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Samenvatting 

Going the Extra Mile: An Ethnography of Care-giving and Care Designing 
Among Nurses in Uganda (Het Extra Stapje Verzetten: Een Etnografi e 
van Zorgverlening en Vormgeving van Zorg onder Verpleegsters in 
Uganda) is het resultaat van veldwerkonderzoek verricht in en rond 
twee HIV/AIDS/ART klinieken in de Masaka and Luweero regio in 
Uganda in 2005-2009. Deze studie onderzoekt de praktijken en relaties 
van HIV-positieve verpleegsters in hun rol van verzorger en patiënt in 
de dagelijkse praktijk van HIV/AIDS behandeling en zorg, met name 
na het beschikbaar komen van de nieuwe biomedische technologie – 
antiretrovirale therapie (ART) in 2004. 

Met het oog op de historische ontwikkeling van de aanpak van 
HIV/AIDS door diverse actoren tot aan de huidige ART methode, 
begint de studie vanuit het besef van een ontbrekende schakel in 
theorieën over zorg, met name met betrekking tot situaties waarin de 
scheidslijn tussen verzorger en patiënt vervaagt. Het gebrek aan een 
etnografi sche studie naar deze problematiek zoals het zich voordoet 
in klinieken, motiveerde mij verder om mij in dit actuele onderwerp 
te verdiepen.

De nadruk op verpleegsters is ingegeven door mijn verkennende 
veldwerk en literatuurstudie, waaruit is gebleken dat verpleegsters – 
met name in landelijke gebieden waar weinig doktoren voorhanden 
zijn – de lasten van meerdere taken dragen, waaronder HIV/
AIDS zorg, het toedienen van ART, monitoren en voorlichten van 
patiënten over zelfbehandeling en navolging ervan, en behandelen 
van opportunistische infecties. Tevens is mij een gebrek gebleken aan 
literatuur over de zorg van chronisch zieke patiënten onder medisch 
personeel. Zodoende stelde ik mij tot doel de verhalen vast te leggen 
van verpleegsters – waarvan verscheidene HIV-positief zijn – die 
behalve gemotiveerd en toegewijd bijzonder empatisch en creatief 
blijken te zijn in hun invulling en vormgeving van zorg. Ik heb 
getracht het vertoog en de dialoog rond HIV/AIDS behandeling, 
met name ART, aan het licht te brengen, alsook hoe ART als een 
nieuwe en krachtige, levensreddende technologie de subjectiviteiten 
van de betrokkenen beïnvloedt en leidt tot nieuwe vormen van sociale 
interactie.
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Dit onderzoek is uitgevoerd bij twee HIV/AIDS/ART centra in 
midden-Uganda; een staande openbare kliniek en een rondtrekkende 
NGO kliniek. Na enkele verkennende bezoeken aan de klinieken, 
verbleef ik er later als vrijwillig consulent, een rol die mij in de 
gelegenheid stelde om patiënten en verpleegsters thuis te bezoeken en 
een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen als cliënten of collega’s. 
Zodoende presenteer ik in deze studie de verhalen van zowel de 
dagelijkse ervaringen binnen de klinieken als de levenservaringen 
van individuele verpleegsters buiten de klinieken.

De studie stelt zich tot doel twee vraagstellingen te beantwoorden. 
Ten eerste, wat gebeurt er met de identiteiten en subjectiviteiten van 
de verzorgers wanneer hun persoonlijke levens en sociale omgeving 
veranderen als gevolg van de HIV/AIDS epidemie en bijkomende 
behandeling (ART). En ten tweede, hoe beïnvloeden de ziekte en 
de ART biotechnologie de zorgrelaties die een verpleegster heeft 
met zichzelf en met anderen, waaronder instituties op verschillende 
niveaus. 

Aangezien zij op de kruising staan tussen professioneel getrainde 
zorgverlener en patiënt, ervaren deze verpleegsters dilemmas rond hun 
identiteit en sociale rollen. Vanuit mijn theoretisch uitgangspunt dat 
identiteiten contextueel zijn en het product van sociale relaties, heb 
ik gekeken naar de wijze van zorg in sociale contexten die veranderen 
als gevolg van de HIV/AIDS epidemie en bijkomende behandeling. 
Mijn volgend uitgangspunt is dat zorg relationeel en dynamisch is, 
zodat het onvermijdelijk transformeert als gevolg van de persoonlijk 
belichaamde en gedeelde ervaringen van de zorgverleners. Daarnaast 
heeft de intrede in de kliniek van niet-beroeps getrainde zorgverleners, 
en het delegeren aan niet-doktoren van de verantwoordelijkheid van 
het toedienen van ART, ook onvermijdelijk consequenties voor de 
zorg.

De studie stelt de machtsverhoudingen aan de orde tussen de 
verpleegsters en patiënten en tussen de verpleegsters en ander medisch 
personeel binnen de kliniek en het externe medische establishment. 
Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de verhalen van HIV/
AIDS-positieve verpleegsters die behandeling ondergaan terwijl zij 
in interactie staan met andere zorgverleners en met patiënten. Deze 
verpleegsters ervaren persoonlijk het stigma en de schaamte die met 



Samenvatting 297

de ziekte gepaard gaan. Zij zijn niet alleen agents van biomedische 
kennis maar ook toedieners en gebruikers van ART. Deze soms 
confl icterende rollen en verantwoordelijkheden botsen ook vaak met 
gevestigde professioneel-ethische normen. Bijvoorbeeld, de relaties 
die de verpleegsters aan de rondreizende kliniek opbouwen met hun 
patiënten is niet zozeer gebaseerd op machtsvertoon maar juist op het 
tonen van onderlinge afhankelijkheid, vertrouwen en nederigheid.  

Ondanks de vele uitdagingen waarvoor de verpleegsters zich gesteld 
zien, verzetten zij het extra stapje voorbij hun formele beroepstaken. 
Hierin worden zij gemotiveerd door hun beschikking over de nieuwe, 
zeer eff ectieve technologie ART, die aanvankelijk alleen doktoren ter 
beschikking stond. Tegelijkertijd zijn zij zelf gebruikers van ART en 
ondervinden zij hiervan ook de bijwerkingen, wat hen stimuleert tot 
nieuwe praktijken. Hun motivatie wordt tevens versterkt door het feit 
dat patiënten hun inspanningen en toewijding erkennen en prijzen. 
Zij ontwikkelen nauwe banden met hun lokale gemeenschappen, des 
te meer gezien het feit dat zich onder hun patiënten ook familieleden 
bevinden, en zijzelf aan dezelfde ziekte lijden die zij in anderen 
behandelen en die over het algemeen geassociëerd wordt met schaamte 
en problemen.  

Om de persoonlijk belichaamde en gedeelde ervaring van HIV-
positief zijn te verlichten, verzetten deze verpleegsters het extra stapje op 
verscheidene manieren, zoals het nieuw vormgeven aan zorgverlening. 
Op creatieve wijze bedenken zij nieuwe manieren om in hun eigen 
behoeften aan zorg en steun en dat van patiënten te voorzien, in de 
context van de overbelaste gezondheidszorg waar een groot tekort 
aan middelen heerst. Naast het creëren van nieuwe praktijken en 
relaties, overstijgen zij de grondbeginselen van de zorgpraktijk, door 
het tonen van niet alleen vriendelijkheid, generositeit en toewijding, 
waarmee de zorgpraktijk voornamelijk geassocieerd wordt, maar ook 
het opbouwen van vertrouwen en gedeelde loyaliteiten.

Dit brengt de verpleegsters op gespannen voet met gevestigde 
praktijken en relaties. Zo zien zij zich voor het dilemma gesteld om 
ofwel allianties aan te gaan met patiënten om betere dienstverlening te 
bewerkstelligen, ofwel de bestaande machtsbalans in stand te houden 
in de verzorger-patiënt relatie en de medische hiërarchie. Doordat 
zij zelf met HIV/AIDS leven en behandeling ondergaan, ervaren zij 
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een extra verantwoordelijkheid voor het vinden van oplossingen op 
de gebrekkige infrastructuur en tekorten aan middelen. Zo pakken 
zij lege medicijnvoorraden aan door ARVs te lenen aan patiënten. 

Mijn bevinding is dat de verpleegsters in hun zorgpraktijken de 
nieuwe biomedische technologieën, met name ART, niet slechts 
passief toepassen; zij worden daarentegen actieve gebruikers die in 
staat zijn een deel van hun praktijken nieuw vorm te geven. Dit 
brengt de verpleegsters in confl ict met hun formele professionele 
training: zij ondervinden een ethische contradictie in hun praktijken. 
Bovendien raken zij betrokken in machtsconfl icten met verscheidene 
actoren binnen de HIV/AIDS zorgverlening als geheel. Zo voelen de 
verpleegsters zich bedreigd door de komst van HIV-positieve expert-
cliënten in de kliniek, die aanvankelijk werden aangetrokken en 
getraind om de lasten van de verpleegsters te verlichten.

Wat betreft hun omgang met het stigma en de schaamte rondom 
de HIV/AIDS ziekte waarmee zij leven, verkiezen verpleegsters 
die werkzaam zijn in de publieke kliniek veelal een leven van 
geheimzinnigheid, selectieve interactie en verschuiling. Zij zijn 
onwillig om hun status of belichaamde ervaring te delen met patiënten 
en collega’s, omdat openbaring, in hun beleving, disempowering zou 
zijn en een stigma op de werkplek zou creëren. 

Deze verpleegsters verzanden echter niet in gevoelens van lage 
eigenwaarde of frustratie, maar creëren veilige ruimtes als een coping 
strategie. Deze veilige ruimtes, zowel fysiek als non-fysiek, creëren 
zij door middel van verschuiling, ontwijking, selectieve onthulling 
en het ontvangen van ART-zorg op een andere dan de eigen ART-
biedende werkplek. Een dergelijke veilige ruimte biedt de kleine 
Open Up groep aan de publieke kliniek. Anders dan de gewone 
HIV/AIDS groepen die openbaar en publiek toegankelijk zijn, wordt 
deze groep geheim gehouden voor de gezondheidswerkers en de 
patiënten. Zodoende biedt het een plek aan hen die hun ziekte niet 
willen openbaren aan andere collega’s op de werkplek. Deze groep 
verschaft hen psychologische ondersteuning en helpt hen onderling 
vertrouwen en zelfvertrouwen te kweken. Het helpt hen tevens hun 
vaardigheden te verbeteren in hun omgang met werk en patiënten, 
waardoor zij al snel het predikaat “favoriete verpleegster” verkrijgen. 
Alhoewel zij hun ervaringen niet openlijk delen met de patiënten, 
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maakt hun persoonlijk belichaamde ervaring hen dus geliefd onder 
de patiënten.

Desalniettemen genieten de expert-cliënten in de kliniek nog 
sterkere populariteit en invloed onder de patiënten, omdat zij openlijk 
hun HIV/AIDS en ART ervaringen delen. Voor hen is openbaring 
van hun ziekte juist empowering, aangezien het hen tot toegankelijke 
ambassadeurs van hoop en modellen van overleving maakt.

In hun relationele confl ict met de verpleegsters, verzetten ook de 
expert-cliënten het extra stapje door meer kennis over HIV/AIDS te 
vergaren, die in hun beleving van hen wordt achtergehouden door 
de verpleegsters. Zij graven dieper in de klinische handelingen van 
de verpleegsters, wat de verpleegsters danig irriteert. Opvallend is 
dat de expert-cliënten over relatief meer tijd beschikken om zichzelf 
bij te scholen, wat hen verder empowert ten opzichte van zowel de 
patiënten als de verpleegsters.

De verpleegsters, op hun beurt, trachten de botsende sociale 
identiteiten waarin zij zichzelf bevinden te managen en in te passen 
door ze constant te bewerken. Dit leidt tot nieuwe vormen van 
subjectiviteit, wat ook van invloed is op hun interpersonele en 
professionele relaties.

Mijn bev ind ing i s  dat  de  verpleegster s  onderl inge 
afhankelijkheidsrelaties ontwikkelen met de patiënten en de expert-
cliënten. Wanneer, bijvoobeeld, de bijwerkingen van ART zoals 
huiduitslag niet verborgen kunnen worden, zorgen de verpleegsters 
ervoor dat mobiele crème beschikbaar komt. De verpleegsters werken 
samen met de patiënten en met traditionele kruidengenezers om 
plantaardige geneesmiddelen te ontwikkelen, met name een soort 
crème die vele typen huidproblemen behandelt. De HIV-positieve 
verpleegsters ervaren het als een les in nederigheid om door patiënten 
en kruidengenezers onderwezen te worden in het klinisch gebruik 
van de crème. Zij zijn afhankelijk van patiënten die tegen een 
geringe vergoeding de zeldzame ingrediënten verzamelen, bewerken 
en aanleveren, waardoor de verpleegsters de ontvangen kennis en 
crème ingrediënten des te meer waarderen. Verpleegsters aan de NGO 
kliniek gaan nog een stap verder door zelf deel te nemen aan het proces 
van verzamelen en bewerken van de ingrediënten en vervaardigen 
van de crème.
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Dit kan gezien worden als een innovatie in de biomedische sfeer, 
waarbij de belichaamde ervaringen van verpleegsters een positieve 
impact hebben op zorgrelaties. Het verschaft de verpleegsters een 
dubbele rol: als de kanalen van de biogeneeskunde naar lokale 
gemeenschappen, en als de actoren en kanalen van de lokale 
traditionele kruidengeneeskunde naar de moderne (westerse) 
biogeneeskunde. Dit brengt vele eff ecten met zich mee, niet in het 
minst het besef van lokale identiteit in de sterk gemondialiseerde 
praktijk van HIV/AIDS zorg en behandeling.

Deze verpleegsters spreken niet slechts over de ziekte vanuit hun 
observaties van hun patiënten, maar ook als getuigenissen van hun 
persoonlijke ervaringen met de ziekte. Vanwege hun dubbele identiteit 
leven zij in ambiguïteiten, en vroeg of laat botst dit met institutionele 
bepalingen en hiërarchieën. De verpleegsters zien zich geconfronteerd 
met dilemma’s omtrent hoe te leven in overeenstemming met hun 
lichamelijke behoeften en toch te ontsnappen aan mogelijke sancties 
van de autoriteiten. Hoewel zij zowel patiënt als verzorger zijn, passen 
zij in geen van beide rollen: zij vallen er tussenin. Het feit dat de 
autoriteiten hun situatie niet goed onderkennen maakt het voor hen 
niet makkelijker. 

Deze studie heeft bevonden dat HIV-positieve verpleegsters, 
vanwege de toegevoegde waarde van hun persoonlijk belichaamde 
ervaring, betere zorgverleners zijn. Dit blijkt uit getuigenissen die 
dwars door alle verhalen lopen van de patiënten en de verpleegsters 
zelf. Zulke verpleegsters blijken pragmatischer en fl exibeler te zijn; 
in plaats van zich strikt te houden aan medisch-ethische codes 
van objectiviteit en afstandelijkheid, hechten zij meer waarde aan 
onderhandelde relaties die gebaseerd zijn op vertrouwen,  nederigheid, 
onderlinge afhankelijkheid, creativiteit en samenwerking. Maar dit 
moeten zij zien te bereiken binnen beperkte kaders, wat een constante 
herziening van keuzes vereist. Bijvoorbeeld, ene Harriet die zich 
ten overstaan van de gezondheidsminister sterk maakte voor het 
recht van patiënten op ART, werd hiervoor bestraft, wat onrust en 
twijfels opriep bij andere HIV-positieve verpleegsters. Onder dergelijk 
moeilijke omstandigheden ervaren veel van hen de gezondheidszorg 
als gebrekkig.
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Deze studie heeft bevonden dat de mogelijkheid die verpleegsters 
geboden wordt om ART toe te dienen aan patiënten – anders dan 
in andere landen waar dit voorbehouden is aan doktoren – de 
machtsbalans binnen het medisch establishment verbetert, met 
name in de zin dat er een verschuiving plaatsvindt van de westers-
georiënteerde biomedische cultuur naar het adopteren van lokale 
concepties die de internationale standaarden en bepalingen voor ART 
zorgverleners tarten. 

Dit maakt de HIV-positieve verpleegsters als het ware ‘minder 
professioneel’ maar nederiger naarmate zij empathiseren met patiënten 
die zij vanuit hun ervaringen gaan zien als collega’s. Hun professioneel 
egoïsme en afstand tot patiënten nemen in de praktijk af, wat hen 
geliefd maakt bij de patiënten. Hun relaties met de patiënten is veelal 
gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen, gedeelde ervaringen en 
samenwerking, alsook op onderlinge afhankelijkheid en wederzijdse 
educatie. De oude zorgrelatie van afhankelijkheid maakt zodoende 
plaats voor een nieuwe zorgrelatie van onderlinge afhankelijkheid.

Tenslotte heeft deze studie nieuwe velden geopend voor verder 
etnografisch onderzoek. Bovenal roept het op tot diepgaander 
onderzoek naar patiënt en zorgverlener rollen bij de beoordeling van 
nieuwe biomedische technologieën en de lange-termijn gevolgen van 
zulke relaties.




