´Hoofdbehandelaar papa, zaalarts mama´
De leefwereld van de ouders van een kind op de Kinder Intensive Care

“Op de kamer heb je zo’n bordje met naam van de patiënt en dan de
hoofdbehandelaar en zaalarts. Op een gegeven moment hebben wij
opgeschreven: hoofdbehandelaar papa, zaalarts mama.” (1: Regel 1114 Renate
en Marcel Valk)

Elise Huig 1005537

Masterthesis
1e Begeleider: Prof. Dr. A. Baart
2e Beoordelaar: Dr. I. van Nistelrooij
Coördinator: Prof. Dr. F.J.H. Vosman
Universiteit voor Humanistiek
10-07-2014

Voorwoord
Voor u ligt mijn masterthesis ´Hoofdbehandelaar papa, zaalarts mama´ behorend bij de afronding van
de master Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Het schrijven van
deze scriptie is voor mij een persoonlijk leerproces geweest. Ik heb de mogelijkheid gekregen om de
leefwereld van ouders van een kind op de Kinder Intensive Care te betreden en onderzoek te doen naar
hun ervaringen en belevingen. Dit was voor mij een heel bijzondere ervaring. De respondenten hebben
aangegeven niet geanonimiseerd te willen worden. Mijn dank gaat dan ook in het bijzonder uit naar
Elin en haar ouders en Zoë en haar ouders. Ook wil ik Kees van der Leeden (contactpersoon in het
Wilhelmina Kinderziekenhuis), professor Baart (Begeleider van de masterthesis) en dr. van Nistelrooij
(2e beoordelaar masterthesis) bedanken voor hun inzet en steun.

Masterthesis Zorgethiek en Beleid UvH , Elise Huig 2014

Pagina 2

Inhoud
Voorwoord .............................................................................................................................................. 2
1. Samenvatting ....................................................................................................................................... 5
2. Probleemstelling .................................................................................................................................. 6
2.1 Aanleiding ..................................................................................................................................... 6
2.2 Probleemstelling ............................................................................................................................ 6
2.3 Zorgethische inkadering van het probleem ................................................................................... 8
2.4 Vraagstelling ................................................................................................................................. 9
2.5 Doelstelling ................................................................................................................................. 10
2.6 Relevantie in zorgethische termen............................................................................................... 10
3.Theoretische verkenning .................................................................................................................... 12
3.1 ‘Wie’ en ‘wat’ ............................................................................................................................. 12
3.2 Kwetsbaarheid ............................................................................................................................. 14
3.3 Loslaten en vasthouden ............................................................................................................... 15
3.4 Analysemodel .............................................................................................................................. 17
3.5 Conclusie ..................................................................................................................................... 18
4. Conceptueel raamwerk ...................................................................................................................... 19
4.1 Sensitizing concepts .................................................................................................................... 19
4.2 Theoretische benadering (onderzoekstradities) ........................................................................... 20
5. Methode ............................................................................................................................................. 22
5.1 Onderzoeksbenadering ................................................................................................................ 22
5.2 Casusdefinitie, onderzoekseenheid.............................................................................................. 22
5.3 Dataverzameling.......................................................................................................................... 23
5.4 Analyse ........................................................................................................................................ 23
5.5 Ethische overwegingen................................................................................................................ 23
5.6 Tijdsplanning ............................................................................................................................... 24
6 De Uitkomsten en Resultaten ............................................................................................................. 26
6.1 Uitleg analyses en tot totstandkoming van uitkomsten en resultaten .......................................... 26
6.2 De Uitkomsten ............................................................................................................................. 26
6.2.1 Zelfbeeld ............................................................................................................................... 27
6.2.2 Vrijheid................................................................................................................................. 32
6.2.3 Zingeving.............................................................................................................................. 35
6.2.4 Erkenning ............................................................................................................................. 40
6.2.5 Metathema ............................................................................................................................ 42
Masterthesis Zorgethiek en Beleid UvH , Elise Huig 2014

Pagina 3

6.2.6 Dynamisch perspectief ......................................................................................................... 43
6.3 Samenhang en Betekenis ............................................................................................................. 45
6.3.1 Relatie tussen ouders en patiënt ........................................................................................... 45
6.3.2 Betekenis verblijf Kinder IC ................................................................................................ 46
6.3.3 Ervaring en beleving ontregelde leefwereld ......................................................................... 47
6.4 Zorgethische reflectie op de uitkomsten...................................................................................... 50
6.5 Conclusies ................................................................................................................................... 52
6.6 Focusgroep .................................................................................................................................. 53
6.7 Aanbevelingen en eventueel vervolgonderzoek .......................................................................... 56
6.7.1 Aanbevelingen ...................................................................................................................... 56
6.7.2 Eventueel vervolgonderzoek ................................................................................................ 57
7. Discussie............................................................................................................................................ 59
7.1 Bevindingen ten aanzien van het ‘wie’ en ‘wat’ ......................................................................... 59
7.2 Bevindingen ten aanzien van het concept kwetsbaarheid ........................................................... 59
7.3 Bevinden ten aanzien van het loslaten en vasthouden ................................................................. 60
8. Kwaliteit van onderzoek .................................................................................................................... 62
8.1 Kwaliteitsmaatregelen vooraf gepland ........................................................................................ 62
8.1.1 Betrouwbaarheid .................................................................................................................. 62
8.1.2 Geldigheid ............................................................................................................................ 62
8.1.3 Generaliseerbaarheid ............................................................................................................ 63
8.2 Kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek .................................................................................... 63
8.2.1 Beschrijving van het verloop van het onderzoek met verantwoording van aanpassingen ... 63
Epiloog .................................................................................................................................................. 67
Literatuurlijst ......................................................................................................................................... 69
Bijlage 1 Brief ouders Kinder Intensive Care ....................................................................................... 71
Bijlage 2 Brief ouders Kinder IC Focusgroep ....................................................................................... 72
Bijlage 3 Tijdsplanning ......................................................................................................................... 73
Bijlage 4 Document met transcripten .................................................................................................... 75

Masterthesis Zorgethiek en Beleid UvH , Elise Huig 2014

Pagina 4

1. Samenvatting
Doel: In dit onderzoek staan een inhoudelijke en persoonlijke doelstelling centraal. De inhoudelijke
doelstelling van dit onderzoek betreft het leveren van een kennisbijdrage aan de zorgethiek op het
gebied van ervaringen en belevingen omtrent de ontregelde leefwereld van ouders bij de opname en
het verblijf van een kind op de Kinder IC. Mijn persoonlijke doelstelling van dit onderzoek is het
betreden van een andere leefwereld.
Typering onderzoek: Dit onderzoek is een empirisch kwalitatief onderzoek vanuit drie verschillende
onderzoekstradities: etnografie, symbolisch interactionisme en fenomenologie. Door middel van een
case-study en focusgroep zijn de data verzameld.
Uitkomsten en bevindingen: Ouders van kinderen op een Kinder IC ervaren een onzekere wereld
gedurende de opname van hun kind op deze afdeling. Zij zijn gedesoriënteerd en alle
vanzelfsprekendheden wankelen. De ouders en het kind zijn afhankelijk van de zorg die geboden
wordt op de Kinder IC. Deze afhankelijkheid doorbreekt de expliciete intieme relatie tussen ouders
onderling en de ouders en het kind. De leefwereld van de Kinder IC wordt een bepalende factor in de
leefwereld van de ouders en het kind. Inzicht in de ervaringen en belevingen van ouders van kinderen
op de Kinder IC zorgt voor het contextualiseren van de zorg. Het goed in beeld brengen van
ervaringen en belevingen is noodzakelijk om de zorg te kunnen aanpassen aan de zorgbehoeften van
het hele gezin.
Beperking en waarde: Een beperking van dit onderzoek is dat ouders van kinderen op de Kinder IC in
een dusdanig heftige situatie verkeren dat de bereidheid en mogelijkheid tot medewerking aan dit
onderzoek gering zijn. Dit heeft ertoe geleid dat slechts twee casussen betrokken zijn in dit onderzoek.
Dit betekent dat de generaliseerbaarheid van dit onderzoek beperkt is. Wel zijn overeenkomsten
zichtbaar tussen de case-study, de focusgroep en de literatuur. Verondersteld wordt dat de
onderzoeksresultaten een kennisbijdrage leveren aan inzicht in ervaringen en belevingen van ouders.
Trefwoorden: Ervaringen, bevindingen, zelfbeeld, vrijheid, zingeving, erkenning, Kinder IC,
desoriëntatie, zorgethiek, leefwereld, ontregelde leefwereld, relaties, context, intimiteit, selectieve
waarneming.
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2. Probleemstelling
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek van de thesis ingeleid aan de hand van de aanleiding en de
probleemstelling. Bij de probleemstelling wordt gebruik gemaakt van verschillende casussen uit de
literatuur. Vervolgens wordt de zorgethische inkadering van het probleem toegelicht. Daarna wordt de
hoofdvraag met bijbehorende deelvragen besproken en worden de doelstellingen die centraal staan
binnen dit onderzoek uitgediept. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin de
relevantie in zorgethische termen naar voren komt.

2.1 Aanleiding
Dit onderzoeksvoorstel dient als leidraad voor de masterthesis behorende bij de master Zorgethiek en
Beleid. Voor de afsluiting van deze master schrijf ik een thesis over de ontregelde leefwereld van de
ouders en het kind bij opname van het kind op de Kinder Intensive Care. Dit onderwerp staat centraal
binnen de thesis, gezien de raakvlakken met de critical insights uit de zorgethiek, het eigenaardige van
empirisch onderzoek en de ontbrekende aandacht en kennis rondom dit concept.
Interesse voor dit probleem komt voort uit mijn bachelor scriptie waarin de emotionele en
informatieve ondersteuning voor naasten van patiënten op de Intensive Care centraal stond. Tijdens
het onderzoek is inzicht verkregen in de behoeften aan ondersteuning bij naasten van patiënten. Er is
vaak te weinig aandacht voor de naasten van patiënten door de continue zorg voor de patiënt en de
hoge werkdruk van artsen. De behoeften van de naasten van de patiënt worden uit het oog verloren,
terwijl ook de leefwereld van de naasten van de patiënt ontregeld is. Er is geen tijd om stil te staan bij
de beleving en ervaring van naasten van patiënten. En wat de daadwerkelijke betekenis voor de
betrokkenen is. Uit literatuur blijkt dat het welbevinden van de naasten van de patiënt van invloed kan
zijn op de uiteindelijke gezondheidsuitkomst van de patiënt (Lee, 2009). Aandacht voor de gehele
situatie van de patiënt, inclusief de naasten van de patiënt is naar mijn mening dan ook van belang.
Wanneer de patiënt een kind is, lijkt dit een nog grotere rol te spelen. Op het moment van opname op
de Intensive Care verandert niet alleen de leefwereld van de patiënt, het kind, maar ook de leefwereld
van de ouders van het kind en de andere gezinsleden zoals broertjes en zusjes. Dit gaat zelfs verder
dan de leefwereld van het gezin. Ook de leefwereld van klasgenoten van de patiënt, de kinderen in de
wijk, opa’s en oma’s verandert. Kortom de gehele leefwereld van de patiënt maakt een verandering
door wanneer blijkt dat een kind niet alleen een kind is maar tevens een patiënt. Binnen deze thesis
wordt aandacht besteed aan deze verandering en wordt gekeken naar de ervaringen en belevingen van
de ouders van kinderen op de Kinder Intensive Care.

2.2 Probleemstelling
Tom ruilde twee jaar lang de kleuterschool in voor een alternatief schoolklasje: een zaaltje op de
kinderafdeling van een academisch ziekenhuis. Kort na zijn vierde verjaardag werd bij Tom de
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diagnose leukemie gesteld. Van de ene op de andere dag was niets meer hetzelfde in het leven van
Tom, zijn zusje en zijn ouders (Truijens, 2004). Voor Tom was het onmogelijk om gewoon kind te
zijn, voor het zusje van Tom was het onmogelijk om gewoon kind te zijn en de ouders van Tom
moesten hun baan en sociale leven opgeven. Kortom de gehele leefwereld van Tom, zijn zusje en zijn
ouders werd in één dag ontregeld.
Kan hij daar wel slapen, met dat infuus aan z’n pols? (..)Vagelijk verwijlde ik bij
Puck, in een kinderbed bij lieve mensen. Die moesten het haar inmiddels verteld
hebben. Wat dacht ze nu? Was ze nog wakker? Mocht je zo’n mededeling wel aan
anderen overlaten? Ik legde het aan Emma voor. Zij dacht dat het mocht.
Voorlopig had ik nergens een mening over. Wel zag ik Joost voor me, die zich
omdraaide op een krakende stretcher naast Tom, in de steriele kamer (Truijens,
2004, p.37 & 39).
Bovenstaande casus is geciteerd uit het boek Geen nacht zonder van Aleid Truijens (2004). In haar
boek beschrijft Aleid Truijens ervaringen over het leven met een ernstig ziek kind. Doktersbezoeken,
opname in het ziekenhuis, wisseling van afdeling, nachten op de Intensive Care, bezoek van de
Cliniclowns, alles wordt beschreven door Aleid Truijens wanneer haar zoon van vier de diagnose
leukemie krijgt en zijn nieuwe ‘thuis’ de kinderafdeling en Kinder Intensive Care wordt.
Kinder Intensive Care
Een Kinder Intensive Care is een gespecialiseerde afdeling waar kinderen tussen de 0 en 18 jaar met
een levensbedreigende ziekten worden behandeld. Elk jaar worden in Nederland naar schatting 5000
kinderen in levensbedreigende toestand op een Intensive Care (IC) voor kinderen opgenomen. Op de
IC kunnen functies van organen gedeeltelijk of geheel worden overgenomen. Ondanks de zorg op de
IC overlijden jaarlijks bijna 250 kinderen op de IC en houden ruim 1.000 kinderen lichamelijke en/of
geestelijke klachten over aan hun opname op de IC. Daarnaast zijn er per jaar in Nederland zo’n 4200
kinderen die palliatieve zorg behoeven (Stichting Kinder IC, 2013). Bovengenoemde resultaten lijken
slechts kleine aantallen gezien de gehele Nederlandse bevolking, maar de impact op het kind, het gezin
en de omgeving van het kind en het gezin is enorm. Aandacht voor de ervaring en betekenis van een
opname op de Kinder IC en de gevolgen die daarmee gepaard gaan, is dan ook van belang voor het
geven van goede zorg.

Tom blijkt ineens geen naam meer te hebben. Hij is voortaan Hij, Hem. Zelfs mijn
dodelijk bezorgde vader durft de naam van zijn kleinzoon amper hardop uit te
spreken. Tom is ineens geen jongetje meer, maar een noodlottig ongeval (...)
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Ineens heten we in ieders ogen ‘dapper’. Dat we elke dag opstaan, eten en gaan
slapen is een heldendaad. (Truijens, 2004 p. 55)

Bovenstaand citaat uit het boek van Truijens illustreert de impact die de ziekte van een kind op de
gehele omgeving van het kind kan hebben. De ziekte van het kind komt centraal te staan. De ouders en
andere gezinsleden en zelfs het kind verdwijnen naar een tweede plaats. De ziekte bedeelt ieder
gezinslid een nieuwe rol toe en beheerst de situatie (Truijens, 2004; Kars 2012; Isarin, 2003). Iedereen
vraagt beleefd hoe het gaat, maar gedurende de ziekte gaan anderen door met leven. Alleen het leven
van Tom, zijn zusje en zijn ouders blijft hangen in de verstoorde chaos die teweeg is gebracht door de
diagnose leukemie. Niemand lijkt daarbij écht aandacht te hebben voor de ervaring, betekenis en
beleving van Tom, zijn zusje en zijn ouders. Dit wordt geïllustreerd met behulp van onderstaand citaat
van Thomése (2003).

Een vrouw die haar man begraaft wordt een weduwe genoemd, een man die
zonder zijn vrouw achterblijft, weduwnaar. Een kind zonder ouders is een wees.
Maar hoe heten de vader en moeder van een gestorven kind? (Thomése, 2003)

Thomése (2003) duidt met bovenstaand citaat het maatschappelijke probleem aan. Er is niet eens een
‘naam’ voor het verlies van een kind, laat staan dat er aandacht is voor de ervaringen. Er lijkt een
maatschappelijk en wetenschappelijk kennisgebrek betreffende de impact en omgang voor ouders die
een kind hebben verloren. Datzelfde gebrek bestaat voor de fase waarin ouders bezig zijn hun kind te
verliezen en de fase waarin de angst voor ouders ontstaat om hun kind te verliezen. Evenals ervaringen
van ouders en kinderen wanneer het kind langdurig ziek is. Kortom de heftige fase waarin de ouders
en het kind zich bevinden wanneer een kind op de Intensive Care verblijft en onzekerheid heerst over
de gezondheidssituatie van het kind. De ervaringen van patiënten en naasten van patiënten zijn een
belangrijke informatiebron die onvoldoende wordt benut om de zorg voor patiënten te optimaliseren.
Voorlopig zou ik willen concluderen dat er beperkte aandacht is en beperkt onderzoek is gedaan naar
de ervaringen van ouders en kinderen bij opname op de Kinder IC, de betekenis die de ouders en
kinderen geven aan een opname op de Kinder IC en de cultuur die heerst onder ouders en kinderen bij
opname op de Kinder IC.

2.3 Zorgethische inkadering van het probleem
In dit onderzoek staan de ervaringen en belevingen omtrent de ontregelde leefwereld van de patiënt
(het kind) en de ouders van de patiënt centraal. De leefwereld van het kind en de ouders bestaat om te
beginnen uit vele relaties, zoals zorgrelaties, vriendschappelijke relaties, liefdesrelaties en familiaire
relaties. Verschillende zorgethische auteurs beschrijven zorg als een concept waarbinnen relationele
aspecten een belangrijke rol spelen. Tronto (1993) beschrijft zorg als een activiteit dat alles omvat wat
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we doen om onze ‘wereld’ te behouden, voort te zetten en te repareren zodat we in deze wereld zo
goed mogelijk kunnen leven. De wereld omvat daarbij onder meer ons lichaam, onszelf en onze
omgeving. Van Heijst (2011) beschrijft zorg als een manier van doen, binnen relaties die zijn
afgestemd op unieke menselijke wezens ook voor de zorggever en zijn of haar team. Zorg is daarbij
altijd een beweging van onszelf naar anderen. Ouders hebben een zorgplicht ten opzichte van hun
minderjarige kinderen. Zij zijn verplicht hun minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden. Bij
het uitoefenen van de zorgplicht dienen ouders het belang van het kind zoveel mogelijk voorop te
stellen (Pacilly, 1995 P.696). Vanuit Tronto (1993) en Van Heijst (2011) betreft het de ‘zorg’ om de
wereld van de ouders en het kind zo goed mogelijk in stand te houden ofwel te bevorderen waarbij het
relationele aspect, het contextuele aspect en het unieke van ieder mens als uitgangspunt worden
genomen. Deze elementen zijn eveneens terug te vinden in critical insights van de zorgethiek; het
unieke, de tweezijdige relatie en de ruimte voor lichamelijkheid, tragiek en kwetsbaarheid binnen de
tweezijdige relatie (Tronto, 1993; Van Heijst, 2011). Wanneer vanuit bovenstaande zorgethische
concepten naar het geschetste probleem gekeken wordt, blijkt dat de ‘magische driehoek’ van de
patiënt, de professionals en de ouders het middelpunt van de ontregelde leefwereld van de patiënt en
de ouders van de patiënt is. De professional verovert zijn rol binnen deze ‘magische driehoek’ doordat
de professional een zorgplicht heeft voor zijn patiënten. Deze zorgplicht houdt in dat hij/zij die zorg
aan het kind in het ziekenhuis verleent, die een bekwame beroepsbeoefenaar in dezelfde
omstandigheden ook zou hebben gegeven (Pacilly, 1995 p.696). Wanneer een kind opgenomen wordt
op een Intensive Care zullen niet alleen de ouders hun zorgplicht moeten vervullen, maar zullen de
professionals ook hun zorgplicht moeten nakomen. Zorg omschreven als beweging van onszelf naar
anderen toe zal in dergelijke situaties via een driehoeksverhouding plaatsvinden. Ook bij het
behouden, repareren en bevorderen van de wereld (Tronto, 1993) zullen in dergelijke situaties niet
alleen de activiteiten tussen de ouders en het kind van invloed zijn. De professionals en andere
aanwezigen in het ziekenhuis en op de Intensive Care en de contextuele aspecten van deze afdelingen
zullen mede het behouden, repareren en bevorderen van de wereld van de patiënt en de ouders van de
patiënt beïnvloeden. Daarbij zijn er verschillende facetten die voorheen de leefwereld van het kind en
de ouders betraden, die in de huidige situatie de leefwereld van het kind niet meer betreden. De
leefwereld van de patiënt en zijn ouders (directe omgeving) wordt ontregeld. Er worden nieuwe
relaties gevormd, de context verandert en het unieke van de mens wordt op de proef gesteld. Deze
elementen vanuit de zorgethiek zullen binnen dit onderzoek centraal staan en onderzocht worden.

2.4 Vraagstelling
Uit bovenstaande probleemstelling en zorgethische inkadering van de probleemstelling is de volgende
onderzoeksvraag afgeleid:
Hoe ervaren/beleven de ouders van de patiënt de ontregelde leefwereld tijdens een verblijf op de
Kinder Intensive Care en welke rol speelt dat in de zorg?
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Deze onderzoeksvraag zal worden toegespitst op één casus uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis te
Utrecht. Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord met behulp van verschillende deelvragen.

1) Hoe wordt de relatie, in de ontregelde leefwereld, tussen de ouders en patiënt vormgegeven
wanneer een kind is opgenomen op de Intensive Care?
2) Welke betekenis wordt door de ouders toegekend aan de opname en het verblijf van een kind op
de Intensive Care? En welke gemeenschappelijke set van symbolen en afspraken zijn ontstaan om
deze betekenis te geven? Hoe wordt dat in hun doen en laten, spreken en handelen vormgegeven?
3) Hoe ervaren/beleven ouders van de patiënt de ontregelde leefwereld door de opname en het
verblijf van de patiënt op de Intensive Care?

Alvorens deze deelvragen en onderzoeksvraag te beantwoorden, worden in het theoretisch kader een
aantal concepten toegelicht. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van eerdere onderzoeken naar
ervaringen en belevingen en betekenisgeving aan de leefwereld van ernstig zieke kinderen en hun
ouders. Deze elementen worden in het theoretisch kader toegelicht om het fenomeen binnen dit
onderzoek in een bredere context te positioneren, en te illustreren dat alvorens de start van dit
onderzoek hiervan kennis is genomen.

2.5 Doelstelling
In dit onderzoek staan verschillende doelstellingen centraal. Deze doelstellingen heb ik onderverdeeld
in een inhoudelijke doelstelling en persoonlijke doelstelling. De inhoudelijke doelstelling van dit
onderzoek is een kennisbijdrage leveren op het gebied van ervaringen / belevingen omtrent de
ontregelde leefwereld van ouders en kinderen bij de opname en het verblijf van een kind op de
Intensive Care. Ervaringen en belevingen krijgen op een zorgethische manier binnen de
onderzoekswereld weinig aandacht, met dit onderzoek probeer ik dan ook een bijdrage te leveren om
het aspect van ervaringen en belevingen tot zijn recht te laten komen op een zorgethische wijze. De
persoonlijke doelstelling binnen dit onderzoek is ervaring op te doen met dit soort onderzoek waarbij
je de leefwereld van een ander betreedt. Daarbij stel ik voor mijzelf in het bijzonder de doelstelling om
te leren omgaan met de heftige situatie waarin de participanten zich bevinden. Welke positie neem je
in als onderzoeker? Hoe ga je om met de relaties die gedurende het onderzoek ontstaan? Dit zijn
allemaal belangrijke doelstellingen die ik voor mijzelf heb gesteld binnen deze thesis.

2.6 Relevantie in zorgethische termen
De relevantie van dit onderzoek in zorgethische termen zal ik aan de hand van vijf aspecten uit de
zorgethiek toelichten. Allereerst wordt binnen dit onderzoek de leefwereld en relaties van de
participanten centraal gezet. De ontregelde leefwereld van ouders en kinderen op de Intensive Care en
de relaties binnen deze ontregelde leefwereld worden onderzocht. Daarbij wordt de diepere betekenis,
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de ervaring en de beleving, onderzocht en gaat het niet om de hoeveelheid maar om de achterliggende
gedachten en gevoelens. Het kijken naar de leefwereld, dwingt tot contextualiseren bij het nadenken
over wat ‘goede’ zorg is. Hetgeen dat in de zorgethiek een belangrijke rol speelt. Een tweede aspect
dat de relevantie in zorgethische termen onderbouwt, is de politieke ethiek die binnen dit onderzoek
aan bod komt. De maatschappij wordt gevormd door allerlei verwachtingen en veronderstellingen die
men van elkaar heeft. Een ouder hoort voor zijn kind te zorgen, een ouder hoort eerder te sterven dan
een kind, een ouder hoort van zijn kind te houden. Vanuit de maatschappij worden allerlei noden
gelegd op de mensen die binnen de maatschappij / samenleving fungeren. Wat wordt van een ‘goede
moeder’ en ‘goede vader’ verwacht wanneer haar/zijn kind ernstig ziek is? Dit is een belangrijke vraag
die in het kader van de politieke ethiek gesteld wordt. Door onderzoek te doen naar de beleving en
ervaring van de ontregelde leefwereld van ouders en kinderen probeer ik de verwachtingen vanuit de
maatschappij / samenleving los te laten en stil te staan bij de daadwerkelijke gevoelens van de
participanten. Een derde aspect vanuit de zorgethiek sluit hierbij aan en veronderstelt dat we de
moeder de moeder moeten laten, de vader de vader moeten laten en het kind het kind moeten laten.
Mogen we verwachten dat een kind zich als keurige patiënt gedraagt en meewerkt met alle
onderzoeken? Mogen we verwachten dat ouders van ernstig zieke kinderen zich neerleggen bij het feit
dat de professionals de zorg uit handen nemen? Mogen we verwachten dat ouders medische
handelingen overnemen en goed uitvoeren? Mogen we verwachten dat de ouders van ernstig zieke
kinderen hun eigen leven stop zetten? Al deze verwachtingen zijn van invloed op de ervaring en
beleving van de ontregelde leefwereld van ouders en kinderen wanneer een kind ernstig ziek is. Door
met een zorgethische invalshoek dit onderzoek te volbrengen, zal er aandacht zijn voor de diepere
betekenis van de ervaringen en belevingen van ouders. Een vierde aspect uit de zorgethiek is het
onderzoek vanuit de praktijk. Door empirisch onderzoek wordt antwoord op bovenstaande hoofdvraag
en deelvragen gezocht. Er wordt vanuit de praktijk gekeken wat goed is om te doen en wat mensen
ervaren en beleven. Een ander aspect uit de zorgethiek is de aandacht voor het contextuele. De
ontregelde leefwereld van de ouders en van het kind komt allereerst voort uit de ziekte van het kind.
Dit is echter niet het enige aspect. Wanneer ouders van het ernstig zieke kind besluiten om te stoppen
met werken is het feit dat de ouder geen werk meer heeft eveneens een aspect dat van invloed is op de
ontregelde leefwereld. Evenals het feit dat de ouders minder aandacht voor elkaar of andere
gezinsleden hebben. In dit onderzoek zal de ontregelde leefwereld vanuit een contextuele benadering
worden bekeken. Niet alleen de ziekte van het kind zal meegenomen worden maar ook de
veranderingen in de leefwereld van de gezinsleden die het gevolg zijn van de ziekte van het kind.
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3.Theoretische verkenning
In dit hoofdstuk wordt bovengeschetst probleem ingekaderd vanuit verschillende theoretische
invalshoeken. Met dit hoofdstuk wil ik inzichtelijk maken dat ik kennis heb genomen van
verschillende theorieën die samenhangen met het fenomeen dat binnen dit onderzoek centraal staat.
De ontregelde leefwereld van ouders en het kind op de Intensive Care wordt met behulp van literatuur
inzichtelijk. Daarbij worden ervaringen van ouders met een ernstig ziek kind of gehandicapt kind
beschreven, wordt het verschil tussen het ‘wie’ en het ‘wat’ en de invloed hierop op de ontregelde
leefwereld beschreven en worden de begrippen ‘loslaten’ en ‘vasthouden’ toegelicht. Vervolgens
wordt met behulp van het analysemodel van Baart (2011) de positionering van de ouders en het kind
in hun ontregelde leefwereld getypeerd. Tevens wordt het begrip kwetsbaarheid vanuit de literatuur
gekoppeld aan de ontregelde leefwereld van ouders van kinderen op de Kinder IC. Daarbij wordt
eveneens ingegaan op verschillende coping strategieën. In de conclusie van dit hoofdstuk worden de
verschillende theorieën met elkaar verweven.

3.1 ‘Wie’ en ‘wat’
Wanneer een kind plotseling ernstig ziek wordt, verandert het leven van het kind en zijn directe
omgeving ingrijpend. Er breekt een periode van spanning en onzekerheid aan voor het hele gezin.
Niets is meer vanzelfsprekend en het leven van alledag wordt verstoord. Inperking van de leefwereld
en inperking van de vrijheid van handelen komt bij ernstig zieke kinderen en hun directe naaste
omgeving voor korte of langere tijd voor (Grootenhuis & Last, 2003). Ziekenhuisopnamen,
verpleging, niet naar school, clubs, vriendjes of vriendinnen kunnen gaan en het niet deelnemen aan
spel- en sportactiviteiten zijn omstandigheden die niet alleen de leefwereld van het kind, maar ook de
leefwereld van de ouders inperken. Daarbij krijgt zowel het kind als de directe omgeving van het kind
een andere positie toebedeeld in de leefwereld waarin zij functioneren. Als ouders ben je machteloos
en afhankelijk van de deskundigheid van de professionals, terwijl ouders de zorg en
verantwoordelijkheid voor hun kind dragen (De Kluis, 1995). Deze wisselende posities van het kind
en de ouders spelen niet alleen een belangrijke rol, maar ook het wat gaat naast het wie een rol spelen.
Een gehandicapt of ziek kind krijgt behalve een familienaam en eigennaam, ook een soortnaam. Een
naam die het kind verbindt met de andere kinderen die dezelfde ‘afwijking’ hebben.

Het was ook een fijne ochtend met al die dierbare mensen om me heen. Ze
bedoelden het allemaal goed. Ook zij hadden geen referentiekader of een cursus
gevolgd hoe nu precies om te gaan met de ouders van een kersvers mongooltje.
Ja, wat iedereen zeker wist, was dat mongooltjes ontzettend lief zijn. Wat zijn ze
lief en wat zullen wij ons aan dit kind hechten, was de boodschap. Na een paar
uur van dit soort opbeurende praat had ik het gevoel dat Roland en ik ons
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bofkonten moesten voelen, we hadden een lot uit de loterij getrokken met deze
schat van afhankelijkheid. (Isarin, 2003 p.47)
Handicaps, afwijkingen en ziekten kunnen zich tijdens of na de geboorte van het kind openbaren.
Wanneer een handicap, afwijking of ziekte zich openbaart gaat de ‘soortnaam’ een belangrijke rol
spelen. Het wat overheerst het wie. Het gedragsrepertoire dat de ouders ontwikkelen in de omgang met
het nog ongedefinieerde wat van haar kind, draagt er ongewild toe bij dat de weg wordt geblokkeerd
naar een wat dat de vreemdheid beschrijft en verklaart. Voor alle ouders geldt dat hun
verantwoordelijkheid voor het kind voorafgaat aan wat zij weten over het kind: al voordat zij hun kind
kennen (Isarin, 2003 p. 49). Ouders zoeken met vallen en opstaan hun weg in het omgaan met het
kind, zichzelf en de omgeving. Krijgt de eigenaardigheid van het kind een naam, dan is er vaak
opluchting, maar vaak ook verbijstering en vervreemding (Isarin, 2003 p.49).
Bladerend in de medische kinderencyclopedie, zoeken op trefwoord ‘bleek’,
kwamen we al snel bij keelafsnoerende lemma’s terecht. Wat je niet allemaal kon
krijgen voor je vijf was. Merkwaardig hoe gemakkelijk een kind dood kon. Joost
en ik verzwegen onze bevindingen voor elkaar. (Truijens, 2004 p.27)

Het wat is niet enkel een objectiverende beschrijving van zichtbare of onzichtbare eigenschappen, het
is het wat van de handicap, afwijking of ziekte dat beladen is met een negatieve betekenis (Isarin, 2003
p. 54). Het wat ontleent zijn kracht aan het menselijke verlangen naar benoembaarheid en zekerheid.
De eigenaardigheid van een kind dat het leven van ouders anders en onvoorspelbaar maakt, drijft het
verlangen naar duidelijkheid. Het wat van de deskundigen komt niet altijd overheen met het wat van
de ouders of het kind. Het deskundige wat is gebaseerd op algemene kennis, het ouderlijke wat berust
op kennis die over en met het oog op het eigen kind is verzameld (Isarin, 2003, p. 56). Voor een ouder
van een kind met wie ‘alles goed’ is en dat desondanks vreemd blijft, ligt het wat als een bevrijding en
als een bedreiging te wachten. Het wat wacht als bevrijding omdat het naam en betekenis geeft; het
biedt voorspelbaarheid en handelingsperspectieven. Maar het wat wacht ook als bedreiging, omdat de
betekenis ervan angstaanjagend is, schuldgevoelens oproept en blikvernauwing uitlokt. Het kan
ongeneselijk en erfelijk zijn (Isarin, 2003 p.59).
Naast het wat bestaat het wie. Het wie gaat over het unieke, onvervangbare, onherhaalbare en
onkenbare dat ieder persoon in zich draagt. Het wie en het wat staan naast elkaar en vervlechten in
elkaar wanneer een kind ernstig ziek is. Het wie en wat wordt beide beïnvloed door relaties en hebben
beide invloed op relaties (Isarin, 2003 p.51). Zoals eerder genoemd is niet altijd hetzelfde onderscheid
tussen het wat en het wie zichtbaar voor de deskundigen, de ouders en het kind. Het is mogelijk dat
wat vanuit het perspectief van de ouders als wat verschijnt, vanuit het perspectief van het kind een deel
van het wie is (Isarin, 2003 p.52).
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Het wat en het wie beïnvloedt de onderlinge relaties tussen deskundigen, ouders en het kind. De ziekte
van het kind staat centraal binnen de leefomgeving van het kind en de ouders. Het wat positioneert het
kind binnen zijn eigen leefomgeving en zorgt voor inperking van de leefomgeving van het kind en de
ouders. Wanneer een kind langdurig ziek is smelten het wat en het wie geleidelijk samen. Het wat en
het wie zal bij de ervaring en beleving van de ontregelde leefwereld van de patiënt en de ouders van de
patiënt een belangrijke rol spelen.

3.2 Kwetsbaarheid
Normen en waarden zijn een belangrijk onderdeel van de samenleving waarin wij als mensen leven.
Deze normen en waarden worden meegenomen in de eigen leefwereld van de ouders en kinderen op
de Kinder IC. Volgens Butler (2004) zijn mensen sociale wezens van wie het besef van zichzelf en van
de wereld afhankelijk is van anderen. Ook het besef van het wie en het wat wordt niet alleen door een
eigen visie gevormd, maar is mede afhankelijk van anderen en van culturen. Volledige transparante
zelfkennis is onmogelijk. Dit zorgt voor grenzen aan de rechtvaardiging van onze daden en de
verantwoordelijkheid ervoor. Kwetsbaarheid richt zich daarbij niet op het menselijk leven waaraan een
einde gemaakt kan worden, noch om de kwetsbaarheid betreft de eindigheid van het menselijk leven.
Kwetsbaarheid gaat daarbij om het delen van de wereld met andere mensen die ons kunnen raken.
“Let face it. We’re undone by each other. And if we’re not, we’re missing
something”(Butler, 2004).

Opname van een kind op de Kinder IC heeft een enorme impact op het functioneren van het hele
gezin. Het betreft niet alleen de kwetsbaarheid van het kind dat gepaard gaat met het ziektebeeld. De
leefwereld die het gezin met elkaar deelt, wordt binnengetreden door verschillende facetten die niet
alleen het kind raken maar ook de andere deelnemers van de leefwereld van het kind. Ouders en
andere direct betrokkenen worden geraakt door de ziekte van het kind. Deze kwetsbaarheid is
zichtbaar door de positieverandering die plaatsvindt binnen de leefwereld. Te denken valt aan de
relatie van de ouders met het personeel (communicatie met het personeel en gedrag van het personeel)
en de ouder-kindrelatie (verandering van ouderrol en gedrag en emoties van het kind). Ouders van
kinderen op de Kinder IC zijn kwetsbaar omdat zij hun kind niet kunnen beschermen, helpen,
vasthouden en troosten wanneer het kind daar behoefte aan heeft. De ouders zijn eveneens kwetsbaar
doordat zij zien dat het kind pijn heeft, het kind bang, verdrietig, verward of stil is en zij niet in staat
zijn om met het kind te communiceren (Gerrits, 2002). Deze kwetsbaarheid uit zich in verschillende
coping strategieën van ouders, zoals schuldgevoelens, woede, hulpeloosheid, angst, onzekerheid,
verwarring, negatieve stemmingen en fysieke klachten (Gerrits, 2002). Deze verschillende
copingstrategieën tijdens een opname van een kind op de Kinder IC worden ook wel beschreven als
het zoeken naar een balans tussen vasthouden en loslaten; een balans tussen het teruggrijpen naar oude
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routines, activiteiten, herinneringen en hoop voor de toekomst en confrontaties om het verleden los te
laten en te kijken naar het nu (Carnavale, 1999). Deze twee begrippen worden in paragraaf 3.3
uitgebreid toegelicht.

3.3 Loslaten en vasthouden
Vanaf de geboorte van het kind verlenen ouders continue zorg aan hun kind. De zorgrelatie die ouders
voor kinderen hebben is een bouwsteen van de leefwereld van de ouders en kinderen. Wanneer een
kind naast de zorg van de ouders ook professionele zorg behoeft, brengt dit een verandering teweeg in
de zorgrelatie die ouders voor hun kind hebben en daarmee dus ook een ontregeling van de leefwereld.

Bij opname van je kind in het ziekenhuis wordt je verantwoordelijkheid je
plotseling uit handen genomen. Gelaten moet je accepteren dat tussen jou en je
kind een muur van artsen, verpleegkundigen, apparaten en terminologieën wordt
geplaatst (De Kluis, 1995).

Naast de veranderende relatie tussen ouders en kind door de zorg van deskundigen, zijn ook de
beslissingen en verantwoordelijkheden van ouders in deze nieuwe situatie van invloed op de
leefwereld. Ouders van kinderen met een handicap, aandoening of ziekte komen vaak voor ingrijpende
beslissingen te staan, beslissingen over leven of dood, over operaties, onderzoek, behandelingen, over
opnemen of thuis houden.
Die verantwoordelijkheid weegt zwaar, in elke beslissing staan de veronderstelde gevoelens en
belangen van het kind naast die van de ouders, en naast die van professionals. Elke beslissing kan later
worden

betreurd,

door

deskundigen,

kinderen

én

ouders.

Dit

soort

beslissingen

en

verantwoordelijkheden zijn ‘nieuw’ in de leefwereld van het kind en de ouders van het kind en zijn
van invloed op de ontregeling van de leefwereld.

De ouder die aandringt op het staken van een behandeling of inziet dat het zo niet anders kan, moet
verder zónder kind en mét de last van een beslissing die misschien niet de juiste was. Toch kan het zijn
dat juist deze beslissing toegang geeft tot een eerste ‘echte’ ontmoeting met het kind dat, zonder infuus
en zonder slangen, in de armen van de moeder mag sterven. De ouder die aandringt op behandeling
gaat een onzekere toekomst tegemoet, mét kind en mét de last dat wellicht een verkeerde beslissing is
genomen (Isarin, 2003 p.63).

You know that your child is going to die soon and then you have to stay away
from her for 4 days. My feeling was no, absolutely not. But, if you do nothing,
then she could be gone in a week or two. (..) and suppose that she’s with us two
months longer because of the therapy, what’s four day’s out of two months? (..)
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And last week we went to the amusement park, and there she was so healthy and
energetic and happy, almost like our Leonie the way she would be normally, then
we felt we couldn’t just let this go. Doing nothing was not an option for us. (Kars,
2012 p.80)
My biggest fear is that he will suffer. (..) if there’s a day that he’s really not
feeling well then I say if it’s going to start now, then let it be over very quickly,
just go to sleep now. Yes, I Think: “We owe it to him. You’re a parent and you
love your child and you choose the best for your child and not for yourself.”
(Kars, 2012 p.80)
Achter deze moeilijke keuzes van ouders schuilt het ‘vasthouden’ en het ‘loslaten’ (Kars, 2012 p. 80).
Ouders vinden dat ze alles moeten doen om een goede ouder te zijn, opgeven en loslaten is geen optie.
Dit maakt het lastiger om te besluiten een behandeling te stoppen. Daarmee geeft men eigenlijk op en
dit kan niet als goede ouder.
Daarnaast worden ouders geconfronteerd met het eigen onvermogen om voor hun kind te zorgen. Het
kind lijkt jou niet nodig te hebben, maar is aangewezen op professionele zorg die niet volstaat met
alleen de zorg van de ouders (Isarin, 2003 p.64). Deskundigen die weten dat een kind een afwijking,
ziekte of handicap heeft, staan voor een bijna onmogelijke opdracht. Zij moeten iets aan de ouders
vertellen wat ze niet willen horen, omdat ze niet willen dat het zo is. Zij moeten iets vertellen dat de
ouders moeten horen, omdat het zo is. Deskundigen beschermen daarbij niet alleen de ouders maar
ook zichzelf omdat de emoties van ouders vaak moeilijk te verdragen zijn (Isarin, 2003 p.175).
Ouders die zich meer richten op het ‘behouden’, willen dat de situatie zo lang mogelijk blijft zoals de
situatie op dat moment is. De ouders steken veel energie in het beperken van de fysieke achteruitgang,
de ouders willen controle houden over het ziekteproces. Doordat ouders thuis het best de controle op
het ziekteproces van een kind kunnen behouden, leidt dit er soms zelfs toe dat het kind (tijdelijk) uit
het professionele hulpcircuit wordt gehaald (Kars, 2012).
Ouders die zich richten op het ‘loslaten’, kunnen beter met de veranderingen die het ziekteproces
teweeg brengt omgaan. De ouders zijn in staat om het kind te laten merken dat het ‘mag gaan’. Deze
ouders hebben vaak evengoed de wens om controle uit te oefenen, maar deze controle richt zich niet
zozeer op de voortgang van de ziekte en de symptomen die de ziekte met zich mee brengen. Deze
controle is meer gericht op het welbevinden van het kind en het creëren van gezamenlijkheid (Kars,
2012). Beide groepen ouders hebben de behoeften om controle te houden. Wanneer ouders de controle
kwijt zijn, voelen zij zich passief en stuurloos. Dat wordt door ouders als heel triest ervaren. Ze
verwoorden dat ze niet goed voor hun kind kunnen zorgen. Het is dan ook van belang dat
professionals er altijd naar streven om ouders een gevoel van controle te laten behouden, wanneer
ouders geen controle ervaren zal het zorgen ook daadwerkelijk minder goed gaan. Ouders kunnen
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wisselen van ‘perspectief’; een ‘vasthoud’ ouder kan een ‘loslaat’ ouder worden en omgekeerd, dit zal
echter niet vanzelf gaan, hier gaat een ontwikkeling aan vooraf die veelal een lang beloop kent (Kars,
2012).

3.4 Analysemodel
Binnen dit onderzoek wordt gekeken naar de ervaringen en belevingen van de ontregelde leefwereld
van de ouders en de patiënt. De ervaringen en belevingen van elk van de individuen zullen mede
vormgegeven worden door de relatie die deze individuen met de andere individuen hebben, zoals in
paragraaf 3.2 Kwetsbaarheid is toegelicht. Ofwel de ervaring en beleving van de patiënt en de ouders
zijn afhankelijk van de ontregeling binnen hun leefwereld en de relaties die binnen hun leefwereld
geborgen zijn. De relatie van het kind en de ouder ten opzichte van elkaar en ten opzichte van hun
leefwereld verandert bij een langdurig ziekteproces van het kind. Het analysemodel van Baart (2011,
p.636) wordt binnen dit onderzoek als handvat gebruikt om de veranderende relaties in de leefwereld
van de ouders en het kind te onderzoeken. Het analysemodel beschrijft de betrokkenheid en betekenis
van sociaal handelen en van sociale relaties. De wijze waarop mensen met elkaar omgaan, kan in dit
analysemodel worden ingetekend. Sociaal handelen kan hoog-rationeel of laag-rationeel zijn. Bij
hoog-rationeel handelen vertrekt men vanuit het bewustzijn. Er wordt nagedacht over de handeling.
Bij laag-rationeel handelen vertrekt men vanuit gevoelens en passies. Naast het onderscheid in sociaal
handelen is er een onderscheid te maken in sociale relaties. Sociale relaties zijn te onderscheiden in
sociale relaties met een hoog instrumentele oriëntatie en sociale relaties met een hoog sociabele
oriëntatie. De sociale relatie met een hoog instrumentele oriëntatie is een relatie met een ander heeft
omdat diegene zelf iets wil bereiken. Bij een sociale relatie met een hoog sociabele oriëntatie heeft
men een relatie met anderen omdat diegene iets voor de ander voelt. Wanneer sociaal handelen en
sociale relaties samen worden getrokken leidt dit tot een kwadrant waarin een ruilrelatie, verbinding,
ketens en banden zijn te onderscheiden (Baart, 2011 p.638). Met behulp van dit kwadrant kan inzicht
verschaft worden in de veranderende relatie en houding van de deelnemers tegenover elkaar en hun
leefwereld. Naast de relatie en houding die men tegenover elkaar inneemt binnen de ontregelde
leefwereld, is het ook mogelijk dat er slechts sprake is van een metafoor bij de inname van een
bepaalde positie. De professional zal in eerste instantie een hoog-rationeel handelen kennen en een
instrumentele sociale relatie. De professional is een zorgverlener die als taak heeft de patiënt te
behandelen en verplegen. Wanneer de patiënt een langere tijd onder behandeling is bij de professional
zullen zij een relatie opbouwen. De instrumentele sociale relatie zal daarbij een andere vorm
aannemen. Andersom geldt dit voor de relatie tussen de ouders en de patiënt. De ouders zullen
zorgtaken uit handen moeten geven en deze taken zullen overgenomen worden door professionals.
Daarnaast ontstaan er angsten en gevoelens zoals in eerdere paragrafen beschreven omtrent het
loslaten en vasthouden en het wie of wat. Dit is van invloed op de onderlinge relatie.
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Analysemodel Baart, afbeelding 1.

3.5 Conclusie
Diagnostisering zorgt ervoor dat de patiënt, in dit geval de kinderpatiënt, niet alleen als persoon (wie)
gezien wordt. De diagnose (wat) wordt onderdeel van het wie. Dit zorgt ervoor dat de interesse veelal
niet meer uitgaat naar de daadwerkelijke persoon, maar dat het wat centraal komt te staan. De ziekte of
aandoening vervangt de persoon. Uit de probleemstelling blijkt dat de ziekte of aandoening van een
kind niet alleen van invloed is op het kind, maar op zijn of haar hele leefwereld. De wereld van het
gezin van de patiënt verandert. Deze verandering brengt vele gevolgen met zich mee: de leefwereld
van het kind en de ouders wordt ontregeld. ‘Vasthouden’ en ‘Loslaten’ zijn twee belangrijke
elementen die kenmerkend zijn voor de ouders van de patiënt. Het vasthouden en loslaten hebben te
maken met het behouden van controle. Wanneer de leefwereld van de ouders en het kind ontregeld
wordt, komt de controle die de ouders over het kind en de leefwereld van het kind en henzelf hebben
in het geding. Dit zorgt voor een kwetsbare positie van zowel het kind als de ouders en andere direct
betrokkenen. Het gaat hierbij niet om de fysieke kwetsbaarheid van de eindigheid van het menselijke
leven. Het gaat hierbij om de kwetsbaarheid van het ‘geraakt’ worden. De zorg voor het kind wordt
niet meer alleen gedragen door de ouders, maar professionals zullen hierin belangrijke taken gaan
vervullen. Het analysemodel van Baart (2011) sluit daarbij aan en geeft weer hoe de relatie van de
ouders en het kind ten opzichte van elkaar en ten opzichte van hun leefwereld veranderen gedurende
het ziekteproces van de patiënt. Het betreft daarbij niet alleen de positieverandering die de
participanten doormaken bij de ontregeling van de leefwereld, maar ook de metaforen (de zogenaamde
posities die ingenomen worden en doorgegeven worden) spelen daarbij een rol. Deze verandering
heeft voor elk individu andere consequenties en een andere betekenis. Binnen dit onderzoek staat de
zoektocht hiernaar centraal.
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4. Conceptueel raamwerk
In dit hoofdstuk worden allereerst de sensitizing concepts binnen dit onderzoek weergegeven.
Vervolgens wordt aangegeven in welke tradities het onderzoek wordt uitgevoerd en hoe deze tradities
worden vormgegeven.

4.1 Sensitizing concepts
Sensitizing concepts wordt door Patton (2002) omschreven als bepaalde categorieën die een
onderzoeker met zich meebrengt naar de data. De sensitizing concepts binnen dit onderzoek, die mede
voortgekomen zijn uit de literatuurstudie, zal ik hieronder bespreken. Voordat ik bepaalde begrippen
als sensitizing concepts definieer, wil ik hier de begrippen ouder en kind operationaliseren. Deze twee
begrippen, ofwel participanten binnen dit onderzoek, vergen een andere benadering vanwege hun
positie. Het is van belang hier als onderzoeker rekening mee te houden.

De betrokkenheid tussen kind en ouders dient als uitgangspunt genomen te worden. Ouders zijn vanaf
de geboorte van het kind (betrokken in) de leefwereld van het kind en dragen zorg voor het kind
(Verkerk & Dijkstra, 2003). Wanneer de ouders nog meer kinderen hebben, zijn ook de broertjes en
zusjes vanaf de geboorte van het kind (betrokken in) de leefwereld. Wanneer de zorg voor het kind
niet alleen door de ouders geboden kan worden, maar professionele zorg genoodzaakt is, verandert de
positie van de ouders ten opzichte van het kind. De leefwereld van het kind verandert eveneens
aangezien niet alleen de ouders de zorg dragen voor het kind maar dit in samenhang gebeurt met de
professionals. Ook verandert er veel voor de broertjes en zusjes, aangezien de ziekte van het kind een
plaats in de leefwereld van het gezin opeist. Daarbij komen veel dagelijkse activiteiten in het geding
door de veranderende zorgbehoefte. Het kind, de patiënt, en de broertjes en zusjes zullen
waarschijnlijk andere woorden gebruiken om wellicht dezelfde gevoelens, betekenissen en
cultuuraspecten aan te duiden als de ouders.
De wereld/leefwereld is het eerste concept dat ik zal toelichten. De leefwereld is het vanzelfsprekende
begrip van de ‘werkelijkheid’, neergelegd in zinsamenhangen, beelden van de wereld, de maatschappij
en het zelf, en verbonden met een tijdsperspectief. De leefwereld is iets dat niet stoffelijk is (Baart,
2011 p.417). Een leefwereld bestaat daarbij uit drie structurele componenten: gedeelde
interpretatiekaders, een geordend sociaal leven of moraal en toerekeningsvatbare, identiteit dragende
personen (Baart, 2011 p.417). De leefwereld meldt zich daarbij in verhalen, handelingen, relaties en
expressies. Het concept van kwetsbaarheid zoals Butler (2004) veronderstelt, stemt overeen. Het
omvat de kwetsbaarheid van jezelf en anderen doordat men met anderen de ‘eigen’ leefwereld vormt.

De begrippen vasthouden en loslaten, blijkt uit de literatuurstudie, dragen veelal niet de letterlijke
betekenis van het vasthouden en loslaten. Deze begrippen duiden op de emotionele betekenis van het
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‘laten gaan’. Vasthouden en loslaten zijn begrippen die in de literatuur gebruikt worden om de dood en
het leven aan te duiden. Ofwel de mate waarin de eventuele dood geaccepteerd wordt.

Een derde sensitizing concept is verantwoordelijkheid. Ouders hebben vanaf de geboorte van het kind
de verantwoordelijkheid over het kind. Wanneer een kind afhankelijk is van professionele zorg en de
ouders niet alleen de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de zorg van het kind, spelen
verschillende gevoelens op. Het begrip verantwoordelijkheid kent dan ook niet alleen de betekenis van
het verantwoordelijk zijn voor. Er hangt een emotionele lading aan die samenhangt met het wel of niet
kunnen zorg dragen voor. Daarbij hangt het begrip samen met schuldgevoelens, wanneer een ziekte
erfelijk is of genetisch bepaald is.

Een vierde sensitizing concept, dat tevens in de theoretische verkenning naar voren is gekomen, is het
wie of wat. Dit concept hangt samen met het kind of de patiënt. Wanneer een kind ziek is, draagt het
kind niet alleen meer zijn eigen naam maar tevens de naam van de ziekte. De ziekte en kind smelten
samen. Daarbij is niet altijd helder wat kenmerkend is voor het kind en wat kenmerkend is voor de
ziekte. Ofwel het kind sneeuwt soms onder in de ziekte en wordt alleen nog als wat gezien. De
aandacht voor het wie ontbreekt. Binnen dit onderzoek is van belang rekening te houden dat het wat en
wie veelal door elkaar lopen en niet voor elke participant altijd dezelfde betekenis heeft. De
ontregeling van de leefwereld wordt grotendeels gevormd door de plaats die het wat opeist binnen de
leefwereld van de ouders en het kind.

Een vijfde sensitizing concept is hoop. Tot dusver is uit literatuurstudie gebleken dat veel ouders en
andere direct betrokken aangeven ‘hoop te hebben’ of ‘hoop te houden’. Binnen dit onderzoek is het
van belang om aandacht te hebben voor het begrip ‘hoop’. Soms wordt hoop aangeduid als een
eigenlijke angst die onbesproken blijft en anderzijds wordt hoop aangeduid als houvast voor de
toekomst. Deze twee verschillende betekenissen kunnen binnen dit onderzoek belangrijke waarden
hebben. In sommige situaties kan het geven van valse hoop een manier zijn om patiënten te
ondersteunen in hun aandacht op de dingen die er werkelijk toe doen. Soms misleiden ouders zichzelf
bewust, ze blijven hopen tegen beter weten in (Verkerk & Dijkstra, 2003). Het geven van hoop blijkt
een vitaal belang te zijn voor ouders. Hoop is daarbij niet alleen gericht op de hoop om te overleven,
maar ook op de hoop dat het kind zo min mogelijk pijn heeft.

4.2 Theoretische benadering (onderzoekstradities)
In deze paragraaf wordt toegelicht vanuit welke wetenschapstradities ik als onderzoeker opereer. Met
dit onderzoek wil ik de ontregelde leefwereld van de ouders en het kind dat ernstig ziek is beschrijven
en begrijpen. Hierbij richt ik me op de cultuur, betekenis, ervaring en beleving voor elk van hen. Om
dit goed te kunnen beschrijven en begrijpen, maak ik gebruik van mixed methods. Daarbij is gekozen
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voor de combinatie van de benaderingen etnografie, symbolisch interactionisme en fenomenologie.
Door vanuit deze verschillende onderzoeksbenaderingen naar de leefwereld van de ouders van een
kind op de Kinder IC te kijken, zal vanuit een breed perspectief antwoord gegeven kunnen worden op
de centrale vraag binnen dit onderzoek
De etnografische benadering veronderstelt dat een groep mensen die zich gedurende een periode
interactief tot elkaar verhouden, een cultuur ontwikkelen (Patton, 2002 p.81). Door je als onderzoeker
onder te dompelen in de specifieke cultuur kan de interactie tussen deze mensen beschreven worden.
De kleding, het eten, de ruimtes, de mogelijkheden en beperkingen, de dagelijkse activiteiten, de
tradities en de relaties tot anderen zijn allemaal kenmerkende elementen die met behulp van de
etnografische methode onderzocht worden. Door als onderzoeker de ontregelde leefwereld van de
ouders en het kind te betreden, kunnen culturele aspecten van de ontregelde leefwereld van de ouders
en het kind onderzocht worden (Patton, 2002 p.81).
Het symbolisch interactionisme richt zich op de gemeenschappelijke set van symbolen en afspraken
die zijn ontstaan om betekenis te geven aan interacties van mensen (Patton, 2002 p.112). Deze
betekenis vloeit voort uit de sociale interactie die men heeft met de medemens. Het uitgangspunt van
het symbolisch interactionisme is dat het menselijk handelen samengaat met processen van
zelfinteractie. Mensen hebben een innerlijke zelfinteractie die iemands gedrag stuurt vanuit stimuli uit
de omgeving. De stimuli uit de omgeving (datgene wat iemand denkt, ruikt, ziet, voelt, hoort) worden
intern via die zelfinteractie verwerkt, wat leidt tot een reactie. Het individu ‘definieert de situatie’,
geeft de situatie een betekenis en reageert. Het is dus niet de situatie op zich die leidt tot gedrag maar
de innerlijke, symbolische verwerking van die situatie die de oorzaak is van gedrag (Patton, 2002
p.112).
De fenomenologische traditie richt zich op de ervaring die speelt onder een bepaalde groep mensen als
zij hetzelfde meemaken of zich in eenzelfde situatie bevinden (Patton, 2002 p.104). De onderzoeker
verplaatst zich in de ik-persoon en beschrijft vanuit daar de beleving en ervaring. Wat de ervaring voor
hen betekent en hoe de werkelijkheid zich voordoet aan de ouders van een kind op de Kinder IC staat
daarbij centraal.
De combinatie van deze onderzoekstradities moeten de cultuur, de betekenis en ervaring van de
ontregelde leefwereld van de ouders en de patiënt beschrijven.
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5. Methode
Voor het beantwoorden van eerder genoemde empirische deelvragen en de probleemstelling is gebruik
gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden die in deze paragraaf besproken worden. Eerst wordt
beschreven vanuit welke onderzoeksbenadering ik het onderzoek heb uitgevoerd en welke casus
daarvoor gebruikt is. Vervolgens wordt uitgelegd hoe de dataverzameling en analyse plaats heeft
gevonden. Daarnaast worden ethische overwegingen toegelicht. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met
een tijdsplanning.

5.1 Onderzoeksbenadering
Met behulp van bovengenoemde benaderingen uit paragraaf 4.2 is één case-study gedaan. De cultuur,
betekenis, handelingen en ervaringen zijn vanuit één casus beschreven. Deze casus wordt nader
toegelicht in paragraaf 5.2. De inclusiecriteria die voor deze casus golden, worden in paragraaf 5.2
geoperationaliseerd. Ik heb de keuze gemaakt om dit onderzoek vanuit één case-study te bekijken
aangezien dit de mogelijkheid geeft om van binnenuit het perspectief van de participanten te bekijken.
Onder de participanten worden de ouders (vader en moeder) van de patiënt verstaan. De casus is
vanuit verschillende perspectieven bekeken en begrepen en daarmee kan de cultuur,

ervaring,

betekenisgeving en beleving van alle deelnemers het best worden beschreven en geanalyseerd.
Vervolgens is een focusgroep georganiseerd voor ouders van kinderen op de Kinder IC. Binnen deze
focusgroep zijn belangrijke resultaten uit de case-study getoetst.

5.2 Casusdefinitie, onderzoekseenheid
De casus voor dit onderzoek is in overleg met het Wilhelmina Kinderziekenhuis uitgekozen. De
deelnemers hebben via informed consent (Bijlage 1) hun medewerking aan het onderzoek verleend.
De casus is geselecteerd door Kees van der Leeden, verpleegkundige op de Kinder Intensive Care in
het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Hij heeft gekeken welke gezin hij capabel achtte voor dit
onderzoek, gezien de heftige situatie waarin het gezin verkeert. Het geslacht en de leeftijd van de
patiënt hebben geen rol gespeeld. Kees van der Leeden heeft het gezin daarnaast ook geselecteerd op
‘openheid’. Bereidheid tot betreding van de leefwereld van de participanten was noodzakelijk om
ervaringen en belevingen te kunnen beschrijven.
Casus
Een meisje genaamd Elin Valk is ruim een half jaar oud en al langere tijd opgenomen op de IC in het
Wilhelmina Kinderziekenhuis. Elin Valk is vlak na haar geboorte gereanimeerd en na vele
onderzoeken is gebleken dat haar luchtwegen niet goed ontwikkeld zijn. Elin Valk heeft meerdere
operaties ondergaan en ligt momenteel voor langere tijd op de Kinder IC aan de beademing. Haar
ouders, Renate en Marcel Valk, zijn bereid om mee te werken aan dit onderzoek.
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5.3 Dataverzameling
Dataverzameling heeft plaatsgevonden door middel van vier open gestructureerde interviews. Deze
interviews zijn op verschillende settingen afgenomen. Een gedeelte van de interviews is afgenomen in
het Wilhelmina Kinderziekenhuis, daarnaast zijn interviews afgenomen in omgevingen die bij de
participanten het veilige ‘thuisgevoel’ oproepen. Op deze wijze is getracht daadwerkelijk de
leefwereld van de participanten binnen te treden en daarbij aandacht te hebben voor de veranderingen
die buiten de muren van het Wilhelmina Kinderziekenhuis zichtbaar zijn. Hiervoor is uiteraard eerst
toestemming aan de participanten gevraagd.

5.4 Analyse
Met behulp van de verkregen informatie uit de interviews heeft een analyse plaatsgevonden. De
analyse is gebruikt om antwoord te vinden op de vraagstelling. De interviews zijn opgenomen en
vervolgens getranscribeerd. Bij het transcriberen van de interviews is gebruik gemaakt van het
programma Express Scribe pro. Het coderen van de transcripten heeft in het programma ATLAS ti
plaatsgevonden. De codering heeft volgens een thematische analyse plaatsgevonden (Fereday & MuirCochrane, 2006). Hierbij is gebruik gemaakt van thema’s die zijn voortgekomen uit het theoretisch
kader (deductieve analyse) en thema’s die zijn voortgekomen uit de data (inductieve analyse). Na
afloop van de analyse is een focusgroep georganiseerd. In deze focusgroep zijn de resultaten uit de
case-study besproken. De uiteindelijke analyse is naast het analysemodel van Baart, geïntroduceerd in
de theoretische verkenning, gelegd. Met behulp van het analysemodel is gekeken of de culturen en
betekenissen van de participanten te plaatsen zijn binnen de kwadranten van het analysemodel.
Gedurende de analyse ben ik steeds opnieuw het veld ingegaan, aangezien het coderen en analyseren
synchroon met het veldonderzoek liep. Daarnaast heb ik, na afronding van het veldonderzoek, contact
gehouden met de participanten. De participanten zijn zo in staat gesteld feedback te geven op de
analyse.

5.5 Ethische overwegingen
Kenmerkend voor kwalitatief onderzoek en voor de zorgethiek is het opdoen van kennis vanuit de
praktijk. Het symbolisch interactionisme, de fenomenologie en etnografische onderzoek waarbij de
ervaringen, belevingen en betekenisgeving van de participanten wordt onderzocht, leent zich ervoor
om de praktijk in te gaan en de leefwereld van de ander te betreden. Dit heeft een aantal ethische
overwegingen gevergd, die hieronder worden toegelicht.
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in verschillende omgevingen met de ouders van kinderen van de
Kinder IC van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De leefwereld van de patiënt en zijn omgeving is
gedurende het onderzoek binnengetreden en de leefwereld van de patiënt en zijn omgeving is op een
passende wijze beschermd. Deze bescherming is gewaarborgd door middel van een informed consent
(Bijlage 1). De respondenten hebben gedurende het gehele onderzoek de mogelijkheid gehad om hun
gegevens en uitspraken terug te trekken. Als onderzoeker ben ik betrouwbaar omgegaan met de
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resultaten die uit het onderzoek verkregen zijn. Dit houdt in dat de transcripten van de interviews
geheel geanonimiseerd zijn, tenzij anders aangegeven door de respondenten. Tevens is al het ruwe
materiaal alleen gedeeld met mijn begeleider. De resultaten van het onderzoek zijn daarnaast aan de
respondenten getoond voordat het daadwerkelijke rapport is verschenen.
Doordat ik als onderzoeker de leefwereld van de respondenten betrad, is het onvermijdelijk om een
band met de respondenten op te bouwen. Gedurende een langere tijd ben ik betrokken geweest binnen
de leefwereld van de patiënt en zijn omgeving. Als onderzoeker ben ik me dan ook bewust van het feit
dat deze ‘relatie’ niet vanzelfsprekend stopt bij de afronding van dit onderzoek. Het feit dat de
respondenten in staat zijn geweest om hun leefwereld open te stellen voor mij, is op een passende
wijze gewaardeerd. Gedurende het gehele onderzoek en daarna is hier rekening mee houden. Tevens is
rekening gehouden met de mogelijkheid dat de respondenten niet de gehele werkelijkheid konden
laten zien. De ziekte van de patiënt is continu aanwezig en dit heeft ertoe geleid dat onverwachte of
verwachte elementen het onderzoek betraden en beperkingen oplegden voor de resultaten. Dit heb ik
geaccepteerd, ongeacht de eventuele gevolgen voor het onderzoek.

5.6 Tijdsplanning
In deze paragraaf is de planning voor het gehele onderzoek opgenomen. De tijdsplanning is
onderverdeeld in verschillende fases. In Bijlage 2 is een schematisch overzicht van de tijdsplanning
opgenomen.

Fase 1
Fase 1 duurde van 01-12-2013 tot 20-02-2014. In deze periode heb ik mijn eigen gedachten voor het
onderzoeksvoorstel op papier gezet. Het definitieve onderwerp, de locatie en de wijze waarop het
onderzoek plaats zou vinden, is bediscussieerd. Eveneens is in de eerste fase vastgesteld wie mijn
scriptiebegeleider en meelezer vanuit de Universiteit voor Humanistiek zijn. Deze fase is afgesloten
tijdens de bijeenkomst op 20-02-2014 met Professor Baart, mijn scriptiebegeleider.

Fase 2
Fase 2 duurde van 21-02-2014 tot 04-04-2014. In fase 2 zijn de aanpassingen die Professor Baart op
het onderzoeksvoorstel heeft gegeven verwerkt. Daarnaast zijn de mogelijkheden met de verschillende
ziekenhuizen onderzocht. Aan het einde van fase 2 is besloten om het onderzoek in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis plaats te laten vinden.

Fase 3
Fase 3 duurde van 03-03-2014 tot 18-04-2014. Fase drie liep gedeeltelijk gelijk met fase 2. In fase 3 is
het informed consent met het Wilhelmina Kinderziekenhuis samengesteld, zijn afspraken gemaakt wat
betreft benadering van de participanten in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en is nagedacht over
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eventuele topiclijsten voor het afnemen van interviews. In fase 3 is eveneens het zoeken van
participanten van start gegaan. Aan het eind van fase 3 heeft één gezin toestemming gegeven om mee
te werken aan het onderzoek.

Fase 4
Fase 4 duurde van 18-04-2014 tot 06-06-2014. Fase 4 bestond voornamelijk uit het afnemen van
interviews, ofwel het verzamelen van data. In fase 4 is eveneens het verwerken van de data van start
gegaan. Te denken valt aan het transcriberen en samenvatten van interviews het coderen hiervan. In
fase 4 was continu contact met de participanten, zij kregen de gelegenheid om controle uit te oefenen
op de data en analyse van de data. In fase 4 is gezocht naar deelnemers voor de focusgroep.

Fase 5
Fase 5 duurde van 26-05-2014 tot 24-06-2014 en liep gedeeltelijk gelijk met fase 4. In fase 5 heeft de
analyse van de data plaatsgevonden. Deze fase bestond voornamelijk uit het coderen en analyseren van
de gevonden data. In deze fase zijn eveneens de deelvragen beantwoord. In fase 5 is de analyse
voorgelegd aan de participanten. In fase 5 heeft eveneens de focusgroep plaatsgevonden.

Fase 6
Fase 6 duurde van 01-06-2014 tot 30-06-2014 en liep gedeeltelijk gelijk met fase 5. In fase 6 zijn de
resultaten van het onderzoek verwerkt. Dit houdt in dat alle paragrafen van het onderzoeksrapport
geschreven zijn en dat er kritisch gereflecteerd is op de gevonden resultaten. In fase 6 hebben de
participanten de laatste mogelijkheid gekregen om kritisch te reflecteren op het onderzoek en de
resultaten.

Fase 7
Fase 7 duurde van 17-06-2014 tot 04-07-2014. Fase 7 diende als controle fase en deze fase is gebruikt
om het gehele onderzoeksrapport te controleren en af te ronden.
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6 De Uitkomsten en Resultaten
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van het onderzoek besproken. In paragraaf 1 wordt de
totstandkoming van de analyse beschreven. Paragraaf 2 gaat in op de resultaten van het onderzoek. De
resultaten worden beschreven aan de hand van de vier gevonden thema’s. Vervolgens worden in
paragraaf 3 de vooropgestelde onderzoeksvragen beantwoord. In paragraaf 4 wordt vanuit zorgethisch
oogpunt kritisch gereflecteerd op deze uitkomsten en resultaten. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met
de conclusie, beschrijving van de focusgroep en de eventuele aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

6.1 Uitleg analyses en tot totstandkoming van uitkomsten en resultaten
De analyse is tot stand gekomen door de transcripten van de interviews grondig te analyseren. De
audiobestanden van de interviews zijn allereerst geheel getranscribeerd. Deze transcripten zijn
geordend met behulp van kleuren. Citaten die via een directe koppeling in verband staan met het
onderwerp en de onderzoeksvragen van de thesis, zijn geel gemarkeerd. Citaten die via een indirect
koppeling in verband staan met het onderwerp en de onderzoeksvragen van de thesis, zijn roze
gemarkeerd. De overgebleven witte tekst is in dit onderzoek als niet relevant beschouwd. De
arceringen van de transcripten zijn gecontroleerd door een onafhankelijk persoon. De uiteindelijke
versies van de transcripten zijn bestudeerd. De kernwoorden die hierbij naar voren kwamen, zijn
onderverdeeld in verschillende hoofdthema’s. De twee hoofdthema’s bedroegen relationaliteit en
kwetsbaarheid. Deze twee thema’s hadden beide subthema’s over direct betrokkenen, professionals en
ouders onderling. Binnen het hoofdthema relationaliteit ontstonden de subthema’s intimiteit, rouw,
verantwoordelijkheid, afhankelijkheid, gedesoriënteerd en tijdsaspecten. Binnen het hoofdthema
kwetsbaarheid ontstonden de subthema’s onlosmakelijke verbondenheid, onrecht, onmacht,
onzekerheid en hoop. Vervolgens is op hoger niveau nagedacht over deze thema’s. De twee thema’s
bleken geen hoofdthema’s te zijn. De twee thema’s omvatten niet hetgeen dat van belang was om te
analyseren. Er zijn vervolgens nieuwe thema’s ontstaan. Een belangrijk verschil tussen de oude
hoofdthema’s en de nieuwe hoofdthema’s is de koppeling met de zorgethiek. Binnen de nieuwe
hoofdthema’s is getracht de zorgethische visie tot zijn recht te laten komen. Deze nieuwe
hoofdthema’s zijn: vrijheid, zingeving, zelfbeeld en erkenning. Deze thema’s zijn gekoppeld aan de
roze en geel gekleurde passages uit de transcripten. Vervolgens heeft een selectie plaatsgevonden. De
passages die de hoofdthema’s goed ondersteunen zijn gebruikt ter onderbouwing van de analyse. Bij
deze selectie werd een onderverdeling binnen de verschillende hoofdthema’s zichtbaar. Dit heeft
geleid tot een onderverdeling in subthema’s bij de verschillende hoofdthema’s.

6.2 De Uitkomsten
De analyse van de data heeft geleid tot vier hoofdthema’s. Deze vier hoofdthema’s omvatten
gezamenlijk het onderwerp van dit onderzoek: de ontregelde leefwereld (p.17) van ouders van
kinderen op een Kinder IC. De thema’s bestaan elk uit meerdere subthema’s. Dit is weergegeven in
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onderstaande tabel (Tabel 1). De hoofdthema’s zijn afgeleid uit de subthema’s en de subthema’s zijn
ofwel door deductieve analyse of door inductieve analyse naar voren gekomen. De hoofdthema’s en
bijbehorende subthema’s zullen achtereenvolgens worden toegelicht met behulp van citaten uit de
interviews.
Tabel 1
Ontregelde leefwereld

Zelfbeeld

- Gerechtvaardigde
normale
V
verwachtingen
- Selectieve

Vrijheid

Zingeving

Erkenning

- Overname

- Gedesoriënteerd

- Andere relatie

leefwereld

- Onontkoombare

professional

werkelijkheid

- Andere relatie

- Onlosmakelijke
verbondenheid

waarneming

- Vervorming

naasten

zingeving

- Vervorming
intimiteit

6.2.1 Zelfbeeld
Iedereen heeft een bepaald beeld van zijn eigen persoonlijkheid; het zelfbeeld. Aan dit zelfbeeld is een
waardering gekoppeld, welke positief of negatief kan zijn. Het zelfbeeld, hoe men zichzelf graag ziet
in het heden en de toekomst, is van invloed op het gedrag. Dit zelfbeeld is veranderbaar. De
geïnterviewde ouders van kinderen op de Kinder IC krijgen een nieuwe kijk op zichzelf wanneer zij
een langere periode doorbrengen op de Kinder IC: de situatie dwingt hen hiertoe. De leefomgeving
van deze ouders verandert en deze ouders verhouden zich gedurende een periode interactief tegenover
andere aanwezigen op de Kinder IC, zoals professionals en ouders van andere kinderen. Dit zorgt
ervoor dat deze ouders onderdeel worden van een vooralsnog onbekende cultuur. Deze plaatsing
binnen een nieuwe cultuur verandert het zelfbeeld van deze ouders. Het hoofdthema zelfbeeld is
onderverdeeld in drie subthema’s: gerechtvaardigde normale verwachtingen, selectieve waarneming
en vervorming intimiteit.
Gerechtvaardigde normale verwachtingen
Het zelfbeeld, waarin verschillende vanzelfsprekendheden verweven zijn, verandert. Het leven dat
deze ouders voor ogen hadden, wordt onzeker. Normale verwachtingen, zoals het krijgen van een
gezond kindje, verdwijnen. Hetgeen dat ieder als normaal en vanzelfsprekend veronderstelt, is voor
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deze ouders niet meer normaal en vanzelfsprekend. Er dringt zich een nieuwe werkelijkheid aan hen
op waartoe zij zich moeten gaan verhouden.
“Verslagje van hoe ze de uren gaan berekenen en van wat we allemaal moeten
doen en hoe vaak. En dat was alleen maar schrijven, schrijven, schrijven,
schrijven, schrijven (..) en ik denk van jeetje wat voor kind hebben we? ” (2:
Regel 575, Renate en Marcel Valk)
“Dit is mijn leven. Wij hebben altijd het idee, dit is ons leven. En dan krijg je
gelijk het gevoel als je dan naar huis gaat, dat hoort jou leven te zijn. En dat is
dan heel raar, gewoon om wat je allemaal meemaakt.” (1: Regel 893 Renate en
Marcel Valk)
“Je hele leven is weg.” “Je hebt ook geen tijd om boodschappen te doen. Je hebt,
je hele leven is weg. Het enigste wat je kan is, je staat in de ochtenden op en dan
hoop je dat er nog crackers ergens in de kast liggen. (..) Dan ga je naar Elin toe,
dan heb je hier je leven. Hier kun je eten beneden en noem het allemaal maar op.
En daarna ga je naar huis en dan zit je in de auto en dan ben je kapot. En je hebt
die dag helemaal niks gedaan. Maar je bent kapot.” (1: Regel 415 Renate en
Marcel Valk)
“Je leeft eigenlijk een beetje op een onbewoond eiland.” (3: Regel 17 Renate en
Marcel Valk)
“Je leeft hier in een bubbel.” (3: Regel 192 Renate en Marcel Valk)
“Ja wij liggen ook in het ziekenhuis. Wij zijn steeds meer patiënt geworden.” (2:
Regel 423 Renate en Marcel Valk)
Het leven van alledag krijgt een nieuwe vormgeving en andere normen en waarden ontstaan. De
nieuwe situatie, die vervreemd is van de oorspronkelijke situatie, krijgt een nieuwe betekenis. De
geïnterviewde ouders beleven en ervaren het hebben van een kind en het zorgen voor een kind heel
anders dan dat zij volgens gerechtvaardigde normale verwachtingen verwachtten te beleven en
ervaren.
“Mensen gaan er zo vanuit om een gezond kindje te krijgen. En dat is het niet.”
(1: Regel 768 Renate en Marcel Valk)
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“Ik heb ook heel lang het zwanger zijn gemist. laat ze maar weer terug, dan zat ze
veilig in mijn buik. (..) Toen was het nog leuk.” (1: Regel 768 Renate en Marcel
Valk)
Deze ouders worden uit hun wereld weggezogen en komen terecht in de wereld waarin hun kind op de
Kinder IC verblijft. Zij raken geleidelijk vervreemd van de gerechtvaardigde normale verwachtingen.
Het zelfbeeld van deze ouders wordt gevormd door de situatie waarin de ouders verkeren. Dagelijkse
activiteiten, zoals eten en drinken, krijgen een nieuwe betekenis. Evenals de omgeving en ruimte
waarin deze ouders zich bevinden.
“In het begin dan kom je op de kamer en dan is het nieuw. Het moet naar poep
ruiken, het moet naar spuug ruiken. het moet naar baby ruiken en dat is het niet.
En dat is heel dubbel.” (1: Regel 1022 Renate en Marcel Valk)
“Straks komt Elin thuis en jij houdt je leven wel, gewoon met het werk, jij gaat
met werk eruit. Dat heb ik dus niet. Mijn wereldje wordt heel erg klein.” (3: Regel
302 Renate en Marcel Valk)
“Dat we op de IC liggen, daar zijn bepaalde gedachtegangen die zo
vanzelfsprekend zijn en normaal. Een kleine krijgen is heel vanzelfsprekend en
negen of acht maanden hier liggen, nee dat is niet vanzelfsprekend. Daar wordt
niet over nagedacht.” (3: Regel 7488 Renate en Marcel Valk)
Selectieve waarneming
De geïnterviewde ouders van kinderen op de Kinder IC komen in een vreemde leefwereld terecht en
betreden een andere positie dan zij volgens gerechtvaardigde normale verwachtingen hadden
verondersteld. De beleving en ervaring van de nieuwe situatie waarin zij verkeren, geven een andere
kijk op de wereld dan die zij oorspronkelijk hadden. De waarnemingen van deze ouders veranderen en
worden selectief. Aan dit selectieve beeld wordt een selectieve interpretatie toegevoegd. Het selectieve
beeld en de selectieve interpretatie worden continu vergeleken met gerechtvaardigde normale
verwachtingen.
“ We hebben Elin zien groeien. Niet in onze armen, maar in bed.” (1: Regel 515
Renate en Marcel Valk)
“We hebben een dochter van zeven maanden, maar we weten niet wat het is om
een kind thuis te hebben.” (1: Regel 1040 Renate en Marcel Valk)
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“Wij hebben zelf geen kraamfeest gehad, ik heb geen kraamweek gehad. Ik heb al
zoveel gemist.” (1: Regel 719 Renate en Marcel Valk)
De bovengenoemde citaten zijn citaten waarin het oordeel van deze ouders ten aanzien van zichzelf
verandert. Zij gaan eveneens anders oordelen over mensen die in de wereld leven waarin zij ook
zouden willen leven. De selectieve waarneming van deze ouders leidt tot een beperkt beeld. Dit
beperkte beeld steekt af bij het normale beeld. Dit doet pijn.
“En iedereen gun je het, maar je gunt het jezelf eigenlijk het meest nu. En weet je,
jaloersheid dat ken ik niet. (..) Ja dat is zo erg. Dat doet zo zeer. Dan ga je heel
hard worden in je oordeel. (..) Maar aan de andere kant, wij zijn gelukkig niet
zoals Patiënt 1. Want Patiënt 1 is overleden. Zij zullen waarschijnlijk weer
jaloers zijn op ons en wij zijn jaloers op anderen. (..) En dan gaat er een ander
kindje dood en dan denk ik bij mezelf, het kan altijd nog erger. En dat houd je op
de been.” (1: Regel 1201 Renate en Marcel Valk)
“De buurvrouw is zwanger en die gaat wintersporten. Kijk dan moet je opletten,
zij krijgt straks een normaal kindje. (..) (4: Regel 123 Renate en Marcel Valk). Ik
ken ook iemand en die eet dan dus een soft-ijsje. En die was ook hoogzwanger.
(..) Zij eet wel een soft-ijsje en zij krijgt straks een gezond kind. (..) Zij krijgt een
gezond kindje en zij eet wel dingen die niet mogen en ik heb overal opgelet en ik
krijg geen gezond kindje.” (1: Regel 1341 Renate en Marcel Valk)
“En als dan iemand op een bruiloft aankomt met zo’n dikke buik en al een kleintje
thuis heeft lopen, die is moeder, maar niet in onze optiek. Niet in een manier
zoals vader of moeder moet zijn.” (Regel 466 Interview 3 Renate en Marcel Valk)
“Het doet ook wel heel zeer als ze zeggen: we hebben een gezond kindje. Dan
doet het zeer. Terwijl ik het ook niet leuk zou vinden als ze zeggen: hij heeft dat of
dat. Dat gun ik ze ook niet.” (4: Regel 132 Renate en Marcel Valk)
“Het is wel een klein beetje oneerlijk. Zij gaat wel, zij doet gewoon alles. Net niet
roken en drinken, maar voor de rest doet ze alles en je zult zien dat het dadelijk
wel goed gaat. Ja, dat klinkt heel banaal.” (3: Regel 474 Renate en Marcel Valk)
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Deze citaten illustreren dat door de selectieve waarneming het oordeel ten aanzien van de
buitenwereld verandert, het oordeel ten aanzien van handelingen van anderen verandert en de
betekenis van het ouderschap verandert.
Vervorming intimiteit
Intimiteit beschrijft de verbondenheid tussen twee of meer personen en kan lichamelijk, emotioneel of
spiritueel zijn. In dit subthema gaat het om de lichamelijke en emotionele verbondenheid tussen de
ouders onderling, de emotionele verbondenheid tussen de ouders en het kind dat opgenomen is op de
Kinder IC en de emotionele verbondenheid tussen de ouders en andere direct betrokkenen. Ouders van
kinderen op de Kinder IC leven in een leefwereld waarin zij vrijwel geen tijd doorbrengen als gezin.
De emotionele verbondenheid tussen de ouders onderling, tussen de ouders en het kind en tussen de
ouders en het kind en andere betrokkenen is niet meer vanzelfsprekend, maar wordt confronterend. Er
zijn continu professionals aanwezig. Zelfs wanneer de ouders het kind verzorgen, zijn professionals in
de nabije omgeving, zodat zij in noodsituaties acuut kunnen reageren. Deze setting zorgt er mede voor
dat de intimiteit tussen de ouders onderling, de intimiteit tussen de ouders en het kind en de intimiteit
tussen de ouders en andere direct betrokkenen verandert. Relaties krijgen een nieuwe betekenis en
worden anders ervaren. Intimiteit is oorspronkelijk exclusief, de situatie bedrukt deze exclusiviteit van
intimiteit.
“Normaal heb je een papa en mama en een opa en oma. Maar bij haar hebben er
denk ik wel 150 mensen aan het bed gestaan. (..) Het is wel heel moeilijk.”(3:
Regel 410 Renate en Marcel Valk)
“Altijd mensen over de vloer en dat is niet de normale relatie die je moet
hebben.”.(3: Regel 925 Renate en Marcel Valk)

Zoals eerder aangegeven verandert ook de intimiteit, met name de lichamelijke intimiteit, tussen de
ouders onderling. De momenten waarop deze ouders samen zijn en samen lichamelijk en emotioneel
intiem kunnen zijn, zijn minimaal.
“Ja de relatie is anders. Je kijkt elkaar aan en je weet wat een ander wil zeggen.”
Niet veel, omdat je er te moe voor bent. En dat is hetzelfde ook als je intiem bent.
Dan denk ik van, oh dan kan je er ook van genieten en dan denk ik ja we moeten
het vaker doen. Alleen dan is de situatie er niet naar.” (3: Regel 290 Renate en
Marcel Valk)
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“Lekker gewoon samen voordat we naar bed gaan dat we samen gaan wandelen,
gewoon even nog met de hond. Dat je dan heel even samen gewoon als stel bent.
Of dat je elke avond, gewoon bij elkaar in de armen ligt en gewoon ja. Dat is het
enigste moment dat je samen bent.” (3: Regel 294 Renate en Marcel Valk)

6.2.2 Vrijheid
Wanneer kinderen op de Kinder IC verblijven valt de zorg van deze kinderen onder de
verantwoordelijkheid van de professionals in het ziekenhuis. De gehele leefwereld van de ouders van
deze kinderen dreigt te worden gevormd door de cultuur, belevingen en ervaringen op de Kinder IC.
Verschillende vormen van vrijheid zijn daarbij te onderscheiden en zijn onderverdeeld in de
subthema’s binnen dit hoofdthema. Deze subthema’s zijn overname leefwereld en onlosmakelijke
verbondenheid.
Overname leefwereld
Het subthema overname leefwereld bestaat uit verschillende elementen. Enerzijds de overname
waarbij de gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en professionals in de leefwereld centraal staat
en anderzijds de overname door de situatie, de beleving, de ervaring en de betekenis van de situatie.
De verantwoordelijkheid van de ouders van kinderen op de Kinder IC wordt uit handen genomen. De
vanzelfsprekendheid om als ouder voor je kind te zorgen, verdwijnt door de situatie waarin de ouder
verkeert. Professionals dragen de verantwoordelijkheid voor het kind wanneer het is opgenomen in het
ziekenhuis. De onzekerheid die gepaard gaat met het verblijf van het kind op de Kinder IC zorgt
ervoor dat gevoelens van verdriet, angst, onmacht aanwakkeren. De ruimte om iets met deze gevoelens
te doen ontbreekt echter. Emoties worden weggestopt, omdat er geen tijd en ruimte voor is. Het leven
gaat volgens de automatische piloot; het leven wordt overleven.
“We zijn alle twee aan het overleven.” (3: Regel 298 Renate en Marcel Valk)
“Een week later en dan gebeurt er ook weer wat. Het is net alsof een soort de
Duvel ermee speelt.” (2: Regel 127 Renate en Marcel Valk)
“En dan gebeurde er weer wat en dan hup dan stond je weer op de automatische
piloot, maar dan voel je niks meer. (..) Op een gegeven moment raakt het je niet
meer. Dit is een overlevingsstand. Er gaat gewoon een deurtje dicht en alles gaat
op de automatische piloot.” (1: Regel 431 Renate en Marcel Valk)

De overname van handelingen in cruciale domeinen in de leefwereld is confronterend voor deze
ouders. Het gaat daarbij om handelingen die worden overgenomen, handelingen die komen te

Masterthesis Zorgethiek en Beleid UvH , Elise Huig 2014

Pagina 32

vervallen en handelingen die blijven maar waar geen invulling meer aangegeven wordt. Deze ouders
worden geconfronteerd met de beperkingen die zij beleven aan het ouderschap. Vanzelfsprekendheden
in de opvoeding en verzorging van het kind worden bij deze ouders in twijfel getrokken. Door de
slechte gezondheidssituatie van het kind is 24-uurs verpleging aanwezig, dit beïnvloedt de cultuur
waarin de ouders en het kind leven. Het kind op de Kinder IC wordt niet verzorgd door zijn ouders,
maar de hoofdverzorgers van kinderen op de Kinder IC zijn de professionals die werkzaam zijn op de
afdeling. De beperkingen die deze ouders hieraan ondervinden, beïnvloeden de ervaringen en
belevingen van het contact met het kind.
“Wij hebben het niet gedaan.(..) Ik had dat als eerste willen doen.” (1: Regel
1695 Renate en Marcel Valk)
“Van de week zijn we naar buiten gegaan (..). En dan loop je buiten en dan raak
je zo geëmotioneerd. Ik heb nog geen vijf keer met de wandelwagen gelopen en
Elin is 8 acht maanden.” (1: Regel 780 Renate en Marcel Valk)
“Op de kamer heb je zo’n bordje met naam van de patiënt en dan de
hoofdbehandelaar en zaalarts. Op een gegeven moment hebben wij
opgeschreven: hoofdbehandelaar papa, zaalarts mama.” (1: Regel 1114 Renate
en Marcel Valk)
De geïnterviewde ouders van kinderen op de Kinder IC ervaren een beperkte vrijheid in de verzorging
van hun kind. Zij vervullen de verzorging voor hun kind niet alleen. Deze ouders zijn in grote mate
afhankelijk

van

professionals,

medische

kennis,

apparatuur

en

directe

naasten.

De

afhankelijkheidsrelatie zorgt ervoor dat de overname van handelingen in cruciale domeinen in de
leefwereld door anderen niet kan worden tegengehouden. Deze ouders moeten dit accepteren en hier
hun weg in vinden.
“Oorspronkelijk ben je verantwoordelijk voor het kind. Maar wij hebben zo’n
groep mensen om ons heen. En dan denk ik van dat is wel heel raar. (..) Zeggen
we ook tegen elkaar: met welk bedrijf gaan we in zee? Dat zij zoveel macht
hebben over een kind.” (2: Regel 511 Renate en Marcel Valk)
“Je kan dus niks zeggen, want je bent ook afhankelijk van hun.” (1: Regel 116
Renate en Marcel Valk)
“Dan weet je gewoon wel Elin is niet het enigste patiëntje, maar Elin is
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wel afhankelijk van apparatuur.” (1: Regel 1245 Renate en Marcel Valk)
“Toen heb ik echt gewoon gejankt en ook gezegd en eigenlijk ook gewoon
gesmeekt. Ja weet je, ze komt thuis, maar dan hebben we nog zo hard hulp
nodig. We zijn er dan nog niet. (..) Van weet je we hebben jullie hulp
nodig. Kom een keer helpen. Kom een keer het huis schoonmaken, maar
dat durf je niet te zeggen.” (3: Regel 141 Renate en Marcel Valk)
Bovenstaande citaten illustreren de afhankelijkheid van de ouders ten opzichte van
professionals, medische apparatuur en directe naasten.
Onlosmakelijke verbondenheid
De geïnterviewde ouders van kinderen op een Kinder IC worden, door de nieuwe werkelijkheid die
zich aan hen opgedrongen heeft, onlosmakelijk verbonden met de nieuwe werkelijkheid. De nieuwe
werkelijkheid doet zich voor en de ouders en het kind op de Kinder IC kunnen niet weg van deze
nieuwe werkelijkheid. Deze ouders moeten de nieuwe werkelijkheid nemen zoals die zich presenteert.
Zij worden geconfronteerd met een werkelijkheid waarmee zij eigenlijk niet in aanraking willen
komen. Daarnaast worden zij geconfronteerd met het feit dat de professionals en directe betrokkenen
de mogelijkheid hebben om afstand te nemen van de situatie. Professionals en direct betrokkenen
kunnen de situatie betreden en weer verlaten op willekeurige momenten. De geïnterviewde ouders
ervaren deze bewegingsvrijheid niet. Zij voelen zich verplicht om zich continu in de situatie te
bevinden. De werkelijkheid presenteert zich en zij kunnen er niet voor weglopen. De gepresenteerde
werkelijkheid krijgt de betekenis van de nieuwe leefwereld. Zij voelen zich verplicht om bij de nieuwe
werkelijkheid te blijven.
“Ik wil, ik kan het ook niet. Ik ga morgen niet. En dan de volgende dag, sta je
naast je bed en dan zeg je: ja ik ga wel. (1: Regel 626 Renate en Marcel Valk) (..)
Ik kan niet zeggen ‘ik stop ermee, ik doe het niet meer’. Mijn schoonzus kan
zeggen: weet je het is allemaal te veel, ik vind het erg. Zij kan ermee stoppen. Wij
kunnen er niet mee stoppen.” (1: Regel 1503 Renate en Marcel Valk)
“En dan wil je vluchten, echt vluchten. heel hard wegrennen.” (1: Regel 756
Renate en Marcel Valk)
“Van de week hebben we een bruiloft gehad van mijn broer en zijn we 1,5 dag
niet geweest. En konden we het eigenlijk wel heel goed afsluiten hier, want het
was gewoon even van we zijn weer met zijn tweeën. Heel leuk, heel romantisch in
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een kasteeltje, lekker gegeten en ochtend nog met zijn allen ontbeten en ja dan
kom je later weer terug. En dan zit je nog samen in de auto, leuk, zonnetje schijnt.
En je komt hier binnen en dan krijg ik meteen weer zo’n bedrukt gevoel. Je voelt
weer, ik word weer teruggezet en ik kan mijn vleugels niet uitslaan.” (4: Regel 11
Renate en Marcel Valk)
“Dan gaan we samen weg en dan zeg je dat moeten we vaker doen, maar dat doe
je niet. Omdat je je verplicht voelt om bij je kind te zijn.” (1: Regel 748 Renate en
Marcel Valk)
“Heel blij dat je je kind, je dochter mee naar huis mag nemen. Maar ook de
laatste paar weken dat je samen bent. Want wij krijgen straks gewoon zeg maar
altijd mensen over de vloer. En dat is niet de normale relatie die je moet hebben.”
(1: Regel 925 Renate en Marcel Valk)
Bovenstaande citaten illustreren de onlosmakelijke verbondenheid tussen de ouders en de situatie van
hun kind, de impact die de situatie op de intieme relatie van de ouders onderling heeft en het verlangen
naar vrijheid dat de ouders hebben.

6.2.3 Zingeving
Zingeving is de behoefte dat wat we doen in het leven een ultieme waarde heeft. De zin, de ultieme
waarde, om iets te doen. De zingeving gaat gepaard met betekenisgeving, het nut van het leven. De
nieuwe leefwereld waarin de geïnterviewde ouders terecht komen en de daarbij behorende cultuur doet
iets met de zingeving van de ouders. Voorheen stonden beide ouders veelal midden in het leven,
hadden een baan, een huis, een sociaal netwerk en bouwden samen als man en vrouw aan een nieuw
bestaan waarin zij zichzelf als basis zagen voor het gezin dat ze stichten. Op het moment dat hun kind
op de Kinder IC terecht komt, verandert de zingeving van de ouders. Niets is meer vanzelfsprekend en
functies die voorheen bekleed werden door de ouders of één van de ouders vallen weg of nemen een
beperkte rol in. De ouders gaan hun nieuwe opgelegde taken en verantwoordelijkheden beoordelen en
beleven. Gedurende deze beleving en ervaring is er een bepaalde zingeving vanuit de persoon die
maakt

hoe

diegene

zich

positioneert

tegenover

deze

nieuwe

symbolen,

taken

en

verantwoordelijkheden. Het leven van de ouders wordt op een andere manier vormgegeven. De
ultieme waarde, zingeving, van het leven verandert. De ouders halen hun ultieme waarde uit andere
elementen dan voorheen. Het hoofdthema zingeving bestaat uit de subthema’s gedesoriënteerd,
onontkoombare werkelijkheid en vervorming zingeving.
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Gedesoriënteerd
Het leven van de geïnterviewde ouders wordt ontregeld door de situatie waarin de ouders en het kind
terecht komen. Zij raken hierdoor gedesoriënteerd in plaats, tijd en persoon. Vanzelfsprekendheden
verdwijnen en nieuwe vanzelfsprekendheden worden gecreëerd als houvast in de nieuwe leefwereld.
“Het begint al met hele simpele dingen, dat je verjaardagen vergeet. Kerst. Oud
en Nieuw.” (3: Regel 8 Renate en Marcel Valk)
“Nee eigenlijk alle dagen die zijn hetzelfde. Het is niet meer een maandag,
dinsdag of woensdag. Het is gewoon, ja weet je we gaan naar Elin toe. En welke
dag het is, tja.” (3: Regel 24 Renate en Marcel Valk)
“Qua tijdsduur, nee tijdbenul dat helemaal niet. Zij is nog wel aan het uitrekenen
voor Elin. We hebben ons zelfs nog één dag vergist toen Elin een half jaar
werd.(..) Zeven en halve maand. Dat weten we toevallig, omdat zij dat op papier
heeft staan. Anders weten we het niet. Nee het is echt, het hele verhaal van
tijdsbesef.” (3: Regel 40 Renate en Marcel Valk)
“Je leeft echt met je agenda. Ik schrijf echt alles in mijn agenda. Alles. In de vorm
van Elin is ziek, Elin is geopereerd, Elin voelde zich nu beter. Ik zet het er
allemaal in, want straks weet je het gewoon niet meer.” (3: Regel 18 Renate en
Marcel Valk)
“Wij zitten een beetje in een roller Coaster en uiteindelijk bedruip je erin. En dan
vind je het best, klaar. En dan laat je het maar heel langzaam over je heen
komen.” (1: Regel 1164 Renate en Marcel Valk)
Een nieuw ritme wordt ontwikkeld om enige controle te behouden over de nieuwe leefwereld waarin
zij noodgedwongen terecht zijn gekomen. Het ritme dat deze ouders ontwikkelen, is gestructureerd op
hele kleine eenheden. De onzekerheden die gepaard gaan met een verblijf op de Kinder IC zorgen
ervoor dat ouders een leven leiden waarbij continu in kleine eenheden qua tijdsbestek vooruit gedacht
wordt.
“Dat is de rode draad die we hier geleerd hebben. Leef met het moment, leef met
de halve dag, leef met de dag. Niet langer. Ga geen week vooruit denken, ook
geen halve week. Dan word je gek.” (4: Regel 223 Renate en Marcel Valk)
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Onontkoombare werkelijkheid
De werkelijkheid presenteert zich anders aan deze ouders dan voorheen. Deze ouders zijn niet meer
alleen de ouders van het kind, die naast het ouder zijn meerdere functies in werk en sociale activiteiten
vervulden. Deze ouders van het kind zijn in de nieuwe werkelijkheid gedwongen om zich aan te
passen aan de cultuur van de Kinder IC. Het kind en de ouders wonen niet gezamenlijk thuis en de
ouders dragen niet alleen de verantwoordelijkheid voor de verzorging van het kind, maar samen met
professionals. Daarbij gaat de verzorging voor het kind verder dan in de oorspronkelijke en
vanzelfsprekende wereld verondersteld wordt. Naast de vanzelfsprekende zorg voor het kind, zijn
ouders gedwongen zorg te dragen en kennis op te doen over de medische handelingen van de
verzorging van het kind. Dit zorgt er dan ook voor de deze ouders zelf veranderen door de veranderde
werkelijkheid en dat de veranderde werkelijkheid verschillende effecten als gevolg heeft.
“Ik zit twee keer per week bij de cesartherapie, regelmatig bij de huisarts (..)
moet naar de haptonomie, want je moet loskomen. Je kunt niet alle gevoelens
opkroppen, dan ontplof je een keer. Dus dan ga je naar de haptonomie. (..) Dan
zit je nog bij de gynaecoloog, omdat je nog problemen hebt. Nu krijg ik allemaal
uitslag, gewoon door de stress, dus ik zit bij de dermatoloog. En ik ben nou bij de
accupunctuur. En dan voor de verandering ga ik elke dag naar het ziekenhuis.
Daar bestaat mijn leventje uit.” (1: Regel 449 Renate en Marcel Valk)
“Dit is ons wereldje. We stappen naar buiten, we gaan naar huis en hier zijn we
papa en mama en als we weggaan zijn we Marcel en Renate.” (1: Regel 499
Renate en Marcel Valk)
“Anders zou ik nu al aan het werk zijn of werkzoekende zijn. Dat stuk, ja dat
hebben we nou besloten dat ik thuis blijf en werk was voor mij heel erg
belangrijk. En collega’s ook. Ik putte daar altijd heel veel energie uit. (..) En dat
stukje ga ik dus ook wel missen en dat heb ik dus wel nodig.” (4: Regel 7 Renate
en Marcel Valk)
“Elin komt, dus je wordt pap. En dan weet je gewoon, ouders hebben
beperkingen. Dan kun je niet zomaar, je weet gewoon van wat we allemaal doen
dat kan straks allemaal niet meer. Oké dat is een acceptatie, dat is niet zo
moeilijk. Alleen de invulling daarvan is een heel ander verhaal. Ik kan zeggen: ik
vind het goed dat ik nu twee, drie jaar niet op vakantie ga, maar zeg ik dat over
twee jaar nog steeds? (..) We zijn ergens in geduwd waar je eigenlijk niet om
gevraagd hebt.” (4: Regel 13 Renate en Marcel Valk)
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“Ik zie ons niet als papa en mama naar huis gaan hoor. Wij zijn echt puur de
verzorgers van Elin de eerste paar weken.” (4: Regel 211 Renate en Marcel Valk)
Bovengenoemde citaten illustreren de elementen die van belang worden voor ouders wanneer hun kind
op de Kinder IC verblijft. De citaten illustreren dat de leefwereld van de ouders inkrimpt en zij
belangrijke elementen zoals een sociale leven en werk stop moeten zetten. Zij moeten alles opgeven.
Zij raken verwikkelt in een leven dat bestaat uit professionals. Zij definiëren zichzelf niet als papa en
mama, maar als verzorgers.
“Ik denk dat ik wel harder ben geworden, dan denk ik van weet je zeik niet zo. En
dan met name ook met mijn ouders. Dan denk ik van doe maar normaal, waar
hebben jullie het over? Het kan zoveel erger.“(4: Regel 20 Renate en Marcel
Valk)
“Ons leven gaat wat langzamer worden heb ik het idee. Wij gaan geen snel leven
meer leiden. Het is niet zo dat we op zondag zeggen we gaan naar het strand met
Elin. Nee dat doen we niet. We gaan even naar het bos. Dat zullen we misschien
wel doen, maar daar zit echt één week voorbereiding aan vast. Dat gaan we dus
echt plannen.” (4: Regel 29 Renate en Marcel Valk)
“Het allermooiste zou ik vinden als we de 25e naar haar moedersverjaardag
kunnen gaan met Elin. Met zijn drieën, misschien met de hond erbij, met zijn
vieren, want die hoort erbij. Dat zou het mooiste zijn, als we dat voor elkaar
konden krijgen.” (4: Regel 240 Renate en Marcel Valk)
“Door de situatie ben je anders geworden. (..) Wij staan wel wat nuchterder in
het leven en zijn blij met de dingen die we hebben. Het kan zo gauw afgelopen
zijn, je wordt blij met de kleine dingetjes.” (4: Regel 35 Renate en Marcel Valk)
Bovenstaande citaten illustreren dat de ouders kleine dingen meer gaan waarderen. Zij zijn zich
bewust van hetgeen dat zij hebben. De zingeving van de ouders verandert. Het toekennen van een
ultieme waardering gebeurd op andere gronden dan voorheen.
Vervorming zingeving
De hervorming van de leefwereld kent een acceptatieproces. Ouders moeten wennen aan het nieuwe
leven waarin zij terecht zijn gekomen. Het verblijf op de Kinder IC kent vele onzekerheden. Het
acceptatieproces van de nieuwe leefwereld wordt grotendeels dan ook meer dan eens opnieuw gestart
wanneer er nieuwe gegevens bekend zijn rondom de gezondheidstoestand van het kind. Ouders
moeten opnieuw een waardeoordeel vormen over de belevingen en ervaringen die zij opdoen in de
nieuwe leefwereld. De ‘zin in het leven’, de zin om zichzelf te ontwikkelen en te positioneren in de
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nieuwe leefwereld moet ontstaan. Deze ouders voelen zich verplicht verdrietig te zijn. Zij voelen zich
verplicht om continu bezig te zijn met de gezondheidstoestand van hun kind.
“En dat is soms heel erg en dat heb ik in het begin heel erg gevonden. Ik kan Elin
soms helemaal vergeten. Maar dat is, als ik aan Elin denk heb ik ook pijn. (1:
Regel 503 Renate en Marcel Valk) (..) Dat ik gewoon even ergens in een film zit
en dan denk ik dit is leuk en dan kan ik nog af en toe lachen. En dan ineens zit ik
weer van hé ik heb een dochter.” (1: Regel 507 Renate en Marcel Valk)
“In het begin vond ik gewoon dat ik continu aan Elin moest denken. Ik heb een
dochter en ik moet, en het is heel absurd dat je je kind gewoon maar zeven uur
per dag kent.” (1: Regel 511 Renate en Marcel Valk)
“Het naar huis denken, we zijn er wel mee bezig, maar ook weer niet. Want ja, je
gunt jezelf niet echt het gevoel.” (4: Regel 355 Renate en Marcel Valk)
De situatie op de Kinder IC zorgt ervoor dat deze ouders niet alleen de onzekerheden rondom de
gezondheidssituatie van hun eigen kind ervaren, maar ook de onzekerheden rondom de
gezondheidssituatie van andere kinderen die opgenomen zijn op de Kinder IC. Ouders van kinderen
op de Kinder IC komen met elkaar in contact doordat zij allemaal in een soortgelijke situatie terecht
zijn gekomen. Deze ouders zijn kwetsbaar omdat hun gehele leefwereld verandert. De leefwereld die
deze ouders met hun kind en andere direct betrokkenen deelden, wordt binnengetreden. De
kwetsbaarheid is zichtbaar door de positieverandering die plaatsvindt binnen de leefwereld (p.12).
Ouders worden niet alleen geraakt door de verandering binnen hun eigen leefwereld, maar ook door
de veranderingen binnen de leefwerelden van anderen op de Kinder IC.
“Ja dit krijg je er gratis bij. Je hebt al zoveel zorgen om je eigen kind en dan ga
je er aan onderdoor. Dan krijg je de rest, de rest krijg je er ook bij. En dan
zeggen ze daar moet je je voor afsluiten. Dat doe je niet. Maar je wordt gewoon
bang. Wat je normaal, in een normaal leven heb je niet met de dood te maken.
Jawel, maar niet zoveel. Niet op deze manier. En met zieke kindjes die zo ziek
zijn. Dit is onwerkelijk. Ja dit is, wij maken het gewoon dagelijks mee en andere
gezinnen niet.” (2: Regel 143 Renate en Marcel Valk)
“Het is de situatie. We krijgen zo verschrikkelijk veel op ons pad waar we niet om
gevraagd hebben. En datzelfde is met vrienden.” (3: Regel 224 Renate en Marcel
Valk)
“Ze had van mij op de afdeling Leeuw mogen liggen met al die hartpatiëntjes,
maar dan lig je aan de goede kant van de deur. Je hoort al die toeters en bellen

Masterthesis Zorgethiek en Beleid UvH , Elise Huig 2014

Pagina 39

hoor je zo. Toeters en bellen, je ziet artsen rennen, je ziet verpleging rennen. Ja,
dat is niet goed.” (2: Regel 166 Renate en Marcel Valk)
De vervormde zingeving van ouders van kinderen op de Kinder IC is een proces dat het vasthouden
en het loslaten van de oude en nieuwe leefwereld aanduidt. Ouders gunnen zichzelf soms niet om
weer gelukkig te zijn en vormen van geluk en vreugde als zingeving te ervaren. Zij zoeken de
handelingen die in de zingeving van verdriet zitten op. Dit geeft zin aan hun leven. De zingeving die
voort zou kunnen komen door relativeren, is door de onzekerheden en veranderingen in de
leefwereld verdwenen. Het toelaten van een bepaalde zingeving roept bij ouders veel gevoelens op,
die soms nog bewust of onbewust door de ouders onderdrukt worden.
“Bij een arts was ik ook en ze zei ook, jij hebt zoveel boosheid en verdriet in je,
daar wil je niet bij. Dus ik blijf maar gewoon doorgaan. Dus ik ben maar boos,
boos, continu boos om maar niet bij mijn verdriet te komen. Want als ik mijn
boosheid laat gaan, dan komt het verdriet. En dat is zoveel, daar wil ik niet bij.
Dus ik blijf maar gewoon boos op alles en iedereen.” (4: Regel 376 Renate en
Marcel Valk)
“Ik denk dat we teveel hebben meegemaakt in acht maanden tijd, we hebben acht
maanden op onze toppen geleefd. We kunnen niet meer relativeren. De rek is
eruit. En dat is waar wij terug naar toe moeten gaan, alleen wij krijgen daar
nooit de situatie of gewoon de tijd voor.” (3: Regel 252 Renate en Marcel Valk)
De citaten illustreren een existentieel probleem. Het probleem hoe te leven. Deze ouders weten niet hoe
zij moeten leven.

6.2.4 Erkenning
Erkenning duidt naar het zoeken van bevestiging, goedkeuring en medeleven bij handelingen en
gebeurtenissen die dat kunnen oproepen. Deze ouders worden geconfronteerd met de ongrijpbaarheid
van het leven wanneer hun kind op de Kinder IC verblijft. Deze ouders voelen onmacht en vinden dat
hen onrecht wordt aangedaan. De handelingen en gevoelens die bij hen opgeroepen worden, willen zij
verantwoorden. Daarvoor zoeken zij naar steun en erkenning. Het hoofdthema erkenning is
onderverdeeld in de subthema’s andere relatie professional en andere relatie naasten.
Andere relatie professional
Het leven van het kind ligt in handen van professionals die werkzaam zijn op de Kinder IC. De ouders
van het kind hebben een afhankelijkheidsrelatie met de professionals die zorg dragen voor hun kind.
Ontmoetingen met hun kind, gedurende het verblijf op de Kinder IC, vinden veelal alleen in het bijzijn
van professionals plaats. Door de vele tijd die deze ouders doorbrengen met de professionals, worden
de professionals meer dan alleen professionals. Tussen deze ouders en de professionals ontstaat een
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emotionele relatie. Zij leren elkaar kennen en gaan relaties aan. Deze ouders gaan vertrouwen op de
professionals. De ouders gaan waarden hechten aan hetgeen dat de professionals verbaal en nonverbaal uiten. Aangezien deze ouders een emotionele verbondenheid met de professionals op de
Kinder IC ervaren, zoeken zij naar steun en erkenning bij professionals.
“De verpleging die dan net heel even een arm om je heen van, nou meid goed zo’.
En dat is gewoon wat je nodig hebt.” (1: Regel 711 Renate en Marcel Valk)
“Ja dat voelt gewoon goed, klaar. Elk complimentje wat je hier krijgt, over Elin,
over Elin vooral, dan voel je je goed. Dan voel je je gesterkt, puur om die reden.
(..) We zijn enorm onzeker over wat er komen gaat, omdat we het gewoon niet
weten. Er is geen handboek voor wat we krijgen.” (3: Regel 460 Renate en
Marcel Valk)
“Pluimpje af voor die twee. Een arts die zegt: je bent de held van de afdeling. En
ik denk wat wij doen is ook heel normaal, maar dat blijkt dus niet zo. Dit wat wij
doen, is niet normaal. Omdat heel veel ouders het ook laten afweten.” (3: Regel
761 Renate en Marcel Valk)
“De klik is heel belangrijk in zo’n situatie. Uiteindelijk als het heel lang duurt, is
een klik heel belangrijk. Mensen die je vertrouwt, mensen die jou op deze manier
iets kunnen vertellen, zodat wij het begrijpen.``(2: Regel 398 Renate en Marcel
Valk)
Deze citaten illustreren dat deze ouders waarden en bevestiging ontlenen aan kleine complimentjes en
een goede relatie met professionals.
Andere relatie naasten
Het sociale netwerk van deze ouders met een kind op de Kinder IC verandert eveneens. Dit komt
enerzijds door nieuwe relaties die gevormd worden en anderzijds door oude relaties die vervormen. De
ouders komen in een contact met een nieuwe leefwereld, waar zij nieuwe relaties aangaan met nieuwe
personen. Door de hectiek in de leefwereld worden relaties anders beoordeeld. Deze ouders geven aan
dat oorspronkelijke relaties met mensen vervormen naar andere relaties. Niemand begrijpt wat zij
meemaken totdat ze het zelf meemaken. De mensen die niet iets soortgelijks of hetzelfde hebben
meegemaakt, kunnen deze ouders dan ook niet de erkenning geven waarnaar zij zoeken. Met als
gevolg dat deze ouders zich niet gesteund voelen door diegenen. Alleen mensen die hetzelfde of
soortgelijks hebben meegemaakt, kunnen steun bieden. Zij begrijpen hoe de situatie is. Deze ouders
zoeken dan ook veelal steun en erkenning bij andere ouders van kinderen op de Kinder IC.
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“Zoals met de ouders van patiënt 1, en de ouders van patiënt 2. Dan denk ik
ook, dat is een stukje familie en zij kennen ons beter dan onze eigen familie.” (1:
Regel 727 Renate en Marcel Valk)
“En het is gewoon een bubbel. (..) Dan zeggen we tegen elkaar: jij hebt het slecht.
Je kan elkaar gewoon, je hoeft niks meer te zeggen. Want je kijkt elkaar aan en
we begrijpen elkaar. (..) Net ook als met mijn ouders, ze leven heel veel heel erg
mee, maar dat stukje kennen ze niet. Gewoon het verdriet om een ziek kind te
hebben.” (1: Regel 735 Renate en Marcel Valk)
“Hier is het een hele veilige wereld. Hier zit je met heel veel ouders die ook
allemaal in dezelfde situatie zitten, alleen misschien een ander ziektebeeld. En
daar kan je je zeg maar allemaal wel, ieder herkent zich in elkaars verhaal. Maar
buiten het WKZ is dat niet zo. Want zij kennen, zij snappen het niet.” (4: Regel 16
Renate en Marcel Valk)
“Dit kaartje van Tante Riet voelt gewoon goed. Dat is, die snapt tenminste wat
wij meemaken en dat hebben de ouders hier ook. Die snappen wat we
meemaken. Maar als je tegen ouders zegt dat wij hier acht maanden liggen,
terwijl hun kindje er twee weken ligt, dan zie je ze bijna omvallen. Dan denken
ze als ons dat maar niet overkomt.” (4:Regel 181 Renate en Marcel Valk)
Deze citaten illustreren dat mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt begrijpen wat deze ouders
meemaken. Bij deze mensen vinden zij steun. Wanneer iemand niet iets soortgelijks heeft meegemaakt,
wordt aan dezelfde ondersteuning een andere waardering gegeven.

6.2.5 Metathema
In de analyse en de beschrijving van bovengenoemde vier hoofdthema’s met bijbehorende subthema’s
is een overlap tussen de verschillende hoofdthema’s en subthema’s zichtbaar. Eén thema is
overkoepelend en noemen we het metathema. Het metathema is desoriëntatie. Het gaat continu om het
‘anders zijn’, het ‘anders voordoen’ en het ‘anders ervaren en beleven’. Kortom de
identiteitsverandering, het zelf veranderen, en het veranderen van de leefwereld door de veranderde
werkelijkheid. De werkelijkheid presenteert zich op een andere manier aan de geïnterviewde ouders
van kinderen op de Kinder IC dan dat zij volgens gerechtvaardigde normale verwachtingen zouden
veronderstellen. Om de hoofdthema´s tot hun recht te laten komen, is op basis van hun innerlijke
verwantschap desoriëntatie als metathema gekozen. Kijkend naar dit metathema, vindt er een
aanpassing aan tabel 1 plaats die zichtbaar is in tabel 2. Het betreft het overkoepelde thema, ofwel
metathema, desoriëntatie dat direct gekoppeld wordt aan het onderwerp ontregelde leefwereld en
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waaruit de vier hoofdthema’s voortvloeien. De hoofdthema´s zijn herbenoemd naar aanleiding van hun
innerlijke verwantschap.
Tabel 2

Ontregelde leefwereld

Desoriëntatie

Gedesoriënteerd
zelfbeeld
- Gerechtvaardigde
normale
V
verwachtingen
- Selectieve

Gedesoriënteerd
in vrijheid

Gedesoriënteerde
zingeving

Gedesoriënteerd
in erkenning

- Overname

- Gedesoriënteerd

- Andere relatie

leefwereld

- Onontkoombare

professional

werkelijkheid

- Andere relatie

- Onlosmakelijke
verbondenheid

waarneming

- Vervorming

naasten

zingeving

- Vervorming
intimiteit

6.2.6 Dynamisch perspectief
Tot dusver is de leefwereld als een statisch begrip gepositioneerd. Het gaat of min om meer vaste,
actuele patronen van doen en denken. De wording, de veranderbaarheid en beïnvloedbaarheid ervan
wordt onder een meer dynamisch gezichtspunt gevat (Baart, 2011 p.420). In deze paragraaf wordt het
dynamisch perspectief op de ontregelde leefwereld van ouders van kinderen op de Kinder IC
toegelicht. Er wordt gezocht naar de ontwikkelingslijn van de geïnterviewde ouders.
Naast en door hun leefwereld worden mensen gekenmerkt door een specifieke levensloop: een
persoonlijke geschiedenis, een ontwikkeling in de tijd, waarin een specifieke socialisatie plaatsvond en
zich identiteiten hebben gevormd (Baart, 2011 p.429). Het betreft geen algemene standaardlevensloop,
maar een specifieke eigen ontwikkelingsgang. Het gaat hierbij om de normaliteit en de deviant, de
afwijking van de mens ten opzichte van de standaardlevensloop. Gedurende de levensloop doen zich
bepaalde incidenten en keerpunten voor (Baart, 2011 p. 435). Wanneer een incident leidt tot een
verandering in het traject betreft het een keerpunt. Een keerpunt zorgt ervoor dat het onmogelijk is om
op dezelfde wijze door te gaan. Kijkend naar de analyse is naast de statische beschrijving van de
leefwereld van deze ouders een dynamische beschrijving van de leefwereld van deze ouders mogelijk.
Er is een bepaalde ontwikkelingslijn te zien in de leefwereld van Renate en Marcel Valk, de ouders
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van Elin. Renate en Marcel Valk begonnen met een normale levensloop als stel dat samenwoont,
uitbreiding van het gezin wil en zwanger raakt. Gedurende de zwangerschap blijft deze normale
levensloop zich ontwikkelen. In de ontwikkelingslijn van Renate en Marcel Valk zijn verschillende
incidenten en keerpunten zichtbaar. Deze incidenten en keerpunten zijn op te splitsen in incidenten en
keerpunten van Elin en incidenten en keerpunten van Renate en/of Marcel Valk. Ze zijn alle van
invloed op het leven van Elin, Renate en Marcel Valk. Vlak na de geboorte van Elin wordt het eerste
keerpunt in de ontwikkelingslijn van Elin, Renate en Marcel Valk zichtbaar. Elin wordt gereanimeerd,
het is dan ook een keerpunt van Elin. De reanimatie leidt ertoe dat het tot dan toe gevolgde traject/lijn,
het krijgen van een gezond kindje, wordt verlaten. Dit moment maakt het onmogelijk om op dezelfde
wijze door te gaan (Baart, 2011 p.435). De reanimatie maakt inzichtelijk dat Elin ziek is en zorg nodig
heeft. Een tweede keerpunt van Elin is de vaststelling van de ziekte, of het ‘probleem’, van Elin. Het
moment van diagnose is een keerpunt in de ontwikkelingslijn van Elin, Renate en Marcel Valk. Zij
worden geconfronteerd met de ernst van de situatie en vanzelfsprekendheden uit de normale
levenslopen moeten zij gaan inleveren. Zij worden geconfronteerd met het feit dat Elin, zeker de
komende jaren, niet als gezond kindje door het leven zal gaan. Zij heeft de komende jaren een canule
nodig. Renate en Marcel Valk worden geconfronteerd met een fenomeen en door de ingrijpende
gebeurtenis is het onmogelijk om op dezelfde voet door te gaan in de ontwikkelingslijn (Baart, 2011 p.
435). Naast deze en andere keerpunten zijn er ook incidenten van Elin, zoals het ondergaan van
verschillende operaties en het langer dan verwacht verblijven op de Kinder IC. Deze incidenten
brengen geen directe verandering teweeg die het tot dan toe geleefde traject onmogelijk maakt.
Incidenten worden daarom ook niet onder de noemer keerpunt geplaatst. Naast de incidenten en
keerpunten van Elin zijn er ook incidenten en keerpunten van Renate en Marcel. Renate en Marcel
moeten handelingen en gewoonten uit hun eigen leefwereld stopzetten. Renate geeft aan dat werk voor
haar heel belangrijk is. Het feit dat zij niet meer kan werken door de gezondheidssituatie van Elin
zorgt ervoor dat Renate een nieuwe structuur, met nieuwe taken en verantwoordelijkheden krijgt. Het
is voor Renate onmogelijk om haar werk te blijven uitvoeren. Dit is dan ook een keerpunt van Renate.
Marcel moet eveneens bepaalde activiteiten, zoals het deelnemen aan verschillende commissies,
stopzetten. Dit is aan te duiden als een keerpunt van Marcel. Gedurende dit traject, waarbij zij zowel
incidenten als keerpunten doormaken, hebben Renate en Marcel Valk weinig hulpbronnen tot hun
beschiking. Te denken valt aan culturele, sociale en financiële hulpbronnen. Renate en Marcel Valk
proberen deze keerpunten samen een plek te geven binnen de ontwikkelingslijn die zij doorlopen.
Daarbij is geen eenduidig onderscheid te maken in verschillende leefwerelden, zoals de leefwereld die
hoort bij de normale levensloop en de leefwereld die hoort bij de ontwikkelingslijn. Deze
verschillende leefwerelden lopen door elkaar heen en in elkaar over. Op sommige momenten bevinden
Renate en Marcel Valk zich gezamenlijk of afzonderlijk meer in de ene leefwereld dan in de andere
leefwereld. Bijvoorbeeld wanneer Marcel Valk aan het werk is, dan bevindt hij zich in de leefwereld
met een normale levensloop. De wisselingen en overgangen tussen de verschillende leefwerelden
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maken inzichtelijk dat tekort wordt gedaan aan het begrip leefwereld wanneer dit alleen vanuit een
statisch oogpunt wordt aangeduid. Het is een dynamisch begrip dat gekenmerkt wordt door
verschillende trajecten, ontwikkelingslijnen, keerpunten en overgangen.

6.3 Samenhang en Betekenis
In deze paragraaf worden de gestelde deelvragen afzonderlijk van elkaar behandeld. De
beantwoording van de drie deelvragen komt voort uit bovenstaande analyse. In paragraaf 6.3.1 wordt
deelvraag 1 beantwoord. In paragraaf 6.3.2 wordt deelvraag 2 beantwoord. Paragraaf 6.3.3
beantwoordt deelvraag 3.
6.3.1 Relatie tussen ouders en patiënt
Deelvraag één “Hoe wordt de relatie, in de ontregelde leefwereld, tussen de ouders en patiënt
vormgegeven wanneer een kind is opgenomen op de Intensive Care? ” wordt beantwoord in deze
paragraaf.
Vervreemding van de expliciete intimiteit
Wanneer een kind op de Kinder IC verblijft, verandert de leefwereld van het kind en van de directe
omgeving van het kind. Gerechtvaardigde normale vanzelfsprekendheden, zoals de opvoeding van het
kind door twee ouders, het krijgen van een gezond kindje en het leven met een gezond kindje,
verdwijnen. Bij het verblijf van een kind op de Kinder IC, worden de ouders van het kind
geconfronteerd met veranderingen in hun leefwereld. De expliciete intieme relatie binnen een gezin,
ofwel tussen de ouders onderling en tussen de ouders en het kind, verandert. Professionals betreden
deze expliciete intieme relatie. Het aankleden, het wassen, de medische verzorging, eigenlijk de gehele
verzorging van het kind valt niet meer onder de verantwoordelijkheid van de ouders wanneer het kind
op de Kinder IC verblijft. Professionals dragen deze verantwoordelijkheid en waar mogelijk proberen
professionals deze verantwoordelijkheid te delen met de ouders en verzorgers van het kind. Ouders
worden gedwongen de verantwoordelijkheid uit handen te geven. Wanneer een kind gedurende een
langere tijd opgenomen is op de Kinder IC ontstaat vaak een cultuur waarin de ouders hun kind
bezoeken op de Kinder IC. Deze cultuur is anders dan de cultuur waarin ouders gedurende 24 uur in de
nabijheid van hun kind zijn. De lichamelijke en emotionele verbondenheid tussen de ouders en het
kind wordt doorbroken, aangezien in deze lichamelijke en emotionele verbondenheid plaats gemaakt
moet worden voor verbondenheid met derden (professionals). De relatie tussen de ouders en het kind
is anders dan de gerechtvaardigde normale verwachting van een relatie tussen kind en ouder. Deze
relatieverandering wordt afgedwongen door de situatie waarin de ouders en het kind zich bevinden.
Vervreemding van de ontwikkelingslijn in relatie
De relatie tussen de ouders onderling van kinderen op de Kinder IC verandert eveneens wanneer hun
kind opgenomen is op de IC. De ontwikkelingslijn in de leefwereld van de ouders die oorspronkelijk
bestond uit het leven samen of met het huidige gezin, sociale activiteiten en werk, wordt doorbroken.
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Een nieuwe leefwereld, een leefwereld waarin hun kind op de Kinder IC verblijft, doorbreekt hun
oorspronkelijke leefwereld. Er komt een nieuw ritme in de leefwereld van de ouders door de
dagelijkse ziekenhuisbezoeken. Binnen de leefwereld van de ouders wordt de prioritering in
activiteiten en taken vernieuwd. Het bezoeken van hun kind krijgt de hoogste prioriteit. De nieuwe
prioritering in activiteiten en taken zorgt ervoor dat de onderlinge relatie tussen de ouders verandert.
De onderlinge relatie tussen de ouders krijgt een zakelijk karakter, wat zij desgevraagd zelf
bevestigen. Ouders dienen bepaalde besluiten en verantwoordelijkheden over de verzorging van hun
kind te nemen, ouders dienen hun medische kennis te vergroten en ouders moeten gezamenlijk een
nieuwe structuur geven aan de nieuwe leefwereld waarin zij terecht zijn gekomen. De relatie tussen de
ouders onderling en tussen het kind en de ouders is niet louter een lichamelijke en emotionele
verbondenheid, waarbij de verbondenheid gekenmerkt wordt door een expliciet karakter.
6.3.2 Betekenis verblijf Kinder IC
Deelvraag twee “Welke betekenis wordt door de ouders (gezinsleden) toegekend aan de opname en
het verblijf van een kind op de Intensive Care? En welke gemeenschappelijke set van symbolen en
afspraken zijn ontstaan om deze betekenis te geven? Hoe wordt dat in hun doen en laten, spreken en
handelen vormgegeven?” wordt beantwoord in deze paragraaf.
Beperkte bewegingsvrijheid en zingeving tot verdriet
Zoals in de beantwoording in deelvraag één naar voren komt, verandert de leefwereld van de ouders
wanneer hun kind is opgenomen op de Kinder IC. Het kind is afhankelijk van 24-uurs toezicht van
professionals en van apparatuur. Dit zorgt voor een afhankelijkheidsrelatie van de ouders ten opzichte
van de professionals en de aanwezige apparatuur op de IC. Ouders hebben een gevoel van onrecht en
onmacht. Dat dit hun overkomt, is heel confronterend. Het feit dat hun kind is opgenomen op de
Kinder IC geeft een bedrukt gevoel. Enerzijds door de overname van verantwoordelijkheden door
professionals en anderzijds door de beperkte bewegingsvrijheid die de ouders van een kind op de
Kinder IC ervaren. De ouders voelen zich verplicht om aanwezig te zijn op de Kinder IC. Ouders
proberen hun kind dan ook zeven dagen in de week te bezoeken in het ziekenhuis. De ouders brengen
weinig tijd met elkaar door en er is een continue focus op de gezondheidstoestand van het kind.
Doordat de ouders zichzelf verplichten elke dag hun kind te bezoeken, hebben de ouders weinig
mogelijkheid tot het ondernemen van andere activiteiten. De situatie, het verblijf van hun kind op de
Kinder IC, dwingt de ouders tot een ritme waarin ouders zichzelf geen geluk gunnen. Zij vinden dat ze
verplicht zijn om verdrietig te zijn en om continu bezig te zijn met de situatie. Dit uit zich in het
stopzetten van veel activiteiten.
Continue vergelijking
Een andere manier waarop ouders van kinderen op een Kinder IC de toegekende betekenis laten zien,
is door het maken van continue vergelijkingen. Deze continue vergelijking komt voort uit een
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selectieve waarneming waaraan een selectieve interpretatie gekoppeld is. Er wordt continu een
vergelijking gemaakt tussen de gerechtvaardigde normale verwachtingen en de situatie waarin de
ouders en het kind zich bevinden. Deze vergelijking geeft niet alleen het verschil in beide gevallen
weer, er is eveneens een lading of oordeel aan verbonden. Ouders van kinderen op de Kinder IC
trekken alle vanzelfsprekendheden in twijfel en delen dit met hun directe naasten. Daarin zijn de
ouders hard in het oordeel over andere ouders of toekomstige ouders in hun directe omgeving. Zij
proberen de ouders te waarschuwen voor het onaangekondigde dat iedereen kan overkomen, net als
dat het hen is overkomen. De ouders stellen daarbij hun eigen handelen tegenover het handelen van
andere ouders of toekomstige ouders. Door middel van de vergelijking proberen zij hun eigen
handelen te verantwoorden. De ouders van kinderen op de Kinder IC vergelijken zichzelf niet alleen
met ouders van ‘normale’ (gezonde) kinderen. Ouders vergelijken zichzelf ook met ouders van
kinderen waarvan de gezondheidssituatie slechter is dan de gezondheidssituatie van hun eigen kind, zij
proberen hier steun uit te halen; het kan altijd nog slechter.
Erkenning
Ouders van kinderen op de Kinder IC voelen zich afgesloten van de ‘normale leefwereld’. Zij geven
aan het gevoel te hebben op een onbewoond eiland of in een cocon te leven. Het nieuwe ritme en de
nieuwe cultuur die zich heeft opgedrongen aan deze ouders wordt als onrecht ervaren. De
werkelijkheid doet zich aan hen voor en zij zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. Dit roept vele
emoties bij deze ouders op. Er vindt een zoektocht naar de erkenning van emoties plaats. De ouders
zijn zoekend naar mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt en die hun gevoelens begrijpen. Zij
vinden deze erkenning veelal niet bij hun directe naasten, aangezien zij niet een soortgelijke situatie
hebben meegemaakt. Erkenning vindt veelal plaats bij andere ouders van kinderen op de Kinder IC.
Zij hebben het gevoel dat ze elkaar begrijpen. Kortom de opname en het verblijf van een kind op de
Kinder IC heeft een zwaar beladen betekenis voor de ouders van het kind. Intieme relaties veranderen
en de oorspronkelijke leefwereld wordt doorbroken.
6.3.3 Ervaring en beleving ontregelde leefwereld
Deelvraag drie “Hoe ervaren/beleven ouders (gezinsleden) van de patiënt de ontregelde leefwereld
door de opname en het verblijf van de patiënt op de Intensive Care?” wordt beantwoord in deze
paragraaf.
Desoriëntatie
Het begrip desoriëntatie is eerder als metathema gepositioneerd. Bij het verblijf van een kind op de
Kinder IC is de leefwereld van de ouders van het kind niet meer vanzelfsprekend. Er doet zich een
nieuwe werkelijkheid aan hen voor, een selectief beeld met een selectieve interpretatie. Uit de
beantwoording van deelvraag één en twee blijkt dat de cultuur, de (intieme) relaties, activiteiten, taken
en verantwoordelijkheden een hele nieuwe betekenis krijgen voor ouders wanneer hun kind is
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opgenomen op de Kinder IC. Deze veranderingen zorgen ervoor dat ouders van kinderen op de Kinder
IC gedesoriënteerd raken. Zij interpreteren hun eigen leefwereld als ‘anders’, ofwel anders dan het zou
horen / moeten zijn. De ontwikkelingslijn in de leefwereld van deze ouders krijgt plotseling een
nieuwe wending. Verschillende keerpunten identificeren deze ouders steeds met het ‘anders’ zijn. Dit
‘anders’ zijn, kan een gevoel van onmacht geven. Het niet onder controle hebben en in continue
afwachting zijn van de volgende gebeurtennis. Dit zorgt ervoor dat zij de wereld op een andere manier
gaan waarderen. De ervaring is dat relaties met directe naasten veranderen, er worden nieuwe relaties
gevormd en oude relaties verdwijnen. Wanneer een kind langere tijd op de Kinder IC verblijft, krijgen
de nieuw gevormde relaties tussen de ouders van de kinderen en tussen de ouders en de verschillende
professionals steeds meer waarden. Ouders ervaren op den duur dan ook een veilig gevoel op de
Kinder IC. De leefwereld van de ouders verplaatst voor een groot gedeelte naar de Kinder IC en hier
gaan zij zich vertrouwd voelen. Wanneer het kind ontslagen wordt van de Kinder IC vindt veelal
opnieuw een proces van desoriëntatie plaats. Ouders zoeken opnieuw naar een cultuur, een ritme en
naar relaties.
Analysemodel Baart
In paragraaf 3.4 is het analysemodel van Baart (2011) toegelicht. In deze paragraaf worden de
ervaringen en belevingen van ouders van de patiënt op de Kinder IC en van professionals die
werkzaam zijn op de Kinder IC met behulp van afbeelding 2 (die voortvloeit uit afbeelding 1)
gekoppeld aan het analysemodel van Baart(2011).
Analysemodel Baart, afbeelding 2.

Ouders van kinderen op de Kinder IC
Het discours van de ouders van kinderen op de Kinder IC , is in afbeelding 3 met een dikke stippellijn
weergegeven. Het discours loopt van rechts onder het kwadrant Geliefden via het kwadrant
Professionele helper naar boven in het kwadrant Geliefden. De punten waarbij de stippeltjes
samenkomen zijn het beginpunt en vertrekpunt. De dunne stippellijn geeft de eventuele voortgang van
de relatie weer: de mogelijkheid dat ouders terugkomen in hun oorspronkelijke relatie met hun kind,
onderin het kwadrant Geliefden, wanneer zij de Kinder IC verlaten.
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Analysemodel Baart, afbeelding 3.

Ouders van kinderen op de Kinder IC ervaren en beleven een beperking van de expliciete intieme
relatie die zij met elkaar en met hun kind hebben. De continue aanwezigheid van professionals en het
dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid met professionals zorgt ervoor dat ouders een gedeelte
van hun positie moeten inleveren. De Geliefden relatie die de ouders met hun kind hebben verdwijnt
naar de achtergrond en de ouders worden steeds meer professionele helpers voor hun kind. De ouders
gaan professionele zorghandelingen bij hun kind uitvoeren. Het daadwerkelijke ‘zorg dragen voor’ (op
medische wijze) is overheersend in de relatie tussen het kind en zijn of haar ouders. De geïnterviewde
ouders gaven aan dat hun kindje in een ‘allemans’ kindje verandert. De ouders ervaren eveneens een
beperkte vrijheid op het moment dat hun kind is opgenomen op de Kinder IC. Instrumentale waarden
ontstaan, het wordt van hen verwacht, het wordt gedaan omdat het moet. De werkelijkheid dringt zich
aan hen op. Soms komt dit alleen voort uit een metafoor, doordat de ouders de relaties tussen de
professionals en hun kind anders positioneren dan dat de relaties daadwerkelijk zijn. Ook de inperking
van de leefwereld van ouders bestaat soms uit metaforen. Ouders van kinderen op de Kinder IC gaan
vanuit een selectieve waarneming rationeel nadenken en handelen. Het gaat hierbij steeds meer om
sociale praktijken waarin de betrokkenen rationeel handelen. Het gaat om ‘het goed’ doen.
Professionals werkzaam op de Kinder IC
Het discours van de professionals loopt van het kwadrant Professionele helper naar het kwadrant
Geliefden. Professionals handelen in eerste instantie uit hoog rationeel handelen met hoge
instrumentele waarden, het is doelgericht. Wanneer een kind langere tijd op de IC verblijft, ontstaan
intieme relaties tussen het kind, de ouders en de professionals. De professionals handelen niet louter
uit instrumentele waarden, professionals gaan verbaal en non-verbaal gevoelens en passies uiten aan
het kind en aan de ouders. De relatie tussen de ouders en professionals begint in het kwadrant
Professionele helper, waarbij de ouders en het kind afhankelijk zijn van de benodigde medische kennis
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van professionals. De professionals en de ouders (en het kind) zijn gericht op de uitkomst van het
samen handelen en zij benaderen elkaar daarbij instrumenteel (Baart, 2011). Gedurende de opname
van het kind op de Kinder IC komt deze relatie te in het kwadrant Geliefden. De ouders en
professionals dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de zorg van het kind, waarbij eveneens
ruimte is voor het handelen vanuit gevoelens en passies. Er ontstaat een intieme relatie, een emotionele
betrokkenheid, tussen beiden.
Analysemodel Baart, afbeelding 4.

6.4 Zorgethische reflectie op de uitkomsten
In onderstaande paragraaf wordt zorgethisch gereflecteerd op de uitkomsten van dit onderzoek. De
twee definitie van zorg van Tronto (1993) en van Van Heijst (2011) vormen samen met de politieke
ethiek de basis voor deze zorgethische reflectie.
Definitie van (goede) zorg
De zorgethiek stelt dat relationele aspecten een belangrijke rol spelen in de zorg. In paragraaf 2.3 en
2.6 is dit aan de hand van twee definities van Tronto (1993, p. 101 - 124) en Van Heijst (2011)
beschreven. Reflecterend op de uitkomsten kan gesteld worden dat de uitkomsten grotendeels
aansluiten bij zowel de definitie van Tronto (1993) als de definitie van Van Heijst (2011). De
uitkomsten maken inzichtelijk dat de situatie, ofwel de gesteldheid, van de ouders van kinderen op de
Kinder IC onlosmakelijk verbonden zijn met de gesteldheid van het kind. Relaties, culturen en
activiteiten spelen een belangrijke rol. Het gaat niet alleen om medische handelingen die behoren tot
‘zorg’ of ‘goede zorg’, het gaat om alles wat gedaan wordt om de ‘wereld’ te behouden, voort te zetten
en te repareren zodat we in deze leefwereld zo goed mogelijk kunnen leven (Tronto, 1993). De wereld
omvat onder meer ons lichaam, onszelf en onze omgeving (Tronto, 1993). De wereld van het kind en
de ouders wordt zo goed mogelijk in stand gehouden. Daarin staan de relaties tussen unieke
menselijke wezens en de beweging van onszelf naar anderen toe centraal, een kenmerk dat aansluit bij
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de definitie van Van Heijst (2011). Wanneer kritisch vanuit zorgethisch oogpunt gereflecteerd wordt
op de aansluiting van de uitkomsten bij de definities van Tronto (1993) en Van Heijst (2011) dient een
kanttekening gemaakt te worden. De uitkomsten tonen aan dat het zorgen voor het behouden en
bevorderen van de ‘wereld’ niet gemakkelijk is wanneer expliciete intieme relaties vervormen. De
impact van de veranderende intieme relaties, zoals uit de uitkomsten blijkt, komt in de definitie van
Tronto (1993) en Van Heijst (2011) minimaal aan bod. Ouders van kinderen op de Kinder IC nemen
een dubbele positie in. Enerzijds fungeren zij in de definities van Tronto (1993) en Van Heijst (2011)
als zorgverlener en anderzijds fungeren zij als zorgvrager. Zij spreken namens het kind en namens
zichzelf. Deze dubbele positie zorgt ervoor dat wrijving ontstaat over het zorgdragen voor het
behouden en bevorderen van de wereld. Leefwereld zal in dit opzicht niet als statisch begrip kunnen
fungeren, maar zal als dynamisch begrip moeten fungeren. Overgangen tussen verschillende
leefwerelden zijn mogelijk. Ouders van kinderen op de Kinder IC zullen de zorg voor het behouden en
bevorderen van hun leven anders inkleden dan het zorgdragen voor het behouden en bevorderen van
het leven van hun kind. Om aan beide vormen van zorg recht te doen, dient de dynamische betekenis
aan het begrip leefwereld gekoppeld te worden. Daarbij dient de leefwereld vanuit de praktijk
benaderd te worden. De gehele context van de leefwereld dient meegenomen te worden. Het kijken
naar de leefwereld vanuit de praktijk dwingt tot contextualiseren bij het nadenken over wat goede zorg
is, hetgeen dat in de definities van Tronto (1993) en Van Heijst (2011) van belang is. In de
zorgpraktijk blijkt echter nog weinig aandacht te zijn voor het contextuele. De praktijk op de Kinder
IC dwingt tot acuut handelen in noodsituaties en dit leidt ertoe dat het contextualiseren van de
zorgvraag soms tekort schiet. De hectiek die gaande is op de Kinder IC dwingt ouders om van dag tot
dag te leven en ingrijpende gebeurtennissen één voor één aan te pakken. De contextuele benadering,
die de zorgethiek veronderstelt, komt daardoor niet altijd goed tot zijn recht.
Politiek ethische reflectie
De politieke ethiek, zoals besproken in paragraaf 2.6, is gebaseerd op maatschappelijke verwachtingen
en veronderstellingen. In deze paragraaf zal vanuit de politieke ethiek kritisch gereflecteerd worden op
de uitkomsten. De uitkomsten lenen zich voor een politiek ethische reflectie vanuit twee invalshoeken.
Deze worden achtereenvolgens besproken. De politieke ethiek reflecteert enerzijds kritisch op de rol
van ouders van kinderen op de Kinder IC in de maatschappij. In Nederland is geen ruimte gemaakt
voor ouders van wie het kind langere tijd is opgenomen op een Kinder IC. Ouders moeten van alles
stopzetten. Te denken valt aan werk en sociale activiteiten. Dit heeft vele gevolgen. Het feit dat ouders
of één van de ouders stopt met werken heeft niet alleen emotionele gevolgen, maar ook financiële
gevolgen. Er is geen verzekering die dit allemaal vergoedt. De ouders moeten van alles opgeven. De
maatschappij heeft geen ruimte voor deze ouders. Anderzijds reflecteert de politieke ethiek kritisch op
het instituut waarin ouders van kinderen op de Kinder IC terechtkomen. De ouders van kinderen op
een Kinder IC betreden een instituut. Dit instituut wordt gekenmerkt door eigen ruimtes, een eigen
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logica en een eigen ritme. De ouders

worden onderworpen aan deze institutionele logica,

voorgekomen uit de politieke logica: ‘Nederland’ wil zulke ziekenhuizen. De komst van Ronald
McDonald huizen is een gedeeltelijke compensatie voor het institutionele karakter. Ondanks deze
compensatie is er in de maatschappij nog weinig ruimte voor ouders van kinderen op de Kinder IC.
Ouders van kinderen op de Kinder IC moeten hun eigen leefwereld noodgedwongen stopzetten en
raken verzuild in het instituut van de Kinder IC.

6.5 Conclusies
In dit onderzoek is met behulp van de fenomenologie, symbolisch interactionisme en etnografie
getracht de volgende hoofdvraag te beantwoorden:
Hoe ervaren/beleven de ouders van de patiënt de ontregelde leefwereld tijdens een verblijf op de
Kinder Intensive Care en welke rol speelt dat in de zorg?
In deze paragraaf wordt het antwoord op deze hoofdvraag geformuleerd. De beantwoording van deze
hoofdvraag vloeit voort uit de geleefde ervaringen en belevingen van degenen die binnen dit
onderzoek onderzocht zijn. Hierbij wordt verondersteld dat deze geleefde ervaringen en belevingen
typerend zijn voor anderen.
Zoals blijkt uit de beantwoording van bovengenoemde deelvragen ervaren de ouders een onzekere
leefwereld, een andere wereld, gedurende de opname van hun kind op de Kinder IC. Zij zijn
gedesoriënteerd en alle vanzelfsprekendheden worden in twijfel getrokken. De ouders en het kind zijn
afhankelijk van de zorg die geboden wordt op de Kinder IC, de zorg van de ouders alleen is niet
voldoende. Professionals en ouders dragen een gedeelde verantwoordelijkheid voor de zorg van het
kind. Dit zorgt ervoor dat de expliciete intieme relatie, die kenmerkend is voor relaties binnen een
gezin, doorbroken wordt. De leefwereld van de Kinder IC wordt een bepalende factor in de leefwereld
van de ouders en het kind. Culturele aspecten uit het ziekenhuis worden onderdeel van de leefwereld
van de ouders en het kind. Nieuwe relaties worden gevormd die kenmerkend zijn voor de ervaring en
beleving van zorg. De ervaringen en belevingen van ouders van kinderen op de Kinder IC zijn van
invloed op de waardering die aan de zorg gekoppeld wordt. Wanneer ouders een goede relatie met de
professionals ervaren en vertrouwen hebben in de zorg voor hun kind, zal de zorg een hogere
waardering krijgen. Wanneer ouders een slechtere relatie met professionals ervaren, zal de zorg lager
gewaardeerd worden. Voor het leveren van goede zorg is contextualiseren van belang. Inzicht in de
ervaringen en belevingen van ouders van kinderen op de Kinder IC zorgen voor het contextualiseren
van de zorg. Wanneer de ervaringen en belevingen goed in beeld komen, kan de zorg worden
aangepast op de zorgbehoeften van het gehele gezin. Ouders dienen in staat gesteld te worden om deze
zware periode zo goed mogelijk te doorstaan. Het contextualiseren van de zorgbehoeften van kinderen
op de Kinder IC en de zorgbehoeften van ouders heeft daar een positieve invloed op. Concluderend
kan gesteld worden dat de ervaringen, belevingen en de leefwereld van de ouders van kinderen op de
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Kinder IC van belang zijn bij de inregeling van zorg. Professionals dragen gedurende het verblijf op
de Kinder IC de verantwoordelijkheid voor het kind. Wanneer de leefwereld van de ouders en het kind
in de gehele praktijk en context wordt betrokken bij de zorg voor het kind op de Kinder IC, wordt
behoud en bevordering van de leefwereld geoptimaliseerd. Dit is wat in de zorg, vanuit zorgethisch
oogpunt, nagestreefd wordt.

6.6 Focusgroep
De wijze waarop de focusgroep heeft plaatsgevonden en de resultaten uit de focusgroep worden in
deze paragraaf besproken. De focusgroep heeft op 17 juni plaatsgevonden in het Ronald McDonald
huis met de ouders van Zoë. Resultaten en uitkomsten uit de analyse van de case-study zijn getoetst
tijdens de focusgroep. Uit elk thema en suthema zijn vragen afgeleid. Deze vragen zijn tijdens de
focusgroep voorgelegd aan de ouders van Zoë. De resultaten van de focusgroep, worden met behulp
van citaten, hieronder toegelicht. De resultaten van de focusgroep worden besproken aan de hand van
tabel 3. Bij elk hoofthema en subthema zijn door middel van groene, oranje of rode kruisjes de
overeenkomsten, onzekerheden (niet naar voren gekomen) en verschillen aangegeven. Bij elk
hoofdthema wordt een selectie van de citaten benoemd die de overeenkomsten of verschillen
aanduiden.
Tabel 3

Ontregelde leefwereld

X = overeenkomst
X = onzekerheid (niet naar voren gekomen)
X = verschil

Gedesoriënteerd
zelfbeeld
X Gerechtvaardigde
normale
verwachtingen

Desoriëntatie

Gedesoriënteerd
in vrijheid

Gedesoriënteerde
zingeving

X Overname leefwereld

X Gedesoriënteerd

X Onlosmakelijke

X Onontkoombare

verbondenheid

X Selectieve
waarneming
V

werkelijkheid
X Vervorming

Gedesoriënteerd
in erkenning
X Andere relatie
professional
X Andere relatie
naasten

zingeving

X Vervorming
intimiteit
Gedesoriënteerd zelfbeeld
In de focusgroep is naar voren gekomen dat de respondenten van de focusgroep evenals de
respondenten van de case-study gedesoriënteerd raken in hun zelfbeeld. Zij gaan gerechtvaardigde
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normale verwachtingen vergelijken met hun selectieve waarneming. Daarnaast is de vervorming van
de exclusieve intimiteit tussen de ouders onderling en tussen de ouders en het kind terug te zien in de
citaten van de respondenten uit de focusgroep.
Citaten die gerechtvaardigde normale verwachtingen illustreren.
“Je ziet gewoon het verschil. Het is gewoon, Maud is gewoon groot en heeft baby
vet en Zoë. Het is gewoon moeilijk.” (Focusgroep regel 22)
“Dat was wel even omschakelen. Dat was niet zoals we wilden. Je hebt thuis alles
klaar en je wilt gewoon dat ze dat gaan gebruiken. Je hebt een mooie duo wagen
en dan denk ik, nog even en ze passen al niet meer in die bakken. Dat was wel
even slikken dat dat plaatje in duigen viel.” (Focusgroep regel 131)

Citaat dat de selectieve waarneming aangeeft.
“Hoe het er nou echt in de buitenwereld aan toe gaat, geen idee! Je hoort dan wel
eens iets, maar hoe precies en wat er allemaal aan de hand is? Nee. Dat mis je
gewoon allemaal.” (Focusgroep regel 66)
Citaat dat de vervorming van de intimiteit aangeeft.
“Thuis heb je rust, dan kan je mensen op zoeken. Dan kan je het zelf indelen. Hier
heb je altijd mensen over de vloer. In de ochtend, in de middag, in de avond.”
(Focusgroep regel 22)
Gedesoriënteerd in vrijheid
De uitkomsten en resultaten uit de focusgroep sluiten aan bij de uitkomsten en resultaten van de casestudy betreffende desoriëntatie in vrijheid.
Citaat dat overname van de leefwereld aangeeft.
“Ik wil nog niet zeggen dat ik me nou echt moeder voel van haar. (..) Er is een tijd
geweest dat de verpleegkundigen alles deden. En dan ben je eigenlijk op visite bij
je eigen kind. .“ (Focusgroep regel 97)
Citaat dat de onlosmakelijke verbondenheid aangeeft.
“Je wordt, zij wordt eigenlijk meegezogen. Je wordt meegezogen in de bubbel
waar je hier in zit.” (Focusgroep regel 68)
Gedesoriënteerd in zingeving
In het hoofthema gedesoriënteerd in zingeving is een verschil zichtbaar tussen de uitkomsten en
resultaten van de case-study en de uitkomsten en resultaten van de focusgroep. De respondenten uit

Masterthesis Zorgethiek en Beleid UvH , Elise Huig 2014

Pagina 54

beide groepen geven aan gedesoriënteerd te zijn en het gevoel te hebben dat zij zich in een
onontkoombare werkelijkheid bevinden. Dit wordt aangetoond in onderstaande citaten:
“De kleine dingen zijn gewoon heel fijn. Dat heb je hier eigenlijk niet, dat soort
dingen mis je dan. Gewoon normaal. Gewoon even zitten, even in de tuin zitten.”
(Focusgroep regel 86)
“Het is elke ochtend weer denken: welke dag is het vandaag? De dagen zijn
allemaal het zelfde.” (Focusgroep regel 141)
De respondenten uit de focusgroep geven, in tegenstelling tot de respondenten uit de case-study, aan
dat dit niet leidt tot vervorming van de zingeving. Het is een onontkoombare werkelijkheid die zich
presenteert aan de ouders en die tot desoriëntatie leidt, er is geen spraken van vervorming tot
zingeving.
“Het is nou eenmaal zo. We kunnen nu heel zielig gaan doen en verdrietig zijn,
maar het helpt ons allemaal niet. We gaan ervoor. Het is gewoon niet anders.”
(Focusgroep regel 116)
“Je hebt ook afleiding. Als je maar één kindje hebt dan ben je in het ziekenhuis en
daarna is er niks, dan ga je misschien malen en nadenken. Wij zijn altijd bezig, je
hebt geen tijd om te gaan malen. Ik neem het aan, ik weet dat het zo is en ik geef
het een plekje. Deurtje dicht. Het is klaar, het is niet anders. We doen het ermee.
“ (Focusgroep regel 123)
Uit bovenstaande citaten blijkt dat de ouders uit de focusgroep geen vervorming van de zingeving
ervaren. Zoals in de citaten naar voren komt, is dit wellicht af te leiden uit de samenstelling van het
gezin. De ouders uit de focusgroep hebben een gezin met meerdere kinderen en hebben naast de zorg
voor hun zieke kind op de Kinder IC ook zorg voor hun andere kinderen. De ouders uit de case-study
hebben slechts één kind.
Gedesoriënteerd erkenning
In het hoofdthema gedesoriënteerd in erkenning is een verschil zichtbaar in de resultaten uit de casestudy en de resultaten uit de focusgroep. In de case-study is naar voren gekomen dat de respondenten
een relationele hervorming met professionals en naasten ervaren. In de focusgroep is deze relationele
hervorming slechts gedeeltelijk naar voren gekomen. De respondenten uit de focusgroep hebben geen
uitspraken gedaan die direct te herleiden zijn tot relationele hervorming met professionals. In tabel 3 is
dit dan ook aangeduid met een oranje kruisje. Vooralsnog is het niet mogelijk geweest om relationele
hervorming met professionals te valideren met een focusgroep, breder onderzoek is daarvoor
noodzakelijk. De respondenten uit de focusgroep gaven, in tegenstelling tot de respondenten uit de
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case-study, aan geen relationele hervorming met naasten te ervaren. Zij ervaren steun van andere
ouders van kinderen op de Kinder IC, maar definiëren dit als een ander soort steun dan de steun die zij
van familie krijgen. De steun van naasten blijft bestaan volgens de respondenten uit de focusgroep. Dit
is wellicht afhankelijk van de relaties die de ouders voorheen met hun naasten hadden. Aangezien
binnen dit onderzoek slechts twee gezinnen betrokken zijn, is breder onderzoek noodzakelijk om dit te
kunnen valideren. Onderstaande citaten illustreren de wijze waarop de respondenten uit de focusgroep
de ondersteuning en erkenning van naasten ervaren.
“Het is een ander soort steun. Kijk de mensen die hier ook zitten, die snappen het
inderdaad. Dan hoef je niets uit te leggen. Niet hoe je je voelt, of hoe het gaat, of
wat het inhoudt. Zij weten wat het is, omdat zij dat ook hebben. Je hebt aan een
half woord genoeg. Dat is wel heel fijn. Maar echt, echt, je echte emoties. Die
deel je dan ook weer niet met hen. Dat doe je dan toch meer met de mensen die
naast je staan. Je hebt aan allebei wel steun, maar op een andere manier.”
(Focusgroep regel 36)

Concluderend kan gesteld worden dat de focusgroep een zeer beperkte validatie van de case-study
weergeeft. Er zijn zowel overeenkomsten, onzekerheden als verschillen aangeduid, waarbij
onderbouwde suggesties voor deze overeenkomsten, onzekerheden en verschillen naar voren zijn
gekomen. Nader onderzoek is gewenst.

6.7 Aanbevelingen en eventueel vervolgonderzoek
In deze paragraaf worden, met behulp van de resultaten van dit onderzoek, aanbevelingen
geformuleerd. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de praktijk van professionals die werkzaam
zijn op een Kinder IC en eventueel vervolgonderzoek.
6.7.1 Aanbevelingen
In deze paragraaf worden aanbevelingen voor de praktijk geformuleerd. Een kanttekening die daarbij
gemaakt moet worden, is de beperkte dataverzameling. Aangezien dit onderzoek enkel in één
ziekenhuis en met een beperkt aantal ouders heeft plaatsgevonden, zal vervolgonderzoek nodig zijn
om te controleren of deze aanbevelingen voor meerdere professionele zorgpraktijken gebruikt kunnen
worden.
Aanbevelingen professionals
Op de Kinder IC is het kind de patiënt. Professionals sluiten de zorg in eerste instantie ook aan op de
zorgbehoeften van het kind. Zeker op de IC, waar de gezondheidstoestand van de kinderen kritiek is.
De ouders van het kind hebben de mogelijkheid om met een humanisch raadsvrouw te praten over hun
belevingen en ervaringen. Ouders geven in dit onderzoek aan dat bij kwalitatief medisch goede zorg
niet per definitie gesproken kan worden van goede zorg. Ondersteuning, erkenning en begrip voor de
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ouders van het kind is van groot belang voor de beleving van goede zorg. Deze ondersteuning en
erkenning dient niet alleen door een humanisch raadvrouw geboden te worden, maar door alle
professionals. De manier waarop de professionals de ouders benaderen, is van invloed op de beleving
van goede zorg. Ouders gaven aan dit niet bij elke professional te ervaren. Eén van de respondenten
gaf eveneens aan dat er weinig aandacht is voor de stress die ouders van kinderen op een Kinder IC
ervaren en beleven. Een aanbeveling vanuit mijn onderzoek zou dan ook zijn om focusgroepen met
professionals van de Kinder IC te organiseren, waarbij het onderwerp van deze thesis centraal staat.
Op deze wijze wordt een moment gecreëerd waarop professionals stil kunnen staan bij de ervaring en
de beleving van de ouders. De professionals worden op deze wijze in de toekomst in staat gesteld om
de zorg die zij leveren in de gehele context te plaatsen. Wanneer de zorg in de gehele context geplaatst
wordt, kan beter worden aangesloten op de daadwerkelijke zorgbehoeften van het hele gezin.
Aanbevelingen ouders
Een aanbeveling voor ouders van kinderen die opgenomen zijn op de Kinder IC is communiceren en
leren van elkaar. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat ouders van kinderen op de Kinder IC
ondersteuning en erkenning bij elkaar vinden. Ouders hebben moeite met het uiten van hun
daadwerkelijke gevoelens. Zij voelen zich verplicht om bepaalde gevoelens wel of niet te uitten,
omdat dit als wenselijk wordt verondersteld. De respondenten die meewerkten aan dit onderzoek
gaven aan dat dit onderzoek de ondersteuning en erkenning aan andere ouders van kinderen op een
Kinder IC kan bevorderen. Een aanbeveling is dan ook om ouders meer met elkaar in contact te
brengen door middel van een bijeenkomst waarbij ouders in de gelegenheid worden gesteld om
ervaringen en belevingen met elkaar te delen. Het taboe rondom het uiten van daadwerkelijke
gevoelens en emoties zonder waardeoordeel wordt hierdoor verminderd.
6.7.2 Eventueel vervolgonderzoek
In deze paragraaf worden aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek benoemd. Deze
aanbevelingen worden achtereenvolgens benoemd. Allereerst wordt benoemd op welke wijze
uitbreiding van onderzoek plaats kan vinden en wat de te verwachten effecten daarvan zijn.
Vervolgens worden belangrijke elementen voor het vervolgonderzoek benoemd.
Uitbreiding van onderzoek
De resultaten van dit onderzoek zijn voortgekomen uit één case-study en zijn vervolgens getoetst door
middel van een focusgroep. Om bovengenoemde aanbevelingen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, is
uitbreiding van het onderzoek noodzakelijk. Deze uitbreiding zal op verschillende wijze bereikt
moeten worden. Allereerst zullen er meerdere ouders van kinderen op de Kinder IC geïnterviewd
moeten worden en zullen er meerdere focusgroepen plaats moeten vinden. Op deze wijze vloeien de
resultaten voort uit meerdere case-studies. Daarnaast is het van belang om langer onderzoek te doen.
Binnen dit onderzoek zijn ouders betrokken van kinderen die langere tijd zijn opgenomen op de
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Kinder IC. Wanneer langere tijd onderzoek gedaan wordt en de mogelijkheid bestaat om ouders van
kinderen op de Kinder IC voor langere tijd te volgen, zullen de resultaten meer informatie bevatten.
Het dynamisch perspectief van de ontregelde leefwereld zal dan beter tot zijn recht komen. Ten derde
zal dit onderzoek in verschillende ziekenhuizen plaats moeten vinden. Binnen elke stad heerst een
andere cultuur en door alleen onderzoek te doen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis komt slechts een
beperkte doelgroep in beeld. Wanneer het onderzoek in verschillende ziekenhuizen plaats zal vinden,
bestaat eveneens de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de invloed van culturen op de ontregelde
leefwereld van ouders van kinderen op de Kinder IC. Deze resultaten zullen positieve bijdragen
leveren aan de contextuele benadering zoals in paragraaf 6.6.1 wordt aanbevolen. Tevens zal, wanneer
langere tijd onderzoek wordt gedaan en wanneer meer respondenten betrokken zijn bij het onderzoek,
onderscheid gemaakt kunnen worden in sekse en de vorming van het gezin. Kortom uitbreiding van
het onderzoek zal leiden tot meer gedetailleerde resultaten.
Elementen die meer aandacht verdienen
In de resultaten komen twee elementen naar voren die extra onderzoek vereisen. Uit de analyse blijkt
dat er sprake is van vervreemding van de intimiteit en continue vergelijking. Beide elementen duiden
op het anders zijn, het anders beleven en het anders ervaren van hetgeen dat oorspronkelijk
vanzelfsprekend was. De vervreemding van de intimiteit duidt op relationele verbanden die
verschuiven. Verondersteld wordt dat hieraan verschillende theorieën verbonden zijn. De continue
vergelijking die ouders van kinderen op de Kinder IC maken, duidt op een selectieve waarneming van
de wereld waaraan een selectieve interpretatie verbonden wordt. De continue vergelijkingen zijn veelal
verbonden aan relaties die de ouders met hun directe naasten hebben. Verondersteld wordt dan ook dat
de vervreemding van de intimiteit en de continue vergelijken causaal met elkaar in verband staan. Om
deze elementen, ofwel thema’s, beter tot zijn recht te laten komen zou vervolgonderzoek naar deze
causaliteit wenselijk zijn.
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7. Discussie
In dit hoofdstuk wordt de theorie uit Hoofdstuk 3 Theoretische verkenning vergeleken met de
bevindingen uit Hoofdstuk 6 De Uitkomsten en Resultaten. Het analysemodel van Baart, zoals
beschreven in paragraaf 3.4 is in paragraaf 6.3.3 vergeleken met de bevindingen uit dit onderzoek.
Onderstaand zullen de uitkomsten en resultaten achtereenvolgens worden vergeleken met de literatuur
uit paragraaf 3.1 ‘Wie’ en ‘wat’, paragraaf 3.2 Kwetsbaarheid en paragraaf 3.3 Loslaten en
vasthouden.

7.1 Bevindingen ten aanzien van het ‘wie’ en ‘wat’
In paragraaf 3.1 is het wie naast het wat gepositioneerd vanuit theoretisch oogpunt. Het wat wordt
gedefinieerd als de ziekte of de handicap van het kind. Het wie gaat over het unieke, onvervangbare,
onherhaalbare en onkenbare dat ieder persoon in zich draagt. Wanneer een kind ernstig ziek is,
vervlechten het wat en het wie in elkaar (Isarin, 2003). De uitkomsten en resultaten tonen
overeenkomsten met de theoretische opvatting over het wie en wat. Respondenten geven aan dat de
onzekerheid omtrent de gezondheid van hun kind moeilijk is, het verandert het leven van het kind en
de ouders. Zij willen graag duidelijkheid over de gezondheidstoestand van hun kind. Dit biedt hen de
mogelijkheid om bepaalde handelingen te kunnen verrichten. Onzekerheid ervaren de ouders als
machteloosheid. Ouders geven aan juist zorg te willen dragen voor hun kind. Het wat is voor de
ouders dan ook van groot belang. Zoals Isarin (2003) beschrijft: het wat ontleent zijn kracht aan het
menselijk verlangen naar benoembaarheid en zekerheid. Isarin (2003) beschrijft eveneens dat het wat
voor de professionals, ouders en het kind niet altijd gelijk is. Aangezien in dit onderzoek geen
interviews met de zieke kinderen hebben plaatsgevonden kunnen hier geen uitspraken aan ontleend
worden. Wel kan benoemd worden dat de ouders van kinderen op de Kinder IC aangeven het wat als
een onderdeel van het wie te beschouwen. De ouders geven bijvoorbeeld aan dat de slangetjes en de
canule onderdeel van hun kind zijn geworden. Zij geven aan het apart te vinden wanneer de slangetjes
niet meer zichtbaar zijn bij hun kind. Hieruit kan geconcludeerd worden dat voor ouders het wat en het
wie inderdaad vervlechten, zoals Isarin (2003) veronderstelt. Een kanttekening die daarbij gemaakt
moet worden is de jonge leeftijd van de kinderen uit de behandelde casussen. De kinderen en ouders
zijn vanaf de geboorte geconfronteerd met het wat. De ouders hebben hun kind dan ook niet gekend
zonder het wat. Het wat heeft dan ook vanaf de geboorte van de kinderen een positie gehad in het
leven en de leefwereld van de ouders en het kind. Dit is wellicht van invloed op de vervlechting die
zichtbaar is tussen het wie en wat.

7.2 Bevindingen ten aanzien van het concept kwetsbaarheid
In paragraaf 3.2 is het begrip kwetsbaarheid vanuit theoretisch oogpunt toegelicht. Kwetsbaarheid gaat
om het delen van de wereld met andere mensen die ons kunnen raken. Ouders van kinderen op de
Kinder IC zijn kwetsbaar omdat zij hun kind niet kunnen beschermen, helpen, vasthouden en troosten
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wanneer het kind daar behoefte aan heeft. Ouders van kinderen op de Kinder IC zijn kwetsbaar omdat
zij geraakt worden, zij zijn niet in staat om voor hun kind te kunnen zorgen op de wijze die zij beogen
(Gerrits, 2002). Dit verandert het leven van de ouders en het kind. De resultaten en uitkomsten van dit
onderzoek sluiten aan bij het begrip kwetsbaarheid, zoals in hoofdstuk 3 Theoretische verkenning is
beschreven. De ouders geven aan zelf ook ziek te zijn. Ze zijn niet in staat om te werken en sociale
activiteiten bij te wonen. Het leven van de ouders staat stil op het moment dat hun kind is opgenomen
op de Kinder IC. Zij focussen zich op het ziekteproces van hun kind en alle andere taken en
verantwoordelijkheden worden bijzaken. Daarnaast hebben de ouders aangegeven een doorbreking
van de leefwereld te ervaren. Professionals nemen de zorg voor hun kind op zich en hun positie ten
opzichte van hun kind verandert. De moeders hebben aangegeven geen moeder gevoel te hebben.
Ouders ervaren gevoelens van hulpeloosheid, angst, onzekerheid en verwarring. Ook geven de
respondenten aan fysieke klachten te hebben en zijn sommige onder behandeling bij meerdere
specialisten. Deze bevindingen komen overeen met de theoretische beschrijving in paragraaf 3.2 van
(Gerrits, 2002; Butler, 2004). Er is echter een kanttekening bij te maken. Uit de resultaten en
uitkomsten blijkt dat de context en relationele vormgeving met direct betrokkenen van grote invloed is
op de ervaring en beleving van opname op de Kinder IC. Om daadwerkelijk te kunnen stellen dat de
kwetsbaarheid die de ouders van de kinderen op de Kinder IC tonen een causale relatie met de opname
op de Kinder IC kent, is breder onderzoek noodzakelijk.

7.3 Bevinden ten aanzien van het loslaten en vasthouden
In paragraaf 3.3 is vanuit theoretisch oogpunt het vasthouden en loslaten tegenover elkaar gezet.
Wanneer een kind naast de zorg van de ouders ook professionele zorg behoeft, brengt dit een
verandering teweeg in de zorgrelatie die ouders voor hun kind hebben en daarmee een ontregeling van
de leefwereld. Ouders vinden dat ze alles moeten doen om een goede ouder te zijn, opgeven en
loslaten is geen optie. Zowel het loslaten en vasthouden gaat om het behouden van controle. Uit de
resultaten en uitkomsten blijkt geen directe samenhang met de begrippen vasthouden en loslaten, zoals
vanuit theoretisch oogpunt in paragraaf 3.3 beschreven. De theorie uit paragraaf 3.3 richt zich met
name op het vasthouden en loslaten bij belangrijke besluiten die van invloed zijn op het welbevinden
van het kind. Het gaat om het wel of niet accepteren van de dood. Zowel in de case-study als in de
focusgroep betrof het ouders van kinderen die op de Kinder IC weinig cruciale inbreng in het
zorgtraject van hun kind hadden. Uiteraard zijn deze ouders betrokken bij belangrijke besluiten
omtrent de gezondheidstoestand van hun kind, maar de professionals waren veelal de beslissende
factor. Ouders gaven aan dat hun leefwereld overgenomen werd door professionals, de ouders hadden
het gevoel geen enkele controle over hun eigen leefwereld te hebben. De professionals droegen de
zorg voor hun kind. Uit de resultaten en uitkomsten blijkt wel dat ouders op een ander vlak
overeenkomsten vertoonden met de theoretische begrippen vasthouden en loslaten. De ouders uit de
case-study evenals de ouders uit de focusgroep hebben aangegeven het loslaten van gerechtvaardigde
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normale verwachtingen als moeilijk te ervaren. Zij hielden zich vast aan hetgeen dat zij voor ogen
hadden, hetgeen dat elke ouder voor ogen heeft wanneer zij een kindje krijgen. Gerechtvaardigde
normale verwachtingen, zoals het opvoeden van je kind. Deze ouders werden door de situatie
gedwongen deze gerechtvaardigde normale verwachtingen los te laten. Uit de resultaten en uitkomsten
blijkt dat deze ouders het loslaten als zwaar ervaren. Zij geven de controle uit handen. Zij zijn geneigd
om zich vast te houden aan de gerechtvaardigde normale verwachtingen. De continue vergelijkingen
die de respondenten maken illustreren dit.
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8. Kwaliteit van onderzoek
In dit hoofdstuk wordt de kwaliteit van dit onderzoek besproken. Allereerst wordt ingegaan op de
kwaliteitsmaatregelen die voorafgaand aan het onderzoek gepland zijn. Vervolgens wordt de kwaliteit
van het uitgevoerde onderzoek besproken.

8.1 Kwaliteitsmaatregelen vooraf gepland
Om het onderzoek te laten voldoen aan de kwaliteitscriteria betrouwbaarheid, geldigheid en
generaliseerbaarheid zal in deze paragraaf beschreven worden op welke wijze, hier op voorhand,
rekening mee gehouden is.
8.1.1 Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde om te spreken over valide resultaten. De
betrouwbaarheid van een onderzoek geeft aan in welke mate de resultaten ‘stabiel’ zijn (Mortelmans,
2001, p.433). Aangezien ik dit onderzoek alleen ging uitvoeren, bestond geen mogelijkheid om de data
en de analyse te bespreken en te laten controleren door een mede-onderzoeker. Daarom is vooraf
besloten gebruik te maken van peer debriefing. Medestudenten en familieleden die eerder een scriptie
hebben geschreven, gaven aan kritisch te kijken naar de dataverzameling, analyse en resultaten.
Professor Baart, mijn scriptiebegeleider, gaf eveneens aan controle op mijn dataverzameling, analyse
en resultaten uit te voeren. Eventuele gebreken en fouten konden op deze wijze hersteld worden.
Daarnaast is voorafgaand aan het onderzoek besloten door middel van member check (toetsen bij de
respondenten) de betrouwbaarheid te vergroten (Mortelmans, 2001). Gedurende het onderzoek en na
afloop van het onderzoek kon de stabiliteit van de resultaten door de participanten gecontroleerd
worden. Dit gaf de participanten de mogelijkheid eerdere uitspraken in te trekken of te herzien. Tevens
is voorafgaand aan het onderzoek besloten memo’s te maken, dit maakte de wijze waarop de
onderzoeksresultaten tot stand zijn gekomen inzichtelijk. Bij het maken van deze memo’s is continue
focus op zelfreflectie opgelegd. Eveneens is voorafgaand aan het onderzoek besloten alle transcripten
en memo’s vast te leggen in een apart document. Bijlage 4 bevat alle transcripten met bijbehorende
uitwerkingen die de lezer de mogelijkheid biedt om het hele proces van onderzoek te volgen.
8.1.2 Geldigheid
Geldigheid gaat om de interne validiteit binnen het onderzoek. Om de geldigheid van dit onderzoek te
waarborgen is eveneens voorafgaand aan het onderzoek besloten alle memo’s en transcripten vast te
leggen en beschikbaar te stellen voor de participanten en lezers. Dit maakt inzichtelijk hoe analyses,
interpretaties en verbanden zijn getrokken. De lezer heeft de mogelijkheid om dit na te lopen en te
kijken of dezelfde resultaten dan zullen volgen (Mortelmans, 2001; Patton, 2002). Een andere
methodiek die voorafgaand aan het onderzoek is toegepast om de geldigheid te vergroten is
triangulatie. Besloten is om binnen dit onderzoek zowel vanuit het symbolisch interactionisme, de
etnografie en de fenomenologie onderzoek te doen naar ervaringen en belevingen van ouders van
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Kinderen op de IC. Door vanuit verschillende invalshoeken de data te benaderen, is de geldigheid van
het onderzoek vergroot.
8.1.3 Generaliseerbaarheid
Generaliseerbaarheid is door Smaling (2009) gedefinieerd als de graad waarin onderzoeksresultaten en
conclusies van een onderzoek ook opgaan voor personen, situaties, organisaties, gevallen en
verschijnselen die in dit onderzoek niet onderzocht zijn. Het gaat om de geldigheid buiten het
onderzoek, ofwel de externe validiteit. Binnen dit onderzoek staat één casus centraal. De resultaten
van dit onderzoek zijn in eerste instantie alleen afgeleid uit de analyse van de desbetreffende casus. De
generaliseerbaarheid van dit onderzoek is vergroot door het organiseren van een focusgroep,
receptieve communicatieve generaliseerbaarheid en vergelijking met de literatuur. Door het
organiseren van een twee uur durende focusgroep konden belangrijke resultaten uit dit onderzoek
voorgelegd worden aan de deelnemers van de focusgroep. Deze deelnemers bevonden zich in een
soortgelijke situatie en zijn alle ouder van een kind op de Kinder IC. Binnen deze focusgroep is
gekeken of de deelnemers zich kunnen herkennen in de resultaten die naar voren zijn gekomen uit de
case-study. Door middel van receptieve communicatieve generaliseerbaarheid (Smaling, 2009) zijn de
resultaten uit dit onderzoek teruggeleid naar andere casussen, doordat participanten uit andere
casussen zich herkennen in de resultaten (Smaling, 2009). Hierbij is gesteld dat de lezer een bepaalde
situatie dusdanig goed moet kennen dat hij of zij zelf kan bepalen of er voldoende relevante
overeenkomsten zijn om aannemelijk te maken dat de conclusies uit dit onderzoek ook in die
specifieke situatie zouden kunnen gelden. Daarnaast is voorafgaand aan het onderzoek besloten de
generaliseerbaarheid te vergroten door de onderzoeksresultaten te vergelijken met de literatuur. In de
literatuur zijn verschillende visies van ouders van ernstig zieke kinderen opgenomen, door de
onderzoeksresultaten te toetsen aan de literatuur wordt inzichtelijk of hier sprake is van
overeenstemming of discrepantie.

8.2 Kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek
In deze paragraaf wordt de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek besproken. In paragraaf 8.2.1
wordt het verloop van het onderzoek besproken. In deze paragraaf wordt eveneens gereflecteerd op de
betrouwbaarheid, geldigheid en generaliseerbaarheid van dit onderzoek.
8.2.1 Beschrijving van het verloop van het onderzoek met verantwoording van aanpassingen
Gedurende het onderzoek zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de onderzoeksmethodiek en
onderzoeksopzet, die achtereenvolgens worden besproken. In dit onderzoek is één case-study
uitgevoerd. De uitkomsten en resultaten zijn tot stand gekomen door het analyseren van deze casestudy. De focusgroep, bestaande uit twee ouders, is gebruikt als toetsing ten behoeve van de
generaliseerbaarheid van de uitkomsten en resultaten. Het oorspronkelijke onderzoeksdesign schreef
twee case-studies en een focusgroep van minimaal 6 ouders voor. De praktijk wees echter uit dat dit
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niet haalbaar was binnen het tijdsbestek van de master Zorgethiek en Beleid. Ouders verkeerden in een
dusdanig heftige situatie dat de bereidheid en mogelijkheid tot medewerking aan dit onderzoek gering
was. Hoewel breder onderzoek vanuit kwaliteitsoverwegingen gewenst was, is besloten het
onderzoeksdesign aan te passen en één case-study uit te voeren en een kleine focusgroep te
organiseren. Praktische en ethische overwegingen, zoals begrip en waardering voor ouders van
kinderen op de Kinder IC, zijn daarin doorslaggevend geweest. In beide gezinnen waren geen broertjes
en zusjes aanwezig die in staat waren om mee te werken aan dit onderzoek. Dit heeft ertoe geleid dat
alleen ouders betrokken zijn binnen dit onderzoek. Genoemde aanpassingen aan het onderzoeksdesign
hadden niet alleen tot gevolg dat de uitkomsten en resultaten tot stand zijn gekomen uit een kleinere
analyse, het heeft er eveneens toe geleid dat het behalen van mijn persoonlijke doelstelling een nieuwe
wending kreeg. Mijn persoonlijke doelstelling was gericht op het betreden van de leefwereld van
anderen. Het leren omgaan met de heftige situatie waarin de participanten zich bevinden stond daarin
centraal. Doordat ik slechts in de leefwereld van twee gezinnen betrokken ben geweest, het gezin van
de case-study en het gezin van de focusgroep, ontstond een relatie met de participanten. Zij voelden
zich vertrouwd om hun verhaal aan mij te vertellen en ik raakte steeds meer betrokken in hun
leefwereld. Dit was voor mij een heel mooie ervaring. Ik kreeg daadwerkelijk de mogelijkheid om de
leefwereld van ouders met een kind op de Kinder IC te betreden. Mijn dank gaat dan ook uit naar deze
ouders. Dit was echter niet alleen een mooie ervaring. Het was niet altijd makkelijk om de gewenste
afstand als onderzoeker te bewaken. De leefwereld die ik betrad, raakte mij. Wanneer meerdere ouders
en kinderen binnen dit onderzoek betrokken zouden zijn geweest, had ik deze afstand wellicht
makkelijker kunnen bewaken.
Zoals toegelicht in paragraaf 8.1.1, 8.1.2 en 8.2.3 is getracht de kwaliteit van het onderzoek te
vergroten door middel van peer debriefing, member check, memo’s en zelfreflectie. De peer
debriefing heeft helaas alleen plaats gevonden door familieleden en professor Baart. Graag had ik
feedback van medestudenten gehad, dit was echter niet mogelijk vanwege drukke schema’s van
medestudenten. Member check heeft aan het eind van het onderzoek plaatsgevonden. Voorafgaand aan
het onderzoek stonden meerdere controlemomenten gepland. Beoogd werd de respondenten tijdens
deze controlemomenten te laten reflecteren op de resultaten en uitkomsten. In samenspraak met de
respondenten is besloten deze controlemomenten te vervangen door mondelinge toelichtingen op de
uitkomsten en resultaten tijdens de interviews. Het definitieve onderzoeksrapport is achteraf aan de
respondenten toegezonden. De memo’s en zelfreflectie kwamen veelal tot hun recht tijdens de
evaluatiegesprekken met professor Baart. Professor Baart stelde kritische vragen die mij als
onderzoeker scherp hielden. Bij het transcriberen van de interviews zijn eveneens memo’s gemaakt.
Deze memo’s hielpen om de onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen in beeld te houden. De
uitwerkingen van de interviews en uitwerkingen van evaluaties met professor Baart zijn opgenomen in
een apart document dat als bijlage is toegevoegd aan dit document (Bijlag 4). De generaliseerbaarheid
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van de onderzoeksresultaten is gewaarborgd door middel van communicatieve generaliseerbaarheid,
vergelijking met de literatuur en een focusgroep. De vergelijking met de literatuur en de
generaliseerbaarheid van de focusgroep zijn in eerdere hoofdstukken besproken. De masterthesis
wordt, wanneer deze is goedgekeurd, verspreid aan de respondenten en in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis. Dit verwezenlijkt de communicatieve generaliseerbaarheid. Andere ouders van
kinderen op de Kinder IC worden in staat gesteld dit onderzoek te lezen en zichzelf hierin wel of niet
te herkennen.
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Epiloog
Tot slot wordt in deze epiloog de boodschap voor de zorgethiek belicht. De zorgethiek kent vier
kenmerkende elementen: relationaliteit, contextualiteit, politieke ethiek en empirisch onderzoek. In
deze Epiloog wil ik in het bijzonder aandacht vragen voor de relationaliteit en contextualiteit binnen
de zorgethiek.
In dit onderzoek heb ik de leefwereld van ouders van kinderen op de Kinder IC bestudeerd met behulp
van empirisch onderzoek. Het verleden, het heden en relaties uit het verleden en in het heden zijn
essentieel gebleken bij het bestuderen van deze leefwereld. Het bestuderen van een leefwereld is niet
alleen een empirisch onderzoek uitgevoerd door één of meerdere onderzoekers. Het is een proces
waarbij de onderzoeker verbindingen legt met de respondenten. Het betreden van een leefwereld is een
persoonlijk leerproces. Ik ben als onderzoeker een onderdeel geworden van de leefwereld die ik
bestudeerde. Er is een relationele verbondenheid ontstaan tussen mij en de respondenten. Het gaat niet
over eenheden, het gaat om het geheel. Het geheel ofwel de context en relationaliteit in de breedste
betekenis. Een context die niet eenvoudig veranderbaar is, maar gevormd wordt door het verleden en
heden van individuen. Relaties binnen deze context zijn essentieel gebleken. De leefwereld van ouders
van kinderen op de Kinder IC verandert en relaties krijgen een nieuwe betekenis. De omgang en
verbinding met mensen is onderdeel van de context. Als onderzoeker heb ik ervaren dat ik niet alleen
interviews met de respondenten afnam en een kijkje in hun leefwereld nam voor dit onderzoek. Ik ben
relaties aangegaan. Intieme relaties, die hartverscheurende emoties hebben opgeroepen. Het verdriet
en het geluk van de respondenten heb ik gedeeld en zelf ervaren en beleefd. Het heeft mij als
onderzoeker en als persoon gevormd, dit onderzoek behoort nu tot mijn context. Het afronden van
deze scriptie heeft geen afsluiting van deze beleving en ervaring tot gevolg. Het is een onderdeel van
mij geworden, dat mij altijd bij zal blijven. Een stukje van mijn context dat niet uitwisbaar is.
Daarvoor ben ik de respondenten dankbaar.
De boodschap voor de zorgethiek die ik uit wil dragen is dan ook het breed gebruiken van de context,
waarbij de relationele verbondenheid als onderdeel van de context wordt beschouwd. De zorgethiek
biedt ruimte voor emotionele, praktische en sociale vermogens en behoeften van de mens. Aandacht
voor het verleden van elk individu en de relationele verbondenheid tussen individuen is hiervoor, in
mijn optiek, van groot belang. Als boodschap voor de zorgethiek zou ik dan ook willen uitdragen de
contextualiteit en relationaliteit meer te integreren. De context dient breed gebruikt te worden en zijn
ruimte te krijgen, relationele verbondenheid is daar een onderdeel van. Er is dan daadwerkelijk oog
voor de betekenis en beleving van de leefwereld van een of meerdere individuen. Ter illustratie van
mijn boodschap voor de zorgethiek wil ik afsluiten met onderstaande bladzijde uit het boek van
Thomése (2003).
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Ons leven is dichtgeslagen als een boek waarin we hadden liggen lezen. Nu we het weer oppakken,
kunnen we de bladzijde niet meer vinden waar we gebleven waren. We proberen op goed gevoel een
stukje, maar nee, we herkennen niets, als bevonden we ons in zo’n Russische roman waarin iedereen
steeds andere namen heeft. De verwikkelingen zeggen ons niets, nee, we waren vast nog niet zover.
Maar ook terugbladerend komen we niet op een punt waarop we kunnen zeggen: ja, dit komt me weer
bekend voor.
Misschien hebben we het verkeerde boek opgepakt en moeten we er eerst achter zien te komen wat we
nu eigenlijk aan het lezen waren.
Of bekijken we ons boek met andere ogen en komt het hele verhaal ons niet meer geloofwaardig voor?
(Thomése, 2003 p. 20)
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Bijlage 1 Brief ouders Kinder Intensive Care
Beste ouder/verzorger,
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Elise Huig en studeer “Zorgethiek en Beleid” aan de
Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. In het kader van mijn afstuderen ben ik bezig met een
onderzoek naar de leefwereld van ouders en directe naasten van kinderen die opgenomen zijn op de
Kinder-Intensive Care.

Wanneer een kind op de Kinder- Intensive Care verblijft, heeft dit naar mijn idee een grote impact op
zowel het kind als de ouders en andere directe betrokkenen van het kind. Naar mijn mening kan deze
impact alleen goed in kaart worden gebracht wanneer men in gesprek gaat met de ouders. Voor het
onderzoek van mijn masterthesis zou ik dan ook graag in gesprek gaan met ouders van kinderen op de
Kinder-Intensive Care.

Via deze brief zou ik u informatie willen verlenen over het desbetreffende onderzoek. Wanneer u mee
zou willen werken aan het onderzoek zal eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Bij dit
kennismakingsgesprek is een verpleegkundige van de Kinder-Intensive Care aanwezig. Dit
kennismakingsgesprek is geheel vrijwillig. Tijdens het kennismakingsgesprek zal ik u extra informatie
over het onderzoek verschaffen.

Wanneer u mocht besluiten mee te willen werken aan het onderzoek, zullen er ongeveer 5 afspraken
(in afstemming met uw wensen) worden ingepland. Deze afspraken zullen op nader af te spreken
locaties (die voor u prettig zijn) plaatsvinden. Tijdens deze afspraken zullen door mij open interviews
worden afgenomen en zal ik, wanneer u hier toestemming voor verleent, met u een dag meelopen en
meekijken, zodat de impact van de opname op uw leefwereld inzichtelijk wordt.

Gedurende het gehele onderzoek bent u in de mogelijkheid om aan te geven welke elementen niet en
wel meegenomen mogen worden binnen dit onderzoek en om eerdere uitspraken terug te trekken. Dit
onderzoek wordt niet vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis uitgevoerd en de resultaten zullen dan
ook niet gekoppeld worden aan de zorg die zij verlenen.
Mocht u nog vragen hebben kunt u mij bereiken op het nummer 06-83690845 of via
e.huig@hotmail.nl

Vriendelijke groeten, Elise Huig
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Bijlage 2 Brief ouders Kinder IC Focusgroep
Beste ouder/verzorger,
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Elise Huig en ik studeer “Zorgethiek en Beleid” aan
de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. In het kader van mijn afstuderen ben ik bezig met een
onderzoek naar de leefwereld van ouders en directe naasten van kinderen die opgenomen zijn op de
Kinder-Intensive Care.
Wanneer een kind op de Kinder- Intensive Care verblijft, heeft dit naar mijn idee een grote impact op
zowel het kind als de ouders en andere direct betrokkenen van het kind. Naar mijn mening kan deze
impact alleen goed in kaart worden gebracht wanneer men in gesprek gaat met de ouders. Voor het
onderzoek van mijn masterthesis zou ik dan ook graag in gesprek gaan met ouders van kinderen op de
Kinder-Intensive Care.
Voor dit onderzoek ben ik met ouders van kinderen op de Kinder IC in gesprek gegaan. Ik zou graag
met een groter gezelschap verder willen praten over de ervaringen en belevingen van ouders op een
Kinder IC. Dit biedt u als ouders van een kind op de Kinder IC de mogelijkheid om met anderen
verhalen te delen en gevoelens te uiten. Dit zal in de vorm van een ‘focusgroep’ plaatsvinden, waarbij
meerdere ouders van kinderen op de Kinder IC in het Wilhelmina Kinderziekenhuis aanwezig zijn en
waar wij gezamenlijk stilstaan bij de impact van deze gebeurtenis. Daarbij zal een verpleegkundige
van de Kinder IC aanwezig zijn bij deze focusgroep. De focusgroep zal 2 uur duren en wordt gepland
op een nader af te stemmen locatie en tijdstip die voor de deelnemers schikt.

Mocht u interesse hebben om deze focusgroep bij te wonen, kunt u contact opnemen via onderstaand
telefoonnummer of mailadres.

Vriendelijke groeten,
Elise Huig

Telefoonnummer: 06-83690845
Mailadres: e.huig@hotmail.nl
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Bijlage 3 Tijdsplanning
Fase
Fase 1

Wanneer
01-12-2013 – 19-022014

Fase 1

20-02-2014

Fase 2

21-02-2014 tot 04-042014

Fase 3

03-03-2014 tot 18-042014

Fase 4

18-04-2014 tot 06-062014

Wat
-

Onderwerp,
onderzoekstraditie,
setting bedenken.
- Contact leggen met
Scriptiebegeleider
- Contact leggen met
mogelijke
instellingen: Sophia
Kinderziekenhuis,
AMC, Wilhelmina
Kinderziekenhuis
- Bijeenkomst met
Professor Baart,
bespreking van
onderzoeksvoorstel
- Aanpassingen
Professor Baart
onderzoeksvoorstel
verwerken
- Mogelijkheden
Sophia
Kinderziekenhuis,
AMC en
Wilhelmina
Kinderziekenhuis
verkennen
- Theoretisch kader
volledig uitwerken
- Gehele
onderzoeksvoorstel
nalopen en
verbeteren
- Topiclijst interviews
samenstellen
- Informed Consent
Wilhelmina
Kinderziekenhuis
- Afspraken
Wilhelmina
Kinderziekenhuis
- Participanten vinden
binnen het
Wilhelmina
Kinderziekenhuis
Dataverzameling:
- Observeren
- Interviewen
Kritische reflectie
van participanten
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De verkenning van de
mogelijkheden op de
verschillende settingen,
duurde langer dan
gepland. Dit kwam
onder andere door
toezeggingen die
uiteindelijk niet
waargemaakt konden
worden.

Tijdens het verzamelen
van de gegevens zal de
data getranscribeerd
worden. Dit zal
tussentijds ingeleverd
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-

Fase 5

26-05-2014 tot 24-062014

-

-

Fase 6

01-06-2014 tot 30-062014

-

Fase 7

27-06-2014 tot 04-072014
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-

Analyse: coderen,
herlezen, opnieuw
coderen et cetera
van alle gegevens
Kritische reflectie
van participanten

Uitwerken van de
resultaten. De
analyse verwerken
tot resultaten: het
schrijven van de
rapportage
Kritische reflectie
van participanten
Afronden van het
onderzoek

worden ter controle.
Tevens zal tussentijds
codering van het
materiaal plaatsvinden.
Controle bij Professor.
Baart. Tevens controle
door de participanten en
de gelegenheid geven
aan de participanten om
hun verstrekte
informatie terug te
trekken of te wijzigen
Tussentijds zullen al
stukken geschreven
worden, maar deze
maand zal vooral
besteed worden aan
schrijven en herschrijven

Pagina 74

Bijlage 4 Document met transcripten
De uitgewerkte transcripten zijn opgenomen in een apart document.
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