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Woord vooraf
Een geneeskundestudent die zijn studie combineerde met een promotieonderzoek
voor medische ethiek vroeg of hij eens met mij mocht meelopen als ik patiënten
bezocht – ik werk als humanistisch geestelijk verzorger in het AMC – en hij wilde
meer te weten komen over hoe mensen zich voelen als zij in het ziekenhuis zijn
opgenomen.
We komen bij een man van in de zestig. Hij ligt alleen in een twee
persoonskamer, zijn hoofd vastgeschroefd aan een soort korset met gewichten
aan zijn hoofdeinde. Hij is van de trap gevallen en moet nu wachten totdat een
operatie mogelijk is. Door het gevaar van een dreigende dwarslaesie ligt hij strak
op het zogenaamde cirkelbed.
We gaan zo staan dat hij ons gemakkelijk kan zien. Hij vertelt over zijn
vrouw die aan alzheimer lijdt en zijn zorgen om haar. En over wat hij nu het meest
mist: het orgelspel. Van beroep is hij slager, maar al veertig jaar speelt hij elke
vrijdagavond voor zichzelf orgel in een kerk. Hij is niet gelovig, zijn ouders waren
het wel. We praten over Bach, zijn muziek en zijn voettochten door Duitsland op
weg naar de volgende aanstelling in een andere stad. Hij weet er alles van.
De man begint steeds meer te stralen. Een verpleegkundige komt binnen en stelt
voor om hem straks met bed en al te kantelen om doorligplekken te voorkomen.
Hij probeert het eerst wat af te houden, is duidelijk bang, maar geeft dan langzaam
toe. Als wij vertrekken zegt hij dat hij blij is dat hij zijn verhaal aan ons heeft kunnen vertellen.
Naderhand denken we: hoe is het mogelijk, wat een levenslust vertoont
deze man, ondanks het feit dat hij volledig ‘vastzit’. Hoe zouden wij ons zelf
voelen? We bemerken bij onszelf angst, maar ook een beetje moed – we voelen
ons door dit gesprek enigszins opgetild.
De student vertelt dat hij ontzag voelt voor deze man, en dat hij zich
ergens wel vereerd voelde door diens openhartigheid. Hij zegt dat er tijdens de
opleiding niet veel aandacht werd besteed aan zulke gevoelens.
De student en ik vonden dat we een waardevolle ervaring hadden gekregen in het contact met deze patiënt. Dat maakte me nieuwsgierig naar hoe het
ervaren medische professionals verging: krijgen ook zij door de contacten met
patiënten iets wat voor hen – persoonlijk – waarde heeft? Het raakte mijn interesse naar het existentiële aspect van hún ervaring: ik wilde weten hoe zij hun
ontvankelijkheid beleven. Wat betekenen persoonlijke indrukken in patiëntencontacten voor professionals voor wie functioneel handelen, met oog op het goede
voor de patiënt, zo belangrijk is? Zo begon mijn onderzoek.
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1.

Inleiding
De ontvankelijkheid van zorgverleners

In dit hoofdstuk laat ik zien hoe ik tot mijn probleemstelling kom, formuleer
van daaruit mijn vraagstelling en zet de methode van mijn onderzoek uiteen.
Om te weten te komen wat zorgverleners in hun contacten met patiënten
menen te ontvangen en welke plek dit krijgt, spiegel ik hun ontvankelijkheid
aan visies op de verhouding tussen zorgverlener en patiënt in opleidings
literatuur, wetenschappelijke artikelen, aanbevelingen en richtlijnen van de
gezondheidszorg en in de principe-, deugd- en zorgethiek als onderdelen van
de gezondheidsethiek. Vervolgens vergelijk ik de relatietheorie van de Duitse cultuurfilosoof Peter Sloterdijk met deze standpunten. Ik concludeer dat
Sloterdijks benadering productief is voor een beter begrip van hun ontvankelijkheid, en onderbouw mijn keuze om zijn theorie als basis en oriëntatie
voor mijn onderzoek te gebruiken. Aan het einde van dit hoofdstuk geef ik
een overzicht van de hoofdstukken.

1.1

Probleem- en vraagstelling

Bij mijn werk als humanistisch geestelijk verzorger in een ziekenhuis maak ik
mee hoe zorgverleners zich inzetten voor hun patiënten en zie ik welke impact
dit op hen heeft. Zo zijn zij vaak persoonlijk betrokken en leven met hun patiënten mee: ze zijn blij als deze vooruitgaan en zijn aangedaan bij tegenslagen. Soms
doen zij meer dan wat strikt tot hun taken behoort en worden zij geraakt door
de reacties van patiënten. Daarbij spelen hun eigen waarden mee: zij kunnen iets
‘vervelend’, ‘mooi’ of ‘ontroerend’ vinden. Hiermee geven zij betekenis aan wat
zij meemaken. Hoe beleven zij dat zelf? Zij zijn grotendeels gericht op de patiënt,
maar vinden zij dat ze in de contacten ook iets verkrijgen wat waarde heeft voor
hen persoonlijk? Dit is het onderwerp van deze studie.
In de loop van mijn onderzoek, dat plaatsvond in de vorm van interviews
met zorgverleners observeerde ik telkens weer dat zorgverleners in hun werk betekenis geven en ook ontvangen; zij doen dat in diverse vormen, die ik in verband heb gebracht met ervaringen als bewogen worden en in beweging komen
13
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(hoofdstuk 3, 5, 6, 7), betrokken zijn en geraakt worden (hoofdstuk 5, 6), leren
en waarde-ervaringen krijgen (hoofdstuk 7, 8).
Mijn observatie dat ontvankelijkheid een belangrijke rol speelt in de zorg
relatie wordt ondersteund door onderzoeken naar wat zorgverleners een bevredigend gevoel geeft – of hen juist uitput. Zo stelt de Amerikaanse arts Tait
Shanafelt (Shanafelt et al., 2009) dat zorgverleners patiëntencontacten als zingevend ervaren. Een gebrek aan aandacht voor ervaringen die voor de zorgverleners
zelf betekenisverlenend zijn, zou een van de oorzaken zijn van burn-out.1 Onderzoeken naar wat sommige wetenschappers normatieve professionaliteit noemen
(Jacobs et al., 2008; Van den Ende, 2011), komen tot de conclusie dat (al dan
niet) impliciet gehanteerde waarden van professionals een kenmerkend en intrinsiek, maar vaak niet voldoende besproken ‘normatieve’ component van professionaliteit zijn. In de dagelijkse praktijk vormen zij een bepalend onderdeel
van de manier waarop professionals op een persoonlijke wijze hun strategieën
afstemmen en hun oordelen en beslissingen wegen.
In de gezondheidszorg is er niet alleen steeds meer aandacht voor de
patiënt, maar ook voor de zorgverlener als professional en persoon. Dit valt af
te lezen aan de veranderende focus op zorgverlening, zoals in de verschuiving
van physician-centered via patient-centered naar relationship-centered zorg van
de laatste tien jaar (Beach, 2006, 3-8; Dobie, 2007, 422-427). Bij de laatste
vorm van zorg wordt onderkend dat in de relatie een wisselwerking plaatsvindt
waarin ook zorgverleners ontvankelijk zijn. Deze wisselwerking zou een positieve

‘Burnout is a pervasive problem among physicians. The burnout syndrome is
characterized by losing enthusiasm for work (emotional exhaustion), treating people
as if they were objects (depersonalization), and having a sense that work is no longer
meaningful (low personal accomplishment).’ Ook in andere onderzoeken komt volgens
Shanafelt naar voren dat er een negatieve samenhang bestaat tussen burn-out en de
hoeveelheid tijd die aan de betekenisvolle kanten van het werk kon worden besteed
(Shanafelt, 2009): ‘A majority (68%) reported that patient care was the aspect of work
that they found most meaningful.’ ‘Although previous studies have suggested a link
between physician burnout and workload, autonomy, medical mistakes, malpractice
suits, and difficulty balancing personal and professional life, there is little information
regarding an association between the meaning that physicians derive from their work
and their vulnerability to burnout. In the present study, we found a strong relationship
between the amount of time that physicians spent in the aspect of work they find most
personally meaningful (career fit) and burnout’ (Shanafelt et al., 2009). Aan de andere
kant is het ook zo dat de gevoelens die door contact kunnen ontstaan (zoals compassie)
de zorgverlener onder bepaalde omstandigheden kwetsbaar maken en tot stress kunnen
leiden. Daarom wordt gesteld dat het van groot belang is om via zelfreflectie in contact
te blijven met datgene wat persoonlijk als waardevol wordt ervaren (Shanafelt, 2009).
Zie ook noot 72.

1
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invloed hebben op de kwaliteit van de zorg en van waarde zijn voor patiënt en
zorgverlener, ook al kan de wisselwerking zelf zowel een positieve (bijvoorbeeld
vreugde, bevrediging) als negatieve (bijvoorbeeld verdriet, falen) ervaring op
leveren.

1.2

Ontvankelijkheid als onderzoeksgebied: een definitie

Zorgverleners zeggen vaak dat ze ‘altijd iets terugkrijgen’ in de contacten met
patiënten. Betekent dit dat zij niet alleen zorg leveren, maar zelf ook in zekere
zin worden ‘verzorgd’? Dat zou verwijzen naar een vorm van wisselwerking in
de zorgrelatie. De zorgrelatie krijgt recentelijk veel aandacht in de pers. Het gaat
daarbij om kritische uitlatingen over ‘zorgzwaarte’ en toenemende verzakelijking
tegenover de persoonlijke waarde-ervaringen van zorgverleners.2 Zorgverleners
geven daarin echter ook aan dóór het werken met mensen iets te verkrijgen wat
positieve of negatieve waarde voor hen heeft. Ik benoem dit fenomeen van het
‘verkrijgen’ door zorgverleners als ontvankelijkheid.
In dit proefschrift hanteer ik een definitie van ontvankelijkheid in drie
betekenislagen. Ontvankelijkheid verwijst naar het fenomeen dat men iets ontvangt, maar ik gebruik de term tevens in een andere betekenislaag, die van hoe
men ontvangt. Ontvankelijkheid is niet alleen maar het gegeven dat men ontvangt, maar evengoed verwijst de term naar de mogelijkheid van en openheid
voor ontvangen. Ten slotte verwijst ontvankelijkheid ook naar een emotionele
betekenislaag: naar de ervaring van het ontvangen.
Het begrip ontvankelijkheid verbindt dus (1) het feit of de handeling
(ontvangen) met (2) de houding en (3) de ervaring van de ontvangende persoon.
De drie betekenislagen zijn niet strikt van elkaar te scheiden: zij zijn onderdelen
Zie bijvoorbeeld De Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad: ‘Zuster Trees neemt
de tijd voor iedere patiënt, op die manier lukt het haar om een band op te bouwen.
Een goed contact maakt haar werk leuker en ook makkelijker. (…) de kern van haar
vak blijft voor haar toch de relatie met de patiënt.’ De hoofdverpleegkundige vertelt
over ‘vroeger’, toen bijvoorbeeld een vrouw elk oud en nieuw in hetzelfde bed lag,
wegens het mooie uitzicht: ‘Zulke momenten waren voor ons ook leuk!’ (in de Groene
Amsterdammer-special ‘De menselijke zorgfabriek’ van 26 juni 2014, ‘Doorgaan is
makkelijker dan opgeven’ door Margalith Kleijwegt, p. 25 en 30.
Sibrand Schepel, gepensioneerd plastisch chirurg, werkt als vrijwilliger mee aan
operatiemissies in Afrika, Azië en Zuid-Amerika; ‘Vermoeiend? Ik heb me in tijden
niet zo goed gevoeld als in de afgelopen jaren. Dit werk geeft me zóveel energie.’
’De dankbaarheid van de mensen die je ontmoet is ontroerend.’ ‘Dat ik elders in de
wereld zoveel mensen kan helpen een beter leven op te bouwen, geeft me een hoop
voldoening.’ In: NRC Weekend, rubriek ‘De derde helft’ zaterdag 31 mei en zondag 1
juni 2014. Interview van Gijsbert van Es met Sibrand Schepel.
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van één interactie. Een ontvankelijke opstelling maakt ontvangen mogelijk, maar
soms ontvangen zorgverleners ook iets van hun patiënten zonder dat ze een duidelijke openheid daarvoor hebben. Feit en handeling zijn niet per se van de
houding afhankelijk.

1.3

De vragen van mijn onderzoek

Om deze betekenisaspecten van ontvankelijkheid nader te onderzoeken, wilde
ik weten welke rol ontvankelijkheid speelt in het denken over professionaliteit en
wat zorgverleners in de praktijk ontvangen door hun patiëntencontacten. Hoe
zien de contacten eruit als zij iets (menen te) ontvangen? Ik constateerde dat in
de zorgpraktijk niet veel gesproken wordt over ‘iets krijgen of ontvangen’, en er
evenmin over geschreven is in de literatuur over zorg. Daarom stel ik tevens de
vraag of ontvankelijkheid kenmerkend is voor de zorgverlening, of hoogstens
als een bijkomstigheid moet worden gezien. Hoe gaan zorgverleners met hun
ontvankelijkheid om en hoe wordt deze door hen en door de beroepsliteratuur
gewaardeerd?
In de literatuur komt het aspect van de ontvankelijkheid en ontvangen
niet of slechts indirect aan de orde.3 De aandacht gaat vooral uit naar twee aspecten:
1. het behalen van voornamelijk medisch-technische doelen (zoals genezing
of het in de hand houden van chronische ziektes);
2. een patiëntgerichte, holistische zorgverlening4 (de ‘hele persoon’ moet behandeld worden, niet slechts het lichaam; ‘de patiënt centraal’: ‘Het zal je
moeder maar wezen’5).
In beide gevallen ontbreekt een gerichtheid op de zorgverlener als persoon. Zo
wijst Durante (2009) met betrekking tot de tweede, holistische benadering op
3

Zie 1.11-1.12 en 7.3.

Zie bijvoorbeeld https://www.nivel.nl/anne-marie-plass (geraadpleegd 06-092013): ‘In het onderzoekprogramma “Vraaggestuurde zorg” [van NIVEL] staat het
Perspectief van de Patiënt centraal. Patiënten en cliënten hebben in de afgelopen jaren
een meer centrale rol gekregen in de sturing van de gezondheidszorg: autonomie en
“empowerment” zijn daarbij belangrijke begrippen.’

4

Vanaf 2006 liep in het amc een aantal jaren een breed gedragen campagne met
de titel ‘Het zal je moeder maar wezen’, om de dienstverlening aan patiënten te
verbeteren: http://www.amc.nl/web/Het-AMC/Organisatie/Patientendienstverlening.
htm (geraadpleegd 06-09-2013).

5

16

Inleiding

het gevaar dat de zorgverlener daarbij wordt gereduceerd tot functionaris die de
wensen van patiënten moet vervullen. De ‘hele-persoon-benadering’ wordt dan
alleen op de patiënt toegepast. Volgens Durante wordt er onvoldoende gelet
op het feit dat zorgverleners moeten balanceren tussen verschillende rollen. Zo
kunnen zij ziekenhuismedewerker, opleider of lid van een familie of van een andere gemeenschap zijn. De daarmee verbonden belangen lopen soms uiteen. Dit
draagt ertoe bij dat zij als professional en als mens kwetsbaar zijn.
Mijn onderzoek richt zich op de rol die ontvankelijkheid bij hun professionaliteit speelt. Ik veronderstel dat ontvankelijkheid te maken heeft met
kwetsbaarheid, in positieve en negatieve zin. Zorgverleners zouden bijvoorbeeld
ontroerd maar ook gekwetst kunnen worden. Dankbaarheid en vertrouwen van
patiënten kunnen hen blij maar ook verlegen maken. Door patiëntencontacten
zouden zorgverleners zich soms leeg of verdrietig kunnen voelen, of zelfs ervaringen krijgen die niet te verdragen zijn. De betekenis die een ervaring voor hen
heeft, speelt hierbij een rol. Mijn verwachting was dat de visie die zorgverleners
hebben op hun ontvankelijkheid zichtbaar zou worden in de wijze waarop zij
betekenis geven aan hun ervaringen (‘mooi’, ‘erg’). Omgekeerd zouden de antwoorden op de vraag naar wat zij ontvangen, laten zien hoe zorgverleners zichzelf
emotioneel en normatief beleven. Van daaruit wilde ik belichten welke mogelijkheden zorgverleners in de praktijk hebben om persoonlijke ontvankelijkheid te
hanteren.
Ervan uitgaande dat zorgverleners in zorgrelaties ontvankelijk zijn, stel ik in dit
onderzoek de volgende drie vragen:
1. Hoe ontvangen zij iets in de zorgrelatie? (hoofdstukken 2, 3, 4, 5 en 6)
2. Wat ontvangen zij? (hoofdstukken 6 en 7)
3. Waarvoor gebruiken zij hun ontvankelijkheid en datgene wat zij ont
vangen? (hoofdstukken 3, 6, 7 en 8)
De uitwerking en beantwoording van deze vragen draagt bij aan nieuwe kennis
over en inzicht in de opstelling van zorgverleners in patiëntencontacten. Hierdoor kunnen beleidsmakers en zorgverleners keuzes maken die de zelfzorg van
zorgverleners en de patiëntenzorg ten goede komen. Op basis van mijn analyse
van bovenstaande centrale thema’s (‘hoe?’, ‘wat?’, ‘waarvoor?’) stel ik de vraag
naar de ethische drijfveren van het handelen van de zorgverlener. Ik doe dat in
de hoofdstukken 3, 4, 6 en 7, en vooral in hoofdstuk 8. Daarbij wil ik te weten komen of de ethiek van de zorgverlener, dat wil zeggen diens visie op goed
handelen (professioneel) en goed leven (persoonlijk), volledig te herleiden is tot
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waarden en keuzes die diens gevende rol benadrukken: door de beroepsgroep geformuleerde principes (zoals goed doen, geen schade toevoegen, respect voor de
autonomie van de patiënt en rechtvaardigheid) of het streven naar onberispelijk
gedrag (o.a. integriteit), of algemene waarden, zoals menslievendheid. Komen
bij zorgverleners ook waarden ter sprake die te maken hebben met hun ontvankelijkheid?
De thema’s waarop de vraagstelling zich richt, komen steeds terug in het
betoog en worden verder ontwikkeld: zo onderzoek ik betekenisvolle ervaringen
in hoofdstuk 3 in samenhang met de mogelijkheid te oefenen en te leren, in
hoofdstuk 4 in samenhang met visies op giften krijgen, daarna met betrekking
tot geraakt worden (hoofdstuk 5), tot betrokkenheid (hoofdstuk 6) en tot kennis verkrijgen (hoofdstuk 7). Betekenis wordt uiteindelijk verder uitgewerkt in
hoofdstuk 8, dat over waarde-ervaringen gaat en de vraag stelt waarvoor zorgverleners ontvankelijk (willen) zijn.

1.4

Methodische aanpak

1.4.1 Begripsbepaling

Wat de terminologie betreft, heb ik in de vorige paragraaf het overkoepelende
begrip ontvankelijkheid van een definitie voorzien. Met de termen ‘geven’, ‘krijgen’ en ‘ontvangen’ werk ik met het oog op de immateriële kant van de zorg
relatie, waar zorgverleners bijvoorbeeld waardering of commentaar van patiënten
kunnen krijgen. ‘Krijgen’ en ‘ontvangen’ hanteer ik daarbij als synoniemen. Wel
is de inhoud van datgene wat verkregen wordt doorgaans iets concreter of meer
afgebakend dan bij het ontvangen. Zo kan de behandelaar ook kritiek, tips,
professionele complimenten of zelfs taart van de patiënt krijgen. Mocht hij of zij
iets als ‘ontvangen’ ervaren, dan zou dit ook minder concreet kunnen zijn, zoals
een stimulans, het openen van een onverwacht gebied, het verkrijgen van nieuwe kennis, waardering of een nieuwe uitdaging. Het onderzoek van dit gebied
brengt de hiermee verbonden waarden en de betekenisgeving van individuele
zorgverleners en van hun professionele conventies aan het licht.
1.4.2 Verantwoording van de kwalitatieve aanpak

In deze deelparagraaf ga ik kort in op algemene kenmerken van mijn kwalitatief
onderzoek. Daarna bespreek ik onderdelen ervan meer specifiek.
Ik heb voor mijn dataverzameling via interviews een kwalitatieve benadering gekozen omdat in kwalitatieve onderzoeken de betekeniswereld achter
interacties, processen, gedragingen, gevoelens en ervaringen op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden onderzocht (Maso & Smaling, 2004). De
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 ethode van kwalitatief onderzoek registreert immers de ervaringswereld op een
m
directe en explorerende manier. Zij bestudeert ‘mensen voornamelijk (…) als
wezens die hun wereld grotendeels construeren door hun eigen betekenisgeving,
betekeniservaring en al dan niet verantwoordelijk gedrag’ (p. 10). Hierop richt
zich ook de vraagstelling van mijn onderzoek.
Bij kwalitatief onderzoek wordt geen (identieke) herhaalbaarheid nagestreefd, maar zijn juist de specifieke en unieke omstandigheden van belang. In
mijn onderzoek zorgt de rapportage van de uitvoering en de reflectie op mijn
materiaal voor betrouwbaarheid. Hierdoor wordt het onderzoek navolgbaar en
toetsbaar. Ik heb toetsbaarheid ook nagestreefd door een scheiding aan te brengen tussen de beschrijving en de interpretatie van mijn data. Verder heb ik voor
dit doel gebruikgemaakt van verschillende theoretische gezichtspunten voor de
verzameling en interpretatie van de data (theoretische triangulatie).
Interne validiteit wordt hierbij nagestreefd door de deugdelijkheid van
de argumenten en de redenering. Ik kwam tot de analyse van mijn data via de
methode van constante vergelijking en met behulp van verkennende begrippen.
Externe validiteit wordt meestal opgevat als generaliseerbaarheid van
onderzoeksconclusies, bijvoorbeeld door representatieve steekproeftrekking. Bij
kwalitatief onderzoek gaat het er echter niet om hoe vaak een verschijnsel voorkomt. Ik heb getracht de variatie(breedte) weer te geven. Bruikbaarheid van de
bevindingen die ervoor zorgt dat de resultaten overdraagbaar zijn, wordt hier
zichtbaar in de afsluiting van alle hoofdstukken en in het bijzonder hoofdstuk 9,
Conclusie, waarin aanbevelingen worden gegeven.
Als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid en validiteit beschouwen Smaling en Maso (2004, 72) de persoonlijke inzet van de onderzoeker. Zij
spreken in die samenhang van communicatieve validiteit en het belang van een
dialogische relatie tussen onderzoeker en datgene wat wordt onderzocht. Door
de juiste balans tussen afstand en nabijheid wordt de subjectieve inzet dan ook
niet gezien als aantasting van objectiviteit. In dit onderzoek werd persoonlijke
betrokkenheid van mij als onderzoeker bewust ingezet met het doel om door
eigen interesse tot een goede verstandhouding te komen. Dit gebeurde om recht
te kunnen doen aan het object van deze studie (methodische objectiviteit van
kwalitatief onderzoek; Maso & Smaling, 2004, 79). Door me denkbeeldig in de
geïnterviewden te verplaatsen (‘perspectiefneming’; Maso & Smaling, 2004, 80)
werd bereikt dat subjectiviteit niet voor vertekening zorgde, maar juist toegang
verschafte tot hetgeen ik wilde verkennen (zie Deutscher, 1983).
Het bewust inzetten van de eigen subjectiviteit leidt tot een houding die
Maso en Smaling ‘openhartigheid’ en zelfinzicht noemen (Maso, 1995). Deze
onderzoeksgerichtheid bevordert in hun ogen de mogelijkheid om inzichten ‘te
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ontvangen’. In verband met het afnemen van interviews menen zij: ‘Bij openhartigheid moet gehandeld worden: men moet iets zeggen. Deze actieve, “zendende”
vorm van openheid zal de openheid van geest die meer “ontvangend” is, uiteindelijk zelfs bevorderen’ (p. 112). Door dit actief ‘ontvankelijke’ karakter van de
kwalitatieve onderzoeksmethode sloot deze inhoudelijk aan bij het thema van
mijn onderzoek.
1.4.3 Selectie

Voor het empirisch gedeelte werden elf verpleegkundigen en elf artsen uitgenodigd. Deze beroepsgroepen heb ik gekozen vanuit de veronderstelling dat zij
in bijzondere mate zijn gericht op medisch handelen. De plek die ontvangen
juist in hun contacten inneemt, zou daardoor het verschijnsel ontvankelijkheid
van zorgverleners scherp kunnen stellen. Het ging om kwalitatieve interviews
met halfopen vragen. Hierbij werd met het oog op de externe betrouwbaarheid
(validiteit) gekozen voor de variatie qua leeftijd, gender, afdeling en ziekenhuis.
Door doelgerichte steekproeftrekking (gelet op de bovengenoemde categorieën)
en een enkele keer de hantering van de sneeuwbalmethode voor de werving (een
geïnterviewde noemt een nieuwe kandidaat voor een interview) werd getracht de
variatie van het materiaal te waarborgen. Het aantal geïnterviewde zorgverleners
was afhankelijk van de opgetreden verzadiging in het onderzoeksmateriaal. Die
werd merkbaar toen geen nieuwe relevante gezichtspunten meer zichtbaar werden. Respondenten werden geselecteerd uit verschillende afdelingen binnen twee
academische ziekenhuizen en drie perifere ziekenhuizen. De keuze van de af
delingen is tot stand gekomen door de sneeuwbalmethode, aanbeveling door
collega’s en nagestreefde variatie. Ik heb gezorgd voor een evenwichtige spreiding
qua leeftijd (van beginnend tot zeer ervaren) en geslacht om eventueel specifieke (o.a. gender)kenmerken te kunnen aanwijzen. Respondenten van andere
ziekenhuizen dan waar ik zelf werk, zijn gekozen om enerzijds te zorgen voor een
breder draagvlak voor mijn onderzoeksresultaten en om anderzijds te voorkomen
dat deze bepaald zouden kunnen worden door mijn eigenschap als onderzoeker
én collega. Alle 22 aangeschreven zorgverleners gingen positief op mijn verzoek
in.
In de brief die ik aan de respondenten heb verstuurd, heb ik verteld over
mijn achtergrond en heb ik de onderzoeksvraag weergegeven en de vorm van de
geplande onherkenbaarheid van de gegevens beschreven. Er worden geen namen van personen of van het ziekenhuis genoemd, en zo mogelijk wordt de
afdeling waaraan de zorgverlener is verbonden onherkenbaar gemaakt. Ik heb
aangegeven dat de uitgewerkte versie van het interview zou worden opgestuurd
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en van commentaar kon worden verzien (member check). Ook vroeg ik of ik met
eventuele vragen of voor een vervolginterview terug zou kunnen komen.
1.4.4 Interviews

De interviews duurden een halfuur tot een uur en vonden meestal op mijn werkkamer plaats. Dit met het oog op de rust en ruimte voor persoonlijke reflectie.
De zeven zorgverleners van andere ziekenhuizen heb ik op de desbetreffende
locatie geïnterviewd. De interviews werden opgenomen en door mij getranscribeerd. Dat droeg bij aan een goede materiaalkennis, waarbij het proces van sorteren en interpreteren al begon. Alle getranscribeerde interviews werden teruggestuurd naar de respondenten en door hen goedgekeurd. Op verzoek werd één
te persoonlijke passage verwijderd. De gegevens zijn geanonimiseerd en worden
zorgvuldig gearchiveerd en afgesloten bewaard tot vijf jaar na publicatie van het
onderzoek. Deze gegevens en ander vastgelegd materiaal zijn desgevraagd in het
AMC door andere onderzoekers in te zien.
Voor de interviews heb ik een topiclijst gemaakt. De interviews hadden
een halfopen structuur, waarbij is gestreefd naar een dialogische relatie en gespreksvoering met de geïnterviewden.
Om de onderzoeksvragen naar het ‘hoe’, ‘wat’ en ‘waarvoor’ van het ontvangen van zorgverleners te kunnen beantwoorden, ben ik in het interview uitgegaan van de volgende vragen:
1. Heeft u het gevoel dat u wel eens iets ‘krijgt’ in het contact met een patiënt?
2. Kunt u zich herinneren dat een patiënt u om de een of andere reden raakte?
3. Heeft u het gevoel dat u soms iets nieuws leert door het contact met een
patiënt?
Door deze vragen werden de geïnterviewde zorgverleners uitgenodigd om vooral persoonlijke verhalen te vertellen waarin hun visies op ontvankelijkheid tot
uitdrukking zouden komen. Tijdens de interviews ben ik ingegaan op wat de
geïnterviewden zeiden en stelde ik vragen ter verheldering en verdieping van
mijn onderzoeksvragen, zoals: ‘Was datgene wat u leerde voor u persoonlijk van
belang?’ ‘Waren er wel eens conflicten tussen wat u persoonlijk en professioneel
van waarde vond?’ ‘Wat heeft u bewogen om dit vak te kiezen?’ ‘Heeft u een
levensbeschouwing?’ Hiermee kon ik te weten komen welke betekenis zorgverleners toekennen aan datgene wat zij verkrijgen, welke waarden voor hen eraan
ten grondslag liggen en hoe hun persoonlijke en professionele waarden zich verhouden tot ontvankelijkheid.
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De deels al aan het onderzoek voorafgaande kennis heb ik voor het veldwerk zo
veel mogelijk tussen haakjes gezet (bracketing) om zo onbevooroordeeld mogelijk
op alle uitspraken in de interviews in te kunnen gaan. Het ging bij deze kennis
zowel om praktische (mijn beroepsmatige ervaringen met zorgverleners) als om
theoretische kennis (bijvoorbeeld visies op professionele contacten van Beauchamp & Childress en Ten Have).
1.4.5 Analyse

De transcripten van de interviews zijn eerst open gecodeerd, waardoor ik tot
begrippen kwam als ‘geraakt’, ‘geestelijk zwaar’ en ‘afstand houden’. Delen tekst
met dezelfde code zijn vergeleken op verschillen en overeenkomsten (axiaal gecodeerd). Dat betrof bijvoorbeeld stukken uit de interviews die gaan over een
negatief ervaren betrokkenheid of over een toename aan werkplezier. Daarna
werden samenhangen en structuren gezocht (selectief coderen). Voor de verdere
verwerking van het empirisch materiaal in relatie tot mijn onderzoeksvragen gebruikte ik attenderende begrippen (sensitizing concepts) zoals Sloterdijks ‘sferen’
en ‘oefenen’ (hoofdstuk 2, 3) of ‘betrokkenheid’ (hoofdstuk 6) en filosofische,
sociologische en praktijkgerelateerde literatuur (zie 1.4.6). De gegevens uit de
interviews werden vergeleken met de literatuur, er werden relaties gelegd en er
ontstond een model waarin de codes hun plaats kregen (gefundeerde theoriebenadering (Glaser & Strauss, 1967)). Door verschillende theorieën over verschijnselen (bijvoorbeeld medelijden (6.6)) met elkaar te vergelijken, zorgde ik
voor theoretische triangulatie.6 Mentale triangulatie ontstond doordat ik verschillende mogelijke interpretaties (bijvoorbeeld over eigenbelang (hoofdstuk
4)) overwoog.
Met het oog op validiteit heb ik in de loop van het onderzoek de hoofdstukken laten lezen aan mijn promotoren, aan wetenschappers en professionals van binnen en buiten de UvA en aan een interne groep promovendi (peer
debriefing en examination) die maandelijks hun onderzoeken met elkaar bespreken. Zij leverden kritisch commentaar op de interpretatie, dat ik in het onderzoek heb verwerkt.
Om de deugdelijkheid van de argumentatie en de redenering verder te
kunnen waarborgen, heb ik mijn gedachten vastgelegd in memo’s over indrukken met betrekking tot mezelf, de respondent en mijn eigen ervaringen op het

Theoretische triangulatie: het vergelijken van verschillende theoretische
gezichtspunten voor eenzelfde verschijnsel; mentale triangulatie: verschillende
mogelijke interpretaties overwegen. Triangulatie kan leiden tot overeenstemmende
maar tot ook uiteenlopende resultaten (Smaling, 2004, 69, 72).
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gebied van de zorgverlening (bijgewoonde toonaangevende oraties, promoties,
beleid ten aanzien van het omgaan met patiënten enzovoort). Uiteindelijk worden voor de systematische boekhouding (audit trails) alle documenten, notities
en opnames van interviews bewaard.
Concreet heb ik voor de betrouwbaarheid van dit onderzoek in het materiaal van de interviews – behalve naar overeenkomsten – ook naar extreme gevallen
gezocht. Door aandacht te geven aan contrasten kreeg ik een beeld van de voorkomende variatie van dat wat ik wilde onderzoeken (Wester, 1995).
De beschrijvingen zijn daarbij gescheiden weergegeven van de aansluitende interpretaties. De interpretaties van de ervaringen van zorgverleners kwamen
op grond van de narratief-hermeneutische werkwijze tot stand, door middel van
mijn onderzoeksvragen en het gekozen theoretisch materiaal. (Ricœur, 1989,
Gadamer, 1991, Sools, 2012). Bij deze methode worden particuliere verhalen
(interviews) en algemene verhalen (visies, richtlijnen) op een beschrijvende manier benaderd. Op grond van deze werkwijze wilde ik tijdens de interviews en
in de analyse daarna de verhalen van zorgverleners ‘verstaan’ (Gadamer, 1991,
106). Ik was bewust van mijn eigen vooronderstellingen en van de motiverende
achtergrond van mijn eigen vragen waarmee ik de antwoorden in de interviews
begreep en uitlegde. In deze verhalen (bijvoorbeeld over hoe zorgverleners zich
eens geraakt hebben gevoeld (hoofdstuk 5)) geven zorgverleners betekenis aan
bepaalde ervaringen en brengen die in samenhang met andere ervaringen. Mijn
interpretatie van de uitspraken van zorgverleners legde ik tijdens de interviews
in vragen of opmerkingen aan hen voor. Dat leidde tot verdere uitwisseling en
afstemming. Door deze methode te gebruiken, verkreeg ik inzicht in de subjectieve ervaring van zorgverleners. De betekenis die de beschreven ervaringen voor
zorgverleners hebben, werd steeds verduidelijkt in de context van hun professionele en hun persoonlijke taalvelden.
Hoe zorgverleners de contacten met patiënten concreet beleven, heb ik
vergeleken met objectieve standaarden en (professionele) waarden. Hierdoor
kon ik in hun uitspraken ook (meer impliciete) betekenissen blootleggen. Wat
bedoelt een zorgverlener bijvoorbeeld als hij niet wil spreken over ‘iets krijgen’
van patiënten en meent dat het eerder om een uitwisseling gaat in de ‘interactie’
met patiënten (4.2)? Ik heb erop gelet hoe persoonlijke verhalen zich verhouden tegenover mainstream verhalen en waar weerstand wordt geboden tegenover
dominante verhalen (Sools, 2012) (niet of wel naar een begrafenis gaan (6.7)
of omgaan met afstand en nabijheid (5.4, 6.5, 6.7)). Voor de analyse van deze
verhouding heb ik de verhalen geanalyseerd en geïnterpreteerd in het licht van
de gekozen literatuur.
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Ik ging daarbij van het empirisch materiaal naar de theorie en weer terug naar
het empirisch materiaal. Deze methodiek noem ik spiegelen. Door op deze wijze
steeds opnieuw de analyse van de interviews te verweven met, te spiegelen aan de
literatuur uit de professionele context en met filosofische beschouwingen kon ik
mijn analyse verhelderen en mijn betoog vorm geven.
1.4.6 Literatuur

Bij de keuze van de literatuur heb ik me gebaseerd op bronnen uit de volgende
gebieden: onderzoek naar de professionele praktijk van zorgverleners, literatuur
die voor het onderwijs is bedoeld, professionele richtlijnen, ethische theorieën
die in de gezondheidszorg worden gebruikt, sociaalwetenschappelijke literatuur
en filosofische reflectie. Bij het wetenschappelijk onderzoek over zorgverlening
zocht ik naar de ervaring van betekenis bij het werk, naar voldoening in het algemeen en burn-out, kennis, ervaring, tevredenheid en geraakt worden bij artsen
en verpleegkundigen. Ik koos deze artikelen op grond van het sneeuwbaleffect,
de actualiteit en aanbevelingen door andere onderzoekers en door gebruik te maken van PubMed en PsycInfo met behulp van de zoektermen ‘Philosophy, Medical’, ‘Philosophy, Nursing’, ‘Communication’, ‘Physician-Patient Relations’,
‘Nurse-Patient Relations’, ‘Ethics’, ‘Outcome and Process Assessment’, ‘Physicians/psychology’, ‘Job Satisfaction’, ‘Burnout, Professional’, ‘Values’, ‘Physicians
expectation’, ‘Job Satisfaction/ exp Values/ or work values’, ‘Personnel Attitudes
& Job Satisfaction’ en ‘Occupational stress’.
Verder heb ik gebruikgemaakt van wetenschappelijke literatuur over communicatie (1.6-7, 2.1, 4.2, 5.3) en ethiek (1.10-13, 4.2-3, 8.2, 8.8) die in de
opleiding van zorgverleners wordt gehanteerd. Hierin wordt immers zichtbaar
hoe er over de aard van zorgrelaties en over wenselijke gedrag van zorgverleners
wordt gedacht. Het laat daarmee ook de plek zien die expliciet of impliciet aan
hun ontvankelijkheid wordt toegekend. De ervaringen en beroepsopvattingen
van zorgverleners in de interviews heb ik afgezet tegen hun professionele standaarden, zoals zij bijvoorbeeld worden verwoord in opleidingsliteratuur (1.7,
4.3, 5.5, 6.2-4), richtlijnen van de KNMG (1.5, 1.11) en aanbevelingen van de
Raad voor Volksgezondheid (1.7, 4.3). Ik heb gebruikgemaakt van enkele voorbeelden van wetenschappelijke literatuur voor het curriculum van genees- en
verpleegkundestudenten en medisch of verpleegkundig werkenden, De Haes et
al. (1999), Kaptein et al. (2010), Silverman et al. (2006), Van Esch et al. (2007),
Offringa et al. (2008), Hijdra & Vermeulen (2008), Schouten (2004), Cox et
al. (2008), Wouda et al. (2000) en Smits (2004). Dit materiaal heb ik gekozen
omdat ik er relevante en vernieuwende visies in vond over de relatie tussen zorgverlener en patiënt, over communicatie, vormen van ontvankelijkheid en meer
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specifiek ook over het verkrijgen van betekenis en kennis. Omdat de literatuur
voor het onderwijs is geschreven, verwachtte ik visies die vorm geven aan de
medische professionaliteit.
Daarnaast heb ik verwezen naar sociologisch-filosofische literatuur, zoals
die van Kunneman (1996, 2005, 2007), Komter (2003), Osteen (2002), Van
den Ende (2011) en Jacobs et al. (2008). Hiermee kon ik vanuit verschillende
invalshoeken ontvankelijkheid belichten in het kader van het onderscheid tussen
leefwereld en systeemwereld (1.8), cultureel bepaalde opvattingen over (giften)
‘geven en ontvangen’ (4.5) en de rol die emoties en normativiteit spelen bij de
professionaliteit (1.10, 1.13, 8.1).
Naast deze meer praktijkgerelateerde literatuur heb ik filosofische theorieën gebruikt waarmee ik de ervaringen van zorgverleners kon thematiseren
en analyseren; op die manier worden onderliggende ontologische en epistemo
logische aannames in de uitspraken van de geïnterviewden zichtbaar. Deze filosofische theorieën heb ik deels globaal ingezet, richting gevend aan mijn onderzoek (Maurice Merleau-Ponty (7.5) en Hannah Arendt (6.7)). Deels heb ik de
theorieën specifiek gebruikt om opvattingen van zorgverleners over ontvankelijkheid die in de analyse naar voren kwamen te kunnen verhelderen. Begrippen
als ‘geraakt worden, ‘betrokkenheid’, ‘empathie’ en ‘ervaring’ kunnen hierdoor
begrepen worden vanuit verschillende discoursen (bijvoorbeeld meer zorgethisch
of meer principe-ethisch georiënteerd). Zo hielpen Martha Nussbaum (8.4)
en Joan Tronto (4.4) om de relatie tussen emoties en waarden te verhelderen.
Schelers visie (6.6) op in- en meevoelen tegenover ‘geïnfecteerd raken’ kon ik
gebruiken om de visie van zorgverleners op empathie te verduidelijken.
Een centrale positie werd daarbij ingenomen door de theorie van Peter
Sloterdijk over existentiële sferen, relaties en immunisering. De filosofisch
theoretische bijdrage van zijn denken loopt als een rode draad door dit onderzoek. Het betreft hier de notie van basale relationaliteit van mensen (‘sferen’) die
de eigenheid van de individuen mogelijk maakt en de ethische visie op het leven
als ‘oefening’ waarin de motivatie wordt beschreven om het eigen leven vorm te
geven door naar excellentie te streven. Op deze visies van Sloterdijk ga ik uitgebreid in in paragraaf 1.14 en in hoofdstuk 2 en 3.
1.4.7 Doel

Ik deed mijn onderzoek om te begrijpen vanuit welke gevoelens en overwegingen
zorgverleners zich ontvankelijk opstellen en welke gevolgen dat voor hen persoonlijk heeft. Meer kennis over hoe, waarvoor en wat zij zelf in patiëntencontacten
ontvangen, kan ertoe bijdragen dat er op professioneel en op persoonlijk niveau bewuste keuzes kunnen worden gemaakt in patiëntencontacten. Daarvoor
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 oesten de voor- en nadelen van ontvankelijkheid in de contacten belicht worm
den. Dit onderzoek zou er dan ook toe kunnen bijdragen dat dit relationele facet
van het zorg verlenen op een passende wijze kan worden geïntegreerd. Ik richt
me daarbij vooral ook op de bijdrage die dit biedt aan de zelfzorg7 van zorgverleners als noodzakelijk onderdeel van goede zorgverlening.

1.5

De uitdagende spanning tussen geven en ontvangen

Na de bovenstaande verantwoording van de onderzoeksmethode keren we terug
naar de inhoud en vraagstelling van dit onderzoek. Welke rol speelt de ontvankelijkheid van professionals in zorgrelaties? Om een eerste indruk te krijgen van
de plek die in de officiële definities van professionaliteit (impliciet) aan ‘ontvangen’ of ‘krijgen’ wordt toegekend, bekijk ik de opvattingen van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). De
relatie tussen geven en ontvangen komt indirect ter sprake in opvattingen over
zorgverlening, zoals in de professionaliteiteisen van de KNMG. De KNMG definieert medische professionaliteit als volgt:
Het geheel van waarden, gedragingen en verhoudingen met de samenleving dat het vertrouwen van mensen in artsen ondersteunt en recht
vaardigt.
Medische professionaliteit veronderstelt wederzijds respect, individuele
verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording. Medische
professionaliteit is de basis voor de overeenkomst van de beroepsgroep
met de samenleving. Voor de patiënt is de professionaliteit van de
arts de basis van zijn vertrouwen in de arts. Vertrouwen dat dagelijks
opnieuw verdiend moet worden. Het dagelijks handelen van artsen is
gebaseerd op rollen en vaardigheden die voortvloeien uit de door alle
specialistische beroepsgroepen geaccepteerde competenties. Medische
professionaliteit is de omvattende rol met daarbinnen 6 te onder
scheiden rollen die door artsen in de praktijk worden gebracht: medisch handelen, kennis & wetenschap, samenwerken, communicatie,
maatschappelijk handelen en organiseren.8 (KNMG, 2007, 2)

Zie het zelfzorg concept van Verhaeghe, 2012, 238. In 8.10 ga ik hier nader op in;
zie ook: ‘Zorg voor de zorgende’ (Maes, 2001).

7

8

Zie ook: rvz (2007), 32.
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De professionele hulp verlenende, zorgende relatie wordt al handelend vorm
gegeven: zorgverleners verlenen zorg, geven aandacht, stellen zich betrokken
op, stemmen zich af op patiënten en gaan in op hun behoeften. De achterliggende visie van deze kenmerken van zorgprofessioneel gedrag is de gerichtheid
van de zorgverlener op de ander, de zorgbehoeftige die afhankelijk is van de
zorgverlener. De patiënt bevindt zich in een kwetsbare positie van waaruit hij
hulp moet ontvangen. Dit doet een appèl op de ethische opstelling van de zorg
verlener. Van hem of haar worden dan ook moreel hoogstaande eigenschappen
en vermogens verwacht.9
De waarden die medische professionaliteit kenmerken (integriteit, altruïsme, respect en verantwoordelijkheid) zijn de basis voor het noodzakelijke vertrouwen. De zorgverlener ontvangt het vertrouwen van de patiënt. Zijn werk is
mede afhankelijk van datgene wat hij van de patiënt krijgt, zoals medewerking
of compliance (therapietrouw).10
Het volgende citaat, net als het vorige afkomstig uit de brochure Medische professionaliteit van de KNMG (2007), geeft een mooie illustratie van
deze wederzijdse afhankelijkheid. Het laat tegelijk het morele spanningsveld zien
waarin ontvankelijkheid zich bevindt, met betrekking tot de autonomie van de
patiënt:
2.2 De arts-patiëntrelatie
De belangrijkste samenwerkingspartner van de arts is de patiënt. De
arts heeft voor een behandeling immers – op grond van de Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst – toestemming nodig van de
patiënt.
Dit is de autonomie van de patiënt. Patiënten zijn kritische consumenten,
die tijdig en goed geïnformeerd willen worden en willen meebeslissen
over hun behandeling. Soms hebben patiënten behoefte aan (acute)
zorg om te overleven of om indringende medische problemen op te
lossen. Deze behoefte is welhaast een intrinsieke behoefte aan curatieve
zorg. (…) Patiënten mogen hoge verwachtingen hebben van de sociale
en communicatieve vaardigheden van de arts. (…)

9

Kaptein et al. (2010), 236.

10

Klok et al. (2009).
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2.3 Medische professionaliteit
Hoewel patiënten mondiger en kritischer zijn, zijn zij ook vaak personen in nood, die behoefte hebben aan zorg en ondersteuning, juist
ook ter behoud van hun autonomie en bij het maken van keuzes.
Patiënten blijven, hoewel mondiger, afhankelijk van hun artsen, en
het is aan artsen om zorgvuldig met deze kwetsbaarheid om te gaan.
(KNMG, 2007, 7; mijn cursiveringen)

Het gaat hier om de waarde die aan autonomie en aan afhankelijkheid wordt
toegekend. De patiënt wordt aan de ene kant als ‘economische’ partner gezien.
Hij is de vrije, zelfstandige ‘consument’, zelfs een ‘meebeslissende’ ‘samenwerkingspartner’ van de arts. Aan de andere kant is hij ‘afhankelijk’ en ‘kwetsbaar’
en heeft hij een ‘welhaast intrinsieke behoefte aan curatieve zorg’.
Tussen de zelfbewuste partner en de – zoals voorzichtig wordt uitgedrukt
– (‘welhaast intrinsieke’) zorgafhankelijke patiënt gaapt een kloof. Hiermee kunnen omgaan vergt grote ‘sociale en communicatieve vaardigheden’ van de professional. Men wil recht doen aan de waardigheid van de patiënt, die hier wordt
verbonden met een actieve houding. Ook de actieve kant van de professional
komt op de eerste plaats. In de visie van de KNMG komen de ontvankelijkheid
en wederkerigheid die vanuit of in de relatie ontstaan vooral naar voren in het
vertrouwen van de patiënt. Dit vertrouwen moet door de zorgverlener worden
‘verdiend’. Het kan in deze visie dus niet worden opgeëist of automatisch tot
stand komen. Het woord ‘verdienen’ maakt duidelijk dat de zorgverlener zich
ook in een afhankelijkheidspositie bevindt. ‘Afhankelijk’ wil hier zeggen dat de
uitkomst van het streven of het gewenste doel niet volledig in zijn beheer ligt.
Het kan zelfs niet als doel op zich worden nagestreefd. Vertrouwen moet blijken,
moet door de patiënt worden gegeven op grond van gedrag dat er niet functioneel op gericht is. Het is een deugd die niet kan worden vertaald in termen van
een economische transactie (Burms & De Dijn, 1986). De zorgverlener zou dus
ten opzichte van het vertrouwen van de patiënt als ontvangende partij kunnen
worden gezien.

1.6

De veranderende relatie tussen zorgverlener en patiënt

In hoeverre zorgverleners zich als ontvangende partij in patiëntencontacten ervaren, zou kunnen samenhangen met hun professioneel zelfbeeld. Dit wordt
mede gevormd door ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Volgens De Haes
et al. (1999) staat de gezondheidszorg in een krachtenveld dat van invloed is op
het prestige, het ethos en de verhouding van zorgverlener tot zorgontvanger. De
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status van de arts was en is voor een deel nog steeds bijzonder hoog. Dit heeft
te maken met zijn kennis en kunde op het gebied van geboorte, leven en dood,
het eeuwenoude hippocratische beroepsethos en zijn cultureel geaccepteerde
paternalistische houding, meent De Haes. Door de invloed van de toegenomen
welvaart en (o.a. feministische) emancipatiebewegingen is de status van de arts
echter gedaald en is de gelijkwaardigheid tussen arts en patiënt toegenomen.
In samenhang met deze emancipatorische ontwikkeling wordt ook aan
verpleegkundigen een meer prominente plaats toegekend in het zorgproces. Zo
worden zij tegenwoordig op grond van wetenschappelijke onderzoeken opgeleid en werken zij op basis van evidence-based practice.11, 12 Het belang van hun
observaties en handelen náást dat van artsen treedt daardoor meer op de voorgrond.13 Voor artsen én verpleegkundigen geldt dat de arbeidsverhoudingen in
de gezondheidszorg door bureaucratisering en professionalisering een zakelijker,
sterker omlijnd karakter hebben gekregen. In samenhang met de toegenomen
gelijkwaardigheid tussen zorgverlener en patiënt wordt ook veel nadruk gelegd
op goede communicatie,14 zowel onderling als ook vooral met patiënten.
Patiënten zijn namelijk, zoals dat heet, mondiger geworden. Zij zijn kritisch en accepteren vaak geen vormen van bevoogding meer. Zij worden dan
ook geacht autonoom te zijn en ‘de regie in eigen hand te houden’. Dit staat
in een gespannen verhouding met hun feitelijke zorgbehoeftigheid of zelfs
zorgafhankelijkheid (Van Heijst, 2005; Verkerk & Widdershoven 2005; Tronto,
1993). Chronische ziekten komen steeds vaker voor en patiënten staan onder

11

Hijdra & Vermeulen (2008).

Onder evidence-based practice wordt het uitvoeren van een handeling door een
beroepsbeoefenaar verstaan die zich baseert op de beste beschikbare informatie over
doelmatigheid en doeltreffendheid. Daarmee wil men ‘magisch denken’ (zichzelf
bevestigende redeneringen) en handelen op grond van ‘tunnelvisie’ (eenzijdig zoeken
naar steun voor de eigen opvatting) vermijden.

12

‘Vanuit de filosofie “The professional in the lead” zijn het uitsluitend de arts en de
verpleegkundige die leiding geven aan het primaire zorgproces’ (amc, 2010, 3).

13

Zie o.a. De Haes et al. (1999) en Kaptein et al. (2010). De vraag is vanuit
welke vooronderstellingen en doelstellingen deze communicatie vorm krijgt. Hoe
expliciet worden onderliggende waarden gemaakt? Worden waarden uit het discours
geëlimineerd om vanuit liberale, utilitaristische ideeën vorm te geven aan de
gezondheidszorg?

14
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toenemende druk om ‘rationeel gezondheidsgedrag’15 te vertonen en eigen verantwoordelijkheid te dragen,16 terwijl ze daar niet altijd toe in staat zijn.

1.7

Rationaliteit versus emotionaliteit

Deze verantwoordelijkheid lijkt vooral om rationele legitimering en controle te
vragen. De claims van helderheid, transparantie en objectiviteit die in rationeel
denken besloten liggen, worden echter niet altijd ter discussie gesteld. Dit heeft
in de termen van Hannah Arendt te maken met het dominante fenomeen van
‘technisch denken’.17 Het streeft ernaar om objectief en positivistisch te zijn.
Hiermee in contrast staat het denken dat betekenis wil toekennen (voor de mens,
voor de samenleving, voor het milieu enzovoort). In dit onderzoek gaat het erom
te analyseren in hoeverre de ervaring van betekenis als aanvulling kan worden
gezien op het denken dat zich zuiver als rationeel voordoet.
Over het rationele gedrag van patiënten en zorgverleners bestaan verschillende verwachtingen. Aan patiënten wordt toegestaan dat zij voornamelijk emotioneel betrokken zijn bij hun problemen. Van zorgverleners wordt verwacht dat
zij betrokken zijn, maar vooral ook op een rationele wijze problemen opsporen
en oplossingen ervoor kunnen vinden.18 Ook de eisen die aan hun communicatievaardigheden worden gesteld zijn om die reden aangescherpt. De opleidings
literatuur legt hierbij de nadruk op een meer instrumentele inzet van communicatievaardigheden. Communicatie heeft minder een intrinsieke waarde, maar dient
bepaalde doeleinden. Zo moet zij ervoor zorgen dat de verstandhouding tussen
patiënt en zorgverlener beter wordt, zodat er effectiever en efficiënter zorg kan

Zie: www.rvz.net/uploads/docs/Achtergrondstudie_Welvaartsziekten (geraadpleegd
29-07-2013) en http://www.patientveiligheid.org/pdf/arts_en_communicatie_met_de_
patient_na_fouten.pdf (geraadpleegd 29-07-2013).

15

Zie het streven van TNO naar patient empowerment en vraaggestuurde zorg: ‘(…)
wij ontwikkelen, implementeren en borgen nieuwe communicatie-concepten waarbij
zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid voorop staan’. (http://
www.tno.nl/content.cfm?context=markten&content=product&laag1=189&laag2=144
&item_id=177; geraadpleegd 10-01-2010).

16

Zie Van Bortel (2004), die zich baseert op Hannah Arendt. Arendt verdenkt
technowetenschappers ervan ‘de wens (te hebben) aan de menselijke conditie
te ontsnappen’. Tegenover hun hang naar beheersing stelt zij de waardering van
verscheidenheid en onvoorspelbaarheid (Arendt, 1994).

17

‘Voor de arts: “A matter of logic.” Voor de arts is de ziekte een intellectueel probleem.
(…) Voor de patiënt: “A matter of alarm”. Voor de patiënte is de ziekte iets dat ze aan
haar persoon en leven verbindt’ (Schouten, 2004, 22).

18
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worden verleend.19 De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ, 2009) stelt dat
‘wetenschappelijke informatie een belangrijke rol heeft. Door patiënten voor te
lichten met wetenschappelijke informatie over de effectiviteit van de behandeling
en de invloed van het gedrag van de patiënt daarop. Dit maakt de discussie meer
objectief en minder afhankelijk van persoonlijke normen en waarden’ (p. 28). De
leefstijl van de patiënt moet meegewogen maar niet beoordeeld worden.
Als wij deze globale schets van de verhoudingen tussen zorgverleners en patiënten (1.5-1.7) volgen, valt op dat de nadruk op wetenschappelijke verantwoording ligt. Hierdoor wordt getracht willekeur en conflicten op grond van uiteenlopende waarden te vermijden. Het lijkt erop dat de persoon van de zorgverlener,
zijn waarden en zijn ontvankelijkheid in relatie tot de patiënt een minder prominente plaats innemen.

1.8

Emoties en waarden

Als dat zo is, blijven de twee partijen, de patiënten aan de ene kant en de zorgverleners aan de andere, gescheiden van elkaar. Er wordt zelfs gesproken van een
‘kloof ’ die tussen zorgverleners en patiënten zou bestaan.20 Hoe komt het tot
deze kloof? Het bovenstaande laat vermoeden dat de kloof te maken heeft met
het wel of niet hanteren van persoonlijke waarden en gevoelens.21 Patiënten bevinden zich in deze visie in het privédomein (leefwereld), waarin hun subjectieve
emoties worden toegekend.22 In professionele richtlijnen worden de emoties van

‘Gesprekken tussen arts en patiënt hebben als voornaamste doel: het uitwisselen van
informatie ten behoeve van diagnostiek en behandeling’ (Schouten, 2004, 16). ‘(D)
e voordelen (…) van het patiëntgerichte gespreksmodel: De verhoging van efficiency
en effectiviteit in de medische zorg; de verbetering van de kwaliteit van de artspatiëntrelatie” (Schouten, 2004, 163).

19

Schouten (2004) hoopt dat ‘de kloof tussen de twee werelden van arts en patiënt –
weliswaar niet te dichten – maar wel te overbruggen’ is (p. 166).

20

Zie ook de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (rvz, 2009): ‘Zorgverleners
redeneren vanuit wetenschappelijke kennis en gezondheid op lange termijn, terwijl
patiënten veelal meer redeneren vanuit een streven naar welbevinden op korte termijn’
(p. 28). Dit lijkt een waardegeladen opmerking, die niet expliciet gemaakt wordt.
Wordt de kloof tussen de twee partijen hier niet kunstmatig vergroot?

21

Zie de ontwikkeling zoals Kunneman (1996), zich baserend op Habermas (1981),
haar beschrijft. Het leven ontwikkelt zich van een leven dat sterk door de persoonlijke
‘leefwereld’ bepaald was naar een waar de invloeden van de ‘systeemwereld’ (staat en
markt) domineren. Hierin ziet Kunneman naast het ermee samenhangende geweld
ook kansen voor de individuen. Het voegmiddel van de samenleving, het ‘narratieve
weefsel’ (samenhangende, zingevende verhalen) geeft nu meer vrijheid aan persoonlijke

22
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zorgverleners als psychologische componenten23 aangeduid. Zij zijn niet relevant
voor hun keuzes in de zorgverlening. Emoties en persoonlijke waarden zijn wel
van betekenis voor de patiënt zelf, zo meent men. Bij zorgverleners moeten zij
zich echter voegen in professioneel erkende, algemeen geldige en wetenschappelijk onderbouwde waarden en normen.24
Bij deze scheiding tussen patiënten en hun emoties enerzijds en zorg
verleners en hun wetenschappelijke waarden anderzijds kunnen vraagtekens worden geplaatst.25 Zo beargumenteert de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum
(2001) dat er een nauw verband bestaat tussen emoties en waarden. Zij stelt zelfs
dat waardetoekenning terecht op grond van emoties gebeurt. Wat van waarde
geacht wordt, is immers kwetsbaar omdat het buiten het bereik van de volledige
controle ligt.26 Daardoor staat betekenis- en waardetoekenning in een spanningsvolle verhouding met het medisch-technische discours. In dat discours wordt
gestreefd naar eenduidigheid, transparantie en beheersbaarheid.

verlangens. De (machtige) ‘theemutscultuur’ met haar traditionele, verbindende
verhalen heeft aan invloed ingeboet ten opzichte van de postmoderne cultuur van
‘walkman-ego’s’. In een later boek (2005) beschrijft Kunneman hoe in zijn ogen
mensen in het spanningsveld van systeem- en leefwereld tot hun recht kunnen komen
door gehoor te geven aan de complexiteit van hun ervaring en de ‘trage vragen’ die deze
oproepen.
De Haes et al. (1999, 7): ‘Daarnaast blijven de beleving, het functioneren en de
waardering van de patiënt aan de ene kant en de psychologie van de arts aan de andere
kant onverlet van invloed op het contact.’ Het wordt de patiënt toegestaan om vanuit
persoonlijke waarden te leven, maar bij de behandelaar wordt slechts over ‘psychologie’
gesproken.

23

Zie echter voor de nieuwe ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg bijvoorbeeld
Professioneel gedrag in Curius, waar men ernaar streeft volgens een beroepsprofiel op te
leiden maar ook de individualiteit van de co-assistent ruimte te geven: ‘(…) het streven
is niet om alle studenten tot eenzelfde soort “ideale dokter” op te leiden. (…) Het gaat
om het inzicht hoe de meegebrachte persoonlijke bagage op de best mogelijke manier
in de uitoefening van het beroep kan worden ingezet” (Van Zwieten & Baane, 2009,
21).

24

25

Zie Van Bortel, 2004, 70 e.v.

‘(T)he acceptance of such propositions says something about the person: that
she allows herself and her good to depend upon things beyond her control, that she
acknowledges a certain passivity before the world’ (Nussbaum, 2001, 43).
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1.9

De zorgverlener in het middelpunt

In het voorafgaande werd het denken over de verhouding tussen patiënt en zorgverlener verkend en de vraag gesteld naar de mogelijke en daadwerkelijke plek
die aan de ontvankelijkheid van zorgverleners toekomt. Er werden tendensen
zichtbaar om vooral recht te doen aan de complexiteit van de patiënt (met zijn
subjectieve emoties en waarden). De zorgverlener wordt geacht zich vooral controleerbaar en doelgericht op te stellen. Volgens de richtlijnen lijken ook betrokkenheid en compassie doelgericht te moeten worden ingezet. Bij de weging van
een handeling wordt eerder naar het objectief meetbare nut gekeken dan naar de
persoonlijke betekenis van een handeling. Dat is een reden waarom beide partijen elkaar niet altijd begrijpen.
De laatste vijftien jaar speelt echter op het gebied van de reflectie over
waarden ‘de persoon’ van de zorgverlener een grotere rol dan voorheen. Dit wordt
duidelijk door de groeiende belangstelling voor moreel beraad, ethische commissies, normatieve professionaliteit (Kunneman, 2005; Verkerk et al., 2004),
Waardenweb (Van Zwieten, 2011), ‘professioneel gedrag’ (Van Zwieten & Baane,
2009; Kaptein et al. 2010), zorgethiek (Leget et al., 2011) en deugdethiek (Van
Tongeren, 2003). Met het oog op de verbetering van de patiëntenzorg wordt hier
meer aandacht dan voorheen besteed aan de emotionele en betekenisgevende
kant van de zorgverlener zelf. Deze zal in de volgende paragrafen worden belicht vanuit de optiek van verschillende ethiekopvattingen met betrekking tot
zorgverlening. Zoals eerder uiteengezet, richt ik mij daarbij op de mogelijkheid
voor zorgverleners om ook als ontvangende persoon in patiëntencontacten te
verschijnen.

1.10 Gezondheidsethiek
Om te kunnen belichten welke rol ontvankelijkheid van zorgverleners in de
gezondheidsethiek speelt, onderzoek ik eerst hoe de gezondheidsethiek zich
verhoudt tot de persoonlijke ethiek van zorgverleners.27 De gezondheidsethiek
Ethiek wordt verstaan als het expliciteren van waarden en de systematische reflectie
op moraal, waarbij moraal het geheel is van gehanteerde waarden en normen van een
individu, een groep of een samenleving. Het begrip ‘ethisch’ wordt in dit onderzoek
ook gebruikt voor de concrete oriëntatie in het dagelijks leven door (deels nietberedeneerde) waarden. Het begrip ‘gezondheidsethiek’ is een uitbreiding van de term
‘medische ethiek’. Deze is volgens ten Have van oudsher opgevat als ‘een beroepsethiek,
beoefend door en voor artsen zelf. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het belang van
goede attituden. Er is nu een nieuwe medische ethiek ontstaan waarin het gezichtspunt
van de patiënt en dat van de samenleving een hoofdrol spelen’ (Ten Have, 2009, 31).
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houdt zich bezig met vraagstukken en dilemma’s, zoals: wat zijn de voorwaarden
om patiënten voor wetenschappelijke onderzoeken te benaderen? Of: moeten
wij nu met de behandeling stoppen? Maar zij houdt zich ook bezig met vragen
over kleine, persoonlijke en vaak onbewuste keuzes als: waarom wil ik die patiënt
liever niet verzorgen? Naar dit soort vragen wordt onderzoek gedaan in het kader
van het streven naar normatieve professionaliteit.28 Hier worden intermenselijke,
subjectieve en morele kenmerken beschouwd als wezenlijk onderdeel van de professionaliteit in zorgverlenende beroepen.29
Zorgverlener en patiënt streven vaak gezamenlijk naar het goede leven
voor de patiënt. Morele bronnen en de kwaliteit van de relatie spelen hierbij een
grote rol. De eigen normativiteit van de zorgverlener binnen de behandelrelatie
wordt in de zorgverlening echter vaak niet geëxpliciteerd, terwijl het handelen er
mede door wordt bepaald.30
Ethiek in brede zin bestudeert onder meer de voorwaarden voor het goede
leven. Dit onderzoek houdt zich bezig met de ethiek van de zorgverleners om te
verhelderen of dit goede leven in de gezondheidszorg voornamelijk betrekking
heeft op de zorgontvanger, of dat het ook om het goede leven van de zorgverlener
gaat. Wat gebeurt er met de zorgverlener als het leven van de patiënt ‘ten goede’
wordt gekeerd? Veranderen of ontwikkelen zorgverleners zich daarbij ook zelf, als
persoon, in hun eigen (professionele) leven?
Ik analyseer of en op welke manier gezondheidsethiek aandacht geeft aan
dit ontvangende vermogen van de zorgverlener. Wordt het van waarde geacht en
zo ja, waarvoor, of zo nee, waarom niet? Ethiek is (bewust of onbewust) altijd
een onderdeel van het handelen en de reflectie van zorgverleners. Zij krijgt expliciet vorm in medische of verpleegkundige richtlijnen. In de gezondheidsethiek
‘Geïnspireerd door kritische humanistische en theologische tradities introduceerden
onder anderen Andries Baart, Douwe van Houten, Harry Kunneman en Geert van der
Laan in de jaren negentig de notie van normatieve professionaliteit’ (Van den Ende,
2011, 33).

28

29

Zie 1.13.

De normativiteit van de individuele professionals wordt in het
onderzoeksprogramma van de UvH als volgt verwoord: ‘de normen en waarden die
geworteld zijn in de eigen “leefwereld” van professionals. Hun vanzelfsprekende
oordelen en vooroordelen over etniciteit, gender, sociaal-economische klasse en
leeftijd, en de persoonlijke verwerking en toespitsing daarvan in relatie tot hun eigen
levensverhaal.’ Ernaast staan ‘de normen, waarden, deugden en attitudes die verbonden
zijn met de specifieke beroepsrol van professionals en de maatschappelijke domeinen en
organisaties waar zij werken’ en ‘de normativiteit van wettelijke en economische kaders’
(http://www.uvh.nl/normatieveprofessionalisering, geraadpleegd 10-09-2013, onder
leiding van Harry Kunneman en Gerty Lensvelt-Mulders).
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blijken de normen die de principe-ethiek formuleert te worden aangevuld met
waarden zoals zij zijn ontwikkeld in de deugd- en zorgethiek.

1.11 Ontvankelijkheid in de principe-ethiek
In aansluiting op Benthams (1789) utilitaristische theorie, waarin instrumentele
principes de grondslag vormen voor het morele handelen, vinden wij in de principe-ethiek van Beauchamp & Childress (1983) de gerichtheid op adviezen voor
het handelen. De principebenadering werd, na de medische ethiek die zich meer
op deugden baseerde, toonaangevend voor biomedische professionaliteit. Hierin
wordt de autonomie van patiënten centraal gesteld. Recente deugdethische benaderingen richten zich vooral op kwesties van persoonlijke integriteit en menswaardigheid. Hierdoor krijgt ook de relatie tussen patiënt en zorgverlener meer
belang (Smits, 2004).31
Deze ontwikkeling is recent: pas sinds de jaren tachtig wordt de principeethiek aangevuld door elementen uit de deugd- en later ook de zorgethiek.32
Beauchamp en Childress onderscheiden vier principes die voor het morele handelen richtinggevend zijn. Het gaat om:
•
•
•
•

weldoen;
niet schaden (uit de hippocratische traditie);
respect voor de autonomie van de patiënt;
rechtvaardigheid.

Het goede handelen moet zich aan alle vier de richtingwijzers oriënteren, maar
volgens de auteurs (2e editie, 1983) verdienen de laatste twee extra aandacht
in de moderne gezondheidszorg. Belangen dienen altijd te worden afgewogen.
Steeds moet worden gezocht naar de juiste balans tussen goed doen en schaden

Marie-José Smits (2004, 30 e.v.) gaat in op de ontwikkeling binnen de
verpleegkunde. De nadruk die eerder op deugden (Florence Nightingale) werd gelegd,
is veranderd door het denken in termen van de principe-ethiek. Tegenwoordig gaat er
weer meer aandacht uit naar het creëren van een goede relatie en communicatie met de
patiënt.

31

Zie het verschil tussen de tweede (1983), de derde (1989) en zesde (2009) editie
van Principles of Biomedical Ethics. In 1989 werd het hoofdstuk ‘Ideals, Virtues and
Conscientiousness’ toegevoegd. In de uitgave van 2009 is o.a. het hoofdstuk ‘The
Subject of the Moral Status’ (over kwetsbaarheid) toegevoegd en werd in hoofdstuk 2
de zorgethiek geïntroduceerd.
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ten opzichte van de enkeling en de hele samenleving.33 Het gaat om het goede
handelen met het oog op de gewenste resultaten.34
Bovenstaande richtlijnen blijken niet afdoende om de relatie tussen zorgverlener en patiënt te beschrijven. Zoals wij eerder constateerden naar aanleiding van het citaat over afhankelijkheid in de arts-patiëntrelatie van de KNMG,
worden patiënten gezien als kwetsbare maar kritische consumenten en moeten
zij als zodanig worden benaderd. De zorgverlener aan de andere kant is afhankelijk van hun toestemming en vertrouwen om hen überhaupt te kunnen behandelen. Dit vertrouwen kan niet volledig op grond van instrumenteel handelen35 worden verkregen. Het is deels afhankelijk van de persoonlijkheid van
de patiënt, die van de zorgverlener en de match tussen beiden. De persoonlijke kwaliteiten van de zorgverlener dragen mede ertoe bij of het vertrouwen
van de patiënt wel of niet kan worden gewonnen. Het feit dat het vertrouwen
door de patiënt kan worden geweigerd of dat het niet tot stand komt, maakt
aannemelijk dat ook de zorgverlener zich in een kwetsbare positie bevindt.
De houding van de zorgverlener is dus van belang. Dat daarbij sprake
moet zijn van een zekere mate van uitwisseling en ontvankelijkheid komt tot
uitdrukking in de officiële artseneed van de KNMG. De Nederlandse Artseneed
(2010) laat zien dat er getracht wordt – met de termen ‘luisteren’, ‘zich open en

Zie Beauchamp and Childress (1983), 20: ‘[W]e ought to produce the greatest
possible balance of value over disvalue for all persons affected (or the least possible
balance of disvalue if only bad results can be brought about).’

33

Socioloog Max Weber zou deze rationaliteit een Zweckrationalität noemen en
tegenover een Wertrationalität plaatsen. Hij ziet de instrumentale rede als voorwaarde
voor onze vorm van modernisering, waarin veel aandacht wordt besteed aan het zo
effectief mogelijk berekenen van middelen om vooruit te komen. De reflectie over het
doel van deze vooruitgang of ontwikkeling is verhoudingsgewijs van minder belang.
Charles Taylor toont in Sources of the self (2007 [1989]) aan dat deze doelen, die hij
hyperwaarden noemt, ook bij het moderne denken aanwezig zijn, maar impliciet
worden gehouden. Daarmee sluit hij zich aan bij de kritiek van de volgelingen van
Nietzsche. Taylor beschrijft de ideologie van het utilitarisme, dat in zijn ogen wel
referentiekaders heeft, zoals het ideaal van rationaliteit en menslievendheid, maar
volgens hem binnen een horizon leeft die niet door zijn eigen morele theorie kan
worden verklaard (p. 75, p. 158).

34

De doel-middelrationaliteit werd geanalyseerd door de Frankfurter Schule (‘Kritische
Theorie’, in: Horkheimer & Adorno, 2007). Bij deze doel-middelrationaliteit wordt
alles (ook mensen) begrepen als instrument om een bepaald doel te bereiken. Habermas
stelt hiertegenover de communicatieve rationaliteit: hij ziet mensen als rationele wezens
die doelen in zichzelf zijn en op een redelijke wijze met elkaar communiceren. Anders
dan voor Sloterdijk is voor hem niet de (emotionele en complexe) subjectgecentreerde
rede maar de communicatieve rede van fundamenteel belang.
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toetsbaar opstellen’ en met de erkenning van de eigen beperktheid – de autonome positie van de zorgverlener meer in balans te brengen ten opzichte van de
toenemend actieve inbreng van de patiënt:
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. (…) Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij
open en toetsbaar opstellen.

Hoewel deze zinnen naar een ontvankelijke opstelling van de zorgverlener verwijzen, laten de gehanteerde begrippen zien dat er vooral naar gestreefd wordt
de verhouding met de patiënt op instrumentele wijze vorm te geven. Patiënt en
zorgverlener verblijven dan ook in twee gescheiden gebieden. Zij wisselen met
het oog op duidelijk omlijnde medische doelstellingen gegevens uit (informatie
verstrekken, inlichten).
Volgens ethicus Paulus Van Bortel past dit instrumentele denken en de
functionele inzet van ontvankelijkheid bij een meer ‘technische’ opvatting van
ethiek.36 Deze sluit volgens hem aan bij een liberale mensvisie. De liberale ethiek
scheidt de privéruimte van de publieke ruimte en hecht veel belang aan moreel
pluralisme. Dat betekent dat men het bestaan van verschillende opvattingen van
individuen en groepen wil erkennen. Er wordt getracht recht te doen aan het gegeven dat individuele, waardegeladen opvattingen ver uit elkaar kunnen liggen.
Die verschillen zouden tot conflicten kunnen leiden, en daarom wil de liberale
principe-ethiek afzien van de gehechtheid aan persoonlijke waarden. De reden
hiervoor is dat waarden in haar ogen onderling niet te vergelijken zijn.
Omdat de principebenadering een kompas wil zijn voor de afwegingen
die gemaakt moeten worden, stelt zij algemene waarden of doelen. Zoals het bij
de liberale visie past, wordt de optimalisering van de persoonlijke vrijheid nagestreefd en pluralisme verondersteld. De beleving en de inhoud van deze vrijheid
wordt echter geprivatiseerd, en daarvoor stelt men beperkingen aan de publieke

Van Bortel heeft kritiek op de principebenadering. Hij verwijst naar Hannah Arendt,
die in haar beschouwingen beweert dat de technische niet-maakbaarheid van het leven
daarmee uit het aandachtsveld van het leven in het algemeen en de geneeskunde in
het bijzonder verdwijnt (Van Bortel, 2004, 151). Persoonlijke waarden zijn arbitrair
en worden naar de privésfeer verwezen. In de inleiding van The Human Condition
beschrijft Arendt de gerichtheid van technowetenschappers ‘om de verbondenheid met
de aarde te doorbreken’, om zo aan de menselijke conditie met haar onvolmaaktheid en
eindigheid te ontkomen. Zij pleit ervoor om in de publieke ruimte een uitwisseling van
menselijke taal (symbolisering en zingeving) te laten plaatsvinden.
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ruimte. Persoonlijke waardebeleving wordt in deze visie als subjectieve voorkeur
opgevat.
Van iemand die de publieke ruimte betreedt, wordt onthechting van zijn
subjectieve waarden verwacht. Hij wordt geacht zijn persoonlijke waarden in
de privéruimte achter te laten, omdat deze waarden schade aan anderen zouden
kunnen berokkenen.37 Hier dringt zich de vraag op of met de verbanning van
waarderende reflectie naar het privédomein recht kan worden gedaan aan de morele beleving en de keuzes van de patiënt en de zorgverlener in hun zorgrelatie.
In de zorgverlenende praktijk wordt de scheiding tussen publiek en privé in elk
geval niet altijd doorgevoerd. Zo laten de uitspraken van onderstaande arts een
andere verhouding tussen zorgverlener en patiënt zien dan een puur instrumentele. De complexiteit van eigenheid, diversiteit (pluraliteit) en conflicthantering
komt hier naar voren. Deugden en persoonlijke waarden vullen daarbij de
principebenadering aan.
Arts R22: Ik zeg in de opleiding: je moet uiteindelijk iets doen wat
dicht bij jezelf ligt. Als je het niet voelt, dan hebben mensen dat feilloos in de gaten. Wat je voelt, aan de andere kant, als je met mensen
praat, is of ze oprecht in je geïnteresseerd zijn. Of ze tijd voor je hebben. Of ze het leuk vinden om met jou te praten of niet. (…) als je
oprecht geïnteresseerd bent in mensen en echt meevoelt met hen, dan
kun je heel veel met hen bereiken. Dan mag je ook best fouten maken.
Dat geeft ook heel veel rust. Ik probeer geen fouten te maken, maar ik
ben er ook niet zo bang voor. Ik zeg altijd: ook mij gaat het gebeuren.
Elke complicatie overkomt mij en ik zal ook dingen fout doen. Dus in
die zin ben ik niet bang, ben ik niet defensief omdat ik bang ben voor
claims. Ik heb wel een soort vertrouwen, en, zo is mijn ervaring, als je
gewoon eerlijk en oprecht zegt: nou, ik heb het gewoon fout aangepakt, hier heb ik de plank misgeslagen, dan accepteren mensen dat.
Dat is veel beter dan eromheen leuteren.

Dit citaat uit de interviews laat zien op welke manier deze zorgverlener waarde
toekent aan ontvankelijk zijn. Hij verwoordt het als stelling dat een zorgverlener
Zie ethicus Theo van Willigenburg (in Van Bortel, 2004, 209), die zichzelf aanduidt
als ‘ethisch ingenieur’, een gids die ons methodisch om problemen heen leidt. Hij ziet
ethiek als een besliskunde die weloverwogen, stap voor stap naar een oplossing kan
leiden. Van Bortels kritische opmerkingen betreffen de niet voldoende belichte plek van
morele intuïties en (wereldbeschouwelijke) denkkaders van morele vraagstukken (pp.
216-217).
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vooral ‘dicht bij zichzelf ’ en open moet blijven. Men kan dus niet zomaar gedragswijzen van een voorbeeld overnemen, maar moet zich er persoonlijk toe
verhouden. De zorgverlener maakt zich wenselijk gedrag pas echt eigen als het
past bij zijn eigen waarden en beleving. De deugden die de zorgverlener hier
noemt, zijn: echtheid, oprechtheid, geïnteresseerdheid, moed, bescheidenheid
en vertrouwen. Tot deze waardebepaling komt de zorgverlener als hij ontvankelijk is voor datgene wat voor hemzelf waardevol is. Hij stelt zich open voor de
patiënt en meent daardoor te weten te komen wat voor deze patiënt wel of niet
van waarde is. Daarbij speelt zijn persoonlijke, emotionele en ethische perspectief als referentiekader mee. Het gaat deze arts vooral om de waarde oprechtheid
(authenticiteit): men moet open belangstelling kunnen opbrengen en deze ook
zelf kunnen voelen, anders ‘werkt het niet’.
In het contact met de patiënt vindt hij meer van waarde dan uitsluitend
het geven van informatie. Er worden niet slechts signalen uitgewisseld of objectieve boodschappen gezonden. Morele kwaliteiten en de inzet van de eigen
emotionele complexiteit spelen een rol. Zo worden in het bovenstaande citaat
‘(mee)voelen’, ‘geïnteresseerd zijn’, ‘leuk vinden’, ‘rust’ en ‘bang zijn’ genoemd.
Goed omgaan met deze emoties versterkt de zorgverlener in zijn functie. Dat
wordt hier duidelijk ten aanzien van behandelfouten. In deze vorm van relatie
krijgen technische fouten van de zorgverlener een geaccepteerde plek voor zowel
de zorgverlener als de patiënt.
De zorgverlener noemt onder andere ‘geïnteresseerdheid’ en ‘vertrouwen’
als waarden. Zij verwijzen naar een ontvankelijke opstelling die waardevolle ervaringen mogelijk maakt, zowel voor hemzelf (‘oprecht zijn’) als voor de patiënt
(‘dat ze het leuk vinden om met je te praten’).
Waarden uit de principe-ethiek worden ook in de praktijk blijkbaar aangevuld met morele intuïties over goed, oftewel deugdzaam handelen.

1.12 Ontvankelijkheid in de deugdethiek
De waarden die mensen zich persoonlijk eigen hebben gemaakt worden deugden genoemd. Zij zijn onderdeel van de deugdethiek (Aristoteles, 1999; MacIntyre, 2007; Van Tongeren, 2003). Aristoteles wordt gezien als de grondlegger
van de teleologische deugdethiek. Zijn opvatting van deugd laat zien hoe het
persoonlijke, het professionele en de ontvankelijkheid met elkaar verbonden
(kunnen) zijn. Aristoteles meent dat alles in de natuur, dus ook mensen, steeds
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geleid worden door een doel (telos).38 Het streven van de mens wordt volgens
Aristoteles gekenmerkt door drie onderdelen:
• de wens om zo veel mogelijk plezier en zo min mogelijk pijn te ervaren;
• de wens erkend of geëerd te worden;
• de wens om kennend te begrijpen.
Deze drie doelen komen samen in Aristoteles’ definitie van geluk als optimale
zelfverwerkelijking. Deze optimale zelfverwerkelijking beschrijft Aristoteles in
termen van voortreffelijkheid, excellentie en uitstekendheid (Oudgrieks: aretè,
Latijn: virtus), in het Nederlands: deugd. De deugd is in de eerste plaats geen
kenmerk van een handeling, maar een karaktertrek. Deze maakt dat de mens, in
overeenstemming met zijn natuur, kiest (of wil kiezen) voor het goede. Hierdoor
leiden deugden tot verwerkelijking van de individuele natuur van ieder mens.
Als een waarde zoals bovengenoemde ‘oprechte interesse’ als deugd wordt
gezien, dient zij tot meer dan alleen efficiënt en effectief handelen. Zij valt dan
niet alleen in de categorie van ‘goed doen en geen schade berokkenen’ en levert niet slechts een bijdrage aan het welbevinden van de patiënt. Het handelen
op grond van deze waarde heeft ook invloed op het welbevinden van de zorg
verlener, omdat het bijdraagt aan de ‘verwerkelijking van zijn natuur’.39
Beauchamp en Childress menen dat zorgverleners niet slechts op grond van
principes en plichten handelen, maar ook op basis van onderliggende persoonlijke
 onscientiousness’
disposities en deugden.40,41 In het hoofdstuk ‘Ideals, Virtues and C
Telos (Oudgrieks: ‘doel, vervolmaking’) is het doel dat levende wezens nastreven. Ik
gebruik het in de zin van de aristotelische doeloorzaak, als streven naar vervolmaking,
actualisering van de eigen potentie.

38

Zo baseren Carlo Leget & Gert Olthuis (2007) zich op Aristoteles’ deugden en
zijn aanbeveling steeds de gulden middenweg te zoeken. Zij menen dat in de zorg
situatiegebonden deugden meer helpen dan idealen, omdat zij rekening kunnen
houden met draagkracht, mogelijkheden en het goede voor de patiënt. Persoonlijke en
professionele identiteit kunnen daardoor beter op elkaar worden afgestemd. Dit doet
recht aan de ‘aspiratiedimensie’ (i.t.t. de plichtdimensie) van deugden (p. 3).

39

‘When we consider physicians or other health care professionals to be morally
good, we usually imply that they are inclined to do what is right and to realize ideals.
They are not merely motivated by a sense of “ought”. They have particular virtues,
i.e. dispositions to act accord with duties and ideals” (Beauchamp & Childress, 1983,
260).

40

Zie ook Paul van Tongeren en Hub Zwart, die houding, gestemdheid en gerichtheid
van waarde achten, niet alleen het resultaat van het handelen. ‘Ik beschouw ethiek als
een wijsgerige discipline. (…) Als wijsgerige discipline is ethiek gericht op inzicht.
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beschrijven zij deugden die voor een zorgverlener van intrinsiek belang zijn. Deze
deugden zijn onafhankelijk van ethisch denken of handelen en gaan er zelfs aan
vooraf.42 Beauchamp and Childress gaan ter verduidelijking in op het vertrouwen
dat de patiënt in de zorgverlener kan hebben. Zij menen dat dit ervan afhangt hoe
een patiënt het karakter van een zorgverlener ervaart.43 Volgens Beauchamp and
Childress (2009, 32) is een moreel karakter dat over deugden beschikt noodzakelijk voor de ethische inschatting van gedrag. Zo waarderen de auteurs een zorgverlener die betrokkenheid voelt meer dan een zorgverlener die slechts betrokkenheid toont, zonder deze echt te voelen. Zij vinden karakter van groter belang dan
conformiteit aan regels. Van daaruit menen zij dat deugden gecultiveerd zouden
moeten worden in de interacties met collega’s en patiënten en met behulp van rolmodellen (opleiders, supervisoren). Aandacht voor deugden zou volgens hen een
plek moeten krijgen bij de opleiding van zorgverleners.44
Beauchamp and Childress (2009, 38) bespreken vijf deugden die voor
zorgverleners van belang zijn:
•
•
•
•
•

compassie;
onderscheidingsvermogen;
betrouwbaarheid;
integriteit;
nauwgezetheid.

Binnen de wijsbegeerte is de ethiek als praktische filosofie gespecificeerd door ten eerste
een concentratie op de praxis van het leven (en praxis betekent niet alleen “handelen”,
maar omvat ook onze emotionele gesteldheid, onze houding, onze gevormde
disposities) en ten tweede een gerichtheid op verbetering van de praxis’ (Van Tongeren,
1993a, 205-211).
Deugden zijn ‘a habit, disposition, or trait that a person may possess or aspire to
possess’. Het idee dat deze deugden onafhankelijk van de ethiek zouden bestaan of
eraan vooraf zouden gaan wordt door deontologen en utilitaristen over het algemeen
verworpen, aldus Beauchamp and Childress (1983, 261).

42

‘Our willingness to trust a healthcare professional will depend on what we think
about that person’s character. To trust others is to have confidence in and to rely upon
them to act in certain ways. Trust, in contrast to control, involves putting oneself in the
hands of others; therefore entails vulnerability. It is rational only if the other is viewed
as trustworthy’ (Beauchamp & Childress, 1983, 263).

43

Voor de verpleegkundige ethiek geldt volgens Smits (2004, 27): ‘In het kader van de
huidige deugdethiek binnen de verpleging wordt meestal niet gesproken over deugden
alsof het aangeboren persoonlijke eigenschappen van verpleegkundigen betreft.
“Virtues are learned, practiced, cultivated or habituated; they are not a matter of
heredity of personality” (Fowler, 1986, 528).’
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Ontvankelijkheid komt alleen indirect ter sprake, wanneer het gaat over de gevaren die met compassie verbonden zijn. De vraag die ik in dit onderzoek stel,
is of ontvankelijkheid ook kan worden gezien als deugd die van belang is voor
professionaliteit. Deugden krijgen in de hedendaagse medische ethiek minder
aandacht dan plichten of principes, omdat zij steeds met het persoonlijke (van
de zorgverlener) verbonden zijn. Dit is historisch te verklaren door de eerder geschetste dominantie van liberalisme en pluralisme. De scheiding tussen persoonlijke en generaliseerbare kennis heeft immers bijgedragen aan de ontwikkeling
van de westerse wetenschap. De rol die persoonlijke ontvankelijkheid van zorgverleners in zorgrelaties speelt, wordt in de visie van de principe- en deugdethiek
niet benoemd. Ook de functie van deze (zorgverlener-patiënt)relaties voor de
individuele zorgverleners wordt niet gethematiseerd. In de visies van de principe- en de deugdethiek blijven zorgverlener en patiënt gescheiden. Hun wordt
wel op grond van de genoemde waarden gevraagd om de kloven te overbruggen.
Het wordt niet duidelijk door welke motivatie zij deze inspanning zouden willen
verrichten.

1.13 Ontvankelijkheid in de zorgethiek
Welke rol kent de later ontstane zorgethiek aan ontvankelijkheid toe? Wij zagen
dat in de opvatting van de meer instrumentele medische ethiek het doel vooropstaat. Dit wordt vanuit de deugdethiek aangevuld met een deugdelijke houding en deugdelijke motieven. De zorgethiek45 vult deze concretisering aan door
belang te hechten aan de context van de zorgontvanger, zijn sociale, psychische
en levensbeschouwelijke omstandigheden. Deze context vergroot de mogelijkheden voor een doeltreffende zorgrelatie. De relatie met deze ‘hele patiënt’ is
nadrukkelijk het uitgangspunt van de zorgverlening. Zorgethiek richt zich op
een leefbare wereld op grond van de erkenning dat ieder mens als gevolg van zijn
of haar lichamelijkheid en kwetsbaarheid afhankelijk is van de zorg van anderen.
Om hiervoor oog te kunnen hebben, krijgen in de zorgethische visie ook zorg
verleners ‘als hele persoon’ meer aandacht. Zij zijn zelf een onderdeel van een
netwerk van verantwoordelijkheden: tussen zorgverlener en patiënt en tussen allen die op de een of andere manier met de zorgrelatie te maken hebben (collega’s,
familie, vrienden, de instelling en de verzekeraars).
Deze professionaliteit wordt aangevuld met elementen uit de normatief
reflecterende methode (Van den Ende, 2011). Deze wil zorgverleners meer in de
relatie betrekken door onder andere hun normen en waarden expliciet te maken:
45

http://www.ethicas.nl/1/2/zorgethiek.html (geraadpleegd 15-02-2015).
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Normatieve professionaliteit is de notie die aanduidt dat professionele
praktijken en professionaliteit per definitie normatief zijn en die hiervoor aandacht vraagt. Normatieve professionalisering verwijst naar de
omgang met die normativiteit. (…) de voortdurende zoektocht naar
de fijnafstemming tussen diverse normen en achterliggende waarden in
het professionele handelen en het daarmee gepaard gaande leerproces.
(Van den Ende, 2011, 36)

De meerwaarde die aan normativiteit wordt toegekend46 komt onder andere tot
uitdrukking in scholing op het gebied van professioneel gedrag. In de brochure
Professioneel gedrag in Curius (Van Zwieten & Baane, 2009) is te lezen dat er
‘naast medisch-technische en communicatieve expertise’47 ook ethische competenties bewust ontwikkeld moeten worden. De reflexiviteit richt zich hierbij op
gedrag in drie dimensies:
• omgaan met het werk;
• omgaan met anderen;
• omgaan met zichzelf. Hierbij hoort ook het stilstaan bij en waarnemen van
de eigen waarderende beleving.48
Met haar nadruk op de relatie en op reflexiviteit kent de zorgethiek49 ontvankelijkheid een positieve functie toe. Zorgethiek, zoals zij sinds 198250 vorm heeft
gekregen, neemt de eindigheid en kwetsbaarheid van het leven als uitgangspunt.
Zij benadrukt gelijkwaardigheid als basis voor goede zorgverlening. Vanuit de
feitelijke menselijke verbondenheid tussen zorgverleners en -ontvangers wordt
ernaar gestreefd om vorm te geven aan een ‘menswaardige’ wereld. Zo stelt
Zie Waardenweb voor scholing van het gedrag van medische professionals, www.
waardenweb.nl.
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‘De term “competenties” (opgevat als een combinatie van kennis, vaardigheden en
attitudes) wordt daarbij gebruikt om te benadrukken dat professioneel gedrag, evenals
de benodigde expertise voor de andere rollen, iets is dat je kunt leren’ (p. 13).
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Zie bijvoorbeeld: Van der Bersselaar (2009); Claasen et al. (2008); Cremers (2009);
Van Dalen (2007); Van den Ende (2011); Jacobs et al. (red.) (2008); Kole & De Ruyter
(red.) (2007); Kunneman (2007); Verkerk et al. (2004); Verkerk (2008).

48

Zorgethiek in de Universiteit van Humanistiek, Utrecht en in Tilburg, zie bijv.:
Baart (2001), Van Heijst & Leget (2011), Vosman & Baart (2008); zie ook Smits
(2004), 30.

49

www.uvh.nl/uvh.nl/up/ZwzrvhyIsB_Structuurrapport_UD_zorgethiek_160913_fvcl.
docx; geraadpleegd 15-04-2014. Zie Carol Gilligans In a Different Voice (1982).
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z orgethica Annelies van Heijst (2008) tegenover de visie dat het bij professionele
zorg vooral om ‘beter maken’ zou gaan ‘menslievendheid’ als kenmerk – en tegelijk als postulaat – van zorg.51 Andries Baart (2001, 2005) werkt zorgethiek uit
in de vorm van de presentiebenadering. Het gaat er volgens hem om zich bloot te
geven (exposure) aan de situatie van diegene die zorg nodig heeft en van daaruit
te weten te komen wat nodig is om te doen. Tegenover het voornamelijk cognitieve analyseren en plegen van snelle interventies benadrukken Van Heijst en
Baart de affectieve betrekking op de patiënt als basis van waaruit de zorgverlener
handelt. Zij hechten hierbij waarde aan ontvankelijkheid, omdat zij het mogelijk
maakt betrokken te zijn en de ander te erkennen en te begrijpen (de drie onderdelen van geluk van Aristoteles).
Dit zegt echter nog niets over de waarde die ontvankelijkheid voor de
zorgverlener zelf heeft. Ook in de zorgethiek gaat de aandacht vooral uit naar
welk handelen goed is voor de patiënt. Minder gethematiseerd wordt wat de bijdrage van de patiënt is aan het goede leven van de zorgverlener.
Om dit te kunnen verhelderen, maak ik gebruik van de theorie van de
Duitse cultuurfilosoof Peter Sloterdijk. Zij maakt inzichtelijk in hoeverre de patiënt een actieve (gevende) rol speelt ten opzichte van de zorgverlener en in welk
opzicht de zorgverlener ontvangende partij is. Ik heb voor Sloterdijks theorie
gekozen omdat zij ontvankelijkheid als fundament ziet voor mensen die als individuele persoon betekenis ervaren en door hun handelen betekenis geven.

1.14 De sferen van Peter Sloterdijk: een inleiding
Het interpersoonlijke, relationele karakter van het menselijke bestaan is het uitgangspunt van de cultuurfilosofie en ethiek van Peter Sloterdijk. Ik ga in hoofdstuk 2 uitgebreid in op zijn werk Sferen (2003 [1998]). Zijn visie op ‘oefenen’ in
Je moet je leven veranderen (2011 [2009]) wordt in hoofdstuk 3 nader uitgewerkt
voor de thematiek van dit onderzoek.
Sloterdijk beschrijft in Sferen mensen als wezens die het bestaan als onherbergzaam ervaren en naar oriëntatie zoeken. Daarvoor bouwen zij als het ware
(gevoelde of gedachte) ‘binnenruimtes’ die door hen steeds ook weer verlaten
en anders opgebouwd worden. Het kenmerkt deze beschermende ‘sferen’ dat
zij door en in de relaties met anderen tot stand komen. De feitelijke interrelationaliteit waarop de sferen zich baseren, maakt het voor de individuen in de

Van Heijst: ‘Zorg geven behoort volgens mij dus gericht te zijn op het behoeden
van de waardigheid van bezeerde en lijdende mensen en dient te bevorderen dat zij het
besef en gevoel hebben dat ze ertoe doen en beminnenswaard zijn’ (p. 14).
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b etreffende relatie pas mogelijk zich te ontwikkelen. In Je moet je leven veranderen is ‘oefening’ het centrale thema. Sloterdijk ziet oefenen als kenmerk voor
de mens die een echt subject wil zijn en zich wil ontwikkelen. De mens wordt
daartoe gemotiveerd door de waarneming van kwalitatieve verschillen, waardoor
hij zijn zelfgenoegzaamheid opgeeft en naar het betere streeft.
Het uitgangspunt van Sloterdijk is het fundamenteel interrelationele karakter
van mensen, op individueel en globaal niveau. In zijn optiek delen zij altijd
ruimtes met elkaar. Vanuit dit uitgangspunt onderzoekt hij ethisch gedrag. In
zijn visie gaat het er daarbij om zich open te stellen voor waarneming en daardoor impulsen te ontvangen tot verbetering van het eigen leven. Als mensen
zichzelf toestaan om in contact met anderen kwalitatieve verschillen op te merken, motiveert dit hen om hun eigen leven te verbeteren (of op zijn minst de status quo te behouden). Op die manier streven mensen ernaar ‘verschil te maken’.
In dit teleologische mensbeeld worden mensen gedreven om, in de lijn van hun
vermogens (zie de deugden van Aristoteles), vanuit zichzelf het goede of juiste
te ontwikkelen.
In dit onderzoek maak ik gebruik van Sloterdijks visie op de verbinding
tussen ethiek, antropologie en ontologie. Door de medische theorie en praktijk te spiegelen aan de filosofie van Sloterdijk verduidelijk ik de context en de
achtergrond van bepaalde ethische opvattingen in de zorgverlening.52 Daarbij
dient zijn filosofische interpretatie van menselijke verhoudingen als referentiepunt om het empirisch materiaal van dit onderzoek te belichten.
Menselijke verhoudingen maken volgens Sloterdijk een mens in eigenlijke
zin tot mens. Mensen worden namelijk gevormd in de contacten als zij én zichzelf én de ander kunnen ervaren. Sloterdijks beschrijving van de mens en diens
levensruimte biedt dan ook de mogelijkheid om de ervaringen van zorgverleners
een plek te geven. Dit gebeurt op een manier die recht doet aan hun positie als
professional én als persoon. Het beeld dat Sloterdijk van de mens schetst, neemt
hem in zijn uniciteit serieus. Het verdisconteert tegelijkertijd de verbinding,
Om de meerdimensionaliteit van menselijke ervaring te kunnen benaderen
gebruikt Sloterdijk beeldende taal. Ook de Franse filosoof Michel Serres pleit voor
interdisciplinaire wetenschap, waarin literatuur een kennisaspect heeft. Hij keert zich
tegen alle vormen van fragmentatie. ‘A philosopher should know everything, should
have lived everything and understood everything – the sciences, hard en soft, their
history, but also which is not science, the entire encyclopedia, with no exclusions’
(Serres, 1995 [1990], 26). Sinds de Verlichting, zegt Serres, bevindt de exacte
wetenschap zich in een dominante positie. Zij is machtig – en geïsoleerd, ‘(b)ecause it
knows nothing about culture’ (p. 86). Zodra er vraagstukken ontstaan die raken aan
het globale of individuele voortleven, worden plotseling ethische commissies te hulp
geroepen die gevormd worden door juristen, filosofen en geestelijken.
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beïnvloeding en bepaaldheid waarmee de mens, en dus ook de zorgverlener, te
maken heeft. Sfeervorming heeft in die zin betrekking op zowel de relatie die
tussen de zorgverlener en de patiënt bestaat als ook die tussen het persoonlijke
en het professionele. Met behulp van Sloterdijks geesteswetenschappelijke positie kunnen dan ook bepaalde visies van de medische praktijk in hun culturele
context worden geplaatst. De volgende twee hoofdstukken gaan verder in op de
visie van Sloterdijk in relatie tot de onderzoeksvraag.

1.15 Overzicht van de volgende hoofdstukken
In dit eerste hoofdstuk werd de vraagstelling van het algehele onderzoek geformuleerd. Vervolgens werd ingegaan op de gangbare (ethische) discoursen met
betrekking tot de relatie tussen patiënt en zorgverlener.
In hoofdstuk 2 vormt de sferische ontologie van de cultuurfilosoof Peter
Sloterdijk een tegengeluid ten opzichte van de in de medische wetenschap gepostuleerde scheiding tussen zorgverlener en patiënt. Volgens Sloterdijk zijn alle
menselijke verhoudingen in principe bipolair en op uitwisseling gericht. Beide
polen worden in de intermenselijke verhouding intersubjectief gestimuleerd zich
verder te ontwikkelen.
In hoofdstuk 3 komt Sloterdijks ethische model aan de orde, dat zich op
deze intersubjectiviteit baseert. Hiermee werk ik uit in hoeverre ook de relatie
tussen zorgverlener en patiënt ertoe kan bijdragen dat de zorgverlener zich persoonlijk verder ontwikkelt. Aan dit streven naar uitmuntendheid wordt volgens
Sloterdijk toegegeven als mensen een appèl of stimulans ontvangen hebben.
Hoofdstuk 4 doet nader onderzoek naar het verschijnsel ‘ontvangen’. Vaak wordt
het in moderne discoursen vergeleken met een economische transactie. Het heeft
echter ook een symbolische en zingevende functie.
Hoofdstuk 5 onderzoekt de ontvankelijkheid in het ‘geraakt worden’.
Zorgverleners laten zien in welke vorm geraakt worden bijdraagt aan hun werken levensplezier.
Hoofdstuk 6 richt zich op de overwegingen en gevoelens van zorgverleners
die hun geraaktheid toelaten. Hoe rechtvaardigen zij persoonlijk de daarmee
samenhangende betrokkenheid? Hoe behandelen handboeken, psychologie en
filosofie betrokkenheid en geraaktheid? Wat erdoor verkregen wordt, is onder
andere kennis.
In hoofdstuk 7 wordt deze kennis die wordt verkregen door ontvankelijkheid belicht. Het blijkt te gaan om persoonlijke, niet-gegeneraliseerde kennis (tacit knowledge). Zij wordt door de zorgverlener als lichamelijk ervarend
wezen opgedaan. Zorgverleners blijken hun persoonlijke belangstelling op een
46

Inleiding

 rofessionele wijze in te willen zetten om erdoor verder te leren. Het levert hen
p
praktisch levensinzicht op. Dit inzicht gebruiken zij ook voor hun persoonlijk
leven.
Hoofdstuk 8 onderzoekt hoe de waarden van zorgverleners met het oog
op goede patiëntenzorg in verhouding staan tot ontvankelijkheid. Ik vergelijk dit
met de uitspraken over wat zij voor zichzelf van waarde achten. Daarmee kom ik
in het gebied van hun persoonlijke waarden en de ervaring van zin. Dit legt de
relatie bloot tussen hun professionele en persoonlijke drijfveren.
In hoofdstuk 9 wordt de conclusie van het onderzoek geformuleerd, en
ten slotte wordt het geheel nog eens kort samengevat.
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2.

Patiëntencontacten als ‘gedeelde ruimtes’
Welke ruimte hebben zorgverleners nodig om
ontvankelijk te zijn?

In dit hoofdstuk laat ik zien dat ontvankelijkheid een belangrijk aspect is van
Sloterdijks theorie van gedeelde, interpersoonlijke communicatieruimtes, die
hij conceptualiseert als sferen. In sferen leven versterkt de identiteit van de
individuen die met elkaar communiceren. Ik verduidelijk deze positieve gevolgen met behulp van Sloterdijks voorstelling van immuniteit, waarnaar volgens hem levende wezens voortdurend streven. In Sloterdijks visie ontstaat
deze immuniteit juist door de uitwisseling in de gedeelde sfeer. Een sfeer is
dynamisch en interactief gericht op geven en ontvangen. Ik verken de mogelijkheid om dit concept te hanteren als model voor de relatie die zorgverlener
en patiënt samen creëren: een relatie waarin ook de zorgverlener iets zou
kunnen ontvangen van de patiënt.

2.1 Inleiding
In dit onderzoek naar de ontvankelijkheid van zorgverleners benader ik patiënten
contacten als contactruimtes. Deze worden door zorgverleners en patiënten gevormd als zij op elkaar reageren.
Ik werk met de concrete voorstelling van deze ruimtes omdat het contact
tussen zorgverlener en patiënt niet freischwebend is. Het wordt gekenmerkt door
professioneel gedefinieerde en concreet waarneembare posities. Zo heeft de een
de rol van zorgverlener en de ander die van patiënt. Deze posities worden ingenomen in een afgebakende ruimte. Ruimte wordt hier enerzijds bedoeld in
letterlijke zin: een fysieke ruimte, de behandelkamer. Deze wordt gedeeld in een
bepaalde setting: een afspraak met een bepaalde duur. Een lampje bij de deur van
de behandelkamer geeft aan dat deze bezet is. De gordijnen rond het bed worden
dichtgetrokken als aan de patiënt zorg wordt verleend.
Maar het begrip ‘ruimte’ wordt daarnaast ook gebruikt als metaforisch begrip voor de professionele relatie die er tijdelijk is. Deze relationele ruimte opent
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zich in de kwalitatieve ervaring, maar zij is als zodanig niet meetbaar.53 Ze krijgt
vorm in de taal, in beelden, fantasie, verwachting en waarden. Ze komt tot stand
als mensen zich tot iets of iemand verhouden (sich beziehen) en als zij door iets
of iemand betrokken worden. In het algemene taalgebruik komt dit aspect naar
voren in uitdrukkingen als ‘een bepaalde positie innemen in een relatie’, ‘veel of
weinig ruimte in beslag nemen’ en ‘erg close (of juist afstandelijk) zijn’. Hierbij
gaat het om de ruimte zoals zij subjectief wordt ervaren. Zij leent zich als uitdrukking voor de wijze waarop het patiëntencontact wordt beleefd. Het is voor
dit onderzoek van belang om ervan uit te gaan dat ruimte door zorgverlener en
patiënt ook in deze figuurlijke zin wordt ingenomen. Hierdoor kunnen namelijk
de relatie en de mate van wederzijdsheid en ontvankelijkheid – of juist van het
eenrichtingsverkeer – worden bepaald. In deze relatieruimte kunnen standpunten (wie geeft, wie ontvangt) veranderen en kan de verhouding tussen zorgverlener en patiënt ook van een andere kant worden benaderd.
Tot de meerdimensionaliteit van deze ruimte als fysieke en als relationele
ruimte kan ook het tijdsaspect worden gerekend. Dit maakt het mogelijk om
haar te onderzoeken als ruimte voor ontwikkeling. Met haar fysieke, relationele en tijdsaspecten biedt deze ruimte mogelijkheden voor verandering, omdat
beide partijen zich in haar kunnen bewegen. Dit komt bijvoorbeeld naar voren
in de uitdrukking ‘de ruimte van een ander krijgen om iets te kunnen doen’. De
ruimte van het contact heeft daarmee de componenten plaats en beweging gekregen. Deze onderdelen kenmerken in mijn vooronderstelling de professionele
relatie waarbinnen de zorgverlener geeft en ontvangt. Zij laten aan de ene kant
de duidelijke begrensdheid zien die de nodige stabiliteit aan de relatie geeft, en
aan de andere kant de openheid die ontwikkeling van de (delen van de) relatie
mogelijk maakt.

Om dit te verschil te illustreren verwijs ik naar de wijze waarop ‘ruimte’ in de
wetenschap op wiskundig, natuurkundig, architectonisch en geografisch gebied wordt
gebruikt. Vooral op geografisch gebied wordt duidelijk dat er naast de definitie van
een objectieve ruimte ook de opvatting van een subjectieve ruimte bestaat. Zij komt
namelijk tot stand door ‘symbolische betrekkingen’ en het toekennen van betekenissen.
In de geografische modellen van de jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig
werd vooral uitgegaan van een geometrische, ‘ontmenselijkte’ ruimte, die met behulp
van mathematische methoden en technieken objectief te doorgronden zou zijn. In
de humanistische geografie (Tuan, 1974) wordt gewerkt met ruimte als een door de
menselijke geest op subjectieve wijze waargenomen, geïnterpreteerde en zingegeven
ruimte. Deze ruimte wordt expliciet in verbinding gebracht met het menselijke
ervaringsvermogen en ‘vertelt’ daardoor iets over de mens.

53

50

Patiëntencontacten als ‘gedeelde ruimtes’

De relatieruimte ontwikkelt zich in de geschiedenis van de geneeskunde en is onderwerp van gesprek (Amsterdamse Attitude en Communicatie Schaal (AACS);
Beroepsprofiel van de verpleegkundige, Leistra et al., 1999). Persoonlijke opvattingen van zorgverleners over de in te nemen posities binnen de ruimte van de
behandelcontacten blijken ook van elkaar te kunnen verschillen. Zij veranderen bovendien door ervaring en reflectie tijdens de uitoefening van hun beroep
(Peisah et al., 2009).
Ook de ruimte die patiënten innemen verandert. Het zelfbewustzijn van
patiënten is gegroeid. Patiënten willen meer als individueel persoon worden behandeld. Ze maken meer aanspraak op kennis, die steeds beter beschikbaar is, en
er bestaat een grotere (culturele) diversiteit van waarden. Patiënten krijgen mede
daardoor meer ruimte in de behandelcontacten. Soms vinden zorgverleners zelfs
dat patiënten meer ruimte in beslag nemen dan wenselijk is. Zij ervaren zelf wel
eens dat hun eigen ruimte kleiner wordt door dwingend of agressief gedrag en
opgeëiste tijd. Zij kunnen dan het gevoel krijgen dat patiënten grensoverschrijdend of emotioneel claimend zijn en te dichtbij komen.54
Wat zou de ruimte van de patiëntencontacten kunnen verduidelijken over
de ontvankelijkheid van zorgverleners? Een mogelijke voorstelling is dat zorgverlener en patiënt ieder hun eigen ruimte hebben en behouden. Als ruimtes gedeeld worden, zouden deze met elkaar kunnen interfereren. Het is ook denkbaar
dat door het contact een nieuwe ruimte wordt gecreëerd. Hoe de ruimte door de
zorgverlener ervaren wordt, beïnvloedt in elk geval het contact met de patiënt:
wordt deze relationele ruimte überhaupt ervaren, komt het contact van één kant
of vindt er een uitwisseling plaats?
Dit hoofdstuk poogt zoals gezegd deze vragen te beantwoorden met behulp van Sloterdijks model van een relationele ruimte. Hierin wordt ruimte opgevat als sfeer die door mensen gedeeld wordt en die tegelijkertijd degenen in
deze sfeer de mogelijkheid biedt hun eigen immuniteit te bewaren. Een sfeer
wordt namelijk gevormd door (ten minste) twee subjecten, die allebei ‘zenden
en ontvangen’. Er zal aandacht worden besteed aan Sloterdijks voorstelling van
subject-zijn, in relatie tot het subjectbegrip in de gezondheidszorg. Tevens formuleer ik de hypothese dat gedeelde ruimtes een voorwaarde zijn waaronder
zorgverleners op persoonlijk en professioneel gebied iets van waarde ontvangen
en zich ontwikkelen.
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Zie: Centrum voor Ethiek en Gezondheid (2003).
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2.2

In welke ruimte bevindt zich de mens? S
 loterdijks
ruimtetheorie

Peter Sloterdijk gaat in zijn studie Sferen uit van het fundamenteel interpersoonlijke karakter van het menselijk bestaan, dat hij analyseert als een geheel van
ruimtes die door relationele contacten worden gevormd. Om antwoord te kunnen geven op de vraag ‘Wie is de mens?’, stelt hij, moet eerst worden onderzocht:
‘Waar is de mens?’ Hij beweert dat mensen slechts te definiëren zijn op grond
van deze ruimtelijke relaties die zij met elkaar vormen. Relaties bevinden zich in
een ruimte maar geven er ook vorm aan: zij maken de ruimte. Sloterdijk noemt
deze in en door menselijk contact gecreëerde ruimte ‘sfeer’, een ‘gepolariseerde
en gedifferentieerde, maar niettemin innig gevoegde, subjectieve (…) belevingsen ervaringsruimte’ (2003, 35). Om de basale interrelationaliteit van mensen
te beschrijven verwijst hij naar de verbinding van de foetus met de moeder, als
prototype van alle menselijke relaties. Vanuit deze oerervaring blijven mensen
in wezen bipolair en altijd gericht op een ander. Menswording ontstaat voor
hem juist op grond van deze gerichtheid op iets of iemand anders in de levende
wereld. Sloterdijk betoogt dat een mens tot mens wordt door zich concreet open
te stellen voor dit fenomeen en zich af te stemmen op ten minste één ander. In
de ruimte die daardoor ontstaat (de sfeer), verkrijgen beiden de mogelijkheid
tot ontwikkeling (p. 41). In deze relationele afstemming ontstaat een exclusief
communicatieveld: kwetsbaar als het bedreigd wordt door ongewenste invloeden, maar veerkrachtig in zoverre het op nieuwe situaties kan reageren. Dit zal
hieronder nader worden uitgelegd.
Deze ogenschijnlijk paradoxale kenmerken zijn te begrijpen doordat Sloterdijk de gevormde ruimte een flexibele begrenzing toekent die invloeden van
buiten kan opnemen of afstoten. Hij noemt dit vermogen ‘immuniserend’: het
geeft vorm aan het contact en houdt de identiteit van de delen in stand. Het
eigene van de personen wordt door het contact niet aangetast, maar door de immuniserende uitwisseling juist bekrachtigd. Deze bescherming ligt eerder in de
weerstand bevorderende aard van het contact dan in het van tevoren opstellen
van grenzen die anderen uitsluiten.
Sloterdijks relationele kijk op mensen legt dus de nadruk op het ontstaan
van ‘eigenheid’ of identiteit binnen de interactie die eigen is aan contact. Zodoende staat zijn visie op gespannen voet met de nadruk op een geïsoleerde
autonomie van het subject. Volgens Sloterdijk zijn ‘individuen, de zogeheten
“ondeelbaren”, (…) slechts in zoverre subjecten, als zij deelhebbers zijn aan een
gedeelde en toebedeelde subjectiviteit’ (p. 67). Hij bekritiseert als ‘individualistische schijn’ de idee van de mens als een zichzelf bepalende, substantiële
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ikeenheid. Mensen worden namelijk in zijn ogen ook bepaald. Dat moet volgens
hem niet als zwakte maar juist als kracht worden gezien. Een mens kan zichzelf pas ontwikkelen door zich open te stellen voor ‘beïnvloeding’ van ‘buiten’.
Volgens Sloterdijks kritische visie past het idee van een relationele ruimte als
begrenzing en omvatting dan ook maar moeizaam in het hedendaagse dominante
levensgevoel. Dat laatste baseert zich in zijn visie op westerse aannames: ‘De
basisneurose van de westerse cultuur bestaat erin te moeten dromen van een subject dat alles observeert, benoemt, bezit, zonder dat het zichzelf door iets anders
laat omvatten, benoemen of bezitten’ (p. 67).
De keerzijde van dit in zijn ogen te sterke, soevereine ik dat de wereld
steeds van zichzelf uitgaand meent te kunnen observeren, doorgronden en bezitten, is het ik met fantasieën over een exclusieve innerlijkheid. Het voelt zich
geborgen in denkbeelden die hem beschermend insluiten en die voor zijn gevoel
door anderen niet kunnen worden aangetast (‘Ik voel dit gewoon zo’). Bij beide
gaat het volgens Sloterdijk om illusies die ook door de moderne psychologie
kunnen worden gecorrigeerd: hier wordt in zijn ogen de opvatting van de rationele individuele autonomie bijgesteld en de ‘menselijke ruimte’ als verstrengeling van verschillende binnenruimten beschreven (p. 69).
Elk subject van de consubjectieve ruimte bevat, voorzover het andere
subjectiviteiten opneemt en vasthoudt, èn wordt bevat (…) De mense
lijke binnenruimte [bestaat] uit paradoxe of autogene holle lichamen,
die tegelijk dicht en lek zijn, die afwisselend voor reservoir en inhoud
moeten spelen en die tegelijkertijd de eigenschappen van binnen- en
buitenwand moeten bezitten. (p. 70)

Als wij deze zienswijze toepassen op de communicatie in professionele relaties,
dan kunnen we deze beschouwen als ‘tussengebied’ (Van Tuinen, 2004) dat door
(ten minste) twee individuen wordt gevormd. Mensen zijn ‘wezens die vóór alles
deelhebben aan een gemeenschappelijk klimaat’ (p. 108). Daarmee ziet Sloterdijk af van de voorstelling van te eenzijdige zelfbepaling. Aan de andere kant
keert Sloterdijk zich af van visies die de nadruk leggen op de sociale bepaaldheid
van mensen waarin het ik als een volledig gedetermineerd ik verschijnt. Van
Tuinen parafraseert Sloterdijk: als mensen bij zichzelf naar binnen kijken, treffen zij geen leegte of sociologische concepten aan, ‘maar wel (…) een sfeer: iets
dat ons voortdurend bezighoudt, beroert en betrekt op iets – een ding of dier of
mens – buiten ons’ (p. 109). ‘Wanneer Sloterdijk stelt dat de mens altijd eerst in
een “hechte” band is, dan betekent dat ontologisch dat de relatie, het medium
een slag werkelijker is dan de polen in de relatie’ (p. 110). Dit betekent volgens
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Van Tuinen niet dat men het belang moet onderschatten van de eigenheid en
de activiteit van deze menselijke polen die de relatie vormen en die door haar
worden gevormd. De autonomie van dit ‘tussen’ brengt de voortdurende actieve
uitwisseling van de twee polen onder de aandacht.
De ruimtes die mensen met elkaar vormen, versterken hen, samen en afzonderlijk. Daarvoor is het nodig dat zij in wisselende constellaties de plek innemen waar ze de ander aanvullen. Dit geldt voor intieme vriendschappen, maar
ook voor professionele verhoudingen (denk bijvoorbeeld aan de leraar, die de
leerling nodig heeft om zijn vak te kunnen uitoefenen). In deze ruimtes of sferen
ontstaan vormen van ontvankelijkheid die de ‘moderne dogmatiek van de primaire eenzaamheid’ (p. 355) weerleggen.
Sloterdijk illustreert dit aan de hand van De idioot van Dostojevski. De
door Dostojevski geschilderde prins creëert een ‘bi- of co-subjectiviteit’ ten opzichte van de mensen met wie hij in aanraking komt (p. 354). Hij biedt zich
door zijn ontvankelijkheid op een zodanige wijze aan dat de gesprekspartners
zichzelf beter begrijpen. ‘(H)ij schijnt geroepen om geen boodschap te hebben,
maar een nabijheid te creëren waarin afgebakende subjecten hun grenzen kunnen overschrijden en zichzelf een nieuwe identiteit kunnen geven’ (p. 309). Met
dit voorbeeld maakt Sloterdijk duidelijk dat het in zijn sferologie niet gaat om het
scheppen van ‘een goed gevoel’ van verbondenheid of erkenning, maar om de feitelijke winst van bepaalde kennis opgedaan in ontmoetingen, en de mogelijkheid
zich van daaruit verder te ontwikkelen. In het kader van ‘menswording’ pleit hij
ervoor dat deze subjectieve kennis meer geïntegreerd wordt met objectieve kennis (p. 494).
Sloterdijks analyse van intermenselijke communicatie biedt een instrument om de ontvankelijkheid van zorgverleners te begrijpen als de dynamiek
van de sfeer die door de concrete zorgrelatie gevormd wordt. Deze sfeer is op te
vatten als een ruimte waarin de zorgverlener iets overkomt, en waarin hij tegelijkertijd uitgedaagd wordt om actief bij te dragen aan de relatie, in wisselwerking
met de patiënt.
Op basis van Sloterdijks sferologische theorie zal in de komende hoofdstukken de hypothese worden getoetst dat zorgverleners in hun contacten niet
(altijd) vanuit gescheiden posities met hun patiënten communiceren. Zorg
verleners en patiënten zouden zo gezien letterlijk en figuurlijk ruimtes delen en
daarbinnen communiceren.
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2.3

Sferische immunologie

Om te begrijpen wat in deze sferen gebeurt, moeten we weten waarom mensen
deze eigenlijk actief in stand zouden willen houden. Wat levert het hun op? Sloterdijk beweert dat het aan de mens eigen is om zowel privé als op maatschappelijk niveau met elkaar ‘binnenwerelden’ te bouwen, omdat deze samenhang en
stabiliteit bieden en de groei van de unieke delen bevorderen. In deze zin is een
sfeer ook altijd een immuunsysteem. Sloterdijk gebruikt het woord ‘immuun’
(p. 503) om aan te duiden dat sociale wezens zich beschermen tegen invloeden
waaraan zij zich in een concrete situatie niet kunnen of willen blootstellen. De
invloeden worden als ‘vreemd’ ervaren en buiten de beschermende sfeer gehouden. Zij bedreigen dan het systeem zoals het op dit moment is.
Levensvatbaarheid ontstaat echter juist door het flexibele samenspel tussen
vernieuwing en stabilisering. Dit zorgt ervoor dat de veerkracht en creativiteit
van de deelnemers groeit. Zij kunnen zich hierdoor ontwikkelen op een manier
die hen openstelt voor steeds nieuwe verbindingen.55
Hoe bruikbaar is deze opvatting van immunologie voor dit onderzoek?
In nauwe zin opgevat, als volledige bescherming tegen het vreemde, zou een
immunologische benadering ertoe kunnen bijdragen dat de twee posities van
zorgverlener en patiënt bevriezen. Ieder van beiden zou dan zijn of haar eigen
ruimte beschermen en er zou juist geen op geven en ontvangen gerichte uitwisseling en ontwikkeling plaatsvinden. Dat is echter niet de betekenis van het door
Sloterdijk geanalyseerde samenspel tussen immunisering en vernieuwing. Hij wil
aantonen dat het stellen van te rigide grenzen (het buiten houden van beïnvloeding door het niet-eigene) de ruimten juist verzwakt. ‘Immuun’ komt van het
Latijnse immunus, letterlijk te vertalen als ‘onbelast, vrij, onschendbaar’ (Van
Dale, Etymologisch woordenboek). Als de nadruk wordt gelegd op deze ontlastende en veerkracht vergrotende kwaliteit, dan kan het immunologische karakter
van de sfeer ook de professionele ruimte van de zorgverlening verhelderen.
Het delen van zo’n ruimte is niet zonder gevaren, ook niet wanneer het om
de zorgrelatie gaat. Het is mogelijk dat er een machtsstrijd ontstaat tussen beide
delen, of dat de ene partij door de andere wordt ‘opgeslokt’. Om dat te voorkomen moeten de zorgverlener en -ontvanger over voldoende eigenheid beschikken. Daarom is in de analyse van de interviews met zorgverleners de volgende
vraag meegenomen: waardoor komt die eigenheid van de persoon (gekenmerkt

‘Gevechten om het behoud en de uitbreiding van sferen vormen tegelijkertijd de
dramatische kern van de geschiedenis van de soort en haar continuïteitsgeschiedenis’
(p. 503).
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door bijvoorbeeld authenticiteit, zelfbewustzijn, verantwoordelijkheid) tot stand
en op welke manier blijft zij behouden? Aan de andere kant is het belangrijk
te onderzoeken hoe het vreemde (de patiënt als onbekende of als persoon met
eigen belangen) zorgverleners versterkt. Er zal ook worden belicht wanneer dit
vreemde de relatie niet bevordert maar juist verzwakt. Dat brengt mij tot de
vraag of het überhaupt wenselijk is om een gescheidenheid van sferen op te
geven. In welke mate moet het vreemde (de patiënt) in de tussenruimte van de
zorgrelatie vreemd blijven?

2.4

De zorgverlener als subject

Om te kunnen onderzoeken of Sloterdijks sferologisch-immunologische theorie
over de relatieruimte de ontvankelijkheid van zorgverleners, en meer bepaald
hun eigen ervaring van dit ‘ontvangen’, kan verhelderen is het nodig om een
belangrijke voorwaarde voor relatieruimtes te onderzoeken. Als ik wil weten of
er een interactieve ruimte tussen zorgverlener en patiënt bestaat, moet ik van
twee actieve polen kunnen uitgaan. Deze moeten steeds beide zowel subject als
object, zowel zender als ontvanger zijn. Dan pas kunnen ook zorgverleners als
persoonlijke subjecten worden beschouwd. Voor patiënten ligt dit voor de hand;
zij zijn het object dat de behandeling ondergaat, maar ook het subject dat ervoor
kiest om dit te doen. In elk geval ervaren zij zichzelf zo. Maar wat betekent dit
voor zorgverleners? Deze lijken vooral te willen worden gezien als subject dat
handelt.56 Onderzocht moet worden in hoeverre zij zichzelf ook beschrijven als
subject dat ervaringen opdoet en iets ontvangt. De mate waarin zij zich als een
ervarend subject zien, zal van invloed zijn op hun bereidheid of vermogen om
ontvankelijk te zijn. Daarbij komt de vraag op of zij zich ook ervaren als co
subject in een relatie en als ‘ontvanger’ ten opzichte van de ‘gevende’ patiënt.
Om aan te geven hoe het begrip ‘subject’ hier wordt gebruikt, ga ik kort
in op Sloterdijks cultuurhistorische, kritische diagnose van de mens als modern
subject.
De moderne mens ziet zichzelf volgens Sloterdijk niet meer als object van
bijvoorbeeld Gods liefde of van een kosmisch gebeuren. De mens vat zich eerder
op als een zelfsturend, autonoom subject dat op die manier vorm geeft aan zijn
leven. Sloterdijk verhoudt zich kritisch ten opzichte van thans dominante zienswijzen over het subject en postuleringen van identiteit, zoals hij duidelijk maakt-
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met zijn alternatieve voorstelling van een ‘verstrengeling van binnenruimten’.57
Hij is echter ook kritisch ten opzichte van het opgeven van het subjectbegrip,
zoals in verband met zijn oefentheorie,58 waarop ik in hoofdstuk 3 nader inga:
De al te veel bediscussieerde vraag over het subject beperkt zich tot de
compacte opmerking dat diegene een subject is die zich als drager aan
een reeks oefeningen onderwerpt – waaruit overigens volgt dat tijdelijk
populaire denkvormen zoals exces, decentrering en dood van het subject parasitaire nevenoefeningen zijn bij de oefeningen die ertoe doen.
(Sloterdijk, 2011, 167)

Tegen de achtergrond van Sloterdijks kritiek op de volgens hem onterechte benaderingen van de mens als een eigenlijk niet existerend of juist als een zichzelf
bepalend subject, wil ik kijken naar zorgprofessionals als subjecten.
In de context van de gezondheidszorg is het begrip ‘subject’ vooral te vinden in samenhang met de patiënt.59 Deze moet immers ingrijpende breuken in
zijn leven verwerken en zich opnieuw oriënteren. Maar ook de zorgverlener komt
bewust of onbewust in aanraking met vragen zoals: ‘Wie ben ik en hoe moet ik
leven?’ Zelfs als hij zich deze vragen niet of nauwelijks stelt, wordt hij ermee
geconfronteerd door de existentiële vragen van de patiënt. In zijn keuze voor
een behandeling en in de medisch-ethische dilemma’s die daarin niet zelden naar
voren komen, komen zulke vragen van de patiënt hoe dan ook terug. Een eenzijdige concentratie op de wijze waarop de patiënt subject is, zou daarom geen
recht doen aan de tweezijdigheid van de zorgrelatie. Deze relatie te analyseren
als een sferische ruimte zal, zo luidt de these van dit proefschrift, ertoe bijdragen
dat de betrokkenheid van de zorgverlener in de zorgrelatie, namelijk als subject
en ontvanger, de aandacht krijgt die deze verdient.
De vragen naar de aard van de mens en de goede of juiste wijze van leven
zijn antropologische respectievelijk ethische vraagstukken. Bij de analyse van
de interviews in de volgende hoofdstukken neem ik het gezichtspunt van Sloterdijks interrelationele ruimte mee door de nadruk te leggen op de persoonlijke
uitspraken van de zorgverleners. Waaraan hechten zij waarde? Daarbij gaat het
om hun waarnemingen van de objectieve werkelijkheid, tegen de achtergrond
van de moderne cultuur en van de referentiekaders die deze aan de moderne
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mens meegeeft. Ik ga in dit onderzoek in op de uitspraken van de geïnterviewde
zorgverleners in relatie tot literatuur over hun professionaliteit en spiegel ze aan
beschouwende literatuur. Hierbij richt ik me op de zorgverlener als ethisch subject en als persoon die waarden ervaart.
Hier ligt een uitdaging voor dit onderzoek, omdat de persoonlijke invalshoek ogenschijnlijk op gespannen voet staat met de erkende eisen van objectiviteit die de levenswetenschappen en de door natuurwetenschappelijk denken
beïnvloede menswetenschappen (Leezenberg & De Vries, 2007, 48-52) stellen.
Waar deze wetenschapsbenaderingen ervan uitgaan dat de professionaliteit van
de zorgverlener erin bestaat neutraal te blijven en zich niet persoonlijk te verhouden tot de emoties van de patiënt, zal ik in het navolgende onderzoeken in
hoeverre dat correspondeert met wat zorgverleners zeggen te ontvangen. Gaat
het daarbij om iets wat hun professionele en persoonlijke ontwikkeling ten goede
komt?

2.5

Besluit

Sloterdijks model van sfeervorming werd voorgesteld als een aanvullend concept
voor de omgang tussen zorgverlener en patiënt, naast de modellen die uitgaan
van een strikte scheiding tussen beiden. De relationele ruimte is dan een ruimte
(sfeer) die tijdelijk door beide partijen wordt gedeeld. In die ruimte winnen
beiden aan identiteit, een identiteit die ook steeds in verandering is. Zo’n ‘sferologische’ visie zou bruikbaar kunnen zijn als de zorgverlener in professionele
relaties ontvankelijk is voor persoonlijke ervaringen en deze kan hanteren; als het
lukt om de patiënt, afgestemd op de concrete situatie en het persoonlijke vermogen, op te nemen in de eigen ervaringsruimte. Daarmee wordt geen opheffing of
vervaging van verschillen bedoeld. Een gedeelde ruimte moet juist de eigenheid
van zowel zorgverlener als patiënt honoreren. Ontvankelijkheid zou de zorgverlener op die manier niet verzwakken, maar eerder immunologisch versterken en
persoonlijke ontwikkeling mogelijk maken.
Welke rol ontvankelijkheid precies speelt in dit denkbeeld en welke uitwerking
een gedeelde ruimte op het functioneren van de zorgverlener zou hebben, wordt
onderzocht in het volgende hoofdstuk.
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3.

Het leven als oefening
Hoe brengt ontvankelijkheid zorgverleners in
beweging?

In het vorige hoofdstuk werd met behulp van Sloterdijks sferenmodel een
hypot hese geformuleerd over de plaats die zorgverleners in patiëntenc ontacten
innemen. In dit hoofdstuk zal aan de hand van Sloterdijks oefenmodel worden
onderzocht hoe zij door het delen van een sfeer met de patiënt in beweging
komen: wat motiveert hen om te handelen? In de volgende hoofdstukken zal
dit model worden gebruikt als conceptueel en theoretisch framework voor de
analyse van de interviews met de zorgverleners. Sloterdijks model kan verhelderen dat, hoe en waarom zorgverleners ontvankelijk zouden kunnen zijn en
waarvoor ze die ontvankelijkheid gebruiken. Het laat zien welke gevolgen het
delen van een sfeer heeft op de persoonlijke motivatie. Met Sloterdijks concept van oefenen en verticaal streven kunnen zorgverleners worden beschouwd
als mensen die door ontvankelijkheid gemotiveerd kunnen raken om hun
relatie met de patiënt meer inhoud te geven.

3.1

Inleiding

Volgens Sloterdijk moeten mensen worden gezien als wezens die op grond van
hun plek in steeds wisselende contactruimtes (sferen) gedreven worden zich als
persoon te ontwikkelen. Zij bevinden zich ononderbroken in interactie met hun
omgeving: zij worden erdoor beïnvloed en oefenen zelf invloed uit. Door zich
bewust open te stellen voor deze uitwisseling treedt er geen versmelting met de
omgeving op, maar wordt juist de ontwikkeling van het eigene gestimuleerd.
Dan kan een mens op een persoonlijke en flexibele wijze datgene wat buiten zijn
sfeer is in- of uitsluiten, en dat maakt hem veerkrachtig. Deze veerkracht vormt
de kern van hetgeen Sloterdijk als immuniteit aanduidt. Door deze immuniteit
die de interactie met de omgeving oplevert, kan de mens in ontwikkeling blijven
of komen. De interactie met anderen spreekt namelijk de eigen ontwikkelings
potentie aan en stimuleert deze. Deze ontwikkeling van het eigene van een persoon beschouwt Sloterdijk in aristotelische zin als de ethische ontwikkeling van
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zijn potentie of deugd (Aristoteles, 1999).60 De ontwikkeling verloopt niet vanzelf, dat wil zeggen zodra men interacteert met de omgeving, maar moet geoefend
worden. Sloterdijk definieert de mens dan ook als een ‘oefenend dier’.61
In dit hoofdstuk poneer ik de stelling dat zorgverleners zich kunnen en
soms ook willen ontwikkelen op een manier die te vergelijken is met het concept
van ontwikkeling zoals Sloterdijk het in zijn oefentheorie beschrijft. Deze volgens Sloterdijk ethische ontwikkeling ontstaat namelijk als ‘het verschil tussen
volkomenheid en onvolkomenheid je niet onverschillig laat, (…) [en] prestatie
– uitmuntendheid, aretè, virtù’ motieven voor nieuwe inspanningen zijn (Sloterdijk, 2011, p. 36). Virtus, deugd, brengt mensen ertoe om hun mogelijkheden
zo te (willen) ontwikkelen dat zij zichzelf volmaken. Zij wordt als het ware aan
gewakkerd en is dan de drijvende kracht, als mensen zich er tenminste ontvankelijk voor opstellen.
Welke invloed kan ontvankelijkheid hebben met het oog op deze ethische
dimensie die het handelen van zorgverleners heeft? Wat zijn de doelen van zorgverleners, en in welke richting bewegen zij zich?
Sloterdijk ziet het vermogen om geraakt te kunnen worden als vorm van
ontvankelijk zijn. Het is volgens hem de voorwaarde om zich te ontwikkelen in de
richting van het goede en noodzakelijk voor creatieve handelingsmogelijkheden.
Sloterdijk beschrijft daarbij het handelen als een cyclisch proces dat steeds als
appèl terugwerkt op de handelende persoon. De in zijn ogen voordelige toename
van immuniteit, in de zin van levensvatbaarheid, ontstaat doordat mensen in
contacten kwalitatieve verschillen waarnemen en daardoor worden gestimuleerd
om zich op bepaalde vlakken te ontwikkelen. Hij illustreert dit aan de hand van
een gedicht van Rainer Maria Rilke waarin ontvankelijkheid een centrale rol
speelt. Door ontvankelijk te zijn, ontstaat de ervaring dat de oude maatstaf voor
een ‘goed’ leven niet meer voldoet en men zijn leven ‘beter’ moet gaan leven. Dit
gedicht zal verderop in dit hoofdstuk (3.5) nader worden besproken.

3.2

Ontvankelijkheid tussen activiteit en passiviteit

Om de bovengenoemde vraag naar de drijfveren van mensen in samenhang met
hun ontvankelijkheid te beantwoorden, moeten we er volgens Sloterdijk van uitgaan dat mensen altijd in contact staan met zowel zichzelf als met anderen. Van
daaruit ontvangen zij wat voor hen van belang is. In zijn boek Sferen beschrijft
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Sloterdijk de mens in deze verbinding, in Je moet je leven veranderen bouwt hij
deze gedachte verder uit. Hij schetst een mens die op grond van verbinding zijn
leven als oefening leidt. Menswaardigheid wordt volgens Sloterdijk gekenmerkt
door een actieve, relationele houding. Daarvoor moet gedrag worden opgegeven
dat passief is (doen wat je wordt gezegd) of dat uitsluitend functioneel is bepaald
(handelen met het oog op winst).
Deze actieve attitude sluit ontvankelijkheid in het geraakt worden geenszins uit. Integendeel, geraakt worden creëert een drijfveer die maakt dat mensen in beweging komen, oefenen en zich ontwikkelen: het is een uitdaging om
in ethisch opzicht in actie te komen. Deze activiteit wordt dus voorafgegaan
door een vorm van passiviteit: toestaan om zelf het object van geraakt-zijn te
worden. De daarin besloten ontvankelijkheid maakt een handelen op grond
van authentieke drijfveren mogelijk, zoals ethicus Van Tongeren (2012, 92-93)
onderstreept. In zijn ogen kunnen mensen alleen creatief handelen als zij ontvankelijk zijn voor datgene wat zij (ook) ontvangen. Hij denkt hierbij voornamelijk aan de betekenis die een ervaring voor iemand krijgt. Deze betekenis is
niet maakbaar; men moet zich openstellen om haar waar te nemen.62 Verpleeg
kundige R2 verwoordt het als volgt:
Ik luister niet alleen maar, ik kan ook met die mensen gesprekken aangaan, het gesprek een bepaalde wending geven en doorvragen, zodat
ze ook echt wel het gevoel hebben dat ze iets kwijt hebben gekund.
Emotioneel raakt het me dan wel. Maar het feit dat je iets hebt kunnen
betekenen, dat geeft een positief gevoel.

Ontvankelijkheid is niet puur passief; het is ook een keuze, vinden zowel Sloterdijk als Van Tongeren. Datgene wat ontvangen wordt, wordt actief in ontvangst
genomen. Van Tongeren houdt een pleidooi om de deugdethiek aan te vullen
met de notie van ontvankelijkheid: ontvankelijkheid voor inspiratie, aandacht
als tegenwicht voor de illusie van maakbaarheid. In zijn ogen is deze aanvulling
door vormen van ontvankelijkheid mogelijk, maar niet makkelijk in een tijd
waarin geen sprake meer is van een ‘gever’ zoals God (Van Tongeren 2012, 176).
Handelen op grond van relationele ontvankelijkheid geschiedt niet automatisch of volgens voorgeschreven standaardnormen, maar zelfbewust en toegesneden op de concrete situatie. Diegene die handelt, doet dit op een persoonlijke
manier, bewust en met verantwoordelijkheid. Geven (doen) en ontvangen (laten)
moeten daarom als elkaar aanvullende processen worden gezien, vergelijkbaar
62
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met in- en uitademen. Zo wordt de oppositie tussen actief en passief door een
theorie van de ontvankelijkheid als deugd en als oefengebied geproblematiseerd.
Volgens Sloterdijk ligt er in deze tijd zo veel nadruk op (over)activiteit dat het
noodzakelijk is om tegengas te geven en aandacht te besteden aan datgene wat
terugkomt of binnenkomt. Daarbij ziet hij oefenen als een cyclisch proces:
Mens zijn betekent in een operatief gekromde ruimte existeren, waarin
de handelingen op de handelende, de werken op de werker, de communicaties op de communicerende, de gedachten op de denkende, de gevoelens op de voelende terugwerken. Al deze soorten van terugwerken
zijn, (…) oefenend van aard, hoewel ze (…) grotendeels moeten worden gerekend tot de niet verklaarde en onopgemerkte vormen van (…)
trainingsroutines. (2011, 120)

Deze terugwerking van attitude en gedrag van mensen op henzelf doet een continu appèl op hen. Dat geldt in sterke mate ook voor de relatie tussen zorgverlener en patiënt. Wat zorgverleners doen, denken en voelen, krijgen zij terug. Zo
merkte onderstaande verpleegkundige, toen hij zelf in de positie van familielid
was, hoe het voor hem voelt als andere zorgverleners zich open voor hem opstellen. Deze persoonlijke ervaring motiveert hem om zijn professioneel gedrag te
veranderen.
Verpleegkundige R20: Ja, bij het overlijden van mijn ouders – de
manier waarop men mij in het ziekenhuis benaderde, die zet ik zelf nu
ook in. Waar ik een soort natuurlijke neiging heb om, als iemand gaat
overlijden, de mensen niet tegemoet te treden. Dat doe ik dus juist inmiddels wel. Ik merkte toentertijd, toen ze kwamen vragen of het goed
was, dat dat voldoende was om steun te kunnen voelen.

Volgens Sloterdijk is ontvankelijkheid op deze manier een wezenlijk onderdeel
van de existentie in een ruimte die gevormd wordt door de complexe dynamiek
van geven en ontvangen. Ontvankelijkheid is volgens Sloterdijk allereerst een
ontologisch en existentieel gegeven, en vervolgens ook een morele deugd. De
mens heeft immers altijd de keuze om er wel of niet in mee te gaan.
In de komende vijf hoofdstukken zal aan de hand van de interviews met
zorgverleners worden onderzocht op welke manier deze (zelf )relationele kenmerken ook in professionele contacten te vinden zijn. Op welke wijze kent het
zorgverlenende handelen actieve en ontvangende elementen?
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Wanneer we Sloterdijks oefentheorie toepassen op zorgverleners, zouden we kunnen stellen dat deze zich ook als persoon kunnen ontwikkelen in professionele
relaties. Zij gaan deze relatie dan niet alleen aan omdat zij noodzakelijk zou zijn
voor een adequate behandeling, maar tevens omdat zij er zelf baat bij hebben.
Ontvankelijkheid in de contacten zou hen stabiliteit kunnen geven door de erkenning die zij krijgen als professional en als mens. Bovendien zou ontvankelijkheid het mogelijk kunnen maken om zich verder te ontwikkelen door toename
aan motivatie en kennis. Zij zou in die zin een uitdaging en stimulans zijn voor
professionele en persoonlijke groei.
Maar waarom zou het type fundamentele ontwikkeling waarnaar we hier
met Sloterdijk zoeken eigenlijk van belang kunnen zijn voor zorgverleners? Zij
worden immers al adequaat gestuurd en gecontroleerd door standaarden en
richtlijnen, door evaluatie in collegiaal overleg en op grond van de resultaten van
het eigen handelen? De vraag blijft echter bestaan wat hen stuurt en overeind
houdt als mens. Daarvoor moet worden onderzocht op welke manier hun drijfveren en waarden ertoe doen, voor hen persoonlijk en voor hun professionaliteit.

3.3

Het leven als oefening, de mens als oefenend dier

De basis van menselijke drijfveren ligt in Sloterdijks ogen, zo zagen we in het
vorige hoofdstuk, bij de feitelijke relationaliteit van mensen. Deze wordt niet
slechts gevormd door materiële omstandigheden, zoals concreet bij het samenwonen (in bijvoorbeeld huizen of steden), maar ook door ‘symbolische immuunsystemen’. Sloterdijk plaatst deze vorm van immuunsystemen naast het biologische immuunsysteem, dat vanuit evolutionair oogpunt op de eerste plaats komt.
Voorbeelden van zulke immuunsystemen zijn de sociale, juridische en militaire
praktijk en psycho-immunologische netwerken zoals families of ‘rituele omhulsels’: professionele kleding en attributen, zoals in het geval van zorgverleners de
witte jas en de stethoscoop, maar ook protocollen, zoals het opnameformulier
(2011, 12). Sloterdijks theorie heeft betrekking op de wijze waarop deze symbolische ‘weefsels’ tot stand komen. Dit is voor deze studie van belang, omdat
het inzichtelijk zou kunnen maken wat zorgverleners drijft als zij vorm geven
aan hun patiëntencontacten. Sloterdijk gebruikt als voorwaarde voor deze vorm
geving de beeldspraak ‘weefgetouwen’ of ‘antropotechnieken’:
Hieronder versta ik de mentale en fysieke oefenmethodes waarmee de
mensen van de meest uiteenlopende culturen hebben geprobeerd hun
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kosmische en sociale immuunstatus ten opzichte van vage levensrisico’s
en acute doodszekerheid te optimaliseren. (2011, 18)

Deze antropotechnieken laten voor hem steeds impliciet de waarden zien op
grond waarvan mensen handelen en aan hun mens-zijn vorm geven. Volgens
Sloterdijk wordt de mens zelfs alleen mens door zijn leven als oefening te leiden
(p. 12). Hij definieert het subject dan ook als:
(…) de drager van oefenreeksen. De subjectvormende basisoefening
(…) is overduidelijk niets anders dan de systematisch uitgevoerde
terugtocht uit het complex van de gemeenschappelijke situaties die
men ‘het leven’ of ‘de wereld’ noemt. Vanaf nu betekent ‘in de wereld’
[zijn] zich bekommeren om het eigene, tegen alle versplintering in het
niet-eigene in. (p. 235)

Oefening definieert hij daarbij als volgt: ‘elke handeling waardoor de geschiktheid voor de volgende uitvoering van dezelfde handeling op peil gehouden of
verbeterd wordt, om het even of die handeling expliciet als “oefening” wordt
bestempeld’ (p. 12).
Sloterdijk wil zijn visie op oefenen plaatsen in de historische context van
beschouwingen over de vraag wat een mens tot mens maakt. Hij omschrijft daarbij de antwoorden van de negentiende- en twintigste-eeuwse filosofie op deze
vraag. Allereerst noemt hij Marx en de jong-hegelianen, die stelden dat de mens
de mens maakt (12, 331), en later dat arbeid de mens maakt. In de Kritische
Theorie van de latere Frankfurter Schule werd het antwoord dat de mens ‘mens’
wordt door te werken aan zichzelf door interactie of communicatie (Habermas,
1981). Sloterdijk ziet het anders: alle inspanningen die iets creëren, worden gekenmerkt door herhaling en contact. Het begrip ‘oefenen’ is in Sloterdijks ogen
zo belangrijk voor de antropologische visie dat hij de negentiende eeuw in het
teken van de productie, de twintigste eeuw in het teken van reflectie en de toekomst in het teken van exercitie (oefening) zou willen beschouwen.
In Sloterdijks concept van het oefenen als ‘zich bekommeren om het eigene’ gaat het om menselijke drijfveren. Het biedt daarbij een andere kijk op
wat het eigene of identiteit kan worden genoemd. Identiteit verschijnt daarin
als iets wat ontstaat op grond van ontvankelijkheid, in de uitwisseling binnen
relationele ruimtes.63 Sloterdijk wil met behulp van zijn visie op deze ruimtes
als oefenruimtes expliciet maken wat tot nu toe te impliciet is gebleven in een
63

Zie hoofdstuk 2.
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denken dat zich baseert op vaststaande identiteiten (het ik, de maatschappij, de
natie, het geloof ): alle inspanningen die erop gericht zijn zichzelf en de wereld
vorm te geven, hebben het karakter van een oefening.
In Sloterdijks streven om een denken op basis van identiteit kritisch open
te breken, zijn oosterse invloeden te vinden, zoals het zenboeddhisme en de tao.
Deze willen immers de (paradoxale) spanning tussen identiteit (ruimte als vorm)
en niet-identiteit (ruimte als beweging) volhouden. Of, zoals Henk Oosterling
het vanuit Sloterdijks denken uitdrukt: ‘De dingen krijgen dan betekenis als de
subjectwording geen rol meer speelt. Paradoxaal geformuleerd: waar geen wil is,
daar is een weg’ (Oosterling, 2009, 258; mijn vertaling). Hiermee verwijst hij
naar de voorstelling dat beweging (ontwikkeling) pas mogelijk wordt als starre
vormen van identiteit worden losgelaten. Zo richten mensen zich in Sloterdijks
model enerzijds op het creëren van stabiliteit, maar anderzijds ook op het opgeven ervan. Waarnaar al oefenend gezocht wordt, is een veerkrachtige basis voor
verdere ontwikkeling.

3.4

Immuniteit als veerkracht

Sloterdijk vat de inzet van de oefenende mens samen als ‘de werkzaamheid die gericht is op stabilisering en uitbouw van zijn immuunsysteem’. Immuunsystemen
definieert hij als ‘belichaamde beschadigingsverwachtingen en de daarop afgestemde beschermings- en reparatieprogramma’s a priori’ (p. 16). Deze systemen
bezitten een ‘voorkennis’ van waaruit zij op potentiële indringers kunnen anticiperen en reageren. Volgens Sloterdijk vindt men hen op biologisch, maatschappelijk, psychologisch en symbolisch niveau. Zij zijn nauw verbonden met het
intentionele (naar de wereld gerichte) gedrag van de subjecten. De homo immunologicus is ‘de met zichzelf worstelende, de om zijn vorm bezorgde mens – we
zullen hem als de ethische mens nader karakteriseren, of beter: als de homo repetitivus, de homo artista, de mens in training’ (p. 18). Bovenstaande formuleringen van immuniteit thematiseren vooral het defensieve karakter van drijfveren.
Maar, zoals ik hierboven uiteen heb gezet, immuniteit heeft evengoed een stimulerende functie, die in de training waarover Sloterdijk spreekt zichtbaar wordt.
Voorts brengt oefenen onder één noemer wat soms kunstmatig gescheiden wordt: de binnen- en de buitenwereld, het ik en de wereld. Oefenen is in
fundamenteel opzicht relationeel. Wat zich op de ander richt, richt zich ook op
mij. Als mensen ernaar streven zich in iets te bekwamen, werken zij daarmee op
zichzelf in en worden zij deel van die inspanning.
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Pas toen de mensen uitdrukkelijk gingen oefenen, werd de ascetische
cirkel van de existentie expliciet zichtbaar. Ze creëren de naar zichzelf verwijzende omstandigheden die het individu verplichten mee te
werken aan zijn subjectivering. Het zijn voor ons allemaal autoriteiten
op het gebied van de antropologie, of het nu gaat om boeren, arbeiders,
krijgers, schrijvers, yogi’s, atleten, redenaars, circusartiesten, rapsoden,
geleerden, muziekvirtuozen of modellen. (p. 120)

Als we Sloterdijks analyse doortrekken naar de wereld van de medische zorg,
zouden we de zorginspanning kunnen zien als bijdrage aan zowel het immuunsysteem van de patiënt als dat van de zorgverlener. Zorgverleners kunnen zich
aangetast voelen in hun immuniteit als patiënten veeleisend zijn en zich niet
beperken tot de positie van patiënt. Het is dan voor de behandelaar van belang
om de eigen grenzen te bewaken. Aan de andere kant kunnen te rigide grenzen
(‘regel is regel’) leiden tot een vergrote kwetsbaarheid van het systeem van de
behandelaar, of, op grotere schaal, van de gezondheidszorg.64
De dokter die oordeelt en macht heeft over leven en dood, en wiens beslissingen niet ter discussie staan: dit beeld, uit een voorbije tijd, is zeer hardnekkig
– zeker ook bij artsen zelf, die vinden dat ze het zelf moeten zien te redden, dat
ze onfeilbaar moeten zijn. Zij ruimen dan geen plaats in voor eigen emoties, uit
angst dat deze zich met die van de patiënt zouden kunnen vermengen. Inherent
aan dit zelfbeeld is solitair zijn, eenzaamheid zelfs. ‘Een dokter vraagt geen steun,
die heeft dat niet nodig’ (Koster, 2013, 2452). Dat deze onafhankelijkheid voor
haar en andere collega’s niet opgaat, beschrijft longarts Mariska Koster. Het buitensluiten van het belevingsperspectief maakte haar zo kwetsbaar dat zij een andere werkkring moest zoeken.65
Immuniteitsvergroting kan echter wel geoefend worden. Een voorbeeld
uit de praktijk hiervan is family centered care66, een vorm van zorgverlening die
wordt toegepast bij jonge kinderen. De familie wordt daarbij als systeem gezien
en benaderd. Voor jonge patiënten is de familie een belangrijke constante in
hun leven. De familieleden zijn, zeker bij chronische patiënten, de experts die de

Denk aan het zoeken naar werkbare transparantie in verband met medische fouten of
het streven om ‘patient centered’ en flexibel te werken.
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Zie echter de aandacht die ‘Zorg voor de zorgenden’ in toenemende mate krijgt in
de palliatieve zorg (bijv. Papadatou, 2009); http://www.oncoline.nl/index.php?pagina=/
richtlijn/item/pagina.php&id=28947&richtlijn_id=632; geraadpleegd 02-04-2014
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Zie bijvoorbeeld: https://www.stjude.org/familycenteredcare (geraadpleegd 29-072013).
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 ogelijkheden en behoeften van het kind het beste kennen. Door deze shift van
m
de biomedische focus naar de relationele ruimte ontstaat betere communicatie
tussen de familie en de zorgverleners. Zorgverleners moeten hiervoor het monopolie van kennis opgeven en ontvankelijk zijn voor een andere, meer cyclische
vorm van kennisverwerving. Hierdoor worden zij participanten in een communicatie die alle betrokkenen verbindt.

3.5

In beweging komen door aangesproken
te worden: de verticale spanning

Vernieuwende processen zoals family centered care vereisen moed. Volgens Sloterdijk is het op bewustzijnsniveau noodzakelijk om uit de verdoving van het ‘zo
is het nu eenmaal’ te komen en actief te worden. Oefening begint als mensen
hun leven ter hand nemen en bereid zijn iets nieuws te ontvangen. Maar waarom
zouden behandelaars hun status quo willen opgeven? Waarom zouden zij willen
oefenen en hun handelen willen verbeteren?
Daarvoor moet er, in Sloterdijks terminologie, een zekere verticale spanning worden gevoeld. Die spanning ontstaat door de ervaring van een kwalitatief
verschil tussen de status quo van een handeling of leefwijze en een als wenselijk
ervaren andere leefwijze. Mensen ontvangen hierdoor een innerlijk appèl om hun
eigen leven ter hand te nemen en zich in de richting van het mogelijke te bewegen, hoe ‘onwaarschijnlijk’67 dat ook mag lijken. Het gaat Sloterdijk bij oefenen
om de verovering van het onwaarschijnlijke, dat hij op cultureel en biologisch
gebied ziet als ‘een continuüm van levensvormexperimenten op steeds hogere
niveaus van gestabiliseerde onwaarschijnlijkheid (…), een proces dat onmiskenbaar een richting heeft, namelijk die van toenemende complexiteit’ (p. 129).
Als een mens voor deze inspanning kiest en zich uit zijn passiviteit wil
bevrijden, dan heeft hij iets nodig wat gezag heeft en hem trekt. Dit gezag komt
tegenwoordig niet voort uit autoriteiten zoals goden, heersers, Grote Verhalen,
ethische imperatieven en idealen; die worden over het algemeen niet meer geaccepteerd. Dat heeft te maken met de kritische opstelling tegenover machten die
onze individuele autonomie en fundamentele gelijkheid in gevaar zouden kunnen brengen. Sloterdijk stelt nu tegenover deze horizontale visie op het leven
een nieuwe verticaliteit die de mens ‘oproept’ om ‘op te staan’. Zijn verticaliteit
gaat uit van een autoriteit die van een heel andere orde is. In de oude verticaliteit
kwam de oproep voor een bepaald gedrag van buiten en boven. Sloterdijk gaat
Onder kritische verwijzing naar Climbing Mount Improbable van evolutiebioloog
Richard Dawkins (2006).
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het om de autoriteit die in de ruimte van het contact gevoeld wordt. De verticale spanning die het contact kan oproepen, is een innerlijke ervaring met een
bepaald gezag.
Sloterdijk verduidelijkt dit aan de hand van een voorbeeld: het gedicht
Archaïsche torso van Apollo van Rainer Maria Rilke. Aan de slotregel van dit gedicht dankt Sloterdijks boek Je moet je leven veranderen zijn titel. De relatie die
de kijker in dit gedicht (en mensen in het algemeen) met kunst aangaan, maakt
het mogelijk dat zij zich uitgenodigd of zelfs uitgedaagd voelen om hun leven ter
hand te nemen en te oefenen. Sloterdijk kiest niet toevallig een voorbeeld uit de
beeldende kunst. Kunst mag in zijn ogen nog wél ‘iets vertellen’, omdat zij geen
aanspraak maakt op macht maar deze juist ter discussie stelt (p. 27).
De aanspraak die in het gedicht van het kunstvoorwerp uitgaat, is voor
Sloterdijk een voorbeeld voor wat in relationele verhoudingen kan gebeuren.
ARCHAÏSCHE TORSO VAN APOLLO68
Wij zagen nooit zijn ongekend gezicht,
de oogappels die daarin rijpten. Maar
zijn torso gloeit nog als een kandelaar,
waarin zijn blik, met een getemperd licht,

68

ARCHAÏSCHER TORSO APOLLOS
Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt,
darin die Augenapfel reiften. Aber
sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber,
in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt,
sich hält und glänzt. Sonst konnte nicht der Bug
der Brust dich blenden, und im leisen Drehen
der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen
zu jener Mitte, die die Zeugung trug.
Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz
unter der Schultern durchsichtigem Sturz
und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle;
und bräche nicht aus allen seinen Rändern
aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle,
die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.
Uit: Der neuen Gedichte anderer Teil (1908)
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nog glanzen blijft. Anders zou jou de boeg
der borstkas niet verblinden, en in ’t zacht
draaien der lendenen was niet de lach
naar ’t midden toe dat het geslachtsdeel droeg.
Anders stond deze steen geknot, beschadigd,
in zijn doorschijnende schoudercascade,
en zou niet glinsteren als roofdierhuid,
en zou niet als een ster losbreken uit
zijn vorm: geen plek aan hem die jou niet ziet.
Zo doorgaan met je leven kun je niet.69

In dit gedicht vindt een omkering plaats van de gebruikelijke verhoudingen. Het
subject, de kijker, wordt in het proces van intens kijken tot object, degene die
bekeken wordt. Het omgekeerde geldt voor het object, de torso: deze is subject
geworden.
Het volgende gebeurt: de museumbezoeker kijkt nauwgezet en aandachtig, en begeeft zich daardoor in een relatie met het kunstwerk. Hij krijgt daarbij
de indruk zelf volledig gezien te worden door het object van zijn kijken (de
indruk komt binnen).
Door de ontvankelijkheid van de toeschouwer voor de kwaliteit van het
kunstwerk ontstaat een verticale spanning. Hij neemt iets waar wat voor hem
superieur is: de andere manier van leven die hij in de torso uitgedrukt ziet, heeft
voor hem een hogere waarde dan de wijze waarop hijzelf nu leeft. Hij accepteert
de impact die dit voor hem heeft en de uitdaging die ervan uitgaat. Het is naar
Sloterdijks interpretatie geen eis van buiten, maar een innerlijk gevoelde noodzaak voor de kijker om zijn leven te veranderen.

3.6

De behandelaar als cosubject

Door de shift van perspectieven ontvangt het subject iets van zijn object, of beter, van datgene waarmee hij in relatie treedt: een stimulerende drijfveer voor de
verbetering van zijn leven. Ik stel in dit onderzoek de vraag of deze ontvankelijke
opstelling ook in de contacten tussen zorgverlener (subject) en patiënt (object)
te vinden is. Dat zou betekenen dat de eenduidige subject-objectverhouding verschuift. De patiënt aan wie de zorgverlener zorg, aandacht, behandeling geeft,
69

Sloterdijk (2011, 29). Vertaling van Peter Verstegen (1998).
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geeft dan op zijn beurt aan de zorgverlener iets van waarde terug. Te denken is
aan indrukken van zijn lijden, zijn boeiende of juist irriterende manier van leven, zijn opmerkelijke karakter, enzovoort. De zorgverlener is dan ontvangende
partij, en wat hij of zij ontvangt zou, in sloterdijkiaanse zin, invloed hebben op
de eigen motivatie.
In het gedicht van Rilke gaat het om de spanning tussen het leven dat
de torso belichaamt, als mogelijkheid, en het besef van het eigen leven, als uitgangspunt. Het verschil tussen die twee wordt niet op analytische wijze geconstateerd. Het besef dringt tot de toeschouwer door wanneer hij zich openstelt.
De blikrichting van zijn waarneming keert dan om: hij voelt zichzelf gezien en
geraakt door het object van zijn waarneming. Hij komt erdoor in beweging om
zijn eigen leven te verbeteren.
Sloterdijk illustreert deze actieve levenshouding door mensen te tonen die
afwijken van wat doorgaans als gewoon ervaren wordt: zieken, gehandicapten,
artiesten. Zij laten in zijn ogen expliciet het typische oefenkarakter van menszijn zien. Toeschouwers worden dan ook enthousiast als zij in een circus intense
vormen van leven meemaken. Door de extreme vorm wordt duidelijk wat leven
is: ‘wie op het hoge koord loopt, kan geen seconde doen alsof ’ (p. 56).
Sloterdijk sluit daarmee aan bij de koorddanser uit Nietzsches Aldus sprak
Zarathoestra70 en andere voorbeelden van intens leven, zoals dat van de vioolspeler Carl Unthan (p. 49), die zonder armen was geboren en zichzelf had aangeleerd om met zijn voeten zo goed viool te spelen dat hij in concertzalen kon
optreden.
Sloterdijk is zich echter ook bewust van het gevaar van vertekening en
meent dan ook: ‘Uit handicaps vloeit niet zelden ontvankelijkheid voort, en dat
resulteert soms weer in grotere inspanningen, die op hun beurt onder gunstige
omstandigheden tot betere levensprestaties leiden’ (p. 65). Hij laat daarmee de
dynamische samenhang zien tussen kwetsbaarheid, ontvankelijkheid en prestatie. In de volgende hoofdstukken zal worden onderzocht of uit de analyse van de
Sloterdijk sluit aan bij Nietzsche, die zegt: ‘Een gevaarlijk naar-de-overkant, een
gevaarlijk onderweg, een gevaarlijk achteromkijken, een gevaarlijk huiveren en blijven
staan’ (Nietzsche, 2006, 17) als hij schrijft: ‘Over het koord lopen betekent alles wat
geweest is in het heden verzamelen.’ Alleen op die manier kan de imperatief ‘Je moet
je leven veranderen!’ in dagelijkse oefenreeksen worden omgezet. De acrobatische
existentie detrivialiseert het leven doordat hier de herhaling in dienst wordt gesteld
van het onherhaalbare. Hier worden alle stappen veranderd in eerste stappen, omdat
elke stap de laatste zou kunnen zijn. Hier is alleen een ethische handeling mogelijk: de
bovengraving van alle omstandigheden door de verovering van het onwaarschijnlijke
(2011, 218).
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interviews blijkt of dit ook voor zorgverleners geldt. Gemeenschappelijk hebben
de kijker naar de torso en sommige gehandicapten of ‘anders begaafden’:
Je moet op de innerlijke verticale lijn letten en nagaan hoe de aantrekkingskracht van de bovenste pool op je inwerkt! Het is niet het rechtop
lopen dat de mens tot mens maakt, het is het kiemende besef van het
innerlijke niveauverschil dat in de mens de oprichting bewerkstelligt.
(p. 68 e.v.)

Anders gezegd: mensen komen in actie en verlaten de aanvaardende passiviteit
op grond van een bewustzijn van het eigen leven met zijn beperktheid én mogelijkheden. Artiesten laten een levenshouding zien die Sloterdijk exemplarisch
vindt voor menswaardig leven: uit het gevaar en uit je lot – bijvoorbeeld je handicap – je beroep maken.

3.7

Besluit

Voor het antwoord op de vraag welke rol ontvankelijkheid voor de motivatie van
zorgverleners zou kunnen spelen, heb ik Sloterdijks oefenmodel gebruikt. Dit
model gaat uit van een menseigen streven naar persoonlijke ontwikkeling, die tot
stand komt als mensen ontvankelijk zijn voor de spanning tussen de status quo en
een mogelijkheid van verbetering. Mijn hypothese luidt dat deze spanning ook
optreedt in de relatie tussen zorgverleners en patiënten.
De vraag in welke richting zorgverleners zich dan zouden willen ontwikkelen, beantwoordt het oefenmodel met het verlangen naar persoonlijke verbetering in de vorm van het streven naar excellentie. Deze wordt bereikt door
zelfgenoegzaamheid op te geven en ontvankelijk te zijn voor de waarneming van
kwaliteitsverschillen en deze als maatstaf te gebruiken bij het handelen.
Net als bij trapezekunstenaars is ook het doen en laten van zorgverleners
niet vrijblijvend, maar van groot moreel en levensbelang. Zij hebben gekozen
voor een vak waar ook op het gebied van hun persoonlijke ervaring veel op hen
afkomt. De gevaren van ontvankelijkheid moeten dan ook in dit onderzoek niet
uit het oog worden verloren. Oefenen kan gevaarlijk zijn, en het is te verwachten
dat wat zorgverleners ontvangen niet alleen maar uit cadeaus bestaat.
In het volgende hoofdstuk zal de visie die zorgverleners zelf hebben op hun ontvangende rol in hun contacten met patiënten worden belicht. Sloterdijks sferenen oefenmodel zal bij die analyse de achtergrond vormen.
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4.

Visies op zorg verlenen en ontvangen
Hoe ervaren zorgverleners ontvankelijkheid?

In dit hoofdstuk onderzoek ik ervaringen van ontvankelijkheid onder zorgverleners. Ik doe dat tegen de achtergrond van het in de twee voorgaande
hoofdstukken gepresenteerde en geanalyseerde model van Sloterdijk. Daarin
worden contacten – gedeelde ruimtes – begrepen als stimulans voor een leven
als oefening. Ik laat zien dat zorgverleners behalve op een professionele ook
altijd op persoonlijke wijze vorm geven aan hun contacten met patiënten. De
persoonlijke wijze is afhankelijk van de plek die zij daarin willen en kunnen
innemen. Deze plek (bijv. meer of minder op afstand, als gever of als ontvanger) bepaalt onder andere of de uitwisseling zich vooral op nut of ook op
betekenis richt. Theoretisch en empirisch onderzoek over de gift ondersteunt
wat in de interviews zichtbaar wordt, namelijk dat ontvankelijkheid als onderdeel van de uitwisseling verrijkend is, mits gever en ontvanger betekenis
geven en ontvangen.

4.1

Inleiding

Als wij Sloterdijks sferologisch-immunologische model zouden toepassen op
zorgverleners, zouden we zorgverleners zien als personen die in patiënten
contacten ontvankelijk kunnen zijn en zich daardoor zelf ontwikkelen, in hun
professionele competentie en als persoon.
Deze voorstelling van hun ontvankelijkheid wordt ondersteund door recent onderzoek naar nieuwe praktijken in de gezondheidszorg, zoals het onderzoek naar relationship centered care (RCC)71. Mary Catherine Beach (Beach
& Inui, 2006) richt zich nadrukkelijk op de vraag wat zorgverleners ervaren
binnen de zorgrelatie. Zij onderstreept het belang van aandacht voor de inter
relationaliteit van de zorg doordat zij zich ook op de persoon van de zorgverlener
en zijn of haar ontvankelijkheid richt: ‘allowing a patient to have an impact on
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the clinician is a way to honor that patient and his or her experience’ en ‘acknowledges that the clinician also benefits in serving the patient’ (p. 1).72
De notie van de wederkerige invloed waarnaar Beach verwijst, is voor het
onderwerp van dit hoofdstuk van belang. Zorgverleners vertellen in de interviews vaak dat zij door hun contacten met patiënten iets verkrijgen. Soms uiten
zij echter ook een zeker voorbehoud. Zij merken wel op dat zij iets ontvangen
wat voor hen van betekenis is, maar willen noch er persoonlijk door worden
beïnvloed, noch zelf de patiënt beïnvloeden. Met andere woorden: ontvankelijkheid is voor hen geen eenduidig of vanzelfsprekend onderwerp.
Waarmee hangt deze terughoudendheid ten opzichte van ontvangen samen? Daarvoor ga ik in dit hoofdstuk (vanaf paragraaf 4.2) bekijken welke interpretatie zorgverleners geven aan ‘iets krijgen’ of ‘iets ontvangen’ en wat voor het
verkregene kenmerkend is.
In haar artikel Viewpoint: ‘Reflections on a Well-Travelled Path’ stelt arts
en opleider Sharon Dobie (2007) dat in alle contacten tussen patiënt en zorgverlener, hoe kort of oppervlakkig ook, vormen van geven en ontvangen een rol
spelen: ‘Many of us may hesitate to reflect on what we gain from this work or
to note a connection between our patients and our self-awareness. Even if we do
reflect, few of us speak clearly about these gifts’ (p. 423). Dat zorgverleners niet
zouden praten over wat zij krijgen, contrasteert met de resultaten van onderzoeken naar wat zij verstaan onder zinvol werken met patiënten. Hieruit blijkt
juist dat zorgverleners grote waarde hechten aan ontvankelijkheid om zich ook
op persoonlijk niveau te kunnen ontwikkelen (Horowitz et al., 2003; Keeton et
al., 200773).
In de reflecties van zorgverleners over ontvangen in de interviews valt hun
voorzichtige houding op, die correspondeert met aanbevelingen en richtlijnen

Beach hanteert vier principes als kenmerken voor de zorgrelatie: ‘(1) that
relationships in health care ought to include the personhood of the participants, (2)
that affect and emotion are important components of these relationships, (3) that all
health care relationships occur in the context of reciprocal influence, and (4) that the
formation and maintenance of genuine relationships in health care is morally valuable.’
(p. 1). De genoemde onderwerpen komen ook in mijn onderzoek aan de orde. Op
‘persoon zijn’, ‘emoties’ en ‘morele fundering’ wordt ingegaan in de hoofdstukken 5-8.
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Onderzoeken naar burn-out en naar het tegendeel daarvan, tevredenheid van
zorgverleners, wijzen erop dat ‘personal accomplishment and (the) level of emotional
resilience’ (Keeton et al., 2007, 7) van groter belang zijn voor innerlijke stabiliteit dan
een goede balans tussen werk en privéleven. Zie ook Shanafelt et al. (2009); Førde &
Aasland (2008); Kuhn et al. (2009); Głębocka & Lisowska (2007).
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hierover uit de gezondheidszorg74 en met sociologische en ethische theorieën
over het geven en ontvangen van giften (Komter, 2003; Osteen, 2002; Mauss,
1990) en over zorg verlenen (Tronto, 1993). In deze theorieën en richtlijnen
wordt ontvangen vaak opgevat als onderdeel van een economische transactie
(‘zorg inkopen’), in termen van eigenbelang75, of juist als een vorm van zwakte
en afhankelijkheid76. Hoogleraar Evelien Tonkens (2010) verklaart dit door te
wijzen op het taboe dat op afhankelijkheid rust. Afhankelijkheid wordt als vernederend ervaren en is in strijd met onze voorstelling van autonomie. Tonkens
houdt een pleidooi voor de acceptatie van het feit dat we ons hele leven lang
afhankelijk zijn. Zij sluit daarmee aan bij visies over zorgverhoudingen zoals die
van de politicoloog en filosoof Joan Tronto, die een voorstander is van een vernieuwde kijk op wederzijdse afhankelijkheid. Juist deze afhankelijkheid zou het
in haar ogen mogelijk maken om betekenisvolle intermenselijke verhoudingen
te verkrijgen.
In de volgende paragrafen verken ik de opstelling tegenover ontvankelijkheid op
een voornamelijk theoretische manier. Daarvoor onderzoek ik eerst of en hoe
zorgverleners menen een ruimte te delen en kijk ik vervolgens naar reflecties op
hun belangen (of belangeloosheid) in hun rol als ontvanger. Deze verkenning op
het gebied van zorg(verlening) wordt daarna verbreed naar sociologisch onderzoek over het geven en ontvangen van giften en naar de wijze waarop in sociologische literatuur over nut en betekenis van een gift wordt gedacht. Uiteindelijk
zal worden bepaald in hoeverre het concept van gedeelde ruimtes bruikbaar is
voor de beschrijving van datgene wat zorgverleners als persoon ontvangen in hun
contacten met patiënten.

4.2

Interactie, of: ‘geven en iets terugkrijgen’

In het volgende interviewfragment verwoordt een zorgverlener hoe hij aankijkt
tegen ontvankelijkheid. Hij vindt de term ‘verkrijgen’ problematisch, omdat het
zou suggereren dat zorg verlenen een kwestie is van uitruilen: je geeft zorg en
krijgt er behalve een honorarium ook iets immaterieels (voldoening, erkenning
enz.) voor terug.

74

Zie 4.3, 5.3, 5.5, 6.3.
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Zie 4.6.
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Zie 1.5, 4.4.
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Arts R8: Zorgverlener, tja, ik zie het niet als geven. Het heet tenslotte
ook geen ‘zorggever’. En wat ik in mijn eigen ontwikkeling terugkrijg
van patiënten zie ik ook niet als nemen.
BG: En wat denk je dat de patiënten doen? Zouden die de zorg beschouwen als iets wat ze krijgen?
R8: Ik denk dat het heel sterk afhangt van wat voor patiënt je tegenover
je hebt: achtergrond, opleidingsniveau, levensfilosofie, noem maar op.
(…) Ik denk dat er zeker een categorie patiënten is die veel verwacht te
krijgen. Veel patiënten vinden dat ze recht hebben op bepaalde dingen
en dat ze dat dus kunnen en of moeten krijgen. Ik denk dat zeker een
deel van de patiënten op die manier bij een dokter zit. Maar ik denk
ook dat een groot deel van de patiënten dat helemaal niet zo ervaart,
afhankelijk van hun achtergrond.
BG: Maar ze zeggen wel: ‘Dank je wel’, of ‘Bedankt.’
R8: Ja, maar zeg je alleen maar bedankt als je iets gekregen hebt? Ja,
krijgen associeer ik heel sterk met iets materieels, misschien niet terecht, maar …
BG: Ook met iets, krijg ik de indruk, met iets wat een beetje eenzijdig
is, is dat zo …?
R8: Ja, alsof ik het gevoel heb dat ik er iets instop, waar bijna impliciet
uit voortkomt dat er ook iets voor terug zou moeten komen. Ik ervaar
dat gewoon echt niet zo. (…) Het gaat om een interactie.

Deze arts vindt dat hij zich met de patiënt in een interactieve situatie bevindt
waarop de begrippen ‘geven’ en ‘krijgen’ niet van toepassing zijn. Hij associeert deze begrippen eerder met een eenzijdige transactie van iets materieels. Wel
ervaart hij soms de bijna dwingende wens van een patiënt om iets van hem te
krijgen. Wat hij zelf aan het contact met patiënten waardeert, wil hij niet verbinden met posities van een gever of een ontvanger. In zijn ogen gaat het eerder
om een interactie (communicatie) waardoor hij iets voor zijn ‘eigen ontwikkeling
terugkrijgt’.
Vanwaar deze terughoudendheid om zich expliciet als ontvanger te zien?
Arts R8 schijnt ‘iets krijgen’ te associëren met negatief gedrag, zoals iets opeisen
en de patiënt ongelijkwaardig behandelen. Deze zienswijze past bij het streven
om meer op grond van een gelijkwaardige communicatie te werken. Met betrekking tot de communicatie in de gezondheidszorg wordt dit verwoord in het
interpretatieve of het deliberatieve model (Ten Have et al., 2009, 163). Volgens deze modellen beogen zorgverleners en patiënten vorm te geven aan de
behandelrelatie op basis van gezamenlijke besluitvorming. Het belang van een
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ontvankelijke houding wordt in deze modellen positief beoordeeld. Aansluitend
bij Sloterdijks sferologie zou deze visie te vergelijken zijn met het creëren van
een gedeelde ruimte – al ligt hier de focus vooral op het nut voor de patiënt. De
arts uit het citaat beschrijft een communicatie (‘interactie’) die past in de denkbeeldige ruimte, maar hij legt minder nadruk op de posities die in die ruimte
worden ingenomen. Omdat er echter geen sprake is van een persoon (patiënt of
zorgverlener) die bewust iets ontvangt, blijkt de duiding als gedeelde ruimte hier
niet helemaal van toepassing te zijn.
Voor de meeste geïnterviewde zorgverleners lijkt het echter vanzelfsprekend dat zij in de contacten zelf ook iets krijgen. Als zij erover vertellen, komt
ook de inhoud en de aard van de transactie ter sprake en worden belangen genoemd. Een arts verwoordt het als volgt:
Arts R22: Mensen vragen altijd: waarom wil je nou dokter worden? Ik
denk dat dat komt doordat je iets zorgends in je hebt en omdat je er
op zich al genoegen in schept om mensen te helpen. Ik doe heel veel
oncologie, en ik merk dat je daar ongelofelijk veel dankbaarheid en
andere zaken voor terugkrijgt. Ook al kun je mensen niet meer beter
maken, dan nog kun je in een palliatief begeleidingstraject toch heel
veel voor hen betekenen. Ik heb een tijd alle brieven en dankbetuigingen van nabestaanden thuis bewaard. Ja, dat doet je wat.

Deze zorgverlener neemt als persoon een plek in de contactruimte in. Zo noemt
hij een eigenschap die hem kenmerkt (‘iets zorgends’). Hij verkrijgt iets wat
immaterieel betekenis voor hem heeft (‘je kunt toch heel veel (…) betekenen’,
‘dankbaarheid’). Dit heeft deels ook een materiële vorm (de brieven die hij bewaart). Door de persoonlijke beleving heeft deze vorm van patiëntencontact
eerder de kenmerken van een gedeelde ruimte. Toch onttrekt hij zich er ook
enigszins aan. Doordat hij aangeeft veel dankbaarheid en andere zaken terug te
krijgen, lijkt zijn contact met patiënten op een economische transactie. ‘Je geeft,
maar je doet het niet zomaar: je krijgt er ook veel voor terug.’ Wat hij verkrijgt,
is voor hem een soort beloning.
Juist deze verwoording werpt een licht op de moeite die zorgverleners
kunnen hebben met geven en ontvangen. Door te benadrukken dat hij voor zijn
inspanning ook iets terugkrijgt, zou het ook zo kunnen zijn dat hij de patiënt
wil ontlasten. De patiënt hoeft zich nu niet meer bezwaard te voelen door de
zorg en aandacht die aan hem worden gegeven. Mogelijke aantasting van zijn
eigenwaarde door afhankelijkheid wordt gecompenseerd door de winst die hij de
zorgverlener bezorgt.
77
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Deze interpretatie zou ernaar verwijzen dat ook zorgverleners niet slechts onbaatzuchtig handelen: de zorg die patiënten krijgen, wordt gegeven op grond van
een zeker eigenbelang.77 Deze meer assertieve opstelling heeft voor zorgverleners
zelf het voordeel dat zij de regie houden en zorg kunnen verlenen (of geven) op
een manier die hen niet uitput – maar hen zelfs iets oplevert. In deze denkwijze
zijn zij minder overgeleverd aan het morele appèl van de hulpvraag of de claim
van een patiënt.
De positieve waardering voor wat zij terugkrijgen kan echter behalve als wens om
‘de regie te houden’ ook worden opgevat als verlegenheid ten opzichte van geven,
of anders gezegd als schroom ten opzichte van onbaatzuchtigheid en altruïsme
(Berking, 1999). Berking suggereert dat mensen geneigd zijn hun inzet te rechtvaardigen in het kader van de heersende ideologie van eigenbelang, ook als deze
feitelijk niet op eigenbelang gericht is:
Contemporary Westerners are so uncomfortable with communalism
and altruism that we tend to re-explain our generosity as self-interest.
In such cases, our stories fail to account for the complexity of our motives. Instead we remold connected selves into isolated consumers, and
replace collective obligations with individualist gratifications. (Geciteerd in de inleiding van The Question of the Gift, Osteen, 2002, 18)

Geldt dit ook voor zorgverleners? Herinterpreteren zij onbaatzuchtig handelen
als handelen uit eigenbelang? Dit zou kenmerkend zijn voor een individualis
tische opstelling van ‘voor wat hoort wat’. De (inter)actie begint en eindigt dan
bij de zorgverlener. Dit is echter in tegenspraak met ‘het voorop stellen van de
belangen van de patiënt’ zoals dat in de eed van Hippocrates78 door artsen wordt
beloofd.
Mijn these is dan ook dat zorgverleners bredere belangen hebben dan
soms onderkend wordt – en dat deze niet bij voorbaat in strijd zijn met de belangen van de patiënt. Dit zou betekenen dat zorgverleners niet slechts vanuit het
Onbaatzuchtigheid staat in de zorg nog hoog aangeschreven (zie bijv.: http://www.
philosophical-approaches.nl/article-11/; geraadpleegd 15-02-2014). Eigenbelang
wordt vaak genoemd in samenhang met veiligheid en zelfzorg in verband met te
grote werkbelasting, zie bijvoorbeeld: http://www.ceg.nl/themas/bekijk/claimend-enagressief-gedrag (geraadpleegd 20-02-2014); Merlijn, E. (z.j.). Vooral vrouwen ‘moeten
eens aan zichzelf denken’. http://www.abvakabofnv.nl/over-ons/onze-vacatures/betrokkenmedewerkers/Elise (geraadpleegd 20-02-2014).
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Artseneed: zie 1.11.
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belang van de patiënt óf vanuit eigenbelang handelen. In de twee bovenstaande
interviewfragmenten is in het eerste geval geen sprake van geven en krijgen – in
het tweede krijgt men iets terug en ontlast daarmee de zorgontvanger. Geen van
beide verklaringen gaat in op het betekenisvolle wat het verkregene hier en in
andere interviews79 voor zorgverleners heeft.

4.3

Genezen en zorgen

Om de mogelijke belangen van zorgverleners te kunnen verhelderen, moet ik
eerst ingaan op het professionele zelfbeeld van de gezondheidszorg. Voor een
verheldering van de verhouding tussen belangeloosheid en dat wat verkregen
wordt, maak ik gebruik van de aanbevelingen van de Raad voor Volksgezondheid (2001) en enkele verpleeg- en geneeskundige publicaties (studieboeken en
vakliteratuur).
Sinds de jaren zeventig80 definieert de geneeskunde zichzelf als samengesteld uit twee componenten: cure (genezen) en care (zorg verlenen). Een reflectie
op deze twee componenten verheldert voor een deel de houding ten opzichte
van ontvankelijkheid. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg beveelt aan de
twee onderdelen niet te scheiden.81 Genezen (cure) richt zich op het ingrijpen
in ziekten. Zorg verlenen (care) richt zich op het verlichten van klachten, het
voorkomen van complicaties en het ondersteunen van patiënten (p. 15). Volgens
zorgethische standpunten82 moet de zorg zich ook verhouden tot de onbeheersbaarheid van het leven (contingentie): tot de persoonlijke beleving waarin intermenselijke uitwisseling vaak zwaarder weegt dan maakbaarheid.83
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Zie de interviews in de hoofdstukken 5-8.

‘Hattinga Verschure betoogde in 1971 dat de volksgezondheid te lang is blijven
steken in de traditionele geneessector, het terrein van de “cure”, het “cureren”.
In zijn visie werd de gezondheidszorg te weinig benaderd in het totale kader van
gezondheidszorg als onderdeel van de gehele welzijnszorg, de “care” sector (Hattinga
Verschure, 1971)’ (Horn et al., 2001, 15).

80

‘Care en cure zijn niet eenduidig te koppelen aan een type hulpverlener. Cure
is niet uitsluitend voorbehouden aan artsen. De opkomst van gespecialiseerde
verpleegkundigen (bijvoorbeeld de diabetesverpleegkundige) is een goed voorbeeld
van de verschuiving van cure-taken van artsen naar verpleegkundigen’ (Horn et
al., 2001, 26). Het prestige ligt duidelijk bij cure. Van de care, die van oudsher aan
verpleegkundigen wordt toegeschreven, verschuift niets naar de kant van de artsen.
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V. Heijst, (2005); De Dijn (2007).

De instrumentele opvattingen van cure zijn echter zo dominant, dat zij het denken
op care-gebied beïnvloeden. Zie de uiteenzetting van De Haes et al. (1999, 9 e.v.)
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In de opleidingsliteratuur, in richtlijnen van de KNMG en aanbevelingen van
de Raad voor Volksgezondheid84 is te lezen dat de zorgverlenende relatie volgens
medisch-wetenschappelijke standaarden voor een groot deel gekenmerkt wordt
door het streven naar waardevrijheid, objectiviteit en meetbaarheid. Dit wordt
de laatste decennia echter aangevuld door aandacht voor attitudes en karaktervorming. In de gezondheidsethiek spelen deugden85 zoals aandacht, compassie,
invoelen en betrokkenheid een steeds grotere rol. Dit komt niet uit de lucht vallen. Er blijkt een verband met de groeiende zorgbehoefte door de toenemende
levensverwachting, waardoor mensen er hoe dan ook (meer dan eerder) rekening
mee houden dat zij mogelijk een groot deel van hun leven in ziekte of invaliditeit
zullen doorbrengen (Ten Have et al., 2009, 174).
Deze uiteenlopende eisen zouden voor een zekere spanning in het zelfbeeld van zorgverleners kunnen zorgen. Zorgverleners moeten immers in de relatie met patiënten als persoon met eigen belangen op de achtergrond blijven
en gevoelens alleen ten dienste van de patiënt gebruiken. In een artikel over de
gevoelens van artsen wordt daarover dan ook gesteld:
The feelings [doctors] articulate are riven with ambivalence. We suggest that this is generated by a contextual tension which presumes that
the medical profession is required to reproduce medicine as an abstract system – an objective, trustworthy, reliable, effective, competent
and fair mode of healing – and yet individual practitioners are also
required to be caring, emotionally intelligent, intuitive, and sensitive.
(Nettleton et al., 2008, 6)

Ook de hierboven aangehaalde interviewfragmenten verwijzen naar een ambivalente verhouding tussen het beroepsmodel enerzijds en de persoonlijke beleving
van zorgverleners in relatie tot patiënten anderzijds. Tegen de achtergrond van
Sloterdijks visie interpreteer ik dit als een spanning die hoort bij de ervaring in
gedeelde ruimtes. Volgens Sloterdijk staat immers altijd het behoud én de ontwikkeling van de eigen immuniteit op het spel. Arts R8 beschreef de ervaring
van het contact als ‘interactie’ en vond het begrip ‘ontvangen’ problematisch.
over het placebo-effect van de zorgverlener. Volgens de auteur versterkt het effect van
getoonde empathie het immuunsysteem van de patiënt en is het om die reden aan te
bevelen.
84

Zie 1.5, 1.7, 1.8.

Zie het in 2009 toegevoegde hoofdstuk over deugden in Principles of Biomedical
Ethics van Beauchamp en Childress.
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De mogelijkheid van een direct contact zoals die hoort bij een gedeelde ruimte
bleef daardoor vaag. In het interview met arts R22 is de ruimte van het contact
meer concreet ingevuld door de beschrijving van dat wat de zorgverlener van zijn
patiënten kreeg: waardering en dank, ook in materiële vorm (de brieven die hij
bewaarde). Hier zijn dan ook elementen van Sloterdijks sferenmodel te vinden
door de nadrukkelijk persoonlijke aanwezigheid van de zorgverlener, de beschrijving van datgene wat ontvangen wordt en de wijze waarop het wordt ervaren.
Toch worden beide citaten ook gekenmerkt door een zekere voorzichtigheid ten
opzichte van ontvangen. Die zou kunnen worden veroorzaakt door onvoldoende
erkenning voor de betekenis die zorgverleners zelf in patiëntenrelaties kunnen
verkrijgen.

4.4

(Zorg) ontvangen als ‘zwakte’

In het bovenstaande werd ingegaan op het spanningsveld tussen het zelfbeeld
van zorgverleners en hun persoonlijke ervaringen, ook in samenhang met professionele opvattingen over goede zorgverlening. We zagen dat zorgverleners in
patiëntencontacten zelf iets ervaren wat voor hen van betekenis is, maar wat geen
expliciet onderdeel uitmaakt van hun professionele zelfbeeld.
Naar aanleiding van het belang dat in het interview met R22 wordt gehecht aan ‘veel kunnen betekenen’, wil ik weten of ‘betekenis’ kenmerkend zou
kunnen zijn voor wat zorgverleners menen te verkrijgen. Hiervoor ga ik eerst
in op het verschil tussen utilistische en betekenisgevende interpretaties, daarna
wordt aan de hand van Tronto verduidelijkt in hoeverre betekenis met ontvangen
te maken heeft en waarom ontvangen zelf van betekenis kan zijn.
Persoonlijke ervaringen kunnen conflicteren met meer technisch ingesteld
denken. Van Bortel (2004) beschouwt de gerichtheid op maakbaarheid als exponent van de heersende utilistische kijk op hoe wij moeten leven. Deze komt volgens hem naar voren in het streven naar in principe ononderbroken en oneindige
verbetering van levensomstandigheden. Met deze doelstelling worden handelingen voornamelijk beoordeeld met het oog op hun nut, terwijl handelingen met
symbolische betekenis minder aanzien genieten. Toch lijkt het erop dat zulke
handelingen er juist toe bijdragen dat zorgverleners hun werk de moeite waard
of betekenisvol vinden. Om betekenis te ervaren is het volgens Sloterdijk nodig
om ontvankelijk te zijn, aanspreekbaar, zoals de kijker in het gedicht van Rilke.
Het perspectief van technisch vernuft en praktisch nut staat in beroepsmodellen
op de voorgrond. De betekenis van handelingen speelt een rol in de hermeneutische, narratieve, deugd- en zorgethiek (zie bijv. Arendt (1994), Van Tongeren
(2003) en Tronto (1993)).
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Joan Tronto verheldert de spanning tussen de persoonlijke ervaring en het professionele zelfbeeld in haar analyse van de historische ontwikkeling van de ethiek
van de zorg in brede zin (1993). Haar analyse biedt verdergaande inzichten die
toepasselijk zijn voor zorgverlening, specifiek voor de ontvankelijkheid van zorgverleners. In het onderstaande wordt haar visie kort weergegeven.
Onder zorg verstaat Tronto de ‘species activity that includes everything
that we do to maintain, continue, and repair our “world” so that we can live in
it as well as possible’ (p. 103). Volgens haar spiegelen de waarden en normen van
een cultuur zich bij uitstek in expliciete zorgrelaties. De wijze waarop de begrippen ‘zorg geven’ en ‘zorg ontvangen’ gebruikt worden, is volgens haar proto
typisch voor de visie van mensen op zichzelf en op hun verhouding tot anderen
en tot het leven.
Tronto schetst de ontwikkeling van een aan concrete omstandigheden gebonden moraliteit in de middeleeuwen naar een voornamelijk algemeen geldende, abstracte moraliteit in de achttiende eeuw, toen in West-Europa het gevoel
groeide dat het leven rationeel kan worden begrepen en gevormd. Tegelijk met
de voortschrijdende globalisering werd, in de analyse van Tronto, de band tussen mensen formeler en tenminste in formele zin meer gelijk (p. 31) (zie bijv. de
beoogde gelijkwaardigheid tussen arts en patiënt bij besluitvorming – informed
consent, later shared decision making86).
Nauw verbonden met deze abstracte formalisering van relaties ontwikkelde zich volgens Tronto een scheiding tussen de huiselijke en de productiesfeer en
werden het publieke en het private domein strikt van elkaar gescheiden. Tronto
verwijst in samenhang hiermee naar filosofen als David Hume en Adam Smith
en hun wantrouwen ten opzichte van het menselijke vermogen om vanuit sympathie voor onbekenden te zorgen. Om die reden moest er volgens Tronto dan
ook een gerationaliseerd systeem van zorg worden bedacht waarin het vooral om
de bescherming van de interesses van het individu en het publieke gaat (p. 178).
In de lijn van deze ontwikkeling kwam zorg dragen los te staan van het publieke domein en werd het geassocieerd met het private domein, het emotionele
en het behoeftige. Niet slechts de zorgbehoeftige, maar ook de zorgverlener werd
in zekere zin als zwak beschouwd en geassocieerd met de negatief gewaardeerde
afhankelijkheid (p. 112). Om dit te verklaren legt Tronto een verband tussen een
door mensen gevoelde vijandigheid ten opzichte van hun noden en de devaluatie
van zorg. Mensen willen vooral autonoom zijn. Dat is ook waarom zij vormen

Informed consent staat voor het recht op informatie en de toestemmingsvereiste,
zie: KNMG, Informed consent (2001). Shared decision making gaat verder door op het
gedeelde besluitvormingsproces tussen zorgverleners en patiënt. Zie Broersen (2011).
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van afhankelijkheid waarbij zij iets van anderen zouden moeten krijgen negatief
waarderen. Om de ervaring van afhankelijkheid te verminderen worden niet alleen zorgbehoeftige, maar ook zorgverlenende mensen tot ‘anderen’ gemaakt87.
De wens om afhankelijkheid te vermijden zou vanuit Tronto gedacht een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het geringe belang dat wordt toegekend aan
betekenisvolle ervaringen in professionele zorgverlenende relaties.
Als wij terugkeren naar de uitspraken van arts R8 kunnen deze nu met
behulp van de visie van Tronto worden geïnterpreteerd als het streven om een
verzwakkende wederzijdse afhankelijkheid tussen zorgverlener en patiënt te vermijden door de nadruk te leggen op een algemene interactie en minder op een
persoonlijke verbinding. De deelnemers zijn op die manier niets aan elkaar verschuldigd en de patiënt hoeft de zorgverlener dan ook niet te bedanken.
Tronto uit echter kritiek op de eenzijdig positieve waardering van autonomie en individualiteit. Zij houdt een pleidooi voor de herwaardering van feitelijke interdependency (p. 162). Deze visie sluit aan bij de eerder besproken visie
van Sloterdijk over co-existentie in gedeelde ruimtes.88 Ook hij stelt immers dat
mensen geen autonome wezens zijn, maar zichzelf vormen en gevormd worden
door en in wisselende contacten met anderen. Tronto doelt op een in haar ogen
betere vorm van samenleven. Zwakte waardeert zij positief, omdat deze in haar
ogen pas solidariteit en menselijke waardigheid mogelijk maakt. Het verschil met
Sloterdijk is dat hij uitgaat van een ontologisch gedachte intermenselijke verbondenheid en deze voor zich wil laten spreken zonder zelf een normatief oordeel te
vellen over deze ontvankelijkheid. Dit is interessant, omdat wij hierdoor eerder
begrijpen wat zorgverleners drijft als zij wel van hun ontvankelijkheid gebruikmaken. Tronto legt bloot dat het persoonlijke zich van het openbare gescheiden heeft. Hierdoor is volgens haar ook de ontvankelijkheid voor de betekenis
van het zorg verlenen en ontvangen gedevalueerd. Door Sloterdijks sferenmodel
wordt begrijpelijk waardoor zorgverleners wel degelijk mede op grond van hun
ontvankelijkheid in patiëntencontacten kunnen werken en daardoor, in Tronto’s
termen, het publieke met het private gebied blijven verbinden.
Op grond van de analyse van beroepsgerelateerde literatuur en de uitspraken van zorgverleners heb ik in het voorafgaande gesteld dat de ervaring van

‘We expect to be autonomous, any form of dependency is treated as a great
weakness. Those “others” who need care are reduced to an object (…) On the other
hand, the fear that receiving care makes us dependent requires a pre-emptive strike to
make care-givers “other” so that when we receive care, we need not allow it to affect our
sense of our own autonomy (p. 123).
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Zie 2.2.
83

Hoofdstuk 4

betekenisvolle patiëntencontacten weinig aandacht krijgt. Zorgverleners richten
zich voornamelijk op patiënten en geven minder aandacht aan hun eigen persoonlijke belangen. Patiënten en zorgverleners lijken zich op die manier eerder
in twee ruimtes te bevinden die enigszins van elkaar gescheiden zijn. Dit is met
behulp van Tronto’s theorie te verklaren als gevolg van de cultureel bepaalde
negatieve connotatie van zwakte en afhankelijkheid. Daarmee is echter nog niet
voldoende inzicht verkregen in de voorzichtige houding van zorgverleners ten
opzichte wat zij zelf ontvangen en de gebrekkige aandacht voor hun betekenisvolle ervaringen. Daarvoor is een bredere, ondersteunende visie op het verschijnsel ‘ontvangen’ noodzakelijk.

4.5

Nut en waarde van ontvangen

Om het fenomeen en de houding ten opzichte van ontvangen verder uit te werken, ga ik in op sociologische studies over giften geven en ontvangen. Deze
theorieën behandelen de verschillen in zienswijzen over de belangen van mensen
als zij iets geven of ontvangen. Daarmee helpen zij beter te begrijpen wat de
onderliggende opvattingen van zorgverleners zijn ten opzichte van ontvankelijkheid. In deze literatuur wordt het genoemde verschil verhelderd tussen de waarde
die iets heeft op grond van zijn nut en de waarde op grond van zijn betekenis
(Komter, 2003; Osteen, 2002; Mauss, 1990).
Bij giften gaat het volgens deze auteurs om symbolische uitwisselingen,
waarvan de waarde meestal niet objectief vastligt maar door subjectieve en cultureel bepaalde interpretaties wordt vastgesteld. Het feit dat de waarde niet volledig te bepalen is, heeft te maken met de ambivalentie ten opzichte van geven en
krijgen. Een breed spectrum van mens- en levensvisies speelt bij de interpretatie
mee.89 Het uitwisselen van giften laat zien hoezeer geven en ontvangen gekleurd

‘Contemporary treatments of the gift revolve around these problems of freedom and
autonomy, calculation and spontaneity, gratitude and generosity, risk and power. These
questions of the gift are indeed simultaneously ethical questions about the nature and
range of obligations; philosophical questions about the nature of human subjectivity;
moral questions about the possibility and range of altruism; psychological questions
about choice and freedom; and literary questions about our self-representations – about
truth and elasticity of our narratives. Thus all of the thinkers discussed so far address
perhaps the primary truth about the gift: its essential ambiguity. Gifts at once express
freedom and creative binding obligations, and may be motivated by generosity or
calculation, or both. Beneath them all lies the unexpressed question, which is perhaps
the most fundamental question of all: do gifts exist in the real world, or are they
unattainable ideals?’ (Osteen, 2002, 14).
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worden door de historisch-maatschappelijke context. Hoe een geschenk wordt
aangenomen is specifiek (persoonlijk) en tegelijk exemplarisch voor het door
ontvanger en gever gehanteerde wereld- en mensbeeld. Van daaruit wordt het
geven en ontvangen van giften verschillend geduid, variërend van economische
transactie tot aan betekenisvol gebaar.
Als wij met deze verschillen in duiding kijken naar zorg verlenen en ontvangen, wordt een vruchtbare spanningsverhouding zichtbaar tussen het goed
uitvoeren van beroepshandelingen en de persoonlijke ervaring van betekenis.
Dat visies zich meer op nut of meer op betekenis richten, weerspiegelt namelijk
gezichtspunten van zorgverleners die elkaar positief zouden kunnen aanvullen.
Net als bij de interpretatie van giften kan ook bij de ontvankelijkheid van zorgverleners de vraag worden gesteld of datgene wat verkregen wordt uitsluitend
met het oog op nut en effect te duiden is, bijvoorbeeld dat het gedrag van de
zorgverlener wordt gestuurd door de positieve feedback die hij van de patiënt
krijgt. In hoeverre moeten betekenis- en zingevende ervaringen worden meegewogen als wij ons op hun ontvankelijkheid richten?
De visie van Mark Osteen (2002) maakt het mogelijk om motieven die
elkaar ogenschijnlijk uitsluiten naast elkaar te laten bestaan. Hij onderscheidt in
sociologische discoursen twee benaderingswijzen: de auteurs die de verbindende
effecten van geschenken benadrukken en auteurs die de fenomenen macht en
ongelijkheid onderstrepen. Tot het eerste kamp behoort onder anderen David
Cheal, die geschenken in het belang van sociale verbindingen en evenwicht analyseert. Ook Lee Anne Fennell benadrukt het interactieve karakter van de uitwisseling en het feit dat gevers en ontvangers door hun transacties zelf veranderen.
Aafke Komter ziet gemengde motieven: bij giften is sprake van vrijgevigheid en
tegelijkertijd van de wens voor erkenning.
Ook Osteen stelt dat schenken in de moderne maatschappij, net zoals in
de ‘primitieve’ samenleving (zie Mauss, 1990) tegelijkertijd belangeloos én vol
van belangen kan zijn. Schenken kan momenten van spontaniteit en van berekening bezitten. Het is echter niet te veronachtzamen dat geven voor de gever op
zich al als lonend ervaren kan worden. Osteen bekritiseert daarmee een opvatting
over giften als die van Pierre Bourdieu, die onderscheid maakt tussen enerzijds
de subjectieve beleving van geven zonder eigenbelang en anderzijds de objectieve
waarheid dat er wel degelijk respons wordt verwacht:
[H]is description of these phenomena suggests that we misunderstand
our own habits, that we believe a lie. The truth would expose gifts for
what they ‘really’ are – disguised economic transactions. (…) [H]is
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description falls victim to such economism by implying that the economic truth is the most basic one. (p. 24)

De verschillende theorieën over giften vertellen dus niet alleen iets over de waardering van het geven en ontvangen, maar daarmee tegelijk ook iets over de inhoud van de gift. Zo kunnen zowel gever als ontvanger beschouwd worden als
berekenende actoren in een economische transactie, maar ze kunnen ook worden
opgevat als mensen die iets doorgeven wat door zijn relationele karakter het persoonlijke belang ook overstijgt (transcendeert). Vanuit die visie verleent schenken en ontvangen betekenis (waarde) (Hyde, 1983, 47)90 en maakt persoonlijke
beleving mogelijk.
Zo bezien onttrekt het geven en ontvangen van giften zich aan berekening.
Osteen verbindt schenken met onbaatzuchtigheid, risico, spontaniteit, plezier
en overbodigheid (Osteen, 2002, 26). Met Alain Caillé (Caillé, 2001, 31), die
over de gift zegt dat hij ‘affirms participation in the universe of “without cause”’,
stelt Osteen: ‘We might tentatively propose, then, that the essence of the gift is
superfluity itself ’ (p. 26).
Hij verwijst hiermee naar de mogelijkheid om op een niet economisch
georiënteerde manier naar (giften) geven en ontvangen te kijken. Daarmee laat
hij een visie zien die zich onderscheidt van het denken op grond van strikte causaliteit en gescheiden belangen van gevers en ontvangers.

4.6

Betekenis verkrijgen door zorg verlenen

Hoe kunnen we deze visies op giften gebruiken voor de interpretatie van datgene wat zorgverleners ontvangen? Geldt de niet-berekende winst die Osteen
noemt ook voor patiëntencontacten? Het ‘overbodige’ vinden wij uitgedrukt in
het volgende fragment. De zorgverlener spreekt hier indirect over de ruimte die
hij waarneemt in het contact met de patiënt (‘dichtbij komen’) en over de ervaringen die hij daardoor krijgt.

Komter (2003) geeft weer wat antropologen zeggen: ‘Volgens hen is een van de
hoofdkenmerken van giften dat ze moeten worden blijven gegeven en teruggegeven.
Een gift die niet “beweegt” verliest zijn giftkenmerken’ (p. 65). Zij verwijst daarmee
naar Hyde (1983, 47), die beschrijft dat het gevoel van dankbaarheid getransformeerd
wordt door een gift door te geven: ‘Between the time a gift comes to us and the time
we pass it along, we suffer gratitude (…) Passing the gift along is the act of gratitude
that finishes the labor.’ Typisch voor dit soort geven en ontvangen is volgens Komter
dat het een doorgaand proces is.
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Verpleegkundige R21: Verpleegkundige hoef ik niet te zijn voor het
geld. Daarvoor kan ik beter wat anders gaan doen. Dus er moet iets
anders zijn waardoor ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga; ik
geniet er ook van. Vaak loop ik nog wel eens een halfuurtje langer door.
Wat ik op deze afdeling zo geweldig vind, is dat je, hoe zeg je dat, dat
het een hele eer is dat je zo dicht bij mensen mag komen.

Deze verpleegkundige gebruikt uitdrukkingen als ‘niet voor het geld’, ‘een hele
eer’ en ‘dichtbij mogen komen’. Door zijn ontvankelijkheid krijgen ervaringen
betekenis voor hem. Hierdoor geniet hij van zijn werk en werkt hij er zelfs langer
voor door. Hij voelt zich gewaardeerd door de patiënten en is blij dat zij hem de
toestemming geven om dicht bij hen te komen. Hier wordt de ervaringsruimte
benoemd waarin hij de patiënt toestaat om hém iets te geven (de toestemming
‘dichtbij te komen’). In deze ruimte wisselen deelnemers iets met elkaar uit wat
hen, zoals Sloterdijk zou zeggen, pas tot een persoon maakt.
Als we de uitspraken van arts R8 met het oog hierop nog eens bekijken,
dan zou zijn vermijding van begrippen als ‘geven en krijgen’ wellicht naar deze
‘vanzelfsprekende’ dimensie kunnen verwijzen. Hij lijkt te willen zeggen dat voor
hem het zorg verlenen zonder berekening gebeurt. Het hoort bij de uitoefening
van zijn vaardigheden waarvan hij verderop in het interview zegt dat hij het ‘ontzettend leuk (vindt) om de hele dag met mensen bezig te zijn’.
In de beantwoording van de vraag wat ontvankelijkheid geeft, ga ik daarmee een stap verder. De kritiek van Osteen richt zich namelijk tegen een aantal
in zijn ogen fundamentele gebreken in sociologische beschouwingen, die ook op
het gebied van de gezondheidszorg zichtbaar zijn. Hij bekritiseert de gehechtheid aan het individualistische ethos, de verzwakte notie van menselijke subjectiviteit en de verbanning van de spirituele dimensie.
We have met the enemy and he is us: the perfect altruist is nothing
more than the obverse face of Homo economicus. With these ideas
in mind, I offer a tentative, second conclusion: we will achieve no
deeper understanding of gift exchanges and their relationships to economic and social behavior until we discard or at least modify the notion of persons as free, unconstrained transactors, which always leads
to the Derridean double-bind (…). For gifts are not only made by
subjects but also make subjects; and all transactions are imbricated in
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the complex skein of made and withheld exchanges through which our
fluctuating, convertible social identities are fashioned. (p. 240)

Samengevat heeft de analyse van giften in samenhang met uitspraken van de
geïnterviewde zorgverleners in dit hoofdstuk laten zien dat wat ontvangen wordt
vanuit verschillende invalshoeken kan worden bekeken. Het heeft naast sociologische en psychologische facetten ook een symbolisch en zingevend karakter en
overstijgt daarmee soms de eigenbelangen in enge, strikt economische zin. De
voorwaarde voor ontvangen correspondeert met het creëren van wat Sloterdijk
een gedeelde ruimte noemt. Als zorgverleners deze ruimte ervaren, opent dit de
weg voor een uitwisseling en motiveert het hen om ontvankelijk te blijven. Wat
zorgverleners verkrijgen, zijn betekenisvolle ervaringen.

4.7

Besluit

Zorgverleners bekijken ‘ontvangen’ op twee manieren. In de eerste zienswijze
(R. 8, 4.2) wordt het contact niet gedifferentieerd, maar meer globaal als interactie beschouwd. De ruimte die zorgverlener en zorgontvanger daarbij innemen,
is niet nader omschreven en de zorgverlener blijft als (ontvangende) professional buiten beschouwing. In het tweede geval (R. 22, 4.2) worden ervaringen
beschreven waarbij het contact door de zorgverlener meer persoonlijk wordt
beleefd. De ruimte van het contact wordt dan met de patiënt gedeeld, waardoor
ook de zorgverlener iets krijgt. In beide gevallen is echter een zekere schroom
ten opzichte van ontvangen te bespeuren. Met behulp van de historisch bepaalde
visie op zorgen van Tronto en sociologische studies over (giften) geven en ontvangen kan deze moeite die veel zorgverleners met ontvangen hebben worden
verklaard. Deze hangt samen met een negatief beeld over zorgbehoeftigheid en
met de nadruk op economisch geïnterpreteerde transacties.
Zorgverleners verkrijgen echter in de patiëntencontacten gevoelens van
eer en dankbaarheid: ze doen ertoe en kunnen het verschil maken. In alle gevallen gaat het om iets wat als betekenisvol ervaren wordt en invloed heeft op hun
professioneel gedrag (zij werken langer door, scheppen er genoegen in mensen
te helpen). Om deze vorm van ontvangen nader te onderzoeken ging ik te rade
bij de verschillende visies op giften. In de onderzochte literatuur werd een voorstelling van ontvangen zichtbaar die niet slechts nut oplevert, maar vooral ook
betekenis. Osteen benadrukt in dit opzicht de onderwaardering van betekenis en
postuleert dat mensen elkaar juist tot subject maken door op betekenisvolle wijze
te geven en te ontvangen. Deze opvatting sluit aan bij Sloterdijks visie op de vorming van het subject: mensen creëren hun identiteit door ontvankelijk te zijn in
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contacten en door elkaar betekenis te geven. In die zin is voor de ontwikkeling
van zorgverleners als persoon ook meer nodig dan bevestiging van gedrag door
beloning (‘schouderklopjes’). Deze voorlopige conclusie wordt niet breed ondersteund door theoretische visies op goede zorgverlening. Die maken voornamelijk
gebruik van aan economische verhoudingen gerelateerde begrippen en leggen
de nadruk op functie en nut van het geven en ontvangen in patiëntencontacten.
Uit de interviews bleek echter dat wat in patiëntencontacten door zorgverleners
ontvangen wordt voor hen betekenisvol is. Deze betekenisvolle ervaringen laten
zien hoe zij ook als persoon aanwezig zijn binnen professionele zorgverlening.
Met het oog hierop zullen de ervaringen van zorgverleners in het vervolg van dit
onderzoek nader worden bekeken.91

‘Because what creates inalienability is objects’ inextricable connection to a group
identity, and this identity ineluctably derives from the tales devised and handed
down regarding origins – that is, from myth and religion. Inalienable objects always
retain some vestige of the sacred, which Godelier therefore defines as a “certain type of
relationship that humans entertain with the origin of things” (…). But finally, all gifts
are but shadows of the original gift from the gods – the gift of our very existence’
(Osteen, 2002, 241). ‘What makes possessions inalienable, I conclude, must be neither
time nor the drive for power but an immaterial aura of connection to other humans
and to something greater than any individual human. (…) Thus inalienable things
are withheld from exchange in the same way that a secret is withheld: they are given
only in privileged circumstances, and given only to Others who are part of ourselves –
brothers, mothers, gods. In being withheld they are more truly given, and more firmly
establish the filial, familial and communal connections that engender a fuller sense
of personhood. Unless it recovers some respect for these immaterial qualities – the
spirituality and sociality – of subjects and objects, the discourse of the gift will leave
us no richer; rather, we will remain the neoclassicals’ poor, forked beings crying alone
in the storm, frantically calculating self-interest and exchanging commodities that do
nothing more than confirm our alienation’ (Osteen, 2002, 244).
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Zorgverleners worden geraakt
Maakt raakbaarheid té kwetsbaar?

Door hun persoonlijke aanwezigheid kunnen zorgverleners zich in patiëntencontacten geraakt voelen. Deze geraaktheid kan in verband met dit onderzoek worden beschouwd als concreet voorbeeld van ‘iets krijgen’. Dit hoofdstuk laat zien waardoor zorgverleners geraakt worden. Zij waarderen hun
raakbaarheid, ook al stelt deze hen soms voor problemen. Met behulp van
het werk van Sloterdijk en Serres wordt inzichtelijk gemaakt dat zorgverleners door raakbaarheid hun blikrichting als het ware omkeren en daardoor
merken dat zij zelf op emotioneel gebied iets verkrijgen. De indrukken die
zij ontvangen, motiveren hen om zich in te zetten voor wat zij goed vinden
voor de patiënt – en voor zichzelf.

5.1

Inleiding

In het kader van toenemende rationalisering in de gezondheidszorg worden hoge
eisen gesteld aan de zorgverlener. Hij moet handelen op grond van evidencebased beslissingen92 en zijn persoonlijke gevoelens en waarden ondergeschikt
maken aan de behandelrelatie.93 Toch laten de interviews zien dat deze gevoelens
‘Evidence based medicine is het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van
het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten.
De praktijk van evidence based medicine impliceert het integreren van individuele
klinische expertise met het beste bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek
beschikbaar is. De voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt spelen bij de
besluitvorming een centrale rol’ (Offringa et al., 2008, 22; zie ook AMC, 2010, 4).

92

‘Studenten en coassistenten leren om ‘niet persoonlijk betrokken te raken. (…) de
traditionele klinische methode [is] gebaseerd op wetenschappelijke redenering. Daarin
staat klinische onpersoonlijkheid hoog aangeschreven. Studenten geneeskunde worden
opgeleid in de wereld van de objectiviteit en de techniek. Ze leren zich te concentreren
op de onderliggende ziektemechanismen (…), zichzelf te beschermen tegen de
overweldigende emoties in de medische praktijk, waar gevoelens voor zowel de patiënt
als de hulpverlener pijnlijk kunnen zijn. Onbewogen objectiviteit wordt aangeraden als
manier om daarmee om te gaan.’ (Silverman et al., 2006, 147)
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en waarden in patiëntencontacten een rol spelen en dat zorgverleners zich vaak
op dit persoonlijke niveau door hun patiënten laten raken. Dit hoofdstuk richt
zich op de ontvankelijkheid die zichtbaar wordt als zorgverleners geraakt worden
door patiënten.
Er zal worden onderzocht wat hun dit oplevert en welke gevaren zij ermee
verbinden, aan de hand van de volgende vragen: wat raakt hen in de contacten met
patiënten? Hoe beleven zij dit geraakt worden? Welke gevolgen heeft het voor hen?
In de psychologie94 wordt onderkend dat mensen geneigd zijn het contact
te verbreken als zij zich geraakt voelen door een opmerking of door het gedrag
van iemand anders. Mensen hebben daarvoor verschillende reactiepatronen ontwikkeld en kunnen bijvoorbeeld reageren met agressie, terugtrekking of verdringing (Freud, 2013). Ook in het dagelijks taalgebruik heeft geraakt worden, in de
zin van ‘lichtgeraakt’, vaak een negatieve connotatie.
Vanuit de geijkte dualistische termen geredeneerd lijkt geraakt worden
een teken te zijn van passiviteit en zwakte. Voor zorgverleners kan het daarmee
op gespannen voet staan met de krachtige en proactieve opstelling die van hen
wordt verwacht.95
Ik heb ontvankelijkheid juist voorgesteld als mogelijke aanvulling op deze
opstelling. Vanuit dit perspectief ga ik nu kijken naar geraakt worden. Zo heeft
Malterud (2009) in haar onderzoek over de gevolgen van raakbaarheid aangetoond dat sommige artsen uitdrukten: ‘it was a relief to focus on the bright side
of vulnerability’ en ‘vulnerability gives strength’ (p. 88-89).96 Ik sluit daarbij
aan bij fenomenologisch-filosofische theorievorming die geraaktheid beschouwt
als motor voor ethisch handelen of voor persoonlijke ontwikkeling (Sloterdijk
2003, 2011; Serres, 1995; Arendt, 1994; Nussbaum, 2001; Tronto 1993).
Om deze positieve benadering van geraakt worden inzichtelijk te maken, refereer
ik in dit hoofdstuk opnieuw aan de theorieën van Sloterdijk. Zijn visie wordt
uitgebreid met die van de Franse filosoof Michel Serres. Beiden propageren de
in hun ogen noodzakelijke omkering van de gangbare visie op actief en passief,

In de psychologie worden vaak de negatieve aspecten van geraaktheid besproken,
in de betekenis van ‘gekrenkt’, ‘gekwetst’, ‘getroffen’. De oorzaken en reactiepatronen
spelen bijvoorbeeld een rol in de transactionele analyse (Berne, 1964) en de
hechtingstheorie van John Bowlby (1951). Aan de andere kant wordt raakbaarheid ook
positief opgevat, in verbinding met sensibiliteit, bijvoorbeeld door Elaine Aron (www.
hsperson.com).
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95

Zie 1.5, 4.4.
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Via: PsycInfo 72 hits: (vulnerab* or susceptib*).ti. and physician*.mp.
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geven en ontvangen. Hun theorieën onderbouwen de gedachte dat bepaalde vormen van raakbaarheid zorgverleners stimuleren om zinvolle activiteiten te ondernemen. Vanuit hun perspectief en in vergelijking met communicatierichtlijnen
en aanbevelingen uit de zorg worden daarna enkele interviewfragmenten geanalyseerd. Het wordt duidelijk dat geraaktheid de persoonlijke betrokkenheid van
zorgverleners bevordert. Het blijkt echter veel te vergen om geraakt worden professioneel te kunnen hanteren. Ik zal uiteenzetten hoe dit mogelijk wordt en wat
het kan opleveren.

5.2

Actief passief zijn

Als zorgverleners geraakt worden, wordt hun ‘passieve’, ontvangende kant actief. In het geraakt worden krijgen zij iets van de situatie of van de patiënt. Wat
gebeurt er precies als mensen geraakt worden? Ik grijp hier terug op de wijze
waarop Sloterdijk waarneming beschrijft als een vorm van communicatie die
raakt. Hij maakt dit duidelijk aan de hand van wat er gebeurt tussen de waar
nemende persoon en de torso van Apollo in het gedicht van Rilke.97 Waarneming
wordt daarbij opgevat als het geheel van de zintuiglijke ervaringen. Deze kunnen
ook medium zijn voor kwaliteits- of waarde-ervaringen. Kenmerkend voor deze
waarneming is de ontvankelijke houding die de waarnemer aanneemt en het onvoorspelbare dat op hem af kan komen. De indruk die de waarnemer ontvangt,
kan achteraf wel door hem worden goedgekeurd of afgewezen. De waarnemer
moet bovendien datgene wat hem geraakt heeft verwerken en soms integreren.
Voor mijn onderzoek hanteer ik de stelling dat raakbaarheid een positieve
uitwerking op zorgverleners kan hebben als het gaat om geraakt worden door
het lot van andere levende wezens, door een intense ervaring van schoonheid,
door een nieuw inzicht98 of door de ethische impact van een situatie. Dit maakt
een emotionele, ethische of fysieke activering mogelijk die ervoor zorgt dat de
bestaande situatie verandert.
De interviews zijn gericht op de invloed die de raakbaarheid van zorgverleners heeft op hun professionele activiteit. Deze activiteit begint als de patiënt
met een zorgvraag komt die in overleg met de patiënt (informed consent), op
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Op deze verbinding tussen het tactiele en mentale of emotionele baseert zich John
Berger (1972). Hij beschrijft hoe in de menselijke ontwikkeling het zien vóór woorden
(taal) komt en aanraking (in de moederbuik) er zelfs nog aan voorafgaat. Volgens
Berger is het voelende aanraken (en aangeraakt worden) de basis om te leren en een
plek in de wereld te vinden.
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wetenschappelijk gefundeerde wijze moet worden beantwoord. Zorgverleners
zijn daarbij in the lead, maar wat gebeurt er in de contacten met hen?
De speltheorie van Serres kan hier nieuw inzicht bieden. Hij deed onder
zoek naar verbindingen en interdisciplinariteit tussen de exacte en de sociale
wetenschap. Daarmee slaat hij een brug tussen het handelen op grond van wetenschappelijke evidence en het handelen op grond van betekenis. Om te beschrijven wat mensen beweegt als zij zich in hun leven ergens voor inzetten,
gebruikt hij de metafoor van het rugbyspel. Beginnende spelers geloven de ware
subjecten van het spel te zijn en beschouwen de bal als object. Serres stelt voor
om het andersom te zien: ‘(T)he skilled player knows that the ball plays with him
or plays off him, in such a way that he gravitates around it and fluidly follows the
positions it takes, but especially the relations that it spawns’ (Serres, 2004, 108).
Dit citaat lijkt te verwijzen naar een bijna zen-achtige99 omkering van de
blikrichting, vergelijkbaar met Sloterdijks interpretatie van Rilkes gedicht. Beide
filosofen concluderen dat het voor ontwikkeling noodzakelijk is om zich door
iets of iemand in beweging te laten brengen.
Serres zelf gaat ervan uit dat menselijke inzet überhaupt kan worden verklaard doordat mensen geraakt worden door het leed en de zwakte die ze om zich
heen ervaren. Het doet een appèl op hen en leidt ertoe dat zij zich inzetten voor
verbetering. Dit betreft niet slechts het gebied van de zorg, maar ook dat van de
wetenschap. De wens om te weten en voor verandering te zorgen komt voort uit
de indruk van lijden.100 Lijden beschouwt hij daarom als een noodzakelijke en
grondleggende ervaring van mensen. De vragen die het oproept, brengen mensen
in beweging in hun streven naar kennis en naar een waardevol gebruik daarvan.
Sloterdijk legt een ander accent in samenhang met geraakt worden. Mensen raken elkaar volgens hem altijd binnen een gemeenschappelijke sfeer, op
grond van hun verschillen (2003) en op grond van het kwalitatieve onderscheid
tussen de waargenomen eigen status quo en de mogelijkheden voor verbetering

Het zenboeddhisme gaat immers uit van de absolute werkelijkheid als leegte en
tegelijk ook van de relatieve werkelijkheid in het concreet aanwezige. Uiteindelijk zijn
absoluut en relatief aan elkaar gelijk. In de Hart-soetra wordt dit verwoord met de
formule: ‘Vorm is leegte, leegte is vorm.’ Zie: De Hart Soetra, Geshe Sonam Gyaltsen,
http://www.maitreya.nl/boeddhisme-tekst-hart-soetra-leegte.htm (geraadpleegd 15-092013).
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‘If we could speak every language and decipher every code, if we were informed by
absolute knowledge, we would know nothing without at most, the experience of – or,
at least, hearkening to – this suffering that is without remission and without end and
whose oceanic clamor produces the background noise from which all our knowledge
and the conditions of our practical activities spring’ (Serres, 2004, 181).
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(2011). Mensen voelen zich geraakt in de waarneming van deze verschillen, en
worden erdoor gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. Zij willen zich bekwamen (oefenen) door hun ervaringen die een (verticale) spanning101 in hen
veroorzaken. Vanuit die spanning voelen zij zich aangetrokken tot een manier
van leven die in hun ogen beter is.
Gemeenschappelijk aan Serres’ en Sloterdijks visie op geraaktheid is deze
ervaring van een kwalitatief verschil dat mensen motiveert om in actie te komen.
Serres gaat daarbij meer uit van het lijden van de ander, terwijl Sloterdijk zich op
de ervaring van de eigen onvolkomenheid richt. Beide accenten zijn bruikbaar
om inzichtelijk te maken hoe geraakt worden door lijden, tekort en noodlottigheid ertoe bij kan dragen om de situatie (de behandeling) van de patiënt te
verbeteren, alsook om het eigen leven vorm te geven. In het voetspoor van Serres
gedacht, gebeurt dit als zorgverleners de blikrichting omkeren en zichzelf zien
als ontvanger (in dit geval geraakt door het lijden van hun patiënten), en van
daaruit ervaringen opdoen die hen motiveren. Door de theorie van Sloterdijk
wordt duidelijk dat de eigenlijke motor van de motiverende beweging steeds bij
de waarnemende persoon zelf ligt. Het lijden van anderen (patiënten) zou zorgverleners dan uitdagen om er zodanig mee om te gaan dat het past bij de eigen
manier van oefenend leven.

5.3

‘Je laten raken’ in professionele contacten

Verpleegkundigen en artsen vertellen in de interviews dat zij het belangrijk vinden om een zekere mate van zeggenschap over hun raakbaarheid te hebben. Het
blijkt dat datgene wat patiënten overkomt ‘hun wat doet’. Zij trekken zich de
wederwaardigheden van hun patiënten aan en leven met hen mee – als er reden
tot vreugde is, maar ook als zij onaangenaam of pijnlijk worden geraakt door het

‘Het is mijn innerlijke nog-niet. In mijn meest bewuste moment word ik getroffen
door het absolute protest tegen mijn status quo: mijn verandering is bittere noodzaak.
Als je je leven vervolgens inderdaad verandert, doe je niets anders dan wat je zelf met
je beste wil wilt, zodra je merkt dat een verticale spanning die voor jou geldt, je leven
compleet overhoop gooit’ (Sloterdijk, 2011, 34). ‘Gaandeweg de antropologische
verlichting wordt duidelijk hoezeer elk individu verstrikt is in verticale spanningen en
hiërarchie-effecten van de niet-politieke soort. Als bestaan de persoonlijke actualisering
van bekwaamheidskansen betekent, beweegt iedereen zich altijd al op een ladder van
het meer en het minder, een ladder waarop hij zelf gaat staan zonder dat hij degenen
die een voorsprong op hem hebben als onderdrukkers kan afdoen. Het individu lijkt nu
eerder een trainer die een keuze maakt uit zijn talenten en de ploeg van zijn gewoonten
aanvuurt. Of men dit ‘micropolitiek’ noemt dan wel ‘levenskunst’, ‘zelfdesign’ of
‘empowerment’ is slechts een kwestie van smaak’ (p. 340).
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lijden van hun patiënten. De betekenis die zij eraan toekennen, hangt samen met
hun persoonlijke geschiedenis en de professionele context. Daardoor is de mate
waarin zij geraaktheid in hun professionele leven toelaten mede afhankelijk van
de visie die zij erop hebben.
Arts R8: Als je als arts nooit meer ergens door geraakt wordt, moet je
jezelf achter de oren krabben of je nog goed bezig bent. Maar ook als
je als arts ergens te veel door geraakt wordt, moet je je afvragen of het
wel goed gaat. Ik denk dat je geen goed contact met je patiënten kan
hebben als het je helemaal niet meer raakt. (…) Wat ik in het algemeen
merk, en ik denk dat heel veel mensen dat hebben, dat iets je vooral
raakt als het heel dicht bij je eigen persoonlijke situatie ligt. Recentelijk
is een collega van mijn eigen leeftijd overleden aan een ernstige ziekte,
en dat was heel confronterend. Je ziet dan ineens jezelf in die situatie,
en dat is natuurlijk heel herkenbaar; het is iemand van vergelijkbare
leeftijd met een vergelijkbaar sociaal systeem, en zoiets grijpt je dan
erg aan. (…)
De emotie van de familieleden van patiënten raakt me ook vaak heel
sterk. Je ziet de wanhoop bij die mensen, die denken: straks sta ik er alleen voor. Zeker als het kinderen betreft. Maar ook oudere mensen, die
vijftig jaar getrouwd zijn en hun partner verliezen. Ik probeer me dat
dan in te beelden: als je op je tachtigste je partner verliest, dan is het
leven eigenlijk niet leuk meer, denk ik. Zo’n gebeurtenis heeft minder
raakvlakken met mijn eigen situatie, maar het raakt me wel.

In deze passages uit een interview met een jonge arts komen onderwerpen ter
sprake die ook in andere interviews worden genoemd. De zorgverlener legt hier
een verbinding tussen een goede uitoefening van zijn vak en geraakt worden.
Als een arts zijn raakbaarheid verloren heeft, oefent hij in de ogen van deze
zorgverlener (R8) het vak niet meer goed uit. Daarbij is geraakt worden voor
hem een maatstaf: aan de mate waarin een zorgverlener geraakt kan worden, is
volgens hem te beoordelen of hij een goede of minder goede zorgverlener is. Als
hij te veel geraakt wordt, getuigt dit van persoonlijke zwakte, en als hij niet meer
geraakt wordt, mist hij een belangrijk onderdeel van professionaliteit. Deze arts
laat zien dat er extremen bestaan wat betreft de mate en frequentie (‘nooit meer’,
‘te veel’). Hijzelf wordt in het bijzonder geraakt als hij zich gemakkelijk kan inleven door overeenkomsten tussen hemzelf en de patiënt. De mogelijkheid dat het
leven ook anders kan verlopen, dat hij hulpbehoevend kan worden en een kort
leven kan hebben, komt voor hem op die manier dichtbij en is confronterend.
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Het raakt hem in zijn eigen kwetsbaarheid. Anderzijds ontroeren hem ook situaties die ‘minder raakvlak’ met zijn situatie lijken te hebben, zoals het leed van
oude mensen. In het geval van zijn leeftijdsgenoot motiveert het geraakt-zijn de
arts om zich in de ander te verplaatsen, maar het vormt ook een bedreiging als
hij zich te sterk laat raken. Zijn geraaktheid door het lijden van ouderen voelt
minder problematisch, vanwege het grote leeftijdsverschil.
Wij zien dat geraakt kunnen worden voor deze arts een voorwaarde is om
contacten op te bouwen. Het lijkt voor hem een noodzakelijk onderdeel van
de goede arts-patiëntrelatie te zijn.102 Het raakt ook zijn eigen existentie. De
kwetsbaarheid van het leven dat onverwachts kan ophouden, de eenzaamheid na
het verlies van een partner, de grote gebeurtenissen in het leven waardoor alles
niet meer zo is als ervoor: dit voelt hij mee en het raakt hem. Net als veel andere
zorgverleners in de interviews103 is hij zich bewust van deze menselijke dimensie
die hij met de patiënten in zijn contacten deelt.

5.4

Een mechanisme ontwikkelen

In veel interviews komen de manier waarop zorgverleners met hun raakbaarheid
omgaan en de kwetsbaarheid van de eigen gevoelens ter sprake. Op de vraag of
Een goed verlopende communicatie in het contact met patiënten wordt niet
als vanzelfsprekend gezien. De nota Beweging in Verpleging (amc, 2010, 5) wijdt
echter, naast de kernwaarden ‘Veiligheid en Vakkundigheid, Betrouwbaarheid en
Belevingsgerichtheid, Lerend en Innovatief ’ maar een kleine alinea aan communicatie.
Deze wordt wel beschouwd als onmisbaar onderdeel van professioneel handelen.
Het tweerichtingsverkeer van leren wordt benadrukt: ook het leren door (het contact
met) de patiënt (p. 5). Het contact met patiënten wordt benoemd als datgene wat
verpleegkundigen oorspronkelijk ‘aansprak’ en hun drijfveer werd (p. 7).
Zowel in het interview als in de richtlijnen voor artsen en verpleegkundigen blijkt
dat contact een essentieel maar ook kwetsbaar onderdeel is van de behandelrelatie.
De problematische kant heeft te maken met factoren op meso- en macroniveau, zoals
tijdgebrek, de toename van het aantal technische handelingen en de gerichtheid op
cure, en met persoonlijke factoren van zorgverleners, zoals de eigen gevoeligheid en
beperkte belastbaarheid. Misschien juist daarom wordt het belang van aandacht voor
communicatie en contact onderstreept. In de richtlijn Professioneel gedrag in Curius
(Van Zwieten en Baane, 2009, 8) wordt verwezen naar het CanMEDS-model, dat in
de jaren negentig in Canada werd ontwikkeld. De vakbekwaamheid van de arts strekt
zich uit over de gebieden van de Professional, de Communicator, de Collaborator, de
Manager, de Health Advocate en de Scholar. In dit model is de professional, als medisch
expert, maar één van de zes onderdelen. Communicatie en (zelf )reflectie spelen
nadrukkelijk een belangrijke rol. (http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/
resources/aboutcanmeds; geraadpleegd 17-09-2013)

102

103

Zie 7.6, 8.7.
97

Hoofdstuk 5

zij als verpleegkundige wel eens geraakt wordt, vertelt de volgende zorgverlener
over haar empathisch vermogen en haar persoonlijke grenzen. Het wordt duidelijk hoe deze samenhangen met haar waarden en gevoeligheden. Zij streeft
ernaar om haar vermogen bewust in te zetten. Als zij merkt of verwacht dat een
situatie haar draagkracht te boven gaat, neemt zij maatregelen om haar stabiliteit
te kunnen behouden.
Verpleegkundige R2: Ja, ik word geregeld geraakt, maar ik heb daar
ook wel beetje een mechanisme voor ontwikkeld. Ik kan niet zo goed
tegen verdriet van met name familie. Als iemand heel erg veranderd is
of iemand gaat overlijden, dat vind ik altijd wel heel moeilijk. Ik ben
aan de ene kant wel iemand die mensen graag sociaal ondersteunt, ik
zoek dat ook wel op, op momenten dat ik denk: dit kan ik wel goed
‘handelen’, hier kan ik ondersteunen, of hier kan ik mijn zakelijkheid
wel bewaren. Maar soms heb ik dan achteraf dat ik thuis wel even
breek, dat ik het heel erg vind. Ik heb dat veel met oudere mensen, en
met jonge gezinnen. Oude mensen die dan alleen nog elkaar hebben,
en dan valt een van hen weg; je weet dan dat de ander ook nooit meer
het geluk zal vinden en langzaam wegkwijnt. Ik heb daar een zwak
voor. En jonge gezinnen, als papa of mama kanker heeft en doodgaat.
Maar ja, mijn mechanisme daarin is: als ik merk dat het me te veel
raakt, dan ga ik minder het contact aan. En wanneer heb je contacten?
Dat is met name in de avonddiensten. Dat is ook niet mijn favoriete
dienst, mede omdat de intensiteit van het contact met de familie dan
heel hoog is. Ik moet daar een goede balans in vinden, anders wordt het
te zwaar op mijn schouders.

Deze verpleegkundige ervaart dat geraakt worden haar ertoe kan aanzetten om
de patiënt of familie te ondersteunen, maar dat het soms ook te zwaar voor
haar kan worden. Ze geeft aan dat dit eerder gebeurt bij patiënten voor wie ze
‘een zwak’ heeft en in bepaalde omstandigheden, zoals avonddiensten. De uitspraak ‘dat ik thuis wel even breek’ illustreert een teveel aan geraaktheid dat haar
goed functionerende professionaliteit in gevaar zou kunnen brengen. Ze zoekt
daarom naar een passende balans en vermindert soms bewust het aantal contact
momenten of de intensiteit ervan. Haar doel is om empathie te verbinden met
zakelijkheid. Wij zien in dit voorbeeld een positieve houding tegenover geraakt
worden. Ondanks het feit dat aan geraakt worden gevaren zijn verbonden, biedt
het voor deze verpleegkundige ook mogelijkheden.
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Dit voorbeeld typeert de positieve houding die ook andere geïnterviewde zorgverleners hebben tegenover het verschijnsel geraakt worden. Zij herkennen de
waarde ervan voor zichzelf en voor de patiënt. Geraakt worden moet echter wel
zodanig hanteerbaar zijn dat zorgverleners professioneel kunnen blijven handelen, afhankelijk van de eigen sensibiliteit, de draagkracht, het niet onbewust
overnemen van gevoelens en hun houding tegenover de tragiek van het leven.

5.5

Professionele richtlijnen en het loslaten
van persoonlijke emoties

Het bovenstaande roept de vraag op hoe auteurs van professionele richtlijnen
aankijken tegen de emoties die door geraaktheid kunnen ontstaan. Het advies
luidt om deze waar te nemen, te erkennen en daarna ‘los te laten’, zodat zij geen
invloed meer kunnen uitoefenen op de zorgverlening. Bij emoties wordt dan
ook eerder gedacht aan negatieve gevolgen (bijv. bevooroordeeldheid) dan aan
positieve (bijv. betrokkenheid en motivering). Emoties zouden de nagestreefde
objectieve aandacht voor de patiënt in de weg kunnen staan. Positieve gevoelens
zoals sympathie of aantrekking worden voornamelijk genoemd in hun mogelijk
belemmerende functie (Silverman et al., 2006)104. In het boek Communiceren
met patiënten (De Haes et al., 1999, 32) schrijven psychologen die betrokken
zijn bij onderwijs aan studenten, huisartsen en specialisten:
Emotionele reacties van artsen zijn in de praktijk vooral problematisch
als ze interfereren met het professioneel functioneren. Dat kan het
geval zijn bij intense positieve of negatieve emotionele neigingen die
slecht te beheersen zijn en bijvoorbeeld leiden tot te grote intimiteit
of tot boze uitvallen. (…) Idealiter is een professionele hulpverlener in
staat om eigen emoties te signaleren en te verdragen of te beheersen,
zonder ze af te reageren en zonder defensief te worden.

Uit het leerboek Recepten voor een goed gesprek (Van Esch et al., 2007, 83) blijkt
eenzelfde houding ten opzichte van gevoelens:

Hiervan getuigt het boek Vaardig communiceren in de gezondheidszorg. Een evidencebased benadering (Silverman et al., 2006, 6): ‘Gedachten en gevoelens over een patiënt
(waarneming) kunnen ons normale gedrag in de weg staan en onze communicatie
blokkeren. (…) Fysiek aangetrokken worden tot een patiënt (waarneming) kan ertoe
leiden dat we niets over seksuele kwesties (inhoud) durven vragen (…).’
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Het uiten van en reageren op gevoelens vinden de meeste mensen
moeilijk. Het uiten van emoties maakt je immers kwetsbaar, omdat je
iets persoonlijks van jezelf laat zien. Emoties zijn soms onvoorspelbaar.
Dat maakt het reageren lastig. Voor artsen is het belangrijk te leren met
emoties om te gaan. De emoties van een patiënt, maar ook de emoties
van de arts zelf, kunnen het gesprek bemoeilijken en de kans is groot
dat het consult voor beiden teleurstellend verloopt. Je moet als arts van
zowel patiënten als van jezelf emoties kunnen signaleren en kunnen
hanteren, want emoties spelen in vrijwel ieder medisch gesprek een rol.

Deze voorbeelden illustreren dat emoties in professioneel opzicht vaak als iets
lastigs worden gezien, en daarom goed beheerst moeten worden. Zij staan in
verband met de persoonlijke beleving van de zorgverlener. Door de emoties zou
dan ook de persoonlijke kant te veel invloed op de behandeling kunnen krijgen,
en dit zou in tegenspraak zijn met de nagestreefde objectiviteit. Aan de andere
kant wordt het persoonlijke wel noodzakelijk gevonden voor de juiste vorm van
contact met de patiënt. De aanbeveling luidt om emoties te ‘signaleren’ en te
leren ‘hanteren’. Deze begrippen passen door hun functionele gerichtheid bij het
denken van de cure-benadering. De inzet van eigen emoties wordt daarbij wel
goedgekeurd als zij ertoe dienen een goede relatie op te bouwen. Een intrinsieke
waarde van deze gevoelens wordt echter niet genoemd.
Hulpverleners moeten niet bang zijn emoties te tonen (…), maar hoe
veel verdriet u met de patiënt wilt of moet delen is een moeilijke afweging. Het hangt ook af van de afzonderlijke persoonlijkheden en
situaties. (…) Het algehele doel is hier een goede relatie met de patiënt
op te bouwen. (Silverman et al., 2006, 266)

Dat het omgaan met emoties in de medische sector niet vanzelfsprekend is, erkent cardioloog Ron Peters: ‘[Veel collega’s] vinden dat als je bekwaam bent, je
de rest vanzelf wel leert. Dat je dan wel leert omgaan met leed en verdriet. Maar
het niet willen reflecteren is ook een afweermechanisme tegen emoties’ (Croon,
2008).
In Recepten voor een goed gesprek thematiseert Suzanne van Esch de moeite die
het kost om in behandelcontacten voor de eigen emoties een plek te vinden (Van
Esch et al., 2007, 101) onder verwijzing naar Wouda et al (2000):
Vandaar de ervaring dat een emotie iets is dat ons overkomt en niet een
gevoel is waarvoor we bewust kiezen. Hierdoor hebben emoties soms
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de bijbetekenis van onredelijkheid, zij druisen in tegen het gezonde
verstand (Wouda et al.). (p. 84)
Eigenlijk gelden voor het hanteren van je emoties dezelfde regels als
voor het hanteren van de emoties van patiënten. Je kunt je eigen emoties alleen begrijpen, als je ze serieus neemt en jezelf toestaat dat ze
aanwezig zijn, hoe onredelijk of onwelkom ze op dat moment ook zijn
(Wouda et al., 2000). (p. 101)

De hier aangehaalde auteurs van de beroepsliteratuur keuren een algehele negatieve houding ten opzichte van de emoties van professionals af en komen met
voorstellen om de ongrijpbaarheid van emoties beter beheersbaar te maken.
Daarbij wordt echter nog steeds de nadruk gelegd op rationaliteit. Men streeft
ernaar om emoties eerst te signaleren, ze daarna te beoordelen en ze ten slotte
doelgericht in te zetten.
Hieruit kan worden opgemaakt dat de emotionele ervaringen van zorgverleners wel erkend worden, maar ondergeschikt blijven aan functionele eisen.
Deze focus gaat daarmee niet in op het uitgangspunt en de motivatie van zorgverleners die juist als persoon professioneel moeten zorgen voor mensen die zich
in ingrijpende omstandigheden bevinden.

5.6

Negatief geraakt worden

In het bovenstaande zijn visies uit de opleidingsliteratuur besproken die zich
meer op het functionele aspect van emotionele geraaktheid richten. Nu zal worden bekeken hoe zorgverleners hun persoonlijke beleving beschrijven van zowel
positieve als negatieve emoties die door hun geraaktheid ontstaan. Daarbij zal
eerst worden ingegaan op de emoties die als negatief worden ervaren. De wijze
waarop deze de opstelling en het gedrag van zorgverleners beïnvloeden, wordt
zichtbaar in het volgende interviewfragment. Psychiater R3 vertelt over een gesprek met een cliënt die haar niet aankeek:
Psychiater R3: Dat de patiënt me niet aankeek, begon me te irriteren.
Dat merk ik heel snel bij mezelf. Dan denk ik: hè ja, en nou moet ik
professioneel blijven. Maar ik merk dat als ik in positieve zin door
iemand geraakt word, ik makkelijker met de patiënt meega. Dan denk
ik pas in een later stadium: oh ja, ik moet het in de gaten houden.
Als ik positief geraakt word, ga ik dus langer met de patiënt mee en
geef ik hem meer ruimte. Bij de ander denk ik: oh nee, nou moet ik
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 rofessioneel blijven, dan baken ik het veel eerder af. (…) Er is niks
p
mis met professioneel blijven, maar dan moet je het consequent doen
en niet alleen als je negatief wordt geraakt. Als ik me erger of als ik een
beetje boos word, mag ik dat niet laten blijken. Zo zeg je het ook: mag
het niet laten blijken, misschien doet het de patiënt ook wel goed als
ik het zou benoemen? Als ik in positieve zin door een patiënt geraakt
word, geef ik hem dus meer ruimte … en dat vind ik niet terecht.
Patiënten die mij negatief raken, hebben evenveel ruimte nodig.
BG: Dus dat is oneerlijk?
R3: Ja, het is een vorm van oneerlijkheid. En dat motiveer ik door mijn
professionaliteit ertussen te zetten. Duidelijk zijn, goed naar de patiënt
blijven luisteren … maar, je bent wat meer afgesloten en dat is ook –
tja, wel en niet goed. In mijn vak gebruik je immers jezelf als instrument, en dan is dat muurtje dat ik ertussen zet in wezen niet goed. Als
ik in positieve zin geraakt word, hol ik eerder door.

Deze arts onderscheidt positief en negatief geraakt worden. In beide gevallen
gaat het geraakt worden vooraf aan het eigenlijke contact dat tot een ontwikkeling zou leiden (‘misschien (…) doet het ook wel goed als ik het zou laten
blijken’). Volgens Sloterdijk hebben mensen altijd wel een (latente) vorm van
contact met anderen. Mensen zijn immers wezenlijk relationele wezens die permanent ruimtes delen met anderen. Zij kunnen dit contact echter ook activeren
door zich ervoor open te stellen en het op die manier door ontvankelijkheid
constructief maken. Psychiater R3 beschrijft hoe ze geraakt werd door eigenschappen of gedrag van de cliënt en dit omzette in emoties. Als ze negatief wordt
geraakt, vermaant zij zich om wel professioneel betrokken te blijven en haar
irritatie af te schermen. Zij merkt dat ze dat niet nodig vindt als zij sympathie
voelt. Op die manier toont ze haar zogenaamd negatieve emoties minder dan
haar positieve. Zij begrenst daarmee het contact als zij niet ingaat op haar negatieve geraaktheid, uit angst dat ze deze niet kan hanteren. Achteraf vindt ze dat
er nieuwe ruimte voor ontwikkeling had kunnen ontstaan als zij haar negatieve
emoties wel had geuit.
Dit citaat maakt duidelijk dat raakbaarheid en geraakt worden voor zorgverleners bruikbaar zijn op het moment dat zij zichzelf als ‘instrument’ willen
gebruiken.105 Wat psychiater R3 bij zichzelf aan gevoelens en gedrag waarneemt,
zet zij in om het contact vorm te geven en de patiënt verder te kunnen helpen.
http://artsinspe.artsennet.nl/tijdschriftartikel/Het-belangrijkste-instrument-benje-zelf.htm (geraadpleegd 9-9-2013); http://www.nursing.nl/Verpleegkundigen/
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Het persoonlijke geraakt-zijn staat op die manier ten dienste van de zorgverlening. Een kritische omgang met geraaktheid is wel belangrijk, omdat het gevaar
van ongelijke behandeling op de loer ligt. ‘Kritisch’ betekent in de ogen van
deze arts dat zij ook de negatieve gevoelens die door geraaktheid ontstaan in de
communicatie met de patiënt zou gebruiken. Dat betekent dat zij zich op die
manier nog kwetsbaarder zou opstellen. Mogelijkerwijze had het in dit geval een
positieve uitwerking op de patiënt en haarzelf gehad als zij haar geraaktheid had
gebruikt voor verbetering van het contact.
Geraaktheid heeft echter niet altijd een positieve uitwerking op zorgverleners.
Uit de interviews wordt duidelijk dat wat zorgverleners negatief raakt ook hun
leven kan verstoren. Zorgverleners merken dit als het meevoelen met de patiënt
hen verlamt, als zij teleurgesteld zijn door de voortgang van een ziekte, of gekwetst of geïrriteerd zijn door het gedrag van een patiënt. Om raakbaarheid te
kunnen hanteren doen zorgverleners dan soms een stap terug en stemmen zich
van daaruit opnieuw op de situatie af.
Verpleegkundige R10: ik werkte op de afdeling oncologie met een stel
collega’s, met wie ik ook bevriend raakte. We werkten altijd over en
wilden iedereen beter maken. Hoe jonger de mensen of hoe erger de
kanker, des te liever we het wilden. Maar dat was geen gezonde sfeer.
Uiteindelijk zijn we allemaal van de afdeling weggegaan. Ik raakte
overspannen en wilde er nooit meer terug. We gingen allemaal weg
omdat we er niet meer tegen konden. Iedereen ging dood. Ze gingen
allemaal dood, ook jonge mensen. Maar ik wilde geen patiënten met
suikerziekte, ik wilden mensen met kanker helpen, ook al trok ik het
soms niet meer.
Ik was toen eerste verpleegkundige; ik weet nog dat ik een leuke jongen behandelde die heel erg aan mij hing, terwijl ik eigenlijk dacht ik:
ik trek dit niet meer, ik kan hier niet meer tegen. Ik had er slapeloze
nachten van. Maar ik deed geen stap terug, want ik vond dat ik dat
niet kon maken; ik kon die jongen toch niet in de steek laten? Zo erg
was het toen.

Doordat deze verpleegkundige zeer gemakkelijk geraakt wordt, werkten op den
duur de contacten zoals zij deze aanvankelijk aanging niet meer altijd goed.
Blogs/2012/5/In-de-psychiatrie-ben-je-zelf-het-instrument-NURS007875W/
(geraadpleegd 09-09-2013).
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De patiënt ging dan als het ware aan haar hangen, waardoor zij ’s nachts lag te
piekeren. Toch wilde ze de situatie niet veranderen, want ze vond dat ze de patiënt dan in de steek zou laten. Patiënt en zorgverlener raakten verstrengeld. De
zorgverlener kreeg een last te dragen die zij niet aankon, en hierdoor raakte ze
overspannen.
In het onderstaande interviewfragment beschrijft een zorgverlener hoe het
voelt als het contact met de patiënt goed lijkt te verlopen, maar naderhand toch
tot klachten leidt. De negatieve geraaktheid van deze arts leidde tot een beschadiging en zette bij hem een leerproces in gang.
Arts R4: Nee, in beide gevallen waarin er klachten over mij werden ingediend ging het niet om jonge mensen. Ze hadden kanker, en ja, dan
sterf je. Maar de families van deze mensen konden het niet accepteren
en dienden een klacht in. Ik voelde me ernstig gegriefd. Ik heb zo veel
extra voor die mensen gedaan; als ze weggaan geven ze je keurig een
hand en bedanken ze voor de goede zorgen, maar een paar weken of
maanden later krijg je opeens een klacht. Je vraagt je dan wel af wie de
waarheid spreekt.
Ik heb een tijd in Amerika gewerkt, en aanvankelijk wilde ik er blijven.
Ik kreeg soms vriendelijk een handje van iemand, werd bedankt voor
de goede zorgen, maar dezelfde middag lag er een aanklacht voor me
op de mat. Maar dat was in Amerika gebruikelijk. Ze probeerden zo
de verzekeringspremie terug te krijgen. Het was dus niet persoonlijk,
maar ik kon daar toch niet tegen. Toen besefte ik dat ik er niet wilde
blijven werken. Ik ben een gevoelsmens, en als mensen je zo belazeren,
je recht in de ogen kijken, hartelijk bedanken terwijl ze weten dat de
klacht al onderweg is …
Je probeert je uiterste best te doen, met je sterke en zwakke punten,
je stelt je kwetsbaar op en je zegt tegen de mensen: ik doe mijn uiterste best, maar de enige die onfeilbaar is, die moet je daar [kijkt naar
boven] zoeken, diegene ben ik niet. Ik kan wel mijn uiterste best voor
je doen. Over het algemeen wordt het buitengewoon gewaardeerd door
de patiënten. Maar dit soort dingen blijven je bij, en je denkt: had ik
dat beter kunnen doen? Ik zou niet weten hoe (…) Ik heb voor die
klachten nooit voor de rechter hoeven verschijnen. Het was een raadkamerbesluit, daarvoor hoef je zelf niet te komen. Ook zij vonden het
volstrekte onzin, maar toch … het kwetst je zeer, en het blijft je bij.
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De reden van de klachten tegen deze arts had niet met zijn handelen te maken,
en toch hebben de klachten hem gekwetst. Hij voelde zich namelijk als vakman
én als persoon miskend. Op beide gebieden heeft hij zijn uiterste best gedaan.
Hij stelt zich in zijn professionaliteit kwetsbaar op, als een persoon met sterke en
zwakke kanten. Meestal komt het daardoor tot zeer gewaardeerde contacten met
patiënten, zegt hij. Klachten, in het bijzonder formele, die hem aansprakelijk
stellen voor iets wat hij niet heeft voorgewend, leiden dan ook tot een gevoel
miskend te zijn als persoon en als arts.
Bezien vanuit Sloterdijks sferentheorie behoren ook deze negatieve ervaringen onlosmakelijk tot de ervaringen van mensen in gedeelde ruimtes. Relationaliteit veronderstelt immers enerzijds immuniteit (een eigen, levensvatbare
vorm) en ondermijnt deze anderzijds ook voortdurend. Deze spanning is volgens
zijn model op existentieel niveau noodzakelijk. Op het emotionele niveau van
de ervaring kan zij als aantasting, als bedreigend of vervelend ervaren worden.
Zij kan daarmee echter ook als prikkel fungeren om nieuwe sfeervormingen (relaties) aan te gaan.

5.7

Zorgverleners worden stil

De gevolgen van geraaktheid kunnen zorgverleners van hun stuk brengen. Het
kan hen verlegen maken, hen uit het veld slaan, enthousiasmeren, blij en boos
maken. In eerste instantie worden zij vaak stil van de ervaringen en in tweede
instantie beoordelen zij ze op een bewuste manier. Het feit dat deze ervaringen
zich enigszins aan de invloed van de ontvanger onttrekken, maakt hen tot factoren die moeilijk van tevoren kunnen worden ingecalculeerd. Zij doen een beroep
op de persoonlijke verantwoordelijkheid en het zelfinzicht van de zorgverlener.
BG: Word je wel eens geraakt of ontroerd in het contact met patiënten?
Verpleegkundige R7: Ja, heel vaak.
BG: Ontroerd?
R7: Ja, heel vaak.
BG: Hoe is dat?
R7: Mensen komen bij me met bepaalde problemen, ze moeten worden geopereerd, en ik begeleid ze door het hele proces heen. Na afloop
komen ze dan bij me en zijn zo blij en zo dankbaar dat ik er op die
momenten voor hen was. Daar raak ik door ontroerd, daar word ik wel
stil van.
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Deze verpleegkundige beschrijft dat zij ontroerd raakt door de dankbaarheid
voor haar inzet en voor de betekenis die zij voor de patiënt had.
De arts in het volgende fragment werkt op een kinderafdeling. Hij verwoordt op een vergelijkbare manier in eerste instantie ‘stil’ te vallen. Hij wordt
tijdens zijn werk niet snel van zijn stuk gebracht door het verdriet van ouders,
maar wat hem wel soms onverwachts kan ontroeren zijn de emoties van grootouders. Die laatsten zijn soms dubbel verdrietig, om hun kleinkind én om hun
eigen kind, maar ze blijven bescheiden op de achtergrond. Zij ontzeggen zich
soms als het ware het recht om verdrietig te zijn. Zij lijden in stilte, en juist dat
treft hem soms erg.
Arts R5: Ja, [het verdriet van de ouders] raakt mij niet zo. Mijn grondhouding is: ik heb de patiënt niet ziek gemaakt, die is ziek geworden.
En het enige wat ik kan doen, en ook graag wil proberen te doen, is
de patiënt weer beter te maken. Meestal lukt dat. Soms lukt dat niet.
En als dat verdriet met zich meebrengt, snap ik dat goed. Maar, dat is
echt op een rationeel niveau. Ik voel niet met dat verdriet mee. Ik zie
dat verdriet eigenlijk als een onderdeel van het ziekteproces van dat
kind. En daar kan ik ook niet zo veel aan doen, anders dan luisteren
naar wat de mensen daarover te zeggen hebben, proberen te troosten,
maar het is niet zozeer dat ík er verdrietig van word. Waar ik wél soms
door geraakt word, dat zijn de grootouders, gek genoeg. Daar kwam
ik eigenlijk niet lang geleden pas achter. Ouders zijn verdrietig om het
kind, dat bijvoorbeeld aan het sterven is. En daar zijn dan grootouders,
die staan daar dan achter, in een soort tweede ring. Die zijn natuurlijk
ook ontzettend verdrietig omdat hun kleinkind aan het sterven is. En
die zijn ook verdrietig omdat hun kind een kind aan het verliezen is.
Maar ze mogen niet te veel in de weg staan, want het gaat niet om hun
eigen kind, en dat vind ik dan echt sneu voor die mensen. Die zijn dan
eigenlijk dubbel verdrietig, maar ze willen met hun verdriet hun eigen
kind niet in de weg staan. En dan hoor ik een heel stil snikje vanuit de
hoek. En ja, dat raakt me dan wel heel erg.

Dit citaat laat zien dat het vaak niet voorspelbaar is wanneer men persoonlijk geraakt wordt. Het verdriet van de ouders is een onderdeel van het ziekteproces van
het kind, waarop de arts zich voornamelijk richt. Geraakt wordt hij onverwachts
‘vanuit de hoek’, het gebied waar zijn aandacht niet naartoe ging.
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Het onverwachte speelt ook een rol bij een plotselinge verandering binnen een
langdurige en intensieve begeleiding. De volgende arts raakt er ‘even ontdaan’
door.
Arts R15: Het lukt mij altijd vrij goed de professionele distantie in de
gaten te houden. Ik hoef daar niet zo over na te denken. Ja, ik denk
dat ik daar genoeg ervaring mee heb om dat proces tamelijk naturel te
laten verlopen. Maar soms raak je natuurlijk wel even ontdaan. Ik had
laatst een jonge vrouw die ik tijdens de zwangerschap had begeleid,
met wie het op een gegeven moment heel erg misging. Ze moest holder
de bolder naar een ander ziekenhuis voor een vroege keizersnede. Ik
was bij haar op het moment dat ze zou worden overgeplaatst. Toen
kwamen de ambulancebroeders binnendenderen, met een brancard en
van die grote pakken, en toen vloog ze me echt om de hals en drukte
me helemaal zo tegen zich aan. En huilen, huilen, en toen moest ik
natuurlijk ook bijna huilen. Ja, dat was natuurlijk even een heftig moment. Dat kan soms gebeuren, en ja, dan denk ik: dit is op het randje.
Maar ach, weet je, dat is ook niet zo erg. Het is ook allemaal zo heftig.
Dat gaat om leven en dood, en niet van jezelf, maar van je kind. Het
voelde daarom ook wel goed hoor, maar het was wel op het randje.

Het wordt duidelijk dat deze arts zich overvallen voelt door de emoties van haar
patiënte. Zij gaat als het ware met haar mee. In een moment van opschudding,
angst en afscheid van de patiënt voelt ze mee en treedt ze daardoor als persoon
meer op de voorgrond. Naderhand keurt zij dit, ook vanuit professioneel gezichtpunt, goed.
Het citaat laat zien dat de zorgverlener een rol heeft bij het ‘overvallen
worden’, dat er steeds keuze- of reflectiemomenten zijn waarin zij zelf bepaalt
hoe zij zich ertoe wil verhouden. Hier kiest zij ervoor om zich te laten raken. In
haar beoordeling gaat het in dit geval om een grensgebied, maar heeft het een
voor haar aanvaardbaar risico.
Zoals in het voorgaande fragment beschrijven zorgverleners vaak tragische of
noodlottige situaties die hen diep raken. Een arts vertelt dat hij lang geleden geraakt werd en zich nog steeds getroffen voelt door het noodlottige overlijden van
een van zijn patiënten – een dood die hij niet heeft kunnen voorkomen.
Arts R4: In principe overlijdt een gezonde jonge volwassene in het
Westen niet aan een blindedarmontsteking. En dat heeft me jarenlang
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achtervolgd, van tijd tot tijd: wat had ik beter kunnen doen om dat
te voorkomen? We hebben er toen alles aan gedaan, maar zou het nu,
vijftien tot twintig jaar later, anders zijn verlopen? Ik denk het wel. Dat
staat me altijd haarfijn bij. Ik zeg, dat is een nederlaag die ik geleden
heb, die eigenlijk niet had gemoeten. Die jonge vrouw, ja die moeder,
daar heb ik veel mee zitten praten. Ze was pakweg een jaar of 25, en als
die moeder zegt: waarom? Dat is wat je zegt mijn zwaarste nederlaag
die ik me kan herinneren.

Deze zeer ervaren arts herinnert zich bij de vraag naar zijn geraakt-zijn toch als
eerste deze jonge vrouw die hij niet heeft kunnen redden. Haar overlijden heeft
hij als een nederlaag ervaren. Hij was getroffen door het feit dat het medisch handelen in dit geval niet het beoogde succes had. De grenzen van maakbaarheid, de
onbegrijpelijkheid van het gebeuren en de ervaring van de voor hem onacceptabele tragiek raakten hem. Hij geeft aan dat hij nog steeds kan worstelen met de
plek die hij hier persoonlijk aan moet geven.

5.8

Besluit

Een verschuiving in de bekende professionele positie, soms zelfs de ervaring van
machteloosheid, speelt bij alle voorbeelden van geraaktheid uit de interviews een
rol. Geconfronteerd en geraakt door niet (direct) op te heffen psychisch of lichamelijk lijden of de dood stuiten zorgverleners op de grenzen van hun vermogen
om op de gebruikelijke manier te handelen. Door zich te laten raken komt een
andere dimensie van het leven binnen hun waarneming, die vaak geen onmiddellijke oplossingen voor problemen aandraagt. Desondanks blijkt uit de interviews dat zorgverleners intense geraaktheid niet uit de weg gaan en een vorm van
machteloosheid kunnen verdragen. Het betekent voor hen niet dat zij hun gezag
of de regie verliezen. Soms werkt het juist als stimulans voor een verrijkende
reflectie die kan leiden tot een verandering van gedrag.
Zorgverleners worden geraakt door de indrukken die deels dicht bij hun
eigen ervaringswereld liggen (een patiënte van dezelfde leeftijd, een zieke collega) en deels verder weg (de oude echtgenoot van een patiënt blijft alleen achter).
Het betreft vaak de tragiek van het bestaan, zoals bij jonge gezinnen waar vader
of moeder overlijdt, grote veranderingen die mensen door ziekte doormaken of
de bescheiden rol die dierbaren spelen (grootouders die in stilte lijden). Daarbij
spelen elementen mee van noodlottigheid en de bijzondere eigen positie (een
zwangere patiënte die het ziekenhuis moet verlaten, een jonge vrouw die onverwachts aan een blindedarmontsteking overlijdt).
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Geraakt worden zorgverleners ook door gedrag dat zij onwenselijk vinden (een
patiënt die de zorgverlener niet aankijkt, patiënten die ongegronde klachten indienen of onbetrouwbaar zijn). Aan de andere kant raken hen ook patiënten die
te kennen geven dat zij dankbaar zijn voor hun aanwezigheid. Het gaat zowel
om gevoelens die als positief worden ervaren, zoals sympathie, ontroering en
dankbaarheid, als om gevoelens die als negatief worden ervaren, in samenhang
met lijden, noodlottigheid en emotionele kwetsuren.
Uit de interviews blijkt dat zorgverleners hun raakbaarheid beschouwen
als essentieel onderdeel van de relatie met hun patiënten. Omdat raakbaarheid
in hun ogen tot hun ‘mens-zijn’ behoort, willen zij er geen afstand van doen.
Wel streven zij ernaar om er op een verantwoordelijke en bevredigende manier
mee om te gaan. Daarbij zoeken ze naar de juiste dosering in verhouding tot hun
eigen wensen en vermogens en die van de patiënt.
De verschillen in de beleving van geraaktheid worden zichtbaar in het feit
dat sommige zorgverleners situaties opzoeken die hen raken en anderen zich er
juist voor afschermen. Vaak lijken de zorgverleners een natuurlijke balans in de
relatieruimte te hebben gevonden. Aansluitend bij Sloterdijks sferenmodel kan
worden gesteld dat er soms bewust een ruimte wordt gecreëerd die een zorgverlener met een patiënt deelt, bijvoorbeeld door de eigen irritatie tegenover
de patiënt te benoemen. De ruimtes van zorgverlener en patiënt kunnen echter
ook zo gescheiden zijn dat de zorgverlener met de term ‘geraaktheid’ verwijst
naar een inbreuk in de persoonlijke ruimte, zoals in het geval van de arts die een
aanklacht op de mat vond. Doorgaans zijn de beschrijvingen van geraaktheid te
interpreteren als teken van een door zorgverlener en patiënt gedeelde ruimte (bijvoorbeeld in het geval van de zwangere patiënte die naar een ander ziekenhuis
werd verplaatst).
Zorgverleners waarderen de positieve invloed van geraaktheid op hun sensibiliteit, op hun betrokkenheid en op hun vermogen om contact te leggen.
Moeilijk vinden zij het dat emoties die door geraaktheid ontstaan hun werk kunnen verzwaren en hen persoonlijk kunnen belasten (thuis ‘breken’, burned-out
raken). Dit gebeurt als het eigene van de zorgverlener en dat van de patiënt niet
voldoende wordt onderkend (de zorgverlener heeft immers zelf geen kanker, de
gevoelens van de patiënt zijn niet de zijne). In de termen van Sloterdijk raakt het
immuunsysteem van de zorgverlener dan verzwakt. Toch leidt ook deze ervaring
na reflectie vaak tot een verdieping van de zelfkennis en geeft ze betekenis aan
professioneel handelen. Daarmee kunnen ook contacten die als negatief ervaren
worden onderdeel zijn van de immuniteitsvorming van zorgverleners.
De theorievorming van Sloterdijk en Serres verduidelijkt hoe zorgverleners
de ervaring van de betekenis van een situatie integreren met een instrumentele
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g erichtheid waardoor zij functie en betekenis van het handelen met elkaar verbinden. Beide filosofen benadrukken dat het voor het voelen van een ethische
motivatie noodzakelijk is om de eigen blikrichting te kunnen omkeren. Dit zien
wij ook bij de interviews: het wordt duidelijk dat zorgverleners zichzelf kunnen
zien als object van een geraakt worden door patiënten. Juist doordat zij toelaten
dat er iets met hen gebeurt, worden zij op paradoxale wijze meer het subject dat
handelt.
De voorwaarde voor het ontwikkelen van zelfkennis in het professionele
handelen is dat zorgverleners hun persoonlijke ervaringen van belang vinden;
aansluitend bij Sloterdijk betekent dit dat zorgverleners binnen de gedeelde
ruimte oog houden voor de eigen ruimte. Sloterdijk wijst erop hoe het vreemde
van anderen een aantrekkelijke spanning oplevert. Zij motiveert om zich tot
het vreemde te verhouden. Serres beschouwt het geraakt worden door lijden en
tekort als basis voor alle menselijke inspanning. Deze beide visies zijn terug te
vinden in de interviews: als zorgverleners geraakt worden, verhouden zij zich tot
datgene wat zij bij patiënten ervaren en worden zij gemotiveerd om zich voor
hen in te zetten.
In de hoofdstukken 6-8 zal ik onderzoeken wat zorgverleners nodig hebben om
bij ervaringen met een dergelijke persoonlijke impact overeind te blijven zonder
dat zijzelf of de patiënt erdoor worden beschadigd. De medische en verpleegkundige richtlijnen zijn voor een groot deel gericht op het actieve handelen van
zorgverleners. Zij bevelen wel aan zich bewust te worden van de eigen emoties,
maar raden aan deze daarna ofwel te ‘parkeren’, ofwel functioneel in te zetten.
Voor de integratie van persoonlijke ervaring en professionele functionaliteit zijn
in de richtlijnen maar weinig aanwijzingen te vinden.
Mijn voorlopige stelling is dat zorgverleners in hun functie beter ondersteund worden als hun geraakt-zijn niet slechts als ongepaste kwetsbaarheid of
valkuil wordt benaderd. Hun emotionele draagkracht wordt juist versterkt als de
existentiële dimensie van hun dagelijkse professionele ervaringen erkend wordt.
De emoties die met geraaktheid samenhangen, zijn van vitaal belang voor de
bekwaamheid van zorgverleners en verdienen om die reden meer aandacht.
Het volgende hoofdstuk onderzoekt de emotionele betrokkenheid die bij zorgverleners door hun raakbaarheid zichtbaar wordt, met het oog op de vraag wat de
zij door die betrokkenheid verkrijgen.
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6.

Ontvankelijk en betrokken
Waarom is betrokkenheid niet alleen goed voor
patiënten, maar ook voor zorgverleners?

Dit hoofdstuk onderzoekt de betrokkenheid van zorgverleners. Zorgverleners
gebruiken betrokkenheid als kernwoord als zij over hun ontvankelijkheid en
raakbaarheid vertellen. Betrokkenheid krijgt daarbij in hun ogen vorm door
empathie, meevoelen en medelijden. Aan de hand van het onderscheid tussen deze begrippen zal worden verhelderd op welke manier zorgverleners iets
willen ontvangen en wat zij in dat geval verkrijgen. Het blijkt hierbij te gaan
om betekenisvolle ervaringen en aanvullende kennis.

6.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk hoe raakbaarheid bij zorgverleners voor
betekenisvolle ervaringen zorgt. Zorgverleners benoemen betrokkenheid op een
zodanige wijze dat zij de voorwaarde lijkt te zijn voor hun geraakt worden. In
dit hoofdstuk onderzoek ik betrokkenheid in bredere zin, als basis om überhaupt
iets te kunnen ontvangen. Ik ga in op verschillende vormen van betrokkenheid,
om te begrijpen hoe de contacten eruitzien van waaruit zorgverleners iets verkrijgen.
In professionele visies wordt betrokkenheid gewaardeerd als noodzakelijke
basis voor goede zorgverlening (Schouten, 2004; Van Esch et al., 2007; De Haes
et al., 1999; Silverman et al., 2006, Wouda et al., 2000). Wegens het gevaar van
willekeur en burn-out bij zorgverleners wordt er wel op gewezen dat betrokkenheid goed moet worden beheerd. Ethica Dorine Bauduin benoemt in dit opzicht
een moreel spanningsveld waarin zorgverleners zich zouden bevinden: zij mogen
zich niet identificeren met patiënten en moeten zich bewust zijn van overdracht
en tegenovertracht, de projectie van gevoelens. Anderzijds wordt betrokkenheid
juist gezien als voorwaarde voor goede zorg (Bauduin & Kanne, 2012, 46). Dit
spanningsveld wordt niet zelden als problematisch ervaren. Door de eisen die
aan artsen worden gesteld is er dan ook een groeiende ontevredenheid merkbaar,
stellen Levinson et al. (1997) en Zuger (2004) in hun onderzoeken. Deze ontevredenheid heeft volgens hen ermee te maken dat zorgverleners vinden dat zij
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hun betrokkenheid niet genoeg kunnen gebruiken. Als zorgverleners meer met
hun empathie kunnen werken, zou dit volgens Larson & Yao (2005) en Thomas
et al. (2007) burn-out bij zorgverleners kunnen voorkomen.
Op grond van deze onderzoeken en de uitspraken van zorgverleners uit
de vorige hoofdstukken richt dit hoofdstuk zich op de interviews met de volgende vragen: wat kenmerkt de betrokkenheid van zorgverleners in patiënten
contacten? Wat zeggen de opleidingsliteratuur enerzijds en de zorgverleners zelf
anderzijds over betrokkenheid? Hoe maakt betrokkenheid het voor hen mogelijk
om iets te verkrijgen? Ten slotte stel ik de vraag wat zorgverleners door hun betrokkenheid ontvangen.
Eerst echter zal ik ingaan op de stelling dat betrokkenheid moet worden gekoppeld aan distantie. Met behulp van de traditionele visie van William Osler (1910)
en voorbeelden van hedendaagse opleidingsliteratuur wordt bekeken welke vorm
van distantie gevraagd wordt en welke distantie nodig is om iets te kunnen ontvangen. Van hieruit worden de uitspraken in de interviews geanalyseerd: hoe
handelt een betrokken zorgverlener, en hoe maakt hij gebruik van empathie? Dit
brengt ons bij het verschil tussen meevoelen en meelijden zoals zorgverleners dat
benoemen. Dit onderscheid en met name de kritische visie van zorgverleners op
medelijden wordt vervolgens verdiept met behulp van de filosofische beschouwingen van Max Scheler. De uitspraken van zorgverleners worden tot slot verder
geanalyseerd met het oog op de vraag wat zij er als persoon door winnen.

6.2

Betrokkenheid in professionele visies op medisch gedrag

Het woord ‘betrokkenheid’ verwijst in de medische context naar een gevoel
van verbondenheid met de patiënt, van waaruit men zich wil inspannen voor
diens belangen.106 Zorgverleners spreken over betrokkenheid in termen zoals
‘meevoelen’ of ‘empathie’. Empathie is het verzamelbegrip voor het vermogen
zich in een ander levend wezen in te voelen, diens gevoelens te herkennen en
deze mee te voelen.107

Het belang van betrokkenheid wordt onder andere onderkend in: scp (2008);
movisie (2011); http://www.zorgwelzijn.nl/Jeugdzorg/Nieuws/2013/5/Betrokkenprofessional-Ik-zeg-wat-ik-zie-1248283W/ (geraadpleegd 20-09-2013).
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Het woord empathy werd in 1909 geïntroduceerd door de Britse psycholoog
E.B. Titchener. Hij wilde daarmee het nieuwe Duitse woord Einfühlungsvermögen
weergeven, dat aan het einde van de negentiende eeuw werd besproken door de estheet
Theodor Lipps, die het vooral gebruikte in verband met het kijken naar schilderijen.
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In de tegenwoordig gebruikelijke norm voor professioneel gedrag wordt gesproken van ‘maximale betrokkenheid met behoud van distantie’ (Rümke, 1954; De
Haes et al., 1999, 172). In het vaktijdschrift voor huisartsen Huisarts en Wetenschap is bijvoorbeeld te lezen:
Betrokkenheid in een menselijk contact houdt in: nabijheid, mee
levendheid, gericht zijn op, begrip tonen, beschikbaarheid en bereikbaarheid: zowel letterlijk als figuurlijk. Extreme betrokkenheid mondt
uit in verlies van persoonlijke vrijheid en autonomie: de ene persoon
raakt zo betrokken op de ander dat er een symbiose, een opgaan in
elkaar, een soort twee-eenheid ontstaat. (Schmitz, 2001, 55)

Betrokkenheid is in deze visie niet los te zien van distantie. William Osler, die
wordt beschouwd als de vader van de moderne Amerikaanse geneeskunde en
pleitbezorger van geneeskunde op grond van evidence, legt zelfs de nadruk op distantie. Zijn visie is nog steeds van invloed op medische professionals (Halpern,
2011, 22-25). In zijn essay Aequanimitas (Osler, 1910) hield hij een pleidooi
voor vergaande controle over emoties die betrekking hebben op de patiënten.
Juist omdat artsen met patiënten de menselijke kwetsbaarheid delen, moeten
zij zich volgens Osler losmaken van hun eigen emoties. Alleen dan zouden zij
de emotionele toestand van de patiënt goed kunnen inschatten. Osler streefde
naar ware, in de zin van objectieve, kennis door uitschakeling van alle subjectieve vooringenomenheid. Artsen hebben de kalmte die van daaruit zou ontstaan
nodig om de patiënt te beschermen tegen willekeur en zichzelf tegen de eigen
zwakte.
De Amerikaanse ethica Jodi Halpern (2011, 25) plaatst om twee redenen
vraagtekens bij dit streven naar distantie. In haar ogen is het niet reëel te denken
dat de emoties van zorgverleners zomaar terzijde geschoven kunnen worden. Zij
geven immers mede vorm aan de behandeling en zouden dan ‘ondergronds’ gaan
doorwerken. Verder vindt zij dat een slechts algemene, welwillende (betrokken)
opstelling de patiënt tekortdoet. De patiënt is gediend bij een individueel aangepaste therapeutische benadering, die door middel van empathie is afgestemd op
de behoefte van deze unieke patiënt, op dit moment. Volgens haar is het daarvoor juist nodig de eigen gevoelens als spiegel te gebruiken, om hierdoor kennis
over de patiënt op te doen (p. 9).
Halperns visie is een tegengeluid tegen de overwaardering van het nut van
professionele neutraliteit zoals zij door Osler wordt bepleit. Beide standpunten
vinden wij terug in de interviews. Dat zorgverleners geraakt worden, betrokken
reageren en dit goedkeuren, zagen wij al in het vorige hoofdstuk. In het vervolg
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zal ik onderzoeken hoe deze betrokkenheid wordt beoordeeld in visies op professionaliteit in beroepsgerelateerde literatuur. Daarna zal ik beschouwen welke
gevolgen de positieve waardering van professionele betrokkenheid zou kunnen
hebben op het vermogen van zorgverleners om zelf iets te ontvangen in de contacten met hun patiënten.

6.3

Betrokkenheid kan niet zonder distantie

Om de traditionele visie op betrokkenheid te illustreren, zal ik nu ingaan op
door Osler geïnspireerde visies die zich kenmerken door een nadruk op distantie.
Distantie moet identificatie en projectie voorkomen en dient als uitgangspunt
voor de professionele attitude. De interviews bevestigen dat een gebrek aan distantie kan leiden tot een overflow van gevoelens door projectie of annexatie van
gevoelens van de patiënt, met als gevolg een negatieve uitwerking op de zorgverlener en op de behandelrelatie.108 Hetzelfde idee verwoorden Fox en Lief (1963)
in hun artikel ‘Training for Detached Concern’, waarin zij de emotionele afstand
die nodig is voor sectie op lichamen als voorbeeld nemen voor een wenselijke
emotionele afstand ten opzichte van levende patiënten.
In recente medische leerboeken is echter een kentering te zien. Daarin
wordt gewezen op het gevaar het kind (noodzakelijke betrokkenheid die wel hanteerbaar is) met het badwater (gevoelens die de zorgverlener overweldigen) weg te
gooien. J.A.M. Schouten houdt in zijn leerboek Anamnese en advies (2004) een
pleidooi voor het patient-centred model naast het doctor-centred model (in het
Nederlands vaak respectievelijk ‘patiëntgericht model’ en ‘ziektegericht model’
genoemd). Schouten richt zich op de verbetering van gespreksvaardigheden en
stelt de vraag naar de grondhouding van de arts (p. 13). Hij karakteriseert de
wenselijkheid van en de moeite met betrokkenheid als volgt:
Hoewel aan het woord betrokkenheid nogal wat vage vaagheden kle
ven, kunnen we het hier niet missen. Betrokkenheid impliceert onder
andere dat men zich in iemand inleeft en diens zorgen ‘deelt’: als steun
verlenen de verlichting van zorgen beoogt, dan maakt betrokkenheid
daarvan een belangrijk onderdeel uit.109

108

Zie ook Schmitz (2001).

Schouten (2004), 153. ‘In deze uitgave is het laatste hoofdstuk toegevoegd wat
“betrokkenheid” [introduceert] als uitgangspunt voor de verbetering van de artspatiëntrelatie’ (p. 161).
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Schouten wijst op de angst van zorgverleners om door (negatieve) gevoelens te
worden overweldigd (p. 157), waardoor zij niet meer adequaat kunnen optreden.
Tegelijkertijd waarschuwt hij voor het gevaar dat er een alles-of-nietsmechanisme
in werking treedt: ‘Het probleem is dat artsen, wanneer zij zich sterk tegen de
emoties van patiënten afschermen, het gevaar lopen het vermogen te verliezen
om zich nog enigermate in de beleving van de patiënt te verplaatsen’ (p. 158).110
Betrokkenheid voelen en op grond van betrokkenheid handelen gebeurt
zo gezien op het scherp van de snede. Aan de ene kant wordt betrokkenheid
met het oog op deels meetbare winst positief gewaardeerd: ze is niet slechts belangrijk in algemeen moreel opzicht, maar ook ten gunste van kwalitatief goede
patiëntenzorg. Aan de andere kant worden de met betrokkenheid samenhangende gevoelens als belemmering gezien. Ze hebben in deze visie ook geen directe
positieve gevolgen voor zorgverleners zelf.

6.4

Waarnemen door empathie

Het model van de gepaste afstand met behulp van een meer instrumentele hantering van betrokkenheid roept de vraag op hoe het voor zorgverleners überhaupt
mogelijk zou kunnen zijn om iets te ontvangen in patiëntencontacten. Aangezien ontvangen ook moet worden beschouwd als een handeling (in de zin van
actief in ontvangst nemen), zal ik onderzoeken hoe zorgverleners gebruikmaken
van betrokkenheid en de daarmee samenhangende empathie. Wat doet een betrokken zorgverlener?
Van Esch (Van Esch et al., 2007) refereert aan Rogers111 als zij geneeskunde
studenten een mogelijke weg wijst om op grond van betrokkenheid te handelen: ‘Betrokkenheid in een arts-patiënt relatie is niet gebaseerd op g elijkheid en
Vergelijk het Raamplan voor artsen, 2001: ‘De arts is in staat:
• om te gaan met eigen gevoelens, remmingen, normen en waarden in relatie tot
bepaalde gevoelens opgeroepen door contact met een patiënt (of iemand in de directe
omgeving) zoals gevoelens van erotiek, irritatie, afkeer, schaamte etc.
• om te gaan met gevoelens van de patiënt jegens hem
• te luisteren naar wensen en klachten van de patiënt, open te staan voor de behoeften
en verwachtingen van de patiënt en diens normen en waarden en daarmee rekening te
houden bij zijn onderzoek, advies, behandeling en begeleiding.’
Opvallend is ook hier dat alleen ‘negatief ’ beoordeelde gevoelens van behandelaars
genoemd worden en geen gevoelens die voor de behandelaar of het contact ‘positief ’
kunnen worden genoemd.
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Rogers, 1959, 210-11: ‘To perceive the internal frame of reference of another with
accuracy, and with the emotional components and meanings which pertain thereto, as
if one were the other person, but without ever losing the “as if ” condition.’
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 ederkerigheid. Het tonen van betrokkenheid in een professionele relatie doe je
w
op een andere manier dan in het dagelijks leven.’112 Net als Van Esch beroept ook
Van den Hoofdakker (2001) zich op Rogers. Deze vat empathie op als een vorm
van begrijpen die ontstaat door zich tijdelijk te verplaatsen in de ander via de
verbeelding. Empathie is op die manier volgens hem niet slechts een onderdeel
van attitude, maar ook van kennisverwerving.
In tegenstelling tot wat er vaak gedacht wordt, moet een arts zijn
wetenschappelijke houding concretiseren door als persoon deel te nemen aan de ontmoeting met de patiënt. Alleen als persoon kun je je
een beeld vormen van een andermans gedachten en gevoelens; die moet
je daarvoor namelijk zelf denken en voelen. Bovendien moet je je realiseren dat je je patiënt niet in een one-way screen ziet. Wat je te zien
en te horen krijgt, is ook afhankelijk van je eigen gedrag en je eigen
vraagstelling. (Van den Hoofdakker, 2001, 13)

Van den Hoofdakker gaat daarbij uit van de uitwisseling tussen zorgverlener
en patiënt. Empathie zou bewust gebruikt moeten worden door zorgverleners
als zij kennis willen verwerven ten gunste van de patiënt. Van den H
 oofdakker
beoordeelt het belang hiervan dan ook niet alleen ethisch, maar ook kennis
theoretisch. Hij noemt empathie een ‘wetenschappelijke activiteit’ die ertoe bijdraagt ‘de enorme afstand te overzien tussen de complexe werkelijkheid van de
individuele personen die je ontmoet en de generalisaties die wetenschappelijk
onderzoek oplevert’ (p. 13). Het is vanuit deze optiek niet slechts gunstig voor
de goede indruk die de patiënt van de zorgverlener krijgt, maar ook nodig voor
de zorgverlener om te weten hoe hij de patiënt moet behandelen.
Wat moet de zorgverlener daarvoor doen? Silverman (Silverman et al.,
2006) beschrijft een bepaalde positie die zorgverleners in contacten moeten innemen. Vanuit deze positie betrekken zij zich op de patiënt met behulp van
empathie:
Voor oprecht medeleven hoeft u de ervaring van de ander niet aan den
lijve te hebben ondervonden of diep te voelen dat dit een zware erva
ring is. Wat wel nodig is, is dat u het probleem vanuit de positie van de

Van Esch et al. (2007), 30. Vergelijk echter prof. Ron Peters: ‘De gemiddelde
eerstejaarsstudent heeft oog voor de problemen van de patiënt, is empathisch en
betrokken. Maar veel artsen zijn dat vermogen onderweg kwijtgeraakt’ (geciteerd in
Croon, 2008).
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patiënt bekijkt en hem overtuigt van uw medeleven. Empathie moet
niet worden verward met sympathie: dat is een gevoel van medelijden
of zorg dat van buiten de positie van de patiënt komt. (Silverman et
al., 2006, 166)

Anders dan Van den Hoofdakker en net als Van Esch schermt Silverman daarmee de persoon van de zorgverlener enigszins af van de patiënt en benadrukt
de afstand tussen beiden. Toch is het voor hem zo dat er voor het vergaren van
echte kennis gekeken moet worden ‘vanuit de positie van de patiënt’. Dit is voor
Silverman een vorm van empathie en moet duidelijk gescheiden worden van
‘sympathie’. Als dat zo zou zijn, moet men zich wel afvragen hoe ‘het binnen’
van de patiënt waargenomen en gewaardeerd kan worden als dit niet met behulp
van het eigen ‘binnenleven’ van de zorgverlener gebeurt. In de bovenstaande
aanbeveling valt dan ook op dat het persoonlijke ervaringsperspectief van ‘aan
den lijve ondervinden’ en ‘diep voelen’ vervangen wordt door de afstandelijkere
terminologie van ‘perspectief ’ en ‘bekijken’.
Een visie als die van Silverman op betrokkenheid en het gebruik van empathie legt de nadruk op het tonen van medeleven. Zij lijkt minder ruimte te
geven aan de eigen waarnemende en gevoelsmatige ervaring van het ontvangen
van indrukken en het toekennen van waarde.113
Om empathie vooral hanteerbaar te houden moeten de ruimtes van de
zorgverlener en van de patiënt volgens Silverman van elkaar gescheiden blijven.
Halpern is het daar niet mee eens. Zij meent dat er een interpersoonlijk gebied
bestaat waar de inzet van de eigen emoties van belang is om de realiteit te kunnen begrijpen (p. 33). De arts mag zich volgens haar juist niet losmaken van zijn
of haar eigen gevoelens, maar moet deze juist beter gewaarworden (p. 34). Deze
Van Esch et al. (2007): ‘Betrokkenheid komt voor de meeste mensen doorgaans tot
uiting in “gelijkheid” en “wederkerigheid” in een relatie of gesprek. Daarmee wordt
bedoeld, dat wanneer iemand jou in vertrouwen neemt en een persoonlijke ervaring
vertelt, dat iets aangeeft over de “vertrouwelijkheid” binnen jullie relatie. In zo’n
gesprek kan jij ook over (soortgelijke) ervaringen vertellen, waarmee je aangeeft dat
je begrijpt hoe de ander zich voelt, of in welke situatie hij zich bevindt. In een artspatiënt gesprek is de relatie daarentegen a-symmetrisch: de patiënt vertelt en de arts
luistert. Hoe toon je dan “betrokkenheid” als de “wederkerigheid” ontbreekt? (…) de
arts kan betrokkenheid behouden door zich niet te manifesteren als “gelijke”, maar
betrokkenheid kan uitgedrukt worden in bijvoorbeeld:
geconcentreerde aandacht voor de klacht;
• zorgvuldigheid waarmee het diagnostisch en therapeutisch handelen wordt verricht;
• ontvankelijk zijn voor het leed van de patiënt;
• luisteren naar het verhaal van de patiënt en het tonen van begrip. (…) Luister naar de
patiënt, zowel naar de feiten als naar de subjectieve ervaringen’ (p. 28).
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emotionele respons is van belang omdat er alleen op die manier, zoals zij onder
verwijzing naar de filosoof Ronald De Sousa (1987) meent, een verstandhouding
kan optreden.114 Hiervoor is het waarnemen van de patiënt evenzeer nodig als
de eigen emotionele en waarderende respons op de patiënt. Daarmee vergroten
zorgverleners zowel hun kennis over de patiënt als ook die over zichzelf (Halpern, 2011, 72).

6.5

Meeleven in praktijk gebracht

Tegen de achtergrond van de bovengenoemde accentverschillen die op ‘afstand
en nabijheid’ gelegd worden, zal ik het volgende interviewfragment analyseren.
Hier wordt een vorm van betrokkenheid beschreven die ontstaat door subtiel
afgestemd contact. Het blijkt in dit geval dat betrokkenheid ontvangen mogelijk
heeft gemaakt. Aan de hand van de wijze waarop zorgverleners ‘meevoelen’ en
‘meelijden’ verwoorden, zullen we bekijken hoe de contactruimte eruitziet en
welke afstand er concreet gehanteerd wordt. De verpleegkundige beschrijft het
spanningsveld waarin hij als persoon en als beroepskracht staat:
Verpleegkundige R1: Je wordt geacht professioneel bezig te zijn, en
dat houdt natuurlijk ook in dat je een bepaalde houding tegenover een
patiënt moet innemen. Maar dat wil niet zeggen dat je je persoonlijke
gevoel kunt uitschakelen. Dat kun je wel een stukje … afschermen,
maar je neemt altijd wat mee, en het hangt er ook helemaal van af
hoe goed je met de patiënt kan omgaan. Hoe vaak heb je er gestaan?
Hoe is het contact met die patiënt? In die korte periode bouw je heel
wat op, want je moet vaak in een heel kort tijdbestek het naadje van
de kous van iemand te weten komen. In de anamnese krijg je veel
details van iemand te horen, waardoor je dus wel heel gauw bij die
persoon betrokken raakt. Alleen is het zo dat je over het algemeen jezelf

‘It is because emotions can arise spontaneously, and specifically because of resonance,
that we can as humans, attune ourselves to one another emotionally and develop shared
emotional meanings in the first place.’ De Sousa behandelt in zijn boek The Rationality
of Emotion de vraag of emotie en rede tegenhangers zijn; geciteerd in Halpern (2011),
72. Zie ook Gallese (2008) over spiegelneuronen, die het voor mensen mogelijk maken
zich op een directe wijze in andere levende wezens in te voelen. Dit gebeurt intuïtief
en niet door middel van gedachten. Gallese meent dat de wetenschap nog weinig weet
over de vraag hoe invoelen verandert in meevoelen. Duidelijk is dat bij waarneming en
het verkrijgen van indrukken de zintuiglijkheid en lichamelijkheid een grote rol spelen.
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a fschermt, zodat je niet te diep gaat. Je mag wel meeleven, maar niet
meelijden. (…)
Betrokken zijn betekent natuurlijk betrokken zijn als verpleegkundige.
Je blijft daarnaast natuurlijk ook mens, maar ik weet wel dat ik een
afstand moet houden. Want als je te diep met een patiënt in aanra
king komt … dat heb ik wel een keer meegemaakt. De situatie van die
patiënt was vrij ernstig, en ik heb toen aangegeven dat ik die week niet
bij die patiënt wilde staan. Ik heb toen mijn grens aangegeven. (…)
Het leek toen net alsof ik de realiteit niet meer goed kon zien, in zo’n
situatie raak je hecht betrokken bij die patiënt.
BG: Alsof het een vriend is?
R1: Ja, of een familielid, en dan heb je niet meer de scheiding tussen
werk en privé. Dan is het net alsof het een soort familieband wordt, en
dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je je grenzen aangeeft, want
anders ga je eraan onderdoor.

Deze verpleegkundige vertelt dat van hem wordt verwacht dat hij een professionele houding aanneemt. Hij moet zich dus afschermen, vindt hij. Maar hij
‘neemt altijd wat mee’ van zichzelf als mens. De patiënt spreekt zich uit en de
verpleegkundige krijgt ‘veel details van iemand te horen’, en ‘dus’ raakt hij betrokken. Welke samenhang wil hij met het woordje ‘dus’ aanduiden? Blijkbaar
opent de patiënt zich voor de zorgverlener en wordt hij persoonlijk. Dit spreekt
de persoon in de zorgverlener aan. De openheid heeft als het ware een katalyserende functie, waardoor de zorgverlener betrokken raakt. Dit levert hem in professioneel opzicht op dat hij ‘in een kort tijdbestek het naadje van de kous van iemand’ te weten komt. Het gevaar bestaat nu dat de zorgverlener door de patiënt
als het ware op sleeptouw genomen wordt en zijn regie verliest (‘de realiteit niet
meer goed zien’). We zien echter dat hij, door zich ontvankelijk op te stellen,
bewust registreert dat het verhaal van de patiënt hem iets doet en dat hij erover
reflecteert. Daardoor beoordeelt hij of hij op deze ervaring wil ingaan en met
de patiënt wil meevoelen. Op deze manier behoudt hij controle over zijn eigen
betrokkenheid. Een voorwaarde hiervoor is dat hij ook waarneemt wat zich bij
hemzelf afspeelt. In zijn beoordeling is er namelijk iets ‘fout’ gegaan als hij met
de patiënt meelijdt en daardoor ‘de realiteit’ van de behandelsituatie kwijtraakt.
De grens die hier getrokken wordt, heeft in de ogen van deze verpleegkundige te maken met het verschil tussen meeleven en meelijden. Bij het laatste
is hij ‘te diep’ gegaan. Bij een bepaalde diepte van de ervaring wordt er blijkbaar
een gevoel van lijden bij hem opgeroepen. Deze diepte ontstaat door de patiënt
‘te dicht’ bij zichzelf toe te laten: hem of haar onbewust te ervaren als een vriend
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of als een familielid. Als deze vermenging niet plaatsvindt, leeft hij slechts met
de patiënt mee. Meeleven stelt hem in zijn ogen in staat om precies die zorg te
leveren die bij de patiënt en bij hemzelf past.115
Meeleven zoals deze zorgverlener het begrijpt, geeft hem de mogelijkheid
van controle. Bij meelijden ervaart hij zichzelf als passiever: hij gaat dan te diep,
wordt ergens ingezogen en verliest de regie. De visie op meeleven of meelijden
toont aan dat ontvankelijkheid al aan betrokkenheid voorafgaat. Indrukken worden ontvangen en de waarde ervan wordt gevoeld. De betrokken zorgverlener
neemt de situatie van de patiënt waar én de emoties die deze bij hemzelf oproept.
Datgene wat hij verkrijgt, beoordeelt hij als positief (kennis, verbondenheid als
mens) of negatief (verlies van realiteit, van zichzelf ). Hij oefent dus ook controle
uit over zijn betrokkenheid door zich bewust te zijn van zijn waarnemingen en er
waarderend over te reflecteren. De afstand die hij bij het reflecteren neemt, stelt
hem in staat om zich op een voor hem goede manier ontvankelijk op te stellen.

6.6

Het verschil tussen meeleven en meelijden

Ook andere interviews laten zien dat zorgverleners bij het bepalen van de juiste
vorm van betrokkenheid meevoelen van meelijden onderscheiden. Door het verschil tussen die twee begrippen verder te verhelderen wordt duidelijk wat betrokken zorgverleners krijgen – en wat zij ook willen krijgen.
Onderstaande arts laat zien in welk opzicht medelijden krijgen voor hem
riskant, maar ook noodzakelijk is:
Arts R9: Ik denk: goh, sommige mensen krijgen alles tegelijk. Maar ik
denk dat je medelijden wel moet herkennen, maar dat je het niet te veel
moet laten binnensluipen. Je medelijden kan je ook in de wielen rijden.
Je hebt wel medelijden, anders doe je het vak ook niet, maar ik denk
niet dat het op de voorgrond moet staan. (…)
Medelijden kan ook een gevoel zijn van: godzijdank, gelukkig heb ik
dit niet. Dat is negatief. Ik denk meer: potverdikkie, sommige mensen
hebben het al zo zwaar en dan krijgen ze dat ook nog voor de kiezen.

Zorgethici als Andries Baart reageren kritisch op deze absolute scheiding. Baart stelt
voor om bewust met de door de ander ‘toebedeelde’ plaats in diens leven te werken,
aangezien deze projecties horen bij (zorgverlenende) relaties: ‘Eerst wordt de betrekking
op een specifieke (…) wijze aangedaan, (…) dan pas (of daardoor) kan blijken wie de
hulpverlener voor de ander kan zijn’ (Baart, 2005, 41).
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Wat kunnen we eraan doen om het voor hen een beetje draaglijk te
maken?

Deze zorgverlener geeft aan dat meevoelen (empathie) kan leiden tot medelijden. In dat geval identificeert hij zich te veel met de patiënt en raakt hij erdoor
verzwakt (‘in de wielen rijden’). Medelijden is voor hem echter ook een basismotivatie (‘anders doe je het vak ook niet’) en een morele impuls (‘wat kunnen
we eraan doen om …’). Toch spreekt uit dit fragment en de eerdere fragmenten
voorzichtigheid. Dit kan te maken hebben met de inhoud van datgene wat verkregen wordt. Het gaat immers om persoonlijke en emotionele ervaringen die
niet vrijblijvend zijn. Zij sturen mede het gedrag van de zorgverlener en staan op
die manier op ogenschijnlijk gespannen voet met de geëiste neutraliteit.
Tot nu toe zagen wij dat betrokkenheid zorgverleners het gevoel geeft verbonden
te zijn met patiënten. Dit draagt ertoe bij dat zij persoonlijke kennis verkrijgen
en zich moreel aangesproken voelen. Als wij meegaan in de scheiding die tussen
meevoelen (of meeleven) en meelijden wordt aangebracht, begrijpen wij beter
waarom betrokkenheid aan distantie wordt gekoppeld. Het is nuttig om deze
zienswijze verder te onderzoeken, om de implicaties ervan voor de ontvankelijke
opstelling van zorgverleners te kunnen verhelderen.
Compassie of meelijden wordt vaak opgevat als gevolg van empathie (invoelen of meevoelen): door zich in de ander te verplaatsen en diens lijden mee
te voelen, kan de wens ontstaan om het lijden van de ander te verlichten.116 Het
kan echter ook, zoals bovenstaande arts meent, ongepaste identificatie met zich
meebrengen. Die leidt niet zozeer tot compassie, als wel tot distantie uit zelfbescherming: ‘Godzijdank, gelukkig heb ik dit niet.’117
Zoals wij al eerder zagen, kunnen de gevaren van identificatie reden zijn
om afstand te houden of zelfs contact te vermijden. Om deze gedachte te preciseren, zullen we nu onze aandacht richten op het denken van de filosoof en
fenomenoloog Max Scheler met betrekking tot meevoelen en meelijden. Hij
heeft aan meevoelen een belangrijke beschouwing gewijd, Wesen und Formen

Zie: Nouwen (1990): ‘Through his compassion he is able to avoid the distance
of pity as well as the exclusiveness of sympathy’ (p. 41). Nouwen verwijst ook naar
het gegeven dat mensen die in zorgverlenende beroepen werken zich in de ander
verplaatsten en daarbij ook steeds de eigen emotionele pijn voelen en bereid zijn een
‘rustige gemoedstoestand’ op te geven (p. 72).
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Zie Nietzsches kritiek op wat hij zag als ‘altruïsmeleugens’ (in Sloterdijk, 1986).
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der Sympathie (1948), die kan verduidelijken wat er bij meevoelen en meelijden
verkregen wordt.
Ook bij Scheler zien wij het bovengenoemde onderscheid tussen meevoelen en het overnemen van het gevoel van de ander dat in sommige vormen
van meelijden gebeurt. Aan meevoelen gaat voor hem echter zelfs een kennisact
vooraf: hij noemt dit ‘navoelen’. Navoelen staat volgens hem los van de toekenning van een waarde. De waarnemer neemt de ander waar, zonder daarbij diens
gevoel over te nemen. Navoelen is volgens Scheler mogelijk op grond van wat
hij een ‘universele grammatica’ noemt: men kan door het zien van de blijheid
van een dier deze blijheid navoelen, zonder dat men er ook zelf blij van hoeft
te worden. Het gaat bij navoelen door de nodige distantie noch om projectie,
noch om een nabootsing van gevoel, maar om een vorm van begrijpen. Het
gevoel van de ander gaat daarbij niet over op de navoelende. Dit begrijpen kan
echter wel meevoelen tot gevolg hebben.118 Pas in het meevoelen met de ander
wordt die ander ‘werkelijk’. Meevoelen is volgens Scheler te onderscheiden van
het geïnfecteerd worden door het gevoel van de ander.119 Volgens hem is het echter niet terecht het uit meevoelen voortgekomen medelijden120 zelf als zwak of
Scheler benadrukt de onsentimentele voorwaarden voor meevoelen en zet zich af
tegen een voorstelling van een soort versmelting van gevoelens. Hij zegt echter ook dat
‘ein Minimum unspezifiziertes Einsfühlung für die Erfassung jedes Lebewesens (…) als
Lebewesen geradezu konstitutiv ist’ (p. 31).

118

Ik wil hier de kanttekening plaatsen dat deze scherpe overgang tussen navoelen en
meevoelen in de dagelijkse praktijk moeilijk te realiseren is. Meditatieve oefeningen
richten zich hier wel op. Belangrijker is m.i. Sloterdijks gedachte dat door de
waarneming van zichzelf en de ander (tijdens het contact) immuniteit ontstaat. Deze
immuniteit bevestigt de veerkrachtigheid van zowel patiënt als behandelaar.

119

Nietzsche was en is van grote invloed op het moderne denken over vormen van
menselijke betrokkenheid. Hij vatte in Aldus sprak Zarathoestra het meevoelen en
specifiek het meelijden op als een geïnfecteerd worden door de emotie van de ander,
als een overdracht van gevoel. Tegelijkertijd is medelijden een uitdrukking van
oneigenlijke verheffing boven degene die lijdt. Beide beoordeelde hij als negatief.
Aan zijn visie refereert het moderne denken over autonomie en zelfbeschikking en
de kritiek ten opzichte van een hypocriete moraal. In Aldus sprak Zarathoestra pleit
Nietzsche voor het opgeven van bepaalde deugden, waaronder compassie. Deze
dient in zijn ogen immers te vaak ertoe om zwakte in stand te houden en een vrije
schepping te onderdrukken. Provocerend beveelt hij dan ook aan vooral zichzelf te
helpen: ‘Heelmeester, help jezelf: zo help je ook jouw zieke nog’ (Nietzsche, 2006, 80).
Hier gaat Nietzsche ervan uit dat het medelijden ons verzwakt: niet alleen wordt de
lijdende door zijn verheffing, maar ook de meelijdende door zijn projectie verlaagd en
ontkracht.
Sloterdijk bespreekt in zijn boek Der Denker auf der Bühne (1986) Nietzsche in een
veel complexere verhouding ten opzichte van medelijden. Hij laat zien dat Nietzsche de
120
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v erzwakkend te beschouwen. Medelijden, ook wel compassie genoemd, is in zijn
ogen juist onmogelijk als het lijden infecterend heeft gewerkt. Als men namelijk
op de geïnfecteerde wijze medelijden voelt, is het lijden van de ander tot eigen
lijden geworden. Dat probeert men vervolgens te ontwijken. Reëel lijden treedt
volgens Scheler juist niet op bij meevoelen en bij de juiste vorm van medelijden.
De erkenning van het verschil tussen de een en de ander is een voorwaarde voor
deze vorm van meevoelen (compassie). De erkenning van het verschil gebeurt
door zich open te stellen voor de eigen waarneming.121
Het is dus van belang om een manier te vinden waarop de ander kan worden waargenomen zonder dat men geïnfecteerd raakt door hetgeen men waarneemt. Vanuit Sloterdijk gedacht blijven in een dergelijk waarnemend contact
beide personen op hun eigen plaats in de gedeelde ruimte. Er treedt wel een
uitwisseling, maar geen vermenging van gevoelens op. Met behulp van de eigen
vermogens voelt de ene persoon zich in de situatie van de ander in (of voelt deze
na), en van daaruit kan er meegevoel ontstaan.
Als wij op de interviewfragmenten terugkijken, valt op dat bij ongewenst
medelijden vaker de eigen emotionele respons wordt genoemd dan de precieze
waarneming van de patiënt. Verpleegkundige R1 heeft het over ‘te diep gaan’.
Dat duidt erop dat een grens overschreden werd en het verschil tussen hem en
de ander vervaagde. Op deze vermenging doelt hij misschien als hij medelijden
afkeurt. Ook arts R9 brengt mogelijke identificatie ter sprake. In beide gevallen
wordt er gezocht naar de goede afstand.
Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat betrokkenheid die ontvangen voor zorgverleners mogelijk maakt een combinatie vereist van heldere
waarneming van de patiënt en van zichzelf (Halpern, 2011, 49). Betrokkenheid
ontstaat op die manier door ontvankelijkheid en zij maakt deze actief in de vorm
van empathie. Zij ontwikkelt zich in het contact op een bruikbare wijze verder
als zorgverleners zich invoelen in hun patiënt en daarbij het onderscheid tussen
zichzelf en de patiënt blijven onderkennen.122
moderne mens vooral daarom zo aanspreekt omdat zijn ambivalentie herkenbaar is: zo
wil hij enerzijds de dionysische (vrouwelijke, versmeltende) kracht met zijn scheppingsen vernietigingsdrang meer ruimte geven, maar erkent hij aan de andere kant dat het
apollinische (mannelijke, scheidende) noodzakelijk is om de andere kracht dragelijk te
laten zijn.
Juiste waarneming als onderdeel van ‘aandacht’ is ook een onderdeel in
verpleegkundig beleid, zie amc (2010).
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Margreet van der Cingel (2008, 103-120) meent dat er in de zorg geen specifieke
aandacht wordt besteed aan het opbouwen van een relatie met compassie, terwijl
compassie voor zorgverleners wel een intrinsieke waarde is. Zij benadrukt het rationele
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6.7

De zorgverlener krijgt een plek van betekenis

We hebben gezien dat betrokkenheid in de vorm van meeleven zorgverleners ontvankelijk maakt. Vervolgens moet worden onderzocht wat zorgverleners daarbij
ook voor zichzelf ontvangen. Hiervoor maak ik gebruik van de visie van Hannah
Arendt op de meerwaarde van interpersoonlijke uitwisseling. Haar perspectief
helpt ons verder om meer zicht te krijgen op de waarde van datgene wat zorgverleners door betrokkenheid ontvangen.
Arts R16: Ik heb in mijn assistententijd een paar patiënten gehad die
overleden, met wie ik echt goed contact had, en ook met de ouders.
Ik kende de kinderen die overleden soms al vier jaar, en dan ging ik
dus naar hun begrafenissen, en ook later was ik er soms bij aanwezig.
Anderen vonden dat soms onprofessioneel, want dat deed je niet. Je
betrokkenheid hield op op het moment dat het kind de afdeling had
verlaten, als lichaampje, zeg maar. Maar ik vond dat ikzelf daar ook
een bepaalde afronding in moest vinden; mensen waarderen het heel
erg als je op de begrafenis bent, maar tegelijkertijd kun je zo voor jezelf
persoonlijk het hoofdstuk afsluiten. Ik stond vaak als laatste in de rij
– ik was immers geen familie –, en als ik dan de laatste bloem op het
graf legde, sloot ik het zelf ook letterlijk af. Ik voelde me gekwetst als
mensen tegen me zeiden dat dat onprofessioneel was. Nou is er later
wat meer literatuur over gekomen en dat ligt ook … je kan ook niet
iemand verplichten. Maar ik vind het niet kunnen dat iemand zegt dat
het onprofessioneel is als je dat wel doet. En die sfeer was er toch vaker
wel. Dan zou je het persoonlijke met het werkgerelateerde vermengen,
en je moest juist de afstand bewaren.

Deze arts vertelt over haar assistententijd op een kinderafdeling. Zij vond het
enkele keren voor zichzelf nodig om naar een begrafenis te gaan. Als een kind
overleed, had dit immers ook impact op haar, als persoon. Zij was er een tijd
‘begaan’ mee geweest. Dit woord duidt aan dat er samen een weg is ‘gegaan’ en
dat zij zich met de familie verbonden voelde. Het erkent de geschiedenis die zij
met de familie heeft beleefd (‘het hoofdstuk afsluiten’). ‘Geschiedenis’ wordt

element bij de besluitvorming om met compassie te werken en gebruikt de term
‘uitoefening van compassie’. In de interviews hechten de zorgverleners echter ook
belang aan de ervaring van compassie. Deze zou volgens Sloterdijks model in gedeelde
ruimtes ontstaan en van daaruit (uit)geoefend kunnen worden.
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hier opgevat als het geheel van verhalen waarin mensen op elkaar betrokken zijn.
Door die betrokkenheid geven mensen betekenis aan hun ervaringen.123 Om het
verhaal met en van deze familie af te ronden kwam de arts naar de begrafenis
en legde een bloem op het graf. Zij drukt met deze symbolische handeling haar
betrokkenheid uit. Wat zij met de familie heeft meegemaakt, heeft blijkbaar voor
haar een betekenis. Haar rol in dit ‘hoofdstuk’ heeft zij als professional én als
persoon beleefd, waarbij zij zich bewust onderscheidt van kennissen of dierbaren
van de familie: zij legt als laatste een bloem op het graf.
Deze arts geeft dus betekenis en krijgt ook betekenis in het contact met
de familie. Door haar betrokkenheid en gevoelens van verbondenheid heeft zij
als professional en persoon deel gehad aan het (levens)verhaal van de familie.
Het werd daarmee ook een onderdeel van haar verhaal (‘hoofdstuk’). Dit maakt
haar kwetsbaar, zoals blijkt uit de reactie van collega’s en haar eigen gevoel van
miskenning. De kwetsbaarheid hangt ermee samen dat de toekenning of ervaring
van betekenis steeds persoonlijk is en niet volledig rationeel kan worden benaderd. Volgens Taylor is deze vorm van betekenis niet abstract te definiëren, maar
is het altijd betekenis voor een subject dat zijn situatie ervaart en interpreteert
(Taylor, 1978, 177).
Welke waarde kan het voor zorgverleners hebben om betekenis te geven en
te krijgen in het verhaal van anderen? Voor de filosofe Hannah Arendt (1994) is
het uitwisselen van betekenisgeving een van de grote thema’s als het gaat om een
menswaardig leven. Zij vindt het noodzakelijk dat mensen in ‘publieke ruimtes’,
waarbij in dit verband ook aan beroepspraktijken kan worden gedacht, met elkaar interpretaties van de werkelijkheid uitwisselen. Deze uitwisseling ontstaat
volgens Arendt op grond van een basale betrokkenheid op elkaar.124 In de intermenselijke ruimte laten mensen aan elkaar zien wie zij zijn en vormen zij pluraliteit: datgene wat mensen bindt doordat zij samen de werkelijkheid ervaren.
Mensen kunnen over de eigen plek in het verleden vertellen, met woorden, of
zoals hier met een gebaar, de komst naar de begrafenis en het neerleggen van een
bloem. Volgens Arendt wordt dóór zich op die manier te herinneren identiteit
‘bewaard’, van de ander én van zichzelf. In dit geval betreft het zowel de bewaarde identiteit van de familie en het overleden kind als die van de arts.

Zie Gadamer, die meent dat in contacten die op begrijpen gericht zijn, de
horizonnen (vooronderstellingen) van twee personen met elkaar in overeenstemming
komen door het toetsen van de ervaring en het verbeteren van de interpretatie. Op die
manier wordt geschiedenis gecreëerd. In: Leezenberg & De Vries (2001), 148-151.
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Het inter-esse of ‘In-between’. Zie ook: Denayer (1993), 46.
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Bovenstaande arts is in de zorgrelatie als persoon en zorgverlener ingegaan op de
feitelijke betrokkenheid die mensen in contacten hebben. Persoonlijke betrokkenheid is echter volgens Arendt nooit vanzelfsprekend, maar moet veroverd
worden. Het is een keuze en een uitdaging. De genoemde gekwetstheid door
de reacties van collega’s laat zien dat het aangaan van een betrokken relatie een
onderneming is die ook met gevaar is verbonden. Voor Arendt is juist dit kenmerkend voor alle menselijke verhoudingen.125 Ook betrokken zorgverleners
ontvangen en geven op deze manier betekenis, en dat maakt hen kwetsbaar.

6.8

Geïntegreerde betrokkenheid

Hier dringt zich de vraag op hoe en waarvoor deze kwetsbaar makende betrokkenheid geïntegreerd wordt in het professionele handelen. Een mogelijk antwoord vinden wij in het gevoel van bevrediging dat onderstaande zorgverlener
krijgt. Het staat in samenhang met zijn ervaring ‘echt’ te zijn. Hij is op dit
moment als persoon aanwezig in de rol die hij vervult. Alleen van daaruit meent
hij die vorm van compassie te kunnen voelen die voor hem en voor de patiënt
goed is.
Arts R8: Ik denk dat die compassie voortkomt uit een oprechte inte
resse in die patiënt, en dat je ook oprecht begaan bent met alles wat
eromheen gebeurt met die patiënt, en niet alleen maar die ziekte waar
aan hij doodgaat. Dat je je daarin op een bepaalde manier probeert in
te leven, en ik denk dat je dat ook overbrengt op je patiënt en dat de
patiënt dat in het contact ook merkt, en daardoor een prettiger gevoel
krijgt bij een arts.
BG: Zou je zeggen dat je daar ook zelf een prettiger gevoel bij krijgt?
R8: Ja, dat denk ik wel.
BG: Want?
R8: Omdat het gesprek dan goed loopt. Omdat je dan het gevoel hebt
dat je ook echt iets voor die patiënt betekend hebt. En ik kan wel
tegen een patiënt zeggen dat ik hem begrijp, want dat leer je allemaal
Arendt onderkent de onzekerheid die erin besloten ligt dat een mens zich steeds
opnieuw in relatie brengt tot een ander. Het binnentreden in deze intermenselijke
relatieruimte ziet zij als ‘een tweede geboorte’ (p. 175). Er is een inspanning aan
verbonden om voor dit contact te kiezen. Zij meent dat het steeds gaat om een niet vast
te leggen nieuw begin dat ‘niet rechtstreeks en onvermijdelijk voortvloeit uit wat er ook
aan vooraf mag zijn gegaan. Dit karakter van het verrassend onverwachte dragen alle
aanvangen en alle oorsprongen’ (p. 175).
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bij medische psychologie. Je moet emotionele reflectie doen, je moet
zeggen: ‘Wat vervelend voor u’, ‘Dat begrijp ik.’ Maar een patiënt voelt
het feilloos aan als je dat alleen maar zegt omdat je dat geleerd hebt,
zonder dat je echt probeert op hetzelfde niveau te komen. Ik denk, als
je alleen maar zegt: ‘Dat begrijp ik’, zonder dat je echt je best doet om
je daarin in te leven – en dat moet op een gegeven moment vanzelf
gaan! –, dan heeft een patiënt dat door. En dat is geen prettig contact.

Volgens deze arts ontstaan betrokkenheid en compassie door de combinatie van
‘oprechte interesse’ en zich ‘inleven’. In zijn antwoord op de vraag wat hij zelf
door de contacten krijgt, benadrukt hij het belang van ‘echt’ gevoelde en niet
slechts getoonde betrokkenheid. Gevoelde betrokkenheid, waarin de professionele standaard zich verbindt met persoonlijke beleving, is blijkbaar niet vanzelfsprekend en zeker ook niet altijd mogelijk. Zo betoogt ethicus Van Bortel dat
menselijke organisaties ervoor moeten waken dat hun werknemers niet slechts
uitvoerders van richtlijnen worden. Kwaliteitscriteria kunnen opgesteld worden
en de naleving ervan kan worden gecontroleerd, maar betrokkenheid kan door
deze criteria niet worden gemeten. Zij ontsnapt aan het technisch-instrumentele
denken en is in strikte zin niet te toetsen. Betrokkenheid die slechts instrumenteel ingezet wordt (‘Wat vervelend voor u!’) is noch voor de zorgverlener,
noch voor de patiënt van wezenlijk belang. Het geleerde, maar vooral ook het
geoefende ‘inleven’ stelt de zorgverlener in staat om een contact met de patiënt
te verkrijgen dat ook hem iets oplevert. Van waarde zijn voor hem dan authenticiteit, congruentie (‘oprecht begaan’) en betekenisvol contact (‘echt iets voor
de patiënt te hebben betekend’). Als hij probeert ‘echt op hetzelfde niveau te
komen’ wordt een gelijkwaardigheid onderkend die het mogelijk maakt zich in
te leven. Dat gebeurt niet vanzelf. De uitspraak ‘dat moet op een gegeven moment vanzelf gaan’ verwijst naar een leerproces dat eraan vooraf is gegaan. Dit
al doende leren correspondeert met Sloterdijks ‘oefenen’ (hoofdstuk 3). Deze
arts spant zich in om op de juiste manier het persoonlijke in het professionele te
integreren en zich op beide gebieden verder te ontwikkelen. Hij doet dit omdat
hij dan een ‘prettiger gevoel krijgt’, doordat hij dan ‘echt iets voor de patiënt
betekend heeft’.

6.9

Besluit

Betrokkenheid is een gevoel van verbondenheid en leidt tot handelen met het
oog op het goede voor de ander. De uitspraken van zorgverleners tonen aan dat
zij (vaak) vanuit deze betrokkenheid handelen en dat zij dit belangrijk vinden.
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Betrokkenheid ontstaat als zorgverleners contact maken vanuit ‘oprechte interesse’, als zij zich ‘inleven’ in de ander en voelen ‘begaan te zijn’ met de patiënt.
Daarbij spelen hun eigen emoties en waarden als richtingwijzende referentie
mee (‘familiebanden’ (R1),‘mensen hebben het zo zwaar’ (R 9), ‘persoonlijk het
hoofdstuk afsluiten’ (R 16)). De schroom met betrekking tot betrokkenheid die
in de interviews echter ook te horen is, hangt ermee samen dat zorgverleners
niet té betrokken willen zijn of lijken. Ze nemen afstand in acht om niet zelf te
worden opgeslokt door emoties, om niet te projecteren of de patiënt door hun
medelijden te kleineren, maar ook om geen gedrag te vertonen dat vanuit professionele opvattingen gezien onwenselijk of afwijkend is.
In opvattingen over professionaliteit (Rümke, 1954, Schmitz, 2001,
Schouten, 2004; Van Esch et al., 2007; De Haes et al., 1999; Silverman et al.,
2006) is betrokkenheid waardevol, maar wordt vooral de nadruk gelegd op de
gescheiden posities van de patiënt en de zorgverlener. De opvattingen onderstrepen, naast de positieve effecten voor patiënten, meer de problematische kant
(valkuilen) dan de verrijkende kant van betrokkenheid voor zorgverleners zelf.
Distantie moet de betrokkenheid in balans brengen: vanuit kennistheoretisch
oogpunt om vertekening door subjectiviteit tegen te gaan, en vanuit ethisch
perspectief om de patiënt te beschermen tegen projectie en de zorgverlener tegen
identificatie en te grote kwetsbaarheid.
Toch blijkt uit de interviews dat zorgverleners ook iets voor zichzelf verkrijgen door hun betrokkenheid: indrukken, gevoelens en gedachten die ‘iets
met hen doen’. Ze horen verhalen over hoe mensen leven en zij geven en krijgen
zelf betekenis in het levensverhaal van patiënten. In hun emoties, reacties en morele impulsen voelen zij zich als hele persoon aangesproken. Daardoor worden zij
uitgedaagd om in hun professionele praktijk ‘oprecht’ (R 9) te zijn en ook ‘mens’
te blijven (R1). Op die manier stemmen ze de mate van betrokken zijn af op hun
vermogen om ermee om te gaan. Dit lukt als zij in het contact met de patiënt
het onderscheid tussen zichzelf en de patiënt helder houden. Op die manier kunnen zorgverleners zich inleven of verplaatsen en treedt er minder identificatie en
projectie op. Er ontstaat een vorm van betrokkenheid die noch de patiënt, noch
de zorgverlener uitsluit. Hierdoor verwerven zorgverleners kennis en een belangrijke bijdrage aan hun motivatie.
Vanuit het sferenmodel van Sloterdijk gedacht is de winst van betrokkenheid te vinden in de gedeelde (contact)ruimtes, die de identiteit van beide delen
versterken.126 Het juiste medelijden (Scheler), of meevoelen en compassie (zoals
zorgverleners het noemen), is voor zorgverleners een gevoelig onderwerp, omdat
126

Zie 2.2.
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daarbij steeds ook het gevaar bestaat immuniteit (de eigen vorm) te verliezen.
Het kompas voor de juiste wijze van betrokken handelen ligt echter behalve bij
richtlijnen vooral ook bij henzelf. Het heeft te maken met het werken vanuit
heldere waarneming en met behulp van persoonlijke waarde-ervaringen, waarin
zichtbaar wordt welke betekenis een situatie voor hen heeft. Het verdient aanbeveling om in de opleidingen meer aandacht te besteden aan de bewustwording
en reflexieve omgang met de door betrokkenheid verworven kennis en waardeervaringen. Dit is niet alleen belangrijk uit voorzorg tegen vertekening door te
grote betrokkenheid, maar is ook van belang voor het behoud van persoonlijke
en gemotiveerde keuzes in professioneel gedrag.127
Op de waarde-ervaringen van zorgverleners wordt nader ingegaan in hoofdstuk 8. Het volgende hoofdstuk richt zich op de specifieke vorm van kennis die
door betrokkenheid verkregen wordt.

Zie Halpern (2011), 26: ‘Because information gained through emotional
processes such as empathy is subjective, physicians need to cultivate skills to evaluate
information. Surprisingly, little attention has been given to training physicians to
reflect on and assess their own subjective judgements.’
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Leren door ontvankelijkheid
Welke kennis verwerven zorgverleners door
patiëntencontacten?

Zorgverleners leren op grond van gegeneraliseerde kennis en op grond van
persoonlijke ervaringskennis. Dit hoofdstuk onderzoekt deze ervaringskennis
vanuit het denken van Arnold Gehlen (Gehlen, 1983). Het laat zien dat zorgverleners deze kennis verkrijgen door hun betrokkenheid, als zij zich openstellen voor de ervaring van de patiënt en die van zichzelf. Emoties, waarden en
lichamelijkheid blijken daarbij een voorwaarde te zijn om door persoonlijk
contact kennis op te doen. Ik onderbouw deze constatering vanuit het denken van Maurice Merleau-Ponty (Merleau-Ponty, 2009). Zorgverleners vinden het waardevol om ervaringsgericht te leren. Dit leren interpreteer ik als
een vorm van oefenen zoals Sloterdijk dat doordenkt: het wordt zichtbaar dat
een van hun drijfveren is zich als persoon en professional te willen ontwikkelen.

7.1

Inleiding

In de gezondheidszorg wordt, in verband met het belang van technische en
economische efficiency en de gerichtheid op onderzoek volgens natuurwetenschappelijk model, veel waarde gehecht aan de toepassing van gegeneraliseerde
kennis.128 Kritische tegengeluiden hierop vinden wij bijvoorbeeld uitgewerkt in
Interpretive medicine (Reeve, 2010a, b). In dit model worden de beperkingen
erkend van een zorgverlening die zich slechts op ziekte als biologische disfunctie

In EBM wordt het klinische met het biomedische verbonden: Tonelli (2001). Zie
voor verpleegkundigen ook EBP: ‘Evidence Based Practice is een optelsom van actuele,
wetenschappelijke kennis, ervaringskennis van verpleegkundigen en verzorgenden,
voorkeuren die de patiënt zelf aangeeft en de beschikbare middelen. (…) Met deze
definities wordt EBP niet beperkt tot een praktijk en handelwijze die alleen maar
gebaseerd is op wetenschap. De kennis en kunde die in de praktijk niet per se
wetenschappelijk onderzocht en bewezen is, maar die een kwalitatieve waarde heeft
voor hulpverleners en/of patiënten wordt hiermee erkend en gerespecteerd’ http://www.
atriummc.nl/17320.html (geraadpleegd 14-09-2012).
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zou richten (Launer, 2002; Greenhalgh & Hurwitz, 1998). Hiermee wil men
recht doen aan de complexiteit van biologische en biografische verhalen van
patiënten. Sabat en collega’s (1999) verbreden daarbij een mogelijk te cognitieve
kijk op de verbaliteit van narratives door juist aandacht te besteden aan de lichamelijkheid van ervaring. Reeve (2010a, 9) verwijst naar Williams en Bendelow
(1998) die benadrukken dat ‘an emotional account of the self embraces aspects
of the mind and body’ (Reeve 2010a, 9).129
Het is duidelijk dat het debat over hoe voor zorgverleners bruikbare kennis tot stand komt en wat eronder verstaan wordt volop in ontwikkeling is.
Zo schrijft hoogleraar Theorie van de gezondheidswetenschappen Rein Vos in
Evidence-Based Practice voor verpleegkundigen (Cox et al., 2008, 6) dat het in
de gezondheidszorg belangrijk is om te zoeken naar die vorm van bewijsvoering die ook specifiek past bij niet exact meetbare onderwerpen. Verbreding van
het kennisgebied wordt ook gezocht op het terrein van rationele reflectie. De
neurologen Albert Hijdra en Rien Vermeulen (2008, 1-16) menen dat geneeskunde soms vooral als praktisch vak wordt gezien, terwijl het in hun ogen voor
academische vorming nodig is om verschijnselen in een ruimer kader te kunnen
plaatsen. Filosofische reflectie zou volgens hen dan ook in het curriculum moeten worden opgenomen.
In het verlengde hiervan valt op dat kwalitatieve kennis in de vorm van
ervaringskennis weinig aandacht krijgt, terwijl de medische zorg zich richt op het
persoonlijke welbevinden van patiënten zoals het door de Wereldgezondheids
organisatie wordt omschreven.130 Door zorg te willen dragen voor het welbevinden,
wordt er ook gewerkt met de subjectieve ervaring van patiënten. De kennis van
zorgverleners over dit complexe gebied van het fysieke, geestelijke en sociale
bevinden ontstaat mede op grond van persoonlijke en sensitieve w
 aarneming.131
Via PubMed: (objective knowledge[tiab] OR Interpretive Medicine[ti] OR
“Individuality”[MAJR] OR generalism[ti] OR generalist[ti] OR “Individualized
Medicine”[MAJR]) AND (“Philosophy, Medical”[MAJR] OR “Physicians”[MAJR] OR
“Physician’s Role”[Mesh] OR “Professional Practice”[Mesh] OR Medicine[MAJR] OR
“Patient-Centered Care/methods”[MAJR])

129

Zie de definitie van gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit
1948 als een toestand van compleet fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet van
louter het ontbreken van ziekte of gebrek. Dit wordt aangevuld door het voorstel om
gezondheid nog meer als proces te zien dat erop gericht is om zo zelfstandig mogelijk
met de uitdagingen van het leven om te kunnen gaan (zie: M. Huber, in Ten Haaft,
2013, 13).

130

De arts Bob Pinedo die het kankercentrum van het VUmc heeft opgericht,
verwoordt dit in een interview met Jannetje Koelewijn als volgt: ‘De wetenschap moet
de basis zijn. Kennis. Maar als de dokter zijn gevoel niet gebruikt, hebben de patiënten
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Het is een impliciet onderdeel van concrete handelingen en wordt ook wel tacit
knowledge genoemd (Polanyi, 1958; Malterud, 2001). Hiertoe behoort kennis
op grond van directe waarneming, waaronder ook gut feelings, het ‘pluis/nietpluis-gevoel’ (Stolper, 2010; Gloudemans et al., 2010, 15-19) moeten worden
verstaan. Gloudemans noemt kenmerken van deze kennis: het is een directe
vorm van kennen door inzicht en zonder voorafgaande redenering. Het gaat om
een impliciet leerproces via persoonlijke ervaring die niet bewust bewerkt wordt
voordat ze wordt opgeslagen in het geheugen. Het belang van deze kennis is
door sommige neurowetenschappers en filosofen onderkend als zij wijzen op het
onderscheid tussen de beschrijving van het functioneren van een fenomeen en
de concrete ervaring ervan.132 De uitspraken van de geïnterviewde zorgverleners
laten zien dat ervaringskennis een belangrijke invloed heeft op hun werk en op
de kwaliteit van hun persoonlijke leven.
Met de focus op de rol die ontvankelijkheid voor deze kennisverwerving
speelt, wil ik in dit hoofdstuk onderzoeken hoe ontvankelijkheid tot ervaringskennis leidt. Daarbij wordt gezocht naar de kenmerken van ervaringskennis. Om
meer te weten te komen over de relatie tussen ervaringkennis en de betekenis
die zorgverleners aan hun werk en leven toekennen, wordt de vraag beantwoord
waarvoor zij ervaringskennis willen opdoen. Ten slotte wordt onderzocht welke
ervaringskennis zorgverleners verkrijgen.
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, ga ik eerst in op de kenmerken van
ervaringskennis. Hierbij blijken waarnemen en het toekennen van betekenis van
belang te zijn. Daarna bespreek ik met behulp van de analyse van Gehlen in
zijn Philosophische Antropologie und Handlungslehre (Gehlen, 1983) de voor- en
nadelen van ervaringskennis en de praktische voorwaarden. Zorgverleners beschrijven deze als openheid of ontvankelijkheid. Met behulp van de theorieën
van Merleau-Ponty in zijn Fenomenologie van de waarneming (Merleau-Ponty,
2009) wordt dieper ingegaan op de manier waarop zorgverleners gegeneraliseerde kennis aanvullen door persoonlijk verkregen kennis. Ik onderzoek wat hen
motiveert om met deze ervaringskennis te werken. Vervolgens wordt de inhoud
van deze kennis belicht: wat zorgverleners leren over patiënten, over zichzelf
en over het leven. De kennis die zij op die manier verkrijgen, heeft voor hen

een probleem. Je moet de mens en de ziekte proberen te begrijpen’ (Koelewijn, 2014,
13).
Zie bijv. Damasio (2000), die wijst op het belang van waarderende emotie binnen
een rationeel proces van kiezen, en Sachs (1984), een onderzoek naar de lichamelijke
basis van identiteit.
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 ersoonlijke betekenis. Tot slot bekijk ik of Sloterdijks begrip van oefenen en de
p
rol die ontvankelijkheid daarbij speelt iets verheldert over de lerende houding
van zorgverleners.

7.2

Visies op ervaringskennis

Dit hoofdstuk richt zich op de kennis die zorgverleners verkrijgen door hun ervaringen in patiëntencontacten. Deze kennisverwerving kan worden beschouwd
als een vorm van leren. Onder leren versta ik alle activiteit die kennis en vaardigheid vergroot of vernieuwt. Om de precieze plek te bepalen die ontvankelijkheid
inneemt bij deze vorm van leren, zal ik bekijken wat zorgverleners leren als zij
openstaan voor hun eigen ervaringen. Ervaring moet in dit opzicht niet worden
begrepen als iets wat door herhaling verkregen wordt. De term verwijst naar
kennis die zorgverleners zich eigen hebben gemaakt: zij is verbonden met eerdere
ervaringen, met de hierdoor gewonnen kennis en de betekenis die deze voor hen
heeft. Daarbij is zij te beschouwen als deels impliciet (tacit knowledge) en deels
door reflectie verkregen. Met ‘eigen gemaakt’ wordt hier bedoeld dat zij een
onderdeel is geworden van het kenvermogen van de zorgverlener in kwestie als
unieke persoon. Deze kennis wordt voor zorgverleners tot ‘geïntegreerde kennis’
als de subjectief ervaarbare en impliciete kennis (tacit knowledge) zich verbindt
met objectief meetbare kennis (Cox et al., 2008; Benner, 1984; Carroll, 1988;
Higgs & Titchen, 1995; French, 1999; Rycroft-Malone et al., 2004).133
Het interviewfragment van onderstaande verpleegkundige laat zien hoe dit leren
verloopt als een zorgverlener openstaat voor zijn ervaring. Hierbij zijn cognitieve, emotionele en betekenisgevende elementen te onderscheiden. De verpleegkundige vertelt over een dag waarop hij een psychotische man verpleegde met
wie hij geen contact kreeg:

Deze vorm van kennisverwerving sluit aan bij de theorie die o.a. Douwe van
Houten (Jacobs et al., 2008) ontwikkelt voor professionalisering onder ‘de druk van
markt en management’ (p. 16). Hij verwijst naar Polanyi (1967) en Schön (1983)
als hij voorwaarden beschrijft voor een praktische wetenschap, ervan uitgaande dat
professionals in hun handelen zelf kennis produceren. ‘Het gaat om het reflecteren over
wat je als professional doet en waarom je dat doet, ook over zaken waarvan je je niet
bewust bent dat je zo handelt’ (p. 33). Schön zet daarbij de epistemologie van ‘knowing
in action’ op grond van onder andere ‘impliciete intuïtie’ af tegen het denken in termen
van technische rationaliteit (p. 27). Zie ook Taylor & White (2000).
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Verpleegkundige R18: Ja, dat was wel een leerproces. Van hoe makke
lijk het me af gaat om dat contact te leggen. Dat is een feit. Op het
moment was ik in verwarring omdat het niet lukte, dat zei een hele
hoop over mij. Als dat niet lukt, dan is dat supervermoeiend en raak
je in conflict met jezelf. Dan ben je heel erg aan het zoeken waar het
aan ligt. Ik ging helemaal voorbij aan het feit dat hij niet slechts fysiek
ziek was. Later vond ik het eigenlijk fantastisch dat ik dat heb mogen
ervaren en dat ik dat zelf ook een beetje heb kunnen beredeneren. En
daarbij opgeteld heb ik ook wel de vervolgcursus psychiatrie voor de
A-verpleegkundige gedaan en daar ook een van de beste docenten en
artsen hier in huis mogen treffen, een neuroloog-psychiater, V., dat is
zo’n uniek mens!
(…) Zij kwam met allerlei nuances: wat weten we nou eigenlijk? En
zo ben ik ook. Ik bedoel, we weten niets. We doen alsof we het allemaal al hebben uitgevonden, maar we weten helemaal niets. In de
gezondheidszorg komt er iedere seconde weer nieuwe kennis bij. De
hele beroepsgroep die gezondheidszorg aanbiedt, heeft soms last van
een hautaine houding.

Deze verpleegkundige beschrijft zijn ervaring als een leerproces. Het wordt in
gang gezet doordat het contact met de patiënt anders verloopt dan hij gewend
was. Dit daagt hem uit om over zichzelf te reflecteren. Hij zoekt gegeneraliseerde
kennis op en verbindt deze met de spanning tussen zijn drijfveer om op grond
van contact excellente zorg te leveren en zijn onvermogen om dit – in die situatie
– te doen. Wat hij hierdoor over zichzelf en over de patiënt leert, vindt hij voor
zichzelf pijnlijk, maar tegelijkertijd ook verrijkend. Hij leert dat zijn vermogen
om gemakkelijk contact te maken niet kan voorkomen dat hij in verwarring
raakt als dit niet lukt. Hij merkt op dat het gebrek aan contact hem zelfs uitput
(‘dan is dat supervermoeiend ’). Verder leert hij meer over psychische ziektes en
over de betrekkelijkheid van kennis door op zijn concrete ervaring in te gaan en
collegiale uitwisseling op te zoeken. Hij voelt zich door zijn ervaringen positief
uitgedaagd om open te blijven voor nieuwe ervaringskennis.
Het leren door ervaren lijkt hier voor een deel onbewust en impliciet te
gebeuren (‘Ik was in verwarring’, ‘Dan ben je heel erg aan het zoeken’). Het komt
tot stand doordat de zorgverlener iets waarneemt vanuit een brede gerichtheid
op kennis en een bereidheid om als hele persoon te leren (‘Dat zei een hele hoop
over mij’). De kennis die hij tijdens zijn contact met patiënten krijgt, gebruikt
hij voor zijn vakuitoefening. Hij hecht er waarde aan (‘Later vond ik het eigenlijk
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fantastisch’) en het wordt een onderdeel van zijn persoonlijke meningsvorming
(‘Ik vind dat’).
Ervaringskennis kan worden beschreven als kennis die door ondervinding ontstaat (Willemsen, 1992, 130) en verbonden is met de toekenning van waarde.
Dit kenmerk van ervaring wordt ook in de definitie van Van Dale zichtbaar:
‘door ondervinding leren, gewaarworden’ en ‘interpreteren’. Bij deze vorm van
leren is de lerende geen objectieve buitenstaander, maar een actieve deelnemer
aan de kennisverwerving (Gadamer, 1991, 102). Dit is van belang voor het perspectief op de ontvankelijkheid van zorgverleners in dit onderzoek. Zorgverleners komen erdoor in beeld als personen die openstaan voor kennis en betekenis.
Ervaringskennis ontstaat namelijk door de waarneming via de eigen zintuigen en
door het toekennen van betekenis aan dat wat is waargenomen. Het uitgangspunt hiervoor is de verhouding tussen de persoon en de wereld zoals zij ervaren
wordt. Door deze verhouding wordt het kennis van zowel diegene die iets ervaart als van de wereld die ervaren wordt. Het ervaringsperspectief is immers aan
de persoon gebonden, overigens zonder strikt privé te zijn; ervaringskennis kan
door communicatie worden getoetst.134
Het bovenstaande voorbeeld (R18) laat zien dat ook zorgverleners met
dit perspectief werken. De verpleegkundige komt hier met zijn professionele
waarden (‘goed contact maken’) ‘in conflict met zichzelf ’. Juist deze conflict
ervaring daagt hem uit om het contact met de patiënt verder te onderzoeken om
er meer over te leren. De motor voor zijn leren wordt hier gevormd door zijn
persoonlijke waarden en de waarneming van het kwalitatieve verschil tussen deze
waarden en zijn feitelijke handeling (hij kan nu niet aan zijn eigen standaarden
beantwoorden).
De verpleegkundige streeft ernaar om zijn vakbekwaamheid te verbeteren.
Wat voor de ontwikkeling van bekwaamheid nodig is, beschrijft Gehlen (1983).
Ik maak gebruik van zijn visie omdat zijn uiteenzetting aansluit bij Sloterdijk, die
naar hem verwijst (2011, 66, 119, 350) wanneer hij zijn oefentheorie ontwikkelt.

Hiervan getuigen alleen al alle vormen van kunst en kunstreceptie. Zie hierover ook
Gadamer, Polanyi, Arendt, Sloterdijk en Merleau-Ponty. Wij vinden dit perspectief
ook in nieuwe ideeën over leren, zoals die van de Japanse business school-professoren
Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi (1995) met het oog op innovatieve economische
ontwikkeling. Zij maken het onderscheid tussen explicit knowledge, die onder andere
wordt vastgelegd in protocollen, en tacit knowledge, die door ervaring en indirect door
metaforen en analogieën gecommuniceerd wordt. Zij verwijzen daarbij naar succesvolle
praktijken van bedrijfsvoering waarin tacit knowlegde wordt gebruikt en wordt omgezet
in explicit knowlegde.
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Gehlens werk kan mede de rol van ontvankelijkheid bij ervaringen verhelderen.
Volgens Gehlen bezit iemand met ervaringskennis namelijk de mogelijkheid om
adequaat te reageren op onbekende situaties vanuit de kennis die hij zich al
handelend eigen heeft gemaakt. Toch is empirische ervaringskennis omstreden,
meent Gehlen. Zijn visie maakt duidelijk dat het voor zorgverleners problematisch kan zijn om ervaringskennis een plek te geven binnen een denkkader dat
vooral generaliseerbaarheid waardeert. Wij zagen wel enkele voorbeelden uit de
theorie van de gezondheidszorg die het positief beoordelen als zorgverleners zich
openstellen voor ervaringskennis om hun vaardigheden te vergroten.135 Volgens
Gehlen geniet echter ervaringskennis in alle wetenschappelijke gebieden minder aanzien dan kennis afkomstig uit systematisch onderzoek. Hij benadrukt de
noodzaak zich te realiseren dat toename aan ervaring steeds een vergroting van
de handelingsruimte betekent.136 Handelen geschiedt altijd door persoonlijke en
lijfelijke toe-eigening van kennis.137 Het betekent in zijn visie dat mensen er dan
zelfbewust en zelfverantwoordelijk vorm aan kunnen geven.
Als mensen de wereld begrijpen, doen zij dat in zijn ogen vooral door praktisch te handelen. Hiervoor gebruiken zij hun zintuiglijke waarneming.138 Volgens Gehlen wordt menselijke waarneming gestuurd door persoonlijke interesses, en dit hoeft geen bezwaar te betekenen tegen ervaringskennis.139 Integendeel:
de kennis die wordt opgebouwd is altijd mede verbonden met de waarden van
de persoonlijke motivatie. Deze motivatie geeft richting aan verantwoordelijk
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Zie 7.1.

‘Ein erfahrener Mann ist natürlich in erster Linie nicht einer, der richtige Urteile zur
Hand hat, sondern einer, der auf irgendeinem Gebiete, und mag es sich ausschliesslich
um blosse körperliche Geschicklichkeit handeln, etwas aufgebaut, verfügbar hat und
einfach kann’ (Gehlen, 1983, 6).

136

Zie Aristoteles, in Gehlen (1983), 5: ‘Im Gebiete der Handlung scheinen sich
Erfahrung und Können nicht zu unterscheiden, sondern hier sehen wir die Erfahrenen
besser zum Ziel kommen als die, die ohne Erfahrung bloß allgemeine Vorstellungen
haben. Der Grund liegt darin, daß die Erfahrung die Kenntnis des einzelnen ist … und
die Handlungen und Geschehensverläufe sich immer am einzelnen abspielen’ (mijn
cursivering).

137

‘Indem wir der Welt entgegen unsere praktische und geistige Aktivität entfalten,
eignen wir sie uns im einzelnen an. Wir erfahren die Wirklichkeiten nur, indem wir uns
praktisch mit ihnen auseinandersetzen oder dadurch, daß wir sie durch die Mehrheit
unserer Sinne hindurchziehen’ (p. 12).

138

‘Die Dinge (sind) für uns nur insofern da, als sie uns “angehen”, und daß
Erfahrungen mit ihnen machen heißt, die Art und Weise dieses Angehens eindeutig zu
künftiger Verfügbarheit festlegen’ (p. 13).
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handelen.140 Als we zijn gedachte volgen, kunnen we concluderen dat voor deze
kennis de concrete en zintuiglijke aanwezigheid van de zorgverlener in tijd en
ruimte (Hijdra & Vermeulen, 2008, 144) evenzeer van belang is als zijn ontvankelijkheid in relatie tot de patiënt. Door de persoonlijke aspecten van dit
ervaringsgerichte leren lijkt het voor zorgverleners echter niet gemakkelijk te
hanteren. In de volgende paragraaf onderzoek ik hoe zij zich op een voor hen
zinvolle manier hiervoor kunnen openstellen.

7.3

Leren door zich ontvankelijk op te stellen

Om het specifieke van ervaringsleren te verhelderen, zal ik nu de rol belichten
die een open en ontvankelijke houding daarbij speelt. De volgende arts laat deze
houding zien als zij vertelt hoe zij zichzelf en de patiënt ervaart en wat er in de
contacten ter sprake komt.
Arts R15: Om te beginnen ben ik er niet bang voor. Ik ga het niet uit
de weg. Ik vind emoties niet eng. Ik vind praten over de dood niet eng.
Daar sta ik heel open in, en het geeft mezelf ook geen angstig gevoel.
(…) Ik kan daar gerust open in zijn, en dat heb ik inmiddels ook zo
vaak gedaan, dat ik ook weet dat dat goed gaat. Ik ben ook niet bang
voor de emoties die dan komen, integendeel. Als ze komen, geeft dat
uiteindelijk vaak een heel goed gesprek en zijn mensen na afloop ook
dankbaar dat ze dat zo hebben kunnen uiten en bespreken. (…) Ik
vind het belangrijk om niet bang te zijn voor de emoties en om er even
rustig voor te gaan zitten en ‘het’ te laten komen. Dus niet visite lopen,
een babbeltje maken, vragen ‘hoe gaat het vandaag?’ en dan weer weg
wezen! Ik bedoel, er is bijna bij iedereen een onderlaag, iets wat ze

Gehlen pleit ervoor dat betekenisgeving een onderdeel van kennisverwerving blijft.
Gegeneraliseerde kennis is nuttig en voor iedereen toegankelijk, maar volgens hem is
het van belang dat de interpretatie of betekenisgeving niet uit het oog wordt verloren
(p. 24).
Oog voor dit ervaringsgebied vindt men bij de geneeskunde in het bijzonder bij de
palliatieve zorg. Hier kan soms nog wel het welbevinden verbeterd worden, maar
voor een groot deel heeft men te maken met het symbolische, interpretatieve deel van
ervaring. Juist datgene wat zich onttrekt aan het ingrijpen roept de intentie op het te
interpreteren met het oog op zin. Gehlen: ‘Gerade soweit sich nämlich die Welt dem
menschlichen Eingriff entzieht, soweit sie der verändernden und nutzschaffenden
Aktion keine Handhabe bietet, also in ihren unveränderlichen Beständen, wird sie
auf einen Sinn hin interpretiert, und an diese Interpretationen wenigstens werden
Handlungsfolgen geknüpft, nämlich symbolische’ (p. 160).
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niet altijd één, twee, drie vertellen, maar als je er even voor gaat zitten
en ze de gelegenheid geeft, dan komt het heus wel. En ja, daar kun je
natuurlijk gesprekstechnisch iets aan doen, maar alleen al het feit dat je
er aandacht voor hebt, en dat je uitstraalt dat je even de tijd neemt om
erover te praten, ja, dan komt het vaak vanzelf wel.

Volgens deze arts vertellen patiënten als het ware vanzelf wat zij denken en voelen. Omdat zij daarvoor openstaat en er rustig bij gaat zitten, voelen patiënten
zich uitgenodigd om mee te delen ‘wat ze niet één, twee, drie vertellen’. Zo
hoort zij hoe een patiënt in het leven staat of hoe hij omgaat met de dood. Het
woord ‘integendeel’ impliceert dat zij niet bang is voor de emoties die hiermee
samenhangen en dat zij de communicatie hierover positief aangaat. Voor deze
arts bestaat er dus een noodzakelijk verband tussen zich op het gemak voelen
met emoties bij bepaalde onderwerpen en zich ontvankelijk kunnen opstellen
voor wat de patiënt daarover te vertellen heeft. Zij staat open voor het ervarings
perspectief van de patiënt (‘dood’, ‘zich kunnen uiten en bespreken’) middels
haar eigen ervaringsperspectief (‘ik ben niet bang’, ‘dat je er even rustig voor gaat
zitten en “het” laat komen’). Daardoor leert zij de patiënt kennen.
Haar open houding is daarmee de voorwaarde voor nieuwe kennis, bijvoorbeeld over hoe deze patiënt het beleeft om binnenkort te overlijden. Dat
openheid zelf een uitwerking heeft op het waarnemingsvermogen van de zorgverlener en op de waargenomen patiënt wordt ook duidelijk uit de uitspraak van
de volgende verpleegkundige:
Verpleegkundige R19: Nee, nee, dat straal je uit. Dat is ook een stukje
openheid, warmte die je gewoon uitstraalt. Geef aandacht en sta open
voor de signalen.

Als R19 open is, ontwikkelt zij ‘warmte’ en straalt deze volgens uit. Dit kan worden opgevat als een vorm van betrokkenheid van waaruit zij haar ‘aandacht’ richt
op de patiënt. Zij ontvangt dan, als het ware met een antenne, signalen waarmee
zij te weten komt wat er bij de patiënt speelt. Zowel bij R15 als bij R19 wordt
duidelijk dat de aard van de aanwezigheid van de zorgverlener de kennisinhoud
beïnvloedt. Datgene wat voor de patiënt heel persoonlijk is, wordt toegankelijk
door de ontvankelijke opstelling van de zorgverlener.
Om die reden beveelt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ,
2009, 26) openheid van zorgverleners aan. Het doel van een open houding is
onder andere om tot meer kennis te komen ten gunste van de patiënt. Openheid betrekt zich, zoals wij zagen, ook op de persoon van de zorgverlener. Er
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ontstaat een ‘openheid (…) op basis van eerlijk zijn tegenover jezelf en eerlijk
zijn tegenover de patiënt (voor zover relevant in de arts-patiënt relatie). Door
het uiten van je gevoelens toon je je persoonlijke betrokkenheid’ (Van Esch et
al., 2007, 26; zie ook Coulehan & Block, 1997). Openheid is dus minder een
houding die wordt ‘aangenomen’ dan een persoonlijke gesteldheid. Zij ontstaat
mede door het persoonlijke waarnemingsproces. Volgens Van Esch heeft openheid echter ook consequenties voor de zorgverlener. De zorgverlener krijgt niet
alleen nieuwe indrukken, maar moet hierdoor soms ook eerdere persoonlijke
ervaringen verwerken. Deze vorm van openheid komt dicht in de buurt van wat
ik ontvankelijkheid noem. In het bovengenoemde handboek en in veel andere
medisch-theoretische literatuur wordt openheid belangrijk gevonden141; er wordt
echter verder niet ingegaan op de inhoud van de ervaringen en op de betekenis
die deze hebben voor de zorgverleners zelf.
De rol die ontvankelijkheid voor het leren zelf speelt, is wel te herkennen
bij Schouten (2004, 91), in de beschrijving van ‘de luisterhouding’:
Het is vooral de luisterhouding die in het exploratiegesprek vereist
wordt, die voor de arts ongemakkelijk is. De luisterhouding bezorgt
hem de vrees dat hij de controle over het gespreksverloop verliest. Hij
bepaalt niet langer wat er gebeurt; hij moet immers de patiënt ‘volgen’.
En – het is inderdaad zo – luisteren houdt in dat men zich enigszins
onderwerpt. (…) er kunnen immers onderwerpen zijn waarbij hij zich
niet gemakkelijk of thuis voelt.

In het kader van de gerichtheid van dit onderzoek op vormen van ontvankelijkheid valt op dat volgens Schouten de zorgverlener de patiënt een meer actieve
rol moet toekennen als hij hem of haar en de klachten wil leren kennen. Omgekeerd betekent dat voor de zorgverlener dat hij zich meer ontvankelijk op
De combinatie van persoonlijke of ervaringskennis en gegeneraliseerde kennis is op
veel medische terreinen te vinden, zoals bijvoorbeeld bij de ‘lastmeter’ en de erkenning
van het ‘pluis/niet-pluis-gevoel’ voor diagnose. Bij de introductie van de ‘lastmeter’
wordt duidelijk dat het hierbij gaat om gestandaardiseerde vragen om informatie van
patiënten te verkrijgen met het oog op de inschatting van hun distress. Het afwerken
van een vragenlijst moet als aanleiding dienen om iets te signaleren wat daarna in een
gesprek tussen zorgverlener en patiënt als ervaring moet worden uitgewisseld. Het
‘pluis/niet-pluis-gevoel’ is een vorm van waarneming door de behandelaar van niet
onmiddellijk te verifiëren indrukken. Zij wordt erkend door tuchtcolleges, zolang zij
verbonden wordt met verdere objectiverende toetsing. Voor de inzet van een brede
ervaringskennis pleit prof. Simon Stewart (2010). Het gaat hem om meer aandacht
voor een open klinische blik van behandelaars.
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moet stellen.142 Deze ontvankelijkheid uit zich in stilstaan, volgen, luisteren en
indrukken krijgen. Toch wordt hier niet ingegaan op wat de zorgverlener door
ontvankelijkheid voor zichzelf kan verkrijgen.
Ook volgens psychologe Jozien Bensing (1991) vergroot de open opstelling met haar ‘passieve’ componenten het professionele en persoonlijke kennisterrein van de zorgverlener. Een open, empathische houding heeft volgens haar
niet alleen een positieve uitwerking op de wijze waarop de patiënt de relatie
beleeft, maar ook een diagnostische functie. Maar juist ook een niet puur diag
nostisch maar ‘menselijk’ gemotiveerde ontvankelijke opstelling, authentieke interesse en warmte van de zorgverlener zijn in haar ogen van grote invloed op de
tevredenheid van de patiënt.143

7.4

Een leerproces doormaken om ervaringskennis te krijgen

In het bovenstaande werd beschreven dat de ontvankelijke, open houding een
voorwaarde is voor een leerproces in het contact met patiënten. Hoe verloopt nu
dit proces van kennisverwerving en wat kenmerkt deze vorm van kennis? Het
volgende interviewfragment laat een breed spectrum zien: de zorgverlener doet
kennis op die voor de behandeling relevant is. Gegeneraliseerde kennis (theorie)
wordt dan gecombineerd met kennis door ervaring. Hierbij behoort ook kennis
van zichzelf als persoon. Het fragment maakt duidelijk in welk opzicht persoonlijke betrokkenheid daarbij een motiverende factor is.

Zie prof. Ribbers, revalidatiearts: ‘Wat je bij jonge artsen vaak ziet is dat zij optreden
als zender, terwijl de truc is om te ontvangen. Dat moet je leren: dat je op zoek gaat
naar wat die persoon aan de andere kant van de tafel drijft. (…) Ik zeg weleens tegen
de arts-assistenten: stel je eens voor dat het je moeder, je broer of je zus zou zijn, hoe
zou jij dan willen dat het gesprek gevoerd wordt? (…) Het gaat fout, wanneer je jezelf
een rol aanmeet waarvan jij denkt dat die bij je witte jas hoort.’ Geciteerd in: De Vos
(2014), 35.

142

Zie Bensing (1991), die uitgaat van het in de gezondheidszorg bekende model
cure and care: cure als instrumenteel gedrag (ook wel taakgericht gedrag genoemd)
dat medische problemen rationeel tracht op te lossen en care, als affectief gedrag, dat
emotioneel van aard is en erop gericht is een werkzame arts-patiëntrelatie te verkrijgen.
Vanuit psychotherapeutisch gezichtspunt zou een arts aandachtig en empathisch
moeten zijn, dus laten zien dat hij meeleeft en de patiënt begrijpt, door respect te
tonen, warmte uit te stralen en oprecht te zijn. Zijn houding wordt volgens Bensing
gekenmerkt door een zekere passiviteit, omdat hij luistert en mee resoneert met wat de
patiënt vertelt. Hierdoor komen eerdere psychosociale problemen en zijn persoonlijke
beleving van de ziekte ter sprake. Op die manier ontstaat er gemakkelijker een
gelijkwaardige relatie tussen de behandelaar en de patiënt (p. 172).
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Arts R6: En nou heb ik heel sec alles geleerd over borstkanker en over
de behandeling en de bijwerking van de pillen. Dat leer je allemaal
uit een boekje, dat is prachtig, maar wat er wérkelijk speelt met die
vrouwen, dat leer je van de patiënten, zo begint het. En langzaam ga je
merken dat je ook levenslessen van de patiënten krijgt waar je zelf ook
wat aan hebt. Ik zit wel eens te denken: wat is dat eigenlijk knap, dat
ze hebben geleerd om ondanks hun gebrek toch gelukkiger te worden.
Wat is dat waardevol! Kan ik dat in mijn eigen leven ook zo doen?
En het grappige is dat als je dat soort dingen leert van je patiënten,
dat geef je ook weer door aan je volgende patiënten. Toen ik begon als
arts had ik natuurlijk geen idee dat de behandeling van borstkanker
gewoon een jaar duurt. Ik dacht: het is operatie, dan bestraling, dan
chemo, en dan zijn ze na zes maanden klaar. Nee, het vergt gewoon een
jaar. De eerste controlefoto is voor hen een ramp. Pas daarna gaan ze
weer ademhalen en komt er weer een stijgende lijn in hun leven. Daar
had ik geen idee van. Nu weet ik het, en iedere nieuwe patiënt kan ik
er dus op voorbereiden: ‘Je zit nu bij me, maar pas volgend jaar is het
weer over.’
(…) Ik heb het niet zelf bedacht, ik heb het gaandeweg geleerd van
mijn patiënten. (…) Ik bedoel … wat had ik nou meegemaakt in mijn
leven? Ik had natuurlijk ook mijn verdrietjes, en ik was plotseling mijn
moeder verloren, daar leer je ook van, maar van patiënten hoor je wat
nou zo’n borstkanker doet in hun leven. Het zijn natuurlijk veelal ook
best jonge vrouwen. Ze hebben problemen met hun kinderen, want
kinderen begrijpen soms niet dat mama behoorlijk kan veranderen.
Dat zijn dingen die je niet uit een boekje kunt halen.
De eerste keer dat een patiënt tegen je zegt: ik heb borstkanker en mijn
seksleven is helemaal naar de filistijnen, dan denk je: het ligt vast aan
jou, je seksleven zal wel nooit goed zijn geweest; met die borstkanker
heeft het niets te maken. Maar als je het nou van drie of vier patiënten
hoort, dan denk je: hé, dat is gek, nou moet ik er misschien toch eens
wat over gaan lezen. Dan ontdek je dat er helemaal niet zo veel over
geschreven is en ga je het ook bij meer patiënten voorzichtig toetsen
– ik ben natuurlijk ook opgeleid als een heel technische dokter. En als
je het van veel meer mensen te horen krijgt, weet je ook: na een paar
maanden gaat het weer over.

Deze arts spreekt over kennis die ze verwerft in de contacten met patiënten.
Behalve om vakrelevante kennis gaat het ook om kennis die zij voor haar eigen
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leven gebruikt. Beide soorten kennis kwalificeert ze als waardevol en geeft ze ook
door aan patiënten. Ze leert door te luisteren, zich in de patiënt te verplaatsen en
de zo opgedane kennis voortdurend in de praktijk te toetsen. Zo merkt zij soms
dat ze haar eigen voorstellingen projecteert op een patiënt, om zich pas daarna
open te stellen voor wat de patiënt echt vertelt. Haar leerproces bestaat uit een
combinatie van literatuur- en eigen onderzoek. Ze staat open voor de ervaringen
van de patiënt, voor haar eigen gevoelens en ideeën én voor gegeneraliseerde
medische kennis.
Zij geeft een voorbeeld van de mogelijk correctieve functie die het leren in
patiëntencontacten kan hebben. Zo had zij de voorstelling dat vrouwen met kanker die over problemen met hun seksualiteit klaagden er vast al eerder problemen
mee hadden. Toen zij echter meer vrouwen erover hoorde vertellen, ging zij het
bij andere vrouwen toetsen en ontdekte ze ziektegerelateerde overeenkomsten.
Deze zorgverlener geeft aan dat zij is opgeleid als ‘een heel technische
dokter’. Zij heeft echter in toenemende mate geleerd dat de patiënt meer is dan
een stuk techniek: er zit een mens achter de aandoening. Zij legt er de nadruk
op dat zij dit inzicht niet uit boeken heeft geleerd. Tegelijkertijd is deze kennis
verbonden met feiten en is zij generaliseerbaar, bijvoorbeeld: ‘kinderen van moeders met kanker kunnen problemen op school krijgen’ en ‘vrouwen met kanker
kunnen problemen met hun seksualiteit ondervinden’.
Hier moet echter, behalve op deze geïntegreerde wijze van leren door ervaring, ook de aandacht worden gericht op kennis die ze persoonlijk van belang
vindt. Het is kennis waarvan ze zegt dat ze er als persoon wijzer door is geworden. Wijsheid is meer dan feitenkennis alleen. Zij ontstaat onder andere door
een reflexieve gerichtheid op de betekenis van datgene wat ervaren wordt. Bovenstaande zorgverlener is zelf geïnteresseerd in patiënten. Zij leeft zich in en deelt
in de verhalen van de patiënten. Zij zoekt daarmee naar samenhangen. Hierdoor,
zegt zij, kan zij het leven beter begrijpen. Dit vindt zij waardevol voor patiënten
en voor zichzelf.

7.5

Ervaringskennis als uitdaging

De beschrijving van ervaringskennis in het voorgaande roept de vraag op in hoeverre het leren mede op grond van persoonlijke waarden kan leiden tot conflicten
met professionele belangen. Op basis van literatuuronderzoek en de analyse van
de interviews moet worden geconcludeerd dat de spanning eerder als uitdaging
ervaren wordt dan als probleem. Uit de interviews blijkt namelijk dat zorgverleners nagenoeg unaniem willen leren door persoonlijke ervaring en dat zij iets
voor zichzelf willen leren. Hoe moet dit worden begrepen? Sloterdijk (2011) zou
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dit verklaren met de these dat mensen geneigd zijn leer- of oefeninspanningen
te verrichten vanuit de drijfveer zich verder te ontwikkelen. Met zijn aandacht
voor ontvankelijkheid en de eigen belangen vult deze visie de traditionele kijk op
het altruïstische geven in de zorgverlening aan. Het blijkt zorgverleners namelijk
voldoening te geven om hun vermogens in te zetten en zich daardoor ook zelf
te verbeteren. Geven is in die zin iets wederzijds en verwijst naar de gedeelde
ruimte als omschrijving van menselijk contact. Deze ruimte kan als leerplek
dienen voor nieuwe leerervaring en ontwikkeling.
Deze gedachte wil ik verder verdiepen met behulp van de notie van het
leven als ‘in-relatie-zijn’ zoals het is ontwikkeld door Merleau-Ponty. MerleauPonty stelt in zijn filosofie dat mensen al bij voorbaat gericht zijn op wat hen
omgeeft. Lichamelijkheid, bewustzijn en waarneming nemen daarbij een centrale plaats in en zijn onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. Zij vormen samen de
basis die nodig is om kennis te verkrijgen. De mens existeert, ‘staat uit’ naar de
wereld door zijn lichamelijke betrokkenheid bij de wereld. Vanuit deze visie op
bewustzijn in lichamelijkheid is het andere ook altijd een aspect van het eigen
existentiële veld.144 De persoon die iets wil kennen en het kennisobject zijn beide
‘existentie’: samen vormen zij de wereld die in wezen de relatie is waarin beide
elkaar raken. Het leven is daarom ook steeds te begrijpen als co-existentie. Daardoor kunnen mensen elkaar gedeeltelijk direct, intersubjectief verstaan (zie ook
Scheler, 1948, 6 e.v.).145
Op die manier ‘bewoont’ de mens de ruimte die hem omgeeft. Volgens
Merleau-Ponty is het daarom überhaupt niet mogelijk om absolute, volledig geabstraheerde kennis te verkrijgen.146 Omdat volgens hem bewustzijn en ken
vermogen in de biologische orde geworteld zijn, ontstaat er betekenis door waarneming die altijd al betrokken is op de wereld. Deze waarneming gaat vooraf aan
‘Een bewustzijn zijn of veeleer een ervaring zijn, is innerlijk communiceren met de
wereld, het lichaam en de anderen, mèt hen zijn in plaats van naast hen zijn’, MerleauPonty (2009), 159.
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Merleau-Ponty staat zelfs kritisch tegenover de menswetenschappen, die door hun
methodische objectivering geen recht doen aan de verschijnselen die zij onderzoeken.
In zijn ogen fragmenteren zij kunstmatig en moeten zij opnieuw kijken naar de
verschijnselen (lichaam, waargenomen wereld, de ander, de geest). In antwoord op de
reflexleer en neurobiologie zegt hij dat organismen niet door een causale verklaring
begrepen kunnen worden, want zij geven ook zelf zin aan wat zij ontmoeten, juist
door hun specifieke gerichtheid. Zo is een stimulus geen som van elementen die elk de
oorzaak zijn van een onderdeel van de reactie; een stimulus heeft altijd een zin voor het
hele organisme in een (lichamelijke) situatie.
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wetenschappelijke interpretaties. Betekenis (zin) wordt gegeven, maar zij is ook
in de wereld aanwezig.
Met deze kijk op het ontstaan van kennis keren we terug naar de uitspraken van arts R6. Zij geeft aan intrinsiek gericht te zijn op de wereld, i.c. haar
patiënten. Zij doet vanuit haar persoonlijke interesse kennis op die zij inzet bij
de uitoefening van haar beroep. Door haar betrokkenheid neemt zij samenhangende, betekenisvolle Gestalten waar, zoals de ‘jonge borstkankerpatiënten met
kinderen’. In de Gestaltpsychologie waarop Merleau-Ponty zijn ideeën baseert,
wordt waarneming beschouwd als meer dan de optelsom van de waar te nemen
onderdelen. Als men een verschijnsel als Gestalt benadert, bekijkt men ook zijn
betekenis (in deze benadering is een tafel bijvoorbeeld meer dan vier poten en
een plank). De betekenisvolle waarneming van bovenstaande arts wordt zichtbaar in de aandacht voor de gehele context van haar patiënten én in haar fascinatie en sympathie voor hen. Dit vormt voor haar een stimulans om te blijven
leren en komt ten goede aan de patiënt en aan zichzelf. Het feit dat zij zichzelf
in relatie brengt tot de patiënt stimuleert haar persoonlijke ontwikkeling: ‘Wat
had ik nou meegemaakt in mijn leven?’; ‘Wat knap! (…) Kan ik dat voor mijn
leven ook zo doen?’
Samenvattend kan op grond van de interviews, geïnterpreteerd in de context van de zienswijze van Gehlen, Merleau-Ponty en Sloterdijk, worden gesteld
dat zorgverleners iets winnen op het gebied van kennis en persoonlijke ontwikkeling als zij hun ervaringsvermogen gebruiken. Patiëntencontacten confronteren
hen dan in positieve zin met de noodzaak tot eigen ontwikkeling (R18: ‘Dan ben
je heel erg aan het zoeken’, R6: ‘Kan ik dat in mijn eigen leven ook zo doen?’).
Volgens bovengenoemde visies is voor dit ervaringsvermogen het bewustzijn van
de eigen lichamelijke betrokkenheid bij de wereld noodzakelijk. Vinden wij dit
bewustzijn dan ook bij zorgverleners in samenhang met kennis, en is deze ‘belichaming’ van belang voor hun ervaringskennis?

7.6

Het lichaam leert

In deze paragraaf zal worden bekeken of de impliciete kennis die zorgverleners
verkrijgen inderdaad te maken heeft met hun bestaan als belichaamde personen,
zoals Merleau-Ponty en Gehlen beweren. Welke rol speelt het lichaam bij hun
ervaringskennis? In de interviewfragmenten werden als voorwaarden voor deze
kennis onder andere ter sprake gebracht: ‘er rustig voor gaan zitten’, ‘openstaan’,
‘warmte uitstralen’, ‘op signalen letten’. Het zijn tekens van fysieke aanwezigheid
en gerichtheid op de patiënt.
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In het volgende fragment wordt dit door een arts gepreciseerd als zij letterlijk
over haar fysieke aanwezigheid spreekt. Deze aanwezigheid is van invloed op
haar ervaring en haar professionele handelen. Het gaat om een huisbezoek in een
arme buurt.
R12: Dat het een heel leeg huis is, dat kan me ook wel erg raken. Maar
hoewel dat niet leuk is, vind ik het niet eens per se negatief, want die
ervaring neem ik wel mee naar huis. Daar denk ik er vervolgens nog
eens over na. Het geeft me wel weer een ervaring, laat ik het zo zeggen.
En het motiveert me weer om voor dat soort mensen steviger in de bres
te springen als het nodig is. Ik ben bijna nooit boos, maar om iemand
te helpen uit zo’n trieste situatie te komen, als daar iets voor nodig is,
dan geeft zo’n soort ervaring me wel energie om boos te worden en ook
iets te veranderen, mocht dat kunnen en nodig zijn.

Deze zorgverlener beschrijft hoe zij zich in het huis van de patiënt bevindt en
daarbij ervaart hoe karig het is ingericht. Door datgene wat zij waarneemt en de
waarde die zij eraan toekent (‘boos’) krijgt zij voldoende ‘energie’ om zich voor
de patiënt inzetten. Hier is ervaringskennis met motivatie verbonden. Ook het
volgende fragment laat kennisverwerving door non-verbale en betrokken waarneming zien.
R16: Het mentale vlak speelt zeker mee. Ik weet ook dat ik zelf die
nieuwsgierigheid heb, en als ik dat bij anderen terugvind, dan resoneert
dat. Ik voel ook mensen met een taalbarrière intuïtief aan; we kunnen
het er dan niet zo uitgebreid over hebben met woorden, maar bij hen
herken ik intuïtief ook vaak wel hoe ze worstelen met angsten. Ook al
kunnen ze het niet allemaal verwoorden in het Nederlands, ik kan toch
met mijn empathie wat meer ook non-verbaal overbrengen. Ik merk
dat met name bij Turkse en Marokkaanse moeders. Ik onderzoek als
kinderarts hun baby, kleed hem uit, onderzoek hem, kleed hem weer
aan, en dat kind is voor hen natuurlijk heel kostbaar, is hun alles. Ik
merk dan dat ik non-verbaal heel goed bij hen aansluit. Die echte aandacht, gefocuste aandacht, voelen ze feilloos aan. (…) En het leuke is
dat allochtone mensen heel vaak zeggen: ‘Werk ze, een fijne dag nog.’
Dat zeggen Nederlandse patiënten bijna nooit. Allochtonen beschou
wen het contact meer op het persoonlijke vlak, valt me op. (…) Ze
hebben het dan vaak nog over wat je aanhebt, een leuke rok bijvoorbeeld, en ik zeg dan iets over hun kleding. Sommige ken ik wat langer
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en die komen dan met prachtige gekleurde hoofddoeken. Dat maakt
het heel makkelijk om snel aansluiting te vinden op het menselijke
niveau, niet zozeer op het intellectuele. (…)
Ik kijk naar hen, en probeer meer te voelen van hoe het voor hen is.
Dat is bijna niet cerebraal, het is waarschijnlijk meer intuïtief. En als ik
zelf een slechte dag heb of gestrest ben, door wat voor oorzaak dan ook,
dan kan ik dat nu sneller bij mezelf herkennen. Ik weet dan dat ik geïrriteerd ben door iets of iemand, en als ik dat eenmaal doorheb, kan ik
het ook weer sneller van me af laten glijden. Ik benoem het soms ook:
ik ben vandaag niet goed, er ging van alles fout. Ik benoem het even
en dan zeggen ouders: ja, ik kan het begrijpen, want de telefoon ging
tig keer. Je probeert toch op hetzelfde niveau te komen. Als je ergens
‘levelt’, gewoon als je iets vindt wat resoneert, dan ben je er eigenlijk.
(…) Het is een soort trilling, en als je samen in hetzelfde ‘ritme’ zit,
synchroon, dan verloopt het contact ook beter, dan heb je het gevoel
dat je elkaar daar vindt.
(…) Ja ik kijk ook naar mezelf. Het is niet zo dat je steeds intellectueel
naar jezelf kijkt, je voelt het gewoon: (…) hoe sta ik er nu zelf in? Hoe
sta ik nu, op dit moment voor die ander, bij die ander?

Uit de wijze waarop deze arts haar handelingen beschrijft, valt op te maken dat
zij zich bewust is van haar lichamelijke aanwezigheid. Zij focust vanuit deze bewustheid haar aandacht in de patiëntencontacten. Hoe zij lichamelijk onderzoek
bij een kind verricht, is van invloed op het verdere contact met de ouders. In
bovenstaand fragment wordt het belang om lichamelijkheid bewust te beleven
expliciet duidelijk als er minder verbale communicatie mogelijk is. Zo gaan hier
patiënten en zorgverlener vaak in op de aard van de kleding die gedragen wordt
(‘leuke rok’; ‘prachtig gekleurde hoofddoeken’). De arts probeert breed te kijken
en de hele Gestalt in beeld te krijgen om de eigenlijke zorgvraag uit te zoeken.
Daarbij gaat zij in op de emoties die zij bij de patiënt en bij zichzelf voelt. Dit
gebeurt impliciet, ‘niet cerebraal’ en wordt aangeduid als ‘resoneren’.
Bovenstaande uitspraken van de artsen R12 en R16 laten zien dat zorgverleners in contacten gebruikmaken van hun eigen lichamelijke gerichtheid op de
omgeving als van een sensor. Door de fysieke waarneming ervaren zorgverleners
de situatie van de patiënt en hun eigen positie. Op grond daarvan weten zij hoe
zij zich moeten verhouden tot de patiënt. (R12 is verontwaardigd en komt in
actie; R16 voelt zich op basaal niveau verbonden en reageert van daaruit.) Bij arts
R16 wordt zichtbaar dat ook de patiënt de zorgverlener kan aanspreken op zijn
of haar lichamelijke aanwezigheid (in het interviewfragment de kleding van de
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arts en haar waarneembare vermoeidheid). Hierdoor wordt de puur ‘cerebrale’,
gegeneraliseerde kennis aangevuld. Daarbij gaat het om kennis op het niveau
van het tastbare uit- en aankleden van de baby tot aan de ervaring van (subtiele)
resonantie. Haar bewuste omgaan met de lichamelijke aanwezigheid zorgt voor
vertrouwen en openheid bij haar patiënten.
De rol van lichamelijke aanwezigheid van zorgverleners in hun kennisverwerving
krijgt over het algemeen niet veel aandacht, zo blijkt uit onderzoek (Nettleton
et al., 2008, 19). Dit heeft gevolgen voor hun beleving van lichamelijkheid
(Kirmayer, 1988, 63).147 Nettleton meent dat kennisverwerving mede door het
bestaan als lichaam potentieel kwetsbaar maakt. Giddens (1990) ziet als reden
hiervoor het gegeven dat persoonlijke relaties en lokale situaties in de medische
expertise geacht worden geen rol te spelen (disembedded zijn).148 Er zijn dan ook
betrekkelijk weinig sociologische onderzoeken over te vinden, schrijft Nettleton.
Trainingen zetten sinds de jaren zestig in op de drie-eenheid van het lichaam van
de patiënt, de geest van de patiënt en de geest van de arts (Gothill & Armstrong,
1999, 10). Maar de vierde entiteit, ‘the anatomy and psysiology of the subjective
“doctor’s body”’ (Ibid.), moet nog helemaal worden uitgewerkt. Het uitwerken
hiervan zou zorgverleners kunnen ondersteunen bij de reflectie over de feitelijke
positie die zij in de patiëntencontacten innemen. Het verheldert in hoeverre zij
letterlijk en figuurlijk ‘een ruimte (willen) delen’ in het contact. Ontvankelijkheid vormt voor deze verkenning een sleutelbegrip. De plek die ontvankelijkheid
krijgt, laat immers zien of en hoe zorgverleners met behulp van een brede, niet
van te voren gekaderde gerichtheid op kennis willen en kunnen leren.
Kirmayer (1988), 63: ‘Physicians have exaggerated standards for rationality based
on distancing from bodily feeling and emotion. (…) physicians’ attention is not
focused on the patient but on the “it” of the disease’ and they ‘expect that giving a
biomedical explanation to the patient will reassure, calm and satisfy them.’ ‘Nearly
two decades on James and Hockey (2007, p. 41) comment that the dominance of the
medical paradigm often means that practitioners’ views are likely to be at odds with
the more subjective and variable responses to illness of their patients. The alignment
of biomedicine with the profession of medicine exacerbates the tendency to portray
doctors as relatively lacking in feeling. For example, it has been argued that there is “an
inverse law of status and skill in emotional labor” (James, 1992, p. 503) with doctors
orchestrating care in a rational way, while nurses and health care auxiliaries carry out
the bulk of the emotional mopping up (James, 1989; Hearn, 1987).’
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‘Given this essential ambivalence about emotions in professional medical work it
is perhaps not surprising that there is a relative “silence” about feelings when doctors
talk to researchers, or indeed when researchers talk to doctors. Feelings are risky in that
they may easily be conceived of as “unprofessional” (as a threat to the abstract system
of medicine)’ (Nettleton et al., 2008, 20; Nettleton verwijst naar Giddens, 1990).
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7.7

De motivatie om door belichaamde waarneming te leren

Waarvoor stellen zorgverleners zich open voor dit sensitieve, ervaringsgerichte
leren als het hen toch confronteert met hun emoties en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid, zoals in hoofdstuk 6 naar voren kwam?
Onderstaande arts benoemt het ‘oergevoel’ als arts als zijn ‘motivatie’ en
beschrijft zijn belangstellende aanwezigheid bij patiënten. Met zijn betrokken
waarneming wil hij zich bekwamen in het ‘ambachtelijk’ en ‘proefondervindelijk’ ‘beter maken’ van zijn patiënten. Hij oefent, zouden we kunnen zeggen, in
sloterdijkiaanse zin door het directe contact met de patiënt.
Arts R5: Nou, ja, ik denk dat dat echt het oergevoel van een dokter is:
een patiënt beter willen maken. En waar is dat duidelijker dan op een
kinderafdeling? Daar komt bij dat ik het ook nog heel erg leuk vind:
het is een heel ambachtelijk vak. Je meet zo veel dingen, het is bijna
koken: je doet een snufje van dit en je proeft even en je wordt beter, of
er moet nog een snufje van dit bij en je ziet alle parameters weer veranderen. Daarmee is het heel ambachtelijk, vind ik.
Wat ik ook erg leuk vind, is dat ik werk met kinderen en een enorme
diversiteit aan fysiologische processen, aan ziektes en aan allerlei pro
blemen die rondom zo’n kind spelen. (…) Het is dus ook een heel
breed vak, waar je elke dag weer wordt uitgedaagd en iets nieuws kan
tegenkomen. Dat vind ik er heel erg leuk aan. Maar mijn motivatie zit
denk ik toch vooral in dat basale ‘iemand beter willen maken’.

Kenmerkend voor de lerende opstelling van deze arts is dat zijn kennisterrein
‘enorm divers’ is, mede door zijn bereidheid te denken, te voelen en te handelen
in contact met de patiënt. Een soortgelijk proefondervindelijk leren is ook zichtbaar bij de volgende verpleegkundige. Hij noemt het stimulerend om door de
ervaring van het ‘anders-zijn’ van de patiënt te leren.
Verpleegkundige R1: Wat ik heel vaak ervaar, is: ieder mens is natuur
lijk anders. Ze laten soms denkwijzen of leefwijzen blijken waarvan
ik denk: oké, ik hoef het daar niet altijd helemaal mee eens te zijn,
maar zelf had ik daar nog nooit aan gedacht! Mensen hebben soms een
bepaalde filosofie: ‘Zo denk ik erover dat ik moet doodgaan’, of ‘Ik wil
dat het zo en zo gaat verlopen.’ (…) ik snap dat niet altijd, en dan vraag
ik: leg dat dan eens uit, hoe zie je dat? Je kunt natuurlijk niet altijd
direct weten wat iemand bedoelt (…).
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We hebben wel eens Jehova’s getuigen als patiënt. Dat vind ik wel een
moeilijke categorie patiënten, want je kunt heel weinig voor ze doen.
Ze mogen bijvoorbeeld geen bloedproducten aannemen, terwijl de
meesten van hen zo ziek zijn dat ze een bloedtransfusie nodig hebben.
(…) Ik vroeg zo’n patiënt: waarom is dat nou, dat je dat zo pertinent
weigert? Ja, want je weet, je vraagt mij om hulp, maar ik kan jou die
niet geven. Althans niet op de manier zoals wij dat voor ogen hebben.
Hij probeerde dat toen uit te leggen, en op een gegeven moment begreep ik wel een klein beetje waarom die mensen geen bloedtransfusie
willen. En toen kon ik ook zeggen: ik zou het niet eens zijn met de
filosofie, maar ik kan het me wel voorstellen.

In dit voorbeeld gaat het om de waarden van patiënten die verschillen van de
waarden van de verpleegkundige. De verpleegkundige gaat in op de spanning die
dit veroorzaakt voor zijn zorgverlening. Hij voelt zich uitgedaagd (‘dat vind ik
wel een moeilijke categorie patiënten’) en hij begeeft zich onderzoekend in het
contact met de patiënt (‘je vraagt mij om hulp, maar ik kan jou die niet geven’).
De patiënt legt zijn manier van denken uit en hij krijgt daardoor ‘een klein beetje’ begrip; hij kan zich de positie van de patiënt ‘wel voorstellen’. Op die manier
heeft hij, zoals in het bovenstaande werd betoogd, geleerd uit ervaring en is hij
bezig zich als persoon en professional te ontwikkelen door te oefenen.
De volgende kinderverpleegkundige leert in een proces van wederzijds geven, ontvangen en doorgeven van zijn patiënt en diens familie. Het leren gebeurt
op grond van de feitelijke, lichamelijke aanwezigheid in de ‘situatie’ waarin zij
zich bevinden. Hij laat zich (emotioneel) raken (zie hoofdstuk 5) en leert hierdoor anders naar het leven te kijken. Daarbij reflecteert hij over zijn waarden:
Verpleegkundige R11: Ja, het raakt me zeker. Op het moment dat het
me niet meer raakt, moet ik iets anders gaan doen. Ik denk dat we zo
dicht bij de emoties van kinderen en hun ouders zijn, dat het niet goed
zou zijn als die me niet meer raken, als ze me niets meer doen. (…) Ik
vind het waardevol, het is een winst, ik vind niet dat het een prijs is die
ik moet betalen. Ik vind wel dat het van mijn kant goed is dat ik die
ouders en die kinderen iets kan bieden en ik word er ook steeds rijker
van, van elke situatie die ik meemaak.
(…) Ik kijk anders naar het leven. Ik zie heel veel. Ik herken heel veel.
(…) Als ik zie dat mijn patiënt het snel oppakt en herstelt en ik heb
er hard voor gewerkt, dan kan ik ook tegen andere patiënten zeggen:
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je bent ziek en het gaat niet goed, maar als je je best doet, dan kom je
erbovenop, en wij helpen je daarbij.
(…) Vakmatig kan ik veel betekenen voor de wereld en voor de afdeling, maar geestelijk is het ook waardevol. En dat is een wederzijds
proces, want ik leer van hen en zij leren van mij. Ik kan het weer overdragen. Zij kunnen het weer overdragen. Maar geestelijk maakt het je
ook sterk.
(…) Ik leer vooral respect te hebben voor ouders die zo hard werken
en zo veel moeten doen voor hun kinderen. (…) Ze hebben er zo veel
voor over om hun kind beter te laten worden. Vaak gaat dat veel verder
dan wat we de kinderen kunnen bieden. Ze gaan ervoor. En dat brengt
respect.

Deze kinderverpleegkundige ziet en herkent veel, en door zijn open opstelling
komt het tot een wederzijds proces waarin hij leert ‘van hen en zij van mij’. Deze
leeroverdracht is ‘vakmatig’ en ‘waardevol’: ‘geestelijk maakt het je sterk’. Doordat hij veel ziet, leert hij respect te hebben voor ouders die zich inzetten voor
hun kinderen. De professionele werksituatie biedt dan tegelijk een persoonlijke
ervaring; hij wordt er zelf ‘steeds rijker van’. Elke situatie die hij meemaakt is
een wederzijds proces van kennis geven en ontvangen. Doordat hij ontvankelijk
is (hij laat zich raken), staat hij ook ervoor open om als professional en als persoon te leren. In het bovenstaande zien wij dat leren plaatsvindt als waarneming
samengaat met waardetoekenning. Dat wordt zichtbaar in zinsneden als ‘Ik vind
het waardevol’, ‘Het is een winst’, ‘Ik vind het goed’, ‘Ik word er rijker van’, ‘Ik
kijk anders’, ‘Ik zie heel veel’, ‘Vakmatig kan ik veel betekenen’, ‘Ik herken heel
veel’, ‘Ik kan het weer overdragen’, ‘Het maakt me geestelijk sterk’, ‘Leren respect
te hebben’.
Zoals uit dit interview blijkt ook uit andere interviews dat zorgverleners
door een ontvankelijke houding het ‘anders-zijn’ en het onbekende van patiënten
verkennen. Zij komen daarbij hun eigen emoties en waarden tegen, een ervaring
die hen stimuleert om verder te kijken dan zij misschien in eerste instantie zouden doen. De kennis die zij hierdoor verkrijgen, heeft op die manier belang voor
hun werk maar ook voor hen als persoon. Dit belang spoort hen aan om zich al
lerend te blijven ontwikkelen.149

Polanyi (1967) onderzoekt deze intentie of drive om te willen weten. Persoonlijke
ervaringskennis die soms impliciet is (tacit knowledge) vindt hij net als MerleauPonty van groot belang. ‘We can say that when we make a thing function as the
proximal term of tacit knowing, we incorporate it in our body – or extend our body
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7.8

De inhoud van het leren: kennis voor het leven

We hebben tot nu toe gezien op welke manier en op grond van welke motivatie
zorgverleners leren. Deze paragraaf richt zich op de concrete inhoud van het
geleerde: wat leren zorgverleners voor zichzelf? Doordat zij als persoon deel van
het leerproces zijn, heeft deze kennis immers altijd ook betrekking op henzelf.
In het onderstaande vertelt een jonge verpleegkundige hoe zij van patiënten heeft geleerd wat het leven de moeite waard maakt. Zij wordt door hen gestimuleerd om niet pas als zij zelf ziek zou worden, maar ‘nu al’ intense ervaringen
te zoeken in ‘de kleine dingen van het leven’.
Verpleegkundige R10: Als patiënten vroeger zeiden: ‘Ja, ik geniet nu
zo van de plantjes om me heen’, dan dacht ik: moet ik daar nou eerst
voor doodgaan om daar nog van te genieten? Daar zat ik dan ook altijd
wel mee. Dan fietste ik door de Bijlmer en keek ik wat ik om me heen
zag. Dan wil je dat nú eigenlijk al! (…) Die kleine dingetjes, die ik dan
meeneem. Iedere keer dat ik hier naar buiten loop, denk ik: wat fijn, ik
loop, ik fiets (…). Je leert heel erg relativeren. Soms ook wel te erg. (…)
Ja, ook in mijn eigen privéleven, waar ik nog heel veel in kan leren en
moet leren, zoals de opvoeding van mijn dochter. Oh, zeggen ze dan,
‘maar toen mijn kind zo was, is het allemaal goed gekomen. Dat gaat
allemaal over.’ Dat stukje sla ik dan wel op (…) Dat je je eigen dingen
soms ook wel een beetje wilt ventileren.

Verpleegkundige R10 leert op existentieel en ook op praktisch gebied met betrekking tot kwesties die haar persoonlijk bezighouden, zoals de opvoeding van
kinderen.
Ook de volgende verpleegkundige geeft aan dat zij door patiënten geleerd
heeft ‘hoe je moet leven’, namelijk door te kunnen relativeren.
Verpleegkundige R14: Ik til vaak niet meer zo zwaar aan de dingen
die gebeuren, omdat ik ook weet hoe het anders kan gaan. Hoe je echt
ernstige problemen kan krijgen, zeg maar. Mensen hebben soms heel
to include it – so that we come to dwell in it’ (p. 81). Hij vergelijkt ‘indwelling’ met
empathie, zoals het door bijvoorbeeld Dilthey en Lipps gezien wordt. Hij gaat in zijn
denken verder dan zij, als zij menen dat deze vorm van kennisverwerving alleen aan
de geesteswetenschappen voorbehouden zou zijn. In de ogen van Polanyi behoort
indwelling, als onderdeel van tacit knowing, ook tot de kennisverwerving in de exacte
wetenschappen (p. 17).
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veel geld, maar daar heb je niet veel aan. Dat zie je gewoon. Als die
mensen hun miljoenen zouden kunnen opgeven voor hun gezondheid,
dan zouden ze dat doen. (…) Ik ben ook iemand die materiële dingen
of rijkdom niet heel erg waardeert. (…) Ik wil niet heel arm worden,
(…) maar, weet je, ik hecht daar niet zo heel veel waarde aan. (…) als
je gezond bent, is dat je grootste rijkdom. Dat besef ik nu ook.

Door contacten met patiënten heeft deze verpleegkundige geleerd – meer dan
haar vrienden die niet in de zorg werken, zoals ze eerder in het interview aangaf
– wat voor haar op immaterieel gebied wezenlijk van belang is.
De bovenstaande fragmenten zijn voorbeelden van het verkrijgen van
(zelf )kennis die tot stand komt door verdieping van de beleving (kennis meer
naar binnen gericht). Andere zorgverleners ervaren juist een verbreding van hun
horizon (kennis meer naar buiten gericht). Zo leert de volgende verpleegkundige
door de verschillende verhalen van patiënten en door haar contact met andere
leefwijzen.
Verpleegkundige R17: Je komt natuurlijk met heel veel mensen in aanraking, en al die mensen vertellen je heel veel. Je krijgt dus heel veel
informatie, en daar kan je wel van leren, ja. Dat is iets wat je wel in
je levenservaring meeneemt. (…) Wat je bijvoorbeeld leert uit andere
culturen, en dan praat ik niet over culturen van ver weg, maar bij
voorbeeld de cultuur van Volendam, (…) hoe mensen daar met elkaar
omgaan en hoe belangrijk het daar is om voor elkaar te zorgen. Dat
zijn dingen die je helemaal niet kent en die dan wel ineens bij je binnenkomen. (…) En zo zijn er, denk ik, dagelijks wel dingen die er binnenkomen, dingen die je verteld worden, mensen die heel anders met
elkaar omgaan dan jezelf gewend bent. Dat kan heel choquerend zijn,
maar ook heel leuk.

Deze verpleegkundige leert bijvoorbeeld hoe mensen in Volendam met elkaar
omgaan. Andere leefwijzen kunnen haar bevreemden (‘choquerend’), maar ook
verrijken (‘heel leuk’). Zo leert zij zichzelf en haar eigen levenshouding beter
kennen.
Niet alleen positieve, maar ook negatieve ervaringen geven zorgverleners
leerimpulsen. De volgende arts leert van zijn inschattingsfouten in patiënten
contacten. Hij meent dat hij zichzelf als persoon verder ontwikkelt doordat hij
‘de hele dag bezig [is] met communiceren’.
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Arts R8: Leren van patiënten, ja, ik denk dat dat continu gebeurt. Je
maakt natuurlijk inschattingsfouten. Je maakt een inschatting van hoe
je een bepaalde patiënt benadert en soms wil je een bepaalde vraag
stellen of een bepaalde opmerking maken die bij de patiënt helemaal
niet goed valt, of door de patiënt heel anders wordt geïnterpreteerd.
(…) dat neem je natuurlijk mee, dat doe je onbewust, en de volgende
keer denk je: dat kan ik beter anders aanpakken. Ik denk dat je dat
continu doet, onbewust. (…) Nee, ik denk dat de ontwikkeling die ik
heb doorgemaakt en nog steeds doormaak, en die ik altijd blijf doormaken in het interpersoonlijk contact waar mijn werk grotendeels uit
bestaat, dat dat ook mijn persoon verandert. Het heeft zeker invloed
op hoe ik als persoon ben, en hoe ik ook buiten het ziekenhuis met
mensen omga. Dus in die zin denk ik dat het zeker je persoonlijke
leven beïnvloedt. (…) Ik zie dat als iets heel positiefs. Ik denk dat je je
als persoon veel verder kan ontwikkelen als je de hele dag bezig bent
met communiceren. Want dat is eigenlijk wat ik doe.

Zorgverleners krijgen door de contacten de gelegenheid om persoonlijk in ontwikkeling te blijven. Dit wordt mogelijk doordat zij met hun persoonlijke drijfveren in aanraking komen. Zo wordt de volgende arts herinnerd aan voor haarzelf waardevolle gevoelens uit haar jeugd, door de onbevangenheid en eerlijkheid
van haar patiënten.
Arts R16: (…) als ik even voor de kinderen ga, dan is mijn lievelings
leeftijdsgroep, zeg maar, kleuter, eerste, tweede klas van de lagere school,
want die kinderen zijn in principe heel open. Als je hun vraagt wat ze
later willen worden, dan zeggen ze: ‘Ik wil appeltjes gaan verkopen,
alle kleuren appeltjes ga ik verkopen.’ Dat zijn heel leuke gesprekken,
en die brengen je ook weer terug bij het kind in jezelf. Kinderen in die
leeftijd geven nog geen sociaal wenselijke antwoorden, en dat maakt,
denk ik, ook het vak van kinderarts heel leuk; je kunt je verplaatsen in
die verschillende fases van de ontwikkeling, maar je herkent ook dingen: goh ja, zo waren we allemaal wel een keer, niet zo geconditioneerd,
en dat is leuk.
Tieners geven ook wel veel terug in gesprekken, omdat tieners, als je
ze een beetje goed kent, ook heel eerlijk durven te zijn. Dan hebben ze
een chronische ziekte en zeggen ze: ‘Nee, ik neem die medicatie niet en
ik ga uit en ik drink bier.’ Ook die zoeken natuurlijk een bepaalde reactie en proberen je uit, en dat geeft op zich niets. Het is een uitdaging
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om ze uiteindelijk toch zo ver te krijgen dat er in ieder geval wel iets
van je beleid overkomt, terwijl je hun ook hun autonomiekant wilt
laten zien, want kinderen met een ziekte moeten ook loskomen, je
moet er niet al te sterk bovenop zitten. Dus dat is voor jezelf een leuke
uitdaging, om aan de ene kant te zeggen: ‘Oké, je mag hier en hier van
afwijken, en dat moet je ook zeker doen, maar dít spreken we af, want
het is gevaarlijk als je dat niet doet. Je moet bij hen wat andere registers
opentrekken (…). En dat vind ik nog steeds een uitdaging, om bij al
die verschillende leeftijden de juiste snaar te raken.

Het wordt duidelijk dat het vermogen om zich in de situatie van de patiënt te
verplaatsen gekoppeld is aan de herkenning uit de eigen ervaring. Dit empathische vermogen levert niet alleen iets op voor de patiënt. Het geeft ook de
zorgverleners een verrijking en verdieping van hun eigen leven. Wat zij zelf in
het leven waardevol vinden, speelt mee in het contact met de patiënt. Het heeft
zelfs een positieve invloed op de behandeling, zoals hier bijvoorbeeld de communicatie rondom het innemen van medicatie. Tegelijk bevestigt het deze arts
als persoon door haar zelfreflectie over toen zij nog ‘niet zo geconditioneerd’ was.
Uit het voorgaande is gebleken dat zorgverleners op alle gebieden leren als zij
openstaan voor wat zij ervaren. Zo doen zij gegeneraliseerde kennis op door informatie die zij van patiënten krijgen (wat is een psychose, hoe leven Jehova’s getuigen?). Zij leren op eigen psychologisch gebied (zij durven ‘dieper te gaan’, zijn
niet meer zo bang om fouten te maken, geven grenzen aan, gebruiken het werk
niet meer als compensatie voor eigen moeilijkheden, verkrijgen door vergelijkingen met patiënten een nieuwe kijk op zichzelf ). Zij leren op existentieel gebied
(wat het leven zin kan geven, wat geloof kan betekenen, hoe belangrijk zij het
vinden om mensen te helpen, welke plek het werk in hun eigen leven inneemt).
Deze kennis wordt vergaard in een breed spectrum en gerelateerd aan
het eigen leven (ze zijn zelf tiener geweest, onderkennen hun eigen coping
mechanismen, willen zelf van het leven genieten). Het gaat niet om een passieve
vorm van weten, maar om kennis die juist hun handelen activeert: ‘de draad
weer oppakken’ na moeilijke periodes, genieten van het moment en mensen leren inschatten. In hun ogen gaat het bij dit leren om een positieve bijdrage voor
professionele en persoonlijke ontwikkeling.
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7.9

Ervaringskennis doorgeven

Ervaringskennis nemen zorgverleners mee in hun verdere leven. Ze vinden haar
soms zo wezenlijk, dat zij haar willen overdragen aan hun kinderen. De volgende
arts vertelt dat zij geleerd heeft mensen niet te veroordelen maar in hun waarde
te laten. Dit wil zij ook haar dochter leren. Zij hoopt daardoor een steentje bij te
dragen aan het creëren van een betere wereld.
Arts R9: Ja, daar word je een rijk mens van, en bepaalde dingen die
ik heb geleerd hoop ik weer over te dragen aan mijn dochter. Leven
is voor een heel groot deel leren met vallen en opstaan (…), sommige
dingen zal ze toch wel zelf moeten leren ontdekken, maar ik kan in
elk geval aan haar doorgeven hoe ik in het leven sta. Kijk, een van de
eerste dingen die ik haar geleerd heb, is: iedereen is anders en we gaan
niet raar roepen omdat de een rood haar heeft en de ander een bruine
neus, daar kijken we niet van op. Zo doen we dat niet. Ik vind het
heel belangrijk dat ze gewoon iedereen met open blik tegemoet treedt.
Zeker in deze maatschappij, waarin dat niet zo vanzelfsprekend is. En
dan denk ik: begin bij de kinderen. Als je kinderen een goed beeld
meegeeft, dan is er voor later toch wel een iets leukere maatschappij te
creëren, daar draag je dan op je eigen, kleine manier aan bij.

De ervaring van de volgende verpleegkundige draagt ertoe bij dat zij zich bewust
werd van haar waarden. Zij hoopt dat zij ook haar kind daarvoor gevoelig kan
maken.
Verpleegkundige R10: Sommige dingen van jezelf vind je dan toch niet
zo belangrijk. Dan denk je: kijk, die jonge vrouw gaat dood …! Ik geef
het mijn kind nu ook al mee. Mijn moeder zei: ‘Kind, wees blij dat
je gezond bent.’ Ik dacht dan: nou mam, wat is dat nou weer? Dat is
toch iedereen! Ook tegen G., die is dertien, zeg ik nu: ‘Nou, G., er zijn
heel veel mensen die niet gezond zijn.’ Haar zegt het nu natuurlijk ook
nog weinig. Maar als ik het vaak genoeg zeg, dan komt het besef later
natuurlijk wel een keer. Bij mij is het uiteindelijk ook doorgedrongen.

Een uitdrukking als ‘bij mij is het uiteindelijk ook doorgedrongen’ verwijst opnieuw naar het ervaringskarakter van deze kennis. Zij kan wel tot op zekere
hoogte door verbale overdracht geleerd worden, maar beklijft pas echt als zij
wordt ondervonden, zoals deze verpleegkundige duidelijk maakt.
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7.10 Leren als oefening
Dit brengt ons tot slot tot de reflectie over de vraag of Sloterdijks begrip van oefening bruikbaar is voor de beschrijving van het leren van zorgverleners. Uit de
interviews kan worden geconcludeerd dat zorgverleners de wens hebben om zich
al lerend als complete persoon te ontwikkelen. Deze ontwikkelingsmogelijkheid
blijkt dan ook een van de motieven te zijn voor hun ontvankelijkheid voor het
leren in patiëntencontacten. Als zorgverleners vertellen wat ze door de contacten
verkrijgen, zien wij tegelijk hun bereidheid om zich hiervoor open te stellen.
Leermomenten ontstaan als zij zich in een constructieve – in Sloterdijks woorden: immuniserende – sfeer (Sloterdijk, 2011, 465) met patiënten bevinden.
Daarbij daagt hen juist de waarneming uit van het anders-zijn van de patiënt.
Om de patiënt te leren kennen maken zorgverleners contact via hun vermogen
om als persoon (de situatie van) de ander te ervaren. Is dit te bedreigend of niet
gepast (zoals in het voorbeeld van de psychotische jongeman), dan blijft het
anders-zijn van de patiënt buiten de contactsfeer. Dit maakt de zorgverlener dan
ook kwetsbaarder (‘ik voelde me uitgeput’). Lukt het hem om er wel op in te
gaan – zonder zichzelf daarbij te verliezen –, dan vergroot dit juist zijn veerkracht
of immuniteit (zoals in het omgaan met een patiënt die een bloedtransfusie weigert).
De interviews leveren voorbeelden van oefeningen waarin het gaat om het
behoud of de kwalitatieve verbetering van de eigen competentie. Zorgverleners
oefenen hun vaardigheden omdat zij daartoe persoonlijk worden uitgedaagd in
de contacten. De doelstelling is dan ook niet slechts meer kennis te vergaren,
maar zich te verbeteren in de zorgverlening – en ook zelf (innerlijk) rijker te
leven.150 Zoals in de interviews duidelijk wordt, bijvoorbeeld in het eerder aangehaalde citaat151, speelt echter voor hen ook, meer dan Sloterdijk benadrukt,
het positieve resultaat dat hun handelen voor patiënten heeft een belangrijke rol
als motivatie.

Zie ook: R16: ‘Het is een uitdaging om ze uiteindelijk toch zo ver te krijgen dat er in
ieder geval wel iets van je beleid overkomt, terwijl je hun ook hun autonomiekant wilt
laten zien’; R3: ‘(…) je moet jezelf er ook voor willen en durven openstellen. Je moet
ook een beetje weten wie je zelf bent of wat je aankan en waar je blinde vlekken zitten.
(…) Ik moet het dan even loskoppelen van die patiënt en er daarna iets mee doen’;
R11: ‘(…) ik word er ook steeds rijker van, van elke situatie die ik meemaak. (…) Ik
kijk anders naar het leven.’

150

151

Zie R8, 7.8 en R5, 7.7.
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Arts R8: Je doet iets wat bij de patiënt helemaal niet goed valt, of door
de patiënt heel anders word geïnterpreteerd. […] dat neem je natuur
lijk mee, dat doe je onbewust, en de volgende keer denk je: dat kan ik
beter anders aanpakken. Ik denk dat je dat continu doet, onbewust.

Toch ligt de winst van Sloterdijks visie erin dat de blik op de ontvangende kant
van de persoon gericht wordt. Zorgverleners verschijnen daardoor niet slechts als
uitvoerend of gevend, maar ook als ontvangend. In Sloterdijks redenering heeft
handelen namelijk altijd terugwerkende kracht (Sloterdijk, 2011, 120).152 Op
die manier is het zo dat iemand die handelt tegelijk geeft en ontvangt. Sloterdijk
maakt de oefeninspanning echter niet uitsluitend afhankelijk van intermenselijke
verhoudingen. In mijn interpretatie van de interviews vindt juist binnen de relatie plaats wat Sloterdijk een appèl noemt (p. 34), een roep van ‘mijn innerlijke
nog-niet’ of ‘het absolute protest tegen mijn status quo’. Zijn visie op de spanning
die in deze verschillen besloten ligt, verheldert wel van waaruit en waarvoor zorgverleners zich inzetten. Deze spanning vormt de drijfveer om zelfgenoegzaamheid op te geven en ‘echt te leven’ (p. 36). Uit de interviews blijkt dat de inzet
om het eigen leven beter te leven en volgens de eigen maatstaf naar excellentie
te streven ook betrekking heeft op zorg verlenen. Deze gedachte ondersteunt het
onderzoek van Leo Aukes (geciteerd in Van Limpt, 2009) naar hoe zorgverleners leren. A
 ukes vergelijkt hun ervaring van excellentie, als het samengaan van
denken, voelen en handelen, met de flow waarnaar goede schaatsers streven. Dit
correspondeert met uitspraken van zorgverleners waarin zij beschrijven hoe zij
blij kunnen zijn, hoe zij werken met tacit knowledge en beleven dat patiënten
contacten op een gegeven moment ‘vanzelf ’ gaan.153
Als de artsen en verpleegkundigen in de interviews beschrijven welke indruk patiënten op hen maken, verwoorden zij een ervaring die een appèl op hen
doet. Deze ervaring kunnen zij hebben tijdens kleine ontmoetingen, of als zij
beleven hoe patiënten met hun levenseinde omgaan en hoe ouders zich inzetten voor hun zieke kinderen. Vergeleken met de taal van Sloterdijk lijken hun
uitspraken bescheiden. De gevolgen van de door hen vertelde ervaringen reiken
echter ver. Het motiveert hen om zelf intens te durven leven of zich nog meer in
te zetten dan zij eerst voor mogelijk hielden. De uitdaging om zich te verbeteren
drijft zorgverleners aan om te leren. Zij worden daarbij aangetrokken door het
doel patiënten te begrijpen en goede zorg te verlenen.
152

Zie 3.1.

153

R5, 7.7; R16, 7.6; R8, 6.8.
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7.11 Besluit
De interviews maken duidelijk dat de ontvankelijkheid van zorgverleners tot
ervaringskennis kan leiden. Dit gebeurt als zorgverleners zich openstellen voor
de patiëntencontacten en daarbij nieuwsgierig zijn naar de patiënt als persoon.
Zorgverleners zeggen dat zij luisteren, zich laten raken, zich kwetsbaar opstellen
en iets nieuws willen leren. Zij zijn het niet altijd eens met hun patiënten en gaan
vanuit hun belangstelling in discussie als zij iets niet begrijpen of van mening
verschillen (het weigeren van bloedtransfusies door Jehova’s getuigen, bepaalde
behandelwensen van ouders voor hun kind). Zo verbreden zij hun horizon (ze
leren bijvoorbeeld hoe je gelukkig kunt zijn ondanks een borstamputatie, of hoe
je kunt omgaan met het bericht ongeneeslijk ziek te zijn). Door open te staan
voor de kennis die deze ervaringen hun geven, leren zij op persoonlijk en existentieel gebied. De betrekkelijkheid van ervaringskennis ontmoedigt hen niet,
maar stimuleert hen om het evenwicht te zoeken tussen hun professionele rol en
hun persoonlijke ontvankelijkheid. Voor deze concrete ervaringskennis werd in
dit hoofdstuk gerefereerd aan Gehlen (1983) en Merleau-Ponty (2009). Beiden
onderzochten de kennis die mensen opdoen doordat zij altijd lichamelijk gericht
zijn op de wereld en daardoor leren. Wij zagen dat ervaringskennis van zorgverleners ontstaat door deze lichamelijke gerichtheid binnen (deskundig) handelen
en vanuit ontvankelijkheid voor waarneming en betekenisgeving.
Door ontvankelijkheid verkrijgen zorgverleners kennis over de patiënt,
over zichzelf en over het leven. Voor een deel gaat het om feitenkennis, bijvoorbeeld hoe men het best met puberpatiënten om kan gaan, of hoe verschillend patiënten op slechtnieuwsgesprekken kunnen reageren, wat ouders voor hun zieke
kind over hebben, hoe Volendammers hun zieken bezoeken en hoe mensen uit
andere culturen met elkaar omgaan.
Zij krijgen ook impliciete kennis (Polanyi, 1967), die een uitwerking heeft
op hun eigen gedrag. Zo vertellen zorgverleners dat zij er wijzer door zijn geworden, het leven met andere ogen bekijken of zich überhaupt verder hebben
ontwikkeld. Zij leren bijvoorbeeld wat ziek zijn met het leven kan doen en hoe
ingrijpende ervaringen zo’n plek kunnen krijgen dat de draad weer kan worden
opgepakt. Zij doen levenservaring op door in het contact met patiënten mee te
maken dat gezondheid niet met geld te koop is en men zich niet aan materiële
dingen moet hechten. Zij leren dat de dood onder bepaalde omstandigheden
mooi kan zijn, dat het waardevol is om afscheid te nemen en om nu voluit te
leven.
Verder verkrijgen zij ook zelfkennis doordat zij bijvoorbeeld herinnerd worden aan het kind in zichzelf en doordat zij hun inschattingsfouten onderkennen
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en toegeven. Het vele communiceren brengt hen ertoe zich als persoon verder te
ontwikkelen en de contacten te verdiepen. Door negatieve ervaringen leren zij
minder te projecteren, zich niet aan de ellende van patiënten op te trekken en
goed voor zichzelf te zorgen. Zij ervaren hoeveel waarde zij voor anderen hebben
en welke vaardigheden zij bezitten.
Met welk doel zich zorgverleners openstellen voor ervaringskennis wordt zichtbaar in hun streven om betekenis- en waardevol te leven. Zij stellen zich hierdoor
flexibel op in patiëntencontacten, ervaren meer en begrijpen de patiënt en zichzelf beter. Daarbij motiveert hen de mogelijkheid creatief te zijn en iets nieuws
uit te proberen.
Dit persoonlijk belang is onderdeel van de kennis die zij in de contacten
verkrijgen, en het blijkt er voor hen toe te doen. Het draagt bij aan hun gevoel
van voldoening en stimuleert hen om onderzoek te doen en betere zorg te verlenen. Zij vinden het voor zichzelf waardevol om zelfkennis te krijgen en hun
horizon uit te breiden. Daarbij kan de nieuwe kennis hen verrassen en kan het
leerproces hen blij maken. Het belang dat deze kennis voor hen heeft, blijkt eruit
dat sommigen vertellen dat zij het geleerde doorgeven aan hun kinderen.
Ik interpreteer dit als de keuze van zorgverleners om zich persoonlijk te
ontwikkelen in een zinvolle verhouding tot gegeneraliseerde kennis. Dit vraagt
om oefening, waarbij zij hun vermogens en beperkingen, in relatie tot professionele maatstaven, onderkennen en tegelijk datgene wat hen motiveert niet uit
het oog verliezen. Ervaringskennis zou immers het risico van onrechtvaardig gedrag en vertekening met zich mee kunnen brengen. Dit wordt gecorrigeerd door
de zelfkritische houding van zorgverleners en door collegiaal overleg. Het zorgt
ervoor dat zij stevig en tegelijkertijd flexibel verankerd zijn in hun vak. Er kan
worden geconcludeerd dat een eenzijdige waardering van gegeneraliseerde kennis
het potentieel van ervaringskennis tekort zou doen. Als deze kennis op professionele wijze gebruikt wordt, is zij van belang voor patiënten en zorgverleners.
Leren door ervaring kan worden geleerd door in (bij)scholing aandacht te
besteden aan deze vorm van kennis. Hiervoor zouden de eigen ervaringen van
zorgverleners en die van voorbeeldfiguren kunnen worden gebruikt. Het is zinvol om de capaciteiten op dit gebied bewust te maken en deze ook te stimuleren
wegens de positieve invloed op de belangen van zorgverleners – en daarmee ook
op de zorg.
Deze belangen, zoals zij zichtbaar worden in de waarde-ervaringen van zorgverleners, worden verder onderzocht in het volgende hoofdstuk.
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8.

Waarde-ervaring in patiëntencontacten
Waarvoor is ontvankelijkheid in de zorgverlening
belangrijk?

In dit laatste hoofdstuk belicht ik de waarde-ervaringen van zorgverleners.
Wat zorgverleners zeggen waardevol te vinden voor goede patiëntenzorg correspondeert voor een groot deel met waarden zoals deze worden geformuleerd
in de principe-ethiek. Zorgverleners rechtvaardigen hun concrete handelen
door waarden te noemen die ofwel als universeel geldend beschouwd worden
(‘autonomie’), ofwel juist slechts als een persoonlijk gevoel (‘het geeft me
een fijn gevoel als ik …’). Echter, het waardevolle dat zorgverleners door hun
contact met patiënten ervaren, komt uit een ander gebied. Hier gaat het om
de belichaamde verbinding tussen cognitie, emotie en reflectie. Deze draagt
ertoe bij dat zij hun werk en leven als betekenis- en zinvol kunnen ervaren.

8.1

Inleiding

Recente gebeurtenissen zoals de ‘affaire-Tuitjenhorn’ (2013) en de daarmee samenhangende discussie die longarts Mariska Koster (2013) heeft opgeroepen
met haar pleidooi voor emotionele ondersteuning van artsen,154 maken duidelijk
dat er een debat plaatsvindt over waarde-ervaringen in het werk van zorgverleners. Volgens Witman et al. (2013) schenken de gangbare opvattingen over
professionaliteit te weinig aandacht aan deze waarde-ervaringen, terwijl zij door
zorgverleners zelf essentieel worden gevonden voor hun eigenwaarde, beroepseer
en beroepstrots. De keuzes op grond van waarden die zorgverleners in de dagelijkse praktijk maken, zijn dan ook onderwerp van de normatieve professionaliteit.155 Zo belicht Tonja van den Ende (2011) de normatieve keuzemomenten
die professionaliteit typeren. Zij pleit voor meer bewustwording op dit gebied.
Horowitz et al. (2003) wijzen specifiek op de waarden die artsen in hun werk

154

Zie 3.3.

155

Zie 1.10.
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beleven. Zij richten zich daarbij op de betekenis (meaning) die artsen door de
menselijke interactie ervaren en het belang dat eraan wordt gehecht.156
De morele en betekenisgevende waarde die het werk voor zorgverleners
heeft, is de focus geworden in relationship centered care (Beach & Inui, 2006;
Dobie, 2007 157). Ook de zorgethiek (Van Heijst, 2005, 2008; Leget et al., 2011;
Baart, 2001; Vosman & Baart, 2008)158 benadrukt het belang van persoonlijke
(waarde-)ervaring voor goede zorgverlening. Ontvankelijkheid voor waarde(-er
varingen) is blijkbaar niet vanzelfsprekend en vraagt om aandacht. Ik borduur
op deze gedachten voort en richt me daarbij vooral op de waarden die door zorg
verleners zelf worden ervaren in de ruimtes die zij delen met hun patiënten en op
de rol die zij daarbij spelen.
Onder waarde-ervaringen versta ik in dit onderzoek ervaringen die – zoals we
in het vorige hoofdstuk al konden zien – een onderdeel zijn van persoonlijke,
zowel cognitieve als emotionele leerprocessen. Ervaringen worden opgedaan in
het handelen van personen die als lichaam met de wereld in verbinding staan
(Gadamer, 1991; Merleau-Ponty, 2009). Het begrip waarde-ervaring legt daarbij
het accent op de waarden als differentiërend aspect van ervaring. Het zijn de
kwalitatieve verschillen binnen de ervaring die van belang worden gevonden.
Door de focus op het ervaren van waarden159 te leggen blijf ik dichter
bij de empirie – de ervaring als bron van kennis – dan bij een onderzoek naar
voornamelijk conceptuele uitspraken, zoals in professionele denkbeelden over
waarden in de gezondheidszorg. Het biedt bovendien de mogelijkheid om de
persoonlijke ethische ervaring van de zorgverlener te vergelijken met de professioneel verwachte ethische opstelling. Van hieruit kunnen verschillen en overeen
komsten tussen beide worden geconstateerd.

Zie ook het pleidooi van Shanafelt et al. (2003) voor training in ‘self-awareness and
healthy approaches to balancing personal and professional life’ van artsen (517), en
Kuerer et al. (2007), die wijzen op de door chirurgen beleefde samenhang tussen een
vervuld en waardevol leven en de emotionele draagkracht bij het werk. Meezenbroek
(2008) heeft in een expertmeeting gevonden dat vragen als ‘Wat raakt jou in het werk?’
zowel de gevoeligheid voor de zingevingsdimensie bij de patiënt ondersteunt als de
ervaring geeft zinvol te werken (p. 87).
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Hierop ben ik eerder ingegaan in samenhang met de ontvankelijkheid van
zorgverleners en de verschuiving van gerichtheid op de patiënt naar die op de relatie
tussen patiënt en zorgverlener. Zie p. 10; 4.1.
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Zie 1.13.
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Zie 7.2 en 8.3.
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In de vorige hoofdstukken heb ik laten zien dat zorgverleners zich ontvankelijk
opstellen en daardoor motivatie en kennis verkrijgen. Door hun ontvankelijkheid ervaren zij dat de contacten voor hen een bepaalde waarde hebben. Dit
hoofdstuk onderzoekt specifiek deze waarde-ervaringen en toont daarmee de invloed die ontvankelijkheid heeft op de ethiek van zorgverleners. Het onderzoekt
verder in hoeverre deze waarde-ervaringen ertoe bijdragen dat zorgverleners menen betekenisvol te werken en te leven.
In dit hoofdstuk tracht ik de volgende vragen te beantwoorden: wat kenmerkt
de waarde-ervaringen van zorgverleners? Daarmee wordt de specifieke aard en
inhoud van deze ervaringen onderzocht. Bovendien wordt de vraag gesteld hoe
persoonlijke waarde-ervaringen zich verhouden tot professionele waarden. Het
persoonlijke met het professionele in verbinding te brengen, vraagt van zorgverleners een zekere reflectieve inspanning. Om te begrijpen van waaruit deze
inspanning ondernomen wordt, stel ik de vraag wat de motivatie of drijfveer van
zorgverleners is en wat zij door hun waarde-ervaringen verkrijgen.
Om dit te illustreren belicht ik eerst de diversiteit van waarde-ervaringen.
Hierbij is een verbinding te zien tussen waarden en emoties. Omdat traditionele
professionele waarden verbonden zijn met rationaliteit (Hijdra & Vermeulen,
2008, 208), wordt de verbinding van waarden met emoties vervolgens verkend
met behulp van de filosofe Martha Nussbaum (2001). Waarden die zorgverleners in de interviews gebruiken voor de beschrijving van hun professionaliteit
vergelijk ik met de tendens om hun persoonlijke waarden juist van de rede te
scheiden en als gevoel weer te geven. Dit kan worden verklaard onder verwijzing
naar Charles Taylor (2007), die de historische ontwikkeling van een dergelijke
scheiding tussen waarde en gevoel beschrijft. Ik plaats de uitspraken uit de interviews in relatie tot professionele zienswijzen en opvattingen uit de bio-, deugden zorgethiek. Vervolgens ga ik in op het belang van waarde-ervaringen voor
zorgverleners. Tot slot wordt van hieruit een antwoord geformuleerd op de vraag
welke rol ontvankelijkheid speelt als voorwaarde bij hun ervaring waardevol te
werken.

8.2

Waarde-ervaringen van zorgverleners
zijn onderling verschillend

In de interviews valt de grote diversiteit van waarde-ervaringen op als zorgverleners vertellen wat zij uit patiëntencontacten verkrijgen. Dit komt bijvoorbeeld
tot uitdrukking als zij benoemen welke patiënten hen inspireren en motiveren.
Zo haalt de een zijn inspiratie uit het contact met kinderen, terwijl de ander juist
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gemotiveerd wordt door mensen die zich aan het einde van hun leven bevinden,
door patiënten met kanker of door grootouders die op de achtergrond blijven.
Op de vraag waarom zij voor het werk met een bepaalde patiëntengroep hebben
gekozen, vertellen zij onder andere:160
Arts R9: Oude mensen, die in staat zijn om alle generaties te blijven
boeien. Die met alle mensen gewoon verbindingen kunnen aangaan.
Zo zou ik zelf oud willen worden.
Verpleegkundige R10: Mensen met kanker … Hoe die mensen in het
leven staan, hoe ze daarmee omgaan. Weet je wel, ze zeuren nooit. Ze
genieten van kleine dingen. Ze zijn heel dankbaar. Ze hebben een heel
levensverhaal. Ja, hoe ze gewoon toch nog knokken voor hun leven, of
het kunnen loslaten. Ik vind het gewoon heel bijzonder.
Verpleegkundige R11: Ik vind het indrukwekkend: kinderen geloven
gewoon dat ze dingen kunnen, en dan gaan ze er ook gewoon voor.
Volwassenen geloven ook in zichzelf, maar daar is altijd sprake van een
‘maar’, van een barrière.

Deze diversiteit kan men wellicht terugvoeren op persoonlijke voorkeuren of smaken, maar er lijkt meer aan de hand te zijn: de zorgverleners drukken specifieke
kwalitatieve en hiërarchisch geordende ervaringen uit (variërend van onbelangrijk via enigszins belangrijk naar belangrijk). Kinderen, patiënten met kanker of
ouderen hebben voor hen een bepaalde waarde. Zo waarderen zij eigenschappen
zoals ‘verbindingen aan kunnen gaan’, ‘een heel levensverhaal hebben’, ‘erin geloven dingen te kunnen doen’ positief. De waarden die zij belangrijk vinden, zijn
dus een onderdeel van hun persoonlijke voorkeur.
Hoe worden deze persoonlijke waarde-ervaringen vanuit professioneel
oogpunt gewaardeerd? Zoals wij eerder zagen in hoofdstuk 4 en 6 menen Tronto
(1993) en Arendt (1994) dat persoonlijke waarden doorgaans tot de privésfeer
worden gerekend. Ook in de opleidingsliteratuur (Silverman et al., 2006; De
Haes et al., 1999; Schouten, 2004; Cox et al., 2008; Van Esch et al., 2007) is een
tendens zichtbaar om persoonlijk ervaren waarden ten behoeve van de gerichtheid op de patiënt te willen ‘parkeren’. Het professionele standpunt van de genees- en verpleegkunde hanteert voor een groot deel waarden zoals wij die in de
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Ten gunste van de variëteit geef ik in dit hoofdstuk vaak meerdere korte citaten weer.
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principe-ethiek (Beauchamp & Childress, 1983) aantreffen. Het legt onder andere de nadruk op autonomie, rechtvaardigheid en algemene menslievendheid.
De visie dat de persoonlijke waarden van zorgverleners op de achtergrond zouden moeten blijven heeft tegenwoordig wel aan invloed ingeboet. Dit is te zien
aan de grotere aandacht voor normatieve professionaliteit, zorgethiek en projecten zoals Waardevol werk of relationship centered care. Medisch ethicus Henk ten
Have (Ten Have et al., 2009, 46) meent bijvoorbeeld dat de nadruk op universele waarden te maken heeft met het heersende mensbeeld in de medische ethiek.
Volgens hem wordt hier de mens voornamelijk als een complex mechanisme beschouwd. Hij pleit voor een verschuiving van dit beeld. Goede professionele zorg
wordt in zijn ogen gekenmerkt door zorg verlenende en ontvangende mensen die
waarden ervaren (zowel positief als negatief ).
Dit wordt ook zichtbaar in de interviews. Zorgverleners vinden hun eigen
waarde-ervaringen juist belangrijk voor patiëntenzorg (‘Als je als arts nooit meer
ergens door geraakt wordt, moet je jezelf achter de oren krabben of je nog goed
bezig bent’, 5.3). Tegelijkertijd echter is de waarde-ervaring niet alleen goed voor
de kwaliteit van de zorg, maar blijken zorgverleners ook iets waardevols voor
zichzelf te kunnen verkrijgen. Dit laten de citaten hierboven zien (‘zo zou ik zelf
oud willen worden’, ‘ik vind het gewoon heel bijzonder’, ‘ik vind het indrukwekkend’). In deze uitspraken is terug te vinden wat waarde-ervaringen typeert:
zorgverleners zijn niet neutraal, maar vergelijken en beoordelen ook steeds wat
zij waarnemen.

8.3

De verbinding van emoties, waarden en reflectie
is een kenmerk van waarde-ervaringen

Voordat de concrete inhoud van deze waarde-ervaringen aan een nader onderzoek wordt onderworpen, is het nodig om verder in te gaan op de aard van deze
ervaringen. Hierdoor worden namelijk verschillen en overeenkomsten zichtbaar
tussen de waarden zoals zorgverleners die ervaren en de professioneel gestelde
waarden. Bij de ervaring van iets van waarde kunnen wij reflectieve en emotionele aspecten onderscheiden. In de onderstaande interviewfragmenten wordt de
verbinding van deze twee aspecten zichtbaar.
Verpleegkundige R11: Ik vind het vak prachtig. Ik doe het met heel
veel liefde, en dat hoop ik ook nog jaren te kunnen blijven doen. Puur
omdat ik mensen iets kan bieden. Omdat ik ze iets kan geven. Iets wat
ze niet ergens anders kunnen halen.
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Arts R21: Als je mij gaat analyseren, dan haal ik er misschien ook iets
uit wat ik voor mezelf nodig heb, dat kan natuurlijk. Maar het is ook
gewoon … het is een eer, dat is het. Er ligt nu een aantal patiënten van
wie ik echt weet dat hun situatie me raakt. Dat het me echt pijn doet
op het moment dat een van hen overlijdt. Dat gaat gebeuren, dat weet
ik. Ja, kun je zeggen, dan ga je te ver … anderzijds ben ik ook blij dat
ik kan zeggen dat ik dat nog wel kan voelen. Dat een patiënt voor mij
niet een soort object is, zeg maar.

Deze zorgverleners geven aan dat zij hun emoties toelaten en dat zij emotionele
reacties waardevol vinden voor zichzelf. Het valt dan ook op dat de in de hoofdstukken 1 en 5 beschreven eis van professionele onthechting hier niet wordt
nageleefd. Bij waarde-ervaringen zijn waarden juist verbonden met emoties (‘het
raakt me’, ‘dat het me echt pijn doet’, ‘ik vind het vak prachtig’). Hier speelt zo
te zien ontvankelijkheid (‘het doet me pijn’, ‘het raakt me’) een grote rol. Deze
uitdrukkingen kunnen worden beschouwd als waarde-ervaringen, omdat ze niet
neutraal zijn, maar een bepaalde waarde toekennen aan de dingen die tot het
mens-zijn behoren, zoals verlies, lijden, ontwikkeling en geluk. Zo zegt een zorgverlener het niet goed te vinden dat de patiënt ‘een soort object’ zou zijn (R21).
Een ander vindt het goed om er in moeilijke tijden ‘gewoon voor te gaan’ (R11,
8.2).
Ontvankelijkheid heb ik in het vorige hoofdstuk beschreven als behorend
bij de waarneming die het zorgverleners mogelijk maakt om in contacten iets te
kunnen ervaren, bijvoorbeeld het lijden van iemand anders. Bij ervaren hoort
voelen en reflecteren. In het gevoel dat zich op een object richt, zit al een waardeervaring besloten (‘prachtig’). Deze kan door reflectie worden bijgesteld of gestuurd (‘je kunt zeggen dat … anderzijds ben ik ook blij dat …’). De intensiteit
van de ervaring en het belang van de waargenomen waarde dienen daarbij als
motor voor de reflectie.
Zorgverleners kunnen zelf greep krijgen op deze ethische dimensie doordat zij reflecteren (‘ik vind’, ‘ik hoop’, ‘als je mij gaat analyseren’, ‘dat weet ik’)
en op grond daarvan correcties aanbrengen (‘dan ga je te ver’). De citaten maken
zichtbaar dat het bewuste waarnemen van de eigen emoties en waarden een voorwaarde is voor deze vorm van controle.
We zagen in de interviews een grote diversiteit aan persoonlijke waardeervaringen. Deze ervaringen ontstaan door een ontvankelijke waarneming en
worden op een reflectieve wijze door zorgverleners zelf geëvalueerd en eventueel
gecorrigeerd.
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8.4

Emotioneel beleefde waarden als tegenhanger van
voornamelijk rationeel beargumenteerde waarden

Om meer te weten te komen over de manier waarop waarde-ervaringen zich
tot professionele waarden verhouden, worden ze in deze paragraaf vergeleken
met de manier waarop zorgverleners professionele waarden hanteren. Daarvoor
ga ik eerst in op de verhouding tussen het persoonlijke (private) en het professionele (publieke). Dit doe ik met behulp van de principe-ethiek en de visies
van Martha Nussbaum en Charles Taylor op waarde-ervaringen in relatie tot
emoties. Ik neem hun visies daarna mee in de analyse van de interviews waarin
zorgverleners hun professionele houding schetsen.
In het eerste hoofdstuk161 werd duidelijk dat professionele waarden in de
gezondheidsethiek voor een aanzienlijk deel bestaan uit principes en deonto
logische waarden zoals zij in de principe-ethiek worden benoemd (Bentham,
1789; Beauchamp & Childress, 2009), terwijl aan de waarde-ervaringen van
zorgverleners weinig ruimte wordt toegekend. Een verklaring hiervoor zou de
vrees kunnen zijn voor een vermeende storende werking van willekeur door persoonlijke waarneming en mogelijke bevoordeling of benadeling bij het behandelen. In het bovenstaande werd echter aangeduid dat waarde-ervaringen van
zorgverleners gekenmerkt worden door een functionele relatie tussen gevoelens
en waarden.
Deze verbinding zal nu nader worden bekeken, aan de hand van de gedachten van de hedendaagse Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum. Zij beargumenteert dat gevoelens en waarden zich in een hechte verhouding tot elkaar
bevinden.162 Zij meent zelfs dat er geen (waarde)oordelen kunnen bestaan als er
geen sprake is van emoties. Zo is bijvoorbeeld empathie op zich slechts de verbeeldende reconstructie van de ervaring van iemand anders. Compassie gaat een
stap verder: zij houdt naast invoelen het oordeel in dat het lijden van de ander
als ‘niet goed’ moet worden gewaardeerd.163
161

Zie 1.11 en 1.12.

‘In short, most of the time emotions link us to items that we regard as important
for our wellbeing, but do not fully control. (…) (t)he acceptance of such propositions
says something about the person: that she allows herself and her good to depend upon
things beyond her control, that she acknowledges a certain passivity before the world’
(Nussbaum, 2001, 43 e.v.; mijn cursivering).

162

Deze morele inmenging wordt door aanhangers van de stoïcijnse traditie (Kant,
Nietzsche) afgekeurd. Door hen worden de aan gevoelens gebonden waardeoordelen
met een negatieve connotatie (niet helder, niet verbonden met gedachten, niet
communiceerbaar) als niet-rationeel beoordeeld.
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Nussbaum bekritiseert, evenals de eerder besproken Tronto (hoofdstuk 4) en
Arendt (hoofdstuk 6), de hedendaagse, westerse veronderstelling dat emotionele
waarden uitsluitend zouden behoren tot het privédomein van het persoonlijke
leven. Daarmee keert ze zich tegen de scheiding tussen emotionele waarden die
waargenomen worden door ontvankelijk te zijn en waarden die uitsluitend ratio
neel beargumenteerd worden.
Om te begrijpen wat deze scheiding betekent voor de persoon van de
zorgverlener verwijs ik ook naar de visie van de Canadese filosoof Charles Taylor,
die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de beschouwing van waarden in
het moderne mensbeeld. Hij interpreteert deze hermeneutisch, dat wil zeggen
vanuit de waarden die mensen zelf toekennen. Zij zijn volgens Taylor altijd zowel
subjectief als ook intersubjectief, door de culturele uitwisseling tussen personen. Om aan de concrete betekenisvolle ervaringen van mensen recht te kunnen
doen, moeten waarden en emoties volgens hem geesteswetenschappelijk worden
benaderd en niet slechts met behulp van door natuurwetenschappen geïnspireerde theorieën. Vanuit de geschiedenis van de geesteswetenschap gekeken ziet
Taylor een ontwikkeling in het mensbeeld van de klassieke oudheid in de richting van de tegenwoordige (post)moderne scheiding van waarden en emoties.164
Nog in de achttiende eeuw worden gevoelens namelijk beschouwd als normatief.
Zij geven toegang tot
het ontwerp der dingen, dat het werkelijk constitutieve goede is dat
goed en kwaad bepaalt. Deze gevoelens kunnen, als zij ontsporen, door
de rede worden gecorrigeerd, maar de inzichten die zij geven, kunnen
niet door die van de rede worden vervangen. (Taylor, 2007, 384)

Het valt op dat juist de cartesiaanse scheiding tussen rede en waarden aan de
ene kant en emoties aan de andere kant ertoe leidt dat waarden voortaan als universeel geldend worden opgevat. Ze zijn niet langer aan een specifieke, unieke
persoon gebonden. Tegenover deze universele waarden staan nu de emoties, van
waaruit iets voor een specifieke persoon aangenaam of onaangenaam is. Deze
emoties worden als richtinggevend beschouwd voor individuele keuzes. Ze

‘Voor mensen uit de klassieke oudheid gold dat de natuur ons een orde biedt die ons
ertoe beweegt deze orde lief te hebben en te concretiseren, tenzij we verdorven zijn. De
moderne visie bevestigt de natuur echter als de bron van de juiste impuls of het juiste
gevoel’ (Taylor, 2007, 385).
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 oeten echter worden beheerst en beperkt tot het privédomein. Zij zijn betrekm
kelijk en geven slechts iemands persoonlijke voorkeur aan.165
Deze visie vinden wij ook terug in de uitspraken van de interviews. Hier
blijken gevoelens, waarden en rede vaak als van elkaar gescheiden te worden
beschouwd. Dit leidt er soms toe dat zorgverleners schakelen tussen twee visies
die ogenschijnlijk niets met elkaar gemeen hebben, zoals we zullen zien in de
onderstaande voorbeelden. Zorgverleners beoordelen hun waarde-ervaringen die
met hun eigen emoties zijn verbonden dan ook eerder negatief. Zij zijn in hun
ogen niet bevoegd om hun gedrag te sturen, zolang zij niet door de rede kunnen
worden beheerd (‘je mag niet vinden dat …’). Opvallend is echter dat aan de andere kant juist het omgekeerde gebeurt. Pure emoties, zonder dat deze expliciet
met een waarde worden verbonden, fungeren soms als enige rechtvaardiging voor
bepaalde keuzes of gedrag (‘ik vind het prettig om …’). Redelijkheid krijgt op
deze wijze geen expliciete plek in de waarde-ervaring. Wat de waarden betreft die
met emoties verbonden zijn, geven zorgverleners vaak aan dat zij er voorzichtig
mee zijn en dat zij de patiënt niet vanuit deze waarden willen beoordelen.
Arts R15: Ik respecteer de mens als entiteit met alles erop en eraan,
misschien gekkigheden, of ook dingen waar ik het niet mee eens ben,
of dingen waarvan ik denk: dat had wel een beetje anders of beter
gekund.
Verpleegkundige R17: Maar je moet je ook realiseren dat wat voor mij
belangrijk is, voor andere mensen misschien niet belangrijk is. En wat

Zie Alasdair MacIntyre, die ‘personages’ beschrijft die representaties zijn van hun
cultuur. Anders dan bij een individu worden bij een personage de morele kenmerken
volledig van buitenaf opgelegd. Volgens MacIntyre zijn de Manager en de Therapeut
typische figuren van deze tijd. Beiden wissen in zijn ogen het verschil uit tussen
datgene wat wel en datgene wat niet kan worden gemanipuleerd (wat maakbaar is en
wat niet). De waarde van de uitkomst van hun ingrepen staat voor beiden verder niet
ter discussie: ‘Neither manager nor therapist, in their roles as manager and therapist,
do or are able to engage in moral debate. (…) [They] restrict themselves to the realm in
which rational agreement is possible’ (MacIntyre, 2007, 30).
Deze figuren beroepen zich juist op de noodzaak om buiten morele oordelen te blijven
– volgens MacIntyre doen zij dit omdat ze niet langer over criteria beschikken om
hierover te kunnen oordelen. Daarmee staan zij in de traditie van het denken van na de
Verlichting, dat afstand wil nemen van een teleologische kijk op de menselijke natuur.
‘All reject any teleological view of human nature, any view of man having an essence
which defines his true end. (…) [They] eliminate any notion of man-as-he-could-be-ifhe-realized-his-telos’ (p. 54).
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dat betreft denk ik dat je heel veel bij de patiënt zelf vandaan moet
laten komen.
Arts R8: En ik denk dat je een punt moet bereiken waarbij je grondhouding is dat je niet moet vinden dat de patiënt zeurt.

In bovenstaande uitspraken worden professionele waarden eerder op een cognitieve wijze uitgedrukt (‘je moet je realiseren dat …’, ‘ik denk dat je moet bereiken
dat …’). Ook het streven naar neutraal respect valt op (‘Ik respecteer …’). Het
is de vraag of het bij deze professioneel erkende waarden om waarde-ervaringen
gaat of eerder om toepassingen van rationeel beargumenteerde waarden. Om dit
te verder te onderzoeken, moet worden bekeken welke waarden zorgverleners
noemen als zij goede professionaliteit beschrijven.

8.5

Zorgverleners willen waardeneutraal zijn – maar zijn
emotioneel

De waarden die zorgverleners hanteren om hun visie op goede professionaliteit uit te drukken, corresponderen met de pluriforme uitgangspunten van het
utilitaristische denken: aan waarden wordt ten gunste van optimale vrijheid
een privaat karakter toegeschreven. Vanuit het belang van objectiviteit in de
patiëntenzorg moeten persoonlijke waarde-ervaringen in het publieke domein zo
veel mogelijk buiten beschouwing worden gelaten. Dit is bij zorgverleners zichtbaar als zij bijvoorbeeld zeggen dat ze zich niet negatief geraakt willen voelen als
hun waarden door de patiënt worden aangetast (‘niet vinden dat iemand zeurt’).
Het streven om het ervaringsgebied van de patiënt en dat van zorgverlener
op die manier van elkaar te scheiden en patiënten waardevrij te bejegenen (‘niet
je eigen waarden opleggen’) staat echter op gespannen voet met de professionele
waarde de patiënt ‘recht’ te willen doen. Dit wordt immers als noodzakelijke
voorwaarde gezien voor diens welbevinden. In hoofdstuk 6 stelden we vast dat
zorgverleners zich juist via hun eigen waarde-ervaring kunnen invoelen in hun
patiënten. Toch noemen zij hier in samenhang met hun professionaliteit het streven naar objectiviteit, wat voor hen betekent dat zij de waarden van de patiënt
leren kennen zonder erover te oordelen. Aan het ervaren van de eigen emoties en
waarden wordt dan geen aandacht besteed, of ze worden ‘geparkeerd’. Als ook
de waarden van de patiënt op die manier ‘gerespecteerd’ worden, creëert dit een
afstand die de onderliggende verhouding van persoon tot persoon niet erkent.
Het beperkt van daaruit de mogelijkheid van zorgverleners in hun uitwisseling
met patiënten om informatie te geven en te ontvangen.
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Dat zorgverleners aan de andere kant hun persoonlijke waarden uitdrukken in
termen van emoties kan worden opgevat als een vorm van terugtrekking in het
privégebied. Ik zie dit als tegenhanger van de gewenste professionele onbevooroordeeldheid. Zorgverleners beroepen zich dan zodanig op hun gevoelens dat
deze juist als (enige) legitimatie worden aangevoerd voor hun persoonlijke keuzes in het handelen (‘waar ik blij van word’, ‘(geen) prettig gevoel’), en een
waarde-ervaring wordt dan niet expliciet genoemd.
Arts 12: Waar ik voornamelijk blij van word, dat is als mensen ineens
bijvoorbeeld iets zelfredzamer worden. Of zelf een manier vinden om
dingen te doen. Volgens mij gebruiken ze daar in de psychotherapie de
term empowerment voor, dat mensen dus iets zekerder in hun schoenen
komen te staan. Iets beter doen, een eigen manier weten te vinden om
dat te doen en te handhaven.
Arts R13: Maar het gevoel dat iemand totaal afhankelijk van je is, dat
is geen prettig gevoel. (…) Ik vind het prettig als ik iemand kan helpen, maar als de patiënt totaal van mij afhankelijk is, daar zou ik erg
ongelukkig van worden.

De professionele, neutrale houding en de persoonlijke, puur emotionele houding hebben een gemeenschappelijke voorwaarde: zorgverlener en patiënt bevinden zich in ruimtes die van elkaar gescheiden lijken. Deze scheiding is vooral
te vinden bij waarde-ervaringen die zorgverleners vaak in samenhang met hun
professionaliteit noemen. Hierbij gaat het om de liberale waarden zoals autonomie (‘zelfredzaam’, ‘onafhankelijk’), respect (‘niet vinden dat de patiënt zeurt’) en
gelijkwaardigheid (‘we zijn allemaal gelijk’).166 Bij de waarden die volgens zorgverleners professionaliteit kenmerken, moet dan ook eerder worden gesproken
over abstract gestelde dan over concreet ervaren waarden. Professionele waardeervaringen van zorgverleners zouden juist moeten worden gekenmerkt door de
verbinding van professioneel erkende waarden en persoonlijke emoties. In het
voorgaande hebben we kunnen zien dat zorgverleners hun waarde-ervaringen in
professioneel opzicht minder als waarde formuleren dan als (puur) persoonlijk
gevoel, in het veilige gebied van de persoonlijke beleving waarover niet te twisten
valt.

Zie principe-ethiek, 1.11. Verpleegkundige R7: ‘En waarom zou ik meer zijn dan
diegene die tegenover me zit? Nee, we zijn allemaal gelijk, en die mevrouw heeft
toevallig een probleem waar ik iets van weet. Dus dan ga ik haar helpen.’
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8.6

Waarde-ervaringen worden in de biomedische
ethiek anders gewaardeerd dan in de zorgethiek

Hoe is het te begrijpen dat zorgverleners zich met het oog op eigen waardeervaringen terugtrekken in het puur persoonlijke? In de biomedische ethiek167
wordt weinig ruimte geboden aan persoonlijke waarde-ervaringen. Deze ethiek
legt immers de nadruk op de juiste functie van handelingen. De sferen van de patiënt en van de zorgverlener mogen, zoals wij in sommige visies (Schouten, 2004;
RVZ, 2009; Silverman et al., 2006) zagen, slechts onder strikte voorwaarden met
elkaar in contact komen. Dat heeft invloed op zowel de aard als de inhoud van
de uitwisseling. Toch is tegenwoordig ook hier meer openheid te vinden voor
een herbezinning op deugden en de invoering van elementen uit de zorgethische
visie (zie de toevoegingen op dit gebied in de editie van 2009 van Beauchamp
& Childress). Het gaat in de patiëntenzorg immers niet slechts om het juiste
handelen met het oog op het behoud of bevorderen van lichamelijk welzijn,
maar ook om de in morele zin goede wijze waarop dat gebeurt. Patiënten moeten
zorgverleners kunnen vertrouwen, en dit vertrouwen hangt af van het karakter
en de deugden die een zorgverlener laat zien (Beauchamp & Childress, 1983).
Als zorgverleners en hun professionele normen uitgaan van gescheiden
ruimtes (Sloterdijk, 2011, hoofdstuk 2), ontvangen zij slechts wat beantwoordt
aan de door hen van tevoren vastgestelde criteria. Een voorbeeld hiervoor is de
voorkeur voor ‘informatie’, soms verkregen door middel van gestandaardiseerde
checklists. Deze filteren informatie met het oog op een bepaald nut. Hierdoor
hebben zorgverleners echter minder aandacht voor het verkrijgen van onverwachte informatie en voor uiteenlopende interpretatiemogelijkheden op grond
van verschillen tussen hun eigen waarden en die van de patiënt. Ontvankelijkheid voor de eigen waarde-ervaring wordt daarbij niet gestimuleerd.
Zoals in hoofdstuk 1168 werd getoond, breiden de deugd- en zorgethische
visies deze kijk op goede zorgverlening uit. Zij schenken namelijk ook aandacht
aan de persoon van de professionele zorgverlener. De zorgverlener is in deze visies een waarde toekennend onderdeel aan de zorgrelatie, dat (delen van) de zorg
relatie persoonlijk als waardevol ervaart en mede op grond daarvan nieuwe ervaringskennis verkrijgt. Deze visie wordt door de zorgethiek geplaatst in de context
van het streven naar een in haar optiek menswaardige samenleving. Zorgethica
Annelies van Heijst (2005, 10-13) pleit ervoor ‘zorgpraktijken open te leggen als
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Zie 1.11.
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Zie 1.12 en 1.13.
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ethisch geladen manieren van doen’, waardoor ook bespreekbaar wordt wat men
als goed beschouwt. Zo ziet zij, aansluitend bij Arendt en Sloterdijk, de zorg als
‘een wijze van vorm geven aan de wereld, stichten van gemeenschappelijkheid en
scheppen van sfeer.’ Behalve afhankelijkheid speelt in haar ogen ook ‘áánhankelijkheid tussen de zorgverlener en de zorgontvanger, over en weer’ een rol.

8.7

Waarde-ervaringen motiveren en sturen zorgverleners

Tot nu toe heb ik de aard van waarde-ervaringen in de zorgrelatie onderzocht, en
de manier waarop deze zich verhouden tot de professioneel gestelde waarden. Nu
zal ik meer aandacht besteden aan de inhoud van de waarde-ervaringen zelf, om
uiteindelijk te kunnen bepalen welk nut waarde-ervaringen hebben voor zorgverleners.
Verpleegkundige R19: Als ik een jonge moeder zie die doodziek is,
dan denk ik: dit is vreselijk. Ja, dan komen bij mij de tranen, en die
verstop ik niet, want anders houd ik het niet vol. Dus de patiënten zien
ze ook. En doordat je je kwetsbaar opstelt, krijg je ook heel veel terug.
Ze herkennen het. En dat voelt ook als een herkenning van je eigen
verdriet dat je in het verleden hebt meegemaakt. Dus dat is ook heel
bijzonder. (…) Maar het blijft professioneel, want anders gaat het niet.
Ik kan heel ver gaan, maar ik heb mijn eigen grenzen. En als ik dan bij
iemand sta en ik vind dat het leed te dicht bij me komt, dan vraag ik of
ik een paar dagen op een andere kamer kan staan.
Arts R12: Iemand die honderd keer vergeefs heeft geprobeerd om te
stoppen met roken … nou ja, niets zegt mij dat het de h
 onderdeneerste
keer óók niet lukt (…) Dingen zijn niet steeds hetzelfde. En die persoon is ook niet steeds hetzelfde. Dat geeft mij wel veel plezier (…),
omdat het ook het oordeel er een beetje van afhaalt. (…) Als arts kun
je bijna niet oordeelsvrij zijn, omdat je toch ook diagnoses moet stellen
en moet handelen op basis van je oordeel ergens over. Maar het maakt
wel dat ik zo oordeelsvrij mogelijk ben.

De waarde-ervaringen van deze zorgverleners hangen samen met het kunnen
invoelen van moederschap en verlies, van verslaving (roken) en van pogingen
om het leven zelf vorm te geven (proberen te stoppen met roken). In samenhang
met de onderzoeksvraag wat zorgverleners in de contacten met patiënten krijgen,
verwoorden zij ervaringen die morele connotaties hebben, zoals iets vreselijk
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v inden, meevoelen, meelijden, zich kwetsbaar willen opstellen, herkenning krijgen, erkenning geven, grenzen stellen, te dichtbij komen, plezier hebben, oordeelsvrij zijn en de patiënt in zijn waarde laten.
Op die manier komen hier impliciet morele vragen aan de orde over persoonlijke waarden (hoe om te gaan met verslaving?) en wat in professionele zin
ethisch goed handelen zou zijn (niet oordelen). De waarden die zorgverleners
zelf in samenhang met hun handelen ervaren en – soms met een zekere schroom
– noemen, zijn waarden die voor hen van groot belang blijken te zijn. Voor een
deel hebben zij universele geldigheid, maar zij zijn niet uniform: elke zorgverlener legt de nadruk op andere waarden.
Deze voor mensen belangrijke grondwaarden worden in de filosofie fundamentele of laatste waarden genoemd169 of zelfs hyperwaarden170. Charles Taylor
(2007) meent dat men over deze waarden niet kan argumenteren met iemand
die er ongevoelig voor is; het zijn waarden die uiteindelijk buiten het bereik van
de rede vallen en intrinsiek goed worden gevonden. Bij zorgverleners zijn zulke
waarden zichtbaar in de gevoelens waar zij in patiëntencontacten niet omheen
kunnen.
Verpleegkundige R18: Ja, maar rechtvaardigheid is voor mij de drijf
veer van het zijn. Zonder rechtvaardigheid gaan we ten onder. Ik val
ook wel eens uit mijn rol, maar ik probeer mezelf dan wel heel snel
weer te herstellen.
Verpleegkundige R11: Ja, ja, we hebben allemaal talenten gekregen, en
als we die op de juiste plekken gebruiken, dan is de wereld denk ik nog
mooier. Ja, daar ben ik van overtuigd. (…) In de Bijbel staat: je moet
mensen behandelen zoals je zelf ook graag behandeld wilt worden. En
dat is de afgelopen jaren mijn uitgangspositie geworden: als ik met res
pect behandeld wil worden, dan moet ik mensen eerst zelf met respect

Zie Van Bortel (2004), 13 over ‘laatste woorden’, waarmee hij verwijst naar Rorty en
Taylor over ‘hyperwaarden’ (Taylor, 2007, 161) en intrinsieke waarden die te maken
hebben met ‘het onderwerp welk soort leven het waard is geleefd te worden’ (Taylor,
2007, 53).
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Taylor (2007), 127: ‘Onze aanvaarding van hyperwaarden staat in verband met het
feit dat we erdoor worden bewogen’ (cursivering Taylor).
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behandelen. En ik wil ze graag iets te bieden hebben. En om mensen
iets te kunnen bieden, moet je daar wel voor openstaan.

Deze uitspraken tonen aan dat zorgverleners iets ervaren wat voor hen van wezenlijk belang is. Het geeft hun de morele impulsen om het leven op een door
hen goed geachte wijze vorm te geven. De waarde-ervaringen sturen daarbij hun
gedrag. Zo zeggen zij bijvoorbeeld dat zij hun talenten willen inzetten, dat zij
van belang willen zijn en willen bijdragen aan een rechtvaardige wereld. Het zijn
dus hun drijfveren die maken dat zij ‘ergens voor gaan’171 en waarmee zij denken
verschil te kunnen maken. Met Sloterdijk in ons achterhoofd kunnen we dit
begrijpen als de inzet om te oefenen, zich te bekwamen in de uitvoering van hun
bezigheden op professioneel en op persoonlijk gebied en zich in te zetten voor de
verbetering van de kwaliteit van hun leven en handelen. Deze inzet ontstaat immers doordat men zich openstelt voor de ervaring van de eigen status quo en de
ervaring toelaat ‘dat het anders kan en moet’. Hoe zorgverleners willen oefenen,
geven zij veelal aan door de richting te noemen waarin ze zich willen ontwikkelen (‘talenten op de juiste plekken gebruiken’ (R11)). Daarbij zijn de doelen
zowel van waarde voor de zorgverlener zelf als voor een groter geheel, zoals de
samenleving (‘rechtvaardigheid’ (R18)).

8.8

Zorgverleners krijgen betekenis

Maar waarom zouden zorgverleners eigenlijk voor de ervaring van deze waarden
ontvankelijk (willen) zijn? Uit de bovenstaande citaten blijkt immers dat het
hen potentieel kwetsbaar maakt: zij kunnen gekrenkt worden (‘ik val ook wel
eens uit mijn rol’) en het houdt voor hen een verplichting in (‘als ik met respect
behandeld wil worden, moet ik …’). Ik poneer in dit proefschrift de stelling dat
zorgverleners zich als persoon verrijkt voelen als zij zich kunnen inzetten voor
het behoud (of de verbetering) van datgene wat zij waardevol vinden. Er staat
voor hen iets op het spel: als zij vertellen welke ervaringen voor hen persoonlijk
waardevol zijn, laten zij een minder vrijblijvende opstelling zien dan ten aanzien
van hun professioneel gestelde waarden. Wat hen in de contacten voldoening
geeft, is geen bijkomstigheid bij wat voor de zorgverlening belangrijk gevonden
wordt. Het gaat om dingen die in hun ogen van wezenlijk belang zijn en die zij
ook als zodanig direct ervaren. Zo komt ontvankelijk zijn expliciet ter sprake als

Zie ook Kole en De Ruyter (2007), 3. Zij gaan in op de ‘aspiratiedimensie’, die
zich anders dan in de dominerende plichtethiek richt op het morele optimum (in
tegenstelling tot het morele minimum).
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zorgverleners erop wijzen hoe zij zich in hun eigenwaarde erkend voelen door
goede contacten met hun patiënten.
Arts R5: In sommige gesprekken stellen mensen zich echt bloot in wat
waarschijnlijk de meest kwetsbare fase van hun leven is. Je mag aannemen dat mensen zoiets nooit meer meemaken in hun leven. En dat
maken ze dan met míj mee. Ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Het
is een voorrecht dat ik daarbij ben.
Verpleegkundige R10: Ik vind het fijn dat de patiënten het gewoon
prettig vinden dat ik er ben, snap je? Dat ik ook wel de moeite waard
ben, dat ze waarderen wat ik doe.

Ik kom nu terug op het eerder172 benoemde onderscheid tussen waarden en gevoelens en wil preciseren of er een verschil is met het verkrijgen van ‘gewoon’
aangename gevoelens. Vanuit meer instrumenteel denken zouden het elders
in de interviews genoemde ‘zich “happy” voelen’173, het ‘prettige gevoel’ en de
‘kracht’174 kunnen dienen als doel met het oog op ‘welbevinden’.175 In bovenstaande voorbeelden wordt echter gespecificeerd wat de onderliggende (vervulde) verlangens zouden kunnen zijn, namelijk het verlangen om van betekenis te
zijn, de waarde van ‘er te zijn voor iemand’, van ‘verantwoording te dragen’ en
van ‘verschil te maken’.176 ‘Aangename gevoelens’ die het gedrag zouden sturen,
zeggen immers niet per se iets over de inhoud van de waarde-ervaring, terwijl
deze wel steeds wordt genoemd als zorgverleners beschrijven hoe zij patiënten
waarnemen.

172

Zie 8.5.

R5: ‘Met enige regelmaat loop ik echt wel een beetje te huppelen, bij wijze van
spreken (…) Dat je je realiseert dat je positieve feedback hebt en dat je je daar happy bij
voelt.’

173

174

R7: ‘Dat geeft me dan wel weer kracht, dat ik weet waarvoor ik het doe.’

Passend bij de beoogde scheiding van sferen staan deze sensaties als het ware op zich,
los van de oorzaak. Deze is de betekenis die de ‘ontvanger’ (zorgverlener) eraan geeft.
Door geen nadruk op de waarde of betekenis te leggen, trekt hij zijn waardetoekenning
in zijn strikte privégebied. Hier is hij (volgens de liberale definitie) onkwetsbaar.
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R12: ‘Het is zwaar maar soms ook heel fijn om verantwoording te dragen. Omdat
ook dat je het gevoel geeft dat datgene wat je doet en de beslissingen die je neemt, dat
dat invloed heeft en dat het verschil maakt.’
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De ervaringen in de contacten die voor zorgverleners waardevol zijn en die hen
drijven, hebben iets gemeen: het gaat daarbij om ervaringen waarnaar kan worden verlangd (‘dat ik de moeite waard ben’), maar die niet rechtstreeks door
hen kunnen worden verworven.177 Ze vallen buiten het gebied dat beheerst kan
worden en zijn niet objectief meetbaar. Het waardevolle heeft enerzijds te maken
met dat wat de patiënt ongevraagd (en impliciet of expliciet) geeft. Anderzijds is
het ook afhankelijk van de bereidheid en het vermogen van de zorgverlener om
deze waarde-ervaringen te willen ontvangen.
Ten Have (Ten Have et al., 2009, 47 e.v.) meent dat het hierbij gaat om
antwoorden op zinvragen (wat maakt het leven betekenisvol?), die voor de heden
daagse geneeskunde problematisch zijn omdat zij zich meer op ‘oorzaakvragen’
richt. Datgene wat mensen overkomt, roept vragen op, en die ‘behoeven een persoonlijk antwoord door reconstructie van het levensverhaal of herdefiniëring van
levensdoelen.’ Daarbij worden niet slechts psychologische reacties opgeroepen,
maar zijn er – naast algemeen geldende normen – ook persoonlijke waarden in
het geding. De inhoud van deze ervaringen moet dan ook geesteswetenschappelijk worden onderzocht.
In het bovenstaande konden wij zien dat zorgverleners zich richten op
datgene wat zij als waarde ervaren, zonder het zelf eigenmachtig te kunnen bewerkstelligen. Het onttrekt zich aan hun controle en valt hun soms toe. Zorgverleners zijn er dankbaar voor (‘ik vind het een hele eer’). Wat zij op die manier
als waardevol ervaren, verbindt hen met patiënten en hun professionele met hun
persoonlijke leven. Over deze ervaring van waarde zeggen Burms & de Dijn
(1986, 16):
het fundamenteel menselijk verlangen om van waarde te zijn, ver
onderstelt de aanwezigheid van een niet-elimineerbare weerstand; zo
bijvoorbeeld verlangen we alleen maar iets te betekenen te hebben voor
iemand anders, voor zover die andere persoon onafhankelijk van ons is,
en ons in principe erkenning kan weigeren. Hieruit blijkt dat verlangen

‘Een principebenadering kan op basis van haar eigen uitgangspunten niet
beantwoorden aan ons verlangen naar erkenning. Ze tracht ons enkel aangenaam te
stemmen’ (Van Bortel, 2004, 165).

177

177

Hoofdstuk 8

naar zin niet dezelfde finaliteit heeft als de cognitieve of manipulatieve
interesse.178

De ervaring van zorgverleners dat zij van betekenis zijn, moet dan ook worden
opgevat als een ervaring die door hen wordt ontvangen. Zij kunnen eraan bijdragen, maar ze kunnen die ervaring niet afdwingen. Zij krijgen de erkenning van
hun betekenis van de patiënt, in een wederkerig proces.179 Volgens Burms en De
Dijn is de gerichtheid op de zin van belang voor de motivatie van mensen. Zij
beschouwen het reduceren van de menselijke motivatie tot uitsluitend behoeftebevrediging dan ook als een ideologische miskenning van ‘het meest eigene van
de menselijke verlangens. We komen slechts tot handelen wanneer we het gevoel
hebben dat hetgeen we ondernemen waardevol is’ (p. 19). Dat waardevolle ontstaat volgens Sloterdijk in de interactie op microkosmisch niveau (in ons geval
tussen zorgverlener en patiënt), maar ook in de sferen van het meso- (ziekenhuis)
en macroniveau (cultuur, samenleving). Hierbij kan worden gedacht aan de doelen die uitdrukking vinden in bijvoorbeeld de duur van een behandeling of het
gebruik van DBC’s (diagnose-behandelingcombinaties, codes voor het geheel
van een geleverd zorgproduct). Zij hebben zowel een weerslag op de organisatie
als op het welbevinden van individuele patiënten en zorgverleners. Burms en De
Dijn menen over dit waardevolle: ‘Menselijke wezens verlangen naar datgene
wat hen, binnen een bepaalde context, als zinvol verschijnt of hen “iets zegt”. Of
iets al dan niet aanspreekt, hangt dan niet af van de individuele keuze, maar van
collectieve, cultuurbepaalde processen’ (p. 24).

8.9

Zingeving heeft te maken met weten waar je staat

Om te onderzoeken in welk opzicht dit verlangen naar zin voor zorgverleners
van belang zou kunnen zijn en welke rol ontvankelijkheid daarbij speelt, grijp
ik terug op Taylors visie op ‘zin’. Hij onderzoekt in Sources of the Self wat hij de
‘moderne identiteit’ noemt. Hij schrijft: ‘Weten wie ik ben is een afgeleide van
weten waar ik sta’ (2007, 69). De moderne identiteit heeft volgens Taylor te
maken met de horizon ten opzichte waarvan men in staat is een standpunt in te

Zie de citaten over het niet willen hebben van afhankelijke patiënten, het relativeren
van lof en de moeite met dankbaarheid van patiënten.
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Dit is altijd een wederkerig proces. Gadamer baseert zich op Hegel als hij zegt:
‘Anerkennung muß eine wechselseitige sein. Selbstbewußtsein ist nur Selbstbewußtsein,
wenn es vom anderen her seine Bestätigung findet, aber so daß auch der andere seine
Bestätigung nur von mir her findet’ (Gadamer, 1991, 46).
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nemen. Het persoonlijke standpunt is daarbij verbonden met de mogelijkheid
om zich in de morele ruimte te oriënteren. In de ogen van Taylor gaat de ervaring
van zin gepaard met deze oriëntatie. Daarmee is zowel identiteit als zin direct
verbonden met de persoonlijke ervaring van het waardevolle.
De ervaring van zin heeft, zo hebben we al bij Burms en De Dijn gezien,
te maken met de erkenning door (iets of ) iemand die buiten onze invloedsfeer
staat. Zin kan niet worden bereikt door instrumenteel handelen van degene die
ernaar verlangt. Deze ervaring onttrekt zich aan onze directe invloedsfeer en is
verbonden met de oriëntatie op een horizon (een doel, een telos). Mensen hebben, zoals ook de filosoof Gerard Visser meent, met betrekking tot zin te maken
met niet-functionele doelen: ‘In een functionele werkelijkheid komt alles op
berekenbare wijze in dienst te staan van het effect’ (2011, 37 e.v.). Dit contrasteert met de aristotelisch-teleologische wereldorde, waarin ‘elk zijnde, op grond
van zijn bestemming, een zinvolle plek heeft binnen het geheel.’ Ook al is ons
wereldbeeld veranderd, dan nog valt zin in zijn ogen niet te construeren. Het is
‘geen doel waar je op afgaat, maar een dragende dimensie die zich opent als je
een stap achteruit doet’.
Zorgverleners lijken deze stap achteruit te doen als zij reflecteren over
moeilijke keuzes (5.7), als hen iets overkomt waarvan zij stil worden (5.7) en
als zij stilstaan bij wat zij echt belangrijk vinden (8.7). Hier worden ervaringen
zichtbaar die zowel met gerichtheid op een horizon (telos) als met ontvankelijkheid te maken hebben. Zorgverleners brengen ervaringen ter sprake die met
bovengenoemde zin te maken hebben. Hiertoe behoort ook het verlangen (de
‘passie’) om zich zinvol te kunnen ontwikkelen. Zin betrekt zich dan op het waar
maken van eigen potenties. Het is gekoppeld aan het vermogen om een stap naar
achteren te kunnen doen in de contacten met patiënten en deze op zich te laten
inwerken.
Arts R22: Maar wat ik mooi vind, is mensen die een echte passie hebben. Dus ik heb een patiënt, die gaat naar Afrika, met name naar Ghana. En die man is zo gepassioneerd. Echt altruïstisch, om daar dingen
in zekere zin goed te doen. (…) Ik vind het mooi om te horen. Je
hoort mooie projecten en denkt af en toe … soms voel je je schuldig.
(…) Maar, in zijn algemeenheid, mensen die echt ergens voor gaan:
ik heb een patiënt gehad, die was helemaal gek van klokken en van
uurwerkjes. Die vloog dus echt naar Lissabon, naar een tentoonstelling om een Diligence-klok te zien, dat was een heel bijzonder ding.
En daar ging hij dan een uur, twee uur naar zitten kijken. Daar was hij
dan een week helemaal een beetje van de kaart. (…) Dat vind ik echt
179
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schitterend. Dat soort passies. En die man was er ook echt opgewonden van. Dat hij daar naartoe ging en dat hij er geweest was. (…) Daar
heb ik wel een soort van bewondering voor, want dat lijkt me ook een
heerlijk leven. Want als je echte passie hebt, heb je ook altijd een drive
om te gaan. Ben je ook altijd in de goede flow, heb ik zo het idee. (…)
De echte passie. Dat vind ik dus mooi, vind ik leuk van mijn werk. Je
krijgt ongelofelijk veel kennis en kunde terug.

Zoals dit en voorafgaande fragmenten laten zien, vinden zorgverleners het belangrijk zich zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen door ‘echt ergens
voor te gaan’, de tijd te nemen om te ‘kijken’, de ‘dingen goed te doen’ en hun
‘kennis en kunde’ uit te breiden. Het gaat om de wenselijke ervaring in een
‘goede flow’ (R22) te zijn. Met de kenmerken die Burms en De Dijn, Taylor en
Visser noemen, herkennen we hierin de gerichtheid op of ervaring van zin.
Als zin op die manier een onderdeel is van de waarde-ervaringen in patiëntencontacten, dan wordt de samenhang tussen professionaliteit en het persoonlijke herkenbaar. Ik sluit daarbij aan bij de opvattingen over narrativiteit
van Arendt en MacIntyre (2007), die het persoonlijke leven opvaten als een
samenhangend verhaal. Arendt meent, zoals wij eerder zagen,180 dat het private
zich met het publieke verbindt door de interpersoonlijke uitwisseling in verhalen. MacIntyre beschrijft mensen als deelnemers aan een verhaal dat zich zinvol ontwikkelt. De doelen van deze persoonlijke ontwikkeling, of quest,181 zoals
MacIntyre haar noemt, staan niet (als universeel gegeven) buiten het persoonlijke verhaal,182 maar zij ontwikkelen zich in het leven zelf en veranderen daarbij
ook van vorm.
(L)ike characters in a fictional narrative we do not know what will happen next, but nonetheless our lives have a certain form which projects
itself towards our future. Thus the narratives which we live out have
both an unpredictable and a partially teleological character. (…) I can
only answer the question ‘What am I to do?’ if I can answer the prior

180

Zie 6.7.

‘The unity of a human life is the unity of a narrative quest’, MacIntyre (2007),
219. Het gaat MacIntyre om de ethische vraag ‘What is the good for me?’ Dit staat
voor hem gelijk aan ‘to ask how best I might live out that unity of life and bring it to
completion’ (p. 218).
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Zoals het kritisch wordt afgezet tegenover de ‘grote verhalen’: geloofssystemen en
ideologieën; Lyotard (1979).
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question ‘Of what story or stories do I find myself a part?’ (MacIntyre,
2007, 215 e.v.)

Deze oriëntatie op een persoonlijk leven dat wordt beleefd als een samenhangend
verhaal is zichtbaar in de uitspraken van zorgverleners. Zij geven aan dat de ervaringen met patiëntencontacten betekenisvol in verbinding staan met hun hele
leven.183 Hun werk en hun privéleven communiceren op die manier met elkaar.
Zoals in hoofdstuk 7 werd aangetoond, gebruiken zij datgene wat zij buiten het
werk leren ook in hun contacten met patiënten en omgekeerd. Deze verbinding
tussen werk en hun verdere leven heeft een positieve uitwerking op hun intrinsieke gemotiveerdheid. Dit gebeurt als zij hun eigen waarden onderkennen en
ermee kunnen werken. De risico’s van bijvoorbeeld projectie, het opleggen van
de eigen visie en het veroordelen van de waarden van de patiënt, kunnen worden
vermeden. Dit gebeurt als zorgverleners zich bewust zijn van hun eigen waarden
en van de rol die deze spelen bij het zorg verlenen.184 Zorgverleners blijven hierdoor ontvankelijk voor de morele dimensie in hun verpleeg- of geneeskundige
handelingen en in hun eigen leven. Zij oriënteren zich daarbij (ook) op datgene
wat zij als zinvol ervaren.

8.10 Ontvankelijkheid is een deugd
Tot slot kom ik terug op de rol die ontvankelijkheid speelt voor de ervaring van
waarde en zin. Door de waarde-ervaringen van zorgverleners te zien als sturende
factor in hun levensverhalen werd al het belang van ontvankelijkheid verhelderd
voor hun ontwikkeling en hun zelfbeeld. Vanuit het narratief-hermeneutisch
perspectief (vergelijk Ricœur, 1989, 97) werden hun waarde-ervaringen opgevat
als onderdeel van hun zelfbeeld als relationele individuen.
Dit perspectief op de relationele en verhalende elementen maakt ruimte
voor het belang van interpersoonlijke ervaring en daarmee voor ontvankelijkheid. We vinden dit belang eerder in de zorgethiek dan in de toegepaste ethiek.
Die laatste zoekt immers naar universalistische handelingsaanwijzingen en stelt
de vraag: ‘Wat is juist om te doen?’, terwijl de eerste zich bezighoudt met de
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R22: ‘Kijk, bij mij is mijn werk echt een onderdeel van mijn bestaan, van mijn zijn.’

De bewuste hantering van waarden kan worden bevorderd door persoonlijke reflectie
en door intercollegiale gesprekken. Moreel beraad en ethische commissies bieden de
mogelijkheid om expliciet te reflecteren over waarden.
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vraag: ‘Wat is “goed” voor een in normatieve zin “menselijke” vorm van leven?’185
Door te onderzoeken wat mensen goed vinden en waarnaar zij verlangen, kunnen menselijke verhalen geïnterpreteerd worden als een ontwikkeling die door
hen als samenhangend wordt beleefd. Zij beweegt in de richting van een al dan
niet bekend doel.186
Waarde of betekenis wordt in deze zienswijze enerzijds door ons toegekend, maar zij onttrekt zich anderzijds ook aan onze controle. De betekenis van
een voorval moet steeds voor een deel nog blijken. In dit blijken komt de ontvankelijke component tot uitdrukking. Van Tongeren (1994, 68) verwoordt dit
als volgt (mijn cursivering):
(…) iets wat betekenis heeft spreekt mij aan, heeft iets te zeggen; het
spreekt zelf, het meldt zich en dat met een normatieve pretentie. (…)
Wij geven geen betekenis, maar geven haar weer, bevestigen de be
tekenis die we daar aantreffen. (…) Ons vermogen om te verstaan, onze
verstandigheid is primair een vermogen om te vernemen, een ontvankelijkheid voor betekenis.

Ook voor zorgverleners geldt dat het beeld dat zij van zichzelf hebben vorm
krijgt in hun morele, door ontvankelijkheid verkregen ervaringen. Dit beeld is
niet statisch, maar steeds in ontwikkeling. De visie op de mens die zich in de
richting van een doel ontwikkelt, ligt ten grondslag aan Aristoteles’ opvatting van
deugden. Een deugd (zoals rechtvaardig zijn) bestaat bij hem uit drie facetten:
het verlangen, het vermogen en de uitmuntendheid in relatie tot het streven om
te ‘worden wat je bent’.187 In deze samenhang kan ook de ontvankelijkheid zelf
als een deugd worden beschouwd, omdat zij menswording (humanisering) dient.
Daarbij valt te denken aan: recht doen aan de patiënt (zorg voor de patiënt) en

Zie Van Tongeren (1994), 70, onder verwijzing naar Ricœur (1970). Van Tongeren
zegt over de hermeneutische ethiek: ‘Ze is kritisch ten aanzien van een moreel weten
dat het heersende morele verstaan herhaalt, toepast en als universele geldigheid fixeert’
(p. 79).

185

zie Van Tongeren (1994), 75, waar hij zich afzet tegen Ricœur: ‘Ik denk dat ook
ervaringen zijn als teksten die moeten worden uitgelegd.’

186

Zie bijvoorbeeld Thijs Jansen van de Stichting Beroepseer, geciteerd in Schravesande
(2012): ‘Lang hebben we gedacht dat we het geluk konden vinden in ons zelf. Het
bleek de misvatting van het individualisme. Zingeving zijn we daarop weer gaan zoeken
in onze sociale context, ons werk. Het geeft ons eigenwaarde. We scheppen er plezier in
om ergens beter in te worden. Het is terugkeer naar vakmanschap.’
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ervoor zorg dragen zelf geen schade op te lopen, maar zich juist ook te kunnen
ontwikkelen (zelfzorg).
Het belang van zelfzorg onderkent hoogleraar klinische psychologie Verhaeghe (2012). Hij bekritiseert echter dat het tegenwoordig ‘moeilijk is om de
zorg voor mezelf anders te denken dan in termen van eigenbelang’ (238) en
meent juist dat alle verandering ‘het best haar vertrekpunt (kan) vinden in een
bezorgdheid om het eigen welzijn. Dit is de klassiek Griekse epimeleia, de zorg
voor zichzelf ’ (238). Voor de in zijn ogen broodnodige maatschappelijke veranderingen zou het goed zijn om vragen te stellen als: ‘wat is het goede leven, wat
voelt er goed aan, voor mij?’ Dit betekent volgens hem te werken met ‘emotioneel doorvoelde waarden’.
In het kader van dit onderzoek heb ik laten zien dat de waarden die zorgverleners noemen, geïnterpreteerd kunnen worden als waarden die zich op een in
hun ogen zinvolle en menswaardige samenleving richten. Zij hebben daarmee ook
betrekking op het goede voor henzelf. Door op een actieve manier ontvankelijk
te zijn, zijn zorgverleners bewust als persoon aanwezig in de patiëntencontacten
en kunnen zij weloverwogen gebruikmaken van hun waarde-ervaringen. Daarmee doen zij recht aan hun eigen mens-zijn.

8.11 Besluit
Waarde-ervaringen worden gekenmerkt door het feit dat zij een kwalitatief verschil aanbrengen. Zo heeft wat zorgverleners met patiënten beleven voor hen een
bepaalde betekenis of waarde. Zij spreken dan van iets wat zij als goed of niet
goed beoordelen in hun concrete ervaringen. Het gaat daarbij om de waarde die
patiënten voor hen hebben (‘oude mensen kunnen met alle mensen verbindingen aangaan’), om de waarde die zij zelf hebben (‘ik maak verschil’), de waarde
van de professionele relatie (‘doordat je je kwetsbaar opstelt, krijg je ook heel veel
terug’), van andere manieren van leven (‘die patiënt is zo gepassioneerd’) of van
het leven in het geheel (‘een jonge moeder die doodziek is, dan denk ik: dit is
vreselijk’, ‘rechtvaardigheid is voor mij de drijfveer van het zijn’).
In hun waarde-ervaringen treden individuele verschillen naar voren met
betrekking tot persoonlijke voorkeuren, gehechtheden en gevoelens. We hebben
gezien dat in de interviews aan de ene kant de positieve verhouding tussen waarden en gevoelens zichtbaar wordt en aan de andere kant de neiging om waarden
abstract te formuleren en waarde-ervaringen geheel uit te drukken in termen van
emoties. Met behulp van de visies van Arendt (1994), Nussbaum (2001), Taylor
(2007) en MacIntyre (2007) werd dit beschreven als tijdgebonden fenomeen.
Waarden, verbonden met de rede, bevinden zich daarbij in het publieke domein.
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Gevoelens worden juist gerekend tot het private domein. Ze staan dan los van de
rede en van waarden.
Vanuit deze scheiding gedacht drukken zorgverleners professionele waarden eerder uit als algemene waarden zoals de principe-ethiek die verwoordt (autonomie, de patiënt in zijn waarde laten). Waarden en deugden die professioneel
erkend zijn, worden daarbij functioneel ingezet: autonomie, respect voor het
anders-zijn, goed doen, geen schade toevoegen. Het blijkt dan dat deze waarden
door zorgverleners minder als eigen waarden worden uitgedrukt dan als professionele richtlijn die naast hun concrete persoonlijke waarde-ervaringen bestaat
maar elkaar soms ook overlappen.
In dit hoofdstuk zagen we dat er een samenhang te vinden is tussen de
waarde die in de opleidingsliteratuur aan ontvankelijkheid wordt toegekend
en de opvattingen van de principe-ethiek, waarin als centrale deugd wordt beschouwd wat goed is voor de patiënt. Hermeneutische zienswijzen, deugd- of
zorgethische opvattingen en zienswijzen zoals verwoord in recente initiatieven
zoals relationship centered care bieden wel ruimte voor ontvankelijkheid en (zelf )
interpretaties binnen betekenisvolle verhalen. Ook zij benaderen waarde-ervaringen echter voor een groot deel met het oog op hun nut voor de patiënt. De
praktijkverhalen van zorgverleners laten dan ook zien dat waarde-ervaringen
voor hen persoonlijk van belang zijn, maar in professioneel opzicht nog onvoldoende erkenning krijgen.
Waarde-ervaringen geven zorgverleners innerlijke motivatie en vormen
van daaruit de drijfveer voor hun handelen. Als zij openstaan voor het verkrijgen
van deze motivatie, maakt dit hen kwetsbaar op het ervaringsniveau dat zij delen met patiënten, bijvoorbeeld met betrekking tot hun eigen vergankelijkheid,
verbondenheid met anderen en zin van hun bestaan. Het geeft hun echter van
daaruit ook nieuwe impulsen en de kracht om voor doelen open te staan die zij
in persoonlijk en professioneel opzicht waardevol vinden.
Omdat het persoonlijke en het professionele gebied dus niet volledig van
elkaar afgesloten zijn, maar op een zinvolle wijze met elkaar blijkt te communiceren, kunnen we hier in sloterdijkiaanse zin spreken van sferen die worden
gevormd door het contact tussen patiënt en zorgverlener. De doorlaatbaarheid
die eigen is aan deze sferen geeft de prikkel en de gelegenheid om ontvankelijk
te zijn voor waarde-ervaringen in het professionele handelen. Zorgverleners gebruiken hun professionaliteit dan om ook als persoon te oefenen, om het beste
uit zichzelf te halen.
De doelen waarop hun waarden zich richten, zoals verschil maken, respect
geven en krijgen, kunnen worden nagestreefd, maar niet volledig door eigen
toedoen worden bereikt. Het waardevolle valt zorgverleners in zekere zin toe als
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zij er ontvankelijk voor zijn. Hierdoor krijgen zij ervaringen die kunnen worden
aangeduid als de ervaring zinvol te leven (Van Tongeren, 2012; Visser, 2011).
De daarbij betrokken waarden die door hen als essentieel worden gezien, hebben
zowel betrekking op hun werk als op hun persoonlijke leven.188
Zorgverleners blijken ontvankelijk te zijn voor wat er in patiënten
contacten wezenlijk voor henzelf toe doet. Deze waarde-ervaringen stimuleren
hen om zich in te zetten voor een leven dat zij menswaardig vinden. Professionele waarden worden door hen voor een groot deel uitgedrukt als redelijk
beargumenteerde maatstaven en minder als persoonlijke ervaringen. Zoals we
eerder zagen, kan het kunstmatig uit elkaar houden van de professionele en de
persoonlijke sfeer het welbevinden van de zorgverlener en de patiënt in gevaar
brengen.189 Daarom pleit ik in dit hoofdstuk ervoor de persoonlijke ontvankelijkheid voor eigen waarde-ervaringen meer te integreren in professionaliteit.
Aandacht voor de bewuste en gereflecteerde samenhang tussen gevoel en waarde
en tussen het persoonlijke en het professionele versterkt beide gebieden en zorgt
voor een goede balans. Daarmee bevordert zij mensgerichte zorgverlening.

Het ‘Walzer-model’, besproken in Trappenburg (1993), werkt ook met het begrip
‘sferen’, toegekend aan de verschillende maatschappelijke gebieden: ‘Een rechtvaardige
maatschappij is een maatschappij waarin alle social goods opgesloten blijven in hun
eigen rechtvaardigheidssfeer’ (p. 279). Michael Walzer scheidt echter de sferen strikt
van elkaar en ruimt te weinig ruimte in voor verbindende universalistische waarden of
voor de feitelijke zinvolle inwerking van de ene sfeer op de andere.
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9.

Conclusie
De ontvankelijkheid van zorgverleners

9.1

Probleem- en vraagstelling

In dit proefschrift heb ik gevraagd naar de ontvankelijkheid van zorgverleners en
redenen gezocht waarom dit in de gezondheidszorg een onderbelicht fenomeen
is. Zorgverleners geven veel aan hun patiënten: hun inzet, aandacht en expertise.
Tegelijkertijd ontvangen ook zijzelf iets in de contacten met hun patiënten. Ze
vinden immers dat het ‘dankbaar werk’ is en dat ‘je er ook altijd veel voor terugkrijgt’. Ik heb onderzocht wat het nou eigenlijk is dat zij terugkrijgen en hoe
zij dat in ontvangst nemen. Wat drijft hen überhaupt om zich daarvoor open te
stellen? En wat doen zij vervolgens met hetgeen zij ontvangen?
In de visies die zich op hun professionaliteit richten, wordt weinig gesproken over de ontvankelijkheid van zorgverleners; daar ligt de nadruk steevast op
instrumentele of functionele doeleinden van hun handelen. Ik zocht juist met
het begrip ‘ontvankelijkheid’ naar wat zorgverleners zelf ‘toevalt’, naar wat dus
niet van tevoren, doelmatig, te plannen is. Aan de hand van hun ontvankelijkheid heb ik me bovendien gericht op de persoonlijke kant van zorgverleners en
op datgene wat zij in de contacten met patiënten zelf ervaren. Dit heb ik gedaan
met het oog op de bevordering van goede zelfzorg voor zorgverleners, die altijd
ook een positieve uitwerking beoogt te hebben op de zorg voor patiënten.
In literatuur over professionaliteit (Cox et al., 2008; Van Esch et al., 2007;
De Haes et al., 1999; Kaptein et al., 2010; Offringa et al., 2008; Schouten,
2004; Silverman, 2006; Wouda et al., 2000) wordt vooral veel aandacht gegeven aan één aspect van intermenselijke uitwisseling, namelijk aan datgene wat
zorgverleners geven en minder aan wat zij krijgen. Terwijl voor een goede medische dienstverlening de patiënt ‘als hele persoon centraal’ wordt gesteld, wordt
de zorgverlener veel minder zichtbaar als een persoon die ook iets zou kunnen
ontvangen; zorgverleners hebben voornamelijk de instrumentele functie zorg te
verlenen. Dat zijzelf, als hele persoon, zich juist niet slechts als gevend ervaren,
maar in patiëntencontacten ook iets menen te verkrijgen, zou een reden kunnen
zijn dat veel zorgverleners, ondanks de hoge werkdruk, een geëngageerde, zelfs
bevlogen indruk maken.
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In onderzoeken naar burnout en tevredenheid bij zorgverleners (Shanafelt et al.,
2009; Shanafelt, 2009; Głębocka & Lisowska, 2007; Keeton et al., 2007; Kuerer et al., 2007; Peisah et al., 2009) en in de opleidingsliteratuur wordt er juist
op gewezen dat zorgverleners kunnen lijden onder de spanningen door de hoge
werkdruk, door bureaucratische eisen en door gedrag van patiënten dat als dwingend wordt ervaren. Sommige zorgverleners blijken zich daardoor overvraagd te
voelen en lopen de kans burned-out te raken. Onderzoeken over de tevredenheid
bij zorgpersoneel (Bauduin & Kanne, 2012; Witman et al., 2013; Levinson et
al., 1997; Zuger, 2004; Larson & Yao, 2005; Thomas et al., 2007) tonen verder
ook aan dat hun persoonlijke voorstellingen van ‘goed werk’ niet voldoende aan
bod komen en dat wat hun werk en leven zinvol maakt in de knel dreigt te raken,
o.a. door de eisen van efficiëntie en productie. In mijn eigen onderzoek heb ik
me daarom juist gericht op wat zorgverleners in hun contacten met patiënten zelf
beleven en wat in hun ogen daaraan waardevol is. Door aandacht te geven aan
wat zij als persoon van de patiënt ontvangen, leerde ik meer over hun eigen emoties en hun betekenisgeving. Dit voegt een noodzakelijke component toe aan het
verhaal over zorgverleners die het persoonlijke met het professionele (moeten)
verbinden. Deze complementaire focus correspondeert met de groeiende belangstelling in de media en in onderzoeken voor het feit dat zorgverleners patiëntencontacten op een persoonlijke wijze beleven (1.1). Mijn onderzoek verdiept de
kennis over dit onderwerp door te vragen wat zij in de contacten verkrijgen, hoe
dit gebeurt en waarvoor zij het in hun leven gebruiken. Zorgverleners kunnen
bewust kiezen hoe zij met ontvankelijkheid willen omgaan. Dit kan een positieve
invloed hebben op de kwaliteit van hun werk en leven. Ontvankelijkheid draagt
dan bij aan hun draagkracht, flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling en komt
ten goede aan de kwaliteit van de zorgverlening op grond van persoonlijk vormgegeven contacten.
Mijn vraagstelling was drieledig:
1. Hoe ontvangen zorgverleners iets in de contacten met hun patiënten? Ik
wilde weten wat de voorwaarden voor hun persoonlijke ontvankelijkheid
zijn en op welke manier deze door hen wordt beleefd en gehanteerd.
2. Wat ontvangen zorgverleners? Deze vraag richt zich op de inhoud van wat
de zorgverleners ontvangen. Wat levert hun ontvankelijke opstelling op?
3. Waarvoor gebruiken zij hun ontvankelijkheid en datgene wat zij ontvangen? Met deze vraag wilde ik onderzoeken wat de bijdrage van ontvankelijkheid is voor hun gerichtheid (telos).
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9.2

Verantwoording van de methodische aanpak

Ik heb voor mijn kwalitatief onderzoek 22 zorgverleners (11 artsen, 11 verpleegkundigen) geïnterviewd op vijf locaties. Er vielen geen relevante verschillen op
in de uitkomsten van de interviews in samenhang met de verschillende locaties
of met mijn functie als collega.
De halfopen structuur van de interviews, mijn persoonlijke betrokkenheid
en de dialogische gespreksvoering, kenmerken van kwalitatief onderzoek, bleken
geschikt voor het onderwerp van dit onderzoek. Hierdoor werd ruimte gecreëerd
om in te gaan op de concrete inhoud van de uitspraken in de interviews en om
samenhangen bloot te leggen.
Bij de verwerking van het empirische materiaal benader ik ontvankelijkheid in fenomenologische zin. Hierdoor kon ik de inhoud van de ervaring van
zorgverleners weergeven zonder deze te reduceren met behulp van objectieve
verklaringsmodellen. Hun uitspraken heb ik daarna gespiegeld aan voornamelijk
fenomenologisch georiënteerde filosofische theorieën. Het gaf mij de mogelijkheid om de ervaringen van zorgverleners te bekijken als een onderdeel van de
werkelijkheid die zij steeds met hun patiënten delen (zichtbaar bijvoorbeeld in de
behoefte aan contact, de angst voor verlies). Deze verdieping en de onderliggende samenhang bleken geschikt voor de kritische verheldering van het verschijnsel
ontvankelijkheid. Zo heeft de kijk van Joan Tronto op zorg (4.4) verduidelijkt
hoe in onze tijd over de afhankelijkheid van zorg ‘ontvangen’ wordt gedacht. Met
behulp van Max Scheler kon worden gepreciseerd welke rol ontvankelijkheid
speelt bij meevoelen of meelijden (6.6). Dit fenomenologische perspectief gaf me
bovendien de mogelijkheid om steeds zo dicht mogelijk bij de uitspraken van de
zorgverleners te blijven. Daarbij dienden begrippen en theorieën zoals die van
Sloterdijk over ‘de gedeelde ruimte’ of ‘sfeer’ (2.2), ‘immunisering’ (2.3) en ‘ verticale spanning’ (3.5) als richting gevende begrippen. Deze begrippen verwijzen
naar verschillende gezichtspunten waaronder men een fenomeen kan bekijken.
Zo is de gedeelde ruimte tussen zorgverlener en patiënt te verstaan als de fysieke
ruimte waarin zij samen verblijven, maar ook in figuurlijke zin als communicatieruimte. De verticale spanning ontstaat volgens Sloterdijk door ‘omhoog getrokken’ te worden door het nastrevenswaardige én brengt de mens ook letterlijk
in de loop van zijn ontwikkeling ertoe om rechtop te lopen. Ik maakte van deze
begrippen gebruik vanuit de overtuiging dat bepaalde verschijnselen in de werkelijkheid, zoals het ervaringsperspectief van mensen, deels beeldend beschreven
moeten worden om ze niet bij voorbaat te reduceren tot functionele factoren.
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Ik ben in dit onderzoek uitgegaan van Peter Sloterdijks visie op het ontstaan van
gedeelde sferen zoals ze zijn beschreven in zijn trilogie Sferen. Verder heb ik gebruikgemaakt van zijn visie op ethische impulsen en de rol die ontvankelijkheid
daarbij speelt. Dit is het thema van zijn boek Je moet je leven veranderen, waarin
hij het leven als oefening beschrijft. Sloterdijks concepten konden de discrepantie begrijpelijk maken tussen de theoretische opvattingen van zorgverleners (met
hun nadruk op vormen van distantie in zorgrelaties) en hun concrete ervaringen
(met voorbeelden van verbondenheid). Sloterdijks perspectief legt immers de
nadruk op het fundamenteel interpersoonlijke karakter van alle menselijke contacten. Als deze interpersoonlijke ervaringen als zodanig herkend worden, kan
dat winst betekenen voor beide personen in het behandelcontact. De concepten
verduidelijken in welk opzicht zorgverleners en patiënten in een op uitwisseling,
op geven en ontvangen gerichte verbinding gezien kunnen worden.
Om te weten te komen hoe de contacten tussen zorgverleners en patiënten
worden vormgegeven en hoe ontvankelijkheid (expliciet of impliciet) wordt gewaardeerd, heb ik onder andere gebruikgemaakt van artikelen over betekenisvol
werk (8.1), giften (4.2), empathie (5.4, 6.4), verder van een drietal ethische theorieën (1.11-1.13), professionele richtlijnen (1.5-1.7) en van enkele boeken die
worden gebruikt voor de opleiding van zorgverleners (5.5). Zij bleken geschikt
om de raakvlakken en verschillen duidelijk te maken met de uitspraken van zorgverleners en om aan te tonen hoe visies zich ontwikkelen (1.11).
Door het empirisch materiaal van de interviews in mijn kwalitatieve analyse te spiegelen aan het materiaal van opleidingsliteratuur, professionele richtlijnen en reflecties aan de hand van artikelen en filosofische beschouwingen heb
ik mijn betoog ontwikkeld. Thema’s die daarbij naar voren traden (bijvoorbeeld
betekenis (4.3, 8.1) en ervaring (7.2, 8.3) komen steeds in een andere context
terug.

9.3

Hoe ontvangen zorgverleners iets in de
contacten met hun patiënten?

Ik kon laten zien dat zorgverleners ontvankelijk zijn als zij luisteren, aandacht
hebben voor de patiënt, openstaan voor indrukken. Hun eigen leefwereld blijkt
dan niet volledig gescheiden te zijn van die van de patiënt. Door hun vermogen
ontvankelijk te zijn, kunnen zorgverleners ook geraakt worden. Zij benoemen
dit als essentieel voor goede professionaliteit. Ontvankelijkheid bleek echter geen
thema te zijn in het meer instrumentele denken binnen de theorievorming van
de medische zorgverlening.
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De filosofie van Sloterdijk vormde daarom een geschikt theoretisch raamwerk om
dit instrumentele denken te relativeren. Zijn visie gaat immers uit van ontvankelijkheid als een ontologisch en existentieel gegeven. Op de zorgrelatie betrokken
is ontvankelijkheid dan de onderliggende basis van de morele aspecten van een
zorgrelatie. Met Sloterdijks analyse van feitelijke intersubjectieve betrokkenheid
in gedeelde ruimtes (sferen) heb ik kunnen aantonen dat het zorgprofessionele
denken tekortschiet als het accent wordt gelegd op de scheiding tussen subject
en object (hier tussen zorgverlener en patiënt) en daarmee de tendens vertoont
zorgverleners te depersonaliseren. Deze neiging om functie en persoon van elkaar
los te koppelen wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de nadruk op detached concern
en door uitspraken uit de interviews, zoals ‘ieder ander uit ons team had het ook
kunnen doen’ (over de dankbaarheid van ouders).
De analyse van de interviews maakte duidelijk dat er enerzijds een op
uitwisseling gerichte verbinding tussen zorgverleners en patiënten bestaat en dat
deze anderzijds ook steeds mede door zorgverleners wordt gecreëerd. Zij blijken
binnen het behandelcontact een persoonlijke ervaringsruimte met patiënten te
delen: beiden zijn op elkaar gericht en geven en ontvangen iets wat voor hen van
betekenis kan zijn. Met het oog hierop zijn uitspraken over gedrag en communicatie feitelijk onjuist als zij ervan uit lijken te gaan dat zorgverleners in een geheel
andere wereld leven dan hun patiënten (Schouten, 2004; RVZ, 2009; Silverman
et al., 2006). Emoties en waarden worden namelijk door beide deelnemers aan
het behandelcontact niet buitengesloten. Zij spelen juist een functionele en tegelijk zingevende rol. Ik heb op grond van de interviews uiteen kunnen zetten
dat bewust gebruikte ontvankelijkheid zorgverleners de mogelijkheid biedt om
betrokken te zijn en tegelijk hun emotionele grenzen te bewaken.
Zo wordt in de interviews zichtbaar dat ontvankelijkheid niet hoeft te leiden tot onwenselijke vermenging met de belevingswereld van de patiënt, zolang
zorgverleners bewust zichzelf en de patiënt waarnemen en de onderlinge verschillen opmerken. Zij worden op die manier niet overmeesterd door de emotionele lading van wat zij ‘binnenkrijgen’. Professionele verantwoordelijkheid wordt
juist gewaarborgd als zij zelf ‘innerlijk’ iets (mogen) beleven. Als zij ontvankelijk
zijn, krijgen zij immers behalve emoties ook waarde-ervaringen, waardoor zij
een situatie bijvoorbeeld als ontroerend, vervelend of belangrijk beoordelen. Dit
geeft hen de mogelijkheid om op een persoonlijke en adequate wijze te reageren
en geconditioneerd gedrag te vermijden.
De door mij aangehaalde communicatietheorieën (Cox et al., 2008; Van
Esch et al., 2007; De Haes et al., 1999; Kaptein et al., 2010; Offringa et al.,
2008; Schouten, 2004; Silverman, 2006; Wouda et al., 2000) waarschuwen echter voor het risico dat persoonlijke indrukken niet op een verantwoorde wijze
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zouden kunnen worden gehanteerd. Gevoelsmatige en waardegeoriënteerde reacties zoals afkeer, aantrekking en goedkeuring zouden misleidend kunnen zijn.
Mijn conclusie is dat het op zorgverleners juist een positieve invloed heeft
als zij hun ontvankelijkheid herkennen en deze bewust inzetten. Zij worden
verrijkt als zij de met ontvankelijkheid samenhangende ervaring van waarden
onderkennen, omdat deze hun geeft wat zij nodig hebben voor hun persoonlijke
ontwikkeling en voor goede zorgverlening. Ik heb laten zien dat zij hierdoor voldoening ervaren en alerter, innerlijk coherenter en flexibeler worden.
In het medisch-technische discours (1.5, 4.4, 6.9) constateerde ik de tendens om
ontvankelijkheid vooral negatief op te vatten. Zij wordt geassocieerd met passiviteit en zwakte, terwijl geven in verband wordt gebracht met waardigheid en
kracht. Ik heb dit gerelateerd aan een denken vanuit liberale waarden zoals autonomie, die geven en ontvangen vooral in termen van economische transacties
beschouwt (1.11, 4.2, 8.5).
Toch wordt ook in de meer technische benadering van de gezondheidszorg
het belang van een zekere vorm van ontvankelijkheid onderkend (1.11, 7.3). Het
wordt dan van nut gevonden om open te staan voor de beleving van de patiënt,
om op deze manier zijn vertrouwen te winnen en de nodige informatie te verkrijgen, wat ten goede komt aan de behandeling. Op deze meer instrumentele wijze
spreken ook zorgverleners zelf over de emotionele beloning die zij terugkrijgen
van patiënten als deze zich dankbaar tonen. Door in de gevoerde interviews nader stil te staan bij hun beleving werd echter duidelijk dat het zorgverleners om
meer gaat dan alleen iets wat van waarde zou zijn voor de patiënt of een beloning
en (positieve) feedback voor zichzelf.
Voor de analyse van deze (meer)waarde heb ik gebruikgemaakt van een
selectie uit het werk van Sloterdijk, waarbij ik op vier punten andere accenten
heb gelegd dan Sloterdijk: het belang van waarneming, het oefenen in de interpersoonlijke uitwisseling, de bewuste keuzes die gemaakt worden en het gemotiveerd raken door wat goed is voor de patiënt. Zijn kijk op gedeelde ruimtes
en het leven als oefening kon verklaren hoe zorgverleners in patiëntencontacten
ervaringen en kennis opdoen die ook voor hen persoonlijk betekenisvol zijn.
Sloterdijks sferenmodel laat immers zien dat – en hoe – mensen altijd met elkaar
in verbinding staan. ‘De ontmoeting tussen twee mensen in de standaardsituatie
van wederzijdse (…) schijnbaar gedistantieerde en afstandelijke (…) ontmoeting’
draagt bij aan het ‘tot stand brengen van een tweepolige intieme wereld’ (2003,
108). Alleen in en door deze interpersoonlijke verbinding zouden mensen zich
in zijn ogen tot zelfverantwoordelijk handelende subjecten kunnen ontwikkelen.
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Sloterdijk wijst erop dat het vermogen om zich voor deze verbindingen op een
actieve manier open te stellen ervoor zorgt dat er geen ongewenste versmelting
optreedt, maar dat de ontwikkeling van het eigene juist wordt gestimuleerd.
Dat komt doordat de afstemming op elkaar een positieve invloed heeft op de
eigen ‘immuniteit’. Deze vat hij op als veerkrachtige levensvatbaarheid. Veerkracht heeft te maken met het vermogen om op een persoonlijke en flexibele
wijze in of uit te kunnen sluiten wat zich ‘buiten’ bevindt. Daarmee doelt hij op
de voordelen die de zich constant veranderende sfeervormingen bieden. Daarbij
ziet hij de verhoudingen van mensen ‘als die tussen rusteloze reservoirs die elkaar
wederzijds bevatten en buitensluiten’ (2003, 67). Dit concept van flexibele relatievorming zet hij af tegenover het stellen van (te starre) begrenzingen die in zijn
ogen juist op een niet-functionele manier kwetsbaar maken.
Sloterdijks sferenmodel bood mij de mogelijkheid om te beschrijven waarom sommige patiëntencontacten voor zorgverleners onbevredigend verlopen
(5.6, 7.2 ) en waarom andere een positieve aanvulling op hun leven zijn (7.87.9, 8.8). Ik kon de verschillende manieren waarop zorgverleners vorm geven aan
hun contacten met patiënten (kiezen voor afstand en nabijheid, betrokkenheid,
medeleven enzovoort; 6.5-6.7 ) met behulp van Sloterdijk verklaren aan de hand
van de individuele mensvisie van zorgverleners (‘medelijden tast het zelfrespect
van de ander aan’) en hun zelfbeeld (‘ik ben geïnteresseerd in mensen’). In mijn
selectie uit het werk van Sloterdijk heb ik me vooral gericht op het veerkrachtige karakter van immuniteit. Dit maakt namelijk duidelijk dat ontvankelijkheid
beide personen iets oplevert: de patiënt wordt gezien, gehoord, her- en erkend.
Het levert ook de zorgverlener iets op, als hij zich kan openstellen voor de mogelijkheid om zelf ook op die manier door de patiënt te worden waargenomen.
Ontvankelijkheid stelt hem dan in de gelegenheid om als zorgverlener en als
persoon te leren en betekenis te krijgen (6.7, 8.8).
De door mij aangebrachte accentverschillen190 met betrekking tot de aard van de
waarneming en de al dan niet bewuste keuzes heb ik nader uitgewerkt met behulp van de denkbeelden van Merleau-Ponty (2009), Gehlen (1983) en Gadamer
(1991). Ik ben in deze studie meer nadruk gaan leggen op bewuste waarneming
en reflectie, terwijl Sloterdijk vooral de voorbewuste, gevoelsmatige afstemming
(‘resoneren’; 2003, p. 41) in de contacten onder de aandacht brengt. Zijn sferologie is echter zeer bruikbaar om te verklaren op grond waarvan er in zorgverlenende contacten veel gebeurt op het persoonlijke en gevoelsmatige gebied. Ik
Zie 9.5 voor het oefenen op grond van de interpersoonlijke uitwisseling en voor de
motivatie door het goede voor de patiënt.
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heb zijn concept gehanteerd om te begrijpen in welk opzicht ontvankelijkheid
niet zozeer belast als wel veerkrachtig maakt (3.4). Wat er concreet ontvangen
wordt en onder welke voorwaarden ontvankelijkheid tot stand komt, kon ik met
behulp van zijn model echter niet uitleggen. De antwoorden op deze vragen, die
door hem wel worden aangeduid, heb ik in dit onderzoek verder uitgewerkt door
aandacht te besteden aan de actieve kant van ontvankelijkheid, zoals de keuze om
ontvankelijk te zijn, het waarde toekennen aan een situatie en het waarnemen
zelf. Het gaat mij daarbij om de waarneming van zichzelf en de ander, en daarbij
om de aard (7.1) en het belang ervan (7.2). Deze tweezijdige gerichtheid van het
waarnemen beschouw ik als essentieel om ontvankelijk te kunnen zijn voor het
onderscheid tussen het eigene en het vreemde. Hierdoor lukt het zorgverleners
pas om betrokken te zijn (6.5) zonder dat de eigen gevoelens zich vermengen met
die van hun patiënten. Deze onmisbare actieve kant van ontvankelijkheid is in de
interviews niet altijd expliciet genoemd. Ik kon echter laten zien dat patiënten
contacten die de zorgverleners iets opleveren er wel door worden gekenmerkt.
Sloterdijks model laat zien dat de impuls om te leren en zich te ontwikkelen op grond van ontvankelijkheid ontstaat. Het beschrijft echter niet expliciet
de activiteiten en keuzes die daarmee samenhangen. In mijn ogen en in de lijn
van het door hem aangehaalde gedicht van Rilke (3.5) gaat het daarbij, zoals
boven al genoemd, behalve om zich openstellen ook om de specifieke aard van
de waarneming. Deze is niet op een analytische manier onderscheidend, maar
neemt direct en samenhangend een gegeven als geheel waar. Daarbij gaat het niet
om een vage waarneming van eenheid, maar om de concrete waarneming van
verschillen, zoals in Rilkes gedicht die tussen kijker en torso (6.6).
De interviews laten echter ook zien dat zorgverleners zich al reflecterend
van hun ervaringen bewust worden (5.7, 7.2, 8.3). De rol die reflectie speelt kan
niet op basis van Sloterdijks model verklaard worden. Aan de hand van Sloterdijks theorie kan ik ook niet afdoende beschrijven wat er concreet tussen mensen
gebeurt als zij elkaar waarnemen. Dat heb ik wel kunnen doen met behulp van
de theorieën van Gehlen (1983), Merleau-Ponty (2009), Gadamer (1991) en
Van den Hoofdakker (2001). Wel wordt vanuit Sloterdijks theorie bezien duidelijk dat zorgverleners zich enerzijds altijd al in een relationele verhouding bevinden, maar dat zij er ook voor kunnen kiezen om er (bewust) mee om te gaan,
waardoor zij deze uitwisseling activeren. In de visie die ik in dit onderzoek verder
heb ontwikkeld speelt bewustwording samen met reflectie een grotere rol dan in
de theorie van Sloterdijk.
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9.4

Wat ontvangen zorgverleners?

Mijn onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat zorgverleners in de patiënten
contacten informatie, ervaringskennis, algemene levenservaring en motivatie
voor hun werk en leven verkrijgen. Bij informatie valt te denken aan informatie over onbekende leefgewoontes, verheldering van levensvisies en de uitbreiding van kennis over het gedrag van patiënten dat met hun ziekte samenhangt.
Ervaringskennis betrekt zich op de zorgverlener als persoon. Zo ontwikkelen
zorgverleners bijvoorbeeld andere manieren van communicatie naast de verbale,
krijgen zij nieuwe inzichten over de beleving van patiënten en maken zij reflecterend gebruik van hun tacit knowledge of gut feelings (7.1).
Wat zorgverleners verkrijgen, is dus voor twee doeleinden relevant. Aan
de ene kant levert het iets op wat van (positieve of negatieve) waarde is voor de
uitvoering van hun beroep. Aan de andere kant geeft het iets wat zij van belang
vinden voor hun persoonlijk leven. Dat geldt ook voor de negatieve ervaringen,
die zij waardevolle leermomenten noemen. Deze ervaringen leveren hun professioneel voordeel op, en zij hebben ook voor hen persoonlijk een verrijkende
betekenis. Zorgverleners nemen zichzelf in de contacten kritisch waar. Dit levert
een bijdrage aan hun zelfkennis en zelfreflecterend vermogen. Het geleerde is
dan van invloed op hun eigen leef- en werkwijze: het stimuleert, corrigeert of bevestigt hen. Daardoor wordt het een onderdeel van hun algemene levenservaring:
het gaat om ervaringen die met hun eigen levensverhaal te maken hebben.
Uit de interviews blijkt dat zorgverleners in en door de contacten op een
fundamenteel niveau worden aangesproken. Hier ervaren zij bewust dat zij, net
als hun patiënten, leven en ooit zullen sterven. Dat ook zij zich verbonden voelen, of eenzaam zijn, zich ontwikkelen of stilstaan. Dit heb ik met behulp van
Van Tongeren en Burms en De Dijn (8.8) geïnterpreteerd als ervaringen waaraan
zij betekenis toekennen, maar waarbij zij ook betekenis krijgen. Uit de interviews
blijkt dat het voor zorgverleners van belang is ‘verschil te maken’ in hun werkzame en in hun persoonlijke leven. Door het contact met patiënten krijgen zij
daarvoor de impulsen, van waaruit zij zich inzetten om waardevol en kwalitatief
goed te handelen. Ontvankelijkheid draagt er op die manier toe bij dat zij zich
ontwikkelen in de richting van wat zij ‘goed leven’ vinden. Een terminologie die
zich in dit opzicht beperkt tot begrippen als ‘motivering’ of ‘stimulans’, in economische of technische zin, vond ik dan ook ontoereikend voor deze ervaringen
die zij met patiënten opdoen.
Men kan zich vanuit de professionele optiek afvragen of zorgverleners
door hun ontvankelijke opstelling niet te veel of te problematische indrukken
krijgen. Een teveel aan empathie en betrokkenheid zou tot overspannenheid
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kunnen leiden (5.6). Ook wat de ontvangen kennis betreft, kan men kritiek
hebben op ontvankelijkheid, uit angst voor een subjectieve vertekening van de
werkelijkheid (6.9, 7.11). De betrouwbaarheid van ervaringskennis wordt dan
in twijfel getrokken omdat zij in het persoonlijke ervaringsgebied verkregen is
en niet kan worden gemeten (7.2, 8.10). Psychologisch gezien zou ontvankelijkheid kunnen leiden tot afweermechanismen zoals projectie en overcompensatie
(6.1, 6.3), als zorgverleners te veel (zorg) geven om erkenning te krijgen of zich
niet bewust zijn van de eigen kwetsbaarheden. Deze voorstellingen kon ik deels
weerleggen door te tonen hoe zorgverleners leren middels hun waarneming en
kritisch zelfbewustzijn. Of zorgverleners datgene wat zij ontvangen als belastend
ervaren, hangt namelijk af van de wijze waarop zij ontvankelijk zijn: het is minder belastend als zij zich bewust ervoor openstellen en van daaruit actief kunnen reageren, in tegenstelling tot onbewuste ontvankelijkheid die voor nadelige
beïnvloeding kan zorgen. Dit laatste gebeurt bij een onevenwichtige opstelling
waarbij zorgverleners zich te veel op de patiënt richten en te weinig in contact
blijven met zichzelf.
Ik heb laten zien dat niet alles ‘in ontvangst wordt genomen’: een ervaring, zoals geraakt zijn door afwijkend gedrag van een patiënt, is voor de één een
uitdaging om het te onderzoeken en voor de ander ronduit onacceptabel. Het is
in mijn ogen dan ook nodig het belang van deze individuele verschillen onder
ogen te zien. Door juist de verschillen in karakter, voorkeur en waardetoekenning zoals ik die aantrof in de interviews, te erkennen, wordt de persoon in
zijn professionaliteit gehonoreerd en de eigen verantwoordelijkheid aangesproken. Dit geeft voldoening en vermindert die vormen van stress die samenhangen
met het verlies van de ervaring van zin. Of kennis vanuit professioneel oogpunt
bruikbaar is, moet verder ook steeds worden beoordeeld in de uitwisseling met
patiënten en collega’s.
Dat zorgverleners hun ontvankelijke houding gebruiken, getuigt van
moed. Zorgverleners zetten daarmee immers hun raakbaarheid in, en dat maakt
hen kwetsbaar. Het levert hun wel de verbinding op tussen hun professionele en
hun persoonlijke levenservaring. Ik kon vaststellen dat beide gebieden niet hermetisch van elkaar zijn gescheiden en dat zij elkaar positief en negatief beïnvloeden. Datgene wat verkregen wordt, kan gevaarlijk zijn, omdat het zorgverleners
op het verkeerde been kan zetten of hen kan overspoelen. Het biedt echter ook
de mogelijkheid tot persoonlijke groei binnen de beroepsuitoefening, en zorg
verleners vinden het in dit opzicht noodzakelijk.
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9.5

Waarvoor gebruiken zorgverleners hun
ontvankelijkheid en datgene wat zij ontvangen?

Mijn vraag naar het waardevolle dat zorgverleners in patiëntencontacten ontvangen, wordt beantwoord door de uitspraken van zorgverleners waarin zij zichzelf
beschrijven als deel van een wereld die voor hen niet voorspelbaar is en die niet
kan worden gereduceerd tot objectieve puzzels en technische competenties (7.2,
8.3). Juist deze ongrijpbare kenmerken blijken hen te stimuleren om open te
blijven voor nieuwe kennis en betekenis. Ik kon met behulp van Burms & De
Dijn (1986), Taylor (2007) en Van Tongeren (2012) laten zien dat betekenis, te
verstaan als zin, zich onttrekt aan de (volledige) beïnvloeding door degene die
deze ervaart en dat zij niet maakbaar is. In de contacten met patiënten ervaren
zorgverleners dat zij – en datgene wat ze doen – betekenis krijgen. Daarvoor zijn
ze ook afhankelijk van de patiënt en van de situatie waarin ze zich bevinden. Dit
maakt datgene wat zij verkrijgen voor hen zowel aantrekkelijk als stimulerend.
Uit de interviews blijkt de meerwaarde van ontvankelijkheid voor zorgverleners erin te bestaan dat zij zichzelf beleven als een persoon die ertoe doet:
hun gevoelens en de daarmee samenhangende waarden tellen mee. De zienswijzen van Van Bortel (2004) en Taylor (2007) helpen mij om deze ervaring in
verbinding te brengen met datgene wat voor hen van fundamenteel belang is.
Deze waarden worden in de contacten geactiveerd, en zij geven zorgverleners de
drijfveer voor het verlenen van goede zorg. Ik heb van daaruit dan ook betoogd
dat de motivatie voor hun werk in belangrijke mate wordt gevoed door hun persoonlijke ontvankelijkheid.
De interviews tonen dat zorgverleners zelf hun ontvankelijkheid goedkeuren en deze gebruiken omdat zij zich persoonlijk en professioneel willen ontwikkelen (7.10, 8.10). In dit opzicht verwijs ik naar het aristotelische streven
naar excellentie: willen worden wie men in potentie is. Door dit streven zetten
zorgverleners zich in voor goede patiëntenzorg en zelfzorg.
Ik kon laten zien dat ontvankelijkheid in de heersende visies op professioneel handelen onvoldoende op waarde wordt geschat. Professioneel handelen staat in die visies voor een groot deel in het teken van de gerichtheid op
productie en rendement. Vanuit de vermeende noodzaak om vooral te moeten
handelen, worden zorgverleners onvoldoende uitgenodigd om stil te staan bij
hun eigen beleving. Technische richtlijnen lijken te suggereren dat zorgverleners
door ontvankelijkheid de noodzakelijke regie zouden moeten opgeven. In de
interviews werd echter inzichtelijk dat zorgverleners juist de regie houden (6.5)
als zij als persoon betrokken zijn.
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Sloterdijks concept van het leven als oefening heeft met zijn centrale stelling
van de verticale spanning geholpen om te begrijpen waarvoor zorgverleners door
ervaring willen leren. De waarderende waarneming van kwalitatieve verschillen
motiveert mensen volgens hem om het leven in eigen hand te nemen en naar verbetering te streven. Sloterdijk gebruikt deze voorstelling voornamelijk voor een
persoonlijke ethiek, terwijl ik het oefenconcept heb uitgebreid naar het terrein
van intermenselijke verhoudingen, zoals die tussen zorgverleners en patiënten.
Het inzicht dat persoonlijke waarde-ervaringen in de zorgrelatie als belangrijke drijfveer kunnen functioneren, komt nadrukkelijk naar voren in de interviews, wanneer zorgverleners een persoonlijke inspanning blijken te verrichten (3.3, 5.8, 7.5). Ontvankelijkheid binnen geslaagde contacten geeft hen het
gevoel zinvol te werken (8.9, 8.10). Zij verkrijgen daardoor een stabiliteit die,
aansluitend bij en deels in uitbreiding van Sloterdijks model, kon worden verklaard door heldere waarneming van het eigene en het andere. Sloterdijk schrijft:
‘Immuunsystemen zijn belichaamde, respectievelijk geïnstitutionaliseerde verwondings- en beschadigingsverwachtingen die berusten op het onderscheid tussen het eigene en het vreemde.’ Van daaruit definieert Sloterdijk het leven als
‘de succesfase van een immuunsysteem’ (2011, 465). De hiervoor noodzakelijke
ontvankelijkheid heeft stabiliserende en tegelijk motiverende eigenschappen en
maakt persoonlijke ontwikkeling mogelijk. De interviews lieten zien dat dit ertoe leidt dat zorgverleners in de ruimtes die zij met patiënten delen ook vergaand
met hen kunnen en willen meevoelen en zelfs meelijden (compassie; 6.8).
Zorgverleners drukken zelf vaak als motivatie uit dat zij het goede voor de
patiënt voor ogen hebben (5.3, 5.6). Impliciet wordt echter ook hun streven naar
persoonlijke ontwikkeling (verbetering) duidelijk. In dit opzicht richt Sloterdijk
zich in zijn concept van het leven als oefening meer op een vorm van levenskunst
dan de geïnterviewden in mijn onderzoek. Het streven naar persoonlijke ontwikkeling en excellentie speelt voor zorgverleners wel een belangrijke rol, maar ook
het reageren op het appèl dat van patiënten uitgaat, is een belangrijke drijfveer
(7.5). Terwijl Sloterdijk in verband met oefenen voornamelijk voorbeelden van
virtuositeit en geestelijke trainingsprocessen aanhaalt en pas in zijn epiloog over
co-immuniteit te spreken komt (2011, 466), richt mijn onderzoek zich steeds
ook op dit laatste: ik breng de toenemende veerkracht naar voren die door de
ontvankelijkheid in contacten wordt behaald, dus de winst van ontvankelijkheid
als een wederzijds proces (4.4, 7.5, 7.7). Mijn conclusie is daarom dat ook voor
zorgverleners in betrekking tot zelfzorg geldt: voor jezelf zorgen betekent de ander ook voor jezelf laten zorgen.
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9.6

Grenzen aan de reikwijdte van deze studie

In de keuze van de respondenten heb ik me beperkt tot artsen en verpleegkundigen. Hoewel ik hiermee strikt genomen geen recht doe aan de diversiteit van de
zorgverleners heb ik ervoor gekozen omdat dit de vraagstelling naar ontvankelijkheid scherp stelde. Ik heb met een enkele uitzondering de uitspraken van de
twee beroepen niet systematisch van elkaar gescheiden geanalyseerd, waardoor
geen nadruk werd gelegd op de verschillen die de desbetreffende beroepsgroepen
typeren. Zo verwoorden verpleegkundigen bijvoorbeeld hun zorgende betrokkenheid met meer gemak dan artsen. Ook heb ik bijvoorbeeld chirurgen niet
gescheiden van huisartsen onderzocht, waarbij te vermoeden zou zijn geweest
dat de laatste groep meer met gedeelde ruimtes zou werken dan de eerste – wat
echter bij de geïnterviewde personen niet het geval was. Dit zou in een ander onderzoek wel verder bekeken kunnen worden. Mijn werkwijze bood het voordeel
juist de overeenkomsten en gemeenschappelijke tendensen te tonen, bijvoorbeeld de nadruk die wordt gelegd op het belang – bij alle betrokkenheid – van
distantie en van evidence.
Als beperking van mijn onderzoek zou gezien kunnen worden dat ik het
empirisch materiaal niet heb vergeleken met de ervaringen die patiënten hebben
met hun eigen ontvankelijkheid en met die van hun zorgverleners. Daarvoor had
ik echter in samenhang met de wijsgerige verdieping die ik wilde aanbrengen een
te uitgebreid en te omvangrijk onderzoek moeten doen. Een vervolgonderzoek
zou de wederzijdse ontvankelijkheid kunnen verhelderen.
Mijn studie zou kunnen worden uitgebreid door onderdelen van de opleiding te onderzoeken die zich expliciet op professionele communicatie en gedrag
richten. Deze schakel tussen theorie en praktijk zou meer kunnen vertellen over
de vertaling van de theorie in de praktijk en de weg die studenten afleggen om
een professional te worden. Het leek me echter in het bestek van dit onderzoek
niet noodzakelijk voor de vraag naar de ervaring van ontvankelijkheid. Voor een
deel werd deze omissie ook opgevangen door mijn observaties tijdens werkzaamheden op de afdelingen en in praktijklessen met verpleegkundigen en artsen.
Daar hoorde ik zorgverleners vertellen over hun visies op zorg en zelfzorg.
Ook een onderzoek naar de vormen van ontvankelijkheid van zorgverleners zoals zij worden onderwezen in verschillende opleidingsmodellen en
-instituten zou een interessante uitbreiding van mijn onderzoek zijn. Als ik meer
tijd ter beschikking had gehad, was ik mogelijkerwijze daardoor meer te weten
gekomen over de wijze waarop de verschillende discoursen, zoals een meer op
evidence-based medicine/practice of een meer op zorgethische uitgangspunten georiënteerd discours onderwezen worden.
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Verder hadden de keuzes van zorgverleners voor en tegen bepaalde ontvankelijkheid onderzocht kunnen worden, in relatie tot hun levensvisie (kijk op het
leven, geloof ) en tot hun persoonlijke biografie. Hoewel de wijze waarop zij hun
eigen levensverhaal vertellen mijn onderzoek nog zou kunnen verdiepen, heb ik
dit niet bij mijn onderzoek betrokken. Ik verwachtte dat ik wegens de omvangrijke complexiteit op een zodanige manier had moeten abstraheren dat ik de
uitkomsten in containerbegrippen (‘boeddhistisch’, ‘christelijk’) had moeten onderbrengen. Dit zou de aandacht hebben afgeleid van de inhoud van de concrete
uitspraken en de gevonden overeenkomsten.

9.7

Aanbevelingen

Mijn onderzoek maakt duidelijk dat er (te) weinig wordt stilgestaan bij de ervaring van zorgverleners over wat zij zelf verkrijgen door hun contacten met
patiënten.
Zorgverleners nemen (deels) vanuit hun persoonlijke, waarderende gerichtheid waar. Zij beoordelen van daaruit hun eigen gedrag. Het is dan ook aan
te bevelen om meer ruimte te maken voor hun persoonlijke ervaring en hen te
stimuleren deze ruimte actief in te nemen. Zorgverleners geven aan dat tijdens
de opleiding te weinig aandacht wordt besteed aan deze vorm van ervaringsleren.
Ik zou ervoor willen pleiten dat er in de dagelijkse praktijk van het zorg
verlenen en in de opleiding meer wordt stilgestaan bij de waarde-ervaringen van
zorgverleners. Hierdoor ontstaat meer aandacht voor datgene wat voor hen van
belang is. Bewustwording van en reflectie over eigen ervaringen, eigen waarden
en levensvisie kunnen dit bevorderen. Aanleiding voor zulke reflectie zouden
vragen kunnen zijn zoals: ‘Waarom en waarvoor vind ik autonomie (van de patiënt) belangrijk?’ ‘Wat is in mijn ogen “kwaliteit van leven”?’ ‘Mag een patiënt
me raken?’ Meer aandacht voor deze algemeen menselijke vragen beantwoordt
aan de behoefte van zorgverleners. Op wetenschappelijk gebied zou geestes
wetenschappelijk denken klinisch denken kunnen verrijken. Zorgverleners worden in hun praktijk immers geconfronteerd met levensvragen die door deze tak
van wetenschap worden behandeld.
Verder zou ik willen aanbevelen om zowel in het opleidingscurriculum als
in de bijscholing en in de ondersteuning van de praktijk meer aandacht te geven aan ontvankelijkheid. Bezinnings- en reflectiemomenten op de eigen waar
nemingen en op waarde-ervaringen zouden daarvoor kunnen worden ingevoerd
en door onderzoek worden getoetst. De aandacht kan daarbij worden gericht op
vragen als: ‘Wat neem ik waar?’ ‘Wat doet dit mij?’ ‘Wat vind ik hiervan?’
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Aandacht voor wat men persoonlijk leert en waardevol vindt, bleek een lacune in
het huidige curriculum. Het is aan te bevelen om workshops, lessen en nazorgactiviteiten aan te bieden waarbij de persoon van de zorgverlener meer aan de orde
komt. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld verhalen, biografisch werk, socratische reflectie of moreel beraad worden gebruikt.
In lessen die ik vanuit mijn functie aan geneeskundestudenten en verpleegkundigen geef, valt mij de onbevooroordeelde openheid op waarmee de eigen
waarden in de bespreking van casuïstiek ter sprake komen. Studenten benoemen
hun intrinsieke motivatie en ontvankelijkheid in patiëntencontacten, maar ze
maken tegelijk duidelijk dat hierover niet veel gesproken wordt. Dit acht ik een
groot gemis. Ik zou willen aanbevelen dat professionele voorbeeldfiguren vaker
in het curriculum met studenten over hun ontvankelijkheid reflecteren. Zij zouden in de gelegenheid moeten worden gesteld te vertellen wat zorg verlenen hun
persoonlijk geeft. Daarbij zouden zij kunnen verwoorden welke rol ontvankelijkheid speelt in hun motivatie om zich voor patiëntenzorg in te zetten. Zij zouden
hun (positieve en negatieve) ervaringen kunnen verbinden met of afzetten tegen
hun drijfveren binnen de uitoefening van hun vak. Dit zou jonge zorgverleners
helpen om hun persoonlijke ervaring en reflectie serieus te nemen. Studenten
leren dan dat ervaringen op basis van ontvankelijkheid een geïntegreerd bestanddeel zijn van het verlenen van zorg. Het wordt op die manier zichtbaar dat zij er
niet door verzwakt hoeven te worden, maar dat hun ontvankelijkheid hen in de
contacten juist kan versterken. Voor zorg op menselijke maat is het belangrijk om
de aandacht niet slechts te richten op wat patiënten – maar ook zorgverleners –
in hun contacten kunnen krijgen. Stilstaan bij het waardevolle dat zorgverleners
door patiëntencontacten ontvangen, komt ten goede aan henzelf én aan de wijze
waarop zij zorg verlenen.
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Samenvatting

Probleem- en vraagstelling
Zorgverleners geven veel aan patiënten, maar uit mijn observaties blijkt dat de
patiënten ook iets aan hen geven. Zij worden door patiënten geraakt, zowel in
positieve als in negatieve zin. Ze voelen zich door de contacten persoonlijk verrijkt en gevoed, of juist ‘leeggezogen’ en bezwaard. Patiënten ‘doen hun wat’, en
zij worden door deze ervaringen gemotiveerd en ‘in beweging gebracht’.
In de medische richtlijnen en opleidingsliteratuur in het kader van
evidence‑based medicine wordt uitgegaan van twee gescheiden werelden, en zorgverleners wordt aangeraden om de juiste afstand in acht te nemen ten opzichte
van hun patiënten. De emotionele (subjectieve) wereld van de patiënten bevindt
zich dan tegenover de rationele (op objectieve feiten georiënteerde) wereld van
de zorgverleners. Ook het proces van geven en ontvangen in de zorgrelatie is in
tweeën gedeeld: patiënten krijgen zorg, die door zorgverleners wordt gegeven.
Op dit overgangsgebied tussen het objectieve, gevende en het persoonlijke, ontvangende richt zich dit onderzoek. De gerichtheid op ontvankelijkheid
werpt licht op die kant van de zorgverlening die tot nu toe onderbelicht is gebleven, terwijl zij de gebruikelijke patiëntgerichte zorg juist kan aanvullen.
Deze studie verheldert op welke manier zorgverleners in de contacten iets
ontvangen, wat zij ontvangen en waarvoor zij dit gebruiken. Ontvankelijkheid
is een persoonlijk vermogen, en het onderzoek hiernaar werkt daarmee ook nadrukkelijk met de vermogens en de belangen van de persoon van de zorgverlener.
Voor dit onderzoek werden de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
1. Hoe ontvangen zorgverleners in hun contacten met patiënten? Wat zijn de
voorwaarden voor het ontvangen, en hoe wordt het beleefd en gewaardeerd?
2. Wat ontvangen zij?
3. Waarvoor gebruiken zij hun ontvankelijkheid en datgene wat zij ontvangen? Wat betekent ontvankelijkheid voor hun gerichtheid (telos)?
In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van een kwalitatief onderzoek door
middel van halfopen interviews met elf verpleegkundigen en elf artsen uit
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a cademische en streekziekenhuizen. De door de interviews verkregen gegevens
worden gerelateerd aan standpunten in de gezondheidszorg over patiëntenrelaties en communicatie en aan filosofische denkbeelden die aansluiten bij de visies
van zorgverleners. Hierdoor wordt een nieuwe kijk ontwikkeld op de ontvangende kant van zorgverleners als onderdeel van relatiegerichte zorg en zelfzorg.
Door dit tot dusver onderbelichte facet van zorgverlening, dat wil zeggen de
persoon van de zorgverlener in patiëntencontacten, meer aandacht te geven, verschuift de verhouding tussen professioneel en persoonlijk en tussen ontvangen
(patiënt) en geven (zorgverlener). Een meer uitgebalanceerde inzet van persoonlijke kwaliteiten, waartoe in het bijzonder ontvankelijkheid wordt gerekend, zou
van voordeel kunnen zijn voor de zorgverlener en de zorgrelatie, en daarmee ook
voor de patiënt.

Hoofdstuk 1 Inleiding: de ontvankelijkheid van zorgverleners
Dit inleidende hoofdstuk beschrijft de probleem- en vraagstelling, de gebruikte
methode en de opzet van het onderzoek. Het verkent de positie van zorgverleners
(artsen en verpleegkundigen) in hun contacten met patiënten vanuit theoretische standpunten. Deze verkenning laat zien dat de zeggenschap van patiënten
toeneemt en hun autonomie en culturele diversiteit gehonoreerd worden. Zorgverleners zelf en visies in de gezondheidszorg waarderen dit positief. Zorgverleners willen hiermee recht doen aan de persoonlijke beleving van patiënten.
Onderzoeken laten echter zien dat zijzelf als persoon niet voldoende in beeld
komen. Dat kan leiden tot burn-out en de ervaring dat veeleisende patiënten de
werkbelasting verhogen. Er wordt een samenhang zichtbaar met de onderwaardering van de eigen ervaringskennis.
De waarde die aan ontvankelijkheid gehecht wordt, wordt onderzocht
met behulp van een drietal stromingen in de ethiek. Zij verwoorden zienswijzen
over houding en gedrag van zorgverleners in patiëntencontacten. Daarbij wordt
zichtbaar dat de principe-ethiek in de eerste versies van Beauchamp & Childress
(1983) de persoon van de zorgverlener buiten beschouwing laat, maar later
(1998) wordt aangevuld met deugdethische opvattingen, die meer ruimte geven
aan persoonlijke (karakter)kenmerken. De zorgethiek gaat uit van de wederzijdse
relatie. Zij benadrukt echter sterk het nut van deze relatie voor de patiënt. Dit
onderzoek richt zich juist op de zorgverleners en wat zij goed vinden voor zichzelf.
Om beter te begrijpen wat er met zorgverleners gebeurt in de relatie met
hun patiënten, in het bijzonder of zij ontvankelijk (willen) zijn en welke gevolgen dit heeft, wordt het sferenmodel van Peter Sloterdijk geïntroduceerd. Dit
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model gaat er namelijk van uit dat het eigen is aan mensen om in en door contacten met elkaar ‘sferen’ te construeren, een soort binnenwerelden die enerzijds een
bepaalde vorm hebben, maar anderzijds ook steeds in verandering zijn. Mensen
verkrijgen daarmee een bescherming (‘immuniteit’) die leven en ontwikkeling
mogelijk maken. Deze immuniteit schermt echter niet zozeer af, maar schept de
ruimte om flexibel te kunnen omgaan met indrukken, kennis en zinservaring.
Om te weten te komen met welk doel zorgverleners deze sfeervorming in
hun contacten met patiënten gebruiken, wordt verwezen naar Sloterdijks denken
over het leven als oefening. Daarmee wordt verduidelijkt van waaruit en waarvoor zorgverleners hun ontvankelijkheid inzetten.

Hoofdstuk 2 Patiëntencontacten als ‘gedeelde ruimtes’: Welke
ruimte hebben zorgverleners nodig om ontvankelijk te zijn?
Maar hoe zien deze op ontvankelijkheid gebaseerde en immuniteit verschaffende
sferen eruit? Dit hoofdstuk onderzoekt de visie van Sloterdijk op de voorwaarden
om in een uitwisseling iets te verkrijgen wat van waarde is.
Sloterdijk meent dat hiervoor een ruimte in figuurlijke zin nodig is, die
zich in en door het contact vormt. Op grond van het vermogen om ontvankelijk
te zijn betrekken mensen zich in deze ruimtes (sferen) op een betekenisvolle
manier op elkaar.
De tijdelijke exclusiviteit van deze ruimtes is een noodzakelijke voorwaarde voor deze uitwisseling, voor het geven en ontvangen van indrukken en informatie. Zorgverleners richten zich letterlijk een bepaalde tijd exclusief op één
patiënt en creëren een aparte ruimte door de gordijnen rond het bed te sluiten.
In figuurlijke zin scheppen ze ruimte door aandacht en betrokkenheid te geven.
Hoe meer deze ruimte door beiden daadwerkelijk als gedeeld wordt ervaren, des
te beter zij zich op elkaar kunnen afstemmen. Daarvoor moet de voornamelijk
‘gevende’ partij (de zorgverlener) als het ware een stap terug doen en onderkennen dat zijzelf ook ontvangende partij is.
Als deze gedachte inderdaad wordt overgedragen op zorgverleners, dan
geeft zij aan hoe zorgverleners zich door een ontvankelijke opstelling zodanig
afstemmen op de patiënt dat ook zijzelf als persoon worden ‘aangesproken’. Het
concept van deze gedeelde ruimtes wordt in het vervolg van het onderzoek als
referentie meegenomen. Het kan worden gezien als een alternatieve zienswijze
voor een gepolariseerde scheiding tussen zorgverleners en patiënten. Het biedt
een ruimer perspectief voor het bestaan van zorgverleners als professional én als
persoon. Aan de andere kant laat het ook juist zien welke verschillen wel moeten
worden onderkend, willen zorgverleners helder blijven in hun waarneming en
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betrokkenheid. Omdat deze helderheid niet vanzelf ontstaat en met de onderkenning van hun kwetsbaarheid is verbonden, kan men zich afvragen wat zorgverleners beweegt om zich in deze ‘gevarenzone’ te begeven en daar hun werk te
verrichten.

Hoofdstuk 3 Het leven als oefening: hoe brengt
ontvankelijkheid zorgverleners in beweging?
Waarom zouden zorgverleners door hun ontvankelijke opstelling überhaupt deze
met patiënten gedeelde ruimtes betreden en daarmee hun professionaliteit in
gevaar brengen? Wat brengt hen in beweging om op deze ontvankelijke wijze te
werken? Deze vragen worden verkend aan de hand van Sloterdijks visie op het
menselijke streven naar excellentie. Daarbij zoekt Sloterdijk aansluiting bij Aristoteles. Volgens Aristoteles willen mensen hun eigen capaciteiten ontwikkelen en
hun potentie verwerkelijken. Ook in Sloterdijks visie worden mensen in ethische
zin tot ‘mensen’ als zij zich inzetten om de kwaliteit van hun handelen te behouden of te verbeteren. Sloterdijk vult dit aan met de gedachte dat mensen daarbij
worden gedreven door kwalitatieve verschillen die zij opmerken tussen hun eigen
leven en dat van anderen (‘Zo wil ik ook leven!’ ‘Dat mag niet gebeuren!’). Als
zij zich openstellen voor andere manieren van leven, doen zij dat vanuit gedeelde
sferen. In die sferen kunnen zij impulsen ontvangen die hen stimuleren om zich
verder te bekwamen, of, zoals Sloterdijk het formuleert, om te oefenen. Kenmerkend voor deze ethische motivatie is dat mensen deze kwalitatieve verschillen
erkennen en toestaan dat zij erdoor ‘omhooggetrokken’ worden. Als dit ook voor
zorgverleners zou gelden, vormt datgene wat zij als ‘goed’ (of beter) ervaren voor
hen een persoonlijke vorm van gezag, naast het gezag van professionele afspraken
of eisen. Deze gedachte wordt meegenomen in het vervolg van het onderzoek,
waar uitvoeriger wordt ingegaan op het empirisch materiaal.

Hoofdstuk 4 Visies op zorg verlenen en ontvangen: hoe ervaren
zorgverleners ontvankelijkheid?
In de hoofdstukken 2 en 3 werd aan de hand van de filosofie van Peter Sloterdijk
een alternatief model voor de verhouding tussen zorgverlener en patiënt voorgesteld, waarvan ontvankelijkheid een geïntegreerd onderdeel is. In dit model
kiezen zorgverleners ervoor om in de contacten niet slechts ‘subject’ te zijn en de
regie te houden, maar als ‘object’ impulsen voor verdere ontwikkeling te ontvangen en van daaruit te werken.
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Dit model wordt in dit hoofdstuk gebruikt voor de analyse van de interviews en
van de theorievorming over professioneel gedrag in medische literatuur. Willen
zorgverleners überhaupt iets krijgen in de contacten, en mogen zij dat in hun
ogen ook? Zorgverleners zeggen vaak dat zij ook ‘veel terugkrijgen’ van hun patiënten. Zij lijken zich daarbij bescheiden op te stellen en altruïstische motieven
voor hun zorg verlenen te ontkennen. Dit sluit aan bij sociologische onderzoeken over de verlegenheid met eventuele onbaatzuchtigheid. Aan de hand van
theorieën over (giften) geven en krijgen wordt dit aspect verhelderd. Het wordt
zichtbaar dat geven en ontvangen van giften over het algemeen eerder geïnterpreteerd wordt als een economische transactie dan als een uitwisseling op grond
van waarden die ook los kan staan van een berekening.
Deze theorieën worden vervolgens gebruikt om de vooronderstellingen te
verhelderen in zienswijzen op professioneel gedrag, op de relatie tussen patiënt
en zorgverlener en op de plek die ontvankelijkheid daarbij inneemt. In medische
communicatietheorieën wordt kritisch opgemerkt dat de op generaliseerbaarheid gegronde neutrale houding die voor de cure-kant van de zorg (het primaire
genezingsproces) wordt gebruikt, te veel ook op het gebied van care (zorgen)
wordt gehanteerd.
Bekeken vanuit de visie van Joan Tronto (1993) blijkt dat met zorgverlening voornamelijk begrippen als ‘afhankelijkheid’, ‘behoefte’ en ‘zwakte’ worden
geassocieerd. Deze overwegend als negatief beoordeelde connotaties betrekken
zich vooral op de patiënt. In de theorievorming (Rümke, 1954; Schmitz, 2001;
Schouten, 2004; Van Esch, 2007; De Haes, 2004; Silverman, 2005; Wouda et
al., 2000) wordt getracht dit aspect op te heffen door de nadruk te leggen op
de patiënt als autonome persoon. Het zou denkbaar zijn dat de zorgverlener
hierdoor wordt uitgenodigd om zelf meer als persoon naar voren te treden, om
met de patiënt op hetzelfde niveau te kunnen communiceren. Het valt echter op
dat zorgverleners vaak wordt aangeraden om zich kritisch bewust te worden van
hun persoonlijke gevoelens, zodat deze de contacten met patiënten niet negatief
beïnvloeden. Deze scheiding in het denken tussen de wereld van de zorgverlener
en -ontvanger wordt verder verkend met behulp van hermeneutische, narratieve,
deugd- en zorgethische perspectieven (Arendt, 1994; Tronto 1993; Van Tongeren, 2003). Zo merkt Tronto op dat het moderne westerse denken probeert
het persoonlijke van het publieke domein te scheiden om onafhankelijkheid te
bereiken. Ontvankelijkheid wordt namelijk in verband gebracht met behoeftigheid en van daaruit negatief beoordeeld. Om de met behoefte samenhangende
afhankelijkheid te vermijden, wordt het verlenen en ontvangen van zorg liever
als een neutrale transactie opgevat.
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De concrete uitspraken van zorgverleners laten echter zien dat zij iets ontvangen
wat ook voor henzelf van betekenis is. Dit gaat blijkbaar verder dan een geldelijke beloning: het werk heeft kwaliteiten waardoor zij als persoon geraakt en gevormd worden. Het geeft hun nieuwe inzichten en ervaringen die zij belangrijk
vinden. In hoofdstuk 5 zal dit verder worden onderzocht aan de hand van wat
zorgverleners noemen ‘geraakt worden door de patiënt’.

Hoofdstuk 5 Zorgverleners worden geraakt: maakt raakbaarheid
té kwetsbaar?
Op basis van de interviews wordt verkend hoe zorgverleners geraakt worden en
hoe zij hun ontvankelijkheid daarbij beleven. Voor zorgverleners blijkt het geraakt worden een activerende en van daaruit motiverende functie te hebben. Als
zij zich ontvankelijk opstellen (wat meestal wordt geassocieerd met een ‘passieve’
houding) wordt bij hen iets in beweging gebracht (‘geactiveerd’). Vanwege deze
functie en de ervaring van de onderliggende menselijke verbondenheid vinden
zorgverleners hun geraaktheid van belang.
Geraaktheid komt tot stand als zorgverleners een kwalitatief verschil opmerken en daaraan een waarde verbinden. Zij ervaren van daaruit een appèl om
zich in te zetten voor verbetering van de situatie van de patiënt – maar ook van
hun eigen handelen. Ondersteund door Sloterdijk, aangevuld door Michel Serres
(1995), wordt geschetst hoe juist geraaktheid leidt tot een handelen dat zich op
het goede oriënteert.
Zorgverleners vertellen over momenten waarin zij persoonlijk geraakt werden. Hierbij gaat het om zowel positieve (bijv. ontroering) als negatieve ervaringen (bijv. teleurstelling). Het wordt duidelijk dat de aanleiding van het geraakt
worden individueel kan verschillen. Daarbij is de ervaring van contact met patiënten in alle gevallen de basis. Zorgverleners vinden dit contact vanuit professioneel oogpunt waardevol. Zij plaatsen er wel de kanttekening bij dat het gevaar
bestaat dat zij de daarmee samenhangende geraaktheid niet kunnen hanteren.
De waarde van ontvankelijkheid blijkt afhankelijk te zijn van het persoonlijke
vermogen om ermee om te gaan.
Om te achterhalen waardoor dit vermogen zich ontwikkelt, wordt vervolgens onderzocht hoe zorgverleners op professionele wijze omgaan met persoonlijke gevoelens. Zij vinden dit nodig, omdat de gevoelens van de patiënt
bij hen zouden kunnen ‘binnenkomen’ en heftige emoties bij henzelf zouden
kunnen losmaken. Van zorgverleners wordt wel gevraagd dat zij zich betrokken
en empathisch opstellen. Om dat te kunnen doen, moeten zij in staat zijn hun
eigen gevoelens en die van de patiënt te onderkennen. Leerboeken wijzen echter
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v oornamelijk op de gevaren van gevoelens en op de noodzaak deze te beheersen.
De praktijkervaring van de zorgverleners nuanceert deze waarschuwingen echter;
zij geven aan dat zij door hun gevoelens juist worden gemotiveerd. Hun raakbaarheid brengt hen namelijk in contact met een ervaringslaag die soms moeilijk
in taal te vatten is en vaak wordt aangeduid als ‘diepere’ laag. Deze maakt hen
soms ‘stil’ van ontroering en respect.
Het vermogen om geraakt te worden zien zorgverleners als onderdeel van
hun betrokkenheid op patiënten. Op de kenmerken van een betrokkenheid die
ontvangen mogelijk maakt, richt zich het volgende hoofdstuk.

Hoofdstuk 6 Ontvankelijk en betrokken: waarom is
betrokkenheid niet alleen goed voor patiënten, maar ook voor
zorgverleners?
In de interviews werd genoemd dat geraakt kunnen worden een noodzakelijke
voorwaarde is om betrokken te blijven. In dit hoofdstuk wordt daarom betrokkenheid onderzocht, en het daarmee samenhangende invoelende (empathische)
vermogen met het oog op de functie van ontvankelijkheid.
De positie van betrokkenheid in het geneeskundig denken is aan verandering onderhevig. Om dit te verduidelijken wordt hier gerefereerd aan de nog
altijd invloedrijke visie van William Osler. De distantie ten opzichte van de
patiënt waar hij in 1910 voor pleitte, is nog altijd van kracht. De juiste houding
wordt in de huidige literatuur onderwezen als ‘maximale betrokkenheid met behoud van distantie’ (Rümke, 1954). Hier worden onder andere de bevindingen
van Jodi Halpern (2011) tegenover gezet. Zij betoogt dat het afstand nemen van
de eigen gevoelens zowel patiënten als zorgverleners tekortdoet. Zij meent dat
de eigen gevoelens noodzakelijk zijn om bepaalde kennis te verkrijgen. Halpern
pleit van daaruit voor een ontvankelijke, empathische houding. De interviews
laten een geslaagd gebruik van empathie zien, op grond van persoonlijk contact
en het contact met de eigen gevoelens. In de analyse daarvan wordt gerefereerd
aan theorieën zoals die van Van den Hoofdakker (2001).
De geïnterviewde zorgverleners benoemen het verschil tussen ‘goede’ en
‘verkeerde’ betrokkenheid. Zij wijzen op het onderscheid tussen meevoelen en
meelijden; ze keuren meevoelen goed, maar wijzen meelijden af. Daarom wordt
vervolgens onderzocht waarom zij medelijden afkeuren, omdat dit verheldert hoe
zij hun ontvankelijkheid hanteren. Hiervoor wordt verwezen naar het denken
dat zich keert tegen medelijden vanuit projectie en een hypocriete moraal (het
lijden van anderen willen verhelpen om zichzelf beter te voelen). Het a fwijzen
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van alle vormen van medelijden wordt echter op grond van de interviews ter
discussie gesteld. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de visie van Max Scheler
(1948), die meent dat zuiver medelijden juist pas optreedt als men zich niet met
de ander vereenzelvigt en niet zijn ‘last’ op zich neemt. Volgens hem is het wel
van belang de ander waar te nemen (‘navoelen’) en daarbij het verschil tussen
zichzelf en de ander te blijven zien. Van hieruit en in samenhang met de uitspraken van de interviews wordt betoogd dat het voor zorgverleners van groot belang
is om waarneming een prominente plek toe te kennen als zij zich ontvankelijk
opstellen.
Heldere empathische waarneming geeft zorgverleners namelijk niet alleen
gevoelens van verbondenheid (‘meeleven’), maar ook kennis. Om wat voor kennis gaat het daarbij, en welke waarde heeft deze voor de zorgverlener zelf?

Hoofdstuk 7 Leren door ontvankelijkheid: welke kennis
verkrijgen zorgverleners door patiëntencontacten?
Het kennisaspect van ontvankelijkheid wordt in dit hoofdstuk verder onderzocht, deels als mogelijk praktisch onderdeel van evidence-based kennis. In de
gezondheidszorg wordt veel nadruk gelegd op gegeneraliseerde kennis. De dominantie van deze kennisvorm lijkt voort te komen uit de behoefte aan voorspelbaarheid en herhaalbaarheid.
De kennis die zorgverleners door ontvankelijkheid opdoen, blijkt nietgegeneraliseerde, persoonlijke ervaringskennis te zijn. Er wordt nader ingegaan
op wat daarbij onder ervaring wordt verstaan. Ervaring is doorleefde kennis die
nodig is voor een goede praktijkuitoefening (Gadamer, 1991; Gehlen, 1983).
Zij wordt door het positivistisch georiënteerde denken als minder betrouwbaar
beschouwd, omdat zij steeds met unieke personen is verbonden. De meerwaarde
van ervaringskennis hangt juist samen met het feit dat zij door de directe waarneming van een persoon in een concrete situatie ontstaat.
Vervolgens wordt getoond dat zorgverleners hun ontvankelijkheid inzetten als zij werken met hun vermogen om te ervaren. Hierdoor maken zij ook
contact met het – niet-meetbare – ervaringsperspectief van de patiënt. Daarbij
wordt impliciete kennis (tacit knowledge; Polanyi, 1967) opgedaan. Zorgverleners komen door directe ervaringskennis op persoonlijke wijze in contact met
datgene wat voor de uitoefening van hun zorgverlening van belang is.
Het blijkt dat zorgverleners niet slechts ten gunste van goede zorgverlening leren, maar ook voor hun eigen persoonlijke leven. Zij leren binnen de
patiëntencontacten nieuwe feiten kennen, maken kennis met andere zienswijzen
en ontwikkelen nieuwe inzichten.
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Voor het antwoord op de vraag waarvoor zorgverleners deze – immers met onzekerheid gepaard gaande – ontvankelijke opstelling aannemen, wordt teruggegrepen op Sloterdijk en via hem op Merleau-Ponty (2009). Volgens beiden is
de bereidheid om op deze manier te leren verbonden met het uitgangspunt dat
mensen a priori – als lichamelijke wezens – op de wereld gericht zijn. Op grond
van deze gerichtheid breiden zij hun vermogen om te handelen uit. Kennis heeft
op die manier altijd ook betrekking op en betekenis voor henzelf. Zij draagt ertoe bij dat zij zichzelf in een zinvolle samenhang ervaren.
Het wordt zichtbaar dat zorgverleners de waarde onderkennen van hun
professionele ervaringskennis en van kennis voor hun eigen leven. Van daaruit
wordt de conclusie getrokken dat deze in patiëntencontacten verworven kennis
er ook toe bijdraagt dat zij zich verder ontwikkelen als mens.

Hoofdstuk 8 Waarde-ervaring in patiëntencontacten: waarvoor
is ontvankelijkheid in de zorgverlening belangrijk?
De door ontvankelijkheid verkregen waardevolle ervaringen zijn het onderwerp
van dit hoofdstuk. Het stelt de vraag wat zorgverleners als waardevol ervaren
voor goede zorgverlening en wat in de contacten waardevol is voor henzelf. Uit
de interviews komt naar voren dat zij zich met het oog op hun professionaliteit
voornamelijk oriënteren aan de principe-ethiek, wat blijkt uit hun streven om
van persoonlijke belangen af te zien. In de verhalen die zij vertellen over hun
contacten in de praktijk en over wat zij waardevol vinden voor zichzelf wordt
echter duidelijk dat zij ontvankelijk (willen) zijn voor hun eigen ervaringen met
patiënten.
Bij deze ontvankelijkheid spelen diverse, persoonlijke waarden een rol.
Soms worden deze weergegeven als emoties. Dit kan worden gezien als een teken
van een zekere verlegenheid van zorgverleners met hun eigen waarde-ervaringen.
Deze zijn namelijk niet altijd universeel en vertonen verschillen in voorkeur en
persoonlijke gevoeligheid. Met behulp van Nussbaum (2001), MacIntyre (2007)
en Taylor (2007) kan dan ook worden betoogd dat waarden enerzijds aan gevoelens gekoppeld zijn, maar dat deze verbinding niet altijd onderkend wordt.
Juist door hun ontvankelijkheid krijgen zorgverleners echter toegang tot datgene
wat voor hen betekenis- of waardevol is. Dan blijken de twee gebieden van het
professionele en het persoonlijke niet meer volledig van elkaar gescheiden te zijn.
Het wordt in de interviews duidelijk dat zorgverleners zich verrijkt voelen als zij
inzichten, indrukken, reacties enzovoort ontvangen die met een waardebeleving
verbonden zijn. Datgene wat zij op deze niet-instrumentele manier verkrijgen,
geeft wezenlijk vorm aan hun motivatie voor goede zorgverlening. Zorgverleners
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blijken te ervaren dat zij zinvol werken en leven als zij zich met hun patiënten
verbonden voelen. De contacten zijn voor hen soms leermomenten die een uitwerking hebben op henzelf als hele persoon en daarmee op de zinvolheid van
hun leven.
Het blijkt dat de zorgethiek de meeste nadruk legt op vormen van uitwisseling en daarmee op ontvankelijkheid. Toch richten alle vormen van ethiek zich
meer op datgene wat de patiënt ontvangt. Onder verwijzing naar Van Tongeren
wordt daarom voorgesteld om ontvankelijkheid als deugd te beschouwen.

Hoofdstuk 9 Conclusie: de ontvankelijkheid van zorgverleners
Dit onderzoek heeft laten zien dat zorgverleners menen zelf wel veel te verkrijgen
in de contacten met hun patiënten, maar deze ervaring wordt niet ondersteund
door de medische richtlijnen voor professioneel gedrag. In de opleidingsliteratuur komen weliswaar elementen ter sprake die met ontvankelijkheid te maken
hebben, zoals het belang van luistervaardigheid, empathie en openstaan voor de
patiënt. Deze vaardigheden worden echter vooral instrumenteel ingezet, met het
oog op controle en het gebruik van generaliseerbare kennis (Tronto, 1993). Dit
scheidt ten onrechte professionaliteit van de persoon, door af te willen zien van
persoonlijke belangen. Ontvankelijkheid heeft namelijk juist met persoonlijke
ervaring te maken (Gadamer, 1991; Gehlen, 1983). Als zorgverleners de contacten met patiënten ervaren, delen zij sferen (Sloterdijk, 2003) met patiënten.
Bij ervaring, zo werd aangetoond, horen lichamelijkheid (Merleau-Ponty, 2009),
emoties en individuele waardetoekenning (Nussbaum, 2001). Dit gebied van
tacit knowledge (Polanyi, 1967) is tot nu toe onvoldoende geïntegreerd in de
verpleeg- en geneeskunde. Daar richt men zich nog voornamelijk op het trekken
van grenzen, tussen zorgverlener en patiënt en tussen het persoonlijke en het
professionele. Dat is begrijpelijk, omdat aan ontvankelijkheid en het inzetten
van ervaringskennis risico’s verbonden zijn, zoals vermenging tussen zorgverlener
en patiënt, kwetsbaarheid, bevooroordeeldheid en willekeur van de zorgverlener.
Daarom is het nodig om het bewust waarnemen van zichzelf en de patiënt te
trainen.
Als ontvankelijkheid meer erkenning zou krijgen, zou naast gegeneraliseerde kennis meer gebruik kunnen worden gemaakt van individuele ervaringskennis, die alleen door ontvankelijkheid kan worden verkregen. Zorgverleners
zetten dan hun beleving op een bewuste manier in, in een mate die voor hen persoonlijk geschikt is. Uit de interviews bleek dat dit een positieve invloed heeft op
hun flexibiliteit, kracht en werkplezier. De motivatie die hen als persoon voedt,
ligt namelijk voor een groot deel in de patiëntencontacten. Door ontvankelijk te
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zijn, worden zij in de contacten geraakt en krijgen zij impulsen om hun zorg te
‘geven’. De betrokkenheid die op die manier ontstaat, maakt dat zij openstaan
voor gevoelens van medeleven en compassie.
Op dit gebied van persoonlijke ervaring ontvangen zorgverleners datgene
wat voor henzelf van waarde is: kennis, erkenning en betekenis voor hun handelen. Dit brengt hen in beweging (motiveert hen) en houdt hen in beweging
(Sloterdijks oefenen). Persoonlijke en waardevolle ontwikkeling is een belangrijke drijfveer voor zorgverleners. Deze komt ten goede aan zowel hun professionaliteit als aan hun persoonlijke leven.
Sloterdijks model bleek bruikbaar om de aandacht te richten op de ontvankelijkheid van zorgverleners, als essentieel element in hun patiëntencontacten
in de vorm van gedeelde ruimtes. Ontvankelijkheid activeert hun drijfveren bij
het verlenen van zorg. De aan persoonlijke ‘oefendoelen’ verbonden gedrevenheid vult de doelen (waarden en normen) aan die vanuit professionele visies
worden gesteld. Dit onderzoek legt echter meer nadruk dan Sloterdijk in zijn
sferologie en oefentheorie doet, op de reflexieve, cognitieve elementen die naast
de gevoelsmatige uitwisseling een rol spelen. Het breidt zijn visie uit met de focus op waarneming en bewuste keuze en verwijst voor de oefenimpuls ook naar
het appèl dat van de patiënt uitgaat. Door oefenen en daarmee ontvangen als
relationeel proces te zien, wordt het een wederzijds fenomeen.
Ten slotte worden verschillende facetten genoemd die de reikwijdte van
dit onderzoek begrenzen, zoals het feit dat ik niet ben ingegaan op persoonlijke
biografieën en levensbeschouwingen en niet de opvattingen van patiënten heb
onderzocht. Mijn aanbevelingen voor de opleiding en bijscholing betreffen het
inzetten van voorbeeldfiguren die over hun ervaringen met persoonlijke ontvankelijkheid vertellen, de bevordering van het waarnemen van de patiënt én van
zichzelf en de bewustwording van de eigen waarden en van de – positieve – rol
die deze kunnen spelen bij de zorgverlening. Stilstaan bij en ontvankelijk zijn
voor eigen waarde-ervaringen motiveert zorgverleners om zich in te zetten voor
goed leven en goede zorg.
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Problem statement and research question
Caregivers give a great deal to patients, but my observations reveal that patients
also give them something. Caregivers are moved by patients, both positively and
negatively. They feel personally enriched and empowered by the contact, or just
‘drained’ and burdened. Patients ‘do something to them’, and this experience
motivates and ‘gets them going’.
In the context of evidence-based medicine, medical guidelines and training
literature assume two distinct worlds and recommend that caregivers maintain
a proper distance from their patients. The emotional (subjective) world of the
patient is set opposite the rational (oriented to objective facts) world of health
care providers. Even the process of giving and receiving is divided in two in the
care relationship: patients receive the care provided by caregivers.
This study examines the gulf between objective giving and personal
receiving. The focus on receptivity sheds light on an aspect of care that has remained underexposed until now, even though it can certainly complement the
usual patient-centered care.
The research clarifies how health care providers receive from their contacts,
what they receive and to what purpose they use it for. Receptivity is a personal
capacity, and thus this study deals explicitly with the abilities and interests of the
caregiver-as-person.
It draws on the following research questions:
1. How do caregivers receive in their dealings with patients? What are the
conditions for receiving, and how do they experience and value it?
2. What do they receive?
3. To what purpose do they use their receptivity and what they have received? What does receptivity mean to attitude?
This qualitative study is based on semi-open interviews with eleven nurses
and eleven physicians from academic (medical training) and regional hospitals. The interview data are related to health care attitudes to patient relations,
communication, and philosophical ideas that reflect the attitudes of caregivers
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thus developing a new vision of the receiving end of caregivers as an aspect of
relationship-centered care and self-care. Giving more attention to this up to now
underexposed aspect of health care, namely the person of the caregiver in patient
contacts, shifts the relationship from between the professional and the personal
to between the recipient (patient) and the giver (caregiver). A more balanced
application of personal qualities, which considers receptivity in particular, could
then benefit the caregiver, the care relationship, and the patient, too.

Chapter 1 Introduction: the receptivity of caregivers
This introductory chapter presents the problem statement, research questions,
methodology, and design of the study. It explores the position of health service
providers (doctors and nurses) in their dealings with patients from a theoretical
point of view. This exploration shows an increase in patient empowerment and
more appreciation for their autonomy and cultural diversity. Both caregivers
and the health care theories rate this development positively. Caregivers want
to do justice to the personal experience of patients. However, studies show that
their own person does not come into the picture often enough. This can lead to
burnout and to the experience that demanding patients increase the burden of
work. The consistency with the undervaluation of knowledge gained through
own experience (experiential knowledge) becomes apparent.
The value attached to receptivity is examined with the aid of three ethical
currents that express views on the attitudes and behavior of health care providers
in patient contacts. It becomes clear that the ethical principle mentioned in
the first version of Beauchamp & Childress (1983) excludes the person of the
caregiver, but the later version (1998) adds views from virtue ethics, which allow
more space for personal (character) traits. The ethics of care is based on the mutual relationship. However, it strongly emphasizes the value of this relationship
for the patient. This research focuses closely on caregivers and what they value
for themselves.
For a better understanding of what happens to caregivers in their relations with patients, especially when they are (want to be) receptive, and the
consequences of this, the chapter introduces Peter Sloterdijk’s model of spheres,
which proceeds on the assumption that in our contacts it is natural for people to
construct ‘spheres’, kinds of inner worlds that have a certain form, but are always
changing. Through them, people obtain protection (immunity) that makes life
and development possible. This immunity, however, does not protect so much,
but rather it creates the space to deal flexibly with impressions, knowledge, and
the experience of meaning.
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To discover what caregivers use spheres for in their contacts with patients, the
chapter refers to Sloterdijk’s thinking on life as ‘exercise’, in the process clarifying
how en for what purposes caregivers use their receptivity.

Chapter 2 Patient contacts as ‘shared spaces’: what space do
caregivers need to be receptive?
But what does this receptivity look like, based as it is on immunity-providing
spheres? Chapter 2 explores Sloterdijk’s views on the conditions required to obtain something of value out of the exchange.
Sloterdijk believes that it requires a figurative sense of space that is formed
in and by the contact. Based on their capacity to be receptive, people interact
meaningfully with one another in this space (sphere).
The temporary exclusivity of these spaces is a necessary condition for this
exchange, for the giving and receiving of impressions and information. Caregivers literally devote a particular time exclusively to one patient and create a
separate space by closing the curtains around the bed. In a figurative sense, they
create space by giving attention and involvement. The more both parties ex
perience it as shared space, the better they match each other. This requires the
mainly ‘giving’ party (the care provider) to step back as it were and be aware that
she too is a recipient.
If this notion comes across to the caregiver then her receptive attitude
will indicate how the patient can ‘address’ her as a person too. The concept
of these ‘shared spaces’ continues through the remainder of the study and can
be regarded as an alternative view of the polarized separation of caregivers and
patients. It offers a broader perspective on the existence of the caregiver as both
a professional and as a person. On the other hand, it also allows us to see which
differences should be acknowledged, if care providers want to stay clear in their
perceptions and engagement. Because such clarity does not come on its own
and the acknowledgment is linked to vulnerability, one may wonder what drives
caregivers to enter and work here in this ‘danger zone’.

Chapter 3 ‘Life as exercise’: how does receptivity get
caregivers going?
Why should caregivers enter these shared spaces with patients in the first place
and thus risk, through their receptive attitude, endangering their professionalism? What gets them working receptively? Chapter 3 explores these questions
by delving into Sloterdijk’s views on the human pursuit of excellence. Sloterdijk
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seeks connection with the Aristotelian view that humans wish to develop their
own capabilities to realize their potential. In Sloterdijk’s view as well, humans
become ‘people’ in an ethical sense when they commit to maintaining or improving the quality of their behavior (actions). Sloterdijk complements this notion
with the idea that people are driven forward by noting the qualitative differences
between their own lives and those of others (‘I want to live like that!’ or ‘That
shouldn’t be allowed!’). If they are open to other ways of life, they are so from
their shared spheres, where they can receive signals that trigger them into becoming more proficient, or as Sloterdijk puts it, to practice or exercise. Significant
in this ethical motive is that people recognize the qualitative differences, and
in so doing, allow themselves to be ‘pulled up’ by them. If this also applies to
caregivers, then what they experience as ‘good’ (or better) acquires a personal
form of authority for them, alongside the authority of professional agreements or
requirements. This concept also continues through the remainder of this study,
where the empirical material is extensively discussed.

Chapter 4 Views on giving and receiving care: how do
caregivers experience receiving?
Chapters 2 and 3 presented an alternative model, based on the philosophy of
Peter Sloterdijk, of the relationship between caregiver and patient, in which receptivity forms an integral part. In this model, caregivers choose in the context
of the care-giving relation to be not only ‘the subject’ acting on and keeping
control, but also ‘the object’ receiving signals that trigger further development.
Chapter 4 applies the model in an analysis of the interviews and the formation of theories on professional behavior in the medical literature. Do care
givers in the first place want to get something out of their contacts and, in their
own opinions, are they allowed to do so? Caregivers often say that they ‘get back
a lot’ from their patients. They seem to put themselves down and deny having
altruistic motives for the care they provide. This fits with sociological studies
on the potential embarrassment of altruism, an aspect clarified on the basis of
theories on giving and receiving (gifts). These make it clear that giving and receiving gifts is generally interpreted as an economic transaction rather than as an
exchange based on values that can also stand separate from a transaction.
These theories are then used to clarify the presuppositions of the views on
professional behavior in the relationship between patient and caregiver, and the
place that receptivity occupies. Medical communication theories note critically
that the cure side of care (the primary healing process) overly applies the gene
ralizability of a neutral stance in the area of care.
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From the perspective of Joan Tronto (1993), it seems that care is primarily asso
ciated with such concepts as ‘dependency’, ‘needs’, and ‘weakness’. These overwhelmingly negative connotations mainly concern the patient. In dealing with
the theory (Rümke, 1954; Schmitz, 2001; Schouten, 2004; Van Esch, 2002;
Haes, 2004; Silverman, 2005; Wouda et al., 2000), the chapter attempts to raise
this aspect by placing the emphasis on the patient as an autonomous person.
Conceivably this would also invite the caregiver to come forward more as a person, in order to communicate with the patient on the same level. However, it is
noteworthy that caregivers are often advised to become critically aware of their
personal feelings so that they do not adversely affect the contacts with patients.
This separation in thinking is further explored using the perspectives of
hermeneutic, narrative, virtue and care ethics (Arendt, 1994; Tronto 1993; Van
Tongeren, 2003). Thus, Tronto notes that in modern Western thought one tries
to separate the personal from the public domain to obtain independence. Receptivity is indeed associated with neediness and therefore judged negatively. To
avoid the association of neediness with dependency, one prefers to understand
the giving and receiving of care as a neutral transaction.
However, the concrete statements of the caregivers reveal that they also
receive something that is meaningful to them. This apparently goes beyond a
monetary reward: the work has touching qualities, which move and affect them
as persons. It gives them new insights and experiences that they find important.
Chapter 5 examines this further in the light of what the caregivers call, ‘being
moved by the patient.’

Chapter 5 Moving caregivers: does receptivity make them too
vulnerable?
Based on the interviews, Chapter 5 explores how caregivers are moved and how
they experience their receptivity. For caregivers, it seems being moved has an
activating and thus motivating function. When they present themselves recep
tively (which is usually associated with having a ‘passive’ attitude), something in
them gets going (‘is activated’). Because of this function, and the experience of
the underlying human connection, caregivers find their receptivity important.
The capacity to be moved comes about when caregivers notice a qualitative
difference and associate it with a value. They experience it as an appeal to work
on improving the patient’s situation – as well as their own actions. Supported by
Sloterdijk, and complemented by Michel Serres (1995), the chapter outlines just
how the capacity to be moved leads to behavior that is oriented toward doing
good.
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Caregivers talk about the moments that affected them personally, including both
positive (e.g. moving) and negative (e.g. disappointing) experiences. Clearly, the
response to being touched may differ per individual, but in all cases, it is based
on the experience of contact with patients. Caregivers find this contact valuable
from a professional standpoint, remarking, however, that it does place them at
risk of being unable to handle the related sensitivity. The value of receptivity
seems to depend on a personal capacity to cope with it.
To find out how this capacity develops, the chapter goes on to investigate how caregivers deal professionally with personal feelings. They see this as
necessary, because the patient’s feelings might ‘get through’ and ‘uncover’ strong
emotions in them. Caregivers are required to engage and behave empathetically.
To be able to do so, they must be capable of distinguishing between their own
feelings and those of the patient. However, the textbooks point mainly to the
dangers of feelings and the need to control them. The practical experience of
caregivers adds nuances to these warnings; they indicate that their feelings often
motivate them. Their capacity to be moved brings them onto an experiential
level that is sometimes hard to express in words and is often referred to as a
‘deeper’ layer. It can make them stand still in a poignant moment of respect.
Caregivers see their capacity to be moved as an element of their commitment to patients. The next chapter focuses on the characteristics of the commitment that receiving makes possible.

Chapter 6 Receptivity and engagement: why are they good for
patients and caregivers?
The interviewees said that the capacity to be moved was essential to staying
involved. This chapter thus examines involvement and the related capacity of
empathy in terms of the role of receptivity.
The position of engagement in medical thinking is liable to change. To
clarify this, Chapter 6 refers to the still influential vision of William Osler. The
distancing from the patient that he advocated in 1910 is still in force. The current
literature teaches the right attitude as ‘maximum involvement while maintaining distance’ (Rümke, 1954). This view is contrasted with other findings, including those of Jodi Halpern (2011). She argues that distancing oneself from
one’s f eelings shortchanges both patients and caregivers, whose own feelings are
necessary to obtain certain knowledge (insights). Halpern calls for a receptive,
empathetic attitude. The interviews demonstrate the caregivers’ successful use
of empathy, based on personal contact and awareness of their own feelings. The
analysis refers to theories like those of Van den Hoofdakker (2001).
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The interviewed caregivers point to the difference between good and inappro
priate commitment, to the distinction between sympathy and pity; they approve
of sympathy, but disapprove of pity. The reasons for rejecting pity are examined,
because this clarifies how caregivers deal with their receptivity. Here the chapter
points to the censure of pity that stems from projecting a hypocritical mora
lity (wanting to fix someone else’s pain to make yourself feel better). Rejection
of all forms of pity (compassion), however, is questionable on the basis of the
interviews, as well as the view of Max Scheler (1948), who believes that pure
compassion only occurs when one does not identify with the other or take on the
other’s ‘burden’. According to Scheler, it is important to perceive (‘feel for’) the
other, and thereby keep seeing the differences between oneself and the other. In
conjunction with the statements of the interviewees, the chapter argues that for
caregivers, it is very important to give perception a prominent place when they
present themselves as receptive.
Clear empathic perception gives caregivers not only a sense of connection
(‘sympathy’), but also knowledge. What kind of knowledge, and what value does
it have for the caregiver?

Chapter 7 Learning through receptivity: what knowledge do
caregivers obtain through patient contact?
Chapter 7 further investigates the knowledge aspect of receptivity, in part as a
likely practical component of evidence-based knowledge. Health care places great
emphasis on generalized knowledge. The dominance of this form of knowledge
seems to stem from the need for predictability.
The knowledge that caregivers gain through receptivity seems to be nongeneralized, personal knowledge based on experience. Here the chapter details
what is meant by experience. It is ‘lived-through’ (experiential) knowledge that is
necessary for good practical exercise (Gadamer, 1991; Gehlen, 1983). However,
positivist-oriented thinkers consider it unreliable because it is always connected
to the unique individual. The value of experiential knowledge is that it relates to
and derives from the direct observation of a person in an actual situation.
The chapter goes on to demonstrate that caregivers use their receptivity
when they apply their ability to experience. As a result, they get in touch with
the – unmeasurable – experiential perspective of the patient and, in addition,
gain implicit (tacit) knowledge (Polanyi, 1967). Through direct experiential
knowledge, caregivers get personally in touch with what is important in the
practice of their care.
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It appears that what caregivers gain [from experiential knowledge] not only
benefits good care, but also their personal lives. They learn new facts in patient
contacts, come across different perspectives, and develop new insights.
To answer the question why caregivers adopt a receptive attitude – which
after all is associated with uncertainty – the chapter refers back to Sloterdijk
and through him to Merleau-Ponty (2009). According to both researchers, the
willingness to learn like this is affiliated with the premise that people – as physical beings – are focused on the world from the outset. With this orientation as
the basis, they develop their ability to act [and interact]. Thus, knowledge always
also has a connection and meaning for themselves. It helps them experience
themselves in a meaningful context.
It is made clear that caregivers recognize the value of their professional
experience, expertise, and knowledge to their own lives. One can only conclude
that knowledge acquired in patient contacts also contributes to their personal
development as human beings.

Chapter 8 Experience of meaning in patient contacts: what
makes receptivity important in care?
The valuable experience obtained through receptivity is the subject of Chapter 8,
which poses the question: what do caregivers perceive as valuable for proper care,
and what in the contacts is of value for themselves? In terms of their professionalism, the interviewees are mainly oriented to the principle of ethics, as evidenced
by their desire to shed themselves of personal interest. In all the stories they tell
about their contacts in practice and what they find valuable for themselves, it
becomes clear, however, that they would rather (want to) be receptive in their
own experience with patients.
Various personal values play a role in this receptivity. Sometimes they
appear like feelings, which can be seen as a sign of a certain shyness about their
own value experiences since they are not always universal and exhibit differen
ces in preference and personal sensitivity. With the help of Nussbaum (2001),
MacIntyre (2007) and Taylor (2007) the chapter argues that on the one hand,
values are linked to feelings, but on the other, that this connection is not always
acknowledged. However, precisely because of their receptivity, caregivers gain
access to what has meaning or value to them. Thus it seems that the two areas of
the professional and the personal are not entirely separate. The interviews make
it clear that caregivers feel enriched when they receive insights, impressions, reactions and so forth that are associated with the perception of value. What they
obtain in this non-instrumental way substantially shapes their motivation to give
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proper care. Caregivers seem to sense that their work has meaning when they feel
connected with their patients. Sometimes, the contacts are learning moments for
them that have an effect on their whole person and thus the meaningfulness of
their lives.
It seems that the ethics of care places the most emphasis on forms of exchange and thereby on receptivity. Nonetheless, all forms of ethics focus more
on what the patient receives. Citing Van Tongeren, the chapter thus proposes
considering receptivity as a virtue.

Chapter 9 Conclusion: the receptivity of caregivers
This study has shown that caregivers feel they personally get a lot out of their
contact with patients, but the medical standards for professional conduct do not
support this experience. The medical training literature does indeed discuss some
elements of receptivity, such as the importance of listening skills, empathy, and
openness to the patient. These skills, however, are primarily deployed as tools
designed to control the use of generalizable knowledge (Tronto, 1993). This
detrimentally separates professionalism from the person by negating personal
interest. Yet receptivity has precisely to do with personal experience (Gadamer,
1991; Gehlen, 1983). When caregivers experience contact with patients, they
are sharing spheres with patients (Sloterdijk, 2003). As demonstrated, physicality (Merleau-Ponty, 2009), emotions and the assignment of individual value (Nussbaum, 2001) belong to experience. Up until now, this area of tacit
knowledge (Polanyi, 1967) has been insufficiently integrated into the fields of
nursing and medicine. Here, the focus is still mainly on drawing boundaries
between caregiver and patient, and between the personal and the professional.
That is understandable because receptivity and the application of experiential
knowledge are associated with such risks as confusing the caregiver and patient,
vulnerability, bias and the arbitrariness of the caregiver. Therefore, it is necessary
to educate caregivers in the conscious awareness of oneself [as separate from] and
the patient.
If receptivity gained more recognition, in addition to generalizable know
ledge, we could make more use of individual empirical knowledge, which can
only be obtained through receptivity. Caregivers could then consciously apply
their experience, to the extent that it would be appropriate for them personally.
The interviews revealed that this would have a positive impact on their flexibility,
strength, and job satisfaction. The motivation that feeds them as a person lies for
a large part in patient contact. Being receptive means caregivers are moved by
their contacts and are thus stimulated to ‘give’ care. The engagement o ccurring
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in this manner makes them open to feelings of sympathy (empathy) and compassion.
In this area of personal experience, caregivers receive what is of value to
themselves: knowledge, recognition, and meaning to their actions. This gets
them started (motivates) and keeps them going (Sloterdijk’s exercises). Personal,
valuable development is a key driver for caregivers. It benefits both their professional and their personal lives.
Sloterdijk’s model proved useful to focus on the receptivity of caregivers,
as an essential element of their contact with patients in the form of ‘shared
spaces’. Receptivity activates their drive to provide care. The personal ‘practice
targets’ associated with this drive fulfill the objectives (norms and values) set
from the professional viewpoint. This study, however, puts more emphasis than
Sloterdijk does (in his theory of spheres and exercise) on the reflexive, cognitive
elements that play a role alongside emotional exchanges. The study builds on
Sloterdijk’s vision with its focus on perception and conscious choice, and for the
drive to exercise, it also refers to the call coming from the patient. Regarding
practice and thereby receptivity as a relational process makes it become a mutual
phenomenon.
The chapter presents various facets that define the scope of this study and
proposes several recommendations for education and retraining.
Finally I identify various aspects that limit the scope of this study, inclu
ding the fact that I do not discuss personal biographies and philosophies and did
not study the patients’ beliefs. My recommendations for training and continuing
education concern exchanges with role models who could share their experiences
of personal receptivity in their professional capacity and promote awareness of
their own value and the – positive – role this can play in the provision of care.
Being receptive to their own value motivates caregivers to commit themselves to
providing good care for a good life.
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