
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Ghanaian nurses at a crossroads : Managing expectations on a medical ward

Böhmig, C.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Böhmig, C. (2010). Ghanaian nurses at a crossroads : Managing expectations on a medical
ward. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. African Studies Centre.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/ghanaian-nurses-at-a-crossroads--managing-expectations-on-a-medical-ward(e2233da9-34f1-4f94-90da-548398e8eea1).html


 

 279 

Samenvatting 
 
“Ik ben een verpleegkundige!” Deze uitspraak kan men overal ter wereld 
horen. Het werk van verpleegkundigen is een van de oudste bezigheden van 
vrouwen en wordt omgeven met beelden, verwachtingen, dromen en clichés. 
Verpleegkunde ontwikkelde zich door de eeuwen heen, doorliep perioden van 
professionalisering en leidde tot specialisaties op veel gebieden. Het beroep 
moest zich continu aan nieuwe situaties aanpassen, theorieën ontwikkelen en 
tot op de dag van vandaag geeft de verpleegkunde zijn eigen definitie, 
verschijningsvorm en doelen vorm.  

De oorsprong van het beroep verpleging ligt in het middeleeuwse 
Europa, waar nonnen en toegewijde vrouwen oude, arme, zieke en stervende 
mensen onderdak gaven en vanuit hun religieuze overtuiging verpleging en 
zorg boden. Vandaag de dag is het een universeel, onafhankelijk beroep, dat 
onderwezen wordt in scholen en op universiteiten. Verpleegkundigen werken 
op hoog gespecialiseerde afdelingen, in ziekenhuizen, klinieken en 
gezondheidsposten samen met medisch specialisten aan de bevordering van de 
gezondheid, het voorkomen van ziekten en het geven van zorg aan zieken en 
stervenden.   

Toen ik in de jaren 1990 met verpleegkundigen in Cape Coast werkte, 
merkte ik al snel de discrepantie tussen het universele beeld van verpleging en 
de realiteit in de public health en ziekenhuizen van Ghana. Verpleegkundigen 
moeten de kloof tussen professionele doelen, individuele wensen en 
verwachtingen vanuit de maatschappij overbruggen. Deze ervaring heeft mijn 
onderzoeksvragen beïnvloed: hoe heeft de verpleegkunde in Ghana zich 
ontwikkeld? Hoe organiseren verpleegkundigen in Ghana vandaag hun werk en 
welke verwachtingen bestaan er rondom hun beroep? Culturele concepten over 
gezondheid en te verwachten behandelingen, de werkomgeving in de public 

hospitals en gezondheidsposten en de rol van verpleegkundigen in de 
maatschappij dagen hen in hun dagelijkse routine uit en dwingen de 
verpleegkundigen hun rol continue te definiëren, herdefiniëren en hun 
verpleegkundige autoriteit en kennis te tonen. Deze studie, Ghanaian nurses at 

a crossroads: Managing expectations on a medical ward, beschrijft de 
beweegredenen en de werkroutine van verpleegkundigen op een interne 
afdeling in een universiteitsziekenhuis in Ghana’s hoofdstad Accra. Ghana is 
hier een casus van een situatie die ook in andere Afrikaanse landen kan worden 
gevonden. Het geeft antwoorden op de bovengenoemde vragen. Door 
verpleegkundigen aan het woord te laten, draagt deze etnografie bij aan de 
groeiende literatuur in medische antropologie en de antropologie van de 
verpleegkunde en werpt licht op de positie en ervaringen van verpleegkundigen 
in een universitair ziekenhuis.  

Deel I plaatst de studie binnen het specialisme hospital ethnography en 
geeft inzicht in het theoretisch kader vanuit een Foucauldiaanse perspectief. De 
aanwezigheid en toewijzing van macht (power) en het overdragen van kennis 
(knowledge) zijn hierbij cruciaal (hoofdstuk 1). Door het ziekenhuis als ruimte 
te definiëren waarin de sociale normen en waarden van een cultuur 
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uitgedragen, bediscussieerd en bevestigd worden, krijgt de afdeling een 
cruciale maatschappelijke betekenis. De verpleegkundigen hebben hierbij de 
rol van acteur, mediator en tegenspeler binnen de sociale en medische cultuur 
tijdens het uitoefenen van hun werk. Het toewijzen en uitoefenen van macht 
maar ook het verzet tegen macht plaatst de verpleegkundigen in een belangrijke 
positie binnen het functioneren van een afdeling. Hoofdstuk 2 legt de nadruk op 
methodologische aspecten van veldwerk in een ziekenhuis. Het beschrijft de 
formele en informele stappen die noodzakelijk waren om dit onderzoek te 
kunnen doen en om als onderzoeker en als persoon geaccepteerd te worden. 
Het ziekenhuis en de interne vrouwenafdeling waren bewuste keuzes om 
inzicht in het werk van verpleegkundigen en de leefwereld van vrouwen te 
verkrijgen. Door als verpleegkundige de rol van participating observer aan te 
nemen en bij de dagelijkse routine te helpen, werd ik rechtstreeks bij het werk 
betrokken. Hierdoor kon ik met de verpleegkundigen een direct contact 
opbouwen en verpleging op de afdeling ook zelf ervaren. Tegelijkertijd riep 
deze betrokkenheid ook vragen bij mij op. Hoe kon ik mijn data objectiveren 
en welke consequenties zou mijn studie voor de verpleegkundigen hebben?  

Deel II introduceert Ghana en een aantal relevante culturele kenmerken. 
Hoofdstuk 3 beschrijft tradities en prominente sociale normen. Het belang van 
religie en respect en ook de rol van vrouwen in de Ghanese maatschappij 
worden belicht. Het wordt zo duidelijk dat Ghana een land in ontwikkeling is, 
een maatschappij tussen tradities en moderniteit. Hierop verdergaand richt 
hoofdstuk 4 zich op de belangrijkste concepten van gezondheid. De invoering 
van de Westerse geneeskunde leidde tot veranderingen van zowel de 
waarneming van gezondheid en ziekte als de verwachting rond succesvolle 
behandeling en genezing. Een recente ontwikkeling is de invoering van een 
nationale ziektekostenverzekering. Hierdoor wordt getracht de toegang tot 
ziekenhuizen en de mogelijkheden van behandeling voor alle 
bevolkingsgroepen in het land te verhogen. De aansluitende twee hoofdstukken 
(hoofdstuk 5 en 6) illustreren en analyseren de opkomst en ontwikkeling van 
verpleegkunde in Ghana. Tot de invoering ervan door Britse verpleegkundigen 
aan het begin van de 20ste eeuw was verpleging in de Gold Coast (het huidige 
Ghana) een onbekend beroep. De eerste leerlingen waren jonge mannen, maar 
in de loop van de eeuw veranderde het in een door vrouwen gedomineerd 
beroep. De opening van de eerste school in 1945 markeert de groeiende 
behoefte aan verpleegkundigen en de acceptatie van het beroep in de 
maatschappij. Tegenwoordig hebben alle tien provincies in het land openbare 
opleidingen en bestaan er daarnaast talloze confessionele en private scholen. 
De oprichting  van het Department of Nursing aan de Universiteit van Ghana 
(Accra) in 1963 (sinds 2003 School of Nursing) laat de wens zien verpleging 
verder te professionaliseren en aansluiting te vinden bij internationale 
onderzoeken. Hoofdstuk 7 bekijkt de motieven van verschillende generaties 
vrouwen om de opleiding tot verpleegkundige te volgen. Het beschrijft 
opvallende motieven en hun verandering door de generaties heen en plaatst 
deze ontwikkeling in het kader van sociale en economische veranderingen. 
Religieuze overtuigingen, de invloed van de familie, rolmodellen en financiële 
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aspecten vormen een web van hoop, wensen, dromen, verwachtingen en 
verlangens. Dit web proberen jonge vrouwen te ontrafelen als ze aan hun 
opleiding beginnen. Hoofdstuk 8 geeft ruimte aan studenten die aan het begin 
van de 21ste eeuw de opleiding volgen. Hun ervaringen op de afdelingen staan 
in scherp contrast met zowel de meer theoretische lessen als de individuele 
verwachtingen. Deze kloof en het gebrek aan begeleiding tijdens het praktische 
werk belast de studenten en leidt tot frustraties en desillusies. Vele 
verpleegkundigen overwegen te stoppen of in het buitenland te gaan werken, 
waar de arbeidsvoorwaarden beter en de financiële beloning aantrekkelijker 
lijken te zijn.   

Deel III presenteert de resultaten van het veldwerk op de interne 
afdeling. Hoofdstuk 9 introduceert het ziekenhuis met zijn afdelingen, zijn 
plaats in de samenleving, de waarnemingen van medewerkers en patiënten en 
de arbeidsomstandigheden op de afdelingen. De volgende twee hoofdstukken 
beschrijven en analyseren de werkroutine van verpleegkundigen (hoofdstuk 10) 
en de onderlinge verhoudingen (hoofdstuk 11). Verpleegkundigen zijn de meest 
zichtbare groep van medewerkers op een afdeling. Ze zijn zowel overdag als ’s 
nachts aanwezig. Hun werk op de 30-bedden afdeling wordt gekenmerkt door 
zich herhalende verrichtingen. Het opmaken van bedden en het zorgen voor 
netheid in de ziekenzaal kunnen hierbij als vormen van machtscontrole over 
patiënten gezien worden met als doel conformiteit en een rustige en serene 
sfeer te creëren. Extensieve documentatie en het invullen van papierwerk 
maken ook deel uit van de dagelijkse routine. Het tekort aan personeel, de 
onvoorspelbare levering van benodigdheden en de ernst van de ziektebeelden 
maken een planning van het werk onmogelijk en eisen van de 
verpleegkundigen improvisatie en continue aanpassing van hun doelstellingen. 
De groep verpleegkundigen valt, van dichterbij bekeken, in verschillende 
subgroepen uit elkaar. Een strikte kledingcode laat rang en status van de 
verpleegkundige zien. De top-down structuur, het uitstralen van autoriteit en de 
verwachte vormen van respect vormen de basis van onderlinge differentiatie. 
Door het steeds veranderende werkschema bestaat tegelijkertijd de noodzaak 
samen te werken. Op die manier kan men adequaat op onverwachte en kritische 
situaties reageren. Dit heeft tot gevolg dat geen enkele groep machteloos is. 
Iedereen is zich ervan bewust dat elke verpleegkundige, iedere studente en elke 
assistente nodig is om het dagelijkse werk te voltooien en de uitdagingen te 
boven te komen. De hierop volgende hoofdstukken belichten speciale aspecten 
van verpleging op de afdeling. Hoofdstuk 12 beschrijft de impact van stervende 
patiënten op de verpleegkundigen en hun begrip van hun werk. Iedere maand 
overlijden er meer dan 15 patiënten op deze afdeling. Cultureel gezien hoort 
overlijden en dood in de huiselijke en privé-sfeer, maar op de afdeling is de 
dood openbaar en zichtbaar. De verpleegkundigen worstelen hierdoor met hun 
eigen culturele overtuigingen, hun medische en verpleegkundige kennis en de 
gegeven omstandigheden. Emoties horen niet in het openbaar getoond te 
worden. De verpleegkundigen sympathiseren met de lijdende patiënten en hun 
families, maar tegelijkertijd houden ze afstand en trachten ze de afdeling rustig 
en onder controle te houden. De rol van religie is het thema van hoofdstuk 13. 
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De aanwezigheid van religie is te zien in het dagelijks bijeenkomen van de 
verpleegkundigen voor het ochtendgebed en hun bemoediging naar de 
patiënten door in de bijbel te lezen en te bidden. Religie fungeert als inclusieve 
en exclusieve factor. Alle verpleegkundigen en ook patiënten worden geacht lid 
van een religieuze groep te zijn. Vooral christelijke groeperingen zijn 
vertegenwoordigd. Normen en waarden worden door een voorbeeldige 
levenstijl gereflecteerd. Niet-gelovende verpleegkundigen worden kritisch 
bejegend. Ook mijn aanwezigheid op de afdeling werd mede getoetst aan mijn 
deelname aan de gebeden. Religie helpt de verpleegkundigen met de werkdruk 
en tekortkomingen om te gaan en heeft een verbindend effect. In hoofdstuk 14 
ligt de focus op andere groepen op de afdeling. Artsen komen voor hun visites 
en onderzoeken de patiënten. Zij zijn de machtigste groep, volgen eigen regels 
en verwachten van de verpleging gehoorzaamheid. De verpleegkundigen 
hebben een geringe invloed op het werk van de artsen, maar zij proberen hun 
aandacht te leiden naar hulpbehoevende patiënten en het noodzakelijke 
papierwerk. Het schoonmaakpersoneel ondersteunt de verpleegkundigen in hun 
dagelijks werk. Zij hebben hun eigen taken en ontvangen opdrachten van de 
verpleegkundigen. Hun werk is belangrijk voor het functioneren van de 
afdeling. De patiënten worden geacht rust te houden, volgzaam te zijn en geen 
vragen te stellen. Onbemiddelde en veel-eisende vrouwen worden als 
‘moeilijke patiënten’ bestempeld. Patiënten kunnen binnen of buiten het 
blikveld van de verpleegkundigen belanden en dat heeft consequenties voor de 
te ontvangen zorg. In hoofdstuk 15 presenteer ik de verpleegkundigen als deel 
van een groter geheel. Zij vormen binnen het ziekenhuis een groep, maar deze 
plaats is slechts een deel van de Ghanese gezondheidzorg. Allianties worden 
gevormd, verantwoordelijkheden toegedeeld en ontnomen, verwachtingen 
bijgesteld. Daarnaast moeten zij hun werk combineren met hun rollen als 
echtgenote, moeder, familielid en deel van hun sociale netwerk. Hoofdstuk 16 
gaat over het begrip good nursing en de invulling hiervan door de 
verpleegkundigen zelf. Op de afdeling, op andere plaatsen binnen de 
gezondheidszorg en in de beroepsverenigingen weet iedereen van de problemen 
en uitdagingen. Het bestaande tekort aan goed opgeleide verpleegkundigen en 
de latente demotivatie van de werkenden vormt een continue bedreiging. Het 
beroep wordt met statusverlies bedreigd. Het algemene doel is alle werkenden 
gemotiveerd te houden en de arbeid te waarderen en tegelijkertijd nieuwe 
concepten te ontwikkelen en nieuwe standaarden voor de moderne verpleging 
in te voeren.  

Deel IV vat de belangrijkste bevindingen samen en tracht daaruit enkele 
conclusies te trekken. Hoofdstuk 17 analyseert de aanwezigheid en uitoefening 
van macht binnen en tussen de groepen. Vele relaties worden gekenmerkt door 
een rigide hiërarchie, die zichtbaar wordt in onder andere de ruimtelijke 
organisatie van de afdeling, de kleding van de verpleegkundigen, hun 
verwachte sociale gedrag en het gebruik van de Engelse taal. Artsen en 
verpleegkundigen communiceren via vastgelegde vormen van bevel en 
gehoorzaamheid. De groep van verpleegkundigen is top-down georganiseerd en 
de ouderen verwachten respect van hun jongere collega’s. Het uiten van kritiek 
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is niet mogelijk en nieuwe ideeën kunnen maar moeilijk worden 
geïntroduceerd. Tegenover patiënten zijn de verpleegkundigen autoritair. 
Sociale normen en cultureel vastgelegde rollen voorspellen en limiteren 
mogelijke handelingen. Deze factoren vormen een uitdaging voor een effectief 
management in kritische situaties op de afdeling en voor de invoering van 
nieuwe standaarden. De Ghanese situatie staat niet los van de globale 
ontwikkelingen, maar is hiermee hecht verbonden en wordt erdoor beïnvloed. 
Zij komt niet met het Westerse beeld van een modern technologisch ontwikkeld 
ziekenhuis en geavanceerde ziekenverzorging  overeen. Deze spanning leidt tot 
wrijving in de waarneming, de motivatie en de alledaagse werkelijkheid van de 
verpleegkundigen. Het herkennen en uitspreken van bestaande 
machtsverhoudingen en kennisoverdracht als productief en constructief 
instrument zal de verpleegkundigen helpen de dagelijkse arbeid op de 
afdelingen te organiseren en de status van hun beroep in de gezondheidszorg 
van Ghana te sterken. Deze studie presenteert de werkzaamheden van 
verpleegkundigen vanuit hun perspectief. Het portretteert de actuele situatie en 
toont mogelijke wegen naar een voortzetting van de professionalisering.  


