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Voorwoord
Wat is het goede om te doen? Deze ethische vraag houdt mij dikwijls bezig tijdens mijn
werkzaamheden als wijkverpleegkundige of tijdens mijn werk als docent Verpleegkunde. Deze vraag
vormde eveneens het prille begin van mijn afstudeeronderzoek voor de master Zorgethiek en Beleid
aan de Universiteit voor Humanistiek.

Als wijkverpleegkundige werd ik gewaar dat het formuleren van een antwoord op ethische
vragen een complexe ervaring kan zijn en besloot daarom in het kader van mijn afstuderen door
middel van empirisch en theoretisch onderzoek dit thema nader te verkennen onder mijn collega’s bij
Buurtzorg Bennekom.
Voor u ligt het tekstuele resultaat van deze zoektocht: een onderzoeksverslag dat een
zorgethisch perspectief biedt op normatieve professionalisering onder wijkverpleegkundigen in de
omgang met ethische dilemma’s.

De afgelopen periode van (af)studeren heeft mijn interesse in de mens en (goede)
zorgverlening herhaaldelijk aangewakkerd. Telkens opnieuw ondervond ik dat de mens niet zonder
zijn relationele context geduid kan worden. Of zoals de Franse filosoof Paul Ricœur (1990) het zegt:
‘’One cannot be thought of without the other’’. Deze kernachtige uitspraak is ook van toepassing op
mijn afstudeerproces, ik was niet geweest waar ik nu ben zonder de betrokkenheid en inbreng van
anderen.

Graag bedank ik daarom tot slot eenieder die maakte dat ik mijn afstudeeronderzoek kon
uitvoeren. Ik denk nu specifiek aan mijn ijverige collega’s bij Buurtzorg Bennekom, inspirerende
studiegenoten en altijd actief meedenkende thesisbegeleider; jullie deelname aan mijn onderzoek,
aanscherping en begeleiding is voor mij zeer waardevol geweest, hartelijk bedankt!

Ik groet u hartelijk!
Anneleen Deij,
Utrecht, juni 2021
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Samenvatting
Wijkverpleegkundigen krijgen ten gevolge van maatschappelijke, demografische, sociale,

technologische en financiële ontwikkelingen in toenemende mate te maken met ethische dilemma’s in
de zorgverlening. In dit onderzoek in het kader van de master Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit
voor Humanistiek is middels een fenomenologische studie onderzocht waar de geleefde ervaring van
wijkverpleegkundigen bij Buurtzorg Bennekom in de omgang met ethische dilemma’s uit bestaat.
Daarnaast is literatuuronderzoek uitgevoerd naar een zorgethisch perspectief op normatieve
professionalisering. Het concept normatieve professionalisering is ontwikkeld vanuit sociologisch
perspectief om aandacht te vragen voor een bewuste en reflexieve aandacht voor normativiteit in het
werk. Middels dit fenomenologische -en theoretische onderzoek is een antwoord geformuleerd op de
onderzoeksvraag: Hoe ervaren wijkverpleegkundigen werkzaam bij Buurtzorg Bennekom het omgaan
met ethische dilemma’s en wat betekent dit voor een zorgethische duiding van normatieve
professionalisering onder wijkverpleegkundigen?

Vijf wijkverpleegkundigen werkzaam bij Buurtzorg Bennekom zijn door middel van
semigestructureerde interviews door de onderzoeker bevraagd op hun geleefde ervaring in de omgang
met ethische dilemma’s. Uit de fenomenologische bevindingen blijkt deze geleefde ervaring uit
diverse componenten te bestaan. Zo geven respondenten aan het gevoel te hebben een ‘trekpop te
zijn’; iemand waar door diverse relaties en betrokken aan alle kanten aan wordt getrokken. De
wijkverpleegkundigen kunnen zich ten gevolge van al deze ideeën over wat het goede zou zijn om te
doen machteloos en twijfelachtig te voelen. De geleefde ervaring bestaat tevens uit een gevoel van
verantwoordelijkheid jegens de betrokken relaties tijdens het zorgproces. Respondenten voelen zich
verantwoordelijk voor (paramedische) disciplines, collega’s, God, mantelzorgers, de cliënt, richtlijnen,
protocollen of beroepscodes én zichzelf. Een enkeling geeft aan ethische dilemma’s te ervaren als een
interessante uitdaging.
In het theoretisch kader zijn inzichten van filosofen zoals Ricœur (1990) en zorgethici zoals
Urban-Walker (2007), Van Heijst (2012), Kittay (1999) beschreven en kritisch ten opzichte van elkaar
geanalyseerd.
Uit het verbinden van de empirische inzichten met de theorie in de zorgethische relflectie blijkt dat diverse
aspecten van een zorgethische visie op normatieve professionalisering te herkennen zijn in de onderzochte
praktijk. Een zorgethische duiding van normatieve professionalisering van de geleefde ervaring van

wijkverpleegkundigen levert bovenal inzicht op in de niet wegdenkbare aanwezigheid van de
systemische context en de grote invloed die deze heeft op de omgang en de aanwezigheid met en van
ethische dilemma’s. Tegelijkertijd vragen diverse inzichten nader onderzoek, deze zijn summier verkend
in de algemene discussie.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg1 kom ik (net zoals collega’s) frequent in aanraking met
ethische dilemma’s2 tijdens de zorgverlening. Vaak voel ik mij, in de confrontatie met dergelijke
dilemma’s, onthand. Deze confrontatie met ethische dilemma’s vormt de aanleiding voor het uitvoeren
van een afstudeeronderzoek voor de master Zorgethiek en Beleid (Universiteit voor Humanistiek) dat
de ervaring van wijkverpleegkundigen met ethische dilemma’s binnen zorgpraktijken centraal stelt.

1.2 Maatschappelijk probleem
Wereldwijd vinden in de gezondheidszorg demografische, sociale, technologische en financiële
ontwikkelingen plaats (Robert, 2019; van de Pasch, 2019). Zo krijgt de gezondheidszorg te maken met een
dubbele vergrijzing, groeiende tekorten op de arbeidsmarkt vanwege geboortedaling en toenemende
zorgkosten en zorgvragen (Jansen, Sprinkhuizen & Veldboer et al., 2017). Om dit te bolwerken stelt de
Nederlandse overheid dat mensen langer thuis ‘moeten’ blijven wonen. 3 4 Zo ontwikkelde Rijksoverheid in
2018 het programma ‘Langer Thuis’, een plan dat zich richt op betere ondersteuning van zorg thuis, met als
wenselijk gevolg een daling in de toenemende zorgkosten en zorgvragen.1 Dit leidde tot zorgverlening die
zich momenteel vooral afspeelt buiten de muren van zorginstellingen aangezien dit de stijgende zorgkosten
doet dalen. Deze extramuralisering van zorg, die sinds 1980 is ingezet en sinds Rutte II groeit,5 heeft een
samenleving tot gevolg die steeds meer verwacht van de wijkverpleegkundige (Lambregts & Grotendorst,
2012). Wijkverpleegkundigen verlenen zorg bij cliënten thuis en maken het zo mogelijk dat mensen zo lang
mogelijk verantwoord thuis blijven wonen. De V&VN ontwierp een Expertisegebied Wijkverpleging
waarin zelfmanagement en gezondheidsbevordering een belangrijke plaats innemen. 7

1.2.1 Wijkverpleging en ethische dilemma’s
Daarmee verandert volgens Zilverentant, voorzitter van de wijkverpleegkundigen binnen V&VN6, de
wijkverpleging.7 Zorgverlening die voor de extramuralisering plaatsvond in zorginstellingen komt nu
op het bordje van de wijkverpleegkundige. Dit kan moeilijkheden opleveren tijdens de zorgverlening.8
Zo leidt samenwerking met informele zorgverleners regelmatig tot ethische dilemma’s omdat

1

Buurtzorg Bennekom is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit wijkverpleegkundigen zorgt levert aan
huis. Geraadpleegd op 26 februari 2021, van: https://www.buurtzorgnederland.com
2
Zie bijlage F voor een overzicht en definiëring voor vaak in dit onderzoek gehanteerde begrippen.
3 Geraadpleegd op 22 februari 2021, van: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/hulp-aanouderen-om-langer-thuis-te-blijven-wonen
4 Geraadpleegd op 22 februari 2021, van: https://zorgenstelsel.nl/de-race-tussen-wonen-en-zorg/
5 Geraadpleegd op 22 februari 2021, van: https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/2093-bezuinigingen-rutte-iimaken-versobering-wmo-onvermijdelijk
6 V&VN is met 105.000 leden de grootste beroepsvereniging van Nederland voor verpleegkundigen, verzorgenden en
verpleegkundig specialisten. Geraadpleegd op 22 februari 2021, van: https://www.venvn.nl/over-v-vn/
7 Geraadpleegd op 22 februari 2021, van: https://www.venvn.nl/afdelingen/wijkverpleegkundigen/expertisegebiedwijkverpleegkundige/
8 Geraadpleegd op 22 februari 2021, van: https://www.venvn.nl/media/13spqa3v/espertisegebied-wijkverpleegkunde.pdf
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waarden en normen van wijkverpleegkundigen kunnen verschillen met die van mantelzorgers
(Andriessen, de Jonge, & Kloppenburg, 2014).
Ethiek is de systematische reflectie op de moraal. Zij zet de mens aan tot wat goed handelen
is. Moraal is het geheel van waarden en normen van een individu, groep of samenleving. Ethiek zoekt
naar wat in een specifieke situatie de juiste moraal is. Een ethisch dilemma behandeld de vraag wat
goed is om te doen. Kenmerkend hierin is dat er sprake is van een conflict tussen twee concurrerende
waarden, bijvoorbeeld autonomie van de patiënt versus gezondheid bevorderen. Kiezen voor een
bepaalde waarde heeft de consequentie dat een andere waarde geschonden wordt (Kouwenhoven,
2007).
Reeds in 2009 toonde een onderzoek van NIVEL9 aan dat de meerderheid van de
verpleegkundigen vindt dat ze steeds vaker voor ethische dilemma’s komt te staan (De Veer &
Francke, 2009). Verpleegkundige en filosoof Cusveller beaamt dit. De goede dingen goed doen is de
hedendaagse worsteling van de (wijk)verpleegkundige, aldus Cusveller.10 Ook Denier, ethica, schrijft
over ‘het pluisbloemeffect’, waarmee ze doelt op de toename van ethische vraagstukken in de
zorgverlening.11 Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) 12 bevestigt eveneens een toename
van ethische dilemma’s in de wijkverpleging (de Veer & Francke, 2010). Spekkink, ethica en
voorzitter van de Commissie Ethiek van V&VN, spreekt van de morele pijn die verpleegkundigen
kunnen ervaren in de omgang met ethische dilemma’s. Verpleegkundigen geven aan dat deze pijn
vooral ligt in het gevoel van machteloosheid dat kan ontstaan in de confrontatie met ethische
vraagstukken.13

Kortom, allerlei ontwikkelingen leidden tot een toenemend beroep op de wijkverpleegkundigen
(Robert, 2019). Deze ontwikkelingen hebben nieuwe ethische dilemma’s tot gevolg waar
wijkverpleegkundigen vaak geen antwoord op hebben. Zo voelen vele wijkverpleegkundigen zich
regelmatig machteloos in de omgang met ethische dilemma’s tijdens de zorgverlening. Dit is ook het
geval bij wijkverpleegkundigen werkzaam bij Buurtzorg Bennekom. Zodoende rijst, in het belang van
cliënten en de samenleving als geheel, de vraag wat de (wenselijke) omgang en ervaring van
wijkverpleegkundigen met ethische dilemma’s in de zorgverlening zijn en wat wijkverpleegkundigen
nodig hebben om in deze maatschappij de juiste normatieve besluiten te kunnen maken (Jansen,
Sprinkhuizen & Veldboer et al., 2017).14 Dit onderzoek heeft onder andere als doel om meer inzicht te

9

Het Nivel is het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Geraadpleegd op 22 februari 2021, van:
https://www.nivel.nl/nl/voice/wie-zijn-wij
10 Cusveller, B. (2019). Ethiek voor verpleegkundigen: omgaan met morele kwesties in de zorg. Amsterdam: Boom.
11 Denier, Y. (2021). Het pluisbloemeffect. Hoe ethiek in de zorg aanstekelijk werkt. Tielt: Uitgeverij Lannoo.
12 Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad (GR) en de Raad
voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Het CEG signaleert ontwikkelingen op het gebied van gezondheid die een plaats
verdienen op de beleidsagenda van de overheid. Zie ook www.ceg.nl
13 Geraadpleegd op 18 februari 2021, van: https://www.venvn.nl/nieuws/ankana-blogt-morele-pijn/
14 Geraadpleegd op 17 februari 2021, van: https://www.nursing.nl/hoe-goed-bent-u-met-ethiek-1368703w/

7

geven in het beantwoorden van deze vraag ten bate van de wijkverpleegkundigen, de zorgvrager en
andere betrokkenen in de verschillende zorgpraktijken.

1.3. Wetenschappelijk probleem
Het veld van normatieve professionalisering probeert (zorg)professionals handvatten te bieden in de
omgang met ethische vraagstukken (Nap, 2012) en gaat over de normatieve inhoud van het handelen
van professionals (Kunneman, 2013).
Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines zijn onderzoeken uitgevoerd naar normatieve
professionalisering. Zo vonden sociologische onderzoeken plaats (Leeman, 2013; Kunneman & Van
Ewijk, 2013), en zijn er organisatiekundige studies uitgevoerd (Schön, 1983, Nap, 2013, Meij, 2018,
Liefhebber, Van de Haterd, & Van Arensbergen, 2012). Vaak wordt hierin de aandacht gevestigd op
de politieke dimensie van het beroepsmatig handelen in mensgerichte beroepen. Hierin wordt gebruik
gemaakt van de term ‘goed werk’, om te illustreren dat het gaat over werk dat moreel beschouwd het
juiste was om te doen in een specifieke situatie (Jacobs, Meij, Tenwolde, & Zomer, 2008).

In de literatuur over normatieve professionalisering wordt weinig aandacht besteedt aan de
wijkverpleging (Axel, 2019; Mayill, 2000; Pedersen, Hurst & Schildmann et al., 2010). Dit is
opmerkelijk aangezien diverse studies aantonen dat (wijk)verpleegkundigen in toenemende mate met
ethische dilemma’s worden geconfronteerd (Jansen, Sprinkhuizen & Veldboer et al., 2017).

Concluderend, onderzoek naar de omgang van wijkverpleegkundigen met ethische dilemma’s en de
rol van normatieve professionalisering daarin ontbreekt. Zodoende lijkt een zorgethische perspectief
op normatieve professionalisering onder wijkverpleegkundigen relevant om in dit onderzoek te
betrekken vanwege de mogelijke inzichten die dit oplevert voor het normatieve handelen van de
wijkverpleegkundige in de omgang met ethische dilemma’s. Om de ervaring van
wijkverpleegkundigen in de omgang met ethische dilemma’s te begrijpen en wellicht verbeteren is
kennis over hun geleefde ervaring hierin essentieel (Dahlberg, Dahlberg, & Nyström 2008). Dit
onderzoek beoogt daar een zorgethische bijdrage aan te leveren.

1.4 Vraagstelling
Hoe ervaren wijkverpleegkundigen werkzaam bij Buurtzorg Bennekom het omgaan met ethische
dilemma’s en wat betekent dit voor een zorgethische duiding van normatieve professionalisering
onder wijkverpleegkundigen?
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1.4.1. Deelvragen
1.

Wat is de geleefde ervaring van wijkverpleegkundigen werkzaam bij Buurtzorg Bennekom in
de omgang met ethische dilemma’s?

2. Wat zegt zorgethische literatuur over normatieve professionalisering?
3. Wat betekenen de uitkomsten van bovenstaande deelvragen voor een zorgethische visie op
normatieve professionalisering onder wijkverpleegkundigen?

1.5 Doelstellingen
Dit onderzoek heeft als doel de geleefde ervaring van wijkverpleegkundigen in de omgang met
ethische dilemma’s te beschrijven en inzage te bieden in een zorgethische visie op normatieve
professionalisering onder wijkverpleegkundigen in de omgang met ethische dilemma’s. Daarnaast
draagt het onderzoek bij aan verder onderzoek naar normatieve professionalisering onder
verpleegkundigen in diverse zorgsectoren, beleidsvorming en uiteindelijk de realisering van goede
zorg.
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2 Theoretisch kader
Aan de hand van theoretisch onderzoek wordt in dit hoofdstuk een antwoord gegeven op deelvraag
twee: Wat zegt zorgethische literatuur over normatieve professionalisering? Dit wordt gedaan middels
een conceptuele analyse van de begrippen ‘normatieve professionalisering’ en ‘praktijken’. Verder
wordt een theoretische uiteenzetting van diverse, aan normatieve professionalisering verbonden,
concepten zoals ‘morele kennis’, ‘zorg’ en ‘verantwoordelijkheid’ gepresenteerd met als doel een
zorgethische visie op normatieve professionalisering toe te voegen aan het zorgethische kennisgebied.
1.3 Introductie
In de twintigste eeuw ontstond het concept normatieve professionalisering in een kring van
Nederlandse humanisten (Van den Ende, 2011; Jacobs, Meij, Tenwolde, & Zomer, 2008). Normatieve
professionalisering impliceert een morele verantwoordelijkheid jegens anderen om goed en
onderbouwd te handelen (Kanne, 2016; van Dartel &, de Witte, 2014). Volgens van Dartel (2014)
houdt normatieve professionalisering in dat zorgverleners zich primair laten leiden door het morele
oordeel van de patiënten. In deze visie wordt echter geen aandacht gegeven aan de invloed van overige
beïnvloedende systemische factoren zoals de normatieve overtuiging van de professional zelf of
organisatienormen, terwijl deze factoren wel degelijk een rol lijken te spelen in de confrontatie met
ethische dilemma’s (Sennet, 2008; Schön, 1983; Baart, 1999; Smaling, 2008; Gardner,
Csikszentmihalyi, & Damon, 2001).
Normatieve professionalisering kan tevens worden omschreven als een reflexieve en lerende
omgang met de verschillende vormen van normativiteit -persoonlijk, relationeel, epistemologisch,
organisatorisch en moreel-politiek,- die in alle vormen van professioneel handelen werkzaam zijn
(Van Ewijk, & Kunneman, 2013, p.9) en is gericht op de ontwikkeling van de kwaliteit van het
professionele handelen verbonden met het leveren van goed werk in de ethische zin (Van Ewijk,
2013). Deze definitie biedt aandacht aan normatieve professionalisering als systemisch geheel. In dit
zorgethische onderzoek staat daarom de definitie van Van Ewijk & Kunneman (2013) centraal
vanwege de aandacht voor de systemische positie van wijkverpleegkundigen in de confrontatie met
ethische dilemma’s. Deze wijkverpleegkundigen staan immers niet op zichzelf, maar zijn juist in de
morele besluitvorming verbonden met systemen zoals een organisatie, familieleden van cliënten,
professionele beroepscodes of protocollen (van Heijst, 2011).
Daarom heeft, vanwege de plaats van systemische praktijken in normatieve professionalisering,
zorgethische visievorming op normatieve professionalisering plaatsgevonden middels
literatuuronderzoek. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van het gedachtegoed van Ricœur
(1960) over praktijken en dat van zorgethica Urban-Walker. Zij veronderstelt dat morele kennis over
wat het goede is zich in praktijken bevindt en het beste kan worden gekend door zij die deze praktijken
constitueren (2007). Daarnaast heeft zorgethica Van Heijst (2011) nagedacht over de relatie met
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(menslievende) zorg15 en wordt haar denken verkend in dit theoretisch kader, samen met Kittay’s
(1999) visie op relationaliteit en verantwoordelijkheid15. Deze concepten worden vaak genoemd in
verband met de beroepsidentiteit van zorgprofessionals en hangen daarmee ook samen met hun
normatieve professionalisering, want normativiteit, zo blijkt conform de definitie van Van Ewijk &
Kunneman (2013), kan niet los worden gezien van beroepsidentiteit (Baart & Vosman, 2015a, van
Heijst, 2011, Kittay, 1999).

1.4 Praktijken
In bovenstaande paragraaf wordt beschreven dat het proces van normatieve professionalisering
plaatsvindt in praktijken. De vraag rijst wat met deze praktijken wordt bedoeld. Aan de hand van de
visie van Franse filosoof Paul Ricœur zal een theoretische beschrijving van het concept ‘praktijken’
gegeven worden. Ricœur (1990) is betrokken vanwege zijn verhelderende visie op praktijken en
(normatieve) professionalisering en sluit daarmee nauw aan bij het onderzoeksthema van deze scriptie.
In praktijken doet iemand iets om iets anders te doen. In de praktijk ‘zorgen’ geeft een
verpleegkundige bijvoorbeeld een patiënt medicatie en probeert daarmee een ziekte te bestrijden. Het
gaat in deze praktijken niet zozeer om handelingen waarbij iemand iets doet om iets anders te
bereiken, als wel om de ‘nesting relations’, de in elkaar passende of genestelde relaties waarbij de
verbinding tussen de handelingen tot stand komt door de betekenis van het geheel (Ricœur, 1990).
Deze betekenis kan worden uitgedrukt in regels, zoals bijvoorbeeld in de praktijk ‘zorgen’ een richtlijn
of protocol. De erkenning en navolging van deze regels expliciteert het interactieve karakter van deze
praktijken.
Daarnaast zijn praktijken gestoeld op handelingen waarin degene die handelt rekening houdt
met het handelen van anderen. Dit handelen kan zowel een externe of interne handeling zijn, een
nalaten of een dulden, wanneer en voor zover als degene die handelt er een subjectieve betekenis aan
toekent (Ricœur,1990, p.184). Externe handelingen zijn dan interacties, die kunnen verschillen van
strijd tot samenwerking. Een voorbeeld hiervan is als de verpleegkundige in de praktijk ‘zorgen’ aan
een collega zou vragen om haar even te helpen een patiënt in bed in een comfortabele positie te
krijgen. Deze samenwerking tussen twee verpleegkundigen is dan de externe handeling. Ricœur
(1990) noemt tevens dat niet-handelen in de interactie ook gezien kan worden als handelen.
Ten derde wordt gesteld dat praktijken geen kant-en-klare- narratieve scenario’s bevatten,
maar vanuit de organisatie wel een blauwdruk hebben, een zogenaamde prenarratieve basis hoe de
praktijk vermoedelijk zal zijn. Praktijken ontstaan enerzijds vanuit vanzelfsprekende handelingen en
tegelijkertijd vanuit een horizon van idealen en projecten. Praktijken ontstaan in organisaties zowel
bottom-up als top-down, van beneden naar boven en andersom. Dit is een dubbele beweging. Soms
vormen praktijken uitgangspunt voor de zoektocht naar een leidend principe in de omgang met een
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Zie bijlage F.
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complexe vraag, echter is het soms ook andersom: een geformuleerd antwoord op een complexe vraag
vormt een praktijk (Ricœur,1990). Dit uitwisselingsproces vormt overeenkomsten met de
hermeneutische cirkel waarin betekenis ontstaat door de uitwisseling tussen het geheel en het deel
(Gadamer, 1960). Dit spel van ‘dubbele determinatie’ is belangrijk voor de identiteitsontwikkeling van
zowel individu als organisatie (Ricœur, 1990). Samengevat is er sprake van een samenhang tussen de
narratieve identiteit, oftewel de geconstitueerde praktijken, en identiteitsontwikkeling. Er is sprake van
een beweging tussen de praktijken en het individu dat handelt in deze praktijken. Telkens opnieuw
vormen de praktijken en de professional elkaar, dit is een iteratief proces.
De Britse filosoof MacIntyre (1985) is het eens met de visie van Ricœur als hij vaststelt dat
praktijken bestaan uit gegeven handelingen maar voegt in tegenstelling tot Ricœur nog expliciet toe
dat uit deze handelingen ook nieuwe handelingen geboren kunnen worden en praktijken zichzelf zo
verwezenlijken en uitbreiden. Deze mogelijkheid brengt iets ongeregelds en onverwachts met zich
mee en vraagt daarom om een actief beheer van onoverzichtelijke en complexe situaties. Alleen door
deel uit te maken van deze praktijken kan begrip van deze praktijken ontstaan.

Expressive-collaborative model
Ook Urban-Walker (2007) geeft praktijken in haar denken ruim podium, maar op een andere wijze dan
Ricœur door praktijken een morele component toe te schrijven. Volgens deze zorgethica ontstaat
kennis over het goede, bijvoorbeeld goede zorg, in praktijken. Daarmee beschouwt zij praktijken, nu
geparafraseerd door de onderzoeker, als relationele morele ‘broedplaatsen’.
‘’In other words, morality consists in a family of practices that show what is valued by making
people accountable to each other for it. […] In all of it’s expressions, morality is
fundamentally interpersonal; it arises out of and is reproduced or modified in what goes on
between or among people’’ (Urban-Walker, 2007, p.5)
Moraliteit is ‘collaborative’; mensen geven het vorm en onderhouden het samen. Dit is een
proces dat in zekere zin automatisch vorm krijgt vanuit de verschillende contexten en ideeën van de
betrokkenen over dat wat het goede is. Urban-Walker (2007) noemt dit onbewuste morele weten
‘moral understandings’. Alhoewel uit literatuur blijkt dat juist de confrontatie met de vele
betrokkenen in een zorgproces de omgang met een ethisch dilemma bemoeilijkt -hoe meer mensen
zijn betrokken in het zorgproces hoe meer visies op de vraag wat goede zorg is meegenomen dienen te
worden in de morele besluitvorming- (Sennet, 2008; Schön, 1983; Baart, 1999; Smaling, 2008;
Gardner, Csikszentmihalyi, & Damon, 2001) blijft Urban-Walker (2007) ervan overtuigd dat juist in
deze relaties kennis over het goede ontstaat.
Urban-Walker (2007) ontwierp zodoende het ‘expressive-collaborative’ model, een model
waarin aandacht is voor het expressieve, de ‘sayings and doings’; mensen leren elkaar begrijpen door
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expressie middels handelingen of verantwoordelijkheden. Dit expressieve geeft de moraliteit binnen
een praktijk vorm. Interactie speelt hierin een belangrijke rol omdat zo tot kennis over het goede
gekomen kan worden. Daarnaast neemt in het model het collaboratieve aspect een belangrijke plaats
in. Zo is Urban-Walker van mening dat morele kennis contextueel en interpersoonlijk is, mensen
construeren en ontwikkelen zelf ideeën over dat wat het moreel goede is (2007). Dit model heeft als
ideaal that moral relations which recruit human capacities for conscious selfdedication and mutual
suasions bases on mutually recognizable values, ought to be something like what they appear to be
(Urban-Walker, p.12) Moraliteit dient volgens deze zorgethica te worden gezien als iets in
ontwikkeling in ‘real human social spaces’ in ‘real time’ in plaats van een vaststaand gegeven over
dat wat het goede is (Urban-Walker, 2007, p.19).
In de wijze waarop mensen omgaan met verantwoordelijkheden wordt uitdrukking gegeven
aan identiteit, relaties en waarden (Urban-Walker, 2007). Het gaat bij Urban-Walker (2007) dus om
praktijken rondom verantwoordelijkheid, practices of responsibility, waarbinnen kennis over het
goede, in die specifieke situatie, ontstaat. Deze verantwoordelijkheid binnen het model past bij een
belangrijk doel en kenmerk van normatieve professionalisering, namelijk de kwaliteit van
professioneel handelen te verhogen zodat goed werk, in ethische zin, geleverd kan worden (Van Ewijk
& Kunneman, 2013). Immers, deze verantwoordelijkheid heeft eveneens als doel tot het goede te
komen.

2.3 Normatieve professionalisering
De eerder beschreven samenhang tussen geconstitueerde praktijken en identiteitsontwikkeling heeft
betrekking op professionals. Er zijn momenten waar de identiteit van een zorgverlener niet ‘stevig’ is
of waarop hun ervaringen en wensen naar de achtergrond verdwijnen, bijvoorbeeld tijdens een
zorgpraktijk waar een ethisch dilemma verschijnt en de morele overtuiging van een cliënt afwijkt of
botst met de persoonlijke of professionele overtuiging van een zorgverlener.16 In de praktijk
verschijnen dergelijke dilemma’s temidden van systemische praktijken zoals wetten of
systeemnormen (zoals kwaliteitscriteria, protocollen, richtlijnen).

Menslievende zorg
In het boek ‘Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit’ beschrijft van Heijst
(2005) het begrip menslievende zorg. Het is haar doel een visie op zorg te ontwikkelen die bestand is
tegen de toenemende druk van de managementlogica en andere systemische logica’s. Daarom
ontwikkelde ze een moreel geladen visie op zorg waarin zorgverlening wordt gezien als een vorm van

Sommige normen lijken inherent te zijn aan het vak van zorgverlener, zoals de norm: ‘de cliënt moet geholpen
worden’. Een dergelijke norm, gebaseerd op de waarde verantwoordelijkheid, kan in botsing komen met de norm
‘een cliënt is ook zelf verantwoordelijk, gebaseerd op de waarde autonomie’. Geraadpleegd op 16 april 2021,
van: https://www.werkenindeouderengeneeskunde.nl/specials/ethiek/omgaan-met-ethische-dilemmas-in-de-zorg/
16
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handelen waarin ruimte is voor het tot uiting komen van het ongewisse zoals de uniciteit van de
zorgvrager én de zorgverlener, in een wederkerige relatie.
De zorgethica poogt met haar begrip menslievende zorg tegenwicht te bieden aan deze focus
op beheersing, planbaarheid en protocollering in de zorg. Volgens van Heijst is het broodnodig dat dit
tegenwicht wordt geboden aangezien zij in veel zorgvisies, ten gevolge van deze focus, een wezenlijk
element van zorg ziet ontbreken, namelijk menslievendheid, het geven om en betrokken zijn op
mensen (Van Heijst, 2005).
Zorgen is volgens haar ‘een manier van doen, in op unieke mensen afgestemde betrekkingen
waarbij de zorgverlener ook afstemt op zichzelf’ (Van Heijst, 2005, p.66). Je verhouden tot de
uniciteit van mensen is een gegeven in de zorgrelatie, zowel voor de zorgverlener als voor de patiënt:
mensen willen enerzijds hun eigenheid behouden, anderzijds moeten ze ook iets met elkaar binnen
deze zorgrelatie. Zorg krijgt vorm binnen een intersubjectieve en wederkerige relatie, binnen deze
relatie ontstaat tevens kennis over dat wat moreel goede zorg zou kunnen zijn. Menslievende zorg
krijgt vorm op vier manieren die afzonderlijk of samen kunnen voorkomen, namelijk vakkundige
beschikbaarheid, de ander als uniek mens opmerken, de ander laten weten en voelen dat hij voluit telt,
en ontvankelijk zijn (Van Heijst, 2005).
Opmerkelijk is dat de zorgverleners in Van Heijsts visie op goede zorg in haar werk
‘Menslievende zorg: een ethische kijk op professionaliteit’ (2005) zich niet hoeven te verhouden tot
systemische eisen. Echter blijkt uit de definitie die Van Ewijk & Kunneman (2013) geven van
normatieve professionalisering dat zorgverleners niet op zichzelf staan, maar juist zijn verbonden aan
systemen zoals een organisatie of familieleden. In dit opzicht lijkt de visie van Van Heijst (2005) op
goede zorg te gering. Wel biedt haar visie waardevolle inzichten als het gaat om wat zorg tot goede
zorg maakt. Normatieve professionalisering heeft goede zorg als doel en volgens Van Heijst (2005) is
menslievendheid een sleutel om dit te realiseren. Zo redenerend zou menslievende zorg een antwoord
kunnen zijn op de omgang met een ethische vraag.

De zorgprofessional: relationeel en uniek
Boeiend hierin is het verband tussen het denken van Van Heijst (2005) en dat van de
zorgethica Kittay (1999) als het gaat om relationaliteit. Volgens Kittay (1999) is ieder mens ‘some
mothers child’ waarmee deze zorgethica betoogt dat ieder individu afhankelijk is van een ander, de
zogenaamde ‘connection based equality’. Op basis van deze afhankelijkheid concludeert zij dat
mensen gelijk zijn. Deze gelijkheid vindt haar kern in ‘nested relationality’: mensen zijn gelijk
vanwege hun relationaliteit. Deze relationaliteit leidt tegelijkertijd tot ‘nested responsibility’, mensen
zijn vanwege hun gelijkheid ook verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn (Kittay, 1999). Gelet op
het relationele karakter van zorg is deze verantwoordelijkheid van belang; het gaat erom het goede
voor de ander te doen, die in de verpleegkundige praktijk kwetsbaar en afhankelijk is. Die
kwetsbaarheid van zorgvragers leidt tot een kwetsbare zorgrelatie. De afhankelijkheid die de
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kwetsbare zorgvrager ervaart ten opzichte van de zorgverlener creëert een verantwoordelijkheid die
door zorgvragers niet genegeerd kan worden. Een dergelijke constatering helpt echter niet de pijn en
de schuldgevoelens te verzachten die zorgverleners in de omgang met complexe vragen kunnen
ervaren.
Naast Van Heijst (2005) maakt ook Ricœur (1990) ruimte voor het uniek-persoonlijke karakter
van een mens door aandacht te besteden aan de ervaringskennis en persoonlijke normativiteit van een
zorgverlener. Zelfwaardering speelt hierin een belangrijke rol. Iemand interpreteert de juistheid van
zijn of haar eigen handelen in het licht van de eigen normen en waarden. Dit vereist een stevige
professionele en persoonlijke identiteit, want als iemand onzeker is over de eigen positie weet hij of zij
waarschijnlijk ook niet wat het goede is om te doen. Een ijkpunt in de zin van een persoonlijk
waardenpakket ontbreekt dan. Als het gaat om professioneel handelen op het gebied van de zorg, raakt
het goede leven van anderen altijd aan het eigen goede leven en het eigen oordeel over wat goed leven
is staat dus niet los van oordelen van anderen daarover (Kanne, 2016). Tevens vraagt dit om een
‘hermeneutische’ openheid zoals Gadamer (1960) die voorstelt, zodat de zorgverlener, in samenspel
met anderen, kan onderzoeken wat het goede is.

Een dialogische dimensie
Dit ‘samen zoeken naar het goede’ is van groot belang voor normatieve professionalisering.
Zorgverleners (in opleiding) leren namelijk, om onzekere situaties te voorkomen, reflecteren op hun
eigen normen en waarden, vanuit de gedachte dat beslissen gemakkelijker wordt als een zorgverlener
zijn eigen normatieve kern heeft gevonden. Aan deze benadering is de aanname verbonden dat mensen
een statische normatieve eigenheid hebben die los staat van hun omgeving (Meijers, Kuipers,
Mittendorff & Wijers, 2014). Deze aanname is conform Ricœur (1960) en Urban-Walker (2007) niet
kloppend. Juist in de dynamiek tussen het zelf en zijn omgeving worden antwoorden op complexe
vragen geboren (Ricœur, 1960) en volgens Urban-Walker ontstaat in praktijken kennis over wat het
goede is (2007). Deze visie heeft effect op de normatieve professionalisering van zorgverleners,
aangezien dit betekent dat zorgverleners niet slechts op zoek moeten gaan naar hun eigen drijfveren en
principes, maar meer nog, ook naar de normativiteit in hun omgeving omdat zo binnen deze
dialogische dimensie in praktijken werkelijk aandacht kan zijn voor ‘het goede’: ethische vragen en
mogelijke antwoorden daarop (Kanne, 2016).
Kortom, de genoemde visies impliceren dat professionals in praktijken van morele
besluitvorming niet alleen het perspectief van de patiënt, zichzelf en andere betrokkenen moeten
meenemen omdat dit tot goede zorg leidt, maar ook omdat het voor henzelf van waarde is. Mensen die
zorg geven krijgen iets terug van de persoon aan wie zij zorg geven. Dit ‘iets’ wordt vaak vertaald met
zelfwaardering van de zorgverlener (Ricœur, 1990).
Draagt deze zelfwaardering dan bij aan de normatieve professionalisering van de zorgprofessional?
Ricœur zal vermoedelijk bevestigend op deze vraag reageren.
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1.5 Sensitizing concepts
Conform Bowen (2006) zijn sensitizing concepts begrippen die een richtlijn vormen om de aandacht
van de onderzoekers te sturen wanneer het onderzoeksmateriaal wordt geanalyseerd. In dit onderzoek
is een fenomenologische onderzoeksbenadering gehanteerd (zie H3.2.2). Om in het onderzoek de
ervaring van de wijkverpleegkundige centraal te stellen zijn geen sensitizing concepts opgesteld.
Immers, de onderzoeker beoogt conform de fenomenologische benadering de data zo ‘open’ mogelijk
tegemoet te treden om de onderzochte ervaring zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de
participanten te houden en hierin niet gestuurd te worden (Creswell, 2013).
2.4. Conclusie
Normatieve professionalisering blijkt conform Ricœur (1960) en Urban-Walker (2007) niet los te
staan van de systemische praktijk waarin een wijkverpleegkundige werkt. Daarnaast onderstrepen de
zorgethici Van Heijst (2005) en Kittay (1999) de erkenning van de uniek-persoonlijke aard van een
zorgverlener. Kortom, normatieve professionalisering vindt plaats in wisselwerking tussen het
individu en de systemische context. De duiding van praktijken, menslievende zorg en het ‘expressivecollaborative model’ kunnen vanuit zorgethisch perspectief een belangrijke rol spelen in normatieve
professionalisering.
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3 Methode
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode toegelicht. Zie bijlage A voor de gehanteerde
onderzoeksfasering.

1.6 Conceptueel
Om deelvraag twee te beantwoorden is een literatuuronderzoek uitgevoerd aan de hand van Van
Heijst, Kittay en Urban-Walker. Deze denkers zijn betrokken vanwege hun (zorgethische) visie op het
concept normatieve professionalisering en op de omgang van wijkverpleegkundigen met ethische
dilemma’s. In de dataverzameling is gebruik gemaakt van databanken als Google Scholar, PubMed en
Worldcat. De meeste gebruikte zoektermen zijn: normatieve professionalsering en of professionaliteit,
wijkverpleging, ethische dilemma’s en morele besluitvorming. Uiteindelijk is het theoretisch kader en
deelvraag twee in dialoog gebracht met de empirische werkelijkheid (Leget, et al., 2017).
3.2 Empirisch
3.2.1 Onderzoeksbenadering
Dit onderzoek volgt een fenomenologische benadering. Deze onderzoeksbenadering past bij het
verzamelen van de subjectieve ervaringen die bij wijkverpleegkundigen in de omgang met ethische
dilemma’s ontstaan. Kenmerkend is dat theorievorming bij dit denkbeeld inductief tot stand komt
(Creswell, 2013). In het onderzoek is echter een theoretisch kader opgenomen waarin (zorgethische)
literatuur beschreven staat om een denkrichting voor het onderzoek te construeren, zo bevat het
onderzoek een deductief element van omkadering (Gray, 2014). Zorgethisch onderzoek is namelijk
kenmerkend door haar dialectische relatie tussen empirie en theorie (Leget et al., 2017).
3.2.2

Onderzoeksmethode

In dit onderzoek is de geleefde ervaring van wijkverpleegkundigen in de omgang met ethische
dilemma’s in de praktijk te beschreven. Fenomenologie als kwalitatieve-empirische
onderzoeksmethode past hier goed bij vanwege haar doel: namelijk de geleefde ervaringen van
personen pogen te beschrijven (Creswell, 2013). In de onderzoeksuitvoering is daarom de
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) gebruikt (Smith, Flowers, & Larkin, 2009). IPA richt
zich namelijk op het verhelderen van een fenomeen en de wijze waarop dit verhelderingsproces licht
werpt op ervaringen zoals die worden beleefd door een sociaalhistorisch gesitueerd persoon (Smith et
al., 2009). Deze onderzoeksmethode past bij de onderzoeksdoelstelling. Tot slot vraagt deze
onderzoeksmethode een fenomenologische attitude; een open houding waarin de onderzoeker de
geleefde ervaring probeert te begrijpen maar zich tegelijkertijd bewust is van haar eigen
vooronderstellingen. Deze vooronderstellingen zijn middels een reflectief logboek en bridling
beteugeld (Dahlberg, et al., 2008).
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3.2.3

Casusdefinitie en onderzoekseenheid

In dit onderzoek ligt de focus op de ervaring van vijf wijkverpleegkundigen werkzaam bij Buurtzorg
Bennekom in de omgang met ethische dilemma’s. Het was essentieel dat de participanten ervaring
hadden met het te onderzoeken fenomeen, namelijk de omgang met ethische dilemma’s. De
aanwezigheid van deze ervaring en het werkzaam zijn als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg
Bennekom vormden dan ook het enige criteria in het verzamelen van respondenten (Creswell, 2013).
Er zijn acht mensen benaderd waarvan vijf mensen bereid waren mee te werken aan het onderzoek. Er
is hierbij geen rekening gehouden met andere criteria als leeftijd, sekse of hoe lang iemand al bij
Buurtzorg Bennekom werkte. Uiteindelijk is een groep respondenten ontstaan bestaande uit vijf
wijkverpleegkundigen in de leeftijd van 40-64 jaar.
3.2.4

Dataverzameling

De dataverzameling heeft plaatsgevonden middels semigestructureerde interviews. Dit betreft een
benadering van interviewen waarbij een voorgestelde structuur ontbreekt (Creswell, 2013). Dit is
gedaan om zo recht te doen aan het fenomenologische karakter van het onderzoek, een fenomenoloog
poogt immers zo ‘open’ mogelijk te onderzoeken en is daarom terughoudend in het opstellen van een
vragenlijst. Dit is belangrijk omdat op deze manier de geleefde ervaring van de respondent zo puur
mogelijk gevat kan worden (Dahlberg, 2008). Voor deze interviews is wel gebruik gemaakt van een
topiclijst (Bijlage B) om enige specificering toe te passen zodat de hoofd- en deelvragen van een
antwoord voorzien konden worden. In deze topiclijst lag de focus op de geleefde ervaringen van
respondenten. De interviews duurden ongeveer 30 minuten, vonden grotendeels online plaats en zijn
later volledig anoniem getranscribeerd.
3.2.5 Data-analyse
De data zijn geanalyseerd conform de IPA. Dit is gedaan vanuit een toestand van passieve activiteit
die vorm kreeg door vanuit een verwonderde houding te zoeken naar betekenissen, om op deze manier
zo dicht mogelijk bij de ervaring van de onderzoekspopulatie te blijven (Smith, Flowers, & Larkin,
2009). De interviews zijn uitgewerkt in thick descriptions, uit deze levendige beschrijvingen werden
betekenisvolle uitspraken geselecteerd om tekstueel een beschrijving te geven van de ervaring van
respondenten (Creswell, 2013). De interviews zijn vervolgens gecategoriseerd met daarbij aandacht
voor de geleefde ervaring van de wijkverpleegkundige (Smith, et al., 2009). Verder is de data-analyse
vormgeven middels een hermeneutische cirkel. Deze zes fasen bestaan uit een herhaaldelijk bewegen
tussen het geheel, de delen en het geheel (zie figuur 1). Uiteindelijk zijn na peer feedback keuzes
gemaakt over de leidende categorieën in de dataverwerking (Van der Meide, 2015).
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Figuur 1: Fasering data-analyse IPA (Smith et al., 2009)
3.2.6

Ethische overwegingen

Allereerst is gestreefd om de privacy van de onderzoekspopulatie te waarborgen middels een
informatiebrief over het onderzoek, anonimisering en de mogelijkheid voor respondenten om ieder
moment participatie aan het onderzoek te beëindigen (Bijlage C). Ook is respondenten gevraagd om
een informed consent (Bijlage D) te ondertekenen (Creswell, & Poth, 2018). Daarnaast zal de data tot
vijftien jaar opgeslagen worden op een onderzoeksschijf van de Universiteit voor Humanistiek.

3.2.7 Kwaliteitscriteria
Om de kwaliteit van dit onderzoek te waarborgen speelt reflexiviteit een grote rol. Zo heeft de
onderzoeker in het kader van fenomenologisch onderzoek gereflecteerd op de wijze waarop de eigen
interpretaties zich verhouden tot het onderzoek, door een reflectief logboek bij te houden en in het
verzamelen en analyseren van data bridling toe te passen om de eigen interpretaties en reflectie te
scheiden van de ervaring van de respondent (Dahlberg, Dahlberg, & Nyström, 2008). Daarnaast is de
interne validiteit vergroot in de wisselwerking tussen de theorie en empirie zodat daadwerkelijk
onderzocht is, wat beoogd was te onderzoeken (Maso, & Smaling, 2004). Ten derde verhoogde het
iteratieve proces van zorgvuldige dataverzameling- en analyse en de wijze waarop het
onderzoeksproces zo inzichtelijk mogelijk gemaakt is middels een logboek, de betrouwbaarheid. Om
de kans op bias te verkleinen is bovendien gebruik gemaakt van peer review en bridling in het
analyseren van de data (Creswell, 2013).
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4 Resultaten
In dit hoofdstuk wordt de eerste deelvraag van een antwoord voorzien: Wat is de geleefde ervaring van
wijkverpleegkundigen werkzaam bij Buurtzorg Bennekom in de omgang met ethische dilemma’s? In
het figuur hieronder is ter illustratie een weergave te vinden van de geleefde ervaring van
wijkverpleegkundigen, zoals deze is voortgekomen uit de analyse. Zie bijlage E voor de codeboom.

Figuur 1: Geleefde ervaring ethische dillema’s
wijkverpleegkundigen

Figuur 2: Illustratie geleefde ervaring wijkverpleegkundigen in de omgang met ethische
dilemma’s
4.1.1 ‘Zoektocht naar het goede’
Alle respondenten beschrijven hun geleefde ervaring met ethische dilemma’s, hetzij impliciet of
expliciet, als een ‘zoektocht naar het goede’: ‘’Ja, je wilt het goede doen. Je wilt het goede doen, en,
ehm, je kan niet, voor je gevoel, altijd het goede doen!’’. Deze zoektocht heeft volgens de
geïnterviewden vaak te maken met ‘’dat wat de cliënt wenst’’ en wordt omschreven als een
kernelement van de ervaring met ethische dilemma’s. Naast deze ‘zoektocht naar het goede’ blijkt de
ervaring meerdere aspecten te hebben.
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Observatie van de onderzoeker
Als de respondenten hun geleefde ervaring in de omgang met ethische dilemma’s delen valt het mij op dat vrijwel alle
respondenten non-verbaal wisselende signalen uitzenden. Allereerst lijken veel respondenten regelmatig een gesloten houding
aan te nemen, benen en armen over elkaar geslagen en de ogen neergeslagen. Tegelijkertijd lijkt het spreken over ethische
dilemma’s ook een bepaalde emotionele ontlading met zich mee te brengen. Respondenten spreken open over de complexiteit die
zij ervaren. Lichamelijk maken zij zich klein, duiken wat in elkaar en krijgen tranen in hun ogen om vervolgens in het noemen van
het doel van hun werk, namelijk goede zorg leveren aan de cliënt, rechtop te gaan zitten en mij recht en fier in de ogen te kijken.

4.1.2 ‘Als een trekpop’ voelen
Zo kennen vrijwel alle wijkverpleegkundigen in het beschrijven van hun geleefde ervaring met
ethische dilemma’s een grote rol toe aan betrokken relaties zoals familie van een zorgvrager, de
betrokken huisarts of collega’s. ‘’Je hebt er vaak meer mensen bij die ook een mening hebben over het
ethische vraagstuk. Familie, mantelzorgers, huisarts, of wat dan ook. Telt allemaal mee.’’ Juist
vanwege deze relationaliteit lijkt een ethisch dilemma te emergeren in een zorgpraktijk. ‘’Ja, een
cliënt kan wel zeggen dat hij of zij iets wil, maar de relaties van de cliënt moeten hier wel mee
instemmen. Het [beleid] moet breed gedragen zijn, anders botst het.’’ Of ‘’om tot een goed ethisch
besluit te komen moet je de hele context, ehm, hele achtergrond van de cliënt meenemen.’’ Een andere
respondent beschrijft de complexiteit die gepaard kan gaan met deze context ‘’Soms vind ik het ook zo
lastig met de mantelzorgers eromheen, die hebben soms weer een hele andere visie op dat wat goede
zorg is, ehm ja, dan vind ik het soms lastig om te besluiten wat het goede is.’’ Niet alleen familiaire
relaties lijken ethisch dilemma’s op te roepen, ook worden intercollegiale relaties van de zorgverlener
als evocatief element genoemd in het verschijnen van ethische dilemma’s. ‘’Als je in een team werkt,
vind ik wel dat moet, ehm, het moet wel door iedereen gedragen worden, […], want je bent er niet
altijd en je moet het voor jezelf ook wel goed vinden. Dat is heel belangrijk.
Als je meedoet omdat de rest dit van je verwacht, maar je bent het er eigenlijk zelf niet mee eens, nou
dan kan je geen goede zorg geven!’’

Observatie van de onderzoeker
Als de respondenten spreken over het gevoel dat aan alle kanten aan hen wordt getrokken valt het mij op dat sommige
respondenten hun armen om zich heen slaan, alsof zij zichzelf willen beschermen. Ook zijn er respondenten die hevig
gesticulerend de vele relationele invloeden op de morele besluitvorming pogen uit te beelden door hun armen door te lucht
te bewegen en verschillende kanten op te wijzen. Dit bewegen eindigt in armen die over elkaar worden geslagen, een
gesloten houding.

Naast verhoudingen en samenspel in het team rondom ethische vraagstukken lijkt conform
laatstgenoemd citaat ook sprake te zijn van een zekere interne relationaliteit waarin de
wijkverpleegkundige zich dient te verhouden tot haar eigen normen en waarden. De respondenten
lijken in de omgang met deze persoonlijke relationaliteit unaniem de eigen normen en waarden te
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parkeren en te kiezen voor de cliënt. ‘’[…] dan moet je toch voor die cliënt zorgen, dat is soms ook
wel lastig, maar dan kijk ik wel naar wat de cliënt wil en je eigen ding schakel je dan maar gewoon
een beetje uit.’’ Door de eigen morele principes te parkeren, zo is de ervaring, hebben
wijkverpleegkundigen het gevoel goede zorg te kunnen leveren. ‘’De cliënt staat centraal, je moet met
hem of haar mee, wat zijn wensen zijn of meningen. Altijd met de cliënt meegaan, dat is goede zorg.’’

Verder noemen respondenten dat het verantwoordelijkheidsgevoel voor de zorgvrager vaak gepaard
gaat met twijfel ‘’Je bent heel vaak aan het nadenken, wat is goed, wat is waar, ben ik het probleem?
Want je denkt vanuit je eigen kaders. Ga ik nu over iemands grenzen heen? Wijkverpleegkundigen
lijken in de zorgverlening minder ruimte toe te kennen aan hun eigen morele principes dan aan de
normen en waarden van de zorgvrager. ‘’We gaan voor wat de cliënt wil!’’

Kortom, het ontstaan van een ethisch dilemma kan volgens de respondenten niet los worden gezien
van de relationele context van zowel zorgverlener als zorgvrager. Dit lijkt respondenten het complexe
gevoel te geven een ‘trekpop’ te zijn; hun handelen krijgt vooral vorm door relaties die aan
verschillende, denkbeeldige, touwtjes trekken, elk touwtje heeft een ander antwoord op de ethische
vraag. Dit trekken beïnvloedt de morele besluitvorming van de wijkverpleegkundige en lijkt dikwijls
een gevoel van radeloosheid te geven.

4.1.3

Verantwoordelijk voelen

Deze relationaliteit lijkt sterk samen te hangen met een gevoel van verantwoordelijkheid. Zo geeft een
respondent aan regelmatig een gevoel van verantwoordelijkheid te hebben maar tegelijkertijd niet
goed te weten hoe dan te handelen in de omgang met een ethisch dilemma. ‘’Moet ik daar dan wat
mee? Dat hebben wij, ehm, heel vaak, je stond erbij en je keek ernaar. En dan roept dat de vraag op,
wat moet ik hier dan mee? Je draagt als wijkverpleegkundige ook een stukje verantwoordelijkheid.’’
Wijkverpleegkundigen lijken wel de verantwoordelijkheid te nemen om deze onwetendheid te
verminderen in gesprekken met collega’s ‘’Je bent niet alleen verantwoordelijk, het is alles samen
gedragen door het hele team’’ maar minder met andere disciplines zoals de huisarts ‘’Met een huisarts
zou ik niet zo snel over mijn twijfel spreken, omdat ik me dan overruled voel. Ze kijken soms zo op je
neer en je moet toch, eh, verder met elkaar.’’

Ook geeft het gros van de respondenten aan zich verantwoordelijk te voelen voor het welzijn van de
cliënt. ‘’Het hoeft niet eens te zijn wat ik belangrijk vind in een ethisch dilemma, eh, […] al ben ik het
niet eens met zijn [de zorgvrager] normen en waarden, dan doet het wel iets met mij.’’ en ‘’ehm, ik
vind het wel heel belangrijk om de cliënt zijn eigen wil te respecteren, zeg maar, ook al heb je soms
het idee dat het niet de beste keus is’’.
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Tegelijkertijd blijkt dit verantwoordelijkheidsgevoel bij sommige wijkverpleegkundigen ook
begrensd: ‘’Als ik alles heb besproken, bedacht, gedaan, dan is iets ook zoals het is, en ik kan de
wereld ook niet op mijn schouders nemen.’’ Deze zienswijze wordt niet door alle respondenten
onderstreept. Zo beschrijft een wijkverpleegkundige: ‘’Ik heb wel vaak een schuldgevoel, als, ehm,
ja. Als je het idee hebt dat je iets zou kunnen of het gevoel dat je iets hebt, omdat ik in een ethisch
dilemma heel vaak het gevoel heb dat er iets gered moet worden en ik daar verantwoordelijkheid voor
ben. Of beschermd. Dat herken ik heel erg, redden, ik red de hele wereld het liefst.’’

Observatie van de onderzoeker
Als de respondenten spreken over hun collega’s lijk ik een zekere ontspannenheid te bespeuren in hun houding. Ze leunen
wat meer achterover in hun stoel, de mimiek verzacht, de handen liggen even stil in de schoot. Ik denk dat de respondenten
veel steun ervaren van hun collega’s.

Daarnaast noemen wijkverpleegkundigen de verantwoordelijkheid die zij voelen jegens de
organisatorische context. ‘’Je hebt ook vaak weer te maken hebt met een verplichting, eh, vanwege
wetten en regelgeving.’’ Naast wetten en regelgeving worden ook protocollen en richtlijnen en, door
een enkeling, het verpleegkundige beroepsprofiel genoemd. Ook wordt de verantwoordelijkheid die
wijkverpleegkundigen voelen richting hun collega’s genoemd ‘’Als je in een team werkt, vind ik wel
dat het [moreel besluit] door iedereen gedragen moet worden.’’ Sommige respondenten beschrijven
deze verantwoordelijkheid als breed gedragen ‘’Doordat we samen verantwoordelijk zijn wordt het
ook iets van ons samen, als je erover gesproken hebt dan is het niet alleen keuze of jouw beslissing of
zaak’’ en ‘’Dus je bent als wijkverpleegkundige ook altijd verbonden aan je collega’s en ook
verantwoordelijk voor ze.’’ Deze gedeelde verantwoordelijkheid krijgt met name handen en voeten als
een moreel besluit genomen moet worden dat betrekking heeft op het hele team. Alle respondenten
gaven aan dat zij deze intercollegiale verantwoordelijkheid als prettig ervaren. ‘’Ja het gesprek met
collega’s helpt me heel erg’’ en ‘’Ja, ik zoek echt wel collega’s op, ik wil bevestiging van anderen
horen dat ik het goede doe.’’

Tot slot blijkt bij sommige respondenten ook een religie-gerelateerde verantwoordelijkheid mee te
spelen: ‘’Nou, ik geloof echt dat God...echt, ja ik geloof inderdaad. Dus ik denk dat dit ook wel een rol
speelt, nou ja, in wat ik eh, ik moet me wel aan Hem kunnen verantwoorden.’’
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4.1.4 Machteloos voelen
De geleefde ervaring van de wijkverpleegkundigen blijkt ook regelmatig uit een emotionele ervaring
te bestaan. Zo noemen diverse respondenten een gevoel van machteloosheid in de confrontatie met een
ethisch dilemma. ‘’Ehm, ja ik ben best wel een gevoelsmens, dus ik neem het wel mee, mijn zorgen,
machteloosheid, ja dat gevoel speelt wel mee.’’ Diverse respondenten noemen dat deze

machteloosheid frequent te maken heeft met een idee over dat wat het goede is om te doen, maar
dit tegelijkertijd niet kunnen uitvoeren vanwege regels: ‘’Machteloos, ja, ehm, als je niets kan doen
omdat je moet wachten op nieuw beleid en je ziet iemand heel erg lijden’’. Ook omschrijven
wijkverpleegkundigen in algemene zin hun ervaring met ethische dilemma’s met woorden als ‘in de
knoop zitten’, ‘bekneld’ of ‘complex’. Als antwoord op de vraag wat respondenten zien als ethisch
dilemma, werd vrijwel altijd geduid op ‘een verschil in normatieve overtuigingen, een ‘moreel haaks
staan op elkaar’ of een ‘botsing van principes’ over dat wat het goede is. Deze morele schuring gaat
regelmatig gepaard met onzekerheid over het eigen handelen.
Observatie van de onderzoeker
In het beschrijven van de machteloosheid die wijkverpleegkundigen kunnen ervaren in de omgang met een ethisch
dilemma’s valt het mij op dat diverse respondenten een wat verdrietige trek op hun gezicht kregen. Ik denk dat ze misschien
verdrietig worden omdat ze soms het gevoel hebben niets te kunnen doen en dat ingaat tegen dat wat ze somtijds juist het
liefste willen; goede zorg leveren aan de cliënten.

4.1.5 Gevoel van twijfel
Zo wordt twijfel vaak genoemd als belangrijk element van de geleefde ervaring.
Wijkverpleegkundigen geven aan vaak in dubio te zijn over dat wat het goede is om te doen. ‘’Het
blijft soms in mijn hoofd draaien van, ontbreekt er niet iets, of moet ik er nog iets mee’’. Een
respondent noemde dat haar gevoel ook een criterium was in de wijze waarop ze omgaat met het
ethische dilemma: ‘’Als ik me er helemaal niet goed meer bij voel, als je denkt dit kan ik echt niet, ik
voel dat het zo niet moet, dan moet je dat niet doen.’’ Meerdere respondenten geven aan dat hun
gevoel vrij bepalend is voor de wijze waarop ze omgaan met ethische dilemma’s. Deze respondenten
geven ook aan dat ze zichzelf zien als een ‘gevoelsmens’. Andere geïnterviewde
wijkverpleegkundigen noemen zichzelf een denker en lijken meer last te hebben van complexe
gedachten over dat wat het goede is om te doen, in tegenstelling tot de ‘gevoelsmensen’, die met name
tegenstrijdige gevoelens beschrijven in hun ervaring met ethische dilemma’s: ‘’Ik ben een denker. Dus
dan blijft zo’n ethische vraag in mijn hoofd zitten, ik neem het mee naar huis, zou het toch anders
kunnen, is het zo goed, moet ik nog meer doen?’’. Een respondent die zichzelf als denker omschrijft
zegt: ‘’Een ethisch dilemma doet altijd iets met jezelf. Dus ehm, ik schrijf het soms ook op. Dit is het
probleem, punt, punt, punt, dit heeft er allemaal mee te maken. Ik kan natuurlijk ook reageren vanuit
het verleden doordat ik daar bepaalde ballast heb en daarvanuit handel. Soms denk ik, waarom raakt
dit me zo? Dan probeer ik uit te zoomen.’’ Door gedachten aan het papier toe te vertrouwen lijkt deze
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respondent haar ervaring met het ethische dilemma te onderzoeken in de hoop een antwoord te vinden
op de morele vraag.

Observatie van de onderzoeker
In het beschrijven van deze kwetsbaarheid tijdens de interviews nemen sommige respondenten een gesloten houding aan,
de armen worden over elkaar geslagen en oogcontact met de interviewer wordt vermeden. Ik denk dat de respondenten dit
doen om zichzelf in het spreken over deze kwetsbaarheid een gevoel van geborgenheid te geven. Ik merk bij mijzelf dat ik
bewondering voel voor de kwetsbaarheid die de wijkverpleegkundigen durven tonen tijdens de interviews.

4.1.6 Kwetsbaar voelen
Ook noemen respondenten kwetsbaarheid als onderdeel van de geleefde ervaring in het omgaan met
ethische dilemma’s. De kwetsbaarheid lijkt gepaard te gaan met ‘een gevoel van minder zijn’. Zo
beschrijft een wijkverpleegkundige ‘dat ik het gevoel heb dat ze [collega’s of andere disciplines] soms
op me neerkijken als ik twijfels rondom een ethisch dilemma kenbaar maak’. Andere respondenten
beschrijven de kwetsbaarheid algemener ‘’Ja, als iets schuurt dan betekent dat, dat een kwetsbaarheid
ontstaat.’’ Volgens deze respondenten gaat een ethisch dilemma altijd gepaard met kwetsbaarheid
omdat een ethisch dilemma iets zegt over betrokkenen, dat wat belangrijk is voor een zorgverlener
komt ‘’open en bloot op tafel te liggen’’.
Twee respondenten beschreven hun ervaring met ethische dilemma’s als positief: ‘’Het is ook een
uitdaging soms de boel weer eens van verschillende kanten te bekijken, ik vind dat wel leuk juist.’’ Of
‘’Als het moreel gaat schuren dan ervaar ik stiekem ook wel een nieuwsgierigheid van, dit schuurt,
waar heeft dit mee te maken? Dat je denkt van: O, die denkt er zo over! Haha, hoe kan dit een keuze
zijn?’’ Deze respondenten gaven aan ethische dilemma’s interessant te vinden omdat ze zo meer te
weten kwamen over andere perspectieven op goede zorg.
4.1.7 Conclusie
De geleefde ervaring van wijkverpleegkundigen in de omgang met ethische dilemma’s wordt,
samengevat, sterk gevormd door contextuele aspecten zoals de mening van collega’s, religie, de cliënt,
antwoorden op soortgelijke ethische vragen uit het verleden en de eigen normen en waarden. Tevens
beschrijft het gros van de respondenten dat deze ervaring onder andere bestaat uit relationaliteit,
verantwoordelijkheid en emoties zoals machteloosheid, twijfel, kwetsbaarheid en nieuwsgierigheid. In
deze ervaring karakteriseren de wijkverpleegkundigen zich unaniem door hun toewijding aan de
cliënten, de zorgvrager staat centraal en daarom blijkt een zoektocht naar het goede relevant. Wat het
goede dan precies is lijkt vooral te maken te hebben met dat wat de cliënt wenst, ook al gaat dit soms
ten koste van de eigen normen en waarden van de wijkverpleegkundige. Dat de ervaring met
dergelijke ethische dilemma’s verder dikwijls complex wordt ervaren blijkt uit de woordkeuze van de
respondenten in het beschrijven van hun ervaringen. De meerderheid van de respondenten lijkt de

25

geleefde ervaring lastig te vinden, een enkeling ervaart een ethisch dilemma ook als een interessante
uitdaging.

Observatie van de onderzoeker
Als de interviews waren afgelopen leken de geïnterviewde wijkverpleegkundigen een zekere opluchting uit te stralen. De
schouders laag, rustige mimiek en kalme intonatie. Ik vermoed dat dit mogelijk te maken heeft gehad met de ruimte die
wijkverpleegkundigen in de interviews kregen om uitgebreid stil te staan bij de complexiteit die hun geleefde ervaring met
ethische dilemma’s vormen kan. Ik denk dat de respondenten niet zo frequent uitgebreid bevraagd worden hierop en dat
interviews zodoende ook hebben gediend als een uitlaatklep, een moment om de emotionele ballast die wordt ervaren in de
omgang met ethische dilemma’s te delen.
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5 Zorgethische reflectie
In dit hoofdstuk worden de empirische resultaten verbonden met de bestudeerde literatuur door
deelvraag drie te beantwoorden: Wat betekenen de uitkomsten van bovenstaande deelvragen voor een
zorgethische visie op normatieve professionalisering onder wijkverpleegkundigen? Dit wordt gedaan
middels een zorgethische analyse conform de Utrechtse Zorgethiek waarin de dialogische relatie
tussen empirie en theorie centraal staat in het vormen van een visie op goede zorg (Leget, van
Nistelrooij, & Visse, 2017). Deze analyse lijkt relevant vanwege de mogelijk nieuwe (zorgethische)
inzichten die dit op zal leveren voor normatieve professionalisering onder wijkverpleegkundigen in de
omgang met ethische dilemma’s en voor goede zorg.

5.1 Synthese resultaten en theorie
Vanwege de hierboven genoemde reden worden in deze paragraaf de gevonden inzichten naar
aanleiding van de eerste twee deelvragen met elkaar vergeleken. Daarnaast wordt aan de hand van
deze synthese deelvraag drie van een antwoord voorzien.

Praktijken
Een iteratieve beweging
Allereerst blijkt uit het theoretisch kader dat normatieve professionalisering plaatsvindt in praktijken.
Ricœur (1990) noemt dat het in deze praktijken gaat om de in elkaar passende relaties waarbij de
verbinding tussen de handelingen tot stand komt door de betekenis van het geheel. Hiermee wordt
gedoeld op de eerdergenoemde systemische context waarbinnen de omgang met ethische dilemma’s
plaatsvindt. Praktijken in organisaties ontstaan zowel bottom-up als top-down, dit is een dubbele
beweging (Van Ewijk & Kunneman, 2013). Deze beweging is van groot belang voor de
identiteitsontwikkeling van een organisatie of individu. Telkens opnieuw vormen de praktijken en de
professional elkaar, dit is een iteratief proces.
De ervaring van respondenten is dat ze in hun handelen gevormd en geleid worden door
richtlijnen, protocollen of juridische kaders. Tegelijkertijd geven respondenten aan dat de specifieke
zorgpraktijk vaak verschilt van de in theorie beschreven praktijk en daarmee een appel wordt gedaan
op hun eigen visie op goede zorg, aangezien de documenten niet voldoende toereikend zijn voor
concrete ethische vragen. Met documenten worden hier richtlijnen, protocollen, de Beroepscode voor
Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN, 2015), reglementen vanuit de organisatie of andere
organisatorische (tekstuele) voorschriften die dienen om de wijkverpleegkundige te sturen in haar
handelen, bedoeld. Zo gaf een wijkverpleegkundige het voorbeeld dat een protocol voor het inbrengen
van een neusmaagsonde inzicht geeft over het inbrengen en de zorg rondom de neusmaagsonde.
Echter wordt volgens haar binnen dit protocol geen ruimte geboden aan morele vragen, bijvoorbeeld
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als het gaat om de vraag of het inbrengen van een neusmaagsonde voor een cliënt met vergevorderde
dementie daadwerkelijk de beste zorg is die gegeven kan worden.
De wijkverpleegkundige als professional vormt dan de specifieke praktijk als reactie op de
ontoereikende of onvoldoende passende organisatorische documentatie. Door de organisatie wordt het
protocol aangeboden, maar de wijkverpleegkundige volgt dit niet blindelings op en denkt na – samen
met familie van de cliënt of collega’s – over de vraag wat goede zorg zou zijn voor een specifieke
cliënt. In het theoretisch kader wordt dit conform Gadamer (1960) beschreven als een ‘dubbele
determinatie’; een uitwisselingsproces waarin betekenis ontstaat door de uitwisseling tussen het geheel
(organisatie) en het deel (wijkverpleegkundige). Betekenis kan hier gezien worden als het antwoord op
de verschenen ethische vraag, zo heeft de wijkverpleegkundige veel overlegd met collega’s en andere
disciplines over het wel of niet inbrengen van de neusmaagsonde. Zij kreeg van de arts te horen dat dit
het beleid was voor de cliënt, mede omdat de familie had aangegeven voorstander te zijn van
doorbehandelen. Tegelijkertijd was de wijkverpleegkundige van mening geworden dat het inbrengen
van de neusmaagsonde geen goede zorg was voor de cliënt, echter kreeg zij van de huisarts horen dat
het beleid vast stond. De huisarts gaf aan dat verder gesprek hierover niet mogelijk was; zijn wil werd
wet. Deze casus roept de vraag op welke rol machtsstructuren spelen in organisaties en wat voor effect
dit heeft op de zorg, zorgvragers en zorgverleners (Wierdsma & Swieringa, 2011; Tronto, 1993).
Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt de afhankelijkheid die wijkverpleegkundigen kunnen
ervaren in de omgang met andere disciplines zoals de arts en dat zij deze omgang als complex kunnen
ervaren. De complexiteit ligt met name in het feit dat de wijkverpleegkundigen in hun handelen
afhankelijk zijn van de besluitvorming van de arts en hij of zij het laatste woord heeft in het beleid,
ook al heeft de wijkverpleegkundige in vergelijking met de arts andere ideeën over wat goede zorg zou
zijn. Op basis hiervan zou geconcludeerd kunnen worden dat de arts in sommige situaties meer macht
heeft in de vormgeving van het zorgproces dan de wijkverpleegkundige. Oog voor de kwetsbaarheid
van deze zorgverleners lijkt hierin gepast (Tronto; 1993, Kittay, 1999). Conform Vanlaere, Lemiengre,
de Wachter & Van Ooteghem (2015) wordt vanuit zorgethisch perspectief erkend dat zorgrelaties of
praktijken vaak ongelijk zijn. Er is sprake van macht als een persoon of groep meer invloed kan
uitoefenen op het gedrag van een ander persoon of groep, dan omgekeerd. Machtsmisbruik is een
groot risico in zorgpraktijken omdat daar ongelijkheid en asymmetrie een grote rol heeft, niet alleen in
zorgrelaties maar eveneens in organisatorische niveaus (zoals de verhouding arts - verpleegkundige).
Goossensen (2011) is van mening dat machtsmisbruik te maken heeft met waarneming en het niet zien
van ongelijkheid, in haar optiek zijn er blinde vlekken in de waarneming wanneer machtsmisbruik niet
wordt gesignaleerd.
Verder wordt het op basis van de veronderstelde machtsstructuren in een organisatie of
zorgpraktijk zeer duidelijk dat zorg niet alleen binnen een kleine zorgpraktijk kan worden gedacht,
maar juist en meer ook binnen instellingen, organisaties of andere systemische structuren. Het gaat
niet alleen om praktijken van zorg waarin de individuele wijkverpleegkundige en de zorgvrager een
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rol spelen, maar om een grondige erkenning van het grotere geheel waar de zorgverlener onderdeel
van uit mag maken (Baart & Vosman, 2015). Als er sprake is van een ongezonde morele
organisatiecultuur met asymmetrische verhoudingen zal dat hoe dan ook de zorgverlener effectueren.
Tegelijkertijd moet gezegd worden dat bottom-up een normatieve professional een positieve invloed
kan uitoefenen op de organisatie. De oorsprong van de organisatiecultuur ontstaat echter dikwijls topdown en verdient daarom grote aandacht als het gaat om morele besluitvorming binnen een organisatie
(Van Dartel & Molewijk, 2014).

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voelen voor de ander
Daarnaast geven alle respondenten aan dat hun geleefde ervaring in de omgang met ethische
dilemma’s voor een groot deel bestaat uit het gevoel verantwoordelijk te zijn. Deze
verantwoordelijkheid heeft betrekking op vrijwel alle relaties aanwezig in de zorgpraktijk. Dit sluit op
diverse manieren aan bij zorgethische literatuur over normatieve professionalisering. In dit onderzoek
volg ik de definitie van normatieve professionalisering van Van Ewijk & Kunneman (2013). Deze
keuze is gemaakt vanwege de aandacht die de definitie heeft voor normatieve professionalisering als
systemisch geheel. Wijkverpleegkundigen staan niet op zichzelf maar zijn juist in de omgang met
ethische dilemma’s omringd door systemen zoals een organisatie of familieleden van cliënten.
Respondenten geven unaniem aan dat zij in de omgang met ethische dilemma’s zich ten zeerste
bewust zijn van deze verwevenheid met anderen. Deze relationele contextualiteit is aanwezig in
velerlei vormen: van mantelzorger tot collega tot richtlijnen en protocollen. Naast een erkenning van
de aanwezigheid van de systemische context benoemen respondenten dat deze context hun ervaring in
de omgang met ethische dilemma’s beïnvloedt. Ter illustratie; zo beschrijft een wijkverpleegkundige
dat een cliënt bepaalde medicatie niet meer wilde innemen vanwege de onprettige bijwerkingen. De
echtgenote en mantelzorger van deze man was het hier echter niet mee eens en dwong de man zijn
medicatie wel in te nemen. Zo ontstond de situatie dat de cliënt onder de invloed van zijn vrouw
medicijnen bleef gebruiken maar dit zelf ten diepste niet wilde. De wijkverpleegkundige was op de
hoogte van deze wens en diende zich tijdens zorgmomenten te verhouden tot de echtgenote met haar
wensen, de cliënt én haar eigen opvattingen over wat het goede is om te doen. Wat is hier goede zorg?
Opvallend is dat de respondenten aangeven zich met name verantwoordelijk te voelen voor
hun collega’s. De overtuiging is dat goede zorg niet geleverd kan worden als er geen consensus,
afstemming en ondersteuning is binnen het team over de te geven zorg. De collegiale neuzen dienen
volgens respondenten dezelfde kant op te staan. Respondenten geven aan dat dit cruciaal is aangezien
de zorg, alhoewel vaak individueel uitgevoerd, door het hele team gegeven dient te worden. De
diensten worden immers afgewisseld door diverse wijkverpleegkundigen.
Dit gevoel van verantwoordelijkheid sluit aan bij theorie over normatieve professionalisering,
specifiek als het gaat om de visie van Urban-Walker (2007). In de wijze waarop mensen omgaan met
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verantwoordelijkheden wordt uitdrukking gegeven aan hun identiteit, relaties of waarden. Het gaat bij
deze zorgethica dus om praktijken van verantwoordelijkheid waarbinnen kennis over het goede
ontstaat. Het gevoel van verantwoordelijkheid dat aanwezig is bij de respondenten in de omgang met
ethische dilemma’s lijkt niet alleen aanwezig te zijn in het zoeken naar antwoorden op de vraag wat
goede zorg is voor de cliënt, maar tevens in het zoeken naar dat wat het goede is voor de collega.
Respondenten voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn van hun collega’s. Veel besluiten die zij
nemen hebben effect op hun collega’s, aangezien dezelfde zorg door verschillende
wijkverpleegkundigen wordt aangeboden maar wel eenduidig uitgevoerd dient te worden. Deze
verantwoordelijkheid is iets wat veel respondenten in eerste instantie als positief ervaren. Juist in de
omgang met ethische vragen is daar de zekerheid dat er sprake is van intercollegiale steun en het
gevoel ergens niet alleen verantwoordelijk voor te zijn. Deze intercollegiale steun krijgt met name
uiting in onderlinge gesprekjes tussen twee of drie collega’s maar zou, zo geven respondenten aan, in
bredere vorm en vaker plaats mogen vinden. Dat deze onderlinge gesprekken ook meer tijd zouden
vragen van de wijkverpleegkundigen wordt als een overkomelijk probleem gezien.

Verantwoordelijk voelen voor het zelf
Respondenten geven verder aan zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen welzijn, specifiek als
het gaat om hun eigen normatieve principes en wensen. Tegelijkertijd geven respondenten aan het
moeilijk te vinden deze verantwoordelijkheid jegens zichzelf vorm te geven. Een enkele respondent
gaf aan dat zij in het zoeken naar een antwoord op een ethische vraag soms, mits zij genoeg tijd heeft,
de morele vraag uitschrijft en dan poogt te achterhalen welke persoonlijke morele principes een rol
spelen in het ethische dilemma om deze zo een plaats te geven in de morele besluitvorming.
Uitzoomen en reflecteren op haar eigen morele principes hielpen in de omgang met ethisch dilemma’s.
Veel respondenten geven echter aan dat de individuele morele overtuiging als zorgverlener
soms ook geparkeerd wordt. Hierover wordt met name door Van Heijst (2005) in het theoretisch kader
gezegd dat het juist van belang is om als zorgverlener aandacht te besteden aan de eigen persoonlijke
normativiteit. In de theorie wordt genoemd dat deze aandacht een stevige professionele en
persoonlijke identiteit vereist (Molewijk, 2009). Als een zorgverlener onzeker is over de eigen positie
weet hij of zij waarschijnlijk ook niet wat het goede is om te doen. Zelfwaardering speelt hierin een
grote rol (Meijers, Kuipers, Mittendorff & Wijers, 2014). In het theoretisch kader wordt Ricœur
(1990) genoemd als het gaat om dit punt. Volgens hem levert het geven van zorg uiteindelijk
zelfwaardering op voor de zorgverlener en komt daarmee de aard van de zorg ten goede. Ook
Kunneman (2012) beschrijft in met zijn theorie over normatieve professionalisering dat bij het
ontbreken van eigenwaarde bij de professional (normatieve) professionalisering een moeizaam proces
wordt, aangezien geen bodem aanwezig om verder in te ontwikkelen (Van Dartel & Molewijk, 2014).
Opvallend blijft dat veel respondenten hun eigen normen en waarden achter de morele
principes of wensen van in ieder geval collega’s, de cliënten en andere betrokkenen plaatsen. De vraag
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rijst of er bij de respondenten sprake is van onzekerheid over de eigen positie en een daarmee mogelijk
gepaard gaande lage zelfwaardering. Diverse respondenten illustreren dit voorzichtig door te spreken
over de kwetsbaarheid en onzekerheid die zij ervaren in de omgang met andere disciplines zoals de
huisarts. Ook hier lijkt oog voor deze kwetsbaarheid vanuit zorgethisch perspectief gepast (Kittay,
1999). Ook vanuit het perspectief van zorgethica Joan Tronto (1993) lijkt zorg voor deze respondenten
wenselijk. Zij ziet zorg als ‘’All species of activity that includes everything we do to maintain, contain
and repair our world so that we can live in it as well as possible.’’ Vanuit deze gedachte roept ze
mensen op tot attentiveness en responsibility (aandacht en verantwoordelijkheid) voor hen die in een
kwetsbare positie verkeren. Door zorg te dragen voor deze mensen zou hun stem ook gehoord kunnen
worden. Tegelijkertijd rijst hier de vraag of het voor wijkverpleegkundigen wel mogelijk is om
tegelijkertijd voor zichzelf én de ander (zoals collega’s) zorg te dragen. Uit de fenomenologische
bevindingen blijkt namelijk dat wijkverpleegkundigen vooralsnog weinig tijd, methodes en ruimte
ervaren om deze zorg voor zichzelf vorm te geven en zichzelf dikwijls wegcijferen. Intercollegiale
zorg of zorg voor het zelf verdient daarom de nodige aandacht (binnen een organisatie). Deze zelfzorg
wordt in het theoretisch kader aangemoedigd door Van Heijst (2005) met het concept menslievende
zorg. Het is haar doel een visie op zorg te ontwikkelen die bestand is tegen de toenemende druk van de
managementlogica en andere systemische logica’s zodat meer ruimte geboden kan worden aan het
welzijn van de zorgverlener en daarmee het welzijn van de cliënt. Ook Baart biedt in zijn in 2001
verschenen boek Een theorie van de presentie verzet tegen de -in zijn optiek- verzakelijkte en op
productie georiënteerde zorgverlening. Zijn theorie vormt in zekere zin een concretisering van het
door Van Heijst (2005) geponeerde concept menslievende zorg. De inzet van de presentie-beoefening
is de mens, zijn waardigheid en zijn kostbaarheid, en is gericht op steun en hulp voor de ander.
Conform Baart zou deze praktische manier van present zijn veel kunnen betekenen voor zowel
zorgverleners als zorgvragers in de omgang met ethische dilemma’s.

Verantwoordelijk voelen jegens een spirituele entiteit
Treffend is dat de geleefde ervaring van een aantal respondenten in de omgang met ethische
dilemma’s ook bestaat uit een gevoel verantwoordelijkheid te moeten afleggen aan een hogere
spirituele entiteit, zoals God. In de vergelijking tussen wat respondenten vertellen en wat er te vinden
is in de literatuur met betrekking tot normatieve professionalisering valt namelijk op dat in theorieën
met betrekking tot normatieve professionalisering weinig tot geen aandacht is voor de invloed van
religie op de morele besluitvorming. Hier wordt met religie gedoeld op datgene waar door mensen
bovenmenselijke status aan wordt verleend (Ter Borg, 1996). Wel is in theorie aandacht voor de
invloed van de systemische context, waar religie onder geschaard zou kunnen worden, echter
ontbreekt expliciete en specifieke aandacht. Respondenten zouden daarom met het noemen van het
gevoel verantwoordelijkheid te moeten afleggen aan een hogere entiteit in de omgang met ethische
dilemma’s wel eens een waardevol inzicht duidelijk gemaakt kunnen hebben met betrekking tot
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normatieve professionalisering. Verantwoordelijkheid als onderdeel van de geleefde ervaring in de
omgang met ethische dilemma’s heeft niet alleen betrekking op immanente zaken, mensen in het hier
en nu, maar ook op transcendente factoren.

Kwetsbaarheid
Verantwoordelijkheid leidt tot kwetsbaarheid
Het eerder beschreven gevoel van kwetsbaarheid blijkt door de respondenten niet alleen ervaren te
worden in de omgang met andere disciplines, maar ook de afhankelijkheid die de zorgvrager ervaart
ten opzichte van de zorgverlener kan leiden tot een kwetsbare zorgrelatie. Uit de bestudeerde
theoretische bronnen blijkt dat deze met afhankelijk gepaarde verantwoordelijkheid in de
verpleegkundige praktijk inderdaad kwetsbaar kan aanvoelen voor de zorgvrager.
Dit gevoel van kwetsbaarheid heeft niet alleen betrekking op de zorgvragers maar eveneens op
de zorgverleners. Het gevoel van kwetsbaarheid dat aanwezig is bij de zorgvrager of bij andere
betrokkenen in het zorgproces (zoals collega’s, mantelzorgers, (paramedische) disciplines) doet een
beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de zorgverlener. Zorgverleners in een institutionele
ordening dragen verschillende verantwoordelijkheden. Zo voelen wijkverpleegkundigen zich ten
opzichte van de organisatie, cliënt en andere betrokkenen in het zorgproces verantwoordelijk voor het
geven van goede zorg maar is het dikwijls niet duidelijk wat goede zorg in een specifieke zorgpraktijk
precies omhelst, zeker als verantwoordelijkheden met elkaar botsen. Een wijkverpleegkundige voelt
zich bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wensen van de cliënt, maar voelt zich
tevens ook verantwoordelijk voor het naleven van protocollaire voorschriften. Wat als deze
verantwoordelijkheden botsen? Welke verantwoordelijkheid weegt dan het zwaarste?
Respondenten laten zien dat de verantwoordelijkheid, alhoewel zeker ook als positieve
ervaring, hen een gevoel van twijfel kan geven. Moet ik hier iets mee? Is dit mijn
verantwoordelijkheid?
Waar Van Ewijk & Kunneman (2013) verantwoordelijkheid als aspect van normatieve
professionalisering wat laten liggen, komt dit bij Urban-Walker (2007) en Kittay (1999) naar voren als
zij hun visie op het relationele karakter van zorg delen. Volgens Kittay (1999) is ieder mens ‘some
mothers child’ waarmee deze zorgethica betoogt dat ieder individu afhankelijk is van een ander, de
zogenaamde ‘connection based equality’. Op basis van deze afhankelijkheid concludeert zij dat
mensen gelijk zijn. Deze gelijkheid vindt haar kern in ‘nested relationality’: mensen zijn gelijk
vanwege hun relationaliteit. Deze relationaliteit leidt tegelijkertijd tot ‘nested responsibility’, mensen
zijn vanwege hun gelijkheid ook verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn (Kittay, 1999). Volgens
Urban-Walker (2007) leidt deze verantwoordelijkheid (binnen praktijken) ook tot kennis over het
goede.
Gelet op het relationele karakter van zorg is verantwoordelijkheid van groot belang, het gaat
erom het goede voor de ander te doen die in de zorgpraktijk kwetsbaar en afhankelijk is. Dit is iets wat
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de geïnterviewde wijkverpleegkundigen beamen en komt zodoende overeen met een zorgethisch
perspectief op relaties; mensen bewegen zich in een netwerk van relaties. In deze zorgrelaties leren
mensen hoe zij goed voor elkaar kunnen zorgen (Nistelrooij, 2012).

Twijfel en machteloosheid
De kwetsbaarheid die respondenten kunnen ervaren in de omgang met ethische dilemma’s gaat vaak
gepaard met een gevoel van twijfel en machteloosheid. Respondenten noemen dat een ethisch
dilemma vrijwel altijd gepaard gaat met kwetsbaarheid omdat een ethisch dilemma iets zegt over dat
wat voor de betrokkenen belangrijk is. Omdat een ethisch dilemma belangrijk -en daarmee gevoeligis maakt dit het maken van een moreel besluit ook complexer. Veel wijkverpleegkundigen geven aan
vaak in dubio te zijn over dat wat het goede is om te doen. Dit gevoel van twijfel blijkt ook samen te
kunnen hangen met een gevoel van machteloosheid. Respondenten geven aan soms bepaalde zorg niet
te kunnen geven omdat het juridische of organisatorische kader over dat wat goede zorg is hun eigen
persoonlijke visie op goede zorg tegenspreekt.
Deze spanning tussen eisen die van buitenaf worden gesteld en de persoonlijke waarden blijkt
zowel in theorie als praktijk te worden beschouwd als een belangrijk aspect in normatieve
professionalisering (Van Ewijk & Kunneman, 2013). Wijkverpleegkundigen vinden het moeilijk om
binnen een systemische context een keuze te maken over dat wat volgens hun goede zorg is. In theorie
blijken er verschillende manieren te zijn om hier goed mee om te gaan. Soms wordt aanbevolen af te
zien van bepaalde richtlijnen of protocollen en het professionele en persoonlijke oordeel van de
zorgverlener voorrang gegeven. In de literatuur wordt moreel beraad genoemd om met spanningen
tussen normen en waarden om te gaan en ruimte te bieden aan de persoonlijke morele overtuigingen
van betrokkenen (Van Dartel & Molewijk, 2014). Moreel beraad is een verzamelnaam voor
verschillende methodes om morele vragen methodisch en concreet te onderzoeken in groepsverband
onder leiding van een gespreksleider (Van Dartel & Molewijk, 2016, p.23). Momenteel wordt er geen
moreel beraad ingezet door de respondenten.
Van Heijst (2005) noemt in haar visie op menslievende zorg het belang van zorg die zich
verhoudt tot de uniciteit van zowel de zorgvrager als de zorgverlener. Mensen willen volgens haar hun
uniciteit behouden óók in de zorgverlening. In de praktijk blijken de geïnterviewde
wijkverpleegkundigen echter moeite te ervaren als het gaat om het inbrengen van hun eigen morele
principes in de omgang met een ethisch dilemma en deze daarom te negeren. Zo zijn veel
respondenten van mening dat goede zorg die zorg is waar de wens van de cliënt centraal staat. In
theorie worden ook persoonlijke normen en waarden, organisatorische, moreel-politieke of juridische
componenten meegenomen in de vormgeving van goede zorg (Van Ewijk & Kunneman, 2013;
Ricœur, 1990). De respondenten lijken soms zichzelf, hun eigen wensen en principes, te parkeren om
daarmee ruimte te scheppen voor de behoeftes van de cliënt.
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Dit gaat uit van de gedachte dat individuen goede zorg kunnen ‘maken’. Dit staat echter haaks
op de zorgethische notie dat goede zorg emergent is en plaats vindt in praktijken (Leget et al., 2019).
Deze alledaagse praktijk neemt binnen de zorgethiek een grote plaats in. De gedachte is dat in deze
concrete zorgpraktijk morele kennis ontstaat over dat wat ‘het goede’ is (Leget, Van Nistelrooij,
&Visse, 2017; Ruddick, 1995; Urban-Walker, 2007).
Daarnaast doet het gegeven dat wijkverpleegkundigen hun eigen morele principes soms
negeren of wegcijferen denken aan het concept emotional labour van Hochschild (2003). Deze
sociologe benadrukt dat verpleegkundigen zichzelf verwaarlozen en tekortdoen als zij volledig
afstemmen op de ander door de eigen emoties en wensen te onderdrukken. Hierop aansluitend
bevestigen Baur, Van Nistelrooij en Vanlaere (2017) dat alle emoties van zorgprofessionals serieus
genomen moeten worden. Emoties kunnen mogelijk een negatieve werking hebben op de zorgverlener
doordat zij een enorme zwaarte kunnen meebrengen in de zorgverlening. Dit vraagt om een
zorgethisch perspectief waarin oog is voor de kwetsbaarheid van de zorgverlener in de omgang met
ethische dilemma’s (Kittay, 1999).
Tegelijkertijd beamen de genoemde auteurs dat in de zorg emoties heel productief kunnen
zijn. Zo zouden emoties leren kunnen ‘opwekken’ doordat ze inzicht geven in dat wat van belang is
voor de zorgverlener en daarmee zelfs inzicht kunnen verschaffen in het moreel goede in een concrete
zorgpraktijk.
Kunnen emoties de mens dan leiden in ethisch verantwoord handelen? Deze vraag is niet
onbekend binnen de filosofie en leefde met name onder filosofen in de 18e-20e eeuw. Volgens denkers
als David Hume en Adam Smith kunnen emoties inderdaad de leidraad zijn in morele besluitvorming
(Pulcini, 2015). Ook door diverse zorgethische onderzoekers is het concept emoties verkend. Zo heeft
Elena Pulcini (2015) de rol van emoties specifiek in zorgpraktijken onderzocht. Volgens Pulcini is een
grondige exploratie van emoties die een rol spelen in zorgverlening vereist. Een dergelijk onderzoek
zou meer zicht geven op goede zorg en inzicht in ‘what the effectively ethical dimension of care is
likely to be’ (Pulcini, 2015, p.2). Haar standpunt wordt breder gedragen door andere zorgethici;
emoties zijn niet vaag en irrationeel maar vormen de motiverende krachten achter onze handelingen en
keuzes en verdienen daarom aandacht (Held, 2006; Kittay, 1999; Tronto, 1993). De definitie van
Martha Nussbaum (2001) van emoties als ‘upheavals of thought’ (omwentelingen van gedachten) met
hun eigen kennis sluit hier goed bij aan. Tegelijkertijd erkend Pulcini (2016) dat het toekennen van
een expliciete rol of bijdrage aan emoties in morele besluitvorming tijdens de zorg een complexe zaak
is. Uit de fenomenologische bevindingen blijkt tevens dat mogelijk bij wijkverpleegkundigen geen
leren plaats kan vinden als zij niet weten hoe op passende wijze op de ervaren emoties gereageerd kan
worden. Verder onderzoek naar en een bredere erkenning van de rol en waarde van emoties in de zorg
lijkt op basis van deze gegevens broodnodig.
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Lichamelijkheid
Uit de fenomenologische bevindingen blijkt dat respondenten in de omgang met ethische
dilemma’s vaak ook te maken hebben met lichamelijkheid, bijvoorbeeld door het voelen van ‘een
knoop in de maag’. Ook gaf één respondent aan zich vaak misselijk te voelen als een moreel besluit
gemaakt moet worden.
Onder (zorgethische) denkers worden niet alleen emoties erkend als bron van morele kennis
maar het hele lichaam. Zo is Hamington (2012) van mening dat het lichaam niet genegeerd kan
worden als het gaat om morele vragen in de zorgverlening. Mensen geven zorg met hun lichaam dus in
zijn optiek kan het lichaam niet genegeerd worden als het gaat over morele vragen. Het lichaam bevat
kennis over het goede. Verder beschrijft Hamington (2011) dat moraliteit in de relatie tussen
lichamelijk wezens geuit kan worden middels non-verbaliteit zoals mimiek. Lichamelijkheid kan
richting geven aan het morele handelen.
Eva Feder Kittay (2001) is het op dit punt eens met Hamington. ‘’We human beings are the
sort of beings we are because we are cared for by other human beings, and that care comes to and
through the body.’’ Ook volgens de filosoof Merleau-Ponty (2009) is het lichaam een bron van kennis
die te vaak wordt genegeerd in morele besluitvorming. Lichaam en bewustzijn zijn volgens deze
filosoof nauw verbonden. Het lichaam neemt niet alleen waar, maar geeft ook betekenis aan een
situatie vanuit de verbinding tussen het lichaam en de omgeving. Morele keuzes zijn volgens MerleauPonty (2009) daarin afhankelijk van de betekenisgeving die bij de waarnemer vanuit de context
plaatsvindt.
Uit de empirische resultaten blijkt echter dat wijkverpleegkundigen de wijze waarop
lichamelijkheid richting kan geven in de morele besluitvorming als ingewikkeld ervaren. Tevens rijst
de vraag of deze betekenisgeving vanuit de verbinding tussen lichaam en omgeving wel betrouwbaar
is? De morele kennis die wordt opgedaan is namelijk grotendeels afkomstig uit de omgeving. Is het
opgedane ‘morele weten’ dan wel neutraal? Volgens Merleau-Ponty (2009) is lichamelijk waarnemen
zeker niet onbetrouwbaar maar verschaft het juist helderheid. Door de wisselwerking tussen dat wat
feitelijk waargenomen wordt en de lichamelijke respons die hier volgt kan inzicht ontstaan over het
goede in een zorgpraktijk. Bovendien is, hermeneutisch en zorgethisch gezien, geen enkele
betekenisgeving neutraal. Alle (morele) betekenisgeving vindt plaats vanuit een zekere contextualiteit
(Gadamer, 1960; Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2017). Morele kennis is daarin niet iets statisch,
maar ontstaat en verandert in het handelen in deze verschillende praktijken. Handelen kan hierin ook
worden opgevat als ‘niets doen’ (Urban-Walker, 2007).
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Normatieve professionalisering
Reflecteren en leren
Slechts een paar respondenten gaven aan dat hun geleefde ervaring in de omgang met ethische
dilemma’s ook bestaat uit een gevoel van nieuwgierigheid of leergierigheid naar het perspectief van de
ander op goede zorg. De omgang met een ethisch dilemma geeft deze respondenten het gevoel een
interessante uitdaging voor zich te hebben en, vanwege het feit dat het ethische dilemma niet
gemakkelijk te beantwoorden is, hun kennis over dat wat goede zorg is te vergroten.
In theorie over normatieve professionalisering wordt veel aandacht besteed aan de reflexieve
leerprocessen die plaats (zouden moeten) vinden wanneer er zich spanningen voordoen tussen
verschillende waarden en normen (Van Ewijk & Kunneman, 2013). Opmerkelijk is echter dat uit de
empirische resultaten blijkt dat slechts een klein deel van de respondenten deze reflexieve
leerprocessen positief waardeert, het grootste deel van de geïnterviewde wijkverpleegkundigen spreekt
echter niet van een verlangen om normatieve leerprocessen aan te gaan. Deze bevinding zegt iets over
de gematigde houding van respondenten ten opzichte van normatieve leerprocessen.
Deze gematigde houding heeft ook te maken met het feit dat dit deel van de respondenten
ervan overtuigd is dat er geen absolute uitspraken gedaan kunnen worden als antwoord op ethische
dilemma’s, maar dat iedere morele vraag per specifieke praktijk bekeken moet worden. Sommige
respondenten zijn van mening dat uitgebreid reflecteren op morele besluitvorming weinig
leerrendement oplevert omdat het volgende ethische dilemma potentieel weer compleet anders is. Hier
sluit de praktijk mooi aan op de eerdergenoemde theorie van Urban-Walker (2007). Volgens haar
krijgt moraliteit in zekere zin automatisch vorm vanuit de verschillende contexten en betrokkenen over
dat wat het goede is. Morele kennis is volgens deze zorgethica contextueel en interpersoonlijk en
verschilt per situatie omdat iedere situatie weer bestaat uit andere betrokkenen. Deze visie wordt
breder gedragen door diverse zorgethici. Zorg vindt plaats in verschillende praktijken en iedere
praktijk is weer anders. Op basis van dit gegeven is de gedachte ontstaan dat binnen iedere
zorgpraktijk weer andere morele kennis aanwezig is (Leget, Van Nistelrooij, & Visse, 2017).
Tegelijkertijd blijkt uit de observaties (zie H4) dat respondenten tijdens de interviews veel
ruimte ervaarden om te reflecteren op hun ervaring met ethische dilemma’s en dat deze momenten
positief werden gewaardeerd door de wijkverpleegkundigen. Tijdens deze interviews leek er sprake te
zijn van normatieve professionalisering bij de wijkverpleegkundigen. Doordat zij werden bevraagd op
hun geleefde ervaring door de interviewer werden ze opgeroepen om tot normatieve
professionalisering door te reflecteren en mogelijk ten gevolge van deze reflectie ook te leren.
Reflecteren en leren zijn immers twee cruciale elementen in normatieve professionalisering zo blijkt
uit de definitie van Van Ewijk & Kunneman (2013). Kennelijk ervaarden de respondenten achteraf,
tijdens de interviews, meer ruimte om bezig te zijn met reflectie dan tijdens de alledaagse zorgpraktijk
in het ‘leven’ van de ervaring. Het interview diende als ‘reflexieve’ ruimte. Tot slot roept dit gegeven
de gedachte op dat de wijkverpleegkundigen eerder worden aangezet tot reflectie als iemand, in dit
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geval de interviewer, hen activeert om te reflecteren door middel van een vragende en luisterende
houding. Hier komt de praktijk overeen met de theorie over normatieve professionalisering; het proces
van normatieve professionalisering wordt bespoedigd als er door de organisatie of collega’s een appel
op de zorgverlener wordt gedaan tot ethische reflectie en het daarmee gepaard gaande leren (Sennet,
2008; Schön, 1983). Bovendien is op deze wijze sprake van zelfzorg conform Van Heijst (2005);
doordat de zorgverlener leert en zodoende op zo’n wijze competent wordt dat zij antwoorden kan
formuleren op ethische dilemma’s. Ook zullen emoties zoals machteloosheid, twijfel en kwetsbaarheid
ten gevolge van deze reflectie mogelijk verminderen of hanteerbaarder worden en daarmee het
welbevinden van de zorgverlener toenemen in de omgang met ethische dilemma’s.
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6 Conclusie en discussie
In dit hoofdstuk wordt een antwoord geformuleerd op de hoofdvraag van het onderzoek: Hoe ervaren
wijkverpleegkundigen werkzaam bij Buurtzorg Bennekom het omgaan met ethische dilemma’s en wat
betekent dit voor een zorgethische duiding van normatieve professionalisering onder
wijkverpleegkundigen? Daarnaast worden in de algemene discussie bevindingen uit het gedane
onderzoek verder verkend met het oog op de praktijk en verder onderzoek en wordt in de
methodologische reflectie kritisch gereflecteerd op het onderzoeksproces.

6.1 Concluderende introductie
Allereerst blijkt uit het onderzoek dat wijkverpleegkundigen werkzaam bij Buurtzorg Bennekom de
omgang met ethische dilemma’s overwegend als complex en ingrijpend ervaren. De morele
spanningen tussen waarden en normen verschijnen als ethische dilemma’s in diverse zorgpraktijken en
relaties. Sterk komt naar voren dat wijkverpleegkundigen spanningen ervaren door systemische eisen
die niet zozeer botsen met de eigen persoonlijke principes (deze worden vaak geparkeerd) maar meer
door de wijze waarop deze botsen met de wensen en behoeften van collega’s of cliënten. In het
theoretisch onderzoek over normatieve professionalisering is aandacht gegeven aan praktijken als
belangrijk aspect van normatieve professionalisering. Deze praktijken zijn te herkennen in de
fenomenologische bevindingen.
Zo is gebleken dat morele dilemma’s in praktijken op verschillende niveaus emergeren. De
praktijken bestaan immers uit het samenspel van verschillende betrokkenen. Wijkverpleegkundigen
noemen dat ze de omgang met de verschillende relationele niveaus in het beantwoorden van een
ethisch dilemma moeilijk vinden en het gevoel krijgen dat aan alle kanten aan hen wordt getrokken.
Dit heeft te maken met het gegeven dat de ideeën van de betrokkenen over dat wat goede zorg zou zijn
onderling vaak verschilt en de wijkverpleegkundige, te midden van deze betrokkenen, uiteindelijk het
morele besluit nemen. In de literatuur wordt de systemische invloed in het ontstaan van ethische
dilemma’s benadrukt maar wordt minder concreet benoemd hoe wijkverpleegkundigen hier mee
zouden kunnen omgaan. Normatieve professionalisering is niet iets dat alleen door de professionals
gerealiseerd kan worden, uit de theorie blijkt dat organisaties hierin een faciliterende rol zouden
moeten spelen door ruimte en aandacht te bieden voor normatieve leerprocessen.
Ten tweede bestaan de ervaren spanningen in het omgaan met ethische dilemma’s uit
gevoelens van machteloosheid, kwetsbaarheid en twijfel. In het verlenen van goede zorg en daarmee
het beantwoorden van het ethische dilemma ervaren wijkverpleegkundigen intercollegiale steun als
zeer waardevol. Met name uit het theoretische onderzoek blijkt dat multidisciplinaire samenwerking
van grote waarde kan zijn in het bevorderen van normatieve leerprocessen bij zorgverleners, dit is iets
wat minder naar voren komt in de fenomenologische bevindingen. De bewuste en reflectieve omgang
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met ethische dilemma’s kan veel betekenen in het realiseren van goede zorg en de morele stress die
wijkverpleegkundigen kunnen ervaren ten gevolge van de omgang met ethisch dilemma verlichten.

Ten derde geven wijkverpleegkundigen verder aan dat hun geleefde ervaring in de omgang
met ethische dilemma’s voor een groot deel bestaat uit een gevoel van verantwoordelijkheid.
Wijkverpleegkundigen voelen zich ten eerste verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg aan de
cliënt en daarnaast voelen zij zich verantwoordelijk voor het welzijn van hun collega’s en andere
betrokkenen. Ook blijkt dat wijkverpleegkundigen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen
welzijn maar dat zij het tegelijkertijd moeilijk vinden ruimte te maken voor de uitwerking van dit
gevoel van verantwoordelijkheid in de praktijk. Theorie toont het belang van de aanwezigheid van
zelfzorg en daarmee aandacht voor de persoonlijke morele overtuiging van de zorgverlener aan.
Zorgverleners zouden hun eigen normen en waarden niet moeten negeren maar juist meenemen in de
omgang met ethische dilemma’s aangezien uit zowel de fenomenologische als theoretische
bevindingen blijkt dat zorg altijd persoonsgebonden en contextueel wordt gegeven.
Wijkverpleegkundigen kunnen in feite hun eigen overtuigingen niet verloochenen aangezien deze
onbewust altijd een rol blijven spelen in de zorgverlening.

6.2 Conclusie
Samengevat, wat betekenen de fenomenologische bevindingen voor een zorgethische duiding
van normatieve professionalisering?
Uit de onderzochte geleefde ervaring van wijkverpleegkundigen in de omgang met ethische dilemma’s
blijkt dat deze bestaat uit diverse componenten waarvan gevoelens van verantwoordelijkheid,
kwetsbaarheid, machteloosheid, twijfel en het gevoel dat aan alle kanten een beroep op je wordt
gedaan, met name naar voren komen. In dit alles bestaat de geleefde ervaring uit een zoektocht naar
goede zorg die aansluit bij de cliënt.
Een zorgethische duiding van normatieve professionalisering van deze geleefde ervaring levert
ten eerste inzicht op in de niet wegdenkbare aanwezigheid van de systemische context en de grote
invloed die deze heeft op de omgang en de aanwezigheid met en van ethische dilemma’s. Ten tweede
toont het onderzoek aan dat een absolute moraal geen antwoord kan zijn op ethische vragen, iedere
praktijk is anders, iedere morele vraag is anders en subjectiviteit speelt in de omgang met ethische
dilemma’s een grote rol. Daarnaast maakt het concept normatieve professionalisering vooral zichtbaar
wat wijkverpleegkundigen belangrijk vinden in de omgang met ethische dilemma’s en hoe zij omgaan
met spanningen tussen normen en waarden en welke grote rol anderen in deze praktijken kunnen
spelen.
Tot slot kan ook iets geconcludeerd worden over de wijze waarop de onderzochte geleefde
ervaring wat zou kunnen bijdragen aan een verdere conceptualisering van normatieve
professionalisering. Zo blijkt uit de empirische bevindingen dat bij diverse respondenten de ervaring
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met ethische dilemma’s tevens bestaat uit een gevoel verantwoording te moeten afleggen aan een
hogere spirituele entiteit. In theorievorming met betrekking tot normatieve professionalisering is hier
vooralsnog geen specifieke aandacht voor. Dit maakt een nieuw gebied zichtbaar waar ontwikkeling
ligt voor het begrip normatieve professionalisering.

6.3 Algemene discussie
Het houden van de interviews met de wijkverpleegkundigen en het theoretische onderzoek heeft
inzichten opgeleverd die relevant lijken als het gaat over de omgang van wijkverpleegkundigen met
ethische dilemma’s en de rol van normatieve professionalisering. Aangezien over deze inzichten
weinig onderzoek in het kader van normatieve professionalisering onder wijkverpleegkundigen in de
omgang met ethische dilemma’s bekend is, zullen deze hieronder verder worden verkend met het oog
op de onderzochte praktijk en vervolgonderzoek.

De systemische context
Ruimte voor (intercollegiale) reflectie…
Ik verken eerst de systemische context in het emergeren van ethische dilemma’s en de spanning die
wijkverpleegkundigen kunnen ervaren in omgang met deze contextuele factoren. Uit de bevindingen
blijkt de grote invloed van deze context op de geleefde ervaring van de wijkverpleegkundige in de
morele besluitvorming.
Uit zowel de fenomenologische als theoretische bevindingen blijkt dat het vergroten van de
intercollegiale en interdisciplinaire samenwerking invloed heeft op de complexiteit van de geleefde
ervaring van de wijkverpleegkundigen met ethische dilemma’s. Alhoewel de complexiteit niet
volledig weggenomen kan worden, kan samenwerking de omgang met ethische dilemma’s
hanteerbaarder maken.
De (constructieve) invloed van de context, specifiek de rol van collega’s in de omgang met
ethische dilemma’s wordt door diverse auteurs in werken over normatieve professionalisering
benoemd (Sennet, 2008; Schön, 1983; Baart, 1999; Smaling, 2008; Gardner, Csikszentmihalyi, &
Damon, 2001). Door binnen de organisatie meer ruimte te bieden voor deze intercollegiale reflectie in
de omgang met ethische dilemma’s kan een bijdrage geleverd worden aan de alledaagse zorgpraktijk.
Ook Van Heijst (2011) benadrukt dat wijkverpleegkundigen nooit op zichzelf kunnen staan, maar
altijd en juist in de morele ruimte verbonden zijn met systemen zoals een organisatie, familieleden van
cliënten, professionele beroepscodes of protocollen (Van Heijst, 2011). Van Heijst wordt gesteund in
haar opvatting door diverse zorgethische auteurs die de notie dat de mens een fundamenteel relationeel
wezen is onderschrijven (Gilligan, 1982; Held, 2006; Tronto, 1993).
Een serieuze erkenning van deze relationaliteit lijkt daarom gepast als het gaat om de omgang
van wijkverpleegkundigen met ethische dilemma’s. Zo geven vrijwel alle respondenten aan in de
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omgang met ethische dilemma’s veel waarde en steun te kunnen halen uit samenwerking met
collega’s, maar dat deze momenten van intercollegiale reflectie tegelijkertijd sporadisch voorkomen.
Wanneer professionals geen structurele aandacht en tijd krijgen of nemen om te reflecteren op wat
volgens hen essentiële persoonlijke en morele waarden zijn, dan lopen ze kans op de ontwikkeling van
morele stress. Morele stress wordt ervaren als mensen structureel niet kunnen doen wat ze wenselijk
achten en kan volgens sommige onderzoekers een negatieve invloed hebben op het welzijn van
zorgverleners (Oh & Gastmans, 2013).
Het concept morele stress werd voor het eerst gedefinieerd door Jameton (1984). Deze filosoof
en psycholoog gebruikt het concept om de pijnlijke gevoelens en psychologische instabiliteit te
beschrijven die verpleegkundigen kunnen ervaren wanneer zij vanwege institutionele en systemische
beperkingen niet volgens hun eigen morele principes kunnen handelen. Morele stress kan leiden tot
een verminderd emotioneel, psychisch en fysiek welzijn en zelfs heftige stressreacties (Pauly, Varcoe
& Storch, 2012; Rittenmeyer & Huffman, 2009). Ook zijn symptomen zoals een burn-out en
(emotionele) vermoeidheid gerelateerd aan morele stress (Aiken et al., 2012; Savel & Minro, 2015).
Dit pleit ervoor dat zorgorganisaties meer aandacht geven aan de rol van collega’s in de omgang met
ethische dilemma’s, zeker ook omdat sommige auteurs morele stress duiden als iets positiefs. Zo
kunnen professionals ten gevolge van moreel stress emotioneel bewuster en kritischer worden (Aburn
et al., 2016; Rushton et al., 2017).
Mogelijk biedt de structurele inzet van moreel beraad een multidisciplinaire methode om te
gaan met ethische dilemma’s mogelijkheden om dergelijke collegiale reflectiemomenten te
organiseren (Van Dartel & Molewijk, 2014). Tijdens een moreel beraad is er expliciete ruimte voor
ethische reflectie binnen een gezamenlijke dialoog met verschillende deelnemers (Van Dartel &
Molewijk, 2014). Binnen een moreel beraad zou de morele zoektocht uitstekend plaats kunnen vinden,
zeker ook omdat collega’s deelnemen in het proces en het geen individuele aangelegenheid van de
wijkverpleegkundige is. Deze aandacht voor het intercollegiale sluit het aan bij de behoefte van de
respondenten.

…in een organisatie…
Alhoewel het gebrek aan voldoende tijd en geld een barrière kan vormen in de realisatie van
een moreel beraad (Van Elteren et al., 2006) lijkt er in het team voldoende draagvlak te zijn. Collega’s
hechten immers grote waarde aan de samenwerking met collega’s en een moreel beraad biedt
mogelijkheden om de samenwerking op het gebied van ethische dilemma’s te realiseren. Hier ligt een
taak voor de organisatie, de wijkverpleegkundige als professional is immers aangewezen op een
organisatorische context waarin wordt uitgegaan van een eigen ruimte voor de zorgverleners en een
zekere relativiteit van de eisen vanuit de organisatie. Een lerende organisatie is wenselijk, want
professionaliteit kenmerkt zich door kritische zelfreflectie en een open houding ten opzichte van
continu leren (de lerende organisatie) (Van Dartel & Molewijk, 2014). In het onderzoek is bovendien
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naar voren gekomen dat waarden en normen op verschillende niveaus elkaar beïnvloeden. Goede zorg
is niet iets is dat zich louter afspeelt tussen de wijkverpleegkundige en de cliënt maar vorm krijgt
middels sturing vanuit andere niveaus in de organisatie. Dit proces van personalisering van waarden
vindt plaats op verschillende niveaus in de organisatie, zowel bottom-up als top-down. Het uitdragen
van waarden binnen de zorgrelaties heeft ook weer effect op de organisatie omdat de zorgverlener
onderdeel uitmaakt van de organisatie. Dit gegeven biedt een handvat om inzicht te krijgen in dat wat
belangrijk is, zoals intercollegiale reflectie, om te waarborgen of ontwikkelen op de verschillende
niveaus in een organisatie.
Tevens moet de ruimte voor moreel beraad in eerste instantie top-down worden vrijgemaakt
door tijd en geld beschikbaar te stellen (Van der Burg, 2009). Aangezien dit in de praktijk vaak een
traag en moeizaam proces blijkt te zijn (Wierdsma & Swieringa, 2011) dient binnen de organisatie ook
laagdrempelig een ‘aandachtsvelder’ voor ethische dilemma’s te worden aangesteld; een
wijkverpleegkundige die zorgt dat aandacht voor ethische dilemma’s binnen het team aanwezig is en
een juiste intercollegiale omgang daarmee om goede zorg te leveren. Verder onderzoek hiernaar is
wenselijk; mogelijk heeft een dergelijke ‘aandachtsvelder’ een positief effect op de normatieve
professionalisering in het team en de aanwezigheid van ethische reflectie binnen het team.

… door een integraal ethiekbeleid: organisatorische inbedding van morele besluitvorming
Bovendien kan de aanwezigheid van een ‘aandachtsvelder’ bijdragen aan het ontstaan van een
‘integraal ethiekbeleid’ binnen de organisatie. Met een dergelijk beleid wordt gestreefd naar een
bepaalde samenhang die onder meer tot uiting komt in het verbinden van het ethiekbeleid met andere
dimensies, zoals het kwaliteits-, scholings- en personeelsbeleid (Steinkamp, 2003). Een integraal
ethiekbeleid dient de praktijk van ethiekactiviteiten en daarmee ook de kwaliteit van de zorg en de
organisatie. Een integraal ethiekbeleid is cruciaal voor het kwalitatief goed, effectief en moreel
hygiënisch uitvoeren van ethiekactiviteiten zoals morele reflectie (Van Dartel & Molewijk, 2014).
Deze vorm van beleid kan daarnaast houvast geven voor een goede morele omgang met
ethische kwesties in de praktijk aangezien de rol van collega’s bij uitstek wordt meegenomen en juist
een belangrijke rol heeft in de omgang met ethische dilemma’s én het niet blijft bij intercollegiale
reflectie, maar meer; namelijk ethische reflectie op alle niveaus binnen de organisatie (Van Dartel &
Molewijk, 2014).
De ‘aandachtsvelder’ kan ethische kwesties onder de aandacht brengen en daarmee het team
aanmoedigen om te vertragen en over te gaan tot morele reflectie. Een integraal ethiek beleid
veronderstelt dat er in de omgang met ethische dilemma’s ook wordt nagedacht over de wijze waarop
de organisatorische of cultuurdimensie een ethische kwestie meegenomen kan worden in de
overwegingen. Ook wordt in een integraal ethiekbeleid concreet afgesproken hoe van elkaars lessen
geleerd kan worden. Vanzelfsprekend kan deze ‘aandachtsvelder’ niet alleen een dergelijk
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ethiekbeleid realiseren, dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in de
organisatie.
Deze aandacht voor verantwoordelijkheid sluit aan bij de eerder beschreven visie van UrbanWalker (2007) op ‘praktijken van verantwoordelijkheid’. Binnen deze praktijken van
verantwoordelijkheid ontstaat kennis over het goede. Kittay (2001) sluit hierbij aan met haar concept
nested dependencies. Zij beredeneert dat mensen een morele verantwoordelijkheid hebben jegens
elkaar en specifiek richting de zorgverlener, die Kittay aanduidt als dependency worker. “As the
responsibility spills out to the larger social order of which the dependent and dependency worker are a
part” betoogt Kittay ten slotte, “all are encompassed by a nested set of dependencies and
responsibilities” (p. 533). Alhoewel een integraal ethiek beleid handvatten lijkt te geven om deze
onderlinge verantwoordelijkheid binnen een organisatie handen en voeten te geven ontbreekt
vooralsnog in theoretische en empirische bevindingen evidence over de wijze waarop dit zo effectief
mogelijk gerealiseerd zou kunnen worden. De inzichten uit het huidige onderzoek kunnen een
vertrekpunt zijn voor verder onderzoek naar de wijze waarop de omgang met ethische dilemma’s door
wijkverpleegkundigen meer plaats zou kunnen vinden vanuit een gedeelde -organisatiebredeverantwoordelijkheid. Ook zou Kittay’s concept nested responsilibities als vertrekpunt kunnen dienen
voor een zorgethisch onderzoek naar wederkerige verantwoordelijkheden in een organisatie in de
omgang met ethische dilemma’s.

De rol van religieuze overtuigingen in normatieve professionalisering
Uit het gedane onderzoek blijkt dat bij diverse respondenten religie onderdeel uitmaakt van de
geleefde ervaring in de omgang met ethische dilemma’s. Diverse wijkverpleegkundigen geven aan dat
ze in de morele besluitvorming het gevoel hebben verantwoording af te moeten leggen aan een
spirituele entiteit. (Zorgethisch) onderzoek naar de betekenis van religieuze overtuigingen in
normatieve professionalisering en de omgang met ethische dilemma’s onder wijkverpleegkundigen
ontbreekt vooralsnog. Tegelijkertijd is het cruciaal dat een zorgverlener in staat is om zich te
verhouden tot spanningsvelden die kunnen verschijnen in de zorgverlening. Het komt de zorg ten
goede als zorgverleners weten hoe zij zich moeten verhouden tot persoonlijke spirituele of existentiële
vragen of zorgen (Leget, 2017).
Volgens Leget (2017) kan het concept innerlijke ruimte veel betekenen voor zorgverleners in
de omgang met spanningsvelden die verschijnen in de zorgverlening. Hij omschrijft de metafoor
innerlijke ruimte als een gemoedstoestand waardoor iemand in staat is zich in vrijheid en rust te
verhouden tot spanningen die in een situatie opgeroepen worden. Alhoewel kritiek bestaat op
innerlijke ruimte vanwege de abstracte aard van het begrip en zorgverleners blijven zoeken naar een
concrete uitvoering van het begrip in de praktijk (Leget, 2017; Waaijman, 2011), lijkt het concept
relevant voor vervolgonderzoek naar de betekenis van innerlijke ruimte voor wijkverpleegkundigen in
de omgang met ethische dilemma’s. Innerlijke ruimte biedt immers handvatten voor de zorgverlener
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om te onderzoeken wat zich in het eigen innerlijk afspeelt en hoe dit effect heeft op de zorgverlening
en daarmee op de omgang met ethische vragen. Mogelijk biedt innerlijke ruimte zelfs handvatten in
het expliciteren van de rol van emoties of lichamelijkheid in de omgang met ethische dilemma’s.
Tot slot is verder onderzoek naar de rol van religie in normatieve professionalisering
wenselijk, zeker bezien vanuit het perspectief van Smart (1998) op religie als zingevend en cruciaal
element in het leven van bepaalde mensen. Religieuze overtuigingen kunnen grote invloed hebben op
het doen en laten van een mens en kunnen daarom niet genegeerd worden als het gaat om normatieve
professionalsering. Veel morele overtuigingen zijn immers geworteld in een geloofsovertuiging en
daarmee wordt het onderzoeken van de invloed van de rol van religie in de omgang met ethische
dilemma’s boeiend.

Normatieve professionalisering
Individuele professionalisering
Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat veel respondenten hun eigen normen en waarden
wegcijferen in de omgang met ethische dilemma’s. Dit wordt gedaan om verschillende redenen maar
met name omdat de geïnterviewde wijkverpleegkundigen de overtuiging hebben dat goede zorg
primair bestaat uit zorg die recht doet aan de wens van de cliënt. Om te voorkomen dat
wijkverpleegkundigen ten gevolge van het negeren van de eigen normatieve overtuigingen morele
stress ontwikkelen lijkt het relevant om binnen de organisatie ruimte te maken voor scholing of
‘reflexieve momenten’ waar de wijkverpleegkundige reflecteert, bijvoorbeeld aan de hand van de
Dilemma’s in kaart-methode, een methode die de eigen normatieve overtuigingen onderzoekt en deze
weet te plaatsen in de te geven zorg (Stegenga, 2018). Het lijkt relevant om binnen de organisatie meer
ruimte vrij te maken voor persoonlijke morele reflectie zodat wijkverpleegkundigen zich bewust zijn
van hun eigen visie op dat wat goed of juist is en dit kunnen uiten en plaatsen in de zorgverlening.
In de literatuur krijgt professionaliteit een brede invulling, de term is van toepassing op
iedereen die een vak heeft geleerd en zijn kennis en vaardigheden op een goede manier in de praktijk
brengt (Mackor, 2011). Deze ‘goede manier’ dient, vanuit zorgethisch perspectief, per concrete
zorgpraktijk te worden vastgesteld (Leget, et al., 2019). Tegelijkertijd komt in de literatuur naar voren
dat het van belang is dat de zorgvrager zich weet te verhouden tot de individuele morele overtuigingen
zodat deze op professionele wijze geuit kunnen worden, los van de morele overtuigingen die leven bij
andere betrokkenen (Verkerk, 2008; Van Heijst, 2005). Nederlandse onderzoekers in de verpleging
omschrijven individuele professionalisering als een proces waarin individuele zorgverleners op basis
van vakkennis en inzichten die binnen de beroepsgroep zijn ontwikkeld, een eigen visie op de aard en
het belang van het beroep ontwikkelen. Uiteindelijk munt dit uit in zorgverleners die op reflectieve en
overtuigde wijze zorg verlenen en open staan, dankzij deze individuele professionaliteit, voor morele
reflectie in de omgang met ethische dilemma’s (Speet & Francke, 2004). Deze individuele
professionaliteit is nooit af, maar vraagt om het voortdurend bijhouden van vakkennis, van de manier
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waarop zorgrelaties worden aangegaan, afwegingen worden maakt en verantwoordingen worden
afgelegd (Van den Ende & Kunneman, 2008). Individuele professionaliteit in de zin van vakkennis
lijkt aan de basis te liggen van normatieve professionaliteit, aangezien de individuele professionaliteit
pas morele betekenis krijgt in de relatie die een zorgvrager heeft met de zorgontvanger. Dan gaat het
om een antwoord op de vraag: Wat is goede zorg voor deze zorgvrager in deze situatie (Van Dartel &
Molewijk, 2014; Leget et al., 2019)?
Tot slot zou aandacht voor zelfopoffering onder wijkverpleegkundigen (bijvoorbeeld als het
gaat om wegcijferen van de eigen morele principes), de complexiteit van zorgen en de invloed van de
normatieve professionaliteit van wijkverpleegkundigen verder onderzocht kunnen worden. Zo zou in
een volgend onderzoek naar deze thematiek de vraag gesteld kunnen worden hoe richtlijnen zo
geschreven kunnen worden dat zij ook activeren tot en ruimte bieden voor normatieve
professionalisering en persoonlijke morele principes van de zorgverlener? Op basis van de
bevindingen uit het gedane onderzoek lijkt het eveneens relevant om een institutioneel etnografisch
onderzoek te doen naar de wijze waarop de omgang van wijkverpleegkundigen met ethische
dilemma’s beïnvloed wordt door zogenaamde ‘ruling relations’.

Emotionele professionalisering
Ten derde gaven wijkverpleegkundigen aan dat ze de interviews als prettig ervaarden vanwege
de mogelijkheid die er in de interviews was om te spreken over hun (emotionele) ervaring met
ethische dilemma’s. Tijdens de interviews was er ruimte om op rustige wijze te reflecteren op
praktijkervaringen. Respondenten gaven aan de interviews te ervaren als een soort uitlaatklep, een
moment waarop voldoende tijd was om eens goed na te denken over de complexe morele dilemma’s
waar ze mee geconfronteerd worden tijdens de zorg en hun emoties te uiten. Reeds in hoofdstuk 5
wordt beschreven dat er mogelijk geen sprake kan zijn van normatieve professionalisering onder
wijkverpleegkundigen als zij niet in staat zijn zich op passende wijze te verhouden tot emoties of
weten hoe op passende wijze op de emoties gereageerd kan worden. Emoties vormen dan een barrière
in het (professionele) leren.
Pulcini (2016) koppelt emoties specifiek aan zorg en beschrijft drie types of zorg; zorg uit
liefde, zorg als werk en zorg aan de onbekende ander. Deze drie types van zorg zijn onderling met
elkaar verbonden door het belang van relatie en een emotionele binding. Tegelijkertijd benadrukt
Pulcini (2016) dat de vorm van deze relatie -en daarmee het karakter van de zorg- sterk afhangt van de
diverse emoties die meespelen. Als een wijkverpleegkundige bijvoorbeeld in reactie op een complexe
morele vraag bepaalde zorg verleend uit angst niet te worden goedgekeurd door de systemische
context kan dit negatieve consequenties hebben voor zowel de zorgvrager als de zorgontvanger. Als de
wijkverpleegkundige zou weten hoe ze om moet gaan met deze angst zou dit mogelijk haar handelen
wijzigen en het karakter van de zorg ten goede komen, omdat ze dan bijvoorbeeld niet uit angst maar
uit blijdschap zorg verlenen kan. Zo redenerend verschijnt het belang van emotionele
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professionalisering voor wijkverpleegkundigen in de omgang met ethische dilemma’s. Met emotionele
professionalisering wordt de wijze waarop professionals in staat zijn om te reageren op en om te gaan
met hun emoties bedoeld. Diverse auteurs erkennen het belang van professionals die weten hoe zij
moeten omgaan met hun emoties. Zij onderstrepen het belang van een visie op zorg(verleners) waarin
ruimte is voor de menselijke professional met zijn of haar emoties en fouten (Baur, van Nistelrooij,
Vanlaere, 2017).
‘’[…] when caregivers are aware of their feelings […] and do not ingore and suppress these
feelings, they have created the freedom to choose different actions. They might, for instance, choose to
be polite, regardless of their antipathetic feelings, so that the patient is not harmed (Vanlaere and
Burggraeve, 2013). Verder onderzoek naar de wijze waarop emoties een rol spelen in de omgang met
ethische dilemma’s onder wijkverpleegkundigen lijkt op basis van bovenstaande gegevens relevant.

Lichamelijke professionalisering
Tot slot, aansluitend bij het geschrevene in hoofdstuk 5 over lichamelijkheid, zou in de morele
besluitvorming meer aandacht gegeven mogen worden aan lichamelijkheid onder
wijkverpleegkundigen in de omgang met ethische dilemma’s.
Vervolgonderzoek in de vorm van een narratieve analyse zou een alternatief en aanvulling
kunnen zijn om de geleefde ervaring van wijkverpleegkundigen in de omgang met ethische dilemma’s
aan het licht te brengen. Zo zouden professionals die moeite hebben om zich verbaal uit te drukken
bijdragen aan het verkrijgen van nieuwe inzichten. Hierdoor zouden meer deelnemers geïncludeerd
kunnen worden in het onderzoek en zou daarmee recht gedaan kunnen worden aan de zorgethische
notie dat ieder mens inzichten kan geven in het denken over goede zorg, spreekvaardig of niet (Tronto,
1993). Bovendien wordt zo voorkomen dat een bepaalde groep, bijvoorbeeld de mondige, de meeste
zeggenschap heeft over de morele betekenisgeving zonder dat deze groep zich verantwoordelijk voelt
voor groepen die minder aan bod komen en hun eigen behoeften vooropstellen, de zogenaamde
privileged irresponsibility (Tronto, 1993).
Tot slot zou lichamelijkheid onder wijkverpleegkundigen meer ingezet kunnen worden in de
omgang met ethische dilemma’s, bijvoorbeeld middels een zorgethische methode voor lichamelijke
opstelling, waarin de ethische vraag visueel wordt gemaakt door middel van het rangschikken van de
deelnemers van moreel beraad in de ruimte (Van Dartel & Molewijk, 2014). De gedachte hierachter is
dat het niet alleen gaat om de lichamelijke waarneming maar juist ook om de gevoelens die ontstaan in
het positioneren van de betrokkenen in de ruimte. Veranderingen in de positioneringen kunnen
informatie verschaffen over aanwezige morele kennis, door Urban-Walker (2007) ook wel moral
understandings genoemd. Gevoelens die vrijkomen bij deze lichamelijke opstellingen zouden verder
bijvoorbeeld middels kunst of geschreven tekst kunnen worden geuit. Ook toneel wordt genoemd als
uitingsvorm om morele betekenisgeving vanuit de leefwereld te delen (Baur, Abma & Widdershoven,
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2009). Op deze wijze zou het onuitsprekelijke mogelijk geuit kunnen worden en een antwoord op de
ethische vraag geformuleerd kunnen worden.

6.4 Methodologische reflectie
In deze paragraaf worden de sterke en minder sterke aspecten van het onderzoek beschreven.

De gedane fenomenologische studie biedt inzicht in de geleefde ervaring van wijkverpleegkundigen in
de omgang met ethische dilemma’s. De kracht van de rijke data legt de complexiteit van de geleefde
ervaring van wijkverpleegkundigen in de omgang met ethische dilemma’s bloot. Bovendien is door
middel van het onderzoek het interdisciplinaire onderzoeksveld van de zorgethiek verrijkt met nieuwe
inzichten uit sociologische, filosofische en zorgethische literatuur. Dit past bij de visie van Leget et al.
(2019) die zorgethiek beschrijft als een interdisciplinair onderzoeksveld met een dialectische relatie
tussen empirisch en theoretisch onderzoek. Zodoende is triangulatie toegepast door twee
onderzoeksmethoden met elkaar te combineren, namelijk literatuuronderzoek en empirisch onderzoek.
Daarmee is de onderzoeksfocus zelfs breder dan slechts de zorgethiek.
Het belang van vervolgonderzoek naar de omgang van wijkverpleegkundigen met ethische
dilemma’s en de daaraan gerelateerde normatieve professionalisering is met name nodig vanwege de
beperkingen van dit onderzoek. Ten eerste bestaat de mogelijkheid dat respondenten in hun ervaring
niet vrijuit hebben kunnen vertellen of dat de taal tekortschoot om de geleefde ervaring te vangen.
Mogelijk voelden respondenten zich vanwege het kwetsbare karakter van ethische dilemma’s geremd
om ‘open’ te spreken en zijn er delen van de geleefde ervaring achtergehouden die wel verbaal
gedeeld hadden kunnen worden. Er is door de onderzoeker gepoogd tijdens de interviews een veilige
sfeer te creëren door te benadrukken dat de anonimiteit gewaarborgd zou worden en respondenten alle
vrijheid te laten in wat zij wel of niet willen delen.
Ten tweede is het onderzoek individueel uitgevoerd. Dit vergroot de kans op het maken van
fouten in het analyseproces aangezien er geen directe nabije controle uitgevoerd wordt. Om dit op te
vangen is er door de onderzoeker gebruik gemaakt van peer feedback en gepoogd het analyseproces zo
inzichtelijk als mogelijk te maken onder andere middels de codeboom. Ook bestaat de kans dat in de
uiteindelijke codering nuances verloren zijn geraakt en daarmee onvoldoende de geleefde ervaring van
de respondent is ‘gegrepen’. Tijdens het analyseren heeft de onderzoeker daarom haar eigen
ervaringen apart opgeschreven in een reflexief logboek om zo te zorgen dat de geleefde ervaring van
de respondenten in haar meest originele vorm aan bod kon komen.
Tot slot kan genoemd worden dat dit onderzoek slechts een verkennend onderzoek is geweest
omdat het vanwege tijdsredenen niet haalbaar was om de geleefde ervaring van wijkverpleegkundigen
in meerdere teams te onderzoeken.
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‘’[…] En daar doen we het voor! Goede
zorg voor de cliënt en eh, natuurlijk ook
wel een beetje, ehm, voor jezelf zorgen als
’t nodig is. Uiteindelijk komt het goede ook
wel goed, daar is het ‘t goede voor! Haha…
Zorgen is prachtig, ondanks alles, moeilijke
vragen of niet!’’
-Een respondent
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Rittenmeyer, L., & Huffman, D. (2009). How professional nurses working in hospital environments
experience moral distress: A systematic review. JBI Database of Systematic Reviews and
Implementation Reports, 7(28), 1234-1291.
Robert, N. (2019). How artificial intelligence is changing nursing. Nursing Management.
Rosa, H. (2013). Social Acceleration. A new theory of modernity. New York: Columbia University
Press.
Rushton, C.H.; Caldwell, B.A. & Kurtz, M. (2016). Moral Distress: A Catalyst in Building Moral
Resilience. American Journal of Nursing, 116 (7), 40-49. doi: 10.1097/01.NAJ.0000484933.40476.5b.
PMID: 27294668.
Savel, R.H., and C.L. Munro. 2015. Moral distress, moral courage. American Journal of Critical Care
24: 276-278.
Schön, D. (1983). The reflective practitioner. How professionals think in action. New York:
Basic Books.
Sennett, R. (2008). De ambachtsman. De mens als maker. Amsterdam: Meulenhoff.
Smaling, A. (2008). Reflectie en normatieve professionaliteit. In G. Jacobs, R. Meij, H.
Smart, N. (1998) The world’s religions (2nd Ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
Smith, J., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). Interpretative Phenomenological Analysis.
Theory, Method and Research. Sage Publications Inc.
Tenwolde & Y. Zomer (red.), Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering (pp. 5266). Amsterdam: SWP.
Speet, M. Franke, A. (2004). Individuele professionalisering van verpleegkundigen in de
beroepsopleiding en in de praktijk. Utrecht: NIVEL.
Stegenga, M. (2018). Dilemma’s in kaart: methode voor moreel beraad in de zorg. Utrecht:
Perspectief Uitgevers.

52

Stuurgroep V&V 2020. (2012a). Beroepsprofiel zorgkundige: Verpleegkundigen & Verzorgenden
2020, deel 2. 2020 Deel 3 Beroepsprofiel verpleegkundige. Geraadpleegd van
http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/informatiecentrum/professionals/23203 Beroepsprofiel
zorgkundige.pdf
Tronto, J. C. (1993). Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care. Verenigde
Staten, New York: Taylor & Francis Ltd.
Van Dartel, H. & Molewijk, B. In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in
de praktijk. Amsterdam: Boom, 2014.
Van Heijst, A. (2005). Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Kampen: Klement,
2005.
Van Heijst, A. (2011). Professional loving care: An ethical view of the healthcare sector.
Leuven: Peeters Publishers.
Vanlaere, L., Burggraeve, R. (2013). Gekkenwerk. Kleine
ondeugden voor zorgdragers. Tielt: Lannoo.

Vanlaere, L., Lemiengre, J., de Wachter, L., & van Ooteghem, L. (2015). Ethisch leiderschap in de
zorg: verkenning vanuit de zorgethiek. Garant Uitgevers NV.

Veer de, A., Francke, A. (2009). Morele dilemma's in het dagelijks werk van verpleegkundigen en
verzorgenden. Utrecht: NIVEL.
Veer de, A., Francke, A. (2010). Toename van dilemma's bij verpleegkundigen en verzorgenden.
Tijdschrift voor Verpleegkundigen , 14-16.
Verkerk, M. A. (2008). Zorgethiek en professionaliteit. Verpleegkunde, 23(1), 72-73.
Waaijman, C.J., (2011) Innerlijke ruimte, ervaring en beleving. Speling. Tijdschrift voor Bezinning. p.
39-44.
Walker, M. U. (2007). Moral understandings: A feminist study in ethics. Oxford University Pres
Wiersma, A. Swieringa, J. (2011). Lerend organiseren en veranderen. Als meer van hetzelfde niet
helpt. Groningen: Noordhoff.

53

Bijlage A Fasering
De onderzoeksperiode loopt van 1 februari tot en met 15 juni 2021.
Het zorgethisch veldonderzoek bestaat uit vijf fasen: voorbereiden, data verzamelen, data
analyseren, het verwerken van de bevindingen in een rapport en de afronding. Het opstellen
van dit onderzoeksontwerp is deel van de voorbereidingsfase. In onderstaande tabel zijn
globaal de fase, de daarbij behorende taken en de tijdsperiode weergegeven. Voor aanvang
van de onderzoeksperiode zal de planning waar nodig worden aangevuld en aangepast.
Week
Week 9
Week 13

Actie
Inleveren onderzoeksopzet
(Eventuele) feedback op onderzoeksvoorstel
verwerken/in juiste tijdsvorm plaatsen

Fase
Voorbereidingsfase
Voorbereidingsfase

Flyer werven respondenten ontwerpen
Topiclijst afdoende?
Audiofragment gesprek Merel terugluisteren

Week 14

1 april afspraak Merel
Deelvraag 2 (Theoretisch kader) verder uitwerken
Contact leggen/werving respondenten

Dataverzameling

Flyer verspreiden

Week 15

Week 16
Week 17
Week 18

Deelvraag 2 (Theoretisch kader) verder uitwerken
Contact leggen/werving respondenten
Deelvraag 1 empirisch onderzoek
Deelvraag 1 empirisch onderzoek
Deelvraag 1 empirisch onderzoek
Interviews verwerken, fasering IPA doorlopen
Interviews verwerken, fasering IPA doorlopen
Overleg met studiegenoten voor peer feedback

Dataverzameling

Dataverzameling
Dataverzameling en
data-analyse
Data-analyse

Afstemmen via e-mail of meeting verloop onderzoek
begeleider

Week 19
Week 20
Week 21

Week 22

Verslaglegging (resultaten, conclusie)
Verslaglegging (resultaten conclusie)
Verslaglegging (discussie)
Zenden concept naar begeleider en studiegenoten
voor peer feedback
28 mei concept inleveren
Feedback begeleider en studiegenoten verwerken
Laatste hand aan verslag

Rapport schrijven
Rapport schrijven
Rapport schrijven

Afrondingsfase

Afstemmen via e-mail of meeting verder verloop onderzoek
begeleider

Week 23
Week 24

2 juni concept terug
Presentatie voorbereiden
Laatste hand aan verslag
Inleveren thesis 15 juni 2021

Afrondingsfase
Afrondingsfase
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Bijlage B Topiclijst
Welkom heten. Toelichten verwachte verloop interview en ruimte bieden voor vragen van de
respondent.
Opname?
Tijdsduur ca. 30 minuten.
Datum:
Algemeen
- Voorgeschiedenis
- Werkervaring
- Persoonlijke ervaring
Geleefde ervaring
- Persoonlijke betekenisgeving ethisch dilemma
- Voorbeeld ethisch dilemma gebaseerd op praktijkervaring
- Ervaring: gevoel, gedachten (doorvragen)
- Handelen ten gevolge van de ervaring? Wat hielp je concreet in het maken van je
keuze?
- Welke factoren bepalen morele besluitvorming?
- Wensen hierin?
Afsluiting
- Wil je nog iets toevoegen aan dit interview?
- Vragen?
- Dank voor deelname!
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Bijlage C Informatiebrief respondenten
Hartelijk dank dat u een bijdrage wilt leveren aan het onderzoek middels een interview.
Voor de interviews hoeft u niets voor te bereiden. Tijdens de interviews zult u een aantal
vragen krijgen over uw ervaring met ethische dilemma’s in de wijkzorg.
Wat wordt onderzocht?
De ervaringen van wijkverpleegkundigen werkzaam bij Buurtzorg Bennekom in de omgang
met ethische dilemma’s.
Wat is de aanleiding voor dit onderzoek?
De aanleiding voor dit onderzoek ligt met name in een persoonlijke vraag afkomstig van de
onderzoeker. Zij is werkzaam als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg Bennekom en zij ervaart
de omgang met ethische dilemma’s in de praktijk dikwijls als complex. Wat is goede zorg?
Tevens blijkt uit onderzoeken en media zoals blogs dat dit geen ervaring op zichzelf is, maar
leeft onder meerdere verpleegkundigen. Bovendien is er sprake van een ervaren toename in
ethische dilemma’s in de zorg, zo blijkt uit dezelfde onderzoeken.
Wat is het doel van het onderzoek?
Dit onderzoek heeft allereerst als doel inzicht te vergaren over een zorgethische visie op
normatieve professionalisering middels interviews naar de geleefde ervaring van
verpleegkundige werkzaam bij Buurtzorg Bennekom in de omgang met ethische dilemma’s.
Daarnaast heeft dit onderzoek als doel middels theoretisch onderzoek inzage te bieden in de
wijze waarop normatieve professionalisering ingevuld zou kunnen worden vanuit zorgethisch
perspectief en hoe dit bij zou kunnen dragen aan goede zorg.
Tot slot kan het onderzoek aanleiding zijn voor verder onderzoek naar de invulling van
normatieve professionalisering onder verpleegkundigen in diverse zorgsectoren en wat dit
betekent voor beleidsvorming en de realisering van goede zorg.
Aan welke criteria moet u voldoen om mee te doen aan het onderzoek?
U bent werkzaam als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg Bennekom en bereid om
geïnterviewd te worden over uw ervaring in de omgang met ethische dilemma’s.
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Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Dit onderzoek wordt uitgevoerd middels een literatuurstudie en interviews gehouden met
wijkverpleegkundigen.
Hoe lang duurt het interview meelopen en interviewen?
Het interview duurt maximaal 30 minuten en zal op het kantoor van Buurtzorg Bennekom
plaatsvinden. Het heeft de voorkeur dat we een rustige plek vinden en dat wij tussentijds niet
gestoord worden.
Wat gebeurt er met uw gegevens?
Van alle interviews wordt indien u daar toestemming voor geeft een geluidsopnamegemaakt
met een kleine voice-recorder. Elke geluidsopname wordt door de onderzoeker letterlijk
uitgetypt en vervolgens geanalyseerd. In verband met de controleerbaarheid en de
betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek wordt er veel waarde gehecht aan het
zorgvuldig en anoniem bewaren van onderzoeksdata. Daarom worden de geanonimiseerde
gegevens tot 15 jaar na afloop van dit onderzoek bewaard.
Is uw privacy gewaarborgd?
Alle onderzoeksdata worden geanonimiseerd. Uw privacy is daarmee volledig gewaarborgd.
De documenten worden anoniem geregistreerd, opgeslagen en geanalyseerd. Ze zijn niet tot
de persoon herleidbaar.
Wie komt u interviewen?
De onderzoeker, Anneleen Deij, masterstudent Zorgethiek en Beleid aan de UvH.
Zij zal het interview afnemen bij u in kader van haar afstudeeronderzoek van de
masteropleiding Zorgethiek en Beleid aan de UvH.
Met wie kan ik contact opnemen over het onderzoek?
U kunt altijd contact opnemen met Anneleen Deij (anneleen.deij@uvh.nl) als u vragen heeft.
Gedurende het gehele onderzoek bent u ook vrij om zich weer terug te trekken van deelname,
hiervoor kunt u mij bellen of mailen, ik zal uw gegevens dan uit het onderzoek laten.
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Wat hoor ik er vervolgens van terug?
Indien gewenst wordt u na afloop van het onderzoek een samenvatting van de resultaten
toegestuurd en eventueel het onderzoeksrapport. De geplande afronding van dit project is in
juni 2021.
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Bijlage D Toestemmingsformulier
Graag vraag ik u formeel te bekrachtigen dat u toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens
voor het onderzoek ‘De goede dingen goed doen: een zorgethisch perspectief op normatieve
professionalisering onder wijkverpleegkundigen in de omgang met ethische dilemma’s. Dit betekent
dat u toestemming geeft voor een auditieve opname van het interview dat met u is afgenomen. De
auditieve opnamen zullen geanonimiseerd worden verwerkt en opgeslagen op een beveiligde schijf
van de UvH. Tijdens het interview ligt de focus op wat uw ervaring als wijkverpleegkundige is in de
omgang met ethische dilemma’s en wat u mogelijk als verbeterpunten hierin ziet.
Ik begrijp de verkregen informatie en stem in met vrijwillige deelname aan het onderzoek ‘De goede
dingen goed doen: een zorgethisch perspectief op normatieve professionalisering onder
wijkverpleegkundigen in de omgang met ethische dilemma’s en het gebruik van mijn geanonimiseerde
gegevens voor onderzoeksdoeleinden en onderwijsdoeleinden.
o

Ja

o

Nee

Ik verklaar hierbij dat ik op een begrijpelijke wijze ben geïnformeerd over de aard en de methode van
het onderzoek. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik stem geheel vrijwillig in met
deelname aan dit onderzoek. Ik behoud daarbij het recht deze instemming weer in te trekken zonder
dat ik daarvoor een reden hoef op te geven en kan op elk moment stoppen met dit onderzoek. Mijn
persoonsgegevens worden niet door derden ingezien zonder mijn toestemming. Voor aanvullende
informatie kan ik mij richten tot de onderzoeker mw. A. Deij (anneleen.deij@uvh.nl).
In tweevoud getekend (plaats en datum):
Naam respondent :.....................................................................
Handtekening :.....................................................................
Ik heb toelichting verstrekt op het onderzoek en verklaar aanvullende informatie te geven op
openstaande vragen. Daarnaast ben ik bereid om op een later stadium nog verder in gesprek te gaan
met u over de opgedane inzichten uit het onderzoek.
Naam onderzoeker :.....................................................................
Handtekening :.....................................................................
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Bijlage E IPA-codeboom

Figuur 1: Codeboom IPA
De ronde vlakken zijn de thema’s, de woorden in de opsomming zijn de codes.
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