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Voorwoord	
  

Na de master Zorgethiek en Beleid gevolgd te hebben restte mij nog één opdracht: het
schrijven van de thesis. Ziehier het resultaat van mijn afstudeeronderzoek. Het is het
verslag van een kwalitatief empirisch onderzoek naar ervaringen van patiënten die in
isolatie verpleegd worden. 	
  
In mijn werk als verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis word ik dagelijks
geconfronteerd met isolatiemaatregelen. Het viel mij telkens op dat patiënten het
(ogenschijnlijk) makkelijk accepteren als zij in isolatie verpleegd moeten worden en
hier weinig over zeggen. Als verpleegkundige stond ik er niet bij hun ervaringen stil
totdat ik probeerde om, door een zorgethische bril, de situatie vanuit hun perspectief te
bezien. Door de zaken die ik toen zag, werd de wens geboren om hun ervaringen nader
te onderzoeken.
Graag wil ik een aantal mensen bedanken voor hun hulp en steun bij de
totstandkoming van dit onderzoek. Mijn begeleider van de UVH, Alistair Niemeijer.
Met veel geduld heeft hij me door het traject van het onderzoek en het schrijven van de
thesis geloodst. Zijn feedback zorgde voor een verdieping en aanscherping van het
onderzoek. Ik heb dit erg gewaardeerd, dank hiervoor. Ook dank aan Pieter Dronkers
voor zijn werk als tweede beoordelaar.
Sanne van Baest voor het uittypen van de interviews. Maria van Gorp en Theo
Boormans voor het kritisch lezen van de thesis en suggesties geven voor verbeteringen.
Ik heb hier dankbaar gebruik van gemaakt.

Veel leesplezier.
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Samenvatting
De centrale vraagstelling van dit onderzoek is: Wat zou goede zorg in isolatie moeten
behelzen, gezien de ervaringen van MRSA- of VRE- positieve patiënten, die geïsoleerd
verpleegd worden?
Het verkrijgen van een antwoord hierop vraagt om een kwalitatief, empirisch
onderzoek. De dataverzameling gebeurde middels open interviews, gehouden met vier
patiënten die in isolatie verpleegd werden in een algemeen ziekenhuis of dit recentelijk
meegemaakt hadden. Tevens is er een literatuurstudie gedaan. De analyses werden
uitgevoerd in de fenomenologische traditie. Middels een iteratief proces van constante
vergelijking werden de bevindingen voortdurend gecontroleerd aan de transcripten van
de interviews om zo dicht mogelijk bij de bronnen te blijven. Ter ordening en
ondersteuning van deze onderzoeksfase werd het software programma MAXDQA
gebruikt.
De conclusie van dit onderzoek is dat, hoewel er ambivalentie is, er overwegend
negatieve gevoelens lijken te bestaan over het geïsoleerd verpleegd worden. Het lijkt
als een extra, onbegrepen belasting gevoeld te worden en patiënten kunnen zich
kwetsbaar en afhankelijk van het zorgteam voelen. Het ontwikkelen van een goede
zorgrelatie kan door deze omstandigheden bemoeilijkt worden. Dit kan resulteren in
een afstandelijke houding, een gevoel van alleen zijn en vervreemding van de situatie
bij de patiënten. Tevens is geconcludeerd dat familie en naasten veel van deze
negatieve ervaringen kunnen verzachten door hun aandachtige aanwezigheid, die de
patiënt het gevoel kunnen geven van erkenning en dat men van belang is voor hen.
Er kan een taak bij het zorgteam liggen om de relatie met de patiënt te verbeteren. In
dit onderzoek is speciale aandacht gevestigd op zorgethische inzichten en of deze
gebruikt kunnen worden om de zorg voor de geïsoleerde patiënt te verbeteren. Met
name de presentietheorie zou mogelijk handvaten kunnen geven. Een van de gedane
aanbevelingen van deze thesis is het scholen van zorgpersoneel in de
presentiebenadering. Door dit toe te voegen aan het professionele repertoire kan er
structureel aan een betere zorgrelatie met geïsoleerde patiënten gewerkt worden.
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1 Inleiding en onderzoeksvraag
In dit hoofdstuk wordt de opbouw van de centrale vraagstelling beschreven. Eerst zal
de aanleiding beschreven worden. Vervolgens wordt in de inleiding een stuk
geschiedenis en achtergrondinformatie gegeven over het isoleren van patiënten en
worden enkele relevante begrippen en procedures uitgelegd. Hierna volgen de
probleemstelling, de doelstelling en uiteindelijk de centrale vraag met de deelvragen.

1.1 Aanleiding
Door eigen observaties en gesprekken met patiënten, hun naasten en andere
verpleegkundigen blijkt dat de isolatiemaatregelen veel (negatieve) impact hebben op
het welbevinden van de patiënt en hun relatie met de zorgverleners en naasten. Diverse
bestudeerde onderzoeken lijken deze conclusies te onderschrijven. Onder andere het
onderzoek van Gammon (1998) waarin wordt beschreven dat patiënten in
isolatieverpleging meer angst en depressie vertonen en minder gevoel van eigenwaarde
en controle hebben. Naar aanleiding van deze bevindingen is de onderzoekster contact
gaan opnemen met de klachtenfunctionarissen van het ziekenhuis om te vragen of er
veel klachten hierover bij hen neergelegd worden. Volgens hen zijn er weinig
schriftelijke klachten over isolatieverpleging. Wel komen er regelmatig telefonische
klachten over de procedure en de communicatie omtrent isolatieverpleging binnen.
Naar schatting komt dit enkele keren per maand voor. Concrete aantallen van
telefonische klachten zijn niet bekend. Voor de functionarissen is een eenmalig
telefoongesprek onvoldoende grond om actie op te ondernemen. Zij zien wel het
probleem en de ernst van deze klachten. Zij hebben de indruk dat veel van deze
problemen ontstaan door het krijgen van onduidelijke, tegenstrijdige of onjuiste
informatie. Hierdoor kan er verwarring ontstaan bij de patiënt en het beleid kan
hierdoor als onduidelijk ervaren worden.1
Zo werd de casus van een MRSA-positieve patiënt omschreven, die na een langdurige
ziekenhuisopname naar een revalidatiecentrum ging om verder op te knappen. Na drie
weken werd zij daar (per direct) ontslagen omdat men het te bewerkelijk vond om haar,
met inachtneming van alle isolatievoorschriften, te revalideren. Met behulp van de
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Op 17 november 2014 vond een gesprek plaats met twee klachtenfunctionarissen van het onderzoek
ziekenhuis. Deze items werden door hen aangedragen.
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huisarts en een gespecialiseerde verpleegkundige werd er een speciaal ‘thuistraject’
samengesteld. De revalidatie werd hierdoor vertraagd en zij kon niet meer optimaal
begeleid worden.
Een andere casus betrof een vrouw die in korte tijd drie keer geopereerd moest worden.
De laatste keer moest zij naar een ander ziekenhuis voor de ingreep. Tot haar
ongenoegen kreeg zij het label VRE-verdacht omdat zij in een ziekenhuis geweest was
waar VRE-positieve patiënten verpleegd werden. Zij vond dit label en het daarbij
behorende isoleren onmenselijk, alsof ze een of andere dodelijke ziekte had. Zij had
wel de moeite genomen om een brief te schrijven om haar ongenoegen kenbaar te
maken. Haar brief eindigde (in hoofdletters) met: “Ja sorry ik ben echt zo BOOS
BOOS TELEURGESTELD IN DEZE COMMUNICATIE.”
Dit zijn maar een paar voorbeelden van de problemen die mensen kunnen ervaren
doordat zij isolerende maatregelen opgelegd krijgen. Het onderzoek van Knowless
(1993) naar de ervaringen van isolatie van patiënten en verpleegkundigen sluit hierbij
aan. Daar werd gevonden dat patiënten zich gelabeld voelden en geconfronteerd
werden met een gebrek aan zelfcontrole. Verpleegkundigen gaven vervolgens aan niet
te weten hoe om te gaan met deze noden van de patiënten.
Het lijkt dat, haast onzichtbaar voor de zorginstelling, er leed berokkend wordt aan
deze patiënten. Hoewel de patiënten de opgelegde maatregelen aanvankelijk
accepteren, hebben ze in een later stadium hun ongenoegen over de gang van zaken
kenbaar gemaakt.
Het onderzoek ziekenhuis presenteert zich op haar site als een topklinisch ziekenhuis
(543 bedden) met een regionale functie. In haar profiel heeft het ziekenhuis staan dat,
bij alles wat wordt gedaan, persoonlijke aandacht centraal staat. Het ziekenhuis heeft
als uitgangspunt het meest klantvriendelijke ziekenhuis in de regio te willen zijn
(MMC, z.d.). Het lijkt dat de patiënten uit de casussen de zorg zo niet ervaren hebben.
Zij hebben voor hun gevoel niet de best mogelijke zorg gekregen en het blijkt dat zij
negatieve gevoelens aan hun ziekenhuisbezoek hebben overgehouden. Voor de
onderzoekster geeft dit voldoende aanleiding om hiernaar een onderzoek in te stellen.
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1.2 Inleiding
Het woord isoleren heeft zijn oorsprong in het Latijnse ‘insula’ wat eiland betekent.
Het Latijnse ‘Insulatus’ betekent ‘tot een eiland gemaakt’ (Online etymology
dictionary, 2001-2014). De term isoleren wordt gebruikt om de stappen te definiëren
die afgesproken zijn om besmettelijke ziekten of ziekteverwekkers van de ene op de
andere persoon te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het gebruik van
beschermende kleding, de nadruk op goede handhygiëne, strikte schoonmaak- en
ontsmettingsprotocollen, strikte protocollen voor wasgoed- en afvalverwerking en het
beperken van het aantal bezoekers. Besmette personen worden op een
eenpersoonskamer gelegd en mogen deze niet verlaten (RIVM, 2011). De beslissing tot
isoleren wordt routinematig genomen volgens de heersende ziekenhuisprotocollen. Het
zijn meestal geen grote beslissingen op leven of dood, maar zij kunnen wel zeer
ingrijpend zijn voor de betreffende patiënt (Gammon, 1999).
Sinds mensenheugenis lijkt de wereldbevolking te kampen met besmettelijke ziekten.2
Zie bijvoorbeeld in de Bijbel. Daar staat geschreven dat reeds in 2000 voor Christus, in
de wetten van Mozes, isolatievoorschriften gegeven werden ten aanzien van deze
ziekten (Holy Bible, 2011).3 Het afzonderen van zieke mensen was dus in die tijd al
een gebruikte methode om verspreiding te voorkomen. In de eeuwen daarna zijn er
diverse epidemieën geweest die grote groepen van de bevolking troffen. De meest
bekende zijn lepra, de pest, tuberculose en (sinds de jaren zeventig van de vorige
eeuw) aids en ebola (Zuijderduijn, 2011). Bevolkingsgroepen of individuen met
dezelfde ziekteverschijnselen werden bij elkaar geplaatst. Helaas waren deze
maatregelen meestal niet afdoende en miljoenen mensen overleden. In de gedwongen
afzondering waarin zij geplaatst werden, waren zij verstoken van medische zorg en de
zorg van hun naasten. Vaak werd de ziekte als een straf van God gezien (zie voetnoot
3) en de ‘verdoemden’ moesten aan hun lot overgelaten worden (Panhuysen, 2010).
Het menselijk drama dat zich afspeelde moet enorm geweest zijn.
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Een besmettelijke- ofwel infectieziekte wordt veroorzaakt door micro organismen zoals bacteriën of
schimmels. De besmetting kan plaats vinden door aanraking, contact met lichaamsvloeistoffen of door
de lucht. De voorzorgsmaatregelen om verspreiding te voorkomen zijn dan ook per ziekteverwekker
verschillend.
3
Exodus 15.26. He said, “If you listen carefully to the LORD your God and do what is right in his eyes, if
you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I
brought on the Egyptians, for I am the LORD, who heals you.”
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In 1928 vond er een revolutionaire doorbraak plaats in de bestrijding van
ziekteverwekkende bacteriën. De eerste antibiotica werd ontdekt en bacteriële infecties
konden voor het eerst afdoende bestreden worden (Nobel lectures, 1964). Naast het
gebruik van antibiotica worden in de huidige tijd patiënten nog steeds in isolatie
verpleegd (Bostick, Levine en Sade, 2008). Niet alleen ter voorkoming van de
verspreiding van een besmettelijke ziekte (tbc of ebola) of ter bescherming van iemand
met een verminderde weerstand ( ten gevolge van chemokuren), maar ook als iemand
drager is van een resistente bacterie of op de verdenking daarvan (RIVM, z.d.).4 In het
geval van resistente bacteriën zijn het vaak gemuteerde lichaamseigen bacteriën
waarvan de drager niet ziek wordt (RIVM, 2012). Om de overige patiënten te
beschermen tegen verspreiding van deze bacteriën worden quarantaine maatregelen en
isolatieverpleging ingezet (Bostick, Levine en Sade, 2008).
Actueel in de Nederlandse gezondheidszorg zijn de mensen die de MRSA en VRE
bacteriën bij zich dragen (RIVM, 2011).5 Het zijn met name deze mensen die in dit
onderzoek centraal staan. Voor besmetting met MRSA is er een meldingsplicht en de
instelling dient zich hier aan te houden (RIVM, 2014).6 Voor de VRE gelden deze
voorschriften vooralsnog niet, hier is de WGBO van toepassing (RIVM, 2012).7 Indien
de patiënt wilsbekwaam is dan is het informed consent de wettelijke basis waarop tot
isolatie overgegaan wordt. Het hieraan voorbijgaan is alleen gerechtvaardigd als er
sprake is van een noodsituatie, wanneer er geen tijd is om toestemming te vragen
(WGBO, 2015). Als de patiënt weigert om in isolatie verpleegd te worden, dan kan het
zijn dat hij niet opgenomen wordt in het ziekenhuis. Het is dus van het grootste belang
om de juiste en volledige informatie te verschaffen zodat een patiënt in deze situatie
een goede overweging kan maken en toegang krijgt tot de nodige zorg.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4	
  Al snel na de ontdekking van antibiotica bleek dat de bacteriën enzymen konden aanmaken waardoor
de antibiotica kon worden afgebroken.	
  
5

Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus en de Vancomycine Resistente Enterococcus. Beide
zijn bacteriën die van nature al in het lichaam voorkomen. De isolatievoorschriften van beiden zijn
nagenoeg hetzelfde.
6
Artsen, laboratoria en instellingen zijn verplicht infectieziekten te melden bij de GGD. Besmettelijke
ziekten en de maatregelen die daarvoor getroffen moeten worden liggen vast in de Wet Publieke
Gezondheid, die sinds 2008 actief is.
7
Tot nu toe (februarie 2015) is er een meldingsadvies. Het traject voor meldingsplicht is reeds ingezet.
Het RIVM is hier nog met de voorbereidende fase bezig (uniformiteit laboratorium proeven, betere
screening en typering van varianten).
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1.3 Probleemstelling
Het is denkbaar dat voor patiënten de ziekenhuisopname, het overgeleverd zijn aan
anderen, de onbekende omgeving, de angst voor de ziekte en de gevolgen daarvan er
voor kunnen zorgen dat iemand zich onzeker en afhankelijk voelt. Ook het gevoel van
stigmatisering kan een negatieve invloed hebben op het welbevinden van de patiënt.
Het isoleren, het stempel van besmet persoon te zijn, het verlies van status en het
gevoel dat men gediscrimineerd wordt kan bijdragen aan deze gevoelens (Link en
Phelan, 2001). Het kan stress, depressiviteit en angstgevoelens veroorzaken (van
Brakel, 2006).
Zoals gezegd zijn MRSA- en VRE- positieve patiënten hier het onderwerp van
onderzoek. Het concept van deze manier van infectiecontrole komt voort vanuit een
utilistisch principe (Floriaan, 2011)8. Het doel bij besmettelijke ziekten is om zoveel
mogelijk mensen tegen multiresistente bacteriën te beschermen. Het overheidsbeleid
bepaalt wie er in isolatie gaat en in welke gradatie die isolatiemaatregelen uitgevoerd
zullen worden (RIVM, 2013). Het kunnen ingrijpende maatregelen zijn, die veel
impact kunnen hebben op de behandeling en het welbevinden van de mensen die dit
overkomt. Er lijkt nauwelijks rekening gehouden te worden met de persoonlijke
omstandigheden van de patiënt; die zit in een kwetsbare positie (Bostick et al 2008).
Het zorgteam heeft enerzijds de verantwoording om zichzelf en anderen te beschermen
tegen besmettelijke ziekten maar anderzijds moet de individuele patiënt de best
mogelijke zorg krijgen (Bostick et al 2008). Het is een streven naar maximale goede
uitkomsten en om zo min mogelijk schade te berokkenen (Rees, Davies, Birchall en
Price, 2000).
In de hedendaagse gezondheidszorg zijn respect voor autonomie en zelfbeschikking
belangrijke ethische en juridische uitgangspunten (WGBO, 2015). De arts heeft, in de
rol van bewaker van zelfbeschikking, de taak de patiënt te helpen bij het maken van
keuzes (Hendriks, Friele, Legemaate en Widdershoven, 2013, p. 27). Ondanks dat het
isoleren plaatsvindt met toestemming van de patiënt kunnen deze zaken in het geding
komen. Als de bevolking beschermd moet worden dan worden interventies opgelegd,
persoonlijke vrijheid wordt ingeperkt en de autonomie van de patiënt wordt genegeerd
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8	
  Utilisme is een ethische stroming die de morele waarde van een handeling afmeet aan de bijdrage die
die handeling levert aan het welzijn en geluk van alle mensen.	
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(Bostick et al, 2008). Er kunnen moeilijke omstandigheden opgedrongen worden en de
beslissing daartoe is arbitrair genomen. Dit kan een psychische belasting geven bij de
patiënt en een kan negatieve invloed hebben op de zorgrelatie.
Is deze zorg wel de beste voor deze patiënten? Om na te denken over goed handelen in
concrete situaties kan men gebruik maken van ethiek (CEG, z.d.). In de westerse ethiek
wordt traditioneel veel waarde gehecht aan keuzes die door rationele individuen
gemaakt worden, vaak los van de zorg- of leef context van dat individu. Waarden als
autonomie en zelfbeschikking zijn ook hier vaak leidend (Hendriks, Friele, Legemaate
en Widdershoven, 2013, p. 27). Binnen dit onderzoek zijn inzichten vanuit de
zorgethiek bestudeerd. Zorgethiek stelt zich kritisch op tegenover de traditionele
westerse ethiek. Zij concentreert zich juist op waarden die van belang kunnen zijn voor
het in stand houden en laten floreren van relaties, zoals betrokkenheid, afhankelijkheid,
verantwoordelijkheid, zorgzaamheid en kwetsbaarheid (Lobregt- Van Buuren en
Wijngaarden, 2011). Door te begrijpen waar het in de zorg om gaat, rekening houdend
met de complexiteit en het flexibel inspelen op de praktijk zoals die zich presenteert
kan men proberen tot de best mogelijke zorg te komen. Zorgethiek kijkt naar zorg met
bijzondere aandacht voor het unieke en specifieke van situaties, naar de
afhankelijkheid en de asymmetrie van de zorgbetrekking, naar de kwetsbaarheid van
mensen en naar het belang om een relatie aan te gaan met een zorgvrager om te
ontdekken wat de beste zorg voor diegene is (zorgethiek.nu, z.d.). Zorgethiek kan hier
van belang zijn om het onderzoek niet te beperken tot een paar leidende waarden, maar
open te blijven staan voor de complexiteit van een individu en de situatie waarin die
verkeert. Op deze manier kan men een completer beeld krijgen van die situatie en
bepalen wat de best mogelijke zorg voor die persoon zou kunnen zijn.
Waar de zorgethiek steeds naar op zoek is (en waar binnen het utilisme nauwelijks
ruimte voor is) is de zin en betekenis die mensen zelf aan hun leven willen geven in
een bepaalde context die zij zelf als zinvol ervaren. Mensen willen erkenning en
waardering voor wie zij zijn. Men wil gezien worden (Lobregt- Van Buuren en
Wijngaarden, 2011).
Het kan zijn dat de motivatie van mensen in het geding komt als men maatregelen
oplegt die niet bij hun belangen aansluiten. Men kan zich afvragen of er nog wel goede
zorg verleend kan worden aan de patiënten in isolatie. Zij kunnen ervaren dat zij, als
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mens, niet centraal staan in het zorgproces en kunnen zich bewust zijn dat hun
persoonlijke behoeften en belangen ondergeschikt gemaakt worden aan het algemeen
belang. Men kan betwijfelen of het isoleren geen onnodige belasting is, of de patiënten
de geboden zorg nog als goed ervaren en of de patiënten zich nog wel veilig voelen in
de zorgrelatie. Hoewel Wilkins (1988) vaststelde dat er geen aantasting van de mentale
toestand van de patiënten in isolatie ontstond, observeerden verpleegkundigen ten tijde
van het onderzoek gedragsveranderingen die varieerden van angst of irritatie tot
depressie.
Het zou ook denkbaar kunnen zijn dat patiënten het isoleren als positief ervaren. Om
hierover uitspraken te kunnen doen heeft men een goed beeld nodig van hoe de
patiënten dit ervaren en welke impact het op hun leven heeft.

1.3.1 Relevantie
Zeer weinig onderzoek is te vinden naar de beleving van het isoleren vanuit het
perspectief van de patiënt.9 Dit onderzoek kan relevant zijn omdat het nadrukkelijk op
zoek is naar dit perspectief, het beschrijft en analyseert de visie en beleving van de
patiënt. Een perspectief dat bekend zou moeten zijn bij instellingen en
overheidsorganen, zodat zij dit kunnen gebruiken bij het opmaken van
beleidsprogramma’s en protocollen of de evaluatie hiervan. Ook kan het de
bewustwording van het directe zorgteam ten goede komen, waardoor meer begrip kan
ontstaan voor de situatie van de patiënt.

1.4 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in hoe patiënten, opgenomen in een
algemeen ziekenhuis, de zorg in isolatie ervaren. Hoe zij deze ervaringen beschrijven,
welke betekenis zij hieraan hechten en welke associaties ze gebruiken in het
beschrijven hiervan. Ook wordt onderzocht of de isolatieverpleging van invloed is op
de zorgrelatie en hoe de geboden zorg wordt gewaardeerd. Het gaat om de persoonlijke
beleving van het individu en welke impact die heeft. De resultaten kunnen een inkijk
bieden in de beleving van de patiënt en mogelijk het zorgteam een spiegel voorhouden.
Zij zouden dan, door meer begrip van de situatie, beter in kunnen spelen op de
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Door de onderzoekster is gezocht in PUBMED, Google Scolar, Medische bibliotheek MMC locatie
Veldhoven en Universiteitsbibliotheek Utrecht, nederlands- en engelstalig.
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specifieke behoeften van de geïsoleerde patiënten. Het onderzoek beoogt een toename
van kennis over dit onderwerp en daardoor mogelijk een bijdrage aan goede zorg in
isolatie te kunnen leveren.

1.5 Vraagstelling
De centrale vraag in dit onderzoek is:
Wat zou goede zorg in isolatie moeten behelzen, gezien de ervaringen van MRSA- of
VRE- positieve patiënten, die geïsoleerd verpleegd worden?
Deelvragen
Deze hoofdvraag is empirisch-conceptueel en dienovereenkomstig onderverdeeld in de
volgende zes (niet chronologische) deelvragen:
Empirisch
1. Wat is er tot nu toe bekend over ervaringen van mensen die in isolatie verpleegd
worden?
2. Hoe ervaren patiënten het gegeven dat zij besmet zijn en in isolatie verpleegd
moeten worden?
3. Hoe ervaren patiënten de invloed van het verblijf in een isolatiekamer op hun
welbevinden?
4. Hoe ervaren patiënten de invloed van isolatieverpleging op hun zelfbeeld?
5. Hoe ervaren patiënten de zorgrelatie tijdens isolatieverpleging?
Conceptueel
6. Welke inzichten uit de zorgethiek kunnen goede zorg tijdens isolatieverpleging
bevorderen?
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1.6 Structuur
Om de deelvragen en de hoofdvraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden heeft
deze thesis de volgende structuur:
Hoofdstuk twee bestaat uit een verkenning van relevante literatuur en bestaand
onderzoek teneinde de eerste twee deelvragen te kunnen beantwoorden.
Hoofdstuk drie beschrijft de methode en uitvoering van het empirisch onderzoek.
In het vierde hoofdstuk staan hiervan de resultaten beschreven. Aan het einde van dit
hoofdstuk vindt de beantwoording van de deelvragen twee tot en met vijf plaats.
In de discussie en conclusie, te vinden in hoofdstuk vijf, wordt een reflectie gegeven
op de gevonden resultaten in combinatie met de conceptuele verkenning. Hierna vindt
de beantwoording van de hoofdvraag plaats. Gevolgd door de conclusie en enkele
aanbevelingen.
In hoofdstuk zes wordt de kwaliteit van het onderzoek besproken.
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2 Verkenning van de literatuur
Ter oriëntatie van het onderwerp wordt in dit hoofdstuk de verkenning van de literatuur
beschreven. In de eerste paragraaf staat een overzicht van het bestudeerde, bestaand
onderzoek naar de ervaringen met isolatieverpleging. Daaropvolgend worden de
resultaten van de studie van zorgethische literatuur beschreven. In paragraaf 2.5 wordt
een antwoord gegeven op de eerste en zesde deelvraag.

2.1 Bestaand onderzoek
Veel onderzoek is er verricht naar isolatieverpleging en de gevolgen daarvan. In de
gevonden onderzoeken is allereerst een scheiding gemaakt tussen beschermende- en
bronisolatie. De hier bestudeerde onderzoeken betreffen allen bronisolatie. Bronisolatie
wordt meteen na het bekend worden van de besmetting in gang gezet en zorgt er voor
dat de besmetting niet verspreid wordt naar anderen. Hierbij is vaak geen
voorbereiding van de patiënt mogelijk, die heeft geen medezeggenschap en heeft er
zelf geen voordeel van (Davis en Rees, 2000). Het voordeel zit hier bij de overige
patiënten die beschermd worden (Wassenberg, Severs en Bonten, 2010).
Uit de gelezen onderzoeken blijkt dat goede informatievoorziening belangrijk is tijdens
het verblijf in isolatie. Het maakt dat men beter overweg kan met de maatregelen en er
zijn mogelijk minder angstgevoelens bij de patiënten (Barrat, Shaban en Moyle, 2011).
Bij veel patiënten, die hierover bevraagd werden, werd de informatievoorziening als
slecht ervaren (Criddle en Potter, 2006). De meeste tevredenheid was bij patiënten die
het gevoel hadden dat ze goed op de hoogte gehouden werden over de gang van zaken
(Rees et al., 2000). De transparantie van de opgelegde regels blijkt van belang om
eenieder bewust te maken van de noodzaak tot isolatie (Bostick et al., 2008). De
wetenschap dat de informatie voorhanden was, als daarom gevraagd werd, bleek vaak
al voldoende (Gaskill, Henderson en Fraser, 2005).
Geïsoleerde patiënten werden minder vaak en korter bezocht door het zorgteam dan
niet geïsoleerde patiënten. In zekere zin lijkt dat logisch, want door de beperking van
contact probeert men verspreiding te voorkomen (Wassenberg et al., 2010 & Barrat et
al., 2011). Patiënten die intensieve zorg behoeven hebben lijken juist meer en langere
contacten nodig te hebben. Het risico is hier dat men onvoldoende adequate zorg krijgt
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(Evans, Shaffer, Hughes, Smith, Chong, Raymond, Pelletier, Pruett en Sawyer, 2003).
Een vervolgstudie naar dit risico is niet gevonden.
Als het zorgteam minder vaak en korter op de kamer is, dan is er het gevaar van
vermindering van medische zorg en een slechtere toegang tot aanvullende
behandelingen. Er kan daardoor een hoger risico op medische fouten, ontevredenheid
en slechtere kwaliteit van zorg ontstaan (Barrat et al., 2011). Tevens kan er een
negatieve invloed op de relatie met het zorgteam zijn. Artsen steken soms kort het
hoofd om de deur in plaats van binnen te komen en met de patiënt te praten (Barrat et
al., 2011). Uit een ander onderzoek blijkt dat de zorg zich concentreert rondom het
fysieke aspect van het ziek zijn. Het gevaar van depersonalisatie kan er zijn als alléén
fysieke zorg gegeven wordt (Gammon, 1999). Voorts is gevonden dat de emotionele
en psychische ondersteuning door het zorgteam nogal eens te wensen over laat (Evans
et al., 2003 & Barrat et al., 2011).
De rol van het zorgteam, met name de verpleegkundige, blijkt erg belangrijk te zijn. Zij
voorzien de patiënt van informatie, zorgen voor emotionele en bemoedigende
ondersteuning en voor de bemiddeling met de medische staf (Campbell, 1999). Kleine,
onbelangrijke zaken gaan soms voor de patiënt een grote rol spelen. Bijvoorbeeld de
keuze van een toetje of het tijdstip van aankleden. Het zou een noodzaak voor de leden
van het zorgteam moeten zijn om zich bewust te worden van de potentiële impact die
schijnbaar onbelangrijke zaken op de patiënt kunnen hebben, is een conclusie van een
van de onderzoeken (Gaskill et al., 2005). Een bewustwording van het feit dat
patiënten in isolatie een verhoogde gewaarwording beleven van geur, aanraking en
geluid (Gaskill et al., 2005).
Een andere uitkomst van onderzoek van Gaskill et al. (2005) is het streven van
patiënten om zeggenschap te verkrijgen. Zij proberen controle te krijgen over een
situatie waarin zij totaal geen inspraak of zeggenschap hebben. Op deze manier
proberen zij zin te geven aan de situatie waarin zij verkeren. Hier werd echter niet
altijd gehoor aan gegeven. Soms werd een verzoek vergeten, ondergeschikt gemaakt
aan andere werkzaamheden of het werd vergeten door te geven aan de rest van het
team. Men probeerde controle te krijgen door het zelf bepalen van rusttijden en het
moment van wassen en aankleden te kiezen (Gaskill et al., 2005).
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Kennedy en Hamilton (1997) hebben gevonden dat de kamer waarin de patiënt
verblijft zijn weerslag heeft op de beleving. Met name de grootte van de kamer, het
uitzicht en de voorzieningen waarover men kan beschikken. Belangrijk wordt
gevonden dat er een raam met uitzicht is. Een raam staat voor ‘bevrijding’ van de
isolatie en verveling (Gaskill et al., 2005). Een eenpersoonskamer heeft het voordeel
dat er veel privacy is. Dit wordt erg gewaardeerd. Het geeft rust, men is meer relaxed
en heeft meer tijd om na te denken (Davies en Rees, 2000). De situatie kan ook
verbeteren door een beter zicht op de gang (Kennedy en Hamilton 1997). De
beschikking over een computer en telefoon wordt als prettig ervaren (Barrat et al.,
2011).
Uit de bestudeerde onderzoeken komt naar voren dat er bij geïsoleerde patiënten een
grote psychische belasting is. Men heeft meer angst- en depressieve gevoelens dan niet
geïsoleerde patiënten en heeft last van een laag zelfbeeld (Davies en Rees, 2000 &
Barrat et al., 2011). Deze verstoring van de gemoedsrust lijkt een significante
consequentie van isolatie (Davies en Rees, 2000). Het gebruik van schorten en maskers
maken de angstgevoelens en de beleving van de stigmatisering groter (Barrat et al.,
2011). Van belang is om de patiënt als individu te blijven zien en de gevolgen van de
stigmatisering te minimaliseren (Barrat et al., 2011 & Markovits, 2005). Isolatie werd
als onmenselijk en als een strafmaatregel gevoeld (Markovits, 2005). In een
literatuurstudie (van Brakel, 2006), waarin 63 artikelen gerelateerd aan dit onderwerp
bestudeerd werden, was een van de conclusies dat er opvallend veel overeenkomsten
waren in de psychische belasting bij de patiënten. Ook al waren de omstandigheden
zoals cultuur, ziekte, uitvoering van maatregelen, reden en locatie van isolatie erg
verschillend van elkaar.
Tenslotte is gevonden dat korte perioden van isolatie (24 tot 48 uur) geen tot
nauwelijks negatief effect hebben op het psychisch welzijn (Wassenberg et al., 2010).
Over positieve effecten van isolatie wordt in geen van de gevonden onderzoeken
gerapporteerd. Er wordt wel beschreven dat het bezoek van naasten helpt om
eenzaamheid te verminderen en om de tijd sneller te laten gaan (Barrat et al., 2011).
Samenvattend
Samengevat kan gesteld worden dat er een grote psychische en emotionele belasting
voor de patiënten kan optreden, waar vaak te weinig aandacht aan besteed lijkt te
	
  

18	
  

worden. Het zorgteam, met name de verpleegkundigen, lijken een cruciale rol te
kunnen vervullen om deze belasting te verminderen. Die rol zou kunnen bestaan uit
adequate informatievoorziening, meer begrip voor de patiënt, het geven van meer
zelfregie en bewustwording van de invloed die de situatie op de patiënt heeft. Het lijkt
of er in de afgelopen vijftien jaar weinig veranderd is in de (psychische) begeleiding
van geïsoleerde patiënten. Uit de onderzoeken, gedaan in die periode, lijken vaak
dezelfde resultaten te komen.
Veel onderzoek is te vinden naar de kwaliteit, de psychologische en medische effecten
van isolatie. Deze onderzoeken zijn overwegend vanuit het perspectief van de
zorgverlener of instelling gedaan. Over de ervaringen van het isoleren vanuit het
perspectief van de patiënt zijn slechts drie studies gevonden door de onderzoekster.
Mogelijk zouden er, indien er toegang zou zijn tot meer databanken, meer van dit soort
onderzoeken gevonden kunnen worden. Deze beperking van de zoektocht kan ook als
een pluspunt beschouwd worden. De houding van de onderzoekster kan tijdens de
analyses minder beïnvloed worden door uitkomsten van eerdere studies.

2.2 Wat is goede zorg in isolatie? Leren van zorgethische kritische
inzichten
Om te onderzoeken wat goede zorg in isolatie kan zijn, worden in deze paragraaf
inzichten uit de zorgethiek besproken. Zorgethiek, omdat in de zorgethiek veel wordt
nagedacht over goede zorg en geïmpliceerd wordt dat er morele betekenis zit in
zorgrelaties. Het onderwerp van onderzoek van deze thesis. Later in deze thesis wordt
gekeken of de zorgethische inzichten handvaten bieden voor het beantwoorden van de
onderzoeksvraag.
Voor deze thesis zijn werken van drie zorgethici bestudeerd. Er zijn werken gelezen
van prof. J. Tronto, een Amerikaanse politicologe en pionier op het gebied van
zorgethiek. Haar werk is bepalend geweest voor het zorgethische debat in de afgelopen
decennia. Verder zijn voor deze thesis Professional Loving Care (2011) van prof. dr. A.
Van Heijst en Een theorie van de presentie (2011) van prof. dr. A. Baart bestudeerd.
Twee vooraanstaande Nederlandse zorgethici, wiens werk ook internationaal
gewaardeerd wordt. Beide boeken zijn wetenschappelijk relevant en in duidelijke taal
geschreven. Van Heijst geeft in haar boek een bijzondere, liefdevolle kijk op
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professionaliteit en zorg. Met alledaagse praktijkvoorbeelden en met onderbouwing
van eigen onderzoek en dat van andere wetenschappers onderbouwt zij haar inzichten
op menslievende zorg. Baart beschrijft in zijn boek het onderzoek dat geleid heeft naar
de presentietheorie. Deze theorie werd ontwikkeld tijdens jarenlang veldonderzoek
naar pastoraal werkers in achterstandswijken. De presentietheorie is gericht op het
scheppen van rechtvaardige en liefdevolle menselijke verhoudingen tussen
zorgverleners en zorgbehoeftigen.
Over zorgethiek
Zorgethiek heeft zijn oorsprong in de feministische beweging van de jaren ’80. Toen
ontstond de aandacht voor zorg als structuur binnen de gemeenschap. Zorgethiek is een
vorm van ethiek, die wil begrijpen hoe zorg in elkaar zit door op een bepaalde manier
naar de samenleving te kijken. Zij kiest daarbij ‘zorg’, met name zorgrelaties en
-structuren, als kijkraam. Zorgethici richten zich voornamelijk op gezondheidszorg als
domein van de samenleving (Zorgethiek.nu, z.d.).
Zorgethiek heeft als uitgangspunt dat zorg een ethische waarde is. Hierin heeft
zorgethiek veel overeenkomsten met andere vormen van ethiek, het is echter de enige
vorm die de morele kwesties relationeel beziet. Zij gaat niet uit van individuen, maar
van mensen die in een context staan, in relatie met anderen (Tronto, 2013, p. 36).
Zorgen wordt gezien als een bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons leven. Het is een
essentieel kenmerk in het leven van de mens, die voor zijn behoeften aangewezen is op
anderen (Zorgethiek.nu, z.d.). Tronto (1993, p. 126) omschrijft zorgen als een activiteit,
die er op gericht is om de wereld waarin wij leven zo optimaal mogelijk te krijgen en te
houden. “Zorgethiek kijkt met name naar zorg met een bijzondere aandacht voor het
unieke en specifieke van situaties, voor het feit dat zorgbetrekkingen altijd
afhankelijkheid en asymmetrie met zich meebrengen, voor het gegeven dat mensen
kwetsbaar zijn op grond van hun lichamelijkheid, voor het belang om in relatie te gaan
staan met iemand die zorgafhankelijk is en om te ontdekken wat goed is voor hem of
haar” (Zorgethiek.nu, z.d.).
Baart stelt vast dat het hedendaagse mensbeeld, gebaseerd op autonomie en
zelfbeschikking, er voor gezorgd heeft dat het denken over zorgen, afhankelijkheid,
relationaliteit en kwetsbaarheid weinig aandacht meer kreeg (Baart, 2013). Volgens de
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inzichten van de zorgethiek is de mens in zijn kwetsbaarheid en eindigheid echter niet
volledig autonoom, maar is iedereen gedurende zijn leven in wisselende mate
afhankelijk van medemensen (Zorgethiek.nu, z.d.). De zorgethiek heeft kritiek op het
ideale mensbeeld van controle, beheersing en rationaliteit. Het relativeert autonomie
als het hoogste goed en erkent dat afhankelijkheid tot de dynamiek van het leven
behoort, zonder de ogen te sluiten voor de machtsongelijkheid die daarmee verbonden
is (van Heijst 1995). Zij pleit voor zorg die rekening houdt met de relationaliteit en de
context waarin het individu zich bevindt.
Zorgethisch perspectief op ‘goede zorg’
Tronto beschouwt de term ‘zorg’ als een maatschappelijk en politiek ethisch geladen
term die voor iedereen binnen elke relatie op gaat. Tronto (2013, p. 148) onderscheidt
vijf fasen van zorgen. Het is een theoretisch indeling. In de praktijk zijn de fasen
weliswaar herkenbare onderdelen van een continue zorgproces, maar onderling vindt er
overlapping plaats en is de afbakening niet zo scherp te stellen. Voor alle fasen geldt
dat zij zowel in het private als het publieke domein uitgevoerd kunnen worden. In het
private domein is er sprake van informele zorg, in het publieke domein van formele of
professionele zorg. Dit onderzoek vindt plaats in het publieke domein en de fasen
worden vandaaruit beschouwd. In de vijf fasen heeft zowel de zorgvrager als de
zorggever een eigen, unieke en noodzakelijke bijdrage.
De fasen zijn:
1. Oog hebben voor ( caring about - attentiveness)
2. Zorg op zich nemen ( taking care of - responsibility)
3. Zorg verlenen ( care giving - competence)
4. Zorg ontvangen ( care receiving - responsiveness)
5. Met zorg ( caring with - solidarity)
De fasen zeggen niets over de kwaliteit van zorg, het kan ook een beschrijving van
slechte zorg zijn ( Tronto, 2013, p. 24).
Als men de geleverde zorg op morele kwaliteit wil beoordelen dan is het van belang te
beseffen dat de specifieke context en situatie van de unieke patiënt hierin een rol
spelen. Goede zorg zal aansluiten bij de individuele zorgbehoeften van de patiënt en
kan bijdragen aan diens kwaliteit van leven. Het kan tot stand komen in een zorgrelatie,
die gebaseerd is op vertrouwen en waar de individuele zorgbehoefte centraal staat. Het
is ook verantwoorde zorg, verantwoord in de zin van veilig en voor zo ver mogelijk
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evidence based (Walma, 2011). Goede zorg wordt verricht in het besef van en het
anticiperen op de complexiteit en vervolgens om het flexibel inspelen op de situatie
zoals die zich voordoet (Tronto, 2015). Uiteindelijk is het aan de patiënt om te
oordelen of de ontvangen zorg als goed ervaren wordt. Zowel van Heijst als Baart
hebben geschreven hoe, volgens hen, goede zorg tot stand zou kunnen komen.
Van Heijst levert in haar boek “Professional Loving Care” (van Heijst, 2011, p. 3) een
belangrijke bijdrage aan de discussie over ‘goede zorg’, waarbij de zorgrelatie haar
uitgangspunt is. Zij pleit er voortdurend voor om de menslievendheid meer te laten
spreken in de zorgrelatie. Het mededogen, de interesse en het plezier in mensen liggen,
volgens haar, aan de basis van de gecompassioneerde professional. Zij zegt dat zorg,
die medisch-technisch correct is, slechte zorg kan zijn als menselijkheid ontbreekt. In
haar concept van ‘Faire Care’ schrijft zij dat zorg eerlijk verdeeld moet zijn en voor
iedereen toegankelijk (van Heijst, 2014). Ook kwetsbare, afhankelijke mensen moeten
niet hoeven te knokken om toegang te krijgen tot de zorg. Zij ziet zorgen niet als een
daad of medische handeling, maar als een betrekking en binnen die betrekking vinden
de zorghandelingen plaats.
Ook Baart heeft gepubliceerd over zijn visie op ‘goede zorg’ en hoe die verbeterd kan
worden. In een publicatie over het kwaliteitsdebat (Baart, 2010) stelt hij dat het
kwaliteitsdenken veel goeds gebracht heeft aan de zorg in Nederland, maar dat alle
middelen die voor de bevordering van goede zorg aangewend werden, ook veel wat
goed was onaanzienlijk of kapot heeft gemaakt. Een drietal aspecten die goede zorg
kunnen bevorderen zouden volgens hem meer aandacht moeten krijgen in de
hedendaagse gezondheidszorg: relationele afstemming (tegen mismatches), narratieve
en dialoge verantwoording ( tegen alleen maar tellen en scoren) en praktische wijsheid
en vormen van beraad (tegen de ont-moralisering van de zorg). De basis van het
huidige kwaliteitsdenken zou hierdoor ten dele ondermijnd worden en vervangen
worden door de pijlers van een zorgethische benadering van de zorg. Maar Baart stelt
dat het anders moet en kan: we moeten terug naar de kern van de zorg. De mens die op
zorg is aangewezen en de zorgrelatie waarbinnen deze tot stand moet komen, moet
weer centraal komen te staan.
Ideaal gezien zou de zorgrelatie de kern van de zorg moeten zijn volgens van Heijst en
Baart. Een goede zorgrelatie zou bereikt kunnen worden door een professionele
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beroepshouding van zorgverleners. Beide komen echter via een andere weg tot dit
inzicht. Baart zoekt via empirisch onderzoek de bewijzen voor zijn inzichten en
ontwikkelde de presentietheorie (2011) vanuit deze bewijzen. Van Heijst richt haar
onderzoek op de waarden die ten grondslag liggen aan het menselijk handelen en
onderzoek van andere wetenschappers op dat gebied (2011), een van haar conclusies is
ook dat de presentietheorie veel goeds aan de zorgverlening zou kunnen toevoegen.
Het is lastig om de zorgrelatie als kern van de zorg door te trekken naar
maatschappelijk of zelfs politiek niveau. Daar heeft men te maken met een grote
diversiteit van mensen waarmee men geen persoonlijke- of zorgrelatie heeft.
Regelgeving vindt vanuit een utilistisch principe plaats (Floriaan, 2011), met een
andere doelstelling en vanuit een ander perspectief. Het zorgen voor elkaar en goede
relaties in stand houden kan daardoor op individueel niveau bemoeilijkt worden als de
persoonlijke belangen hiervan afwijken. De vijfde fase van Tronto, caring with,
verwijst naar dit probleem. Hiermee pleit zij er voor om het zorgen meer democratisch
te benaderen en laat zij zien dat rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en vrijheid voor
iedereen beschikbaar kan zijn (Tronto, 1993, p. 148). Zorg wordt hier beschouwd als
een continue sociaal proces, waar eenieder het recht heeft om zorg te ontvangen, te
geven en om deel te nemen aan het publieke proces om zorg vorm te geven. Caring
with is een activiteit waarin burgers met elkaar verbonden zijn. De rol van de overheid
zou hierin ondersteunend moeten zijn en zij zou er zorg voor moeten dragen dat
zorgbehoeften een centrale rol in het publieke debat krijgen (Tronto, 1993, p. 154).

2.3 Baart: presentiebenadering, sociale overbodigheid, en
kwetsbaarheid
De presentietheorie is gericht op de verhoudingen tussen zorgverleners en
zorgbehoeftigen. Het domein van onderzoek, bij de totstandkoming van de
presentietheorie, was het werk van pastorale werkers in achterstandswijken van steden.
Binnen dit onderzoek wordt gekeken of de theorie ook stand houdt in de setting van het
algemeen ziekenhuis, in de situatie waar de geïsoleerd verpleegden en hun
zorgverleners zich bevinden. De zorgrelatie lijkt bij isolatieverpleging onder druk te
staan en presentiebenadering zou daar een antwoord op kunnen zijn. De term sociale
overbodigheid wordt beschreven om in een later stadium te vergelijken met de situatie
waarin geïsoleerde patiënten zich bevinden. Baart zijn gedachtengoed over
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kwetsbaarheid is opgenomen in deze thesis omdat dit meer begrip en inzicht kan geven
in de positie van de patiënt in isolatie.
Presentiebenadering
De presentiebenadering is een manier van zorg verlenen die de relationele afstemming
tussen zorgverlener en zorgontvanger als basis voor de geleverde zorg ziet. Baart is de
geestelijke vader van de presentietheorie. Op zijn site (Baart, 2011) schrijft hij dat door
nauwkeurig af te stemmen op en met aandacht en trouw aan te sluiten bij de cliënt en
diens leefwereld kan, zo bewijst de presentie, mismatch worden voorkomen, kunnen
medewerkers (opnieuw) vanuit hun kracht en passie voor het vak gaan werken en kan
de kwaliteit van zorg ingrijpend verbeteren. Kort gezegd is presentie; een professionele
benadering in zorg en welzijn die de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener centraal
stelt. Alleen door goed aan te sluiten bij en af te stemmen op wat iemand nodig heeft,
kan goede zorg tot stand komen (Baart, 2014, p. 9).
In zijn boek somt Baart de kenmerken op van de presentiebenadering: vrij zijn voor het
contact, zonder vaststaande agenda, het open staan voor de ander, een aandachtige
betrekking aangaan, aansluiten bij het bestaande bij de leefwereld van de patiënt, zich
aanbieden voor concrete en humane hulp, het perspectief van de ander leren kennen,
geduld en tijd tonen (zelf de tijd nemen en de ander tijd gunnen) en een trouwe toeleg
(Baart, 2011, pp. 735 - 752). Deze kenmerken komen deels overeen met de alledaagse
hartelijke omgangsvormen als men op de ander afstemt. Presentiebenadering behelst
echter meer dan een passieve houding en inleving. Er wordt een grote zelfdiscipline
gevraagd, een radicale vorm van zelfontleding en terughoudendheid, van afwachtende
en trouwe aandachtigheid, van betrokkenheid die aansluit bij andermans levens- en
gedachtenspoor. Het vergt dat men met het eigen leven in het reine komt en zich niet
laat sturen door de eigen angsten of passies. Presentie is derhalve een activiteit die
complex is en veel vaardigheden vraagt. Deze actieve houding is drijvend op globale
en algemene waarden (Baart, 2011, p. 723).
Het handelen volgens de presentie is dus het aangaan van een zorgrelatie vanuit
aandachtigheid en trouw. Er hoeft geen concrete hulpvraag te zijn om zorg te kunnen
geven of ontvangen. Presentie kan aan een bestaande situatie niets veranderen, maar
het voegt wel een meerwaarde toe die maakt dat de geleverde zorg als goed ervaren
wordt. Presentiebenadering is gericht op het laten verschijnen van iets, het in aanzien
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roepen van wat gewoonlijk, elders, niet mag zijn of mag worden getoond (Baart, 2011,
p. 749).
Sociale overbodigheid
In zijn boek gebruikt Baart de term ‘sociale overbodigheid’ om een maatschappelijk
fenomeen aan te duiden. Hij gebruikt die benaming om een complex van
armoededimensies en aan armoede gerelateerde verschijnselen samen te vatten, die de
kern zijn van negatieve en pijnlijke ervaringen (Baart, 2011, p. 318).
Hij verstaat onder sociale overbodigheid een hele reeks van in elkaar grijpende en
verwante behandelingen en ervaringen (Baart, 2011, p. 319). In deze reeks zijn een
drietal onderscheidingen aan te brengen. Ten eerste de ervaring dat men overbodig is
in de betekenis van nutteloosheid. Alles wat men kan is niet nodig of onbruikbaar en
alles wat wel gevraagd wordt kan men niet of niet goed genoeg. Als tweede is er de
ervaring van ongeldigheid. Zaken die voor een persoon van belang zijn, blijken voor de
anderen ongeldig en worden door hen verworpen. Iemand zijn persoonlijke inbreng en
gevoelens tellen niet mee, worden overruled en zijn van geen belang als er beslissingen
genomen worden. In een derde betekenis wordt overbodigheid verbonden met
onaanzienlijkheid. De bejegening is mogelijk wel vriendelijk en men wordt wel
aangehoord, maar dit legt geen gewicht in de schaal. Men heeft nauwelijks iets te
zeggen. Sociale overbodigheid is, volgens Baart, een relatie gebonden begrip en
verwijst naar omgangsvormen en in het bijzonder naar de gebrekkige kwaliteit van de
bejegening. Het zelfbeeld kan bepalend zijn voor de ervaring van overbodigheid. Heeft
men een laag zelfbeeld dan zal de ervaring van overbodigheid snel ervaren worden,
zonder dat de gronden daarvoor te achterhalen zijn. Daartegenover staat dat als men
aantoonbaar als sociaal overbodige behandeld wordt dit niet als zodanig ervaren hoeft
te worden. Van belang is de erkenning van de eigen mensen, de familie en naasten. Dit
is het eigen domein waar men zich wel nuttig voelt en de erkenning krijgt die men
nodig heeft. Dit domein kan compenseren wat ‘die vreemden’ aandoen (Baart, 2011, p.
321).
In zijn boek beschrijft Baart een aantal factoren die bijdrage aan het tekortschieten van
de huidige hulp- en zorgverlening (Baart, 2011. P. 666). Een daarvan, de ontkoppeling
van de zorgtaken, wordt hier uitgelicht en relevant bevonden voor het onderzoek. Baart
schrijft dat de stappen die nodig zijn om zorg tot stand te laten komen doorgaans
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toevertrouwd worden aan verschillende groepen mensen. De behoeftigheid wordt in
kaart gebracht door de politiek en de bestuurders, de organisatie van hulp en zorg ligt
veelal in de handen van het middenkader, de uitvoerende zorgverleners zijn weer een
aparte groep en de evaluatie van de geleverde zorg wordt uitgevoerd door
onderzoekers. Het uit elkaar groeien van zorgtaken vormt een groot probleem en doet
afbreuk aan de kwaliteit van zorg. Baart spreekt hier van verticale ontkoppeling. De
belangen van de betrokken partijen komen niet meer overeen. Baart (2011, pp. 670 673) beschrijft dat het zorgproces en de communicatie daarover, te lijden hebben onder
het handelen uit al deze verschillende belangen. Niet iedereen heeft als kernactiviteit
het leveren van goede zorg. Er vindt geen juiste evaluatie plaats, de ervaringen van de
uitvoerende werkers dringen slecht door tot het managementniveau. Daarbij komt dat
de beleidsmakers vaak meer gebruik maken van beproefde theorieën dan van de input
van de werkvloer. Hierdoor kan het steeds moeilijker worden om een goede
samenwerking tussen alle betrokkenen te regelen. Niemand ziet meer het totale beeld
van de hulp en de hulpbehoevende kan uit beeld raken.
Kwetsbaarheid
In de Nederlandse gezondheidszorg zijn woorden als autonomie, zelfregie en
zelfredzaamheid vaak terug te vinden in beleidsdocumenten en plannen van
bijvoorbeeld WMO, AWBZ en gemeentelijke plannen (Linders, 2010). In de
werkelijkheid is dit echter niet zo vanzelfsprekend. Er zijn kwetsbare mensen die niet
(of nooit) aan dit beeld kunnen voldoen. Zij worden systematisch aan het zicht
onttrokken (Baart, 2013).
Kwetsbaarheid wordt volgens Baart opgevat als kenmerk van specifieke groepen
mensen, niet als iets wat ons allemaal kan overkomen. Kwetsbaarheid moet derhalve
niet alleen verbonden worden met fysieke, verstandelijke of psychische zwakten,
beperkingen of tekorten. Veel kwetsbaarheid is het resultaat van maatschappelijke
onverschilligheid en van politiek beleid dat mensen vogelvrij verklaart, marginaliseert
en rechteloos maakt (Baart, 2014, p. 40). Mensen kunnen kwetsbaar(der) worden door
de manier waarop de zorg wordt georganiseerd en aangeboden (Baart, 2014, p. 74).
Het is zinvol om verschillende niveaus van kwetsbaarheid te onderscheiden, om
kwetsbaarheid vanuit verschillende perspectieven te bezien. Er zit namelijk verschil
tussen gekwetst zijn, kwetsbaar gemaakt worden en feitelijk gekwetst worden of zijn.
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Baart maakt een onderscheid in vier lagen. De diepste laag is de broosheid, een
basisconditie die we allen als mens bezitten. Kwetsbaarheid is hier een neutraal iets; er
kan ons ten alle tijden iets gebeuren en we zullen onherroepelijk verouderen en sterven.
De tweede laag is die van de breekbaarheid. Het is een meer te beïnvloeden gestalte
van kwetsbaarheid, de meest maak- en bestrijdbare, omdat hier sociale factoren een
grote rol spelen en beleid, veerkracht, macht en recht behulpzaam kunnen zijn. De
derde laag van kwetsbaarheid betreft wat delicaat en hachelijk is. Deze bouwt zich op
gedurende het leven; hoe meer men zich hecht aan anderen, aan goederen of aan
idealen des te kwetsbaarder men is. Men is daardoor vatbaar voor verlies, verdriet en
verlatenheid. Ten slotte is er de raakbaarheid en verwondbaarheid; grotendeels een
kwestie van morele sensibiliteit omdat het hier om gaat of de ander mij wat doet, of
men gevoelig is voor diens lijden (en welslagen), of men ontvankelijk is voor het appèl
dat van de ander uitgaat (Baart, 2014, pp. 47 - 51). Door deze indeling te maken komt
men tot het inzicht dat ieder van ons tijdens het leven kwetsbaar is. Mogelijk helpt dit
inzicht dat men kwetsbaarheid niet meer als een tekortkoming ziet, maar als iets wat bij
het leven van ieder mens hoort.

2.4 Van Heijst: objectificatie van de patiënt en institutionele
fatsoenlijkheid
In haar boek schrijft van Heijst (van Heijst, 2011) dat zorgen de ‘core business’ van de
gezondheidszorg is. Om te bepalen wat (goede) zorg is en wat niet, moet men zich
afvragen wat de essentiële zaken in een mensenleven zijn (van Heijst, 2011, p. 8). Van
daaruit vertrekkende, schrijft van Heijst, kan men bepalen wanneer en waarom zorg
menselijk, niet menselijk of onmenselijk is. De kern van menselijke, goede zorg is
volgens haar ‘mensenliefde’. Helaas is er binnen dit onderzoek geen ruimte om
uitgebreid aandacht aan haar inzicht over menslievende zorg te besteden. De
onderzoekster wil twee begrippen gebruiken uit het werk van van Heijst, die relevant
zijn voor dit onderzoek. Men kan, met bekendheid van deze begrippen, een beter
inzicht krijgen in de situatie waarin de geïsoleerde patiënt zich bevind.
Objectificatie van de patiënt
De eerste daarvan is de objectificatie van de patiënt. Dagelijks worden er veel
patiënten behandeld in de Nederlandse ziekenhuizen. Tal van procedures en
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protocollen zijn opgesteld om zo veel mogelijk mensen van dienst te zijn. Patiënten
kunnen verwachten van professionals dat zij zich bezighouden met hun problemen en
niet met andere zaken. Van Heijst (2011) wijst hier op het risico van objectificatie van
de patiënt, een denigrerend proces waarbij men het gevoel geeft louter een nummer te
zijn. De ambiguïteit is hier dat men verwacht dat op de ziekte gefocust wordt en men
tevens als mens gezien wil worden (van Heijst, 2011, p. 72). De negatieve kant hiervan
is dat patiënten, die uit hun gewone doen zijn, zich niet gezien en als een nummer
behandeld voelen. De paradox is dat objectificatie het gevolg is van zo veel en effectief
mogelijk patiënten helpen. Als zij niet geholpen werden zouden zij er erger aan toe zijn
(van Heijst, 2011, p. 72).
Het meest hinderlijk effect van objectificatie is de vernedering. De vernedering wordt
veroorzaakt door de afzondering van de gemeenschap en het verlies van zelfregie (van
Heijst, 2011, p. 74). Volgens haar is een zekere mate van objectificatie onvermijdelijk
en wordt zelfs als institutionele dimensie gezien. De patiënt weet dat hij wordt
geholpen en accepteert het gebrek aan persoonlijke aandacht. Het is zeker niet de
bedoeling van de professional om de patiënt te negeren. Maar als het aandacht hebben
voor de patiënt structureel wordt genegeerd en niet wordt gecommuniceerd dan voelt
de patiënt zich kleiner worden en vernederd. Hoe zieker men is hoe sterker dit effect is
(van Heijst, 2011, p. 76).
Institutionele onfatsoenlijkheid
De vernedering kan ook veroorzaakt worden door de manier waarop de instelling
georganiseerd is en functioneert. Dit noemt van Heijst institutionele onfatsoenlijkheid,
het tweede begrip dat hier besproken wordt. Volgens van Heijst ontstaat institutionele
onfatsoenlijkheid als men doet wat verwacht wordt en de patiënt dit als vernederend of
onmenselijk ervaart. Het gaat hier niet om een individuele professional die het kwaad
toebrengt, maar over een gevolg van de organisatie van de geleverde zorg. Men voert
de opdrachten uit zoals men ze geleerd heeft, conform de instructie hiervoor. Het ligt
er dan ook aan hoe het werk gestructureerd is, de financiële mogelijkheden die men
heeft en welke vorm van evaluatie gebruikt wordt (van Heijst, 2011, p. 76). De
professional als individu heeft hier geen schuld aan. Maar de professional kan wel een
beroep doen op het professionele repertoire en een zodanige houding aannemen dat de
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schade voor de patiënt beperkt blijft. De oplossing die van Heijst hiervoor ziet is een
goede communicatie en de juiste benadering in de zorgrelatie (van Heijst, 2011, p. 67).
In het derde hoofdstuk van haar boek schenk zij aandacht aan deze benadering. Aan het
professionele repertoire van werkers in de gezondheidszorg en hoe dit repertoire kan
bijdragen aan de beleefde ervaring van goede zorg. Een alternatief professioneel
repertoire, volgens van Heijst, is de presentiebenadering. Present als in: de patiënt moet
ervaren dat er voor hem gezorgd wordt (van Heijst, 2011, p. 91). De
presentiebenadering wordt voorgesteld als tegenhanger van de marktwerking in de
zorg. Die moet hier gezien worden in de context van een veranderende trend in de
gezondheidszorg, die steeds meer waarde hecht aan hoe de patiënt de zorg ervaren
heeft en wat de professionele zorg daadwerkelijk met hen doet (van Heijst, 2011, p. 92).
Niet enkel medische wetenschap of meetbare indicatoren zijn van belang. Ook de niet
fysieke dimensies van zorg (gevoelens, spiritualiteit) krijgen nu erkenning als zijnde
relevant voor de kwaliteit van zorg (van Heijst, 2011, p. 93). Presentie kan als
hulpmiddel gebruikt worden om het de patiënt te vergemakkelijken. Het doel is om
dicht bij de patiënt te komen wiens problemen boven het hoofd groeien en in
(maatschappelijke) isolatie verkeren. Door de patiënt te ondersteunen en bij te staan in
het proces kan men een betrouwbare relatie opbouwen. De relatie is doelbewuster en
heeft intrinsieke waarde (van Heijst, 2011, p. 117). Van Heijst stelt dus ook een
presente houding voor als benadering om de zorgrelatie te verbeteren.

2.5 Beantwoording deelvraag 1 en 6
In dit hoofdstuk staat de informatie beschreven, die gebruikt wordt om twee van de
deelvragen te kunnen beantwoorden. Hieronder vindt die beantwoording plaats.
1. Wat is er tot nu toe bekend over ervaringen van mensen die in isolatie verpleegd
worden?
Over ervaringen vanuit het perspectief van patiënten is weinig bestaand onderzoek te
vinden. Tevens blijkt, uit eigen vooronderzoek, dat deze patiënten weinig gebruik
maken van de mogelijkheden om hun ervaringen hierover te delen, bijvoorbeeld met
het zorgteam of via het klachtenbureau van de instelling waar zij verpleegd zijn. Hun
verhalen bereiken mogelijk daardoor de zorgverleners mondjesmaat.
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Uit onderzoek blijkt dat een goede informatie voorziening en een regelmatige update
hiervan angstgevoelens verminderden en tevredenheid verhoogd (Barrat, Shaban en
Moyle, 2011). Transparantie over de maatregelen maakt dat men bewust wordt van de
noodzaak van isolatieverpleging (Bostick et al, 2008). Het zorgteam is, volgens de
voorschriften, minder vaak en korter op de kamer aanwezig. Dit laat een negatieve
invloed zien op de medische en verpleegkundige zorg en op de relatie met het
zorgteam (Barrat et al, 2011).
Een grote emotionele en psychische belasting is aangetoond door bestaand onderzoek
(Davies en Rees & 2000, Barrat et al., 2011). Deze belasting gaat overigens pas na een
paar dagen een rol spelen in het welbevinden van de patiënten. Korte perioden van
isolatie hebben minimaal effect op het welbevinden (Wassenberg et al., 2010). Kleine,
ogenschijnlijk onbelangrijke dingen kunnen na een of twee dagen een grote rol gaan
spelen en er kan zich een verhoogde sensorische waarneming ontwikkelen.
Bewustwording hiervan door het zorgteam kan belangrijk zijn (Gaskill et al., 2005).
Met name van verpleegkundigen wordt meer ondersteuning verwacht dan van artsen.
Patiënten proberen meer controle te krijgen op de situatie door meer zeggenschap te
vragen (Gaskill et al., 2005). Het blijkt dat hier niet altijd gehoor aan gegeven wordt.
De kamer waar patiënten verblijven kunnen een grote rol spelen in de beleving van de
isolatieverpleging. De inrichting, het uitzicht en de voorzieningen kunnen het verblijf
aangenamer maken (Kennedy en Hamilton 1997). In bestaand onderzoek wordt
nauwelijks melding gemaakt van positieve effecten van isolatie.
Het blijkt dat er opvallend veel overeenkomsten gevonden zijn in de psychische
belasting van patiënten, ook al waren hun achtergronden en omstandigheden erg
verschillend (van Brakel, 2006). Angst- en depressieve gevoelens, een laag zelfbeeld,
beleving van stigmatisering en gevoel van gestraft te worden lijken daardoor
significante consequenties van isolatieverpleging (van Brakel, 2006).
6. Welke inzichten uit de zorgethiek kunnen goede zorg tijdens isolatieverpleging
bevorderen?
Zorgethiek heeft de inzichten dat de mens in zijn kwetsbaarheid en eindigheid niet
volledig autonoom kan zijn en dat ieder mens gedurende zijn leven afhankelijk is van
anderen. Het besef dat afhankelijkheid van ons allemaal is en iedereen kan overkomen,
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kan er voor zorgen dat men met meer compassie en mensenliefde zorg verleend (Baart,
2014). Men kan immers zelf ook in die situatie verzeild raken en wil dan ook goede
zorg ontvangen.
De patiënten, die al kwetsbaar zijn door ziekte en ziekenhuisopname, kunnen door
verpleging in isolatie nog kwetsbaarder gemaakt worden. Mede door de organisatie
van de zorg en de manier waarop de zorg aangeboden wordt. Hier is sprake van een
confrontatie met institutionele onfatsoenlijkheid die voor de patiënt in isolatie leed toe
kan voegen. Zorgverleners zouden zich bewust moeten zijn van de kwetsbare positie
waarin patiënten in isolatieverpleging zich kunnen bevinden en welke invloed de
institutionele omstandigheden op de patiënten kunnen hebben. Zij zouden kunnen
proberen om een gelijkwaardige relatie aan te gaan met de patiënten en hen het gevoel
van eigenwaarde en zelfrespect terug kunnen geven.
Door een zorgethische bril bezien lijkt isolatieverpleging institutioneel en niet present
te zijn. Vanuit hun dominante rol in de asymmetrische zorgrelatie kunnen
zorgverleners een positieve invloed hebben op die relatie en meer rechtvaardigheid en
gelijkwaardigheid trachten na te streven. Zij zouden een beroep kunnen doen op het
professionele repertoire. In de contactmomenten die er zijn, zou men met een actieve
houding een vertrouwensband op kunnen bouwen. De presentiebenadering zou
hiervoor geschikt kunnen zijn. Door zichzelf vrij te maken en zich betrokken en
aandachtig op de patiënt te richten, kunnen de zorgverleners aansluiten bij het leven en
de belevingswereld van de ander. Presentie kan een meerwaarde geven aan de ervaring
van de zorg en zou er voor kunnen zorgen dat de geboden zorg als goed ervaren wordt.
Met de beantwoording van deze deelvragen eindigt het hoofdstuk waar de resultaten
van de voorstudie beschreven worden. Deze bevindingen worden door de
onderzoekster ‘geparkeerd’ om ze niet van invloed te laten zijn tijdens de analyse van
de interviews. In hoofdstuk 5 zullen de bevindingen gebruikt worden om, samen met
de resultaten van de interviews, te reflecteren op de onderzoeksvragen. Tevens wordt
dan de relevantie van de gekozen literatuur verduidelijkt.
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3 Methode
In dit hoofdstuk worden de methode en uitvoering van het onderzoek beschreven en
verantwoord. De eerste paragraaf bevat uitleg over de traditie waarin het onderzoek
gedaan wordt. De paragrafen 3.2 en 3.3 gaan over de selectie van de respondenten en
op welke manier de dataverzameling heeft plaatsgevonden. In paragraaf 3.4 bevinden
zich de sensitizing concepts en wordt de methode van analyse beschreven. In paragraaf
3.5 staan enkele ethische overwegingen van de onderzoekster.

3.1 Onderzoekstraditie / theoretische benadering
Dit onderzoek betreft een kwalitatief empirische studie volgens de fenomenologische
traditie. Fenomenologie heeft als doel het bestuderen en beschrijven van de
werkelijkheid zoals die verschijnt in de concrete ervaring. De beschrijving vindt zoveel
mogelijk plaats onafhankelijk van theorieën die de verschijnselen causaal verklaren en
vrij van vooronderstellingen. Het geeft een beeld van de ervaring van binnenuit, zoals
de patiënt die ervaart (Patton, 2002, pp. 104-107).
Fenomenologie werd voor het eerst beschreven in 1902 door Hussler (IJsseling, 2007).
Hij gaf hiermee kritiek op de wetenschap, die volgens hem te exact en te abstract werd.
Zijn idee was om alle kennis weg te denken en om terug te gaan ‘zu den Sachen selbst’.
Hij hield zich bezig met de wereld zoals die ervaren werd, om alle kennis weg te
denken en tot zich door laten dringen wat er voor zich ligt (Baart, 18-02-2013). In dit
onderzoek is gebruik gemaakt van de visie van Merleau-Ponty (beschreven in
Phénoménologie de la perception, 1945) over fenomenologie. Uitgangspunt van zijn
fenomenologie is de alledaagse leefwereld die we als vanzelfsprekend bewonen en
(onbewust) kennen door middel van zintuigelijke waarneming en onze motoriek. Hij
beschrijft het lichaam als de toegang tot de wereld. Via waarnemingen zij we
onlosmakelijk met de wereld verbonden. Merleau-Ponty wees erop dat wij nog een
ander lichaam hebben dan het lichaam dat bestudeerd wordt door de anatoom en de
fysioloog. Hij bedoelde daarmee het geestelijk lichaam. Volgens hem levert een enkel
biomedische kijk op het menselijk lichaam een eenzijdige kennis op (Dekkers, 2007,
pp. 125-127).
Fenomenologisch onderzoek levert een specifiek soort informatie op. Men gaat er van
uit dat er een (verborgen) essentie is van de gedeelde ervaringen. Deze essenties zijn de
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kern van het wederzijdse begrip die door de fenomenologische, gemeenschappelijke
ervaring veroorzaakt wordt. De ervaringen worden vervolgens beschreven, verklaard
en geïnterpreteerd. Samengevoegd krijgen ze een betekenis en geven ze een bepaald
beeld van de situatie (Patton, 2002, p. 70). De fenomenologie probeert deze fasen te
ontrafelen en de essentie daarvan duidelijk te krijgen. Als de geleefde ervaringen van
verschillende personen bestudeerd en geanalyseerd worden dan komt de
gemeenschappelijke essentie naar voren (Patton, 2002, p. 70).

3.2 Casusdefinitie
In dit onderzoek worden vier patiënten bevraagd over hun beleefde ervaring van het
geïsoleerd verpleegd zijn. De reden voor isolatie moet een aangetoonde MRSA of VRE
besmetting zijn. Uit de voorstudie is gebleken dat de eerste twee dagen van isolatie
weinig indrukken achterlaten bij de patiënten. Daarom dient de periode van
isolatieverpleging minimaal één week te zijn zodat er voldoende ervaringen te
bespreken zijn tijdens de interviews. Bij de selectie van de respondenten gaat de
voorkeur uit naar mannen en/of vrouwen die ten tijde van het onderzoek nog in deze
situatie verkeren of dit recent meegemaakt hebben. De ervaringen zitten dan nog vers
in het geheugen. Zij moeten allen achttien jaar of ouder zijn en wilsbekwaam. Deze
mensen zijn derhalve handelingsbekwaam, zij kunnen zelfstandig beslissingen nemen
en hoeven geen verantwoording aan derden af te leggen. Omdat de respondenten in
hun eigen woorden de ervaring moeten kunnen beschrijven en welke betekenis die
voor hen heeft, is het belangrijk dat zij zich goed kunnen verwoorden in de
Nederlandse taal.
Voorafgaande het onderzoek werd toestemming aan de METC van het ziekenhuis van
onderzoek gevraagd (paragraaf 3.6). Hierna werd de ziekenhuishygiëniste benaderd om
de gegevens van alle geïsoleerd verpleegde patiënten van de afgelopen maanden
bekend te maken aan de onderzoekster. Binnen de instelling beheert zij deze database.
Vier patiënten, die aan de selectiecriteria voldeden, werden hieruit geselecteerd.
Vervolgens werd de behandelend arts op de hoogte gesteld van het voornemen om de
uitgekozen patiënten te benaderen en om te overleggen of de patiënten in staat waren
om een interview af te geven. Pas na dit overleg werden de respondenten benaderd
door de onderzoekster. Bij alle patiënten gebeurde dit na een introductie van iemand
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die tot het directe zorgteam behoorde. Bij de reeds ontslagen patiënten vond dit eerste
contact telefonisch plaats.
Zo werden er drie vrouwen en een man bereid gevonden om een interview af te geven.
Om een duidelijk beeld te krijgen van deze personen zijn hun persoonlijke gegevens in
onderstaande tabel opgenomen.

A

B

C

D

Vrouw
59 jaar
Alleenwonend

Opname
indicatie

Zwangerschapsvergiftiging

Cateringmedewerkster
congrescentrum
Osteomyelitis
rechter voet

Vrouw
25 jaar
Op kamers (studie),
weekenden thuis bij
ouders
Student
kinderfysiotherapie

Man
58 jaar
Samenwonend met
vriendin

Beroep

Vrouw
29 jaar
Getrouwd, eerste
zwangerschap
(tweeling)
Verpleegkundige

Soort
besmetting
Isolatieduur en
huidig verblijf

MRSA

VRE

7 dagen, nog
opgenomen

2 maanden,
thuis sinds 1
maand

Respondent
Geslacht
Leeftijd
Thuissituatie

Opheffen
vernauwingen aorta
met gecompliceerd
verloop
MRSA
3 weken, thuis
sinds 2 maanden

ICT ‘er business
intelligence,
farmaceutisch bedrijf
Alvleesklierontsteking
met gecompliceerd
verloop
VRE
8 maanden, nog
opgenomen

De onderzoekster maakte hierna een afspraak voor het interview. Zowel mondeling als
schriftelijk werd door de onderzoekster uitleg gegeven over het doel van het interview
en werd er om toestemming gevraagd (bijlage 3). De toestemming werd schriftelijk
vastgelegd. Lopende het onderzoek behielden de respondenten het recht om te stoppen
met hun deelname.

3.3 Dataverzameling
De fenomenologische traditie vereist een dataverzameling via diepte-interviews. Er
werd gebruik gemaakt van open interviews, die face-to-face afgenomen werden. Er
werd besloten om een topiclijst te hanteren om er voor te zorgen dat in alle interviews
dezelfde onderwerpen aan bod kwamen, zonder het gesprek te veel sturing te geven
(Verhoeven, 2011, pp. 148-150). Op deze manier kon er voldoende nuttige informatie
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verkregen worden om de onderzoeksvragen te beantwoorden. De topiclijst bestond uit
de sentisizing concepts die opgesteld werden aan de hand van bestudeerde artikelen
over eerder wetenschappelijk onderzoek en literatuur over dit onderwerp.
Er werd voor aanvang van de interviews nadrukkelijk gevraagd naar de persoonlijke
beleving van de patiënt en welke impact die op hen heeft. Op deze manier kwam het
perspectief van de respondenten in beeld. Er werd, middels open vragen, ook naar
positieve ervaringen gevraagd als de respondenten dit zelf niet ter sprake brachten.
Twee interviews werden in de isolatiekamer afgenomen en twee interviews vonden bij
de respondenten thuis plaats. De duur van de interviews bedroeg vijfenveertig tot
zestig minuten.
De gesprekken werden opgenomen (audio) en letterlijk uitgetypt. De verkregen
transcripten werden daarna op juistheid gecontroleerd met behulp van de
geluidsopnames. De transcripten werden geanonimiseerd zodat zij niet meer tot de
betreffende personen te herleiden waren.

3.4 Analyse
Na de dataverzameling kwam de fase van analyse. De eerste sub paragraaf bevat een
beschrijving van de sensitizing concepts. In de tweede sub paragraaf staat de
beschrijving van de gehanteerde methode ten behoeve van de analyse.

3.4.1 Sensitizing concepts
De sensitizing concepts zijn een beginpunt van het denken over een
classificatiesysteem van de data, waar de onderzoekster nog geen vast beeld van heeft
en die initieel sturing moet geven aan het onderzoek. De bedoeling hiervan is om de
onderzoekster niet geheel stuurloos het veld in te sturen en ontvankelijk te laten zijn
voor bepaalde onderwerpen (Patton, 2002, p. 278). De sensitizing concepts leggen de
nadruk op de belangrijkste issues en zijn richtlijnen voor het onderzoek in een bepaalde
richting. Het zijn achtergrondideeën die de probleemstelling ondersteunen en als
vertrekpunt dienen van de data-analyse (Bowen, 2006). De onderstaande sensitizing
concepts zijn opgesteld na het lezen van studies, artikelen en literatuur over het
onderwerp. Een aantal items, die veelvuldig voorkwamen en die van belang leken, zijn
gebruikt als leidraad voor deze lijst.
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Afhankelijkheid
In de WGBO wordt het recht op zelfbeschikking als een verworvenheid gesteld
(WGBO, 2015). Het afhankelijk zijn van een ander kan als onprettig ervaren worden.
Het feit dat isolatieverpleging maatregelen oplegt en iemand afhankelijk maakt kan
wrijving geven. Toch kunnen gevoelens van afhankelijkheid de basis zijn van een
zinvolle relatie.
Trefwoorden: overgeleverd aan anderen, (gebrek aan) autonomie, zelfredzaamheid,
onwetendheid, verwaarlozing.
Kwetsbaarheid
Ieder mens maakt gedurende het leven een periode van kwetsbaarheid mee. Iemand die
in isolatie verpleegd wordt krijgt mogelijk minder aandacht en bevestiging van de
zorgverleners waardoor gevoelens van kwetsbaarheid kunnen versterken.
Trefwoorden: klein, onzeker, afwachtend.
Erkenning
Door de minimale contactmomenten kan het moeilijk zijn om een relatie met de
zorgverleners op te bouwen. Het kan hierdoor onduidelijk blijven hoe de zorgverleners
de patiënt zien en hoe de geboden zorg ervaren wordt.
Trefwoorden: onzekerheid, als nummer behandeld worden, overbodigheid, nutteloos,
niet ‘gezien’ worden.
Privacy
Het recht op privacy kan de persoonlijke levenssfeer beschermen. Het kan de vrijheid
geven om alleen, of met mensen naar keuze, ergens te vertoeven of om zich af te
zonderen en zich zo aan de storende invloeden van de buitenwereld te onttrekken.
Trefwoorden: rust, eigen dagritme aanhouden, geen overlast van andere patiënten.
Vertrouwen
Vertrouwen is geloven in de betrouwbaarheid van iemand en de bereidheid om
afhankelijk te zijn van de ander. Het is de verwachting dat mensen (of dingen) ons niet
in de steek laten, ook al is dat mogelijk (Rijksdienst voor Financiën en Economie,
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2009, p. 9). Gebrek aan vertrouwen kan van invloed zijn op de zorgrelatie.
Trefwoorden: beloften nakomen, informatievoorziening, eerlijkheid, communicatie.
Eenzaamheid
Gevoelens van eenzaamheid zijn een persoonlijke beleving, een subjectieve ervaring
van een gemis van relaties of contacten met anderen. Persoonlijke eigenschappen
kunnen hierin een rol spelen, maar ook de omstandigheden waarin iemand verkeerd
kunnen hierop van invloed zijn. Een gedwongen isolement, bijvoorbeeld bij
isolatieverpleging, is hiervan een voorbeeld.
Trefwoorden: leegte, verdriet, angst, laag zelfbeeld.
Vernedering
Door daden van een ander kan men zich klein en minderwaardig gaan voelen. Het kan
maken dat men zich niet mee voelt tellen in een relatie en steeds aan het kortste eind
trekt. Het gevaar is dat men op den duur zelf kan gaan geloven dat men onwaardig is.
De sociale uitsluiting van het isoleren schept een situatie waarbij deze gevoelens
sneller ervaren kunnen worden.
Trefwoorden: schaamte, wegkruipen, woede, depressie.
De lijst is niet uitputtend maar kan binnen dit onderzoek als richtinggevend worden
aangemerkt. Tijdens het verzamelen van de data zal de lijst geraadpleegd worden om
sturing te geven en op die manier een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen. De
trefwoorden zijn door de onderzoekster in eigen bewoordingen opgesteld, uit eigen
ervaring en gelezen literatuur. Door dit te benoemen vindt er bewustwording plaats bij
de onderzoekster en kan tijdens het onderzoek een bias worden herleid en eventuele
sturing opgespoord worden. Dit tot behoud van het epoche, een houding van volkomen
openheid en vrijheid van vooronderstellingen, waarin elk oordeel over het
waargenomen verschijnsel wordt opgeschort. (Patton, 2002, p 484).

3.4.2 Uitvoering analyse
Als eerste stap in de uitvoering van de analyse heeft de onderzoekster een
fenomenologische houding aangenomen worden. Een vereiste hiervoor is een
bewustwording van de eigen bias, de reeds bestaande voorkennis en vooroordelen. De
bewustwording van deze bias is noodzakelijk om de zuiverheid van het onderzoek te
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vergroten en om sturing van de resultaten te voorkomen. Door vervolgens deze bias
‘tussen haakjes’ te zetten, tracht men beïnvloeding van het onderzoek te vermijden en
zonder vooringenomenheid goed te kijken wat men ziet en hoe men dit zo objectief
mogelijk kan beschrijven (Patton, 2002, p. 484).
De gehanteerde methode is gericht op inductieve analyse en creatieve synthese (Patton,
2002, p. 41). De hele fase van analyse was een iteratief proces, waarbij de bevindingen
voortdurend gecontroleerd werden aan de bestaande tekst om zo dicht mogelijk bij de
bronnen te blijven. Er vond op die manier een constante vergelijking plaats.
Vooraf aan de analyse werden de transcripten diverse keren gelezen en bestudeerd. Om
te controleren of zij overeenkwamen met de geluidsopnames en om voeling te krijgen
met het materiaal. Hierbij werden al kanttekeningen geplaatst.
De transcripten werden in MAXQDA ingevoerd. Een software programma dat speciaal
ontwikkeld is om kwalitatief onderzoek te ondersteunen. Deze software bood de
mogelijkheid om gedetailleerder en met meer overzicht codes toe te kennen aan stukjes
tekst. Ook was het makkelijk om te controleren of de tekstfragmenten de juiste code
gekregen hadden.10
Vervolgens werden de afzonderlijke tekstfragmenten, die zelfstandig iets te zeggen
hadden over het fenomeen van onderzoek, uit de structuur gehaald. Met de complete
tekst in het achterhoofd werden zij beoordeeld. Er werd gekeken naar wat deze
fragmenten te zeggen hadden over de essentie van het fenomeen en er werd een code
aan gegeven. Hier was sprake van het zogenaamde open coderen; met één woord of
een korte omschrijving werd het fragment samengevat (Verhoeven, 2011, pp. 304-305).
Hierna werd er een eerste ordening aangebracht in de gevonden codes. Irrelevante,
vaak herhaalde en sterk overlappende codes werden verwijderd. De codes die met
elkaar in verband stonden werden geclusterd. Hierin werd een hiërarchie aangebracht,
in volgorde van belangrijkheid. Uiteindelijk ontstonden er een aantal thema’s die het
fenomeen van verschillende kanten beschreven (Verhoeven, 2011, pp. 311-312).
Vervolgens werd er gezocht naar verbanden tussen de verschillende thema’s, naar
associaties en/of combinaties. Bewijzen hiervoor werden steeds in de tekst opgezocht.
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Hier was sprake van het zogenaamde axiaal coderen (Verhoeven, 2011, p. 312). Door
dit voortdurend op juistheid toetsen van de thema’s aan de originele tekst kwam de
essentie van het onderzochte fenomeen emergent naar boven. In deze laatste stap
kwam men tot een beschrijving van de ervaring zelf. Deze beschrijving is weergegeven
in het volgende hoofdstuk.

3.5 Ethische overwegingen
Het is bij de wet geregeld dat ieder wetenschappelijk onderzoek dat onder de WMO
valt (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), een medisch-ethische toets moet
ondergaan. Er moet dan sprake zijn van medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij
personen onderworpen worden aan handelingen en/of gedragsregels opgelegd krijgen
(Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, z.d.). Het onderzoek van deze thesis
is niet WMO plichtig volgens deze richtlijnen, toch leek het de onderzoekster
verstandig om toestemming te vragen. Het verhoogt de geldigheid van het onderzoek.
Ter beoordeling van dit onderzoek werd de onderzoeksopzet voorgelegd aan de METC
van het ziekenhuis waar het onderzoek plaats vond en er werd om toestemming
gevraagd (bijlage 2). Deze toestemming werd vervolgens als legitimatie gebruikt voor
het benaderen van de respondenten.
Direct na de interviews werden alle persoonlijke gegevens geanonimiseerd zodat die
niet meer tot de respondenten of hun opnameperiode te herleiden waren. Hun privacy
werd hierdoor gewaarborgd. Dit werd met de respondenten besproken. Er werd
voorzichtig en met respect omgegaan met de patiënten en de gekregen informatie. De
integriteit van alle betrokkenen stond hierbij voorop.
De interviewer was zich bewust van de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de
respondenten. Aangeboden werd dat, indien de respondenten behoefte hadden aan een
uitgebreider (tweede) gesprek of nazorg, dit door de onderzoekster gedaan zou worden.
Tevens werd er gewezen op de mogelijkheid om via de behandelend arts professionele
psychische hulp aanvragen. De eventuele vervolggesprekken of nazorg maken geen
deel uit van het onderzoek.
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4. Resultaten
Vier verschillende verhalen van vier verschillende mensen. Toch zijn er veel
overeenkomsten gevonden tussen deze verhalen. In dit hoofdstuk worden de resultaten
aan de hand van thema’s weergegeven. Met inzichten uit de zorgethiek in het
achterhoofd werd een selectie gemaakt, deze selectie is niet uitputtend. De beleving
van de isolatiekamer en de gewaarwording via de zintuigen zijn bijvoorbeeld niet
opgenomen. Ook is er een scala van gevoelens benoemd door de respondenten, alleen
de meest genoemde en meest relevante zijn verwerkt in de beschrijvingen.	
  Uit de
analyses kwamen de volgende thema’s naar boven: confrontatie met kwetsbaarheid,
ambivalentie en vervreemding. Zij vormen de grondslag voor de verdere
betekenisgeving van de onderliggende ervaring.
“Alles wat ik van de wereld weet, zelfs via wetenschappelijke weg, weet ik op grond
van een gezichtspunt dat het mijne is, op grond van een ervaring van de wereld, zonder
welke de symbolen van de wetenschap nietszeggend zouden zijn.”
Merleau-Ponty, 1945 (Dekkers, 2007, p 127).
Met deze uitspraak van Merleau-Ponty in het achterhoofd en vanuit het perspectief van
de respondenten heeft de onderzoekster de analyse uitgevoerd.

4.1 Confrontatie met kwetsbaarheid
Uit de interviews blijkt dat de respondenten mensen zijn, die naar eigen zeggen,
midden in het leven staan en goed voor zichzelf op kunnen komen. Van het ene op het
andere moment verandert hun situatie echter. Men wordt ziek en opname in het
ziekenhuis blijkt noodzakelijk te zijn. Tijdens de opname stellen zij, dat zij zich in een
positie bevinden waarin zij geen controle hebben over de gang van zaken en moeten zij
zich onderwerpen aan de regels die het ziekenhuis voorschrijft. Deze nieuwe situatie
confronteert hen met hun kwetsbaarheid.
Stigmatisering
Als men zich na ziekenhuisopname realiseert dat men niet alles meer kan of mag, krijgt
men ook nog de mededeling dat er een besmetting geconstateerd is. Een grote
hoeveelheid maatregelen wordt ingezet om uitbreiding van de besmetting te
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voorkomen. Hierdoor lijken de respondenten hun ziekte als zijnde een eng fenomeen te
internaliseren, zoals een respondent aangeeft:
Je krijgt gewoon vanuit het ziekenhuis de stempel, bam, je bent VRE verdacht. ... Je
bent bezig met je andere ziekte en dat krijg je erbij… dus toen had ik zoiets van ja, ik
ben veel zieker als dat ik dacht. (B, 28-01-2015)
Alle respondenten benoemden een gevoel van verontwaardiging gezien de hoeveelheid
maatregelen, het vele extra werk en de tijd die het in beslag nam om de maatregelen uit
te voeren. Daarbij was het zo dat door afgezonderd te worden van de andere patiënten,
respondenten voelden alsof zij per direct niet meer onderdeel van een (patiënten)groep
waren.
Ja, daar zetten ze je echt letterlijk in een hoekje. In het achterste hoekje weggestopt,
zeg maar. Het voelt als buitensluiten. (A, 24-12-2014) Je mee tellen als patiënt zijnde
wordt daardoor wel echt vele malen minder. (C, 06-02-2015)
Het verplichte verblijf in de eenpersoonskamer voelt niet prettig. De beschermende
maatregelen en de onthouding van contact met medepatiënten en personeel versterken
het gevoel van stigmatisering.
Ik ben doodziek of ze willen niets met mij te maken hebben… Ze komen met een schort
aan, ze komen met handschoenen aan, een mondkapje dat nog net niet. Maar je voelt je
eigen wel… Vies wil ik niet echt zeggen maar... je wordt aan één kant apart behandeld.
(B, 28-01-2015)
Afhankelijkheid
Het afhankelijk zijn of gemaakt worden kwam in alle interviews sterk naar voren.
Respondenten hebben veel moeite met het vragen om hulp. Zo gaven de respondenten
aan dat zij ondanks hun honger vaak wachtten met vragen naar eten en/of drinken of
naar het toilet te gaan totdat er iemand binnen zou komen om hen daarbij te helpen
(verpleegkundige of bezoek), aangezien ze zich anders schuldig zouden voelen dat
iemand die extra handelingen zou moeten doen voor iets ‘triviaals’ als drinken:
	
  

41	
  

Ik voelde mij sowieso opgelaten … dat je op je, gewoon op je rug moet blijven liggen
en niet uit je bed mocht. En als je dan wat wilde drinken voelde ik mij al helemaal
opgelaten om de knop te duwen, van ja… zou je alsjeblieft die kan met water willen
vullen dat ik kan drinken? (C, 06-02-2015)
Een respondent maakte zich in het bijzonder druk over haar afhankelijkheid in de
toekomst. Zij was bezorgd in hoeverre het haar mogelijk gemaakt zou worden om na
de bevalling haar kinderen te zien. Ze was er niet zeker van of de verpleegkundigen
tijd vrij zouden maken om haar naar hen toe te brengen.
Nou vraag ik me wel af in hoeverre ik dadelijk mijn kinderen kan zien … Ja, hier
zeggen ze: “we brengen je er gewoon naar toe.” Maar ik moet nog zien of het in de
praktijk ook echt zo werkt zeg maar (A, 24-12-2014)
Zelfregie
In hun afhankelijke situatie probeerden alle respondenten de regie te houden. De
invloed die men uit kan oefenen is beperkt. In die wetenschap maken de respondenten
een afweging of hun vraag belangrijk genoeg is om te stellen. Zij neigen ernaar hun
persoonlijke behoeften weg te cijferen. De vraag naar medische zorg en handelingen
vinden zij wel gelegitimeerd en de moeite waard om de regie over proberen te
behouden.
Ik zei: “Ik vind dat een patiënt recht heeft om een goede wondbeoordeling te krijgen.
..ik zou wel graag een arts aan mijn bed willen hebben.” (C, 06-02-2015)
Als vervolgens op deze (medische) hulpvraag niet gereageerd werd en er geen reactie
op kwam, dan durfden de respondenten hiervoor wel een stapje verder te gaan. Een
respondent deed zelf een poging om de arts aan bed te krijgen toen de
verpleegkundigen dat al enkele dagen niet voor elkaar kregen.
Toen heb ik vanuit mijn isolatie kamer naar de poli gebeld. Naar orthopedie. …”Ik zou
eigenlijk heel graag Dr. A zelf willen maar ik begrijp van het verplegend personeel dat
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dat heel lastig is.” Toen zei ze: “Hij staat toevallig naast mij, ik zal het even aan hem
vragen.” (C, 06-02-2015)
De dokter stond tien minuten later op de kamer.
Het enige waar men zelf de regie over kreeg (of die vrijheid zelf nam) waren de
bezoektijden. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Ieder kon, naar eigen
behoefte, bezoek regelen op de tijden die hem of haar het beste uit kwam.
Ik zorg zelf wel dat ik bezoek krijg. Ik heb eigenlijk niet overlegd of dat mocht, ik doe
dat gewoon. (A, 24-12-2014)
Onmacht
Alle respondenten hebben situaties meegemaakt waarbij de poging om zelf iets te
regelen mislukte. Hun vraag werd niet beantwoord of domweg vergeten. Men kon niet
bij de centrale balie de vraag nogmaals herhalen of gaan informeren hoe de stand van
zaken was. Er bleef niets anders over dan lijdzaam te wachten of er alsnog een reactie
kwam. Dit werd als zeer frustrerend ervaren.
Ik heb gewoon echt tig keer gevraagd of er iets mee moest gebeuren. Krijg geen
antwoord of het enige antwoord van we weten het gewoon niet. (D, 23-02-2015)
Door het minimale contact met zorgverleners of medepatiënten was er soms te weinig
gelegenheid om gevoelens van ongenoegen te ventileren. Als bijvoorbeeld bepaalde
zaken irritatie of boosheid opriepen kon hier niet voldoende over gesproken worden
met anderen. Hierdoor kwamen de respondenten met zichzelf in conflict en in hun
boosheid wilden zij soms nog maar een ding: naar huis. Tegelijkertijd zorgde dit voor
een confrontatie met hun onmacht en hun afhankelijke positie.
… als ik nou naar huis ga… ik was heel boos…Maar ik dacht, ik kan wel naar huis
gaan maar, dan is het je eigen beslissing om te gaan. Dan krijg je verder geen zorg.
(B, 28-01-2-15)
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Men legt zich dan maar bij de situatie neer, maar de boosheid blijft onder de
oppervlakte aanwezig.
Samenvattend
Het eerste thema dat uit de analyses naar boven komt is de kwetsbaarheid die de
respondenten ervaren in de nieuwe situatie. Zij worden kwetsbaar gemaakt. De opname
in het ziekenhuis maakt dat weg zijn uit hun eigen, vertrouwde omgeving en eenmaal
opgenomen krijgen zij het stempel: besmet. Zij ervaren dit als een onterechte
behandeling en voelen zich verontwaardigd over de hoeveelheid maatregelen en hun
aparte positie binnen de verpleegafdeling.
Vanuit hun afhankelijke en kwetsbare positie worden pogingen gedaan om zelf een
stuk regie te krijgen gedurende de opname. Met wisselende resultaten. Die blijken
geheel afhankelijk te zijn van de inzet en goede wil van de zorgverleners die op dat
moment dienst hebben. De gevoelens van afhankelijkheid en onmacht worden hierdoor
versterkt.

4.2 Ambivalentie
Een respondent kwam bij het afsluiten van het interview met de volgende opmerking:
Het is heel dubbel om in quarantaine te liggen. Het kan tegelijk positief en negatief
zijn. (C, 06-02-2015)
Deze ambivalentie bleek in de andere interviews ook een terugkerend onderwerp te
zijn. Daar werd ook gesproken over tegenstrijdigheden en in conflict zijnde emoties die
gerelateerd konden worden aan hetzelfde fenomeen.
Informatievoorziening
Meteen bij opname of bij het bekend worden van de besmetting kregen alle patiënten
een folder met informatie over hun besmetting en de maatregelen die genomen zouden
worden om uitbreiding daarvan te voorkomen.
…gewoon een brief: ‘U bent VRE verdacht en deze maatregelen nemen we om het niet
verder te verspreiden’. (B, 28-01-2015)
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Dit blijkt niet voldoende. Na het geven van de folder wordt er nauwelijks meer met
patiënten gesproken over de maatregelen terwijl ze hier wel in toenemende mate
behoefte aan hebben. Hoewel de protocollen helder en concreet zijn, ontstaan er
gaandeweg de opname onduidelijkheden door opgedane ervaringen en de wisselende
uitvoering van de maatregelen.
Ik hoor vaak genoeg discussies. Zowel door verplegenden als door doctoren. Dat ze
elkaar aan het corrigeren zijn hoe ze met bepaalde dingen om moeten gaan. Het zijn
best wel verwarrende zaken. (D, 23-02-2015)
Als de respondenten aan het personeel om uitleg vragen krijgt men geen bevredigend
antwoord. Om toch antwoord op vragen te krijgen gaan zij zelf informatie opzoeken op
internet.
Wat is het? Wat doet het? Hoe komt het? Waar komt het vandaan? Hoe verdwijnt het?
Daar ben ik dan wel nieuwsgierig genoeg naar, om dat te willen weten…om toch nog
te kijken of ik er iets meer informatie uit kon krijgen. (B, 28-01-2015)
Ook hier kunnen niet alle antwoorden gevonden worden. Opvallend is dat, hoewel de
informatievoorziening door de respondenten als onvoldoende ervaren wordt en zij
zeggen niet goed op de hoogte te zijn, zij precies weten te benoemen wanneer bepaalde
procedures niet correct uitgevoerd worden. Zo zegt een respondent over een arts:
Die deed gewoon dat spul op zijn handen. Gaf mij een hand. En die deed niet het
schort en alles aan. En hij keek even naar mijn wond. Hup de handen weer wassen en
hij was weer weg. (B, 28-01-2015)
Het gevoel er niets van te begrijpen lijkt niet op realiteit te berusten, uit de interviews
blijkt dat men wel voldoende geïnformeerd is.
Zekerheid en twijfel
De beleving van een tekort aan informatie en de verschillende manieren waarop de
maatregelen uitgevoerd worden, veroorzaken tegenstrijdige gevoelens bij de
respondenten. Zij concluderen daaruit dat het wel meevalt met de gevolgen van de
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besmetting en beginnen te twijfelen aan de noodzaak van de maatregelen. Zo zegt een
respondent dat hij de reden niet inziet waarom hij in isolatie moet:
Het is eigenlijk voor niemand echt schadelijk. Zelfs niet voor zwaar zieke patiënten.
Ook doctoren zeggen dat het eigenlijk een beetje onzin is. ( D, 23-02-2015)
Een andere respondent, zelf verpleegkundige, stelt:
Ik heb nog nooit iemand dood zien gaan aan MRSA. In heel de tijd dat ik gewerkt heb.
Alleen maar ellende van het alleen liggen. (A, 24-12-2014)
Ondanks het feit dat de respondenten weten dat de besmetting voor hen niet schadelijk
is, uit men wel de bezorgdheid over de mogelijke gevolgen. Voor anderen, maar vooral
ook voor zichzelf. De tegenstrijdigheid is hier dat men zegt er zeker van te zijn dat de
besmetting geen nare gevolgen heeft, maar dat er toch angst is voor negatieve gevolgen.
Het enige waar ik wel aan dacht is van ‘oeh’ stel dat het dadelijk in die wond zit, wat
doet het dan of wat zijn de gevolgen dan? (C, 06-02-2015)
Verschil in beleving
De respondenten geven aan dat de fysieke gesteldheid van invloed is op de beleving
van het geïsoleerd verpleegd zijn. Alle respondenten hebben een periode doorgemaakt
waarin ze ernstig ziek geweest zijn. Deze periode omschrijven zij als een tijd waarin ze
niet alles meegekregen hebben of ze weinig aandacht hadden voor wat er rondom hun
bed gebeurde. Alle aandacht, de hele focus ligt op zichzelf . De isolatiemaatregelen
speelden in deze fase nauwelijks een rol in hun beleving.
…algemene uitval heb ik gehad. Dus ik kon helemaal niks meer. Ik	
  had	
  in	
  Arnhem	
  al	
  
wel	
  mensen	
  gezien	
  met	
  blauwe	
  jasjes,	
  maar	
  ik	
  wist	
  eigenlijk	
  niet	
  eens	
  waarvoor	
  dat	
  
was.	
  	
  (D,	
  23-‐02-‐2015)
Als het weer wat beter ging kwam de interesse voor de omgeving terug. Men werd zich
bewust van de omstandigheden, van de voor- en nadelen die de isolatie hen oplegt.
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Naarmate het herstel vorderde kreeg men in toenemende mate last van de negatieve
effecten van de isolatie. De meest genoemde waren een gebrek aan bewegingsvrijheid
en het gemis van sociaal contact.
Het is wel heel benauwend hier. …ik moest maar wat rond lopen op mijn kamer en er
valt weinig rond te lopen! Er is weinig keus: of op het bed of op die stoel (A, 24-122014)) Want eigenlijk mag ik niks. Ik mag niet beneden op mijn gemak even koffie
gaan drinken met mijn vriendin. (D, 23-02-2015)
De respondenten herinneren zich enerzijds een periode van nauwelijks bewust zijn van
de maatregelen tot anderzijds een periode waarin ze de hele dag met de (overwegend)
negatieve gevolgen geconfronteerd werden.
Privacy en alleen voelen
Ook in het alleen op een kamer liggen is een ambivalentie te ontdekken. Als
tegenhanger van de negatieve gevoelens van afzondering, alleen zijn en afgesloten te
zijn beschrijven alle respondenten de weldaad van privacy. De privacy en de rust van
een eenpersoonskamer worden erg gewaardeerd, gedurende de hele opname is men
zich hiervan bewust. Een respondent kon hier heel kort over zijn:
Privacy. Top ja, (B, 28-01-2015)
Het waren met name de bezoekmomenten waarop het alleen op een kamer liggen als
positief ervaren werd. Het bezoek kon onbeperkt aanwezig zijn zonder dat andere
patiënten hierdoor gestoord werden. De respondenten genoten van deze momenten en
waren de verpleegkundigen dankbaar dat zij dit toestonden.
Als ze dan wat langer bleven zitten en dat kon soms wel drie uur langer zijn dan het
bezoekuur… dat is dan wel heel nobel dat ze daarin tegemoet wilden komen. (C, 2801-2015)
De respondenten vertelden allen dat gedurende het verblijf in de isolatiekamer het
bezoek van familie en vrienden voor hen van groot belang was. Het bezoek is
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aandachtig met hen in gesprek en zorgt voor een prettige invulling van de tijd. Dit
waren de hoogtepunten in de dag.
Over zoveel uur dan is het bezoekuur. Je leeft echt naar die momenten toe. …een soort
lichtpuntjes van de dag. Een soort communicatie naar de buitenwereld. (C, 06-022015)
Het geeft een veilig en vertrouwd gevoel als men met het bezoek alleen kan zijn.
…het is prettig met je eigen mensen om je heen. (C, 06-02-2015)
Samenvattend
Het tweede thema dat door alle respondenten beschreven wordt en gedurende de hele
opnameperiode benoemd wordt is de ambivalentie van de situatie. Er wordt informatie
verstrekt, dus er wordt verwacht dat men op de hoogte is van de maatregelen. Deze
aanname is niet terecht. Er is gedurende het verblijf een toenemende onzekerheid
omtrent deze maatregelen. Men heeft het gevoel niet bij de zorgverleners terecht te
kunnen voor antwoorden. Dit gegeven veroorzaakt twijfel en nog meer onzekerheid.
Aan de andere kant weet men precies te benoemen wanneer een zorgverlener van de
protocollen afwijkt.
In de beleving tussen het begin van de opname en in een later stadium, waar men al
weer aan de betere hand is, zitten grote verschillen. Hoe zieker men was hoe minder
last men had van de maatregelen. Men vond het prettig om in alle rust en privacy
verpleegd te worden als men ernstig ziek was. Maar naarmate men opknapte kreeg
men steeds meer last van de bewegingsbeperking en het gemis aan sociaal contact.
De familie en vrienden zijn bepalend voor de gemoedstoestand van de respondenten.
Zij leven naar hun bezoekmomenten toe. Het wordt belangrijk gevonden dat het
ziekenhuispersoneel hen daarin de vrije hand geeft.
Het alleen op een kamer liggen werd, soms per moment, als dubbel ervaren.
Voortdurend worden de respondenten heen en weer geslingerd tussen negatieve
gevoelens veroorzaakt door het alleen zijn en het prettige gevoel van privacy op hun
eenpersoonskamer.
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4.3 Vervreemding
Daar zit je dan! Opgenomen in een normale patiëntenkamer met de boodschap om die
niet te verlaten. Je bent als enige de hele dag in die kamer. Gelukkig komen vrienden
en familie vaak op bezoek. Het uitzicht valt tegen, het toont een binnenplaatsje of de
muur van een andere ziekenhuisvleugel. Iedereen zorgt zo goed mogelijk voor je, maar
wel op de tijden dat het de zorgverleners uitkomt. Wat doet isolatieverpleging met de
gemoedstoestand van een patiënt?
Verlies van identiteit
Als men eenmaal opgenomen is zeggen de respondenten zich niet dezelfde persoon te
voelen als die zij normaal zijn. Regelmatig wordt in de interviews verwezen naar wie
zij normaal wél zijn of hoe zij in een normale situatie zouden reageren.
Zij schrijven dit maar deels aan hun ziekte toe. Die legt beperkingen op en zorgt er
voor dat hun lichaam niet meer normaal kan functioneren. Een respondent liet
voorafgaand aan het interview zijn tablet zien met daarop de foto’s van zijn laatste
vakantie in Tunesië. “Ja, toen zag ik er nog goed uit,” (D, 23-02-2015) : was zijn
commentaar. Hij wilde hiermee laten zien wie hij normaal was. Dat was dus niet die
zwakke, magere man die in het bed lag.
Tijdens het verblijf in isolatie hadden de respondenten het gevoel alsof ze geen deel
meer uitmaken van de maatschappij en hun gewone leven daarin. Het gewone leven
lijkt ver weg.
Je hebt niet echt meer een binding naar de buitenwereld. Je kunt het geen vakantie
noemen. Maar wel echt gewoon weg, je bent er uit. (C, 06-02-2015)
	
  
Maar ook met de omgeving waarin ze zich nu bevinden voelen ze zich niet verbonden.
Het afdelingsgebeuren gaat grotendeels langs hen heen en men heeft het idee dat men
niet gezien wordt als patiënt. Een respondent zei:
Ze zien je niet liggen…je wordt gewoon vergeten. (A, 24-12-2014)
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Verstoorde zorgrelatie
De respondenten vertelden het meeste contact te hebben met de verpleegkundigen,
maar ook deze contacten verliepen moeizaam. Een respondent vertelde dat zij door de
houding van de verpleegkundigen ontmoedigd werd om extra zorg of aandacht te
vragen:
En vaak werd er gezegd: …het is wel een hele onderneming, wil je dat dan wel? Ik
denk dan:”Leg je nou de woorden in de mond?” … Vraag het eigenlijk maar niet want
ik heb heel veel werk. (C, 06-02-2015)
De kansen om een relatie op te bouwen werden ook verminderd doordat
verpleegkundigen hun handelingen ‘verzamelden’ zodat ze zo weinig mogelijk in de
kamer hoefden te komen. Hier kon men, tot op zekere hoogte, begrip voor opbrengen.
Een voorbeeld hiervan gaat over het eten. Het eten werd in de sluis gezet en vervolgens
werd er gewacht met opdienen tot er iemand naar binnen moest. Een respondent zei
hierover:
Maar ook vaak dat het avondeten gewoon koud was. En die verpleegkundige zijn
natuurlijk ook gewoon druk in de weer. En dat snap ik natuurlijk. Maar ik mocht mijn
bed niet uit en dan kon er wel een tijd overheen gaan. (C, 06-02-2015)
Voor een andere respondent betekende dit zelfs een belemmering om te eten. Hij was
herstellende na een grote buikoperatie en had het advies gekregen om te proberen hoe
het zelf eten ging. Hij voelde zich bezwaard om eten te laten komen en om het
vervolgens niet op te eten.
Ik vind het ook zo’n gedoe dat die mensen die dat eten komen brengen ook elke keer
weer handschoenen aan moeten… (D, 23-02-2015)
De zorg werd door de beperkte bezoeken van de verpleegkundigen duidelijk minder
van kwaliteit. Volgens een respondent deed haar arts er alles aan om maar zo weinig
mogelijk bij haar te hoeven komen:
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Ik hoorde de arts tegen het verplegend personeel zeggen: “Oh, dat is dat meisje die in
isolatie ligt, controleer jij maar even die wond want anders moet ik me omkleden”. (C,
06-02-2015)
Zij voelde zich hierdoor gekwetst. Soortgelijke incidenten resulteerden in een
moeizame, afstandelijke relatie tussen de respondenten en het zorgteam.
Eenzaamheid
Buiten de bezoektijden en de zorgmomenten waren de respondenten alleen op hun
kamer. Zij vonden het moeilijk te omschrijven hoe hun beleving hiervan was. Ook na
enige ervaring met isolatie bleef het ‘alleen zijn’ moeilijk om te verwoorden. Het
verbod om van de kamer af te gaan vond een respondent het ergste:
…dat je gewoon altijd hier moet blijven. Alleen. (A, 24-12-2014)
Gevoelens van alleen zijn en eenzaamheid werden door alle respondenten beschreven.
Een soort van drukkend gevoel dat de hele dag aanwezig was.
Maar ik voel mij daar wel, ja eenzaam is een heel groot woord, maar wel
afgezonderd, afgesloten. Wat het nou echt in houdt om daar te liggen, dat is meer iets
wat je aan den lijve ervaart. (C, 06-02-2015)
Wat alle respondenten beschrijven is wat het verblijf in isolatie met hun
gemoedstoestand doet; het maakt hen lusteloos en passief. Men is zich daar niet
voortdurend van bewust. De deprimerende invloed van de situatie openbaart zich het
sterkst op de momenten dat die situatie even onderbroken wordt. Een respondent
omschrijft haar ervaring hierover als volgt:
Ik knapte niet genoeg op. Toen hebben ze me in de rolstoel ingepakt, naar buiten. En
toen was mijn zoon met de hond gekomen. Naar dat bankje. En hij zag mij... En ik
janken… Nou een week later was ik thuis. Was helemaal beter (B, 28-01-2015)
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Negatieve gevoelens
Het voortdurende gevoel van in een vervelende, onprettige situatie te zitten werd vaak
benoemd door de respondenten. Een respondent schreef veel van zijn ellende toe aan
de kamer, waar hij al drie maanden verpleegd werd…
Kamer 1 is echt een verschrikking. Hartstikke koud…deuren kapot…tocht als een
gek…scherpe lampen… hele nacht rijden er karretjes… (D, 23-02-2015)
Van alle negatieve gevoelens die ervaren werden, waren verontwaardiging en
onverschilligheid de meest genoemde. De respondenten toonden zich verontwaardigd
dat de maatregelen ‘zo maar’ opgelegd konden worden, zonder inspraak of overleg.
En dat was heel frustrerend. …eigenlijk vind ik dat een beetje onbeschoft. (D, 23-022015) Maar ja, daar lach je dan een beetje mee om omdat je er eigenlijk zelf ook niet
echt iets aan kan doen natuurlijk. (C, 06-02-2015)
Met het idee in het achterhoofd geen invloed te hebben over de situatie werd een
afstandelijke houding aangenomen door de respondenten. Pogingen tot het leggen van
contact en het krijgen van inspraak werden gestaakt en men trok zich terug in zichzelf.
Nou gisteren had ik wel effe zo’n dag dat, een baaldag zeg maar. Ik dacht: ze kunnen
me wat. ja ik ben er gewoon een beetje klaar mee. Er is voor mij maar een ding
belangrijk en dat is mijn eigen gezondheid en de rest wat er bij komt denk ik: ze zien
maar…(A, 24-12-2014)
Uit alle interviews bleek dat men op den duur wantrouwig werd naar het personeel toe.
Een respondent gaf toe dat ze meermaals achterdocht gevoeld had over de motivatie en
inzet van de verpleegkundigen.
Nou blijft natuurlijk de vraag, wat zeg je tegen je patiënt, zodra je uit de isolatie loopt,
verder die gang op. Je gaat ervanuit dat ze alles doen natuurlijk maar voor hetzelfde
geld heeft ze niet de moeite genomen.(C, 6-2-2015)
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In al deze negatieve gedachten herkennen de respondenten zich niet als de persoon die
zij normaal zijn. Een van de respondenten zegt hierover:
Voor 99% werd ik geleefd en 1 % was ik nog mezelf. (B, 28-01-2015)
Samenvattend
In dit derde thema voelen de respondenten een vervreemding van de omgeving en van
de persoon die zij normaal zijn. Mensen zijn zichzelf ‘kwijt’, ze herkennen zichzelf
niet meer. Ze vertellen in de interviews nadrukkelijk wie zij normaal zijn en volgens
welke standaard zij normaal gesproken leven. Men voelt zich buiten hun normale leven
geplaatst.
Maar ook de ziekenhuiswereld is er een waar zij niet aan deelnemen. De
omstandigheden in isolatie bieden onvoldoende houvast om zich mee te identificeren.
De zorgverleners zijn te weinig aanwezig om een goed contact mee op te bouwen. Als
patiënt voelen de respondenten zich niet gezien. In hun beleving voelden allen zich
eenzaam en alleen. Dit alles resulteert in passiviteit en gelatenheid. Er ontstaat
wantrouwen jegens het zorgteam en over de reden van isolatie. Men ligt veel op bed,
ontplooit weinig activiteiten en voelt zich gedwongen om de situatie te accepteren.	
  
Tot zover de beschrijving van de resultaten. Met behulp van deze bevindingen zullen
in de volgende paragraaf de resterende deelvragen beantwoord worden.

4.1 Beantwoording deelvragen 2, 3, 4 en 5
De antwoorden van alle deelvragen vormen de basis van de beantwoording van de
hoofdvraag. In deze paragraaf vindt de beantwoording van de deelvragen twee tot en
met vijf plaats.
2. Hoe ervaren patiënten het gegeven dat zij besmet zijn en in isolatie verpleegd
moeten worden?
Alle respondenten vonden het feit dat zij besmet waren een extra belasting, die
bovenop hun reeds bestaande ziekte kwam. Het voelde alsof zij hierdoor nog zieker
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gemaakt werden, alsof ze een enge, dodelijke ziekte hadden. Zij voelden zich daardoor
in een aparte positie geplaatst. De oorzaak en mogelijke gevolgen van de besmetting
werden niet naar tevredenheid van de respondenten uitgelegd, ook na eigen onderzoek
op internet bleef hier onzekerheid over. De grote hoeveelheid aan beschermende
maatregelen voor een ‘onduidelijke reden’ wekte verontwaardiging op. Men voelde
zich schuldig en soms zelfs vernederd, mogelijk doordat men het onderwerp was van
discussie en door het vele extra werk die ‘hun’ besmetting met zich meebracht.
Het feit dat zij alleen op een kamer verpleegd moesten worden werd geaccepteerd als
onderdeel van de maatregelen. Omdat de gevoelens hierover overwegend positief
waren, was dit geen probleem voor de respondenten. De rust en privacy van de
eenpersoonskamer werden erg gewaardeerd. Vooral in het begin van de opname en als
men zich erg ziek voelde had men hier behoefte aan, maar zeker ook gedurende de
resterende tijd. Men had een eigen plek die men niet hoefde te delen met andere
patiënten. Zij hadden geen last van anderen en zij hoefden niet bang te zijn dat zij
overlast voor anderen veroorzaakten. Het feit dat familie en vrienden onbeperkt op
bezoek mochten komen, draagt volgens de respondenten zeker ook bij aan de positieve
beleving van de isolatiekamer.
3. Hoe ervaren patiënten de invloed van het verblijf in een isolatiekamer op hun
welbevinden?
Geïsoleerd, als alleen op een eiland. Men neemt geen deel aan het maatschappelijk- of
ziekenhuisleven. Men zit letterlijk en figuurlijk alleen. Niet gehoord, niet gezien.
De besmetting was bij twee respondenten al bekend voordat zij opgenomen werden.
Het bleek dat ook zij zich niet voor konden bereiden op de effecten van het verblijf in
isolatie. De verwachting die zij hadden bleek niet te kloppen met de ervaring die zij
ondergingen. Deze bewustwording kwam pas tot hen tijdens de opname. De beleving
van isolatie vonden allen moeilijk te omschrijven. Mogelijk door de ambivalentie van
de ervaring was hier geen eenduidig antwoord op te geven. Waar men aan de ene kant
het fijn vond om alleen te liggen had men aan de andere kant een gevoel van
eenzaamheid, van alleen op de wereld te zijn. Men genoot enerzijds van de rust van de
eenpersoonskamer en anderzijds werkte het gebrek aan activiteiten lusteloosheid en
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passiviteit in de hand. Dit ging zelfs zo ver dat men soms niet eens de interesse op kon
brengen om naar buiten te kijken. Bij de respondenten kwam dit besef pas achteraf,
terwijl zij reflecteerden op hun verblijf. Door observaties van de onderzoekster bleek,
dat de twee die nog in isolatie verkeerden dit gedrag wel vertoonden maar er geen
melding van maakten.
4. Hoe ervaren patiënten de invloed van isolatieverpleging op hun zelfbeeld?
De omstandigheden kunnen maken dat de respondenten zichzelf niet meer herkennen
als de persoon die zij normaal zijn of willen zijn. Hun lichaam functioneert niet
normaal, het ziet er anders uit en zij kunnen de normale dagelijkse bezigheden niet
meer uitvoeren. Het lijkt alsof de maatregelen van de isolatie de oorzaak zijn dat ook
de normale ziekenhuisroutine aan hen voorbij gaat. De respondenten bevinden zich in
een situatie waarin geen omstandigheden zijn om zich mee te identificeren of die
houvast kunnen geven. Er lijkt nauwelijks sprake te zijn van de routine van een
normale dagindeling en contact met medepatiënten die tot steun kunnen zijn is
afwezig. Men heeft het gevoel er alleen voor te staan en ervaart verlies van de eigen
identiteit.
Tevens ervaart men een verlies van autonomie. De omstandigheden kunnen maken dat
men afhankelijk is van anderen. Als men ziet dat het voor de zorgverleners veel extra
werk betekent om op de kamer te komen kan men zich snel bezwaard voelen om iets
voor zichzelf te vragen. Dan nog wordt er niet altijd aan hun verzoeken gehoor
gegeven. Dit veroorzaakt gevoelens van onmacht en nietigheid. Soms veroorzaakt het
boosheid, maar bij allen ziet men de beleving van machteloosheid.
Deze gevoelens van nutteloosheid, ongeldigheid en onaanzienlijkheid kunnen leiden
tot een besef van sociale overbodigheid. Dit is een relatie gebonden begrip die in het
bijzonder ontstaat door een gebrekkige kwaliteit van bejegening door de zorgverleners
(Baart, 2011). Niet alle respondenten zijn hier even gevoelig voor en de ervaring van
de overbodigheid is wisselend. Het bezoek van familie en vrienden, waarbij men zich
wel nuttig en erkend voelt, kan compenseren wat anderen hen ‘aandoen’.
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5. Hoe ervaren patiënten de zorgrelatie tijdens isolatieverpleging?
De isolatieverpleging kan voor een verstoorde zorgrelatie zorgen. Over de relatie met
de artsen wordt nauwelijks gesproken. Het lijkt alsof zij enkel het hoognodige aan
medische zorg doen en proberen zo min mogelijk bij de patiënten te komen. Er wordt
ook niet meer van hen verwacht door de respondenten. Van de verpleegkundigen wordt
echter wel meer zorg en aandacht verwacht. Maar ook zij beperken hun bezoeken aan
de isolatiekamer en blijven zo kort mogelijk binnen. Als de respondenten
geconfronteerd worden met het vele werk dat de isolatie met zich mee kan brengen en
met de onwil van de zorgverleners om dit telkens op te moeten brengen, kan dit als een
persoonlijke belasting gevoeld worden. Men probeert zich hier niets van aan te trekken
maar dit blijkt erg moeilijk te zijn.
De respondenten meten zich een afwachtende en afstandelijke houding aan. Het lijkt
alsof zij niet het risico willen nemen om nog meer gekwetst te worden. Tevens blijkt er
weinig vertrouwen in de relatie met de verpleegkundigen te zijn. Als er iets fout gaat of
niet geregeld kan worden door de verpleegkundigen, dan wordt al snel gedacht dat zij
het wel vergeten zullen zijn of zich niet genoeg ingezet hebben.
Hiermee eindigt het vierde hoofdstuk. Met de beschikking over de theorieën van de
voorstudie, de resultaten van de interviews en beantwoording van alle deelvragen heeft
zijn alle gegevens voorhanden om, na een reflectie hierop, de centrale onderzoeksvraag
te kunnen beantwoorden.
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5. Discussie en conclusie
Dit hoofdstuk bevat de discussie en conclusie van de thesis. Om een antwoord te
kunnen geven op wat goede zorg in isolatie behelst, wordt eerst begonnen met een
kritische reflectie op de gevonden resultaten. Paragraaf 5.2 bevat vervolgens de
beantwoording van de hoofdvraag. In paragraaf 5.3 wordt een conclusie gesteld die
gevolgd wordt door enkele aanbevelingen te vinden in paragraaf 5.4.

5.1 Reflectie op bevindingen
Als de resultaten van dit onderzoek over reeds bestaand onderzoek gelegd worden, dan
blijkt dat er veel overeenkomsten zitten in de resultaten. Dit sluit aan bij de conclusie
van de literatuurstudie die van Brakel (2006) gedaan heeft: in 63 artikelen werden
structureel en opvallend veel overeenkomsten in de psychische belasting bij patiënten
gevonden. Er kan niet geconcludeerd worden dat er sinds het eerste bestudeerde
onderzoek (uit 1997) niets veranderd is voor de geïsoleerde patiënten, maar de
beleving komt nog steeds grotendeels overeen.
Objectificatie
In reeds bestaand onderzoek wordt geschreven over een zware psychische belasting en
over angst- en depressieve gevoelens die een laag zelfbeeld veroorzaakten (Davies en
Rees & 2000, Barrat et al, 2011). De ervaring van depersonalisatie wordt daar
verklaard door het feit dat er enkel fysieke zorg geleverd wordt en het tekort van
aandacht voor persoonlijke en emotionele begeleiding. In dit onderzoek ervaren de
respondenten ook een gevoel van depersonalisatie, tevens een verlies van autonomie en
sociale overbodigheid. Men voelt zich als een nummer behandeld. Volgens van Heijst
(2011) ligt hier het risico van objectificatie van de patiënt op de loer. Voor de patiënt
kan dit verwarrend zijn: men verwacht dat het zorgteam zich op de ziekte focust maar
van de andere kant wil men als mens ook gezien worden. De sociale afzondering en het
verlies van zelfregie kunnen deze ervaring versterken en kunnen een gevoel van
vernedering veroorzaken. Op de momenten dat men meer kwetsbaar is lijkt dit effect
sterker. In dit onderzoek lijkt naar voren te komen dat mensen in isolatie kwetsbaar
gemaakt worden en deze ervaring steeds meer impact heeft op de gemoedstoestand
naarmate de isolatie langer duurt. De patiënt kan hierdoor in een vicieuze cirkel
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terechtkomen van negatieve ervaringen, gevoelens van nutteloosheid, afstandelijk
gedrag en verstoorde zorgrelaties.
Bewustwording kwetsbaarheid
Uit eerder onderzoek is gebleken dat verpleegkundigen een belangrijke rol kunnen
hebben in de verzorging van de patiënten (Campbell, 1999). Zij dragen zorg voor de
informatievoorziening, de emotionele ondersteuning en spelen een cruciale rol in de
bemiddeling met de andere disciplines. Dit onderzoek haakt hierbij aan. Zo blijkt dat er
van verpleegkundigen ook meer verwacht wordt dan van artsen. Volgens de
respondenten gedragen de verpleegkundigen zich niet alsof ze ervan bewust zijn wat
patiënten ervaren in de isolatiekamer. Zorgethische inzichten over kwetsbaarheid
zouden hierbij kunnen helpen (Baart, 2014, pp. 47 - 51). De patiënt wordt op
verschillende niveaus van kwetsbaarheid bedreigd. Door ziekte wordt de diepste laag,
de broosheid, aangetast. Ook de breekbaarheid staat onder druk omdat de patiënt in een
vreemde omgeving geplaatst is, zijn sociale zekerheid ontbreekt, zijn positie is
machteloos en men ziet de hulpeloosheid toenemen naarmate de opname langer duurt.
Ook de raakbaarheid en verwondbaarheid van deze patiënten wordt vergroot. Kleine,
voor ander onbelangrijke dingen spelen een grote rol in hun dag. Bijvoorbeeld het
tijdstip van wassen of eten.
Een goed startpunt zou kunnen zijn om de bewustwording te bewerkstellingen bij
zorgverleners van het feit dat kwetsbaarheid bij het leven van ieder mens hoort. Het
besef dat de individuele patiënt kwetsbaar gemaakt wordt door de omstandigheden en
dat het iedereen gedurende het leven kan overkomen. Zowel voor de verpleegkundigen
als voor de artsen zou het goed kunnen zijn om, tegen de achtergrond van deze
gedeelde kwetsbaarheid, het perspectief van de patiënt in te nemen. Om vandaaruit te
kunnen bezien voor welke opgaven en problemen die staat en vervolgens weer terug te
keren naar het eigen perspectief. Dan pas kan men mogelijk besluiten welke zorg de
beste is voor die individuele patiënt. Dit inzicht zou men kunnen gebruiken voor de
organisatie van het zorgproces.
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Fasering van zorg
Zoals de respondenten hebben gezegd blijkt dat de medische en verpleegkundige zorg
te lijden hebben onder de weinige, korte bezoeken van de zorgverleners. Alleen de
hoogst nodige medische zorg wordt gegeven. De overige zorg wordt gebundeld om zo
min mogelijk contactmomenten te hebben. Hierdoor kan het zijn dat de vraag naar zorg
niet gehoord of opgemerkt wordt. In reeds bestaand onderzoek werd dit ook
beschreven (Barrat et al, 2011). Het kan gebeuren dat zorg hierdoor ontoereikend
uitgevoerd wordt en er is mogelijk een negatieve invloed op de relatie met het
zorgteam. Als men de vijf fasen van zorg (Tronto, 2013) bestudeert, wordt zichtbaar
gemaakt waarom dit is. We zien dan dat er in verschillende fasen tekort geschoten
wordt en dat de continuïteit van het proces onderbroken wordt. De zorgbehoefte wordt
niet opgemerkt (1ste fase) , omdat men zo weinig op de kamer is en het zorgteam neemt
de zorg niet op zich (2De fase). De evaluatie van de vierde fase ontbreekt hierdoor en
het zorgproces wordt niet aangepast. In plaats van een zorgproces waarbij de fasen
elkaar opvolgen en versterken heeft men nu te maken met een opeenvolging van
handelingen en contacten die door diverse zorgverleners op een verschillende manier
uitgevoerd en beoordeeld worden. Alhoewel het een theoretische indeling is en de
fasen in elkaar overlopen, kan het bewust opvolgen van de fasen door het zorgteam een
zorgproces op gang brengen waar alle aspecten van zorg aan bod komen. Het proces
kan op die manier in een opwaartse spiraal terecht komen. De geleverde zorg zou
hierdoor beter kunnen worden en de ervaring van die zorg zal daardoor positiever
worden.
Belang van bezoek
De respondenten maken allen melding van positieve gevoelens. Opvallend is dat in
reeds bestaand onderzoek hier weinig over beschreven is. Zo zou volgens Gaskill et al
(2005) het uitzicht van een kamer als positief en rustgevend worden ervaren. In dit
onderzoek vertellen de respondenten dat zij nauwelijks naar buiten kijken omdat er
weinig te zien is of dat zij het uitzicht niet interessant vinden. Die bevinding worden in
dit onderzoek dus niet bevestigd. De positieve ervaringen worden gerelateerd aan de
rust en privacy van de eenpersoonskamer en de vrijheid die men kreeg ten aanzien van
het bezoek. In dit onderzoek is gevonden dat bezoek van familie en naasten van groot
belang kan zijn voor de respondenten. Het blijkt erg belangrijk te zijn voor het
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psychische en emotionele welbevinden dat de mensen in isolatie onbeperkt bezoek
kunnen ontvangen. Het bezoek kan voor afleiding zorgen, kan persoonlijke aandacht
geven en kan de band met de buitenwereld zijn.
Baart (2011) heeft dit belang beschreven in verband met de gevoelens van sociale
overbodigheid. Hij beschrijft het als een maatschappelijk fenomeen. Maar de
voorwaarden voor het ontstaan van die gevoelens kunnen in de situatie van geïsoleerde
verpleging ook aanwezig zijn. Men kan zich overbodig (alles wat men thuis kan, is in
het ziekenhuis niet nodig), ongeldig (wat van belang is wordt door anderen verworpen
en men heeft geen invloed op beslissingen) en onaanzienlijk (men wordt vriendelijk
behandeld en aangehoord, maar men heeft nauwelijks iets te zeggen) voelen. De
respondenten geven aan deze ervaringen te hebben in de omgang met het zorgteam. Dit
kan een reden zijn waarom het bezoek zo belangrijk gevonden wordt. Het bezoek kan
compenseren waarin zorgverleners te kort schieten. Dit is het eigen domein van de
patiënt waar men wel erkenning krijgt en nuttig voelt.
Zorgrelatie
Deze positieve aspecten lijken niet gerelateerd te worden aan de contactmomenten met
de zorgverleners. Opvallend is hier dat geen van de respondenten een specifieke
zorgverlener bij naam noemt of iets vertelt over de relatie die ze met hen hebben. Ook
niet diegene, die al een aantal maanden op dezelfde afdeling verpleegd wordt en
waarvan verwacht mag worden het zorgteam inmiddels goed te kennen. Mogelijk is dit
een aanwijzing dat de zorgrelatie niet als optimaal wordt ervaren door de respondenten.
Volgens de zorgethiek komt goede zorg tot stand in een zorgrelatie, die gebaseerd is op
vertrouwen en waar de individuele zorgbehoefte centraal staat (Walma, 2011). De
zorgrelaties van de respondenten lijken te worden overschaduwd door wantrouwen
jegens het zorgteam en geen van de respondenten lijken het gevoel te hebben dat hun
zorgbehoefte centraal gesteld werd. Men kan zich afvragen waar de waarde van de
verleende zorg dan in zit. Kan men zinvol handelen als er geen of slechts een minimale
zorgrelatie is? Hier zou een taak voor de verpleegkundigen kunnen liggen. Ook al zijn
zij weinig op de kamer, zij zouden wel het vertrouwen van de patiënt kunnen winnen
en zich kunnen focussen op diens behoeften. Kwetsbaar gemaakte en afhankelijke
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mensen, zoals geïsoleerd verpleegden, moeten niet hoeven knokken voor goede zorg.
Die zou aangeboden moeten worden en vrijelijk beschikbaar moeten zijn (van Heijst,
2014). Het professionele repertoire van de zorgverleners zou hiervoor uitgerust moeten
zijn. Volgens van Heijst (2014) zouden menslievendheid, aandachtigheid, mededogen,
interesse en plezier in de omgang met mensen basiskwaliteiten moeten zijn, die iedere
zorgverlener in zijn of haar repertoire zou moeten hebben. Om dit te kunnen bereiken
is in de aanbevelingen een suggestie gedaan.
Belemmeringen in het streven naar goede zorg
Door de utilistische houding die beleidsmakers aannemen, laten zij zich door andere
waarden sturen dan zorgverleners. Zij denken waarschijnlijk in termen van efficiency,
middelen en protocollen, die zo veel mogelijk mensen beschermen tegen uitbreiding
van besmetting (Bostick, Levine en Sade, 2008). Als men als individuele zorgverlener
zich hier ook op gaat richten dan zou men los kunnen komen van het streven om goede
zorg te leveren. Door alles in te zetten op preventiemaatregelen zou het kunnen het
gebeuren dat de patiënt zonder zorg komt te zitten. Men zou de eigen professionele
waarden na moeten streven en het besef moeten hebben dat zij ‘abstracties’ zijn en
daardoor niet geheel overeenkomen met de dagelijkse werkelijkheid (Lobregt-Van
Buuren et al, 2011). Door het te strikt vasthouden aan de eigen waarden kan het zijn
dat men geen oog meer heeft voor de emergente waarden en behoeften van de
zorgvrager. Men zou de eigen waarden moeten abstraheren en aanpassen aan de
afhankelijke en kwetsbare positie van de zorgvrager om zo de best mogelijke zorg te
kunnen verlenen (Lobregt-Van Buuren et al, 2011).
Een andere belemmering in het streven naar goede zorg kan een verticale ontkoppeling
zijn (Baart, 2011). In het geval van isolatieverpleging kan dit ontstaat door de haaks op
elkaar staande belangen van de betrokken partijen. De overheid en het management
van een instelling trachten om de bevolking te beschermen tegen uitbreiding van de
besmetting (RIVM, 2013). Het isoleren kan door deze partijen van meer belang zijn
dan het leveren van goede zorg en kan als kernactiviteit gezien worden. De gehele
procedure van bronisolatie lijkt niet in het belang van de patiënt te zijn. De
verpleegkundigen hebben de taak om zo goed mogelijk voor de patiënt te zorgen
(Venvn.nl, 2012). Men kan hierdoor in een situatie terechtkomen waarin keuzes
gemaakt moeten worden tussen de belangen van de patiënt en het belang van
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management en overheid. Als de verpleegkundigen en de patiënt de zorg wel als
kernactiviteit hebben dan kunnen de isolatievoorschriften als hinderlijk ervaren worden.
Dit uit elkaar groeien van zorgtaken kan afbreuk doen aan de kwaliteit van de
geleverde zorg (Baart, 2011).
Door het besef dat de patiënt niet geheel autonoom is, kwetsbaar gemaakt wordt,
beperkt wordt in zijn mogelijkheden en vaak beïnvloed wordt door emoties kan men
zich realiseren dat de zorgrelatie niet symmetrisch is (van Heijst, 1995). Door deze
asymmetrie in de zorgrelatie kan het voorkomen, dat er van de zorgverlener meer
initiatief verwacht wordt om een goede relatie op te bouwen dan van de patiënt. In dit
onderzoek lijken de zorgverleners hierin tekort te schieten. Mogelijk zou een
uitbreiding van hun professionele repertoire, in de vorm van de presentiebenadering,
hierin een oplossing kunnen bieden.
Presentiebenadering en isolatieverpleging
De presentietheorie is ontwikkeld door onderzoek te verrichten bij pastorale werkers
tijdens hun werk in achterstandswijken (Baart, 2011). Een patiënt in isolatie is
natuurlijk niet te vergelijken met de mensen die in die achterstandswijken wonen. Toch
zijn er in dit onderzoek kenmerken gevonden, die kunnen maken dat patiënten in
isolatie zich ‘sociaal overbodig’ gaan voelen. Volgens Baart (2011) komt het gevoel
van sociale overbodigheid met name voort uit de gebrekkige kwaliteit van de
bejegening.
Deze bejegening zou kunnen veranderen door gebruik te maken van de
presentiebenadering. Baart (2011) merkt hierbij op dat deze benadering een activiteit is
die complex is en veel vaardigheden vraagt aan de zorgverleners. Bij de
presentiebenadering staat de zorgrelatie centraal en kan er voor zorgen dat de
geleverde zorg als goed ervaren wordt. Baart wijst op het belang om aan te sluiten en
af te stemmen op de behoeften van de patiënt. Ook van Heijst (2011) sluit zich hierbij
aan. Zij benadrukt de verantwoordelijke rol van de zorgverleners bij de totstandkoming
van de zorgrelatie. In haar concept “Fair Care” (2014) bepleit zij dat het initiatief bij de
zorgverleners zou moeten liggen. Zorgverleners zouden zich kunnen bekwamen in
presentie om hun professionele repertoire te verbreden. Zij kunnen dan op eigen
initiatief en vanuit een gefundeerde professionele houding de geïsoleerde patiënten
benaderen en mogelijk voorkomen dat de patiënten zich, ondanks het feit dat zij
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omgeven worden door een gebouw vol met mensen, zich eenzaam gaan voelen in het
ziekenhuis.

5.2 Beantwoording hoofdvraag
Wat zou goede zorg in isolatie moeten behelzen, gezien de ervaringen van MRSA- of
VRE- positieve patiënten, die geïsoleerd verpleegd worden?
De ervaring van het verblijf in isolatie lijkt ambivalent te zijn. Enerzijds heeft men een
positieve beleving en ziet men de voordelen van de eenpersoonskamer. De privacy die
men heeft wordt erg gewaardeerd en voelt aan als een voorrecht. De respondenten
liggen alleen op een kamer, ervaren alle rust en zeggen geen overlast van andere
patiënten te hebben. Ook de onbeperkte bezoektijden worden gezien als ‘lichtpunten’
van de dag. De respondenten zijn hier enige uren per dag mee bezig en ervaren dit als
een noodzakelijkheid om het verblijf dragelijk te maken.
Anderzijds hebben de respondenten moeite met de beperkte bewegingsvrijheid en het
compleet afhankelijk zijn van anderen. Men mag de kamer niet verlaten en moet
afwachten totdat er iemand binnenkomt om zorg te verlenen. Deze afhankelijkheid kan
heel kwetsbaar maken (Baart, 2014). Respondenten zeggen bijvoorbeeld zich al
gekwetst te voelen door zorgverleners, die laten merken dat zij het veel moeite vinden
om binnen te komen of die iets beloven en vervolgens die belofte niet nakomen.
Respondenten kunnen zich hierdoor vernederd voelen en het kan maken dat men zich
schuldig voelt als veroorzaker van het extra werk (van Heijst, 2011).
Volgens de respondenten worden de zorghandelingen goed uitgevoerd. Het soms
langer moeten wachten op zorg wordt door de patiënten geaccepteerd. Toch zeggen de
respondenten dat zij de geleverde zorg niet als goed ervaren. Waar kan dit aan liggen?
Over de uitvoering van de medische of verpleegkundige handelingen zijn weinig
klachten. Die lijkt goed op orde en wordt volgens de standaard uitgevoerd. Met name
de bejegening en de houding van de zorgverleners lijken veel invloed op de
gemoedstoestand van de respondenten te hebben. Vooral de incidenten waarbij men
zich negatief kritisch over de situatie of de respondent uitspreekt lijken een diepe
indruk achter te laten. Het verblijf in de isolatiekamer kan al een negatieve invloed op
het zelfbeeld te hebben (Davies en Rees, 2000 & Barrat et al, 2011) en door
soortgelijke incidenten kan het effect nog sterker worden. Dit kan resulteren in een
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gemoedstoestand die veel overeenkomsten vertoont met een depressie; de
respondenten lijken gedrag te vertonen van passiviteit, gelatenheid, afstandelijkheid
lusteloosheid (Davies en Rees, 2000 & Barrat et al, 2011).
Wat zou de ervaring van zorg kunnen verbeteren bij geïsoleerde verpleging? Gezien de
kwetsbare en afhankelijke positie van de respondenten zou het initiatief voor actie bij
de zorgverleners kunnen liggen (Campbell, 1999). Een betere ervaring van de
ontvangen zorg zou bereikt kunnen worden door een menslievende houding aan te
nemen, die aansluiting zoekt bij de individuele behoeften van de patiënt (van Heijst,
2011). Er zou aan een zorgrelatie gewerkt moeten worden waarin de zorg weer centraal
komt te staan en die gebaseerd is op vertrouwen en wederzijds respect. Deze relatie
zou de kern moeten zijn van de zorg (Baart, 2014 & van Heijst, 2011). Deze
zorgrelatie zou van goede kwaliteit kunnen zijn als er gebruik gemaakt zou worden van
inzichten uit de presentiebenadering. Die zou een meerwaarde aan de geleverde zorg
kunnen geven waardoor die zorg als goed ervaren zou worden.
Samenvattend kan men zeggen dat de beleving van geïsoleerde verpleging overwegend
negatief is en dat het de verantwoordelijkheid van het zorgteam zou moeten zijn om de
zorgrelatie te verbeteren en zo de beleving van de geleverde zorg positiever te maken.

5.3 Conclusie
Geïsoleerd verpleegde patiënten zitten in een kamer omringd door een ziekenhuis vol
met mensen: medepatiënten, mensen die voor een poliklinische afspraak komen, die op
bezoek komen of die er werken. Wat de afstand betreft lijkt iedereen dichtbij te zijn.
En toch lijkt dit alles onbereikbaar voor de geïsoleerde patiënten. Zij lijken geen
sociaal contact te kunnen krijgen met de overige mensen in het ziekenhuis en mogen
niet even de gang oplopen om zich te laten zien. In hun beleving krijgen zij een aparte
behandeling. Een behandeling die afstandelijk en soms zelfs vijandig lijkt. Pogingen
om een goede zorgrelatie op te bouwen lijken te mislukken, ondanks pogingen van
zowel de patiënt als het zorgteam. De isolatiekamer lijkt een eenpersoonseiland
midden in het ziekenhuis.
Door verpleging in isolatie kunnen patiënten in een neerwaartse spiraal terecht komen.
Men kan kwetsbaar gemaakt worden door de omstandigheden. Door het verlenen van
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enkel fysieke zorg ervaren de respondenten een gevoel van depersonalisatie. Door
negatieve ervaringen lijkt er een afstandelijke houding te ontstaan bij de patiënten
waarin alleen de hoogstnodige zaken uitgewisseld worden. Het personeel kan daardoor
op zijn/haar beurt ontmoedigd worden om de zorgrelatie te verbeteren, terwijl dat wel
van hen verwacht zou kunnen worden. Vervreemding van de zorgrelatie en het
ziekenhuisgebeuren kan zo in gang gezet worden. Aansluitend bij van Heijst en Baart,
kan de onderzoekster concluderen dat het de moeite waard lijkt te zijn om te investeren
in het professionele repertoire van de zorgverleners en zo op een positieve wijze een
goede zorgrelatie te bewerkstelligen. De presentiebenadering lijkt hiervoor een
geschikt instrument.

5.4 Aanbevelingen
Een eerste aanbeveling is scholing van zorgpersoneel in de presentiebenadering.
Hiermee zou een goede zorgrelatie opgebouwd kunnen worden en het zou veel
negatieve gevoelens weg kunnen nemen bij de patiënt (Baart, 2014). De zorgverlener
kan dan de positieve ervaring krijgen die voortkomt uit het verlenen van goede zorg en
kan hierin een hernieuwde, intrinsieke motivatie vinden om het werk zo goed mogelijk
uit te oefenen (van Heijst, 2011).
Een tweede aanbeveling is om meer kwalitatief empirisch onderzoek in de
fenomenologische traditie te verrichten. Kwalitatief omdat men hiermee de kwaliteit
van de geleverde zorg onderzoekt en fenomenologisch omdat men dan dicht bij de
beleefde ervaring van de ontvangen zorg komt. Door de kwaliteit van de zorg te bezien
vanuit het perspectief van de zorgontvanger kan men een evaluatie verkrijgen, die
noodzakelijk is om het zorgproces aan te passen. De patiënt krijgt hierdoor een stem.
Soortgelijk onderzoek zou ook vanuit het perspectief van verpleegkundigen gedaan
kunnen worden. Hierdoor zou een nog completer en rijker beeld van beleefde
ervaringen betreffende isolatieverpleging bereikt kunnen worden. Men zou nog meer
informatie hebben om het zorgproces te kunnen optimaliseren.
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6 Kwaliteit van het onderzoek
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de onderzoekster de kwaliteit van het onderzoek
heeft bewaakt. Door kritische reflectie op het onderzoek komen tekortkomingen of
fouten aan het licht. Er zijn een aantal manieren waarop de onderzoekster de kwaliteit
van het onderzoek kan waarborgen. Deze zijn vastgelegd als de eisen van
betrouwbaarheid en validiteit en zijn bedoeld om de kwaliteit van het onderzoek zo
hoog mogelijk te houden (Verhoeven, 2011, p 317).

6.1 Validiteit
Met validiteit wordt bedoeld de mate waarin systematische fouten voorkomen in het
onderzoek (Verhoeven, 2011, p 320). Er wordt gekeken naar de geldigheid of
zuiverheid van onderzoek. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen externe en interne
validiteit.
Externe validiteit of wel populatievaliditeit
Hier wordt gekeken of de gebruikte steekproef de juiste afspiegeling van de populatie
is. De steekproef moet in een aantal relevante kenmerken lijken op de totale populatie
(Verhoeven, 2011, p 198). Voor de steekproef zijn vier personen geselecteerd volgens
specifieke criteria. Deze staan in paragraaf 3.2 weergegeven. Doordat de steekproef
select is en slechts uit vier personen bestaat, staat de generaliseerbaarheid ter discussie.
Generaliseerbaarheid is echter geen doel van dit onderzoek. Het doel is hier om inzicht
te verkrijgen in de belevingswereld van de respondenten in een specifieke situatie. De
belevingswereld van deze respondenten is hier het belangrijkste. Deze werkelijkheid is
intact gelaten en als uitgangspunt voor analyse gebruikt. Dit wordt gedaan om de
inhoudelijke generaliseerbaarheid te vergroten.
De respondenten worden allen op de hoogte gesteld van het feit dat het interview ten
behoeve van onderzoek is. Een onafhankelijk onderzoek, waarbij de gegevens van
meet af aan geanonimiseerd zullen worden. Hiermee beoogt de onderzoekster een zo
open mogelijk gesprek te voeren in een veilige setting, waarbij de respondent zich niet
geremd voelt of sociaal wenselijke antwoorden geeft.
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Interne validiteit
Bij het bepalen van de interne validiteit beoordeelt men of de onderzoekster in staat is
om de juiste conclusies te trekken. Conclusies die stand houden en kritiek kunnen
overleven (Verhoeven, 2011, p 322). De onderzoekster heeft hiervoor het proces
inzichtelijk gemaakt en heeft zich laten toetsen door de begeleider van de UVH. Er
wordt gewerkt met originele data die op band en transcript vastliggen. De methode van
analyseren wordt nauwgezet beschreven en verantwoord in het verslag. ‘Peer
evaluation’ door de begeleider van de UVH zorgt voor een klankbord en bewaking van
de kwaliteit van het onderzoek.
De onderzoekster is zich steeds bewust geweest dat de ervaringen van de respondenten
een andere grondslag kunnen hebben dan isolatieverpleging en dat bijvoorbeeld de
ziekte of de persoonlijke omstandigheden ook een rol spelen in de beleving. Tijdens de
analysefase heeft zij dit in het achterhoofd gehouden en aan bepaalde tekstfragmenten
een andere zwaarte toegekend.11
De gevonden overeenkomsten met vergelijkbaar, reeds bestaand onderzoek, vergroten
de geldigheid van dit onderzoek. Onafhankelijk is de onderzoekster tot dezelfde
resultaten gekomen.

6.2 Betrouwbaarheid
Bij het beoordelen van de betrouwbaarheid van het onderzoek wordt nagegaan in
hoeverre in het onderzoek toevallige fouten voorkomen (Verhoeven, 2011, p 318). Het
onderzoek moet derhalve herhaalbaar zijn. Kwalitatief fenomenologisch onderzoek
heeft een open benadering en het format voor analyse wordt tijdens het onderzoek
ontwikkeld. De herhaalbaarheid staat hierdoor onder druk. Een goede verslaglegging
van de gebruikte methode is hier van belang. De beargumentering van de
probleemstelling en onderzoeksopzet zijn hierbij het belangrijkste uitgangspunt. De
methode wordt inzichtelijk gemaakt door alle genomen stappen te beschrijven.
De interviews worden digitaal opgenomen en woordelijk uitgetypt. De originele
opnames en transcripten blijven bewaard ter inzage en voor eventuele her-analyse.
Controle aan de hand van deze transcripten is hierdoor te allen tijde mogelijk.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11	
  Bijvoorbeeld: verschil is gemaakt door afhankelijkheid door bedrust in verband met ziekte en
afhankelijheid doordat men de kamer niet af mocht in verband met isolatie.
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Er wordt gebruik gemaakt van ‘peer evaluation’. De thesis begeleider van de UVH zal
voortdurend het proces volgen en van commentaar voorzien. Triangulatie van
onderzoeksmethoden wordt toegepast door de materie van twee kanten te benaderen.
Enerzijds wordt er data verzameld door het afnemen en analyseren van interviews en
anderzijds wordt wetenschappelijke literatuur gelezen om de resultaten te
onderbouwen.
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8 Bijlagen
1 Fasering van het geheel
Voorbereidende fase (oktober 2014 tot februari 2015)
In de voorbereidende fase heeft de onderzoeker de volgende initiatieven genomen:
1. Een literatuurstudie rond de thema’s isolatieverpleging, zorgethiek, wat verstaat
men onder goede zorg, afhankelijkheid en kwetsbaarheid; beroepshouding van
zorgverleners en de relatie tussen zorgverlener en patiënt;
2. Een zoektocht op internet en twee universiteitsbibliotheken naar eerder verricht
onderzoek over geïsoleerde patiënten;
3. Een oriënterend gesprek met de klachtenfunctionarissen en geestelijk
verzorgers van een algemeen ziekenhuis;
4. Toestemming aangevraagd bij de METC van het onderzoek ziekenhuis;
5. Aan de hand van de gesprekken en studies werd een lijst van sensitizing
concepts opgesteld ter voorbereiding op de interviews.
6. Bestuderen van zorgethische literatuur om de bevindingen van het onderzoek
mee te verbinden, in een zorgethische kader te plaatsen.

Fase van het afnemen van de interviews (december 2014, januari en
februari 2015)
In deze fase werden vier geschikte en beschikbare kandidaten geselecteerd. Het eerst
contact werd door iemand van het directe zorgteam gelegd. Bij de ontslagen patiënten
gebeurde dit telefonisch. Daarna werd een afspraak gemaakt met de kandidaat. De
locatie en het tijdstip werden gepland volgens de wens van de kandidaat. Na uitleg van
de procedure en schriftelijke toestemming, werden de gesprekken afgenomen en
werden er geluidsopnames gemaakt. Alle respondenten hebben een week na het
gesprek een kleine attentie opgestuurd gekregen als dank voor hun deelname.

Fase van de verwerking en analyse van het onderzoeksmateriaal en
het beschrijven daarvan (april tot juni 2015)
De geluidsopnames werden woordelijk uitgetypt en achteraf nogmaals gecontroleerd
op juistheid met behulp van de geluidsopnames. Met behulp van het kwalitatief analyse
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programma MAXQDA werden de stukken tekst geanalyseerd zoals beschreven in
paragraaf 4.1. De analyse verliep inductief, zonder vooropgezet plan werd gefocust op
de informatie die uit de data naar boven kwam. De verkregen resultaten werden
beschreven aan de hand van drie thema’s die in alle interviews naar boven kwamen.
Hierna werd er opnieuw naar de onderzoeksvragen gekeken, of die met de gevonden
resultaten beantwoord konden worden.

De fase van het opmaken van de conclusie en de beantwoording van
de onderzoeksvragen (juni tot augustus 2015)
Aan de hand van de beantwoording van de onderzoeksvragen en een kritische reflectie
op de bevindingen werd de conclusie opgemaakt. De volgorde van de thesis werd hier
voor een laatste keer aangepast om de logica van de thesis te verbeteren. Als laatste
werd in deze afsluitende fase het gehele rapport gecontroleerd op spelling, interpunctie
en de logica van het verhaal.
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2. Toestemmingsbrief METC
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3. Informatiebrief en toestemmingsformulier 	
  
Informatiebrief

Veldhoven, dd-mm-jj

Geachte Hr./Mw.,

In het kader van mijn opleiding, Master Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor
Humanistiek te Utrecht, ga ik onderzoek doen in het Maxima Medisch Centrum te
Veldhoven.
Het is een onderzoek naar de ervaringen van patiënten, die in isolatie verpleegd
worden tijdens de opname in het ziekenhuis.
Ik wil U vragen om deel te nemen aan mijn onderzoek.
Uw deelname zal bestaan uit het geven van een interview dat maximaal zestig minuten
zal duren. Ik wil U bevragen over Uw ervaringen met het verblijf in een geïsoleerde
kamer. Er zullen geluidsopnames gemaakt worden met de bedoeling om het interview
te analyseren. De opnames worden na het onderzoek vernietigd.
Uw gegevens worden geanonimiseerd en uw naam zal niet voorkomen in de analyses
of het onderzoeksverslag. Het onderzoeksverslag wordt besproken met mijn begeleider
op de UVH en zal niet worden gepubliceerd.
Ik hoop een duidelijk beeld te kunnen vormen van de problemen die men kan ervaren
tijdens het verblijf in een isolatiekamer.

Met vriendelijke groet,

Sjan Kaethoven
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Toestemmingsformulier
Er is mij schriftelijk en mondeling uitgelegd wat het doel en de opzet van het
onderzoek zijn. Ik heb de tijd gehad om een en ander te overdenken en vragen te
kunnen stellen over mijn deelname hieraan.
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en ik kan op elk moment mijn
toestemming intrekken.
Gegevens over mij die van betekenis zijn voor dit onderzoek, zullen gebruikt worden
voor wetenschappelijke en opleidingsdoeleinden, en dat alleen binnen dít onderzoek.
Hiermee ga ik akkoord op voorwaarde dat mijn privacy gewaarborgd is.
Ik geef er toestemming voor, dat enkel de studiementor de onderzoeksgegevens
mag inzien.
Ik geef toestemming om in de toekomst eventueel benaderd te worden voor
nadere informatie en weet dat ik dan niet verplicht ben om opnieuw mee te
doen.

Naam
deelnemer: .....................................................................................................................

Handtekening: ...........................................................Datum: ........................................

Ondergetekende (onderzoeker) bevestigt hierbij dat zowel mondeling als schriftelijk
aan bovengenoemde deelnemer relevante informatie omtrent het onderzoek en de
onderzoeksprocedure is verstrekt.

Naam
student/onderzoeker: .....................................................................................................

Handtekening:............................................................Datum: ........................................
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4. Voorbeeldpagina’s transcript en codering MAXQDA
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