dat ze de zorg daadwerkelijk willen leveren zijn alleen de 

participanten degenen geweest die het (dreigende) lijden van de patiënten hebben geconstateerd. De 

arts is tot op dat moment nog onwetend van de observaties van de participanten, of het nu gaat om de 

constatering dat een patiënt mogelijk ten onrechte nog geen niet-reanimatiebeleid heeft (P1) of dat een 

terminale patiënt onrustig wordt vanwege pijn (P4). Pas dan vertellen de participanten aan de arts wat 

er aan de hand is. De arts sluit nu aan op het punt van ‘taking-care-of’ (Tronto, 1993), wat betekent dat 

de participanten willen handelen.  

De manier waarop de arts vervolgens reageert bepaalt volgens de participanten voor een belangrijk 

deel de afstand tussen hen en de arts. Vanuit de empirische data uit dit onderzoek die achter het thema 

afstand met artsen liggen kan gesteld worden dat de participanten regelmatig weerstand ervaren bij 

artsen om de verantwoordelijkheid die zij vanuit hun positie als arts hebben toegewezen gekregen te 

delen met de participanten. 

Volgens Tronto (1993) worden er andere associaties gelegd vanuit maatschappelijk opzicht bij caring-

for dan bij taking-care-of. Caring-for behoort tot degenen zonder veel macht, terwijl taking-care-of 

geassocieerd wordt met degenen met macht. In het geval van het FG&V lijken verpleegkundigen zich 

op momenten van acuut lijden zowel te associëren met caring-for als taking-care-of. Die dubbele rol 

past minder goed in de gebruikelijke dagelijkse communicatie tussen de participanten en artsen, 

waarbij de participanten zich goed bewust zijn van de verschillen in verantwoordelijkheid op medisch-

juridisch gebied (zie § 3.3.).  

Via de geografie van verantwoordelijkheid van Walker (2007) kan worden geanalyseerd wat er 

gebeurd. Degenen die het dichtst bij de zorg staan zijn ook degenen zijn die het meest de 

verantwoordelijkheid voelen. Dit zijn echter niet noodzakelijk degenen die vanuit hun macht en positie 

in de praktijk de meeste verantwoordelijkheid toegewezen hebben gekregen. Zo hebben artsen vanuit 

hun positie een grotere verantwoordelijkheid toegewezen gekregen als het aankomt op het vaststellen 

van het medisch beleid.  

Van Heijst (2014b) vult de geografie van verantwoordelijkheden aan, met het gegeven dat in 

Nederland juist degenen die ver van het bed staan de meeste verantwoordelijkheden toebedeeld 

hebben gekregen. Met die wetenschap wordt duidelijk dat verpleegkundigen dicht bij het bed een 
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discrepantie ervaren tussen hun gevoelde verantwoordelijkheid en daadwerkelijke bevoegdheden om 

goede zorg te verlenen. 

Uit empirisch onderzoek van Kohlen (2009) blijkt dat de machtsposities in de zorg ervoor zorgen dat 

verpleegkundigen weinig autonomie ervaren over hun werkzaamheden op de werkvloer. Daarbij merkt 

zij op dat verpleegkundigen zowel vanuit het management als vanuit artsen veel weerstand ervaren om 

goede zorg te verlenen. Een belangrijk aspect met betrekking tot de weerstand met de artsen is het 

perspectief waarmee artsen naar de vraag kijken wat goede zorg is. Artsen zien volgens Kohlen (2009) 

met name de casus van de patiënt, terwijl de verpleegkundigen hun handelen vooral richten op de 

patiënt of op het lijden van de patiënt. Waar artsen zich richten op de ziekte, de achterliggende 

ziektekunde en de mogelijkheden tot genezing, proberen verpleegkundigen deze kennis te combineren 

met hun beeld van de patiënt als persoon. Dit verschil in visie op de patiënt kan volgens Kohlen 

(2009) tot wederzijds onbegrip leiden tussen artsen en verpleegkundigen. 

Van de andere kant gezien kan er ook sprake zijn van een gebrek aan ervaren wederkerigheid. De 

participanten verwachten een bepaalde reactie op hun verzoeken. Niet alleen willen ze met de artsen in 

gesprek gaan, ze verwachten daarna ook iets terug van de artsen. Zo staat het voor P3 vast dat de 

symptomen die een patiënt vertoont horen bij een psychose, zelfs nadat een arts na onderzoek zou 

hebben geconstateerd dat de patiënt geen psychose heeft. Als dat gebeurt begrijpt P3 niet waarom 

diens observaties niet worden meegenomen. Maar de arts koppelt niet aan de verpleegkundige terug 

waarom hij tot die conclusie is gekomen. Daardoor voelt P3 zich niet gehoord. 

Het concept van mature care geeft invulling aan de verwachting tot wederkerigheid. Hem en Pettersen 

(2011) beschrijven mature care als een relationele activiteit, niet als een geïsoleerde activiteit. De 

aandacht gaat uit naar de interactie tussen  zorgverlener en de zorgvrager waarbij altijd sprake is van 

wederkerigheid tussen de zorgverlener en de zorgvrager. Het is de bedoeling om de dialoog na te 

streven. De nadruk moet zowel bij de zorg voor de zorgvrager als voor de zorgverlener zelf liggen, wat 

het vinden van een balans tussen de eigen belangen en die van de ander betekent.  Mature care kan 

worden gezien als een waarde, het ligt in het midden tussen zelfopoffering aan de ene kant en 

zelfzuchtigheid aan de andere kant (Hem & Pettersen, 2011). 

Het idee van mature care kan ook worden toegepast op de relatie tussen zorgverleners onderling, 

waarbij onderlinge machtsverschillen worden ervaren (Hem & Pettersen, 2012). In de onderlinge 

verhoudingen dient altijd een dialoog nagestreefd te worden als basis voor mature care. Daarbij dringt 

zich de vraag op, of de participanten in het doorgeven daadwerkelijk de dialoog zoeken, dan wel 

vanuit hun eigen ideeën de artsen opdragen wat de participanten willen. De manier waarop de 

gesprekken tussen de artsen en de participanten worden beschreven door de participanten suggereert 

dat er soms een gebiedende wijs wordt gebruikt (P1, P3 en P4). Hoewel er geen directe observaties 

zijn van de gesprekken, komt een vergelijkbaar voorval tijdens een acute situatie op de afdeling die de 

onderzoeker in zijn logboek heeft opgeschreven voor (zie bijlage 6). 



56 

 

Er lijkt op de afdeling oncologie van het FG&V op verschillende momenten een patroon te bestaan 

van immature care, waarbij uitgegaan wordt van de eigen standpunten zonder naar die van de ander te 

luisteren of erop te reageren, zoals uit het subthema niet gehoord worden naar voren komt. 

Walker (2007) geeft in haar filosofische ideeën nog een alternatieve, meer fundamentele verklaring 

voor de afstand die verpleegkundigen zouden kunnen ervaren met de artsen. Artsen worden in 

Nederland nog altijd opgeleid vanuit een medisch-juridisch perspectief, waarbij nadruk ligt op de 

ziektekunde en behandeling van de ziekte enerzijds en een theoretisch-juridisch kader rondom ethische 

besluitvorming anderzijds (zie kader 2 in §1.2.). Deze medisch-juridische achtergrond wijkt af van de 

expressief-collaboratieve achtergrond die de participanten in de loop der jaren tot zich hebben 

genomen. Tijdens hun werkzaamheden hebben zij in de praktijk geleerd wat goede zorg is en kunnen 

dit voor zichzelf en voor hun collega’s goed verwoorden. Woorden die echter niet aanslaan bij het 

medisch-juridisch perspectief van de artsen. Verschillende empirische onderzoeken verwijzen naar dit 

verschil in perspectief tussen artsen en verpleegkundigen (Kohlen, 2009; Houtlosser, 2010; Paganini 

& Bousso, 2014). In dit onderzoek blijkt het een belangrijke verklaring te geven voor de ervaren 

afstand tussen artsen en participanten. 

5.5. Conclusie 
In de volgende figuur worden de schematische voorstelling tussen de thema’s zoals gepresenteerd in 

hoofdstuk 4, figuur 3, aangevuld met de verheldering en aanvulling uit dit hoofdstuk. 

 

Figuur 3: Verheldering en aanvulling empirische resultaten 
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In de vorige paragraven zijn de thema’s uit de empirische data, compassie, 

verantwoordelijkheidsgevoel, zelfvertrouwen en afstand met de arts verhelderd en aangevuld vanuit 

verschillende zorgethische sensiziting concepts.  

Uit de verheldering en aanvulling komt naar voren, dat compassie een emotie is, die door de context 

kan worden bepaald (Pulcini, 2016). Compassie als emotie is volgens Pulcini (20160 een belangrijke 

motivator om professionele zorg te verlenen. De participanten ervaren vooral compassie als zij 

geconfronteerd worden met het (dreigende) lijden van de patiënten  Volgens Roze Dos Ordons et al. 

(2019) is het aan te raden om compassie in de klinische context niet alleen een individuele eigenschap 

te maken, maar ook een eigenschap van het gehele team. Individuele compassie kan het beste worden 

opgenomen als een onderdeel van de compassie van het hele behandelteam (Roze Dos Ordons et at., 

2019). Compassie kan zich uiten in direct acuut handelen bij acuut ernstig lijden, maar ook in kleine 

daden van aardigheid, en duldende en geduldige manieren van handelen (Sinclair et al, 2016; Van 

Heijst, 2014b). 

Compassie heeft een grote invloed op het  verantwoordelijkheidsgevoel dat de participanten ervaren. 

Het verantwoordelijkheidsgevoel wordt beïnvloed door zowel situaties zoals Walker (2007) heeft 

omschreven als Passerby, omdat de participanten op het moment van signaleren de enigen zijn die 

weet hebben van het lijden van de patiënt, maar ook vanuit hun competenties zich realiseren dat zij, de 

participanten, degenen zijn die bij uitstek het (dreigende) lijden kunnen doen verminderen (Walker, 

2007). Het verantwoordelijkheidsgevoel staat ook onder invloed van institutionele factoren, zoals de 

manier waarop de supervisie is geregeld op de afdeling in avond-, weekend- en nachtdiensten bij de 

artsen en verpleegkundigen. Het verantwoordelijkheidsgevoel kan versterkt worden vanuit de belofte 

die verpleegkundigen hebben afgelegd bij het behalen van hun diploma, maar kan ook een 

onvrijwillige gevoelsreactie zijn bij het ervaren van het fenomeen 5verantwoordelijkheid (Van 

Nistelrooij en Visse, 2015). 

Vanuit zelfvertrouwen, waar competenties, erkenning en persoonlijkheid een belangrijke bijdrage aan 

leveren, treden de participanten de artsen tegemoet. Competenties hebben volgens de participanten wel 

degelijk een morele lading, al spreken ze dit niet uit. Om die reden worden deze in figuur 3 als 

professionele competenties genoemd, naar Van Heijst (2014b). De professionele competenties hebben 

invloed op de persoonlijkheid en gevoel van erkenning. Van Heijst (2014b) en Hamington (2012) zien 

ook persoonlijkheid als een voorwaarde voor zorg verlenen, maar kwetsbaarheid blijft een risico 

(Kittay, 2019). 

De participanten begeven zich – onbewust – vanuit het expressief-collaboratief perspectief naar de arts 

toe. De arts kijk met name vanuit een medisch/theoretisch-juridisch perspectief. De verschillende 

perspectieven zorgen ervoor dat de afstand met de artsen wordt beïnvloed. De afstand naar de arts toe 

                                                      
5  Aangezien het ervaren van het fenomeen vanuit een andere ontologie plaats vindt wordt deze alternatieve verklaring niet in de 

 tekening meegenomen. 
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wordt eveneens sterk beïnvloed door de manier waarop de participanten hun eigen 

verantwoordelijkheidsgevoel ervaren. De afstand met de artsen wordt vooral ervaren als een tekort aan 

wederkerigheid met artsen. 

5.5.1. (Relationele) autonomie verhelderd en aangevuld 

Uit empirische data en de verheldering  en toevoegingen vanuit de zorgethiek blijkt dat de 

participanten vooral professionele autonomie voor ogen hebben als zij praten over autonomie in hun 

werk. Hun visie op autonomie richt zich vooral op de vrijheid om goede zorg te verlenen en de 

vrijheid om daarin eigen beslissingen te nemen. Zij zien wel dat er relationele aspecten invloed kunnen 

hebben op hun ervaren gevoel voor autonomie, maar zijn zich niet er expliciet van bewust in hoeverre 

deze relationele aspecten hun ervaren gevoel voor autonomie beïnvloeden. 

Uit de hierboven beschreven verheldering en aanvulling van de empirische data vanuit de 

verschillende zorgethische inzichten blijkt dat de ervaren autonomie van de participanten op 

verschillende gebieden overeen komt en soms zelfs overlapt de definitie van relationele autonomie van 

Gomez-Virseda et al. (2020), zie §2.3.. Dit zijn met name competenties en vrijheid in handelen – die 

bij de empirische data samenhangt met de wederkerigheid tussen artsen en verpleegkundigen.  

De verhelderingen en aanvullingen die vanuit de verschillende zorgethische inzichten zijn gedaan 

laten zien, dat de onderlinge relaties de gevonden thema’s  op een fundamentele manier beïnvloeden.  
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Hoofdstuk 6:  Eindconclusie en aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk volgt de beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek: ‘Hoe kunnen 

zorgethische theoretische inzichten de geleefde ervaring van de (relationele) autonomie van jong 

gediplomeerde oncologieverpleegkundigen in het oncologiecentrum van het Franciscus Gasthuis & 

Vlietland  verhelderen en/of aanvullen bij het verlenen van goede zorg aan oncologische patiënten?’  

De beantwoording van deze hoofdvraag in §6.1. levert inzichten op voor de jong gediplomeerde 

oncologieverpleegkundigen van het FG&V, maar voegt ook nieuwe inzichten toe aan het zorgethische 

concept van relationele autonomie. 

In §6.2. volgen aanbevelingen voor de praktijk die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. 

 

6.1. Eindconclusie 
Dit onderzoek is gericht op de vraag naar de geleefde ervaring van jong gediplomeerde 

oncologieverpleegkundigen van hun (relationele) autonomie bij het verlenen van goede zorg aan 

oncologische patiënten . Daarbij is gebruik gemaakt van de zorgethiek als filosofische inbedding van 

het onderzoek. Door deze benadering te gebruiken hebben de gevonden thema’s uit het empirisch 

onderzoek veel diepgang gekregen. Dankzij de zorgethische benadering is het concept van relationele 

autonomie op enkele essentiële punten aangevuld. 

Door gebruik te maken van IPA als onderzoeksmethode, met fenomenologie als achterliggende 

onderzoeksbenadering, heeft de onderzoeker de empirische data op een open manier kunnen 

analyseren, door de verschillende voorwaarden voor de verwerking van de analyse in acht te nemen. 

Daarbij valt te denken aan tijd en ruimte nemen voor het afnemen van interviews, het verhalend 

coderen en thematiseren van de data en uitwerken in thema’s. Daarnaast gaf IPA handvaten om 

vooronderstellingen te bracketen. 

Uit de empirische data komt naar voren dat de participanten hun autonomie voornamelijk als 

professionele autonomie ervaren. Bij het ervaren van autonomie ligt de nadruk op de vrijheid om 

beslissingen te nemen, zodat participanten de beste zorg aan de oncologische patiënten kunnen 

verlenen waar zij op dat moment verantwoordelijk voor zijn. De empirische bevindingen zijn in 

discussie gebracht met de zorgethische inzichten verantwoordelijkheid, macht en positie, 

kwetsbaarheid, compassie en wederkerigheid. 

Uit deze discussie blijkt dat compassie een emotie is, die zowel door de context als door 

instellingsfactoren kan. Compassie als emotie is een belangrijke motivatie om professionele zorg te 

verlenen. Compassie zou niet alleen een individuele eigenschap moeten zijn, maar zou ook een 

belangrijke eigenschap van het hele behandelteam kunnen worden. Individuele compassie vormt dan 

een integraal onderdeel van de compassie van het hele behandelteam. Compassie is te vinden in direct 
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acuut handelen bij acuut ernstig lijden, maar ook in kleine daden van aardigheid, en duldende en 

geduldige manieren van handelen. 

Compassie geeft input voor het voelen van verantwoordelijkheid bij de participanten. Dit 

verantwoordelijkheidsgevoel wordt versterkt als participanten op het moment van signaleren de enigen 

zijn die weet hebben van het lijden van de patiënt, maar ook vanuit hun competenties zich realiseren 

dat zij, de participanten, degenen zijn die bij uitstek het (dreigende) lijden kunnen doen verminderen 

(Passerby effect). Het verantwoordelijkheidsgevoel staat ook onder invloed van institutionele factoren. 

Het kan ook een onvrijwillige reactie zijn op het fenomeen  verantwoordelijkheid. 

De participanten uit dit onderzoek ervaren impliciet hun competenties als professionele 

vakkundigheid, waar een morele lading bij zit. Deze professionele competenties hebben invloed op de 

persoonlijkheid en gevoel van erkenning. Volgens enkele zorgethici dient de natuurlijke aard niet 

gekoppeld te worden aan het verlenen van zorg, maar andere zorgethici zien persoonlijkheid juist als 

voorwaarde voor het verlenen van zorg. 

De participanten begeven zich – onbewust – vanuit het expressief-collaboratief perspectief naar de arts 

toe. De arts kijk met name vanuit een medisch/theoretisch-juridisch perspectief. Deze verschillen in 

perspectief  ervaren de participanten als een grote belemmering in hun professionele autonomie. Zeker 

als er een tekort aan wederkerigheid tussen artsen en participanten wordt ervaren. 

Samenvattend blijkt dat de participanten hun autonomie bij het verlenen van goede zorg aan 

oncologische patiënten impliciet ervaren als een vorm van relationele autonomie, waarbij de 

onderlinge verbanden , de grote invloed van die relationaliteit en thema’s hen nog niet duidelijk zijn.  

 

De hier gepresenteerde conclusie vult het begrip relationele autonomie aan door in te gaan op de 

verschillende thema’s die in de huidige zorgethische literatuur onderbelicht zijn geweest. De 

belangrijkste aanvullingen zijn: 

1. De toevoeging van compassie als teameigenschap opnemen in het zorgethisch inzicht 

compassie geeft dit inzicht een meer relationele invulling; 

2. Het onderzoek geeft een empirische onderbouwing voor het ontstaan van soms zeer zwaar 

gevoelde verantwoordelijkheidsgevoelens na confrontatie met het lijden van patiënten 

vanuit drie verschillende paradigma’s voor de verklaring van het ontstaan van 

verantwoordelijkheidsgevoelens. 

3. Het onderzoek heeft de rol van zelfvertrouwen bij het handelen van zorgverleners verder 

doordacht. Professionele competenties vormen een belangrijke bron voor zelfvertrouwen. 

Het bezitten, verbeteren en uitbreiden van deze competenties hebben een positieve invloed 

op de persoonlijkheid en erkenning van zorgverleners. 
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6.2. Aanbevelingen voor de praktijk 

• Verhelder verschillen in perspectief die zouden kunnen bestaan tussen artsen en 

oncologieverpleegkundigen. Uit de data komt naar voren dat de manier waarop deze twee 

disciplines naar de zorg aan de patiënten kijken de afstand tussen de twee disciplines kan 

beïnvloeden. Als deze perspectieven met elkaar worden doorgenomen kunnen beide 

disciplines zich beter verhouden tot elkaars perspectieven. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld 

recente ethische dilemma’s te bespreken in de vorm van een moreel beraad.  

• Breng het gesprek over wederkerigheid  tussen oncologieverpleegkundigen en andere 

disciplines op gang. De data laten zien dat er onuitgesproken verwachtingen zijn op het 

moment dat de participanten de artsen benaderen met hun signalen over het mogelijk lijden 

van patiënten. Die verwachtingen zijn mogelijk niet bekend bij de artsen en andere disciplines. 

Door ze te expliciteren is het mogelijk om een wederzijdse relatie op te bouwen. Daarbij is 

van belang dat niet alleen de artsen benaderd worden om de wederzijdse verwachtingen uit te 

spreken, maar ook alle andere disciplines. Door hen te betrekken bij het uitspreken van de 

verwachtingen ontstaat er een groter behandelteam dan de participanten op dit moment 

volgens de data ervaren. 

• Bespreek de manier waarop compassie en competenties op dit moment in het gehele 

behandelteam met elkaar worden beleefd en gedeeld. Een belangrijk voorstel dat bij het thema 

compassie naar voren komt is het inzetten van compassie als eigenschap voor het gehele 

behandelteam. Door over de hele linie van het behandelteam compassie met de patiënten als 

uitgangspunt te nemen wordt (dreigend) lijden van  patiënten vanuit verschillende kanten 

gesignaleerd. 

• Bespreek de mogelijkheden om bij het signaleren van (dreigend) lijden te denken aan ‘kleine 

daden van aardigheid’, of ‘duldende en geduldige manieren van handelen’ in te zetten. 

Compassie bestaat niet alleen uit het verminderen van (dreigend) lijden bij patiënten. Dit vergt 

wel verder onderzoek naar wat deze manieren zouden kunnen zijn. Te denken valt aan vormen 

van complementaire zorg of andere vormen van aanvullende zorg. 

• Bevestig het belang van acuut handelen bij acute lijden van patiënten maar benadruk ook het 

belang van ‘gehoord worden’ van beide kanten. De data wijzen uit dat de participanten zich 

haast gedwongen voelen om bij acute problemen acuut te handelen. Dit blijft een leidend 

principe in de verpleegkundige praktijk, omdat verpleegkundigen een belofte hebben gedaan 

om de beste zorg te leveren aan patiënten. Het voorkomen en verminderen van lijden bij 

patiënten is daar een goed voorbeeld van. Toch worden ze op die momenten niet altijd 

gehoord door bijvoorbeeld de artsen. Door deze situaties met elkaar door te nemen kan voor 

de verschillende betrokkenen duidelijk worden waarom wat gebeurt. Daarbij is van belang dat 

het onderlinge gesprek op gang blijft en gehoord wordt. 
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• Onderzoek mogelijkheden om oncologieverpleegkundigen meer bevoegdheden te geven in de 

manier waarop zij goede zorg willen verlenen aan oncologische patiënten. Er lijkt een groot 

verschil te bestaan in de empirische literatuur over de manier waarop 

oncologieverpleegkundigen hun professionele autonomie ervaren en de manier waarop 

bijvoorbeeld Intensive Care verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten hun 

professionele autonomie ervaren, zie §1.2.. Deze aanbeveling sluit ook aan op de constatering 

dat uitval van (oncologie)verpleegkundigen mede veroorzaakt kan worden door morele stress. 

Het verbeteren van de relationele autonomie kan deze uitval verminderen of zelfs voorkomen, 

zie §1.2..  

• Stel een ziekenhuisbrede visie op over professionele autonomie van verpleegkundigen. De 

oncologieafdeling is een onderdeel van de het ziekenhuis. Zoals uit de data blijkt hebben 

institutionele factoren invloed op zowel compassie als verantwoordelijkheidsgevoel. Door 

ziekenhuisbreed na te gaan op welke manieren verpleegkundigen in het algemeen met meer 

professionele autonomie kunnen handelen krijgen de verpleegkundigen erkenning vanuit de 

organisatie . Die erkenning levert weer zelfvertrouwen op in het handelen van de 

verpleegkundigen. Ook deze aanbeveling slaat terug op de geconstateerde maatschappelijke 

probleemstelling uit §1.2., namelijk dat het verbeteren van de relationele autonomie van 

verpleegkundigen uiteindelijk uitval van verpleegkundigen kan voorkomen. Gezien de grote 

krapte in de arbeidsmarkt dient deze doelstelling ziekenhuisbreed gedragen te worden. 
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Hoofdstuk 7: Kwaliteit van het onderzoek 
 

 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste aspecten van de kwaliteit van het onderzoek doorgenomen. 

In §7.1. komen de sterke kanten aan bod. §7.2. behandelt de minder sterke kanten van het onderzoek. 

Tenslotte volgen in §7.3. voorstellen voor vervolgonderzoek. 

 

7.1. Sterkte punten van het onderzoek 
Een sterk punt van dit onderzoek is gelegen in het feit dat een groot aantal andere deskundigen en 

betrokken onderzoekers en begeleiders een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het tot stand 

komen van met name het empirische deel van de scriptie. Dankzij hun bijdrage is de nadruk komen 

liggen op een zo objectief mogelijke beoordeling van de data, waarbij de interpretatie van die data zo 

min mogelijk werd gestoord door mogelijke vooronderstellingen van de onderzoeker. 

Een groot aantal gevonden empirische onderzoeken  naar professionele autonomie bij 

(oncologie)verpleegkundigen waren van zeer recente data. Enkelen waren nog geen jaar oud. Dit geeft 

aan wat het belang is van deze studie. Er konden ook verschillende studies gevonden worden die 

ingingen op de ervaren morele stress door gebrek aan autonomie. Beide bevindingen geven aan dat er 

een groot besef bestaat van het belang van professionele autonomie van verpleegkundigen. 

Autonomie in het algemeen en relationele autonomie in het bijzonder zijn sleutelconcepten voor veel 

zorgethici in het binnen-  en buitenland. Er is een grote hoeveelheid literatuur te vinden op dit gebied, 

zowel in boekvorm als in de vorm van peer-reviewed artikelen. Uit deze grote hoeveelheid literatuur 

konden daarom enkele relevante inzichten gevonden worden om te komen tot een theoretische kader.  

Het onderwerp speelt op dit moment een grote rol op de afdeling oncologie. De medewerking vanuit 

de afdeling was mogelijk om die reden groot. Er is geen enkel moment van tegenwerking ervaren. 

Vanuit het wetenschapsbureau van het FG&V is goedkeuring gegeven op basis van de geleverde 

informatie. De structuur die het wetenschapsbureau heeft bij het indienen van de studie heeft door die 

structuur ook een positieve bijdrage geleverd op de opzet van het onderzoek. 

De onderzoeker heeft geen moment het idee gehad dat de participanten tijdens de interviews 

terughoudend waren naar  de onderzoeker, omdat deze daar ook werkzaam is. Er zijn gesprekken 

geweest tussen participanten en onderzoeker die de onderzoeker van te voren niet had bedacht (zie 

bijlage 6). Deze gesprekken hebben de onderzoeker soms ontroert en soms ontregelt door de openheid 

die de participanten lieten zien. De onderzoeker heeft één keer contact opgenomen met een participant 

ter verheldering van een uitspraak. Alle participanten hebben ingestemd met de uitwerkingen van de 

interviews zoals hen die is toegestuurd. 

De interviews zijn gehouden op de afdeling op momenten waar de participanten voor hadden gekozen. 

Daarbij is rekening gehouden met de betreffende dienst waar de participanten net uit kwamen of in 
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gingen. Door hiermee rekening te houden heeft het meedoen met het onderzoek voor de participanten 

geen extra nadelen opgeleverd. 

Bij de uitwerking van de scriptie is door derden nogmaals goed gekeken naar de privacy van de 

participanten. Ook bij het verwerken van informatie vanuit andere betrokkenen in de scriptie en de 

bijlagen is gelet op het aspect van privacy. 

 

 

7.2. Zwakke punten van het onderzoek 
Bij de selectie van de participanten is gelet op het zo klein mogelijk houden van de verschillen tussen 

de participanten. Om die reden is gekozen voor de groep jong gediplomeerde 

oncologieverpleegkundigen. Al snel bleek dat er tussen deze oncologieverpleegkundigen een 

duidelijke scheiding leek te bestaan van net gediplomeerde oncologieverpleegkundigen en de wat 

langer gediplomeerde verpleegkundigen. Zelfs al waren ze niet langer dan twee jaar gediplomeerd, 

zijzelf zagen zich niet meer als ‘onervaren’. Het feit dat de onderzoeker dit begrip nog wel koppelde 

aan deze groep verpleegkundigen bleek een vooronderstelling te zijn geweest. Deze vooronderstelling 

heeft de onderzoeker tijdens de verdere empirische dataverzameling gebracket. 

Het feit dat er een verschil bestond tussen de verschillende participanten op gebied van het gevoel van 

de mate van ervaring is overigens geen reden om te veronderstellen dat de groep participanten een te 

groot onderling verschil laat zien. Heel veel andere kenmerken van de participanten waren namelijk 

wel gelijk. 

Uit feedback over de gehouden interviews bleek dat de onderzoeker bij het eerste onderzoek de 

openheid van de vraagstelling onder controle had (bijlage 8) nog niet helemaal onder controle had. In 

de latere interviews is dat beter gelukt. Bij de verdere bestudering van de uitwerking van het interview 

waren van de andere kant goede correcties te zien op de gesloten of sturende vragen van de 

onderzoeker. Daarnaast bleek de betreffende participant steeds met grote openheid antwoorden. Om 

die reden is het interview toch meegenomen in de empirische data-analyse. 

De informatiebrief beschreef het onderwerp van het interview als ‘relationele autonomie’.  Dit begrip  

heeft bij ten minste twee participanten verwarrend gewerkt, waardoor zij in eerste instantie vooral de 

autonomie vooral vanuit de patiënten bedachten. Bij de verwerking van de data bleek vervolgens dat 

de participanten het begrip met name uitlegde als ‘professionele autonomie’. Deze verwarring bij de 

participanten  is uiteindelijk verwerkt in de zorgethische discussie. 

Het feit dat de onderzoeker deel uitmaakte van het team waarin het onderzoek is gehouden is mogelijk 

van invloed geweest op zowel de manier waarop de participanten tijdens de interviews antwoord 

hebben gegeven op de vragen als op de manier waarop de data zijn verwerkt. De openheid van de 

participanten lijkt het idee tegen te spreken dat zij zich beperkt voelden in hun antwoorden, maar het is 

niet met volle zekerheid vast te stellen. 
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Met name bij de omzetting van de interviews naar thema’s bleek de onderzoeker veel korte 

fragmenten anders te interpreteren dan een mede-(student)onderzoeker dat deed. Deze realisatie heeft 

de onderzoeker dan ook direct meegenomen in de verdere thematisering van de interviews. Toch blijft 

de mogelijkheid bestaan dat de empirische data-analyse onder invloed heeft gestaan van de aanwezige 

vooronderstellingen bij de onderzoeker.  

 

7.3. Aanbevelingen voor verder onderzoek 
1. Onderzoek de relationele autonomie van (oncologie)verpleegkundigen vanuit 

verschillende invalshoeken. Dit onderzoek heeft zich in eerste instantie gericht op de 

geleefde ervaring van de autonomie van de oncologieverpleegkundigen van de afdeling 

oncologie van het FG&V. Dit is een eenzijdige invalshoek. Juist voor relationele 

autonomie geeft het een toegevoegde waarde om het vanuit verschillende andere 

invalshoeken te onderzoeken. Daarbij valt te denken aan een invalshoek zoals de 

patiënten, het management of de artsen van de afdeling. 

2. Onderzoek de relationele autonomie van arts assistenten, specialisten en andere 

disciplines. Relationele autonomie blijkt volgens de data van zoveel factoren afhankelijk 

te zijn dat het de aanbeveling verdient om ook de relationele autonomie van andere 

disciplines te onderzoeken. Daarbij lijkt met name de relationele autonomie van de arts 

assistenten erg interessant. Deze bepalen aan de ene kant voor een groot deel op basis van 

de observaties van verpleegkundigen het medisch beleid, maar worden door de 

specialisten gesuperviseerd. Bij die supervisie bestaat er een afhankelijkheid op basis van 

macht en positie tussen de specialisten en de arts assistenten. De mate waarin de arts 

assistenten dit ervaren kan invloed hebben op de ervaren wederkerigheid van die relaties. 

Voor zover bekend is er nog geen eerder onderzoek gedaan naar de mate waarin de 

zorginzichten macht en positie en wederkerigheid zich verhouden tot deze specifieke en 

voor de huidige zorgpraktijk in ziekenhuis uitermate belangrijke relatie tussen arts 

assistenten en specialisten. 

3. Onderzoek of het zelfvertrouwen in andere zorgpraktijken op een vergelijkbare manier is 

opgebouwd als uit dit onderzoek naar voren is gekomen. De mogelijkheid bestaat dat de 

manier waarop de participanten in dit onderzoek zelfvertrouwen hebben ervaren specifiek 

is voor de oncologische zorg in ziekenhuizen. De meerwaarde van een soortgelijk 

onderzoek in andere zorgpraktijken geeft ook een stevigere onderbouwing voor de 

versteviging van dit volgens Christmas (2020) belangrijke aspect van relationele 

autonomie, dat tot nu toe nog onderbelicht is gebleven in de (zorg)ethische literatuur. 

4. Onderzoek wat de basis zou kunnen zijn van het alom aanwezige 

verantwoordelijkheidsgevoel bij zorgverleners in verschillende zorgpraktijken. Uit dit 
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onderzoek blijkt dat het verantwoordelijkheidsgevoel vanuit drie paradigma’s verklaard 

zou kunnen worden. Één van deze paradigma’s is volgens de onderzoeker zelf zeer 

interessant om te onderzoeken. Alle zorgverleners leggen een belofte af. Wat is de rol van 

die belofte in het ontstaan van verantwoordelijkheidsgevoelens? Is er een relatie tussen 

deze belofte en het door Marion (zie: Van Nistelrooij & Visse, 2015) geopperde fenomeen 

verantwoordelijkheid als gegevenheid? 
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Bijlage 1: DMP en toestemming ETC 
 

In deze bijlage zijn het datamanamentplan (DMP) van het onderzoek opgenomen en de toestemming van 

de ethische commissie van de Universiteit voor Humanistiek. 

 

Datamanagementplan 

 

Relationele autonomie van oncologieverpleegkundigen 

A Data Management Plan created using DMPonline 

Creator:Rene Leijtens 

Affiliation: University of Humanistic Studies Template: 2. UvH  template  Masters Project abstract: 

Middels Interpretatief fenomenologisch onderzoek (IPA) zal de onderzoeker 

oncologieverpleegkundigen bevragen naar de geleefde ervaring van de relationele autonomie. 

Vanuit de zorgethische inzichten 'verantwoordelijkheid', 'macht en positie' en 'kwetsbaarheid' zal 

deze geleefde ervaring worden geduid. 

ID: 98684 

Start date: 26-04-2022 

End date: 25-07-2022 

Last modified: 11-07-2022
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Relationele autonomie van oncologieverpleegkundigen 

 

 

1. Algemene kenmerken project 

Vul de onderstaande tabel in voor de projectgegevens. 

 

DMP template versie nummer 1.1 (niet veranderen!) 

Project nummer (indien van toepassing)  

Titel van het project 
Relationele autonomie van oncologieverpleegkundigen 

Naam Research folder op de UvH R: schijf  

Naam leerstoelgroep  

Naam voorzitter leerstoelgroep  

Name scriptie begeleider Susanne van den Hooff 

Start datum scriptie onderzoek 26-04-2022 

Geplande einddatum scriptie onderzoek 
09-07-2022 

Check datum scriptie begeleider  

 

1.0. Data verzameling 

1.1 Voor de dataverzameling zal ik: 

 

Nieuwe data gaan verzamelen aan de hand van semi-gestructureerde interviews wordt nieuwe 

data gegeneerd 

1.2 Wanneer je bestaande data hergebruikt, heb je daar toestemming voor van de data 

eigenaar? 

 

Nee, ik ga geen bestaande data gebruiken 
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1.3 Ga je samenwerken met derde partijen tijdens de dataverzameling, zoals een 

zorginstelling en/of andere partijen die jou data verstrekken en heb je daarvoor goede 

afspraken gemaakt? 

 

Nee, ik werk niet samen met derde partijen 

1.4 Welke methode(n) ga je gebruiken voor de verzameling van nieuwe data? 

 

Literatuurstudie 

Individuele interviews (semi) gestructureerd 

 

1.5 Vink de juiste opties aan en beschrijf welke instrumenten je gaat gebruiken voor de 

dataverzameling. 

 

audio recording instrumentarium 

Opname app op de mobiele telefoon. 

Data opslag 

1.6 Beschrijf waar je de data opslaat, beginnend met de opslag bij de UvH. 

 

Opslag bij de UvH. 

Daarnaast zal ik gebruik maken van mijn persoonlijke laptop, waar ik de informtie tijdelijk opsla en 

bewerk totdat deze zodanig is uitgewerkt dat ik de data naar de site van de UvH kan sturen. 

Voor het opnemen van de interviews zal ik de audiobestanden moeten opnemen op de mobiele telefoon. 

Zodra de data van de interviews zijn verwerkt zullen de audiobestanden worden opgeslagen op de site 

van de UvH. 

Nadat alle data verwerkt zijn en de scriptie is goed gekeurd, zullen de data van de laptop en de mobiele 

telefoon verwijderd worden. 

1.7 Welke type data ga je verzamelen, geeft bestandstype, format en  grootte.
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Bestands type Format Grootte 

audiobestanden mp3 100-200 MB 

Interview verslagen docx Less than 1 MB 

Codering Docx/xlsx Less than 1 MB 

Scriptieverslag Docx 2 tot 4 MB 

   

 

1.8 Moet je niet digitale data bewaren voor jouw onderzoek? Als dat zo is, beschrijf welke 

data, of het persoonsgegevens betreft en wie er toegang heeft tot die data. 

 

Toestemmingsformulieren, op de schijf van de UvH 

2 Data analyse 

 

2.1 Welke methode ga je gebruiken voor de data analyse? 

Codering van interviews, thematisering van codes. 

2.2 Welke software ga je gebruiken voor het verwerken, analyseren en visualiseren 

van jouw data? 

geen  

3 Participanten en persoonsgegevens 

3.1. Ga je gegevens van mensen verzamelen voor jouw onderzoek? 

 

Ja 

Ik houd bij hoe lang iemand een gediplomeerd oncologieverpleegkundige is, hoe oud de persoon is en 

van welk geslacht. 

3.2. Lees alsjeblieft de Hoofdlijnen beleid op deze pagina van het intranet van de UvH en kruis 

de opties hieronder aan. 

Ik zal mijn voorstel en het DMP indienen bij de Ethische commissie ter toetsing Ik heb de 

Hoofdlijnen beleid gelezen en zal me daaraan houden 

Beiden gedaan bij inleveren van het onderzoeksvoorstel bij Susanne van den Hooff en Vivianne Baur. 

3.3. Beschrijf de participanten in jouw onderzoek en geef aan of het een kwetsbare 

groep betreft. 

Het betreft gediplomeerde oncologieverpleegkundigen van de afdeling Oncologie en hematologie van 

het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Ze kunnen kwetsbaar zijn als zij de relationele autonomie als zeer 

beperkt ervaren en ook twijfelen aan de veiligheid om daar openlijk over te spreken. Vooraf is dat 

echter niet goed aan te geven of dat ook daadwerkelijk het geval is. 

3.4. Welke persoonsgegevens ga je verzamelen? Vink aan en geef aan waarom je die data nodig 

hebt. 

Experiences (work, education)  

Age 

Gender 

 

https://www.uvh.nl/mijnuvh/onderzoek-en-valorisatie/datamanagement/beleid-en-richtlijnen
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3.5. Welk recht heb je om de persoonsgegevens die je hebt aangevinkt te verzamelen? 

Informed consent 

3.6. Is there at any time during the research process a third party handling personal 

data from your data collection? If so, please give the name of the company, the link to their 

website and the legal base for processing. 

 

Yes, Uitgetypt.nl, met wie een contract is afgesloten bij UvH. 

3.7. Beschrijf hoe je de particanten registreert en hoe je de persoonsgegevens gescheiden 

houdt van de onderzoeksgegevens. 

De participanten krijgen een nummer of letters toegewezen. In een apart sleutelbestand 

zullen deze data gekoppeld worden met de namen. Dit sleutelbestand zal volgens de richtlijnen van de 

UvH apart worden opgeslagen van de overige onderzoeksdata. 

 

4 Informatie and toestemming 

4.1. Beschrijf hoe je participanten informeert over het onderzoek en op welke manier je 

toestemming verkrijgt. 

Eerst worden de participanten mondeling of via whatsapp benaderd met de vraag of ze bereid zijn mee 

te werken. Vervolgens zullen zij via mail nadere informatie toegestuurd krijgen. Via een informed 

consent formulier kunnen ze de toestemming geven. Dit toestemmingsformulier zal worden ingescand 

en geupload naar de site van de UvH, en daarna, volgens richtlijnen, worden vernietigd. 

 

4.2. Krijgen participanten of hun vertegenwoordigers een beloning voor het meedoen aan 

het onderzoek? 

Nee 

4.3. Worden participanten, of hun vertegenwoordigers 'gedebriefed' direct na afloop van de 

dataverzameling of aan het einde van het project. Zo ja, beschrijf op welke manier. 

Ja 

De uitkomsten van de scriptie zullen met hen worden gedeeld. 

 

5 Privacy and Beveiliging van persoonsgegevens 

 

5.1 Wanneer je met hele grote datasets werkt, en systematisch, vaak automatisch 

persoonsgegevens verzamelt, zoals dat in het bedrijfsleven gebeurt, dan ben je verplicht 

om een zogenaamde Data Protection Impact Assessment te doen. 

Is dit van toepassing op jouw onderzoek? 

 

Nee 
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5.2. Beschrijf in de onderstaande tabel hoe je ervoor zorgt dat de rechten van de 

participanten worden gerespecteerd. 

 

Recht van de 

participant 

 

Overweging 

 

Beschrijf hoe je daarvoor zorgt 

 

 

Recht van 

inzicht 

Wanneer een participant 

zijn/haar 

persoonsgegevens wil 

inzien, hoe zorg je dat dit 

op een veilige manier 

gebeurt? 

 

Door de informatie aan de participant te laten zien, 

daarna direct de informatie via de site van de UvH 

 

 

Recht op 

rectificatie 

Wanneer een participant 

aangeeft dat zijn/haar 

gegevens niet correct zijn, 

hoe zorg je voor 

aanpassing en hoe zorg je 

dat de persoon dat te weten 

komt. 

 

 

Door de aangepaste informatie toe te sturen, deze 

vervolgens te updaten op de site van de UvH 

 

 

 

Recht van 

bezwaar 

Wanneer een participant 

bezwaar maakt tegen 

gebruik van zijn/haar 

persoonsgegevens, wat is 

jouw antwoord en hoe 

wordt dat 

gedocumenteerd? 

Dat dit altijd mag, dat informatie en of medewerking 

altijd achteraf mag worden ingetrokken. Als de 

participant daarvoor toestemming verleent, zal dit in de 

data worden verwerkt. Zo niet, dan zal de volledige 

informatie worden verwijderd van de site van de UvH 

en alle overige opslagmiddelen die zijn gebruikt. 

Recht om 

vergeten te 

worden 

Hoe zorg je voor 

verwijdering van een 

persoons gegevens, indien 

hij/zij dat wenst? 

 

Door de gegevens aan te passen in de gebruikte 

documenten. 

Welke 

maatregelen 

neem je om de 

privacy van 

participanten te 

waarborgen? 

 

Hoe zorg je ervoor dat 

onbevoegden niet de 

persoonsgegevens inzien 

van participanten? 

 

 

Alleen de onderzoeker zelf en de scriptiebegeleider 

hebben toegang tot de informatie! 

 

6 Data preservation 

6.1. Welke data zullen deel zijn van jouw data package? 
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Documentation of the research process Audio 

files 

Several versions of processed data Raw 

data 

6.2. Bij afronden van het onderzoek ben je verplicht het data package over te dragen aan de 

UvH. Geef in onderstaande optie aan dat je dit ook daadwerkelijk hebt gedaan. Daarna kan je 

het DMP definitief afsluiten en opslaan in het data package als pdf. 

 

  



8  

AANMELDING ONDERZOEK ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIE (ETC) VAN DE UVH 

 

Algemene richtlijn voor gebruik van dit formulier 

1. Dit formulier kan gebruikt worden op initiatief van de onderzoeker voor een individueel 

onderzoek of voor een serie van gerelateerde onderzoeken. Onderzoekers worden aangemoedigd 

om één aanmeldprocedure te doorlopen wanneer ze meerdere onderzoeken voorstellen die 

inhoudelijk samenhangen en waarin dezelfde procedures en populaties worden gebruikt. Alleen 

eerstverantwoordelijke senior onderzoekers kunnen een voorstel indienen, via het emailadres van 

de ambtelijk secretaris van de ETC (ETC@uvh.nl). Het aanmeldformulier  moet mede worden 

ondertekend door de leerstoelgroephouder. Als het gaat om een voorstel voor promotieonderzoek 

moet het voorstel door de promovendus en promotor worden ondertekend; een voorstel voor een 

masteronderzoek wordt ondertekend door de student en de begeleider.  

2. Ethische goedkeuring van een onderzoek of een serie van gerelateerde onderzoeken is geldig voor 

een periode van 5 jaar of tot er zich een wijziging voordoet in de hieronder verschafte informatie 

is. Wanneer een onderzoek of een serie van gerelateerde onderzoeken is gewijzigd, moet de ETC 

hierover ingelicht worden.  

Onderzoek dat langer duurt dan 5 jaar dient na elke periode van 5 jaar opnieuw ethisch getoetst 

worden. 

3. Indien daar aanleiding tot is, kan de ETC om een eindverslag vragen. 

4. De hieronder vermelde onderzoeker en medewerkers verbinden zich ertoe participanten te 

behandelen volgens de principes van de verklaring van Helsinki en de Nederlandse Gedragscode 

Wetenschapsbeoefening van de VSNU en te garanderen dat participanten (wilsbekwaam of –

onbekwaam, in een afhankelijkheidsrelatie tot de onderzoeker of niet) te allen tijde medewerking 

kunnen opzeggen zonder enige gevolgen. 

5. De onderzoeker verplicht zich tot het maximaliseren van de ethische kwaliteit van het onderzoek, 

de (b.v. statistische) analyse en rapportering, en tot het respecteren van specifieke regelgeving in 

verband met specifieke onderzoeksmethodes. 

6. De procedure verloopt sneller als de commissie beschikt over relevante stukken, zoals 

vragenlijsten en andere meetinstrumenten en (literatuur)bronnen waaruit blijkt dat onderzoek 

waarbij een dergelijke methode eerder is gebruikt ethisch acceptabel is bevonden en waaruit blijkt 

dat deze procedure geen schadelijke gevolgen heeft. Die is speciaal van belang in het geval van 

onderzoek waarbij kwetsbare personen in het onderzoek worden betrokken of gevoelige materie 

wordt onderzocht. Het is voor de commissie behulpzaam als de vragen zoveel mogelijk 

nauwkeurig worden ingevuld. 

7. De onderzoeker verklaart het onderzoek naar waarheid beschreven te hebben, met bijzondere 

aandacht voor ethische aspecten. De leerstoelhouder verklaart van het onderzoek op de hoogte te 

zijn en het voorstel goedgekeurd te hebben.  

 

  

mailto:CEI@uvh.nl
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Voor akkoord:  

 

Eerst verantwoordelijke onderzoeker/ 

promovendus/ student * 

 

René Leijtens 

Tweede begeleider, verantwoordelijk voor 

ethische toetsing * 

 

 

 

Dr. Vivianne Baur 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
* Zie punt 1 van bovenstaande richtlijnen. Doorhalen wat niet van toepassing is 
 

Voor de ETC vormen een algemeen toetsings- en beoordelingskader: alle van 

toepassing zijnde (inter-)nationale wet- en regelgeving, richtlijnen en gedragscodes. 

Zie het Reglement van de ETC 
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Bijlage 2: Thematisering 

 
De thematisering verliep in verschillende stappen. In eerste instantie is gekozen voor het uitwerken 

van de verhalen achter de opmerkingen die de participanten maakten. Daarna werden verschillende 

thema’s gemaakt. Deze stap is een groot aantal keren herhaald. Een onderdeel van de thematisering 

vond plaats aan de hand van tekeningen. Om meer inzicht te geven in de manier waarop de 

thematisering zich in de latere fase zich ontwikkelde zijn de verschillende tekeningen in deze bijlage 

opgenomen. 

 

Thematisering: verhalend. 

Globaal zijn er twee stappen geweest waarin de thematisering via verhalend beschrijven heeft plaats 

gevonden. 

 

Bij de eerste stap zijn de volgende thema’s verhalend uitgewerkt: 

1.Definitie van (relationele) autonomie: 

2. Relationele aspecten tussen arts en participanten 

3. Gevolgen van niet autonoom kunnen handelen 

4. Hoe ontstaat autonomie 

5. Urgentie voelen door confrontatie met lijden 

6. Niet autonoom kunnen handelen. 

 

Hieronder volgt een voorbeeld van de verhalende uitwerking van het thema ‘Hoe ontstaat autonomie’. 

Autonomie ontstaat door: zelfvertrouwen/kennis/ervaring 

Persoonlijke erkenning geeft vertrouwen 

SP2: Ja. Ik denk dat het ook wel heel veel te maken heeft gehad met een soort van erkenning van 

heel veel verpleegkundigen om mij heen en van artsen. [00:05:33] 

Erkenning geeft zelfvertrouwen, geeft input voor de autonomie van verpleegkundigen.  

SP2: Ik heb het toevallig laatst nog met dokter [arts] in het weekend gehad, dat hij me nog even 

apart nam van: 'je gaat niet weg, hè? Want ik wil niet dat er nog een goede verpleegkundige weggaat.' 

En dat zijn wel dingetjes die ervoor zorgen dat je nog beter je mannetje staat, denk ik. Want als je dat 

horen krijgt dat je het goed doet, of dat mensen blij zijn om met je te werken of zo, dat zorgt natuurlijk 

wel voor meer zelfverzekerdheid in je werk. [00:05:54] 

SP1: Ja. Ja, ja. [00:05:55] 

SP2: Tenminste, bij mij. [00:05:56] 

Mooie toevoeging: een reflectie op de manier waarop zijzelf naar het begrip zelfvertrouwen kijkt.  
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Erkenning is een belangrijke voorwaarde voor zelfvertrouwen en met zelfvertrouwen komt autonoom 

handelen. 

SP2: Ja, op verschillende manieren denk ik wel. Je ontvangt het van een patiënt, als ze laten weten 

dat ze blij zijn met de zorg die je hebt gegeven. Je hebt het met leerlingen, die aan het eind van de 

dienst zeggen dat ze prettig met je hebben gewerkt, omdat ze veel hebben geleerd. Je hebt het met 

collega's, die naar je toe komen, omdat ze je een vraag willen stellen. En dan denk ik: nou ja, als je die 

vraag bij mij stelt, heb je toch wel een soort van: ja, jij weet dat. Dus dat geeft mij ook wel heel veel 

erkenning. Ja, en inderdaad met artsen. En zeker de specialisten, als die naar je toe komen en je 

gewoon kennen en een normaal gesprek met je voeren over een situatie, dat geeft ook wel veel 

erkenning. [00:06:38] 

Erkenning geeft zelfvertrouwen, geeft input voor de autonomie van verpleegkundigen. Mooie 

toevoeging: een reflectie op de manier waarop zijzelf naar het begrip zelfvertrouwen kijkt.  

Erkenning kan via een patient, via een collega of via een arts, via de feedback van leerlingen. Dat gaat 

vaak via ‘ik heb veel van je geleerd’, of dat collega’s iets bij je navragen, omdat ze denken/weten dat 

jij het wel weet. 

Respect  moet je ook verdienen. 

SP2: En ik denk dat iedereen dat op zijn eigen manier moet winnen. Ja, dat klinkt heel erg negatief 

en zo bedoel ik het niet. Maar je gaat, ja, je onderneemt gewoon steeds meer stappen als 

verpleegkundige. En op een gegeven moment krijg je steeds meer respect daarin en dan, ja, dat zorgt 

ervoor dat je je gewaardeerd gaat voelen, als collega's dat dan ook gaan uitspreken. [00:13:58] 

SP2: Ja, hartstikke vaak eigenlijk. Vandaag, vannacht bijvoorbeeld, en dat is een heel simpel iets en 

het is niet iets waar je heel trots op hoeft te zijn of zo, maar wel een patiënt die dan code 5 is en waar 

het echt wel heel slecht mee gaat, maar waarvan je... Ik weet dat ze graag naar een hospice wil en nog 

afscheid wil nemen van de kinderen. En die was vannacht echt heel erg onrustig. Nou, die kon niks 

meer met zichzelf aan en die riep ook heel de tijd van: 'ja, ik kan niet meer, ik wil niet meer, ik ben 

op', dat soort dingen. En dat je dan zelf kan nadenken: oké, wat is nou het beste wat ik voor die patiënt 

kan betekenen? Waarmee kan ik haar helpen? En dat ik dan de arts bel met 'ik heb oxazepam nodig 

voor haar, want dit en dit en dit is er aan de hand.' Het is niks bijzonders, maar het is wel van, je 

probeert zelf te bedenken wat ik nu het beste voor die patiënt kan doen, je legt dat neer bij de arts en 

die zegt gelijk "goed idee, gaan we doen". [00:09:20] 

Autonomie door te eisen van de arts wat je nodig hebt. 

 

Tweede stap 

Bij de tweede stap in de verhalende thematisering ging de aandacht uit naar antwoorden op een drietal 

vragen over hoe de autonomie werd ervaren. Uit de interviews sprongen 3 antwoorden naar voren: 

 

1. De geleefde ervaring is: de oncologieverpleegkundige doet er niet toe. 

2. Wat beperkt mijn ervaren gevoel voor autonomie? 

3. Wat bevordert mijn ervaren gevoel voor autonomie? 

Een voorbeeld van een uitwerking, wordt hieronder weergegeven. Dit keer zijn er met opzet geen 

toelichtingen geplaatst bij de uitspraken, maar is een poging gedaan om vooral naar de uitspraken zelf 

te kijken en deze voor zichzelf te laten spreken. 
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Antwoord 1:  

De geleefde ervaring van de beperkingen in de relationele autonomie van oncologieverpleegkundige 

doet er niet toe op de afdeling 

Niet gehoord of gezien worden 

Gevolg van niet gehoord worden: ‘Maar goed’ (1) 

SP2: Ja, of dat het niet belangrijk is wat jouw input is.  [00:06:05] En twee uur later wordt het dan... 

En dan denk ik: ja, ik heb het vanochtend gezegd. En dan word ik afgewimpeld. Maar goed.  

[00:06:15] 

Machteloosheid: casus van SIT en reanimatie in 1 keer (1) 

SP2: Nou ja, daar heb ik thuis wel nog over nagedacht. En sowieso was het ook natuurlijk... Daarna 

hebben we het natuurlijk ook nog besproken. En ook nu nog mee bezig om dat natuurlijk af te 

handelen. En dat is ook prima. Ik ben nu gewoon blij dat er wat mee gedaan is. Dat je weet van: oké, 

ze weten gewoon, dat als dit gebeurt, dat er moet gekeken worden hoe we dit kunnen voorkomen in de 

toekomst. Ja.  [00:20:07] 

Tijdens de SIT oproep niet gehoord (1) 

SP2: Ja. Maar op dat moment, tijdens die casus, tijdens SIT, vond ik me eigenlijk ook niet gehoord 

natuurlijk. Nee.  [00:20:54] 

Het niet gehoord worden tijdens de situatie zelf (1) 

SP2: Want we werden weggedrukt en het liep niet. En daarna krijg je dan ook een terugkoppeling 

van 'ja, dit gebeurt nooit'. Maar het gebeurde wel. En dan denk ik: ja, dat is natuurlijk heel makkelijk. 

En daarna is zij weg en heb ik haar nooit meer gezien.  [00:21:06] 

Het is een valkuil dat jouw mening niet mee wordt genomen mbt codebesprekingen (1) 

SP2: Nou, het is niet dat ik er thuis wakker van lig, maar het is wel iets waar je wel eens aan denkt 

van... Ik vind dat wel hier, in ieder geval, voor mij is dit wel een beetje zo’n val…kuil, of zo, voor de 

afdeling.  [00:08:21] 

Boosheid van het niet gehoord worden (3) 

SP2: Ik ben er echt wel even een beetje boos van geweest. Toch ook omdat er is gebeurd waar ik bang 

voor was en dat is natuurlijk echt een worst case scenario. Maar ik was daar echt wel een beetje boos 

van, van, goh, ik zie dit, ik merk dat dit eventueel kan gaan gebeuren ...? [00:05:57]. 

Cynisme (3) 

SP2: Dat is toch inderdaad van, het is ook een soort van een beetje een running gag af en toe van, wat 

gaan we doen ook, behandeling, kuurtje erin? Op die manier wordt dat ook wel, wordt dat in die zin 

ook wel besproken. 

Geen zinvolle bijdrage meer kunnen geven tijdens visite met arts (5) 

SP2: Ja. Ik voel de meerwaarde van een oncologieverpleegkundige niet in een visite. [00:03:47] 

Gevoel van geen zinvolle bijdrage meer kunnen geven (5) 

SP1: Ja. Hoe voelt dat? [00:04:48] 

SP2: Rot. [00:04:49] 
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Vervolgens is gewerkt met een schematische weergave van de verbanden tussen thema’s en 

voorbeelden die bij die thema’s horen. Dit is in drie stappen gebeurd, die hieronder zijn weergegeven. 

 

 

 

Figuur 1. Eerste stap in schematische weergaven 
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Figuur 2: Tweede schematische voorstelling tussen empirische thema’s 

 

Figuur 3: Derde schematische voorstelling thema’s  
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Deze drie stappen hebben uiteindelijk geleid tot de onderstaande schematische voorstelling van de 

empirische thema’s en de onderlinge relaties. 

 

 

Figuur 4: Definitieve schematische voorstelling empirische thema’s en onderlinge relaties.   
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Bijlage 3: Conceptuele data-analyse 
 

In deze bijlage wordt toegelicht op welke manier de conceptuele data-analyse is uitgevoerd ter 

beantwoording van de tweede deelvraag ‘Hoe kan de geleefde ervaring van de relationele autonomie 

van zorgverleners volgens relevante (zorgethische) literatuur verhelderd worden?’ Deze is uitgevoerd 

na de empirische dataverzameling om de empirische data-analyse niet te verstoren. 

 

Conceptuele dataverzameling 

De conceptuele data-analyse vond plaats door eerst relevante literatuur te zoeken in de literatuurlijsten 

van de verschillende vakken van de master Zorgethiek en beleid. Daarbij werd gezocht naar de 

zoektermen uit tabel 1. 

 

Nederlands Engels 

(Relationele) autonomie (Relational) autonomy 

Oncologieverpleegkundige Oncology nurse 

Oncologie Oncology 

Zorgethiek Ethics of Care en synoniemen 

Geleefde ervaring Lived experience 

Aanvullende zoektermen:  

Compassie Compassion 

Verantwoordelijkheid Responsibility 

Persoonlijkheid Personality 

Wederkerigheid Reciprocity 

Tabel 1: zoektermen conceptuele data-analyse 

 

Dit leverde steeds een groot aantal relevante artikelen, boeken en hoofdstukken uit boeken op met 

teksten die gebruikt konden worden in het kader van deze scriptie. Na het doorlezen van deze artikelen 

konden enkele andere artikelen en boeken worden gevonden uit de literatuurlijsten van deze artikelen. 

Hieronder volgt een overzicht van de relevante artikelen en boeken die uit deze eerste stap naar voren 

zijn gekomen. Daarbij zijn niet de boeken en artikelen meegenomen die gebruikt zijn bij het opstellen 

van het theoretische kader uit hoofdstuk 2. Bij de artikelen wordt aangegeven waarom zij relevant zijn 

gebleken. 

Christman, J. (2020, 29 juni). Autonomy in Moral and Political Philosophy. Geraadpleegd op 21 maart 

2022, van https://plato.stanford.edu/entries/autonomy-moral/#AutObjVal 

 Relevant, gaat in op relationele autonomie en tekortkomingen. 

https://plato.stanford.edu/entries/autonomy-moral/#AutObjVal
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Hamington, M. (2012). Care ethics and corporeal inquiry in patient relations. IJFAB: International 

Journal of Feminist Approaches to Bioethics, 5(1), 52–69. https://doi.org/10.3138/ijfab.5.1.52 

Hem, M. H., & Pettersen, T. (2011b). Mature Care and Nursing in Psychiatry: Notions Regarding 

Reciprocity in Asymmetric Professional Relationships. Health Care Analysis, 19(1), 65–76. 

https://doi.org/10.1007/s10728-011-0167-y 

 Relevant, gaat in op wederkerigheid binnen zorgrelaties, valt onder afstand met artsen 

Kohlen, H. (2009). Conflicts of Care: Hospital Ethics Committees in the USA and Germany (1ste 

editie). Frankfurt, Duitsland: Campus Verlag. 

Leget, C., Van Nistelrooij, I., & Visse, M. (2017a). Beyond demarcation: Care ethics as an 

interdisciplinary field of inquiry. Nursing Ethics, 26(1), 17–25. 

https://doi.org/10.1177/0969733017707008 

 Relevant voor de manier waarop je zorgethische discussie vorm kunt geven. 

Paganini, M. C., & Bousso, R. S. (2014). Nurses’ autonomy in end-of-life situations in intensive care 

units. Nursing Ethics, 22(7), 803–814. https://doi.org/10.1177/0969733014547970 

 Relevant, geeft redenen voor de afstand tussen artsen en verpleegkundigen (andere 

perspectieven). 

Pulcini, E. (2016). What Emotions Motivate Care? Emotion Review, 9(1), 64–71. 

https://doi.org/10.1177/1754073915615429 

 Relevant: voor compassie 

Sinclair, S., McClement, S., Raffin-Bouchal, S., Hack, T. F., Hagen, N. A., McConnell, S., & 

Chochinov, H. M. (2016). Compassion in Health Care: An Empirical Model. Journal of Pain 

and Symptom Management, 51(2), 193–203. 

https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2015.10.009 

 Relevant: voor compassie 

Van Heijst, A. (2014b). Menslievende zorg. Utrecht, Nederland: Klement. 

 Relevant, verschillende zorgethische insights gebruikt, geeft commentaar op verschillende 

zorgethici en vult deze aan. 

Van Heijst, A. (2014a). Iemand zien staan / druk 1. Utrecht, Nederland: Klement. 

https://doi.org/10.1007/s10728-011-0167-y
https://doi.org/10.1177/0969733017707008
https://doi.org/10.1177/0969733014547970
https://doi.org/10.1177/1754073915615429
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2015.10.009
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 Relenvant, met name voor Erkenning van professionaliteit en vakkundigheid. 

Van Nistelrooij, I., & Visse, M. (2018). Me? The invisible call of responsibility and its promise for 

care ethics: a phenomenological view. Medicine, Health Care and Philosophy, 22(2), 275–

285. https://doi.org/10.1007/s11019-018-9873-7 

 Relevant: overzicht van 4 verschillende paradigma’s. 

 

Databases 

Ten tweede werden enkele artikelen gevonden na het zoeken op relevante databases die in één keer 

benaderd zijn via de bibliotheek van het FG&V. Onder de databases vallen Pubmed, Cinahl en Google 

Scholar. De belangrijkste zoektermen daarbij werden gehaald uit de hoofdvraag, aangevuld met 

termen die aansloten op de empirisch gevonden thema’s en die vanuit de zorgethische discussie naar 

voren zijn gekomen. Deze werden vertaald van het Nederlands naar het Engels, zie tabel. Ook is 

gebruik gemaakt van het sneeuwbaleffect om relevante artikelen te vinden uit de literatuur die in deze 

zoektocht naar voren zijn gekomen, maar dit leverde verder geen nieuwe artikelen op met aanvullende 

informatie. 

Hieronder worden de gebruikte zoektermen met de daaruit voortgekomen relevante artikelen 

weergegeven. De gebruikte zoektermen leverden steeds meer dan 100 artikelen op, veroorzaakt 

doordat  de zoekmachine niet werkte volgens de Pubmed methode, maar steeds alle artikelen gaf waar 

ten minste één van de zoektermen in stond. De artikelen waarin de meeste zoektermen in werden 

vermeld werden wel als eerste gegeven. Besloten is om ook alleen artikelen op te vragen waarvan de 

full text aanwezig was. Daarnaast is er vanuit gegaan dat de meest relevante artikelen tussen de eerste 

50 vermeldingen zouden zitten. Van die vermeldingen werd de kop gelezen. Als deze goed aan leek te 

sluiten op het onderwerp van deze scriptie, werd het abstract gelezen. 

Zoektermen: Care of ethics and autonomy and oncology nurse and compassion 

Hartman, L., Metselaar, S., Widdershoven, G., & Molewijk, B. (2019). Developing a ‘moral compass 

tool’ based on moral case deliberations: A pragmatic hermeneutic approach to clinical ethics. 

Bioethics, 33(9), 1012–1021. https://doi.org/10.1111/bioe.12617 

 Afgewezen: niet relevant, geen link met autonomie. 

 

Zoektermen: oncology AND nurse OR nursing AND autonomy 

  

Bos‐van Den Hoek, D. W., Thodé, M., Jongerden, I. P., Van Laarhoven, H. W. M., Smets, E. M. A., 

Tange, D., . . . Pasman, H. R. (2020). The role of hospital nurses in shared decision‐making 

https://doi.org/10.1111/bioe.12617
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about life‐prolonging treatment: A qualitative interview study. Journal of Advanced Nursing, 

77(1), 296–307. https://doi.org/10.1111/jan.14549 

 Afgewezen: bleek te veel in te gaan op SDM, niet op autonomie. 

Pursio, K., Kankkunen, P., Sanner‐Stiehr, E., & Kvist, T. (2021). Professional autonomy in nursing: 

An integrative review. Journal of Nursing Management, 29(6), 1565–1577. 

https://doi.org/10.1111/jonm.13282 

 Relevant: bevestigt de bevindingen uit de empirische data, gaat in eerder op professionele 

autonomie, aangevuld bij maatschappelijk probleem. 

Rao, A. D., Kumar, A., & McHugh, M. (2016). Better Nurse Autonomy Decreases the Odds of 30-

Day Mortality and Failure to Rescue. Journal of Nursing Scholarship, 49(1), 73–79. 

https://doi.org/10.1111/jnu.12267 

 Relevant, voor bij maatschappelijke probleem. Voor zorgethische discussie minder, gaat in op 

morele stress. 

Parizad, N., Lopez, V., Jasemi, M., Gharaaghaji Asl, R., Taylor, A., & Taghinejad, R. (2021). Job 

stress and its relationship with nurses’ autonomy and nurse–physician collaboration in 

intensive care unit. Journal of Nursing Management, 29(7), 2084–2091. 

https://doi.org/10.1111/jonm.13343 

 Relevant/Aanvullend op eerdere empirische onderzoeken rond morele stress en autonomie 

 

 

Zoektermen: (ethics of care) AND nurse AND compassion 

  

 

Traynor, M. (2019). Autonomy and caring: Towards a Marxist understanding of nursing work. 

Nursing Philosophy, 20(4). https://doi.org/10.1111/nup.12262 

 Minder relevant, theoretische verhandeling, valt buiten scoop zorgethiek, wel evt gebruiken in 

aanbeveling? 

Newham, R. A. (2016). The emotion of compassion and the likelihood of its expression in nursing 

practice. Nursing Philosophy, 18(3), e12163. https://doi.org/10.1111/nup.12163 

https://doi.org/10.1111/jan.14549
https://doi.org/10.1111/jonm.13282
https://doi.org/10.1111/jnu.12267
https://doi.org/10.1111/nup.12262
https://doi.org/10.1111/nup.12163
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 Relevant: gaat in op compassie, meer een verhandeling, houdt een beetje tussen empirie en 

theorie. 

Wath, A., & Wyk, N. (2019). A hermeneutic literature review to conceptualise altruism as a value in 

nursing. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 34(3), 575–584. 

https://doi.org/10.1111/scs.12771 

 Niet heel relevant voor zorgethische discussie, altruïsme valt buiten scope van de studie. Wel 

interessant… 

Kesbakhi, M. S., & Rohani, C. (2019). Exploring oncology nurses’ perception of the consequences of 

clinical empathy in patients and nurses: a qualitative study. Supportive Care in Cancer, 28(6), 

2985–2993. https://doi.org/10.1007/s00520-019-05118-z 

 Valt af, door meer nadruk op emotie ipv compassie. Wel overlappend. 

Karlsson, M., & Pennbrant, S. (2020). Ideas of caring in nursing practice. Nursing Philosophy, 21(4). 

https://doi.org/10.1111/nup.12325 

 Valt af, theoretisch. 

Roze Des Ordons, A. L., MacIsaac, L., Hui, J., Everson, J., & Ellaway, R. H. (2019). Compassion in 

the Clinical Context: Constrained, Distributed, and Adaptive. Journal of General Internal 

Medicine, 35(1), 198–206. https://doi.org/10.1007/s11606-019-05467-9 

 Meegenomen als relevant voor zorgethische discussie. 

 

 

Oncology and (nurse or nursing) and autonomy and experience 

 

Kristoffersen, M. (2021). Does professional identity play a critical role in the choice to remain in the 

nursing profession? Nursing Open, 8(4), 1928–1936. https://doi.org/10.1002/nop2.862 

 Valt af, nadruk op identiteit. 

Elahi, N., Rouhi-Balasi, L., Ebadi, A., Jahani, S., & Hazrati, M. (2020a). Professional autonomy of 

nurses: A qualitative meta-synthesis study. Iranian Journal of Nursing and Midwifery 

Research, 25(4), 273. https://doi.org/10.4103/ijnmr.ijnmr_213_19 

 Reeds geïncludeerd bij maatschappelijk probleem. 

https://doi.org/10.1111/scs.12771
https://doi.org/10.1007/s00520-019-05118-z
https://doi.org/10.1111/nup.12325
https://doi.org/10.1002/nop2.862
https://doi.org/10.4103/ijnmr.ijnmr_213_19
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Pan, H. H., Wu, L. F., Chang, L. F., Hung, Y. C., Lin, C., & Ho, C. L. (2021b). Effects of 

Dispositional Resilience and Self-Efficacy on Practice in Advanced Care Planning of 

Terminally Ill Patients among Taiwanese Nurses: A Study Using Path Modeling. International 

Journal of Environmental Research and Public Health, 18(3), 1236. 

https://doi.org/10.3390/ijerph18031236 

 Valt af, ACP.  

 

Data-analyse en beantwoording deelvraag 2 

Uit de artikelen komen enkele aanvullende inzichten naar boven over de thema’s die bij de empirische 

data zijn onderscheiden. Daarbij worden de thema’s uit het empirisch hoofdstuk als basis gebruikt. 

 

Compassie: 

Sinclair et al. (2016) geven inzicht in de manier waarop patiënten de zorg onderscheiden tussen 

empathie en compassie. Sinclair et al. (2016) hebben zich op basis van de empirische data  een beeld 

gevormd van wat compassie hoe patiënten compassievolle zorg zien. Newham (2016) ondersteunt 

deze bevindingen vanuit een meer theoretisch onderzoek. 

Pulcini (2016) geeft aan, op basis van welke emoties professionele zorg verleend wordt. Compassie is 

daarbij een belangrijke motivator. 

Roze Dos Ordons et al. (2019) geven een overzicht van de invloeden op compassie vanuit de praktijk, 

waarbij naar voren komt dat compassie ook als een groepseigenschap kan worden gezien. Daarnaast 

zijn institutionele factoren van groot belang voor de manier waarop compassie kan worden ervaren. 

 

Verantwoordelijkheid 

Van Nistelrooij en Visse (2015) geven een viertal paradigma’s op basis waarvan verantwoordelijkheid 

kan worden ervaren. 

 

Zelfvertrouwen 

Aanvullende inzichten komen bij dit thema met name van Van Heijst (2014a; 2014b). In haar boeken 

legt ze verbanden tussen verantwoordelijkheid, macht en positie en professionele competenties. 

Professionele menslievende zorg zou volgens Van Heijst (2014b) het doel moeten worden in de zorg. 

Hamington (2012) laat de natuurlijke aanleg terugkomen als een voorwaarde voor het geven van zorg. 

 

Afstand met artsen 
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Verschillende onderzoeken laten zien dat er grote afstanden te overbruggen zijn tussen artsen en 

verpleegkundigen (Kohlen, 2009; Houtlosser, 2010; Paganini & Bousso, 2014). Hem en Pettersen 

(2017) voegen het inzicht van wederkerigheid toe aan de afstand met artsenthema. 
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Bijlage 4: Informed consent 
 

Informed consent behorende bij het onderzoek 

Relationele autonomie van oncologieverpleegkundigen 

 

Een zorgethisch onderzoek naar de geleefde ervaring van de relationele autonomie van 

(oncologie)verpleegkundigen  

 

 

Ik heb de informatie voorafgaand aan het interview met de onderzoeker tot mij genomen. Er was 

ruimte om aanvullende vragen te stellen. De vragen die ik had zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik 

ben vrij geweest om zelf de keuze te maken mee te werken aan het onderzoek. 

Ik werk vrijwillig mee aan het onderzoek en kan zelf beslissen niet verder mee te werken op ieder 

moment zonder verdere opgaaf van redenen. 

Het is mij bekend dat het interview op zal worden genomen zodat het interview zo waarheidsgetrouw 

mogelijk uitgewerkt kan worden. De gegevens uit het interview zullen anoniem en zo snel mogelijk 

verwerkt worden. Na afloop van de verwerking van het interview zal het interview verwijderd worden 

van het audiotoestel waarmee het interview is opgenomen. 

Bij deze geef ik toestemming de gegevens die uit het interview naar voren zijn gekomen te gebruiken 

voor verdere analyse in het kader van het onderzoek zoals dat in de wervingsbrief is opgenomen. 

Mocht er aanleiding zijn om de gegevens te gebruiken voor een ander onderzoeksdoel dan zal opnieuw 

toestemming aan mij worden gevraagd. 

 

Naam deelnemer:     

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

 

Naam Onderzoeker: 

René Leijtens 

Studentnummer: 1027514 

Handtekening:       Datum: ----/----



24 

 

Bijlage 5: Informatiebrief participanten 
 

 

Relationele autonomie van oncologieverpleegkundigen 

 

Een zorgethisch onderzoek naar de geleefde ervaring van de relationele autonomie van 

(oncologie)verpleegkundigen  

 

Beste,  

 

Voor mijn studie ‘Zorgethiek en Beleid’ wil ik nagaan hoe oncologieverpleegkundigen van het 

Franciscus Gasthuis & Vlietland op dit moment de relationele autonomie ervaren bij de vraag naar wat 

goede zorg is aan oncologische patiënten. Eerder al heb ik je hierover persoonlijk of via e-mail 

benaderd, waarbij je aangaf interesse te hebben in deelname aan het onderzoek. Bij deze wil ik je 

graag ook formeel uitnodigen voor deelname aan het onderzoek. 

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Universiteit voor Humanistiek (UvH). De 

toetsingscommissie wetenschappelijk onderzoek Rotterdam e.o. (TWOR) heeft beoordeeld dat dit 

onderzoek niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt. 

 

Ik wil u voorafgaand aan het interview informeren over enkele belangrijke aspecten rondom het 

onderzoek. 

 

1. Doel van het onderzoek 

Vraagstelling: 

‘Hoe kunnen de zorgethische inzichten macht en positie, verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid 

de geleefde ervaring van de relationele autonomie van de oncologieverpleegkundigen in het 

oncologiecentrum van het Franciscus Gasthuis & Vlietland duiden bij de vraag wat goede zorg is 

aan oncologische patiënten?’ 

 

Interne doelstelling: 

Het duiden van de geleefde ervaring van de relationele autonomie van oncologieverpleegkundigen 

van het FG&V bij de vraag naar wat goede zorg is aan oncologische patiënten vanuit de 

zorgethische inzichten macht en positie, verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid. 

 

Externe doelstelling: 

Het verder onderbouwen van het concept relationele autonomie door de geleefde ervaring van de 

morele autonomie van zorgverleners bij de vraag naar wat goede zorg is aan oncologische 

patiënten te onderzoek te duiden vanuit de zorgethische inzichten macht en positie, 

verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid. 

 

2. Wat meedoen inhoudt  

Voor het onderzoek wil ik jou vragen aan de hand een semi-gestructuurd interview hoe jij op dit 

moment jouw relationele autonomie als oncologieverpleegkundige ervaart bij de vraag naar wat goede 

zorg is aan oncologische patiënten. Onder relationele autonomie wordt verstaan de ruimte en 

mogelijkheden om als zorgverlener in relatie tot andere betrokkenen bij een ethisch dilemma 

zelfstandig te kunnen handelen. 
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3. Mogelijke voor- en nadelen 

Het interview is eenmalig, zal worden opgenomen om deze woordelijk uit te kunnen werken en zal 

maximaal 1 uur duren. 

 

4.  Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Doet u mee aan het onderzoek? 

Dan kunt u zich altijd bedenken. U mag tijdens het onderzoek stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom 

u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. De gegevens die tot dat moment zijn 

verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. 

 

5.  Gebruik en bewaren van uw gegevens  

Het interview zal worden opgenomen op een audioapparaat. De geluidsopname zal woordelijk worden 

uitgewerkt. De gegevens uit het interview zullen worden geanalyseerd en verwerkt worden naar een 

aantal conclusies. Het is mogelijk dat de gegevens vanuit het gehele onderzoek uiteindelijk gebruikt 

zullen worden voor een artikel in een verpleegkundig blad. Uw gegevens zullen daarbij anoniem 

verwerkt worden. 

 

Uw gegevens 

De onderzoeker bewaart uw gegevens 15 jaar. Daarna worden gegevens vernietigd.  

 

6. Geen vergoeding voor meedoen 

Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u geen onkostenvergoeding.  

 

7. Heeft u vragen? 

Indien u nog vragen heeft kunt u mij bereiken via R.Leijtens@Franciscus.nl. 

Mocht u toestemmen, dan zal u gevraagd worden een Informed Consent brief te ondertekenen. Daarin 

geeft u aan voldoende geïnformeerd te zijn over de deelname aan dit onderzoek en dat u ten alle tijden 

zich uit dit onderzoek kunt terug trekken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

René Leijtens 

Student Zorgethiek en Beleid, Universiteit voor Humanistiek 
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Bijlage 6: Logboek en reflexiviteit 
 

In de onderstaande fragmenten komen een aantal punten aan bod die laten zien, hoe de onderzoek om 

is gegaan met reflexiviteit tijdens het onderzoek. 

Eerst zal een belangrijk onderdeel van het logboek worden weergegeven. Vervolgens  

 

 

Logboek april-heden 

Activiteit Stand van zaken Afgerond d.d. 

Def GO en nieuwe versie voorstel Afgerond 9 april 

- Opstarten interviews: 

- Aanmelden onderzoek bij 

wetenschapsbureau FG&V 

- Uitnodigingen/vragen 

- Interview 1 

- Interview 2 

- Interview 3 

- Interview 4 

- Interview 5 

 

Aanmelding 2-2-2022 

 

 

April 2022 

 

 

Def afgerond op 9-5 

 

 

Mei 2022 

22 april 

26 april 

3 mei 

6 mei 

6 mei 

Uitwerken transcripties 

- Interview 1 

- Interview 2 

- Interview 3 

- Interviews4 

- Interview 5 

  

30 april 

5 mei 

13 mei 

14 mei 

14 mei 

Inleveren nieuw hoofdstuk 1  2 mei 

Inleveren nieuw hoofdstuk 2  12 mei 

Inleveren nieuw hoofdstuk 3  17 mei 

Codering interviews  30 mei 

Uitwerken codes naar thema’s  5 juni 

Reflectie thematiseren  6 juni 

Feedback vragen interviews 15 mei toegestuurd 15 juni 

Conceptuele dataverzameling en 

analyse 

 11 juli 

Inleveren eerste versie hoofdstuk 4 Nog onder constructie 30 juni 

Inleveren hoofdstuk 5 Nog bij Susanne 13juli 

 

Reflexiviteit 

26 april 2022: 

Ik had zoals gezegd bedacht om twee uitersten te nemen als participanten. Ik zie op mijn werk dat er 

verschillen zijn tussen de groep ervaren verpleegkundigen en de groep jong-gediplomeerden. Ik zie nu 

dat het verschil zo groot kan zijn, dat dit mogelijk het onderzoek zou kunnen beïnvloeden. Ook bij de 

beschrijving van IPA zie ik dat je juist moet voorkomen dat je twee verschillende groepen in je 

participanten neemt, dus zie ik toch af van twee verschillende groepen, en ga ik meer inzoomen op de 

jong gediplomeerde oncologieverpleegkundigen. Dat betekent wel dat je daardoor ook een mogelijke 
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aanpassing moet gaan doen bij de vraagstelling, en mogelijk ook bij de wetenschappelijke 

probleemstelling. 

Die heb ik inmiddels gedaan en ook al aan de begeleider toegestuurd. Die is naar eigen zeggen erg 

tevreden over de verbetering in mijn verslag. Ik ben wel alleen erg bang dat ik nu even niet zo goed 

meer weet hoe ik verder moet. 

Een belangrijk punt dat in de scriptie verwerkt moet worden is de manier waarop de participanten op 

de eerste vraag hebben geantwoord. Daaruit blijkt al een belangrijk verschil tussen de verschillende 

participanten. Maar ook enkele belangrijke overeenkomsten, waarbij vooral de nadruk op de patiënten 

opvalt. Allemaal reppen ze over het belang om de patiënt de beste zorg te verlenen. 

Wat wel ook opvalt is de nadruk van alle verpleegkundigen op de relatie met de artsen, die 

voornamelijk afhangt van de nabijheid en bereikbaarheid van de artsen. Deze relatie bepaalt voor een 

hele hoge mate de autonomie van de verpleegkundigen.  

Observatieverslag tijdens de SIT oproep d.d. 26/4 

Ik kom bij een pat die niet goed is, hangt half met haar bovenlichaam in bed en met haar benen uit bed. 

Ze ademt moeizaam, hoorbaar. Je hoort het vocht in haar longen rochelen terwijl ze in- en uit ademt. 

In mijn eentje kan ik haar niet goed in bed krijgen.  

Wat zie ik: ik zie dat de arts enorm aarzelt om naar ons toe te komen. Ik bijt ook haar toe via via dat 

we, als ze niet snel komt, een SIT oproep uit zullen zetten. Ik weet namelijk dat ze dan alsnog 

gedwongen wordt om te komen en dat dit ook vanuit de supervisie gezien zal worden als een vorm van 

falen. Want dan heeft ze haar zaakjes niet onder controle.  

Toch duurt het enorm lang voordat ze komt. In die tijd gaat mijn collega aan de slag met zijn op de IC 

geleerde manier van observeren volgens de a-b-c regels. We nemen snel enkele beslissingen: zuurstof 

starten, extra naald plaatsen, glucose controle: die levert een fors afwijkend getal op, dat we direct 

doorbellen. We vragen iemand om zovast een flesje Glucose 50% te halen en nog voordat we een 

opdracht van de arts hebben heeft iemand al een hoeveelheid glucose 50% opgetrokken. We geven dit 

direct via de naald, waarop de glucose als snel iets stijgt. Enkele minuten later arriveert de arts. Mijn 

collega vertelt via de ABC methode wat er aan de hand is met de patient. De patient is niet goed in 

staat door de benauwdheid, maar ook door haar taalbariere, om de dokter antwoord te geven op een 

paar vragen die ze stelt. Ze komt extreem zenuwachtig op mij over, lijkt niet goed te kunnen horen wat 

mijn collega haar vertelt. Ze wil een bloedgasje prikken, voelt even aan de pols van de patient, maar 

zegt al snel dat mijn collega beter een veneus gasje kan prikken. Allemaal jargon, de patient begrijpt 

hier helemaal niets van. Ze kijkt angstig uit haar ogen, maar het is niet goed te achterhalen of dat 

vanwege de spanning is of vanwege de benauwdheid. Ik vraag de dokter toch een poging te wagen, 

waarop ik zie dat ze met bibberende handen de spuit met naald in de buurt van de pols houdt. Ik vraag 

me af op dat moment of we wel echt iets aan haar hebben. En zeg tegen mijn collega dat we anders 

maar een veneus gasje moeten afnemen. Toch lukt het de arts om een gasje te prikken, waarop ik een 

sticker voor het lab uitprint en het weg laat brengen. Als ik in de teampost kom zie ik een aantal 

verpleegkundigen nog een beetje aarzelen: ik zeg hen dat ze maar zovast moeten opstarten met de 

patiëntenzorg en dat ik later bij ze langs zal gaan komen om te checken welke patiënten met ontslag 

gaan enzovoorts. Ik loop weer terug naar de kamer met de acute patiënt.  

Mijn collega bekommert zich in de tussentijd om de bloedsuiker en andere controles, die relatief goed 

blijven. De arts gaat weg naar de overdracht. Binnen vijf minuten zakt de bloedsuiker opnieuw en dus 

bellen we opnieuw de arts assistente. Die stuurt de zaalarts, die dus uit de overdracht wordt gehaald. 

Zij handelt adequaat, bijna emotieloos. In overleg met mijn collega plaatsen wij een catheter, want de 

arts schrijft furosemide voor. We delen dat mee aan de arts, die daarin instemt. Het plaatsen van de 

catheter is een enorm gedoe, omdat de patiënt obees is en door de benauwdheid net niet lekker mee 
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werkt. Als de catheter zit lijkt de rust weer even teruggekeerd. Ik zie inmiddels dat de andere 

verpleegkundigen aan het werk zijn gegaan. 

Uiteindelijk ga ik naar een overdracht en keer na een kwartier weer terug. Dan blijkt dat het SIT team 

is ingeschakeld. Verschillende mensen lopen rond de patiënt, met apparaten, naalden en medicijnen. 

De patiënt lijkt niet te stabiliseren, blijft ondanks alles zakken in de bloedsuiker. Ik merk dat de 

verpleegkundigen van het SIT team, waar ik er een paar van ken, mijn collega en ik met de nodige 

respect behandelen. In de tussentijd wordt ik verschillende keren gebeld door de manager, maar ik 

druk haar weg. Samen werken we de patiënt ver genoeg op om haar te vervoeren naar de CT scan. Ik 

loop met het SIT team mee naar de CT scan. In de CT scan bel ik de manager om de stand van zaken 

op dat moment door te geven. Aan het einde van de scan loop ik mee met de mensen van de IC en 

neem bij de ic eigenlijk niet eens afscheid van ze, zet alleen de SIT kar terug op een plek waar ik 

direct van zie dat die daar niet hoort, maar wel in het zicht van iedereen en alles. Niemand neemt enige 

notie van mij. 

Reflexiviteit rond interviews: 

Het laatste interview was voor mij direct ook het interview waar ik het meest tegenop zag. De 

verpleegkundige is niet per se mijn favoriete verpleegkundige. Ik was ook erg verbaasd dat ze direct ja 

zei toen ik haar vroeg om mee te doen aan het onderzoek. Ik was ook blij. Het gesprek zelf verliep 

goed, tot het moment waarop ze zei dat ze beslist om de reden van gebrek aan autonomie weg zou 

gaan. Dat was een moment waarop het ook dicht bij mezelf kwam. Een week of twee later begreep ik 

waarom: de redenen die zij aangeeft om weg te gaan wegen ook voor mij enorm zwaar. Zo zwaar dat 

ook ik twijfel aan het wel of niet weggaan van de afdeling. Dat maakt dit interview wel een spiegel 

van mijn eigen ziel. 

We beginnen rond 1445 uur, bij het begin van haar dienst. Ze heeft zich al redelijk ingelezen in de 

patienten op de afdeling, had al enkele dagen gewerkt op de afdeling in de avonddienst en kende dus 

ook wel iedereen. Zij zat er om die reden redelijk gerust bij. Geen tijdsdruk oid. Wel hield ik er 

rekening mee dat het niet een lang gesprek zou gaan worden. Ze is geen grote prater, wel iemand die 

duidelijk stelling neemt. 

Wat ik heel mooi vond was de reactie van nr 5, die ik graag wilde vragen, maar waar ik wat tegenop 

zag, omdat ze vaak erg mopperig is en veel moeite lijkt te hebben met de manier waarop de afdeling 

op dit moment loopt. Die reageerde eigenlijk heel enthousiast, zeker toen ze hoorde waar het over 

ging. “Oh, daar heb ik wel wat over te zeggen, ja’’. 

 

Reflectie tijdens uitwerken interviews naar thema’s 

Dit voorbeeld gaat in op de reflectie tijdens het uitwerken van de manier waarop de participanten hun 

autonomie definieerden. Uit de onderstaande reflectie komt in eerste instantie een zeer negatief gevoel 

naar voren die de betreffende participant heeft ten aanzien van de manier waarop deze autonomie 

ervaart: er is geen autonomie. Maar ik kleur haar woorden ook in, wat ik me bewust ben. Door die 

bewustwording kon ik de latere genuanceerdere uitspraken over autonomie later beter begrijpen 

Definitie van (relationele) autonomie: 

‘Nee, ik denk dat wij hier, sowieso op de afdeling, eigenlijk altijd de orders gewoon van de dokter 

volgen. [00:02:35] Als de dokter iets wil, een behandeling, wat wij moeten geven, dan doen wij dat. 

En ik denk dat er wel verpleegkundigen zijn die wel hun mening daarover hebben en misschien ook 

tegen een dokter heel erg wel gewoon hun... En hun mening geven. Maar ik heb... Ik merk hier niet 

dat, en ikzelf ook niet, dat ik iets ooit heb geweigerd wat een dokter heeft gezegd.  [00:03:02] 
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Het geven van een mening/advies ziet ze als een vorm van autonomie 

Hier een nuancering op haar eerdere uitspraak, namelijk dat oudere oncologieverpleegkundigen niet 

zozeer zouden weigeren, maar vooral zouden protesteren. De vraag is of dat een vorm van autonomie 

is. Het geven van een mening = een vorm van autonomie??? 

SP2: Nou, ik denk dat het belangrijk natuurlijk is dat wij sowieso gewoon niet bepaalde 

handelingen zelf zomaar gaan... [00:03:55] 

René: 

Dit is een vorm van nuancering van de eerste uitspraak. Ze beseft zich, dat er grenzen zijn aan haar 

eigen professionaliteit, en dat die grenzen gerespecteerd moeten worden. Er is een mate van acceptatie 

van de beperkingen van de autonomie. De vraag is of die mate van beperking die zij ziet een terechte 

vorm van beperking is. 

René 

Heftige uitspraak eigenlijk, ze zegt dat ze op de afdeling het gevoel heeft dat er geen ruimte is voor 

verpleegkundigen om geen orders op te volgen. Later in het gesprek nuanceert ze deze uitspraak. De 

vraag is waar dat gevoel vandaan kwam. Waarschijnlijk heeft het gesprek dat hierna volgt, waarin ze 

door een jonge, onbekende arts assistente terecht is gewezen (zo laat ze dat voelen in haar woorden) 

vanwege het te vroeg bespreken – naar het idee van de arts assistente – van de behandelcode. Sowieso 

een steeds weer terugkerend verhaal. 

Let op woorden! ‘altijd de orders gewoon van de arts volgen’. Dit doet denken aan ‘Befehl ist Befehl‘. 

Maar dat is ook wel mijn invulling. Die invulling is erg gebaseerd op de hele aanleiding van deze 

scriptie, Aktion T4. Dat maakt wel dat het een gevaarlijke invulling. Tegelijkertijd stelt ze het wel heel 

scherp.’ 
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Bijlage 7: Thick description interviews 
 

 

In deze bijlage zijn twee voorbeelden opgenomen van een interview waarbij de omstandigheden zijn 

beschreven waarin het interview is afgenomen. Bij de uitwerking heeft de onderzoeker direct ook een 

stuk reflexiviteit opgenomen (in het rood) zodat duidelijk wordt wat de onderzoeker op dat moment 

dacht. 

 

Interview 1 

We zijn samen naar een kleine familiekamer gelopen. Nr. 3 had wat koffie voor mij en voor zichzelf 

genomen. We gaan zitten in de familiekamer. Ik zet de transcriptie en opname aan vanuit Teams. 3 

begint al te praten, dan pas besef ik dat ik de telefoon nog niet heb aangezet. Daar baal ik van. Daarom 

is het eerste deel gemist. Het eerste deel heb ik vanuit teams overgezet naar de transcriptie van 

Uitgetypt.nl.  

Dit gesprek is in een wat relaxtere sfeer verlopen dan de andere twee. Er was geen tijdsdruk omdat de 

verpleegkundige instemde om het gesprek na de werkdag te houden. Dat maakte dat we op ons gemak 

konden praten.  

Tijdens het interview worden we wel verschillende keren gestoord. Het heeft verder geen grote impact 

op het interview, er is zo nu en dan wel een onderbreking. 

SP2 

Wil je toch altijd weer best wel langer bezig. 

608 

SP1 

Ja dag ja hé, had je nog een vraag over de toelichtingsformulier? 

SP2: 

Nee, nee, eigenlijk. Wel meer over het begrip zelf, over relationele autonomie. Het is toch nog wel niet 

echt een nieuw begrip, maar ja, meer een interessant begrip waar ik nooit zo over heb nagedacht. 

Daarom is het ook wel leuk omdat… 

 SP1: 

Wat wat, wat denk je dat het zou kunnen zijn voor je gevoel?  

SP2 

Nou, Ik denk echt dat dat het goede dat de patiënt. Juist echt dat de patiënt ook jou meeneemt en 

familie meeneemt in de beslissing die ze uiteindelijk nemen tot behandelen, niet meer behandelen, 

welke behandeling, wat voor soort ...? 

SP1: Jouw eerste gedachte gaat dus uit naar de patiënt? 

SP2: Ja. Eigenlijk toch altijd wel. Eigenlijk blijft het toch, als het over autonomie gaat, dan blijft het 

toch altijd... 

SP1: Dan gaat het... 
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SP2: ...best wel dicht bij de patiënt, inderdaad. 

SP1: Is het voor jou voorstelbaar dat jij ook autonomie zou kunnen hebben in je werk? 

SP2: Zeker. 

SP1: Oké. 

SP2: Absoluut. 

SP1: Want daar gaat het namelijk om. 

SP2: Daar gaat het echt om, top. ...? [00:00:33]. 

Als onderzoeker schrik ik van de opmerking die de participant maakt. Deze stapt luchtig over het 

onderwerp heen, maar ik merk dat ik de neiging heb om me te verdedigen om het feit dat de 

participant niet goed heeft begrepen waar het over gaat. Om die reden aarzel ik even. Moet ik hem 

corrigeren of moet ik juist uitgaan van de manier waarop de participant het begrip zelf invult? De 

twijfel zit erin dat het lastig is om in de achterliggende literatuur van IPA na te gaan wat het beste is. 

Ik heb er voor gekozen om de participant toch zo vroeg mogelijk te corrigeren, zodat er niet te lang 

onduidelijkheid is over het onderwerp. Het vervelende is, dat dit wel al de tweede keer was, dat dit 

gebeurde. Dit zit ook in mijn achterhoofd terwijl ik hem zeg, wat ik ook uitspreek verderop in het 

interview. Aan de hand van de antwoorden later realiseer ik me echter, dat de visie van P3 op 

autonomie sowieso heel erg terugslaat op de autonomie van de patiënt. Om die reden ben ik er achteraf 

van overtuigd dat deze ingreep – het corrigeren over het onderwerp van het interview – geen invloed 

heeft gehad op het verdere verloop van het interview. 

 

Interview 2 

Ik wilde een tweede niet zo ervaren oncologieverpleegkundige nemen, omdat ik dacht dat de 

onervarenheid van haar de ervaren autonomie zou kunnen beïnvloeden. Dat heb ik niet zo gezegd 

tegen haar in het afspreken van het interview. Maar ik was me wel bewust van die vooronderstelling 

geworden. En uit het eerste interview is juist niet naar voren gekomen, dat onzekerheid of 

onervarenheid direct invloed heeft op de geleefde ervaring van autonomie, slechts indirect. Want 

Ze was overigens heel snel akkoord met het interview, maar vertelde direct twijfels te hebben of ik wel 

iets aan haar informatie zou kunnen hebben, want ze was nog zo onervaren. Gaandeweg de dag zelf 

van het interview merkte ik al dat ze erg bezig was in haar hoofd met een patiënte, waar zij voor het 

eerst voor moest zorgen, nl een stamceltransplantatie patiënte. Dat trok veel energie van haar, dat zag 

ik al heel snel. Ik maakte me ook al wel wat zorgen over het interview, want ik ken haar als iemand 

met een beperkte energie voor intellectuele discussies. Daar haakt ze tijdens de gewone werkdagen 

snel bij af. 

Toen ik haar aan het einde van de dag vroeg of ze er klaar voor was, aarzelde ze  en keek een beetje 

langs me heen. Ze gaf toe erg moe te zijn, maar wilde toch wel doorgaan. Uiteindelijk zijn we gaan 

zitten in een kleine, afgesloten kamer op de afdeling zelf. Direct de eerste minuut van het interview 

ging haar telefoon af, die ze nog niet aan de collega’s van de avonddienst had afgegeven, waaruit in 

concludeerde dat ze best nog wel druk in haar hoofd was, wat ze ook bevestigde. Ze benoemde 

opnieuw haar zorgen of ze wel de juiste persoon voor het interview was. Ik moedigde haar aan door te 

zeggen dat ze dat wel degelijk was. 

Ik had dit keer alle opnameapparatuur wel op tijd klaar gezet, dus deze kon ik snel opstarten. Wel 

wees zij me erop dat ik de telefoon nog moest starten (was overigens ook bij het eerste interview het 

geval geweest).  
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Al direct bij de eerste vraag ging zij zelf invullen wat voor haar autonomie betekende, maar ging 

daarbij uit van de autonomie van de patiënt. Dat is opvallend, want ik had wel degelijk gezegd dat het 

over haar autonomie ging. Zij lijkt het begrip autonomie bijna automatisch te koppelen aan ‘de patiënt’ 

en niet aan haarzelf. Of is dat een te voorbarige conclusie? De vraag is of het antwoord dat je zou 

krijgen als je het haar zou vragen wel of niet een sociaal wenselijk antwoord zou zijn. Ik denk dat het 

goed  is om te merken dat ze dit zo direct aangaf. Want het is wel een indicatie van iets. 

Het interview 

SP2: Oké, autonomie op de werkvloer, hè? [00:00:22] 

SP1: Ja. [00:00:22] 

SP2: Ja. Maar dat is voornamelijk ook gewoon hoe je dus met artsen, als ik het zo een beetje... 

[00:00:29] 

SP1: Ja, wat versta je onder 'autonomie'? Ik denk dat dat een hele goede vraag is om mee te 

beginnen. Wat zie jij als autonomie? Wat ervaar jij als autonomie? [00:00:38] 

SP2: Nou, ik denk dat het wel op verschillende manieren ook autonomie deels ook wel wat de 

patiënt zelf nog kan en mag beslissen. Maar deels ook wat de artsen... [00:00:50] 

Rene: Wat gebeurt hier? 

Ik merkte al snel dat er een verwarring is bij 2, omdat zij niet goed weet hoe ze de onderzoeksvraag 

moest uitleggen en interpreteren. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat zij de informatie die ik 

had gemaakt nog niet had doorgekeken, maar eerlijk gezegd denk ik dat dat niet had uitgemaakt of ze 

het wel of niet had gelezen, ze had het toch denk ik niet goed gelezen als ze het had gehad. Voor nu 

heb ik het op de onderstaande manier aangepakt. Het was misschien wel interessant geweest om haar 

uit te laten praten over wat ze eigenlijk direct dacht bij autonomie. Maar daar ga ik ook al op in in het 

reflexieverslag. 

SP1: Het gaat name om verpleegkundigen, dus wat jouw autonomie is. [00:00:54] 

SP2: Oh, op die manier, ja. Ik denk hoe ik zelfstandig te werk ga. Dus in hoeverre heb ik een arts 

nodig, of een collega. Ja, ik denk op die mannier. Ja, hoe zelfstandig ik mijn taken kan uitvoeren. 

[00:01:09] 
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Bijlage 8: Feedback over interviews 
 

In deze bijlage is een terugkoppeling opgenomen over twee van de gehouden interviews. Op die 

manier kreeg de onderzoek over de manier waarop de interviews zijn afgenomen: zijn die volgens de 

uitgangspunten van IPA uitgevoerd? 

 

Feedback op interviews 

Bij de controle van de interviews valt op, dat het eerste interview redelijk veel momenten bevat 

waarop de onderzoeker sturende vragen stelt. Ook geeft de onderzoeker enkele keren een 

samenvatting van hetgeen is gezegd, maar die samenvatting blijkt ook sturend uitgelegd te kunnen 

worden. 

Het eerste interview is daarom wel een lastig in te schatten interview. Voldoet het wel aan de ideeen 

die achter IPA zitten? Is er wel voldoende openheid geweest voor de participant om vanuit de eigen 

insteek het gesprek te benaderen? Bij de uitwerking van het interview bleek echter, dat de participant 

zich zodanig op het gemak voelde bij de onderzoeker dat zij toch in alle openheid antwoord bleef 

geven. 

Tussen het eerste en vierde interview zaten enkele weken tijd. In die tijd bleek de onderzoeker goed 

gekeken te hebben naar de manier waarop de vragen gesteld konden worden, volgens degene die de 

interviews heeft doorgenomen 

 

15 juni 2022: 

Hoi René,  
  
Ik heb je interviews doorgenomen. In de bijlage heb ik ze weer toegevoegd incl. 
opmerkingen ten aanzien van de sturende/niet open vragen.  
Ik merkte een flink verschil wat betreft je vraagstelling tussen de twee interviews. In het 2e 
interview stelde je meer open vragen en deed je minder aannames tussendoor. Knap dat je 
in een relatief kort tijdsbestek hier zo in groeit en dat op eigen inzicht weet te corrigeren.  
Qua vraagstelling merkte ik een enkele hoofdvraag en aantal essentiële aspecten die je wilde 
achterhalen (veiligheid, gevoelsbeleving, in relatie tot anderen). Verder kwam het op mij 
over dat de verdere vragen gebaseerd waren op wat er ter sprake kwam. Dit maakt het 
misschien lastiger om een conclusie te trekken? Bijvoorbeeld: van interview 1 weet ik welke 
autonomie zij ervaart in het uitvoeren van bepaalde handelingen, van interview 4 weet ik dit 
niet.  
Ik heb n.a.v. de interviews wel een beeld gekregen hoe de partijen autonomie ervaren. De 
verschillende drijfveren hierin vind ik ook interessant. Bij interview 1 lijkt het om angst voor 
consequenties te gaan wat  bij interview 4 speelt de door zichzelf  ervaren waardering juist 
weer een grote rol.  
Hopelijk kan je iets met deze beschouwingen. Mocht je nog informatie vanuit mijn kant 
missen of iets anders nodig hebben, dan hoor ik het graag!  
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