
TvZ  |  Tijdschrift voor Verpleegkundigen - 2010 nr. 610  |

Verpleegkundigen en verzorgenden moeten 
meer in staat gesteld worden het heft in eigen 
handen te nemen tijdens hun werkzaamhe-
den. Dat is volgens Tonny van de Pasch 
(2010) een van de drie nieuwe aspecten die 
minister Klink noemt in zijn elf kantjes tellen-
de evaluatie van het rapport van de Commis-
sie Werner. Het frappeerde mij toen ik dit las, 
omdat er een duidelijke overeenkomst is met 
de boodschap die volgt uit het signalement 
Dilemma’s van verpleegkundigen en verzor-
genden dat het Centrum voor Ethiek en Ge-
zondheid (CEG) in november 2009 heeft uit-
gebracht. Die boodschap was: ‘Het is een 
kwestie van geven en nemen: verpleegkundi-
gen en verzorgenden moet meer de ruimte ge-
gund worden om hun professionele inzicht te 
benutten. Want zij kennen de bewoner/cliënt/
patiënt van nabij en zien als geen ander welke 
zorg nodig is. Het is aan de andere kant ook 
een kwestie van ruimte “nemen”: verpleeg-
kundigen en verzorgenden kunnen ook ruimte 
opeisen, zich strijdbaarder opstellen en zich 
niet uit hun professionele rol laten duwen 
door systemen of eisen van buiten af.’ (RVZ/
CEG, 2009, p. 57)

Dagelijkse dilemma’s 
De eerste aanleiding om een signalement te 
wijden aan morele dilemma’s van verpleegkun-
digen en verzorgenden komt voort uit een eer-

der inventariserend rapport van het CEG: 
Ethiek in zorginstellingen en zorgopleidingen 
(RVZ/CEG, 2005). Daarin kwam naar voren 
dat er behoefte was aan meer aandacht voor de 
alledaagse morele zorgpraktijk van verpleeg-
kundigen en verzorgenden. Zij worden immers, 
net als artsen, dagelijks geconfronteerd met 
morele kwesties. Soms zijn dat de vraagstuk-
ken rond euthanasie, abortus of anticonceptie 
van verstandelijk gehandicapten, die tot de 
grote klassieke morele dilemma’s horen. Veel 
vaker echter gaat het om meer alledaagse zaken 
die te maken hebben met het beroepsgeheim of 
de bejegening van patiënten. 
Een tweede aanleiding voor het signalement 
heeft te maken met de grote veranderingen die 
de afgelopen vijf jaar in de zorg hebben plaats 
gevonden en die het dagelijks werk niet onbe-
roerd hebben gelaten. Denk aan de invoering 
van nieuwe wetgeving (ZVW en Wmo) en an-
dere financieringssystemen in de zorg (ZZP’s 
en DBC’s), maar ook aan ontwikkelingen als 
taakherschikking en het toenemende perso-
neelstekort. 

Inventarisatie
Om een beeld te krijgen van de dilemma’s 
waar verpleegkundigen en verzorgenden mee 
te maken hebben, organiseerde het CEG in 
vier regio’s bijeenkomsten met verzorgenden 
uit de thuiszorg, de ziekenhuiszorg en de ver-
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pleeg- en verzorgingshuizen. Voor verpleeg-
kundigen werd een landelijke bijeenkomst 
georganiseerd in Utrecht. Zo’n honderd ver-
pleegkundigen en verzorgenden kwamen via 
een gestructureerde vraagstelling ruimschoots 
aan het woord. 
Voordeel van deze aanpak is dat verpleegkun-
digen en verzorgenden rechtstreeks en zonder 
tussenkomst van leidinggevenden veel (more-
le) kwesties naar voren konden brengen. Tege-
lijkertijd - en dat is meteen ook een nadeel - is 
die inbreng niet compleet, mogelijk selectief 
en niet representatief voor alle verzorgenden 
en verpleegkundigen. Het was daarom van be-
lang de uitkomst ook kwantitatief te toetsen. 
Dat heeft het NIVEL snel en goed gedaan 1. 
Het signalement heeft daardoor aan gewicht 
gewonnen. Misschien heeft deze peiling onder 
verpleegkundigen en verzorgenden er ook toe 
bijgedragen dat Tweede Kamerleden meteen 
na verschijning vroegen om een reactie van 
minister Klink.

Motivatie en passie
Als je verpleegkundigen en verzorgenden naar 
morele dilemma’s in het dagelijks werk vraagt, 
dan komt een sterke motivatie en passie voor 
het vak naar boven. Ze willen graag goede 
zorg bieden maar voelen zich vaak tekort-
schieten en onmachtig dat te doen wat in hun 
ogen goede zorg is. 

‘Minimale zorg: na ’s avonds 17 uur wordt er 
niets meer uitgedeeld. Is uitbezuinigd. Bewo-
ners mogen het wel zelf doen, maar die zijn al 
gauw negentig tegenwoordig. Met het wegla-
ten van een kopje koffie na 17 uur is er ook 
helemaal geen contact meer met de bewoner.’ 
(verzorgende CEG bijeenkomst Sneek) 
Verpleegkundigen en verzorgenden voelen 
zich, in toenemende mate, belemmerd en over-
heerst door externe eisen die aan hen worden 
gesteld. Met vaak schrijnende voorbeelden van 
zorgverschraling maakten zij ons deelgenoot 
van de dilemma’s die zij ervaren en hun on-
macht om daar verandering in te brengen. Voor 
sommigen is de morele grens van acceptatie 
nabij, omdat zij deze kwaliteit van zorg niet 
voor hun verantwoording willen nemen. 
‘De lichtere patiënt levert een stukje in en 
de zwaardere patiënt profiteert daarvan. 
We hadden onlangs twee ZZP-9 patiënten. 
De lichte CVA-patiënte kon al wat lopen en 
kreeg minder therapie en de zware patiënt 
wat meer. Eigenlijk is dat proberen recht te 
maken wat krom is. Ik vind niet dat dit kan, 
want je wilt aan alle patiënten de beste zorg 
leveren. Maar je krijgt het anders financieel 
niet rond. Dan ga je failliet als instelling.’ 
(nurse practitioner CEG bijeenkomst Utrecht)

Ervaringen van moral distress
Wat ons opviel was dat veel ervaren morele di-

lemma’s in wezen geen morele dilemma’s zijn. 
Kenmerkend voor een moreel dilemma is dat 
je 1) moet kiezen tussen ten minste twee han-
delingsmogelijkheden, maar 2) niet weet wat 
te kiezen (onzekerheid wat de beste keuze is). 
Er ís geen beste keuze, voor beide handelings-
opties zijn morele gronden aan te voeren. 
Je maakt hoe dan ook vuile handen: wat de 
keuze ook wordt, die heeft 3) altijd nadelige 
gevolgen voor je zelf (schuldgevoel) en ande-
ren (schade).
De vele morele dilemma’s die verzorgenden 
en verpleegkundigen ons noemden, waren op 
de keper beschouwd ervaringen van moral 
distress. Je weet als verpleegkundige of ver-
zorgende wel wat goed is om te doen (er is 
dus niet zozeer sprake van onzekerheid), 
maar je voelt je gehinderd of je bent niet in 
staat om goede zorg te verlenen. Vanwege de 
omstandigheden en de druk van buitenaf. 
Vanwege de beschikbare tijd en menskracht 
die schaars is en die je zo eerlijk mogelijk wilt 
verdelen over alle bewoners. Je wilt je houden 
aan de geïndiceerde zorg of je hebt een ver-
schil van inzicht met de arts over de behande-
ling of over het tijdstip van ontslag van een 
patiënt. Economische motieven, productie-
normen en prestatie-eisen spelen niet zelden 
een rol. Nieuwe financieringssystematieken, 
zoals ZZP’s en DBC’s, geven verzorgenden en 
verpleegkundigen vaak het gevoel niet meer zelf 
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te kunnen bepalen wat goede zorg is. Het wordt 
- naar hun beleving - buiten hen om geregeld, 
systemen gaan overheersen en vaak is ook het 
‘waarom’ van de verandering niet duidelijk. 
‘’s Morgens zijn we in de zorg en ’s middags 
zijn we met de administratie bezig. Geen tijd 
meer om te wandelen.’ (verzorgende CEG bij-
eenkomst Warmond)

Verschra ling
Aan veranderingen moet je wennen, maar wat 
niet zomaar went is het zakelijker en bedrijfs-
matiger worden van de zorg, het ‘transparant’ 
moeten maken van het handelen en het moe-
ten scoren met productiecijfers. Dit lijkt na-
melijk op gespannen voet te staan met wat 
misschien wel de kern van het zorgen is: aan-
dacht hebben voor iemand. Met elke nieuwe 
regeling komen er nieuwe formulieren en nieu-
we vormen van rekenschap afleggen en groeit 
het gevoel om vooral veel met administratie 
bezig te moeten zijn. De intrinsieke motivatie 
voor het zorgen raakt daardoor uitgehold.
‘Het scoort voor geen meter als je zegt dat je 
een gebit staat te poetsen, maar hoe belang-
rijk is dat niet voor die persoon?’ (verpleeg-
kundige CEG bijeenkomst Utrecht)
Er is bovendien in de dagelijkse praktijk vaak 
geen aandacht voor morele problemen, niet 
voor het benoemen en niet voor het bespre-
ken ervan. Wat hierover in de opleiding is ge-
leerd, is in de praktijk al gauw afgeleerd. Om-
gaan met morele kwesties is niet alleen een 
strikt persoonlijke kwestie (ik en mijn gewe-
ten), maar ook een sociale praktijk. Als er 
nooit over ethische kwesties gesproken wordt, 
moet de zorgverlener sterk in zijn schoenen 
staan om deze toch aan te kaarten. 

Kan het anders?
In de bijeenkomsten met verpleegkundigen en 
verzorgenden vroegen we ook naar positieve 
ervaringen en naar good practices. Die zijn er 
zeker ook, vele zelfs, en dat biedt perspectief 
voor de toekomst. In Dilemma’s van ver-
pleegkundigen en verzorgenden is er een 
hoofdstuk aan besteed. Verrassend op dit punt 
was de expertmeeting die we op het laatste 
moment organiseerden met leidinggevenden. 
Het uitwisselen van ervaringen én oplossingen 
tussen leidinggevenden leverde veel op, maar 
vooral werd duidelijk dat juist zij – het midden-
management – een sleutelrol kunnen vervullen 
door verpleegkundigen en verzorgenden te be-
geleiden in het omgaan met dagelijkse dilem-

ma’s. Oog en oor hebben voor de dilemma’s 
waar verzorgenden en verpleegkundigen te-
genaan lopen is de eerste stap op weg naar op-
lossingen binnen de instelling. Dat hoeft niet 
veel tijd te kosten, vertelde een van de leidingge-
venden, want je kunt dat doen door eenmaal 
per week de koffiepauze iets te verlengen en dan 
met de aanwezige verzorgenden over (morele) 
dilemma’s in het dagelijks werk te spreken. 
Een ander voorbeeld gaat over het verschil 
tussen wat het CIZ indiceert en de zorg die 
werkelijk nodig is. Veel zorgverleners schrij-
ven dat verschil aan het systeem van indicatie-
stelling toe of aan de indicatiesteller van het 
CIZ. Een leidinggevende uit de expertmeeting 
stelde dat het ook aan de opstelling van de 
verzorgenden en verpleegkundigen zelf ligt: zij 
kunnen veel meer bij het CIZ bereiken dan ze 
denken. Door met de juiste kennis en vaardig-
heden de indicatie aan te vragen. Daar ont-
breekt het nogal eens aan. Zo zijn veel verzor-
genden niet gewend om vanuit de beperkingen 
van de cliënt te denken, terwijl de vragenlijst 
van het CIZ wel zo is opgesteld. Verzorgen-
den zouden de cliëntkennis die ze hebben 
beter kunnen benutten als zij bewoners of cli-
enten helpen bij het aanvragen van een (her)
indicatie. Dat is niet altijd gemakkelijk en het 
is vaak confronterend voor de cliënt en de fa-
milie, omdat het niet prettig is vanuit je be-
perkingen zorg aan te vragen in plaats vanuit 
het perspectief van wat je nog wel kunt. Het 
levert echter wel de zorg op die nodig is en 
daar gaat het om.

Wie pakt de handschoen op?
Verzorgenden en verpleegkundigen hebben 
vaak meer kennis in huis dan ze zelf denken. 
Zij zullen zich vooral met een houding van lef 
en vertrouwen op hun professionele inzicht 
sterk moeten maken voor de goede zorg die ze 
zo graag aan patiënten, cliënten en bewoners 
willen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld door kri-
tiek te durven uiten op de beslissing van de be-
handelend arts om een hoogbejaarde patiënt 
’s avonds laat nog uit het ziekenhuis te ontslaan, 
terwijl het ook de volgende ochtend kan. Of 
door zich in te zetten voor een hogere zorgindi-
catie omdat minder zorg echt onverantwoord is. 
Scherp en kritisch blijven is een vereiste om ge-
motiveerd en verantwoord zorg te kunnen blij-
ven geven. Dat is moeilijk in een tijd waarin 
bedrijfsmatige motieven nogal eens domineren 
en er een tekort aan voldoende personeel is. 
Soms is het nodig voor je patiënt of cliënt in 

de bres te springen en pal te blijven staan of 
voor je eigen belang op te komen. Leidingge-
venden kunnen verpleegkundigen en verzor-
genden daarin coachen. Zij moeten als eersten 
het signaal opvangen dat zorgverleners via er-
varen ‘dilemma’s’ afgeven en dit ook beant-
woorden. Zij zijn (mede) verantwoordelijk 
voor een juiste balans tussen het belang van 
goede zorg en bedrijfsmatige belangen. 
Er zijn meer spelers die hierin verantwoorde-
lijkheid dragen. De overheid kan ervoor zorgen 
dat verpleegkundigen en verzorgenden meer 
ruimte krijgen door hen zelf de verantwoorde-
lijkheid te geven om te bepalen welke zorg 
nodig is en aan het CIZ een toetsende rol 
achteraf te geven. Deze benadering is in de 
thuiszorg al met succes beproefd en door staats-
secretaris Bussemaker in beleid omgezet. 2 
De over  heid kan dus via maatregelen of het 
ondersteunen van initiatieven ‘meer menselijk 
contact en minder bureaucratie, registratie en 
dwingende voorschriften’ in de zorg mogelijk 
maken. Dat is ook het streven van het door de 
overheid gesteunde project ‘het Goede Gesprek’, 
waarin Vilans, Actiz en Sting samenwerken en 
dat verbetering van de communicatie tussen 
cliënten, familie en verzorgende beoogt (Klink, 
2010). Nodig is wel dat deze projectmatige ini-
tiatieven niet tijdelijk blijven, maar beklijven 
en tot structurele verbeteringen leiden. 
Het onderwijs kan een aandeel leveren door 
nauwere samenwerking en wisselwerking te 
zoeken met de zorgpraktijk, maar ook door 
nieuwe vormen van ethiekonderwijs in te voe-
ren die beter aansluiten bij de verschillende, ook 
de lagere, functieniveaus. Een goed voorbeeld 
hiervan, dat geschikt is voor lager opgeleiden, is 
het Vlaamse ‘zorgethisch lab’, dat workshops 
(over claimend gedrag, ethisch leiderschap, 
goede zorg en reflectie) en inleefsessies (kruip in 
de huid van de zorgvrager!) organiseert. Het lab 
is opgericht door zorginstellingen en onderwijs 
samen (www.stimul.be/home).
Instellingen moeten meer doordrongen zijn 
van de dagelijkse dilemma’s die uitvoerende 
zorgverleners ondervinden en daarin hun ver-
antwoordelijkheid nemen door op een van-
zelfsprekende manier ruimte te bieden voor 
ethische reflectie. Wanneer ze kunnen deelne-
men aan ‘een broodje ethiek’ of ‘keek op de 
week’ of dilemmabesprekingen zullen verzor-
genden of verpleegkundigen zich beter staan-
de kunnen houden in de praktijk 3. 
Belangen- en beroepsorganisaties van ver-
pleegkundigen en verzorgenden hebben een 
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spilfunctie. Ze kunnen de beroepsgroep verte-
genwoordigen op politiek en overheidsniveau 
en verpleegkundigen en verzorgenden onder-
steunen met good practices en trainingen. 
Organisaties als V&VN, CNV Publieke Zaak, 
Sting en LEVV hebben positief op het CEG 
signalement gereageerd en willen graag mee-
doen aan een vervolg. Ideeën hoe verder te 
gaan zijn er ook genoeg, de vraag is alleen: 
wie pakt de handschoen op en neemt het heft 
in handen? ■

 Zie www.tvzdirect.nl/TvZ voor achtergrondinformatie
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Noten

1 Zie het artikel op p. 14.

2 Bij Buurtzorg; zie www.nivel.nl en Tweede Kamer, 

2009-2010, 30 597, nr. 116.

3 Zie p. 52 van het signalement en de essays in de 

bijlagen.
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