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Gezamenlijke besluitvorming – ideaal en praktijk
 R
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el Het lijkt zo vanzelfsprekend om als patiënt, 
in goed overleg met je behandelend arts, 
met je familie en eventueel met andere 
betrokken zorgverleners, beslissingen te 
nemen over diagnostiek en behandeling. 
Zo zou gezamenlijke besluitvorming moeten 
gaan. Vanuit ethisch perspectief is het een 
must, een nastrevenswaardig ideaal. Maar 
de praktijk is weerbarstig. Luister maar eens 
naar journalist Menno Steketee. Hij hoorde 
vorig jaar de dokter zeggen: ‘U heeft uitge-
zaaide darmkanker’. Wat dat met hem deed, 
beschreef hij in een special over kanker van 

NRC Handelsblad (24 januari jl.). “Na de diagnose ben je 
als het konijn dat versteend blijft zitten in de koplampen 
van een naderende auto. Aan de lampen ben ik inmid-
dels ontsnapt, maar het hol waarin ik ben getuimeld is 
diep.” Hoe prijzenswaardig gezamenlijke besluitvorming 
ook is, Steketees beeldspraak maakt duidelijk dat de situ-
atie waarin besluiten moeten worden genomen verre van 
overzichtelijk is. De praktijk van gezamenlijke besluitvor-
ming is grillig en weerbarstig. Die kloof tussen ideaal en 
praktijk stond centraal op de Prudentiaconferentie waar-
van dit themanummer het product is (zie kader).

Prudentia (praktische wijsheid) is – naast recht-
vaardigheid, moed en matigheid – één van de vier 
kardinale deugden. Het Prudentiaproject, waarin 16 
ziekenhuizen, Reliëf en zorgethiek.nu samenwerken, 
beoogt professionals en zorginstellingen te onder-
steunen in de reflectie op en het formuleren van 
beleid met betrekking tot actuele ethische vragen in 
de ziekenhuispraktijk. 

De eerste bijdrage brengt de weerbarstige praktijk onmid-
dellijk in beeld. De casus waarmee Alies Struijs haar 
artikel opent, laat zien dat gezamenlijk beslissen niet 
altijd vanzelf spreekt. In haar verdere analyse baseert 
Struijs zich voornamelijk op een recent signalement van 
het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, waarvoor een 
aantal patiënten, naasten en artsen is geïnterviewd. De 
gesprekken geven zicht op de noodzakelijke voorwaarden 
voor gezamenlijke besluitvorming, maar laten ook zien 
wat de belemmerende factoren zijn.
Hoe nieuw is de hedendaagse nadruk op gezamenlijke 
besluitvorming eigenlijk? In wetenschappelijke tijdschrif-
ten en vakbladen verschijnen juichende artikelen, maar 
de analyse van Gert Olthuis laat zien dat de roep om 
gezamenlijke besluitvorming al decennia lang klinkt en 
dat zich in al die jaren telkens hetzelfde type problemen 
voordoet. Hij formuleert drie obstakels die gezamenlijke 
besluitvorming dwarsbomen: taal, systemen en opvattin-
gen over wat zorg is. 

Inge van Nistelrooij gaat in op de rol van naasten en fami-
lie bij gezamenlijke besluitvorming. Soms lijkt het alsof zij 
een derde partij zijn, die druk uitoefent op de arts-patiënt 
relatie door zorgvuldig afgewogen besluiten eenmaal thuis 
ter discussie te stellen. Maar is dat wel zo? Van Nistelrooij 
betoogt anders. Aan de hand van enkele zorgethische 
auteurs en het werk van de filosoof Paul Ricoeur maakt ze 
inzichtelijk dat familie en naasten geen derde partij zijn, 
maar altijd al mee aan de spreekkamertafel zitten.
Hugo Remmers bespreekt het belang van onafhankelijke 
begeleiding bij het maken van ingrijpende medische keu-
zes door patiënten en hun naasten. Hij maakt daarbij 
gebruik van de methode van de Dynamische Oordeelsvor-
ming en beschrijft de wijze waarop geestelijk verzorgers 
aan de hand van dat model hun rol als ondersteuner en 
advocaat van de patiënt in kunnen vullen. 
De openheid en het overleg waarmee gezamenlijke 
besluitvorming gepaard gaat, is niet voor elke Neder-
lander vanzelfsprekend. Fuusje de Graaff gaat in op 
gezamenlijke besluitvorming bij migranten. Hoe kunnen 
zorgverleners daar verantwoord in participeren? Uit haar 
praktijkgerichte analyse komen vertrouwen, intercultu-
rele competenties, en relationeel en procesmatig werken 
naar voren als sleutelbegrippen.

Na deze vijf artikelen vervolgt het themanummer met 
enkele reflecties op actuele ontwikkelingen rond geza-
menlijke besluitvorming. Tom van de Belt behandelt de 
vraag in hoeverre sociale media en e-health mogelijkhe-
den bieden om gezamenlijke besluitvorming te bevorde-
ren. Stef Groenewoud verdedigt vervolgens de stelling 
dat gezamenlijke besluitvorming een noodzakelijke rand-
voorwaarde is voor een waardevolle gezondheidszorg, in 
zowel bedrijfseconomisch als ethisch opzicht. 
Een met zorg genomen behandelbeslissing kan gestalte 
krijgen met ondersteuning van een moreel beraad. 
Redactielid Karin Janssen van Doorn schreef een recensie 
over de bundel In gesprek blijven over goede zorg, dat moreel 
beraad in al zijn facetten presenteert. Het themanummer 
sluit af met een scherpe column van verpleegkundige en 
medisch socioloog Hugo van der Wedden. 
Onze conclusie? Zonder de praktische wijsheid van zowel 
patiënten als zorgverleners blijft gezamenlijke besluitvor-
ming een kunstmatig foefje en laten we de patiënt als 
versteend zitten in de koplampen van de naderende auto. 

Gert Olthuis (Radboudumc, Tijdschrift voor Gezondheids-
zorg & Ethiek)
Thijs Tromp (Reliëf, christelijke vereniging van zorgaan-
bieders) 
Hoofdredactie.TGE@gmail.com

Literatuur
Steketee M. Dit soort narigheid overkomt alleen anderen. 
NRC Handelsblad, Special kanker. 24 januari 2015.
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De patiënt als partner bij behandelbesluiten 
betrekken is een loffelijk streven in de hui-
dige zorgverlening. Maar hoe voltrekt geza-
menlijke besluitvorming zich in de dage-
lijkse praktijk en welke dilemma’s doen zich 
daarbij voor? Wat te doen in situaties waarin 
samen beslissen niet vanzelf spreekt, bij-
voorbeeld in situaties van verminderde wils-
bekwaamheid? Deze bijdrage gaat over de 
praktijk van gezamenlijke besluitvorming 
en baseert zich vooral op het signalement 

Wanneer samen beslissen niet vanzelf spreekt dat het Cen-
trum voor Ethiek en Gezondheid recentelijk uitbracht. 

Mevrouw V. heeft borstkanker. Na een operatie en 
een serie röntgenbestralingen is ze nu op weg naar 
een afspraak met de oncoloog, dr. A., om te bespre-
ken welke vervolgbehandelingen mogelijk zijn. 
Dr. A. kijkt op zijn computerscherm, vult in een 
decision making tool for health care professionals haar 
gegevens in. Het risicopercentage op terugkeer 
van borstkanker blijkt relatief laag. Dat betekent 
dat voor mevrouw V. alle opties variërend van ‘niets 
doen tot alles doen’ open staan. En ‘alles’ betekent 
in dit geval hormoontherapie én chemotherapie. 
De voor- en nadelen van eventuele behandelingen 
neemt hij kort en zakelijk door, een advies krijgt 
ze niet, ook niet als zij ernaar vraagt. Wel laat hij 
doorschemeren dat hij terughoudend staat tegen-
over chemotherapie en mompelt iets over overbe-
handeling. Het is aan de patiënt om te kiezen, zegt 
dr. A. Zij krijgt een print mee met het overzicht 
van de decision making tool, waarin percentages zijn 
opgenomen van wat aanvullende therapieën kun-
nen doen om het risico op terugkeer te verminde-
ren. Op de vraag van mevrouw V. wanneer hij haar 
beslissing wil weten, zegt hij: ”O, als u er aan toe 
bent …”. Mevrouw V. verlaat, enigszins in verwar-
ring, de spreekkamer. 
Na ruim een week wikken en wegen besluit ze te 
kiezen om ‘alles te doen’. Dus ook voor chemo-
therapie te kiezen. Het is geen overtuigd besluit, 
ze twijfelt namelijk of zo’n zwaar middel in haar 
situatie wel echt nodig is. Een ding is zeker, ze 
wil in geen geval terug naar dr. A. Ze heeft geen 
vertrouwen in hem, voelt zich door hem aan haar 
lot overgelaten met de medische informatie, de 

Dr. Alies Struijs
Coördinator CEG/Senior adviseur RV&S
Centrum voor Ethiek en Gezondheid /
Raad voor de Volksgezondheid & Samen
leving
Postbus 19404
2500 CK Den Haag 
Email: a.struijs@rvens.nl

Stemmen uit de praktijk van gezamenlijke 
besluitvorming

risicoberekening en de vraag hoe die te interpre-
teren. Ze gaat daarom op zoek naar een andere 
oncoloog, in een naburig ziekenhuis. 
Oncoloog dr. B. blijkt uit ander hout gesneden. 
Van meet af aan pakt hij het gesprek anders aan 
en al snel weet hij het vertrouwen bij mevrouw 
V. en haar man te winnen. Medisch gezien valt 
hij zijn collega niet af. De keuze van mevrouw V. 
respecteert hij, toch wil hij de situatie van begin af 
aan met haar en haar man doornemen. En passant 
stelt hij wat vragen waardoor hij een beeld krijgt 
van mevrouw V., wat voor leven zij leidt en wat 
chemotherapie in haar situatie zal betekenen. Zijn 
medische kennis en ervaring bepalen het gesprek, 
niet een decision making tool for health care professio-
nals. Dr. B. adviseert mevrouw V. om in haar geval 
te kiezen voor hormoontherapie. Chemotherapie 
zal niet veel winst, maar wel veel belasting voor 
haar opleveren. Mevrouw V. raakt opnieuw in ver-
warring, vraagt bedenktijd. Begrijpelijk, zegt dr. B., 
maar wacht niet te lang met uw besluit. Hij stelt 
voor haar over een paar dagen zelf te bellen. Als dr. 
B. haar op de afgesproken tijd belt, weet ze het al 
een paar dagen zeker: ze ziet af van chemotherapie 
en voelt zich goed bij dat besluit.

Naast of tegenover de patiënt
De casus van mevrouw V. laat zien hoe een dokter het 
verschil kan maken voor een patiënt en waar het bij 
gezamenlijke besluitvorming in de kern om draait. 
Gezamenlijke besluitvorming heeft als doel het geven 
van goede zorg. Het streven is dat patiënt en arts samen 
beslissen over wat zij in deze situatie goede zorg vinden 
en welk behandelbeleid daarbij past. Gezamenlijke 
besluitvorming is dus niet een doel op zich, maar legt 
het accent op het ‘proces’ waarin arts en patiënt (of 
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zijn of haar vertegenwoordiger) samen overleggen en 
beslissen over het te volgen behandelbeleid. En zoals 
we in het voorbeeld van mevrouw V. zien, kan dat heel 
bepalend zijn voor de uitkomst: in dit geval een tegen-
overgestelde beslissing. Gezamenlijke besluitvorming is 
samen overleggen, kiezen en werken aan goede zorg 
voor de patiënt, ieder vanuit zijn eigen rol of betrokken-
heid. Ook de omgeving, partner, kinderen of anderen 
kunnen in dat proces van invloed zijn. 

‘Gezamenlijke besluitvorming’ als aanpak in de zorg is 
niet zo nieuw. Wel lijken de tijd en de omstandigheden 
er rijp voor te zijn. Dat heeft 
veel te maken met de veran-
derende verhoudingen in 
de relatie tussen zorgverle-
ner en patiënt. De kennis 
en de invloed van de patiënt 
nemen toe en het ideaal 
van gezamenlijke besluitvor-
ming is in het beleid van de westerse gezondheidszorg 
omarmd (Olthuis ea., 2013; Stiggelbout ea., 2012; 
Munthe ea., 2012; ZonMw 2013). We zien dat terug in 
beleidsidealen als ‘de patiënt centraal’ of ‘vraaggerichte 
zorg’, waarbij de patiënt steeds meer ‘aan het stuur zit’ 
en de zorgverlener een dienstverlenende rol heeft. Neu-
roloog Bas Bloem heeft die laatste ontwikkeling mooi 
getypeerd als ‘From God to Guide’ (Bloem, 2011). 
De Nederlandse overheid streeft naar een grotere regie-
rol voor patiënten en hun omgeving, met meer eigen 
verantwoordelijkheid. En daarbij past gezamenlijke 
besluitvorming goed. Deze aanpak van samenwerking 
tussen patiënt en zorgverlener levert niet alleen goede 
zorg op, maar vermindert mogelijk ook de zorgkosten. 
Over dit laatste is tot op heden vanuit onderzoek nog 
te weinig bekend. Slechts enkele studies − dit betreft 
studies over de effecten van keuzehulpen − laten zien 
dat gezamenlijke besluitvorming leidt tot een afname 
van kosten (RVZ, 2013; IQ healthcare, 2013). Kortom: 
de patiënt is er beter mee af, want die krijgt ‘passende 
zorg’, de zorgverlener kan meer naar tevredenheid wer-
ken, want kan ‘maatwerk’ leveren en de samenleving is 
er mogelijk ook beter mee af door meer kosteneffectieve 
zorg. 

De weerbarstige praktijk van gezamenlijke besluitvor-
ming 
In het proces van gezamenlijke besluitvorming zijn drie 
componenten van belang. In de eerste plaats uitwisseling 
van informatie tussen patiënt en arts, in de tweede plaats 
overleg over de voor- en nadelen van behandelopties en 
de voorkeuren van de patiënt en de arts en tenslotte het 
bereiken van een beslissing over behandelbeleid waar-
mee beiden kunnen instemmen. Het CEG-signalement 
geeft via dertien diepte-interviews met patiënten en/of 

hun naasten en met artsen een beeld van hoe dit in de 
praktijk vorm kan krijgen. Het signalement belicht de 
dilemma’s en uitdagingen waarmee patiënten, vertegen-
woordigers en artsen tijdens dit proces te maken krijgen. 
Drie vragen stonden centraal. Wat verstaan al deze direct 
betrokkenen onder gezamenlijke besluitvorming? Met 
welke barrières worden zij geconfronteerd tijdens dit 
proces? En wat zien zij als noodzakelijke voorwaarden 
om samen te kunnen beslissen? Behalve een kijkje in 
de persoonlijke ervaringen van artsen en patiënten 
of hun vertegenwoordigers geeft het signalement een 
overzicht van de belangrijkste bevindingen. Daarbij gaat 

het om de vraag wat − op 
basis van de praktijkervarin-
gen van de geïnterviewden 
− bevorderende en belem-
merende factoren zijn voor 
het realiseren van gezamen-
lijke besluitvorming. En ten-
slotte: welke noodzakelijke 

voorwaarden voor een gezamenlijk proces van besluit-
vorming zijn hieruit af te leiden en welke ethische noties 
spelen daarbij een rol? In het bijzonder is gekeken naar 
situaties waar samen beslissen geen vanzelfsprekend-
heid is. Hoe verloopt gezamenlijke besluitvorming dan? 
Bijvoorbeeld als het gaat om wilsonbekwame patiënten 
en ouders een beslissing voor hun kind moeten maken. 
Illustratief is wat neonatoloog J. daarover zegt: 

“Ouders moeten hun hele leven verder met deze beslissing”
Dokter J. werkt op de afdeling neonatologie van 
een universitair kinderziekenhuis. Ze heeft twee 
speciale aandachtsgebieden: de behandeling van 
longproblemen bij te vroeg geborenen en beslis-
singen rond het levenseinde. Op de vraag of zij is 
blijven geloven dat je beslissingen zoveel mogelijk 
gezamenlijk met ouders moet nemen, antwoordt 
zij: “Ja, ouders moeten hun hele leven verder met 
deze beslissing. En niets is zo verschrikkelijk als de 
arts als alleswetende paternalistische of maternalis-
tische figuur die denkt: jij bent zo kwetsbaar, jij kan 
niet beslissen.” 

Patiënt deelt niet altijd in de eindverantwoordelijkheid
Een aantal geïnterviewde artsen vindt dat in een traject 
van gezamenlijke besluitvorming behandelbeslissingen 
altijd samen met de patiënt genomen moeten worden 
en dat de wens van de patiënt uiteindelijk leidend is. Dat 
geldt ook voor ingrijpende beslissingen, zoals de beslis-
sing om af te zien van verdere levensondersteunende 
behandeling. Andere artsen benadrukken dat zij dege-
nen zijn die op grond van de gezamenlijke gesprekken 
met de patiënt de uiteindelijke beslissing nemen en dat 

Gezamenlijke besluitvorming is geen one size fits 
all recept voor goede zorg
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dit ook van hen verwacht mag worden. Allereerst omdat 
zij de behandeling al dan niet moeten gaan uitvoeren 
en dus van de zinvolheid doordrongen moeten zijn. 
Maar ook omdat de patiënt de volle reikwijdte van een 
beslissing minder goed kan overzien en te zwaar belast 
zou worden met de eindverantwoordelijkheid. Ook deze 
artsen onderstrepen dat de patiënt de voorgestelde 
behandeling altijd kan weigeren. In de omgekeerde situ-
atie, dus daar waar de arts een behandeling niet zinvol 
vindt, staat het een patiënt vrij om op zoek te gaan naar 
een arts die deze behandeling wel wil doen, desnoods in 
het buitenland.

De geïnterviewde patiënten zijn het erover eens dat ze 
de hulp van de arts nodig hebben vanwege zijn kennis 
en kunde om de best mogelijke behandeling uit te den-
ken en vervolgens te geven. Alle patiënten benadrukken 
dat zij deze expertise niet hebben, dus daarin wel moe-
ten vertrouwen op hun arts. Tegelijkertijd willen ze wel 
goed geïnformeerd worden 
welke behandeling waarom 
nodig is, kunnen aangeven 
wat voor hen belangrijk is 
in het leven en wat men 
(nog) wil kunnen doen. 
Niet onbelangrijk is dat zij 
ook hun zorgen en angsten 
delen, zodat hun arts daar rekening mee kan houden en 
liever nog, hen gerust kan stellen.
Enerzijds vertrouwen de geïnterviewde patiënten op 
hun behandelend artsen in het kiezen van het beste 
behandeltraject, anderzijds benadrukken ze dat ze als 
patiënt wel degelijk een groot, actief aandeel kunnen 
leveren aan hun behandel- en herstelproces. Sommigen 
zien het ook als hun plicht om zelf op zoek te gaan naar 
informatie en door gesprekken met de arts goed voor te 
bereiden. Uit de interviews met de vertegenwoordigers 
van patiënten blijkt hoe verantwoordelijk zij zich voelen 
voor de behandelbeslissingen waartoe hun kind, ouder 
of partner zelf niet (meer) in staat is. Zij willen vertolken 
wat hun (non-verbale) signalen laten zien en wat dit 
zegt over de overgebleven draagkracht. Ze willen ook 
hun welbevinden beschermen en zorg dragen voor een 
waardige laatste levensfase. Daarbij hoort in hun ogen 
ook het aanvaarden van de beslissing om af te zien van 
verdere behandeling.

Barrières voor het ontstaan van gezamenlijke besluitvorming
De geïnterviewde artsen zien gezamenlijke besluitvor-
ming als een continu proces, dat bestaat uit opeenvol-
gende gesprekken met de patiënt en vaak ook zijn fami-
lie. Dat kost tijd, rust en aandacht waarvan artsen zelf 
zeggen dat die er niet altijd is of individueel maatwerk 
vragen dat ze niet kunnen leveren. Zij moeten de patiënt 
zo goed mogelijk informeren en bewaken dat hij/zij niet 

overspoeld wordt door informatie uit andere bronnen. 
Daarnaast vraagt het van dokters de vaardigheid om 
zicht te krijgen op wat de patiënt zelf belangrijk vindt 
in zijn leven en zijn wensen over de behandeling. En 
tenslotte is het zaak tot een behandelbeslissing te komen 
waarmee alle betrokkenen kunnen instemmen.
Goed luisteren is geen vanzelfsprekende vaardigheid. 
Dat zeggen artsen zelf en de geïnterviewde patiënten 
bevestigen dat. Patiënten vinden dat artsen vaak niet 
genoeg de tijd nemen om hen te leren kennen, geen 
interesse hebben in wie de patiënt is of te eenzijdig de 
focus gericht heeft op behandelen, terwijl de mogelijk-
heid om niet te behandelen ook een optie is. Artsen 
kunnen een andere visie hebben dan de patiënt op wat 
(nog) kwaliteit van leven is. Zij hebben er soms moeite 
mee dat niet iedere patiënt gered kan worden. 

Soms blijkt het niet (langer) mogelijk om samen met 
een patiënt zelf een behandelbeslissing te nemen. In de 

interviews worden vijf groe-
pen met name genoemd: 
(zeer) jonge kinderen, 
patiënten met ernstige 
aangeboren verstandelijke 
beperkingen, patiënten die 
in coma raken, patiënten 
met niet aangeboren ern-

stig blijvend hersenletsel en patiënten met ernstige psy-
chiatrische problemen die daardoor een acuut gevaar 
vormen voor zichzelf of hun omgeving.
In een aantal gevallen zal deze situatie niet meer veran-
deren. Dan is het belangrijk om goed te blijven kijken 
naar verbale en non-verbale signalen die een uiting 
kunnen zijn van wat een patiënt (nog) aan kan en wat 
niet meer. En om deze signalen vervolgens serieus mee 
te wegen in de besluitvorming. In andere gevallen ver-
betert de situatie van een patiënt zodanig dat hij weer 
actief betrokken kan worden bij beslissingen over zijn 
behandelbeleid. 

Is iemand niet (meer) in staat om voor zichzelf te 
beslissen, dan wordt deze rol overgenomen door zijn 
vertegenwoordiger(s). Ook al gebeurt het zelden, ook 
dan kunnen er situaties ontstaan waarin het onmogelijk 
is om gezamenlijk een behandelbeslissing te nemen. 
Dat is bijvoorbeeld het geval als de vertegenwoordiger 
heel duidelijk niet in het belang van de patiënt handelt. 
Zoals verschillende geïnterviewden onderstrepen, gaat 
het dan vrijwel altijd om vertegenwoordigers die (zelf) 
kampen met ernstige psychiatrische of psychosociale 
problemen.
Situaties waarin het echt onmogelijk is om samen met 
een patiënt of zijn of haar vertegenwoordiger tot een 
beslissing te komen vormen dus een uitzondering. Geza-
menlijke besluitvorming blijkt meestal mogelijk, maar 

“Niets is zo verschrikkelijk als de arts als 
alleswetende paternalistische figuur die denkt: jij 

bent zo kwetsbaar, jij kan niet beslissen”
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gaat zeker niet vanzelf. De praktijk lijkt weerbarstiger 
dan de theorie. Uit de interviews komen een aantal 
factoren naar voren die een gezamenlijk proces kunnen 

belemmeren of compliceren. Vaak komen ze in combi-
natie voor en versterken elkaar dan in negatieve zin. In 
tabel 1 vatten we de meest genoemde factoren samen. 

Tabel 1. Belemmerende factoren voor een gezamenlijk besluitvormingsproces 

Genoemd door de geïnterviewde artsen Genoemd door de geïnterviewde patiënten en verte-
genwoordigers

H
et

 a
an

de
el

 v
an

 d
e 

ar
ts

Arts heeft:
- gebrek aan tijd, rust en aandacht
- onvoldoende vaardigheden in het goed 

luisteren, ‘op maat’ informeren, door-
vragen en inlevingsvermogen in de 
patiënt en zijn naasten

- moeite om te accepteren dat niet  
iedere patiënt gered kan worden

- onzekerheid over de mate waarin je 
patiënt of vertegenwoordiger kunt/
moet betrekken bij het besluitvor-
mingsproces

Arts heeft:
- gebrek aan tijd, rust en aandacht
- geen interesse in wie de patiënt is en wat voor 

hem belangrijk is
- een paternalistische houding waardoor wensen 

en voorkeuren van patiënt en vertegenwoordiger 
onvoldoende worden gehoord en meegewogen

- eenzijdige focus op behandelen in plaats van 
openstaan voor de mogelijkheid om niet (meer) 
te behandelen

- andere visie op wat (nog) kwaliteit van leven is 
dan de patiënt of zijn vertegenwoordiger 

 H
et

 a
an

de
el

 v
an

 
de

 p
at

ië
nt

Patiënt heeft:
- onvoldoende inzicht in zijn ziekte en 

behandeling door verstandelijke en/of 
sociaal-emotionele beperkingen

- irreële verwachtingen over medische 
mogelijkheden

- moeite om verder verlies van gezond-
heid te accepteren of naderend overlij-
den te aanvaarden

Patiënt heeft:
- onvoldoende medische kennis en expertise
- gevoelens van angst en machteloosheid die hem 

belemmeren om actief te participeren in het 
besluitvormingsproces 

- overtuiging dat er niet echt iets te kiezen valt

 H
et

 a
an

de
el

 v
an

 d
e 

ve
rt

eg
en

-
w

oo
rd

ig
er

Vertegenwoordiger heeft:
- irreële verwachtingen over de kans dat 

de patiënt (nog) geneest
- moeite om te accepteren dat er gren-

zen zijn aan wat medisch-technisch 
mogelijk is

- andere visie op wat (nog) kwaliteit van 
leven is dan de arts

- stringente geloofsovertuigingen die 
irreële verwachtingen versterken

- dreigend en agressief gedrag

Vertegenwoordiger heeft:
- onvoldoende medische kennis en expertise
- onzekerheid over wat het beste is voor de patiënt 

op dat moment
- onzekerheid over de vraag of hij dit in de plaats 

van de patiënt kan en mag bepalen

H
et

 p
ro

ce
s 

op
 z

ic
h

Er is:
- te weinig tijd door een tekort aan  

financiële middelen
- verschraling van zorgaanbod waardoor 

beste behandeloptie niet kan worden 
aangeboden

- onduidelijkheid over wat de patiënt 
zelf gewild zou hebben

- een onzekere prognose over levensver-
wachting en resterende kwaliteit van 
leven

Er zijn:
- gesprekken met steeds wisselende artsen
- tegenstrijdige berichten, mede door deze wis-

selingen
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Tot slot: een aantal elementaire voorwaarden 
Voor het welslagen van gezamenlijke besluitvorming is 
een aantal voorwaarden elementair. In de casus waar-
mee dit artikel opende laat dr. B. er in zijn contact met 
mevrouw V. een aantal zien. Deze elementen worden in 
het signalement bevestigd: 
empathie, vertrouwen, eer-
lijkheid en tijd. 

‘Empathie’ is een verzamel-
begrip voor vaardigheden 
als inlevingsvermogen, het 
tonen van oprechte interesse en het vermogen om 
op een invoelende manier zeer persoonlijke zaken te 
bespreken. Een invoelende, ‘menselijke’ benadering van 
de kant van de arts helpt om als patiënt of vertegenwoor-
diger je vragen te durven stellen en om open te bespre-
ken wat je wenst en hoopt. Het draagt voor alles bij aan 
het gevoel dat je in goede handen bent. 

‘Vertrouwen’ is een belangrijk fundament om samen te 
beslissen over het te volgen behandelbeleid. In de casus 
van mevrouw V. zagen we hoe vertrouwen het kantel-
punt was waarop ze het contact met dr. A. verbrak en 
op zoek ging naar een andere oncoloog. Onderstaande 
passage uit een van de interviews in het signalement 
bevestigt hoe fundamenteel ‘vertrouwen’ is: 

Dr. P. werkt als neurochirurg in een academisch 
medisch centrum. Haar kerntaak bestaat uit ope-
reren. Maar een operatie staat nooit op zichzelf. 
Vandaar dat zij een minstens zo groot deel van 
haar tijd besteedt aan het voeren van gesprekken 
met patiënten en hun familie. Ze behandelt vooral 
patiënten met een meningeoom, een bepaald type 
goedaardige hersentumor. Naar deze patiënten-
groep doet zij ook gericht onderzoek. Daarnaast 
wordt zij regelmatig gevraagd om een second opinion 
door collega-neurochirurgen of door patiënten zelf. 

Wat is voor u de essentie van een goede behandelrelatie? 
“Ik heb steeds meer het gevoel dat vertrouwen het 
toverwoord is. En dat we daar als maatschappij 
weer op moeten inzetten. Want we zijn dat ver-
trouwen kwijtgeraakt in de afgelopen jaren. Kijk 
in de media. Ik denk dat een of twee procent van 
de artsen niet functioneert. Maar we worden afge-
schilderd als een groep van graaiende charlatans. 
Dat heeft tot gevolg dat een patiënt binnenkomt 
met het idee dat hij zich moet verdedigen. Dat is 
zo verkeerd. We hebben een ongelooflijk goede 
gezondheidszorg in Nederland. Het is triest dat als 
je ineens patiënt wordt je het idee hebt dat je op je 
tellen moet passen in een ziekenhuis.” 

‘Eerlijkheid’. Eerlijke en duidelijke informatieover-
dracht over de ziekte zelf, de prognose en de behandel-
opties, inclusief hun voordelen en nadelen is cruciaal 
bij gezamenlijke besluitvorming. Patiënten en vertegen-
woordigers willen graag de persoonlijke mening van 

hun arts horen over wat hij 
het beste vindt om te doen 
en waarom. Dat zien we ook 
in de casus van mevrouw V. 
Zij wil niet een setje keuze-
mogelijkheden waaruit zij 
zelf haar keuze kan maken, 

maar bij de hand genomen worden om samen te kijken 
wat het beste is. Artsen voegen hieraan toe dat het soms 
lastig is om te bepalen welke opties nog wel zinvol zijn 
om te bespreken en welke opties niet meer. Een lastig 
dilemma doet zich voor wanneer er wel een betere 
behandeloptie voorhanden is, maar deze niet vergoed 
wordt door de verzekeraar. Moet een arts deze optie noe-
men, ook als hij weet dat de patiënt deze kosten niet zelf 
zal kunnen opbrengen? Hoe eerlijk het ook is om deze 
informatie te delen, tegelijkertijd zal het bij de patiënt 
en zijn familie vaak een sterk gevoel van oneerlijkheid 
en onrechtvaardigheid oproepen.

‘Tijd’: kost een proces van gezamenlijke besluitvorming 
meer tijd of bespaart het tijd en geld? Hierover ont-
breekt wetenschappelijk onderzoek. Voor zover bekend, 
kost een zorgvuldig proces van gezamenlijk beslissen 
tijd van de individuele arts die deze gesprekken moet 
voeren. Deze extra tijd kan niet gedeclareerd worden, 
eenvoudigweg omdat er geen aparte DBC bestaat voor 
het voeren van besluitvormende gesprekken met een 
patiënt of zijn vertegenwoordiger. Dat pleit ervoor om 
serieus te gaan kijken naar de bekostiging van gezamen-
lijke besluitvorming, of zoals een van de geïnterviewde 
artsen het uitdrukt: het heffen van ‘kijk- en luistergeld’. 

Samen beslissen over goede zorg gaat niet vanzelf en 
is ook niet in alle situaties vanzelfsprekend. Het vraagt 
extra inspanningen van alle bij het zorgproces betrok-
kenen. Gezamenlijke besluitvorming is geen one size fits 
all recept voor goede zorg. Integendeel, het vereist zorg-
vuldig maatwerk en dat kost tijd. 

Dit artikel is een uitwerking van de door de auteur gegeven 
presentatie ‘Gezamenlijke besluitvorming door zorgverlener en 
patiënt’ tijdens de Prudentiaconferentie op 5 juni 2014, in 
Máxima Medisch Centrum, Veldhoven. Hiervoor is dankbaar 
gebruik gemaakt van het signalement ‘Wanneer samen beslis-
sen niet vanzelf spreekt. Reflecties van patiënten en artsen over 
gezamenlijke besluitvorming’. Dit signalement van het Centrum 
voor Ethiek en Gezondheid (CEG, 2014) is opgesteld door drs. 
Mirjam de Vos, tot 1 april 2014 werkzaam bij het CEG.

Artsen kunnen een andere visie hebben dan de 
patiënt op wat (nog) kwaliteit van leven is
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Samenvatting
Gezamenlijke besluitvorming heeft als doel dat patiënt en arts in overleg samen tot een besluit komen over wat zij in de gegeven 

omstandigheden goede zorg vinden en welk behandelbeleid daarbij past. Zij hebben ieder een eigen rol en kennis in dit proces. Hoe 

werkt gezamenlijke besluitvorming in de dagelijkse zorgpraktijk? Diepte-interviews met artsen, patiënten en hun familie laten zien 

welke factoren het proces beïnvloeden en wat voorwaarden zijn voor het succes van gezamenlijke besluitvorming. Samen beslissen gaat 

niet vanzelf en is niet altijd vanzelfsprekend. Empathie, vertrouwen, eerlijkheid en tijd blijken essentiële waarden te zijn om samen 

behandelbeslissingen te nemen. 

Trefwoorden: Gezamenlijke besluitvorming, behandelbesluiten, wilsbekwaamheid, vertrouwen.

Summary
Shared decision making is a process that includes the physician and the patient, and is aimed at finding consensus regarding the ques-

tion what, in the present circumstances, is to be considered good medical treatment. The physician and the patient each have their 

specific role and knowledge in this process of decision making. But how is shared decision making done in the day-to-day practice of 

health care? In-depth interviews with physicians, patients and their relatives offer lucid insights into the operating factors in the pro-

cess. Empathy, trust, honesty, and time are essential and relevant factors to reach the aim of shared decision making. 



TGE jaargang 25 - nr. 1 - 2015
8

Wie de internationale medisch-wetenschap-
pelijke literatuur volgt, Nederlandstalige 
vakbladen leest of in de gaten houdt wat er 
gebeurt in de Haagse wereld van het zorg-
beleid, kan het niet ontgaan zijn. De patiënt 
staat centraal. De toverwoorden daarbij 
zijn ‘gezamenlijke besluitvorming’ en ‘par-
ticiperen’. ‘Shared decision making: really 
putting patients at the centre of healthcare’, 
kopte het British Medical Journal bijvoor-
beeld onlangs (Stiggelbout et al, 2012). 
Samen beslissen bij complexe patiënten is 

mogelijk met een helder stappenplan, meldt een arti-
kel in Medisch Contact (Van de Pol et al, 2014). Het 
tijdschrift TvZ − voor ‘verpleegkundig experts’ − publi-
ceerde in 2013 een dossier over patiëntenparticipatie en 
in datzelfde jaar verscheen het advies ‘De participerende 
patiënt’ van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. 
Het Haagse Centrum voor Ethiek en Gezondheid volgde 
een jaar later met het signalement ‘Wanneer samen 
beslissen niet vanzelf spreekt’ (zie elders in dit num-
mer). Er lijkt – kortom – iets in de lucht te hangen. ‘Let 
the patient revolution begin’ juicht een recent commen-
taar in een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift 
(Richards et al, 2013). Maar hoe nieuw is deze nadruk 
op gezamenlijke besluitvorming eigenlijk?

In deze bijdrage gaan we eerst terug in de tijd, naar 1969 
om precies te zijn. Via een aantal sleutelmomenten en 
-publicaties komen we uit in 2014. We zullen zien dat de 
discussie rond samen beslissen niet van vandaag of giste-
ren is. De patiënt betrekken bij de besluitvorming in de 
zorg is een thema dat al enige tijd op de agenda staat. 
We zullen ook zien dat gezamenlijke besluitvorming in 
de praktijk weerbarstig is en dat er telkens sprake is van 
hetzelfde type problemen. Vervolgens staan we – vanuit 
een ethische invalshoek – stil bij de vraag waar het dan 
precies wringt bij de gezamenlijke besluitvorming. Het 
laatste deel van de bijdrage is op de praktijk van de 
zorg georiënteerd en presenteert drie lessen die zijn 
te trekken uit het verhaal van Irma, die meer dan twee 
decennia lang ervaring heeft als ‘chronisch hulpbehoe-
vende burger’. Het artikel sluit af door kort en bondig 
te formuleren wat nu de grootste uitdaging is voor de 
hedendaagse gezondheidszorg als het gaat om gezamen-
lijke besluitvorming. 

 C
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Hoe gezamenlijke besluitvorming zich ontwikkelde 
en wat daarbij wringt

Terug in de tijd: van medische macht naar kennis is geen 
macht

1969 – Medische macht…
Als er één klassieker is in de Nederlandse medische 
ethiek, dan is het wel het boekje Medische macht en 
medische ethiek van zenuwarts Jan Hendrik van den Berg 
(1914-2012). Dat verscheen in 1969 en behelst een kri-
tische reflectie op de toegenomen medische macht. De 
publicatie markeert een overgang van een ‘oude’ naar 
een ‘nieuwe’ medische ethiek in Nederland (Zwart, 
2002, p.42). De traditionele arts handelde waardig en 
discreet en nam als uitgangspunt een absolute eerbied 
voor het leven. Patiënten vertrouwden en volgden 
over het algemeen het oordeel van hun dokter. Maar 
de behandelmogelijkheden, en daarmee de medische 
macht, namen destijds zienderogen toe. Van den Berg 
laat – letterlijk: aan de hand van foto’s – zien waartoe 
de geneeskunde van die tijd in staat is en hoe ver artsen 
gaan om het leven van patiënten te behouden. Indruk-
wekkend is de foto van een jongeman die een hemi-
corporectomie heeft ondergaan. De onderste helft van 
zijn lichaam is “weggeopereerd” (Van den Berg, 1969, 
p.29). “Het was niet juist de operatie uit te voeren,” stelt 
Van den Berg onomwonden (p.30). Zijn boek is een 
pleidooi om het menselijk leven niet te behouden, te 
sparen en te verlengen waar en wanneer dat kan, maar 
waar en wanneer dat zinvol is. En dat vraagt om open-
heid. Patiënten hebben het recht om te horen waar ze 
aan toe zijn en artsen hebben de plicht hen te vertellen 
wat ze vinden, denken en zouden willen doen. Met de 
opmerkingen waarmee Van den Berg zijn boek eindigt, 
wil hij de patiënt aanmoedigen. Nu, 45 jaar later, lijken 
zijn woorden naadloos te passen bij de roep om geza-
menlijke besluitvorming. “Aan hem de bepaling hoe hij 
ziek is, wetend of onwetend. Aan hem de bepaling hoe 
hij wil sterven, waardig of onwaardig. Laat hij de vrij-
moedigheid vinden om te zeggen wat hij wil. Hij vindt, 
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bij volharding, de arts toch aan zijn zijde. Want de arts 
is er voor hem. Ja, de arts is er voor de patiënt en voor 
niemand of niets anders” (p.49).

1984 – De stille wereld…
Hoewel Van den Bergs boekje aan helderheid niets 
te wensen overliet en in elk geval in Nederland het 
nodige stof deed opwaaien, bleek vijftien jaar later dat 
het zwijgen tussen artsen en patiënten niet eenvoudig 
te doorbreken was. De openheid waar in 1969 zo vurig 
voor gepleit werd, was in 1984 nog geen vanzelfspre-
kendheid, getuige de analyse van de Amerikaanse arts 
Jay Katz. Zijn boek The silent world of doctor and patient 
gaat over de vraag hoe patiënten en artsen beslissingen 
nemen over medische behandelingen. Katz constateert 
en onderbouwt twee feiten. Patiënten werden en worden 
uitgesloten van deelname aan beslissingen die voor hen 
van levensbelang zijn. En, ten tweede, patiënten uit-
nodigen om de last van besluitvorming te delen is een 
moeilijke taak, die artsen pas kunnen uitvoeren als ze 
hebben geleerd hoe dat moet. In zijn analyse legt Katz 
er de nadruk op dat er van een betekenisvolle samen-
werking tussen artsen en patiënten geen sprake kan zijn 
als artsen hun paternalistische houding niet achter zich 
leren laten. Artsen moeten hun eigen ideeën over de 
meest geschikte behande-
ling onderscheiden van wat 
patiënten zelf vinden. Daar-
bij zullen ze de onwetend-
heid en onzekerheid van 
patiënten met betrekking 
tot hun diagnose, behande-
ling en prognose moeten leren inzien. Bovendien, stelt 
Katz, lijkt het medisch onderwijs gefaald te hebben door 
de nieuwe dokters slecht voor te bereiden op de verant-
woordelijkheden van ‘shared decision making’. Praten 
met patiënten is net zo moeilijk – of misschien wel moei-
lijker – als ziekteleer, patho-fysiologie en diagnostiek. 

1995 – Een wettelijk kader…
Ruim tien jaar later, halverwege de jaren negentig, trad 
in Nederland de Wet op de Geneeskundige Behande-
lingsovereenkomst (WGBO) in werking. Het betreft 
in feite een aanpassing van boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek, waarin het gaat over bijzondere overeen-
komsten. Centraal in de WGBO staan de rechten van 
patiënten en de behandelrelatie tussen hulpverleners 
en patiënten wordt voorgesteld als een overeenkomst 
waarbij uitgegaan wordt van onderling vertrouwen. Bij 
een overeenkomst beogen partijen in onderlinge samen-
werking tot een resultaat te komen en als het gaat om 
een geneeskundige behandeling is dat hulpverlening 
ten aanzien van de gezondheid. Het bestaan van een 
deskundigheidsverschil is precies de reden waarom de 

overeenkomst tussen patiënt en arts wordt aangegaan 
(Leenen e.a., 2007). Elke partij heeft daarin haar eigen 
verantwoordelijkheid en eigen inbreng. Enerzijds forma-
liseert de WGBO de rechten (op informatie, het geven 
van toestemming, privacy, inzage, geheimhouding) en 
ook plichten (geven van inlichtingen en medewerking) 
van patiënten, anderzijds benadrukt de wet dat de hulp-
verlener de zorg van een goed hulpverlener in acht moet 
nemen en moet handelen volgens de professionele stan-
daard (Leenen e.a., 2007). In zekere zin lijkt het alsof de 
woorden van Jan Hendrik van den Berg uit 1969 gefor-
maliseerd zijn in de wet. Zonder expliciete toestemming 
van de patiënt – behalve dan in acute situaties – kan de 
hulpverlener geen behandeling starten of voortzetten. 
Maar zoals het een wet betaamt is er vooral sprake van 
een procedurele invulling van wat we tegenwoordig 
gezamenlijke besluitvorming noemen. De praktijk van 
de behandelingsovereenkomst is complexer dan begrip-
pen als ‘informeren’ en ‘toestemmen’ doen vermoeden.

2010 – Een statement…
In december 2010 kwamen 58 onderzoekers uit 18 lan-
den samen in de Oostenrijkse stad Salzburg. De inzet van 
de bijeenkomst was de vraag welke rol patiënten kun-
nen en moeten spelen bij medische besluitvorming en 

beslissingen rond zorg. De 
bijeenkomst resulteerde in 
een statement dat patiënten 
en clinici oproept samen te 
werken als co-producenten 
van gezondheid: The Salz-
burg statement on shared deci-

sion making.1 Het document bevat een oproep aan 
clinici te beseffen dat het samenwerken met patiënten 
bij belangrijke beslissingen niet minder dan een ethisch 
gebod is. Patiënten moeten uitgenodigd worden om 
vragen te stellen, hun situatie toe te lichten en persoon-
lijke voorkeuren kenbaar te maken. De informatievoor-
ziening moet op maat zijn en in overeenstemming met 
de ‘best practice’ voor risicocommunicatie. Patiënten 
op hun beurt moeten worden aangemoedigd zich uit 
te spreken over hun zorgen en vragen. Het statement 
roept patiënten op in te zien dat ze het recht hebben 
om gezien te worden als gelijkwaardige (‘equal’) part-
ner in de zorg .2 Hen wordt bovendien aanbevolen om 
hoogwaardige gezondheidsinformatie te zoeken en te 
gebruiken. Hoe belangwekkend zo’n gezamenlijk state-
ment – en de publicatie ervan in medisch-wetenschappe-
lijke tijdschriften – ook is, wanneer we kijken naar Katz’ 
analyse van ruim 25 jaar eerder lijken de woorden in 
het document eigentijdser (co-producenten, risicocom-
municatie, gezondheidsinformatie), maar de problemen 
rond besluitvorming nagenoeg identiek.

Gezamenlijke besluitvorming met inbegrip 
van persoon en context, hoe doe je dat als 

zorgverlener?



TGE jaargang 25 - nr. 1 - 2015
10

2014 – Kennis is geen macht…
‘Power imbalance prevents shared decision making’ 
stond er vorig jaar boven een analyse in het gerenom-
meerde British Medical Journal (Joseph-Williams e.a., 
2014a). Patiënten voorzien van goede informatie is 
onvoldoende om gezamenlijke besluitvorming mogelijk 
te maken. Kennis is kennelijk niet per se macht. Het 
onderzoek waarop de analyse is gebaseerd (Joseph-
Williams e.a., 2014b) laat zien dat er verschillende 
hindernissen zijn die gerelateerd zijn aan één centraal 
punt: het vermogen van patiënten om actief betrokken 
te zijn bij gezamenlijke besluitvorming hangt niet alleen 
samen met de kennis waar-
over zij beschikken, maar 
ook met hoeveel invloed zij 
denken te kunnen uitoe-
fenen in de interactie over 
de besluitvorming. Patiën-
ten blijken vooronderstel-
lingen over hun interactie 
met zorgverleners te hebben. Veel patiënten denken 
dat de behandelaar het beste op de hoogte is van de 
mogelijkheden en hebben het idee dat hun eigen 
patiëntenkennis er weinig toe doet en overbodig is in 
het besluitvormingsproces. Ook het idee dat er ‘goede’ 
en ‘foute’ beslissingen mogelijk zijn vormt een barrière 
bij gezamenlijke besluitvorming; patiënten willen liever 
niet verantwoordelijk zijn voor een ‘foute’ beslissing en 
voorkomen graag spijt achteraf. Bovendien blijkt dat 
slecht luisterende dokters, die weinig respect hebben 
voor de zorgen van patiënten, zich afwijzend gedragen 
en het consult domineren, de participatie van patiënten 
in het besluitvormingsproces blokkeren. 

Na dit overzicht kunnen we voorzichtig concluderen 
dat er in de kern weinig is veranderd. De ontwikkeling 
van een meer gelijkwaardige relatie tussen artsen en 
patiënten, waarin besluiten ook echt gezamenlijk wor-
den genomen, verloopt moeizaam en lijkt telkens op 
dezelfde barrières te stuiten. Ruim vier decennia na Van 
den Bergs aanmoediging aan patiënten dat ze vrijmoe-
dig tegen hun behandelaar moeten zeggen wat ze willen, 
stelt onderzoek vast dat dit minder eenvoudig is dan het 
klinkt. Het proces van besluitvorming tussen patiënten 
en zorgverleners is verre van rechtlijnig. In het vervolg 
van dit artikel reflecteren we hier kort op om daarna 
drie hardnekkige drempels te presenteren die gezamen-
lijke besluitvorming zo weerbarstig maken. 

Wat wringt er bij gezamenlijke besluitvorming? 
Volgens onderzoeker Vikki Entwistle kunnen er twee 
opvattingen over gezamenlijke besluitvorming onder-
scheiden worden.3 Over het algemeen voert een smalle 
opvatting de boventoon. Daarin ligt de focus op de taak 
om tot een beslissing te komen. Bij de smalle opvatting is 

er sprake van een zekere arbeidsdeling. De behandelaar 
legt de patiënt de verschillende behandelopties voor en 
informeert over risico’s en kansen. De patiënt op zijn 
beurt is helder over zijn voorkeuren en informeert de 
behandelaar over zijn wensen. In een gesprek komen de 
twee partijen vervolgens tot overeenstemming over de te 
volgen route; het besluit. De brede opvatting over geza-
menlijke besluitvorming is minder rechtlijnig. Daarin 
wordt expliciet erkend dat er vaak conflicterende voor-
keuren en onzekerheden zijn, bij zowel behandelaar als 
patiënt. Dat vraagt om een open gesprek waarin niet 
zozeer de taak om tot een juiste beslissing te komen cen-

traal staat, maar eerder het 
proces van ‘op een goede 
manier een besluit nemen’. 
Dat vraagt om het leren 
kennen van de patiënt als 
persoon en – veel concre-
ter – om het adequaat en 
scherp waarnemen waar de 

patiënt (en familie) in kwestie zich zorgen over maakt 
(zie ook: Olthuis e.a., 2014a). 

De brede visie op samen besluiten lijkt onderschreven 
te worden door zorgverleners die zelf patiënt werden. 
Zowel verpleegkundigen als artsen die als patiënt in het 
ziekenhuis of bij de dokter terecht komen, zijn vaak ver-
rast over hoezeer zij kwetsbaarheid en onmacht ervaren 
(Olthuis e.a., 2014b). ‘Als patiënt leek ik niet op de 
mondige persoon die ik in het gezonde, dagelijkse leven 
ben’, zeggen velen achteraf. Ze kampten met angst, 
onzekerheid, verlies van controle en realiseerden zich 
de cruciale rol van vertrouwen, een onbevooroordeelde 
houding en erkenning van hun zorgen en verwachtin-
gen in het hele proces van zorgverlening. 

Annemarie Mol (2006) spreekt van een logica van het 
kiezen en een logica van het zorgen. Patiënten zijn 
geen klanten die weten wat ze willen, de regie stevig in 
handen hebben en keuzes maken door neutrale feiten, 
argumenten en voorkeuren tegen elkaar af te wegen. 
Goede zorg gaat vooral over het rekening houden 
met de ervaringscontext waarbinnen keuzes gemaakt 
moeten worden. De logica van het zorgen neemt juist 
deze onaffe, onvoorspelbare en steeds veranderende 
ervaringscontext als uitgangspunt en niet het onderling 
verdelen van verantwoordelijkheden en het afwegen 
van argumenten, waarden en voorkeuren. Volgens de 
logica van het zorgen is het maken van keuzes vooral een 
praktijkgerelateerde activiteit, waarbij patiënten moeten 
zien om te gaan met hun haperende, onvoorspelbare lijf 
en wisselende emoties en samen met zorgprofessionals 
voortdurend puzzelen en zoeken naar de manier waarop 
het dagelijkse leven met ziekte zo draaglijk mogelijk kan 
worden. Zo wordt erkend dat patiënten hard werken om 

Praten met patiënten is net zo moeilijk – of 
misschien wel moeilijker – als ziekteleer, patho-

fysiologie en diagnostiek
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met hun ziekte om te gaan en actief betrokken te zijn in 
het zorgproces. Bovendien wordt van zorgprofessionals 
inzet gevraagd om de ‘geleefde ervaringen’ van hun 
patiënten te leren kennen.

De pogingen en pleidooien om niet ziekten, organisa-
torische systemen of zorgverleners maar patiënten cen-
traal te stellen in de gezondheidszorg kunnen opgevat 
worden als een zoektocht naar persoonsgerichte zorg 
(‘person-centered care’) (Entwistle en Watt, 2013). Het 
belang daarvan is eerst en vooral moreel: patiënten moe-
ten behandeld worden als personen. Hoe moeizaam dat 
kan zijn wordt geïllustreerd in het laatste deel van dit 
artikel, waarin de patiënt zelf aan het woord komt. 

Drie lessen uit de praktijk
Irma is al meer dan 25 jaar een chronisch hulpbehoe-
vende burger.4 Hoewel ze lijdt aan meerdere aandoe-
ningen en veel zorg nodig heeft, slaagt ze er met behulp 
van een Persoonsgebonden Budget in om in haar eigen 
huis te blijven wonen. Ze komt veel in het ziekenhuis, 
lag in het voorjaar van 2014 een week in een hospice om 
bij te komen van de beslommeringen thuis (zelf gere-
geld) en schrijft veel over haar ervaringen met de zorg 
en met zorgverleners. Onder andere in e-mails waaruit 
hieronder – uiteraard met toestemming – geciteerd 
wordt. Zonder wetenschappelijke pretenties zijn uit haar 
verhalen (door mij, GO) drie zaken geïdentificeerd die 
gezamenlijke besluitvorming in de dagelijkse praktijk 
dwarsbomen.

1) Taal en spreken
In de verhalen van Irma valt op hoe subtiel en beladen 
taal is. In tegenstelling tot wat de hierboven besproken 
logica van het kiezen en de smalle opvatting van geza-
menlijke besluitvorming beweren, is de uitwisseling 
tussen behandelaar en patiënt geen neutrale uitwisse-
ling van feiten en informatie. Zorgverleners vinden de 
interactie met een mondige, geïnformeerde patiënte die 
helder is over haar voorkeuren niet altijd even gemak-
kelijk. “Ik zie er niet dood-
ziek uit, gedraag me niet 
als ernstig zieke en spreek 
met verstand van zaken,” 
schrijft Irma. “Allemaal 
strategisch niet handig als 
je wilt scoren op urgentie 
en zorg wilt ontvangen,” voegt ze eraan toe. Interessant 
is ook Irma’s visie op het veelgebruikte begrip ‘ervarings-
deskundigheid’. Ze gruwt ervan: “Je doet ervaringen op, 
die roepen (soms) emoties en gedachten op, daaruit 
kan ervaringskennis voortkomen, maar die hoort toch 
echt bij de persoon, diens context, geschiedenis, etc. 
Bij deskundigheid hoort een institutioneel systeem. Het 
is een controlewoord en is van een totaal andere orde 

[dan ervaringskennis, GO].” Haar visie op het gebruik 
van woorden als ‘eigen regie’ en ‘zelfmanagement’ in 
het hedendaagse denken en spreken over de partici-
perende patiënt sluit hierbij aan. Het zijn “onteigende 
concepten,” vindt Irma. “Ooit zijn ze voor en door 
patiënten ontwikkeld, maar nu volledig in de handen 
van de gezondheidszorg. Ze worden top-down ingevuld.” 

2) Organisatie en systemen
Tijdens haar vele bezoeken aan ziekenhuizen en andere 
zorginstellingen heeft Irma talloze ervaringen opgedaan 
over hoe de organisatie van zorg en systemen die zorg 
zouden moeten verbeteren en ondersteunen, de moge-
lijkheid tot gezamenlijkheid kunnen dwarsbomen. Twee 
voorbeelden. Allereerst is het sein-systeem in zieken-
huizen regelmatig funest voor een geconcentreerd en 
ononderbroken gesprek. Piepers gaan continu af. “Altijd 
gaan telefoontjes van collega-zorgverleners voor. De laat-
ste tien gesprekken met mij werden zodoende gemid-
deld 2,5 keer onderbroken door externen.” Daarnaast 
probeert Irma de vele ziekenhuismedewerkers die bij 
haar zorg betrokken zijn op de hoogte te brengen van 
haar specifieke zorgbehoeften. Ze levert een Persoons-
gebonden Palliatieve Zorgwijzer, een 24-uurszorgschema 
en een week-zorgschema aan voor het elektronisch 
patiëntendossier van het ziekenhuis, waarin ook ruimte 
is voor zorginformatie van de patiënt zelf. De informatie 
wordt helaas zelden gelezen en ze kreeg te horen: “Dat 
[EPD, GO] zit heel complex in elkaar. Je moet er zelf 
maar eens induiken.”

3)  Zorgen dat of zorgen voor
In zijn filosofische analyse van het begrip ‘zorg’ onder-
scheidt Vorstenbosch (2005) twee betekenissen van het 
werkwoord ‘zorgen’: zorgen dat en zorgen voor. In de 
eerste betekenis lijkt zorgen een duidelijk afgebakende 
activiteit (zorgen dat dit of dat gebeurt), terwijl de 
tweede betekenis aanduidt dat zorgen een relatie omvat 
die meer omhelst dan iets voor elkaar krijgen. Uit de 
verhalen van Irma blijkt dat de zorg die ze ontvangt 

regelmatig een vorm van 
‘zorgen dat’ is. Het valt 
haar bijvoorbeeld op dat 
zorgverleners niet opmer-
ken dat hun praktisch han-
delen van grote betekenis 
is in het leven van haar als 

patiënt. “Zorg- en behandeldoelen,” benadrukt Irma, 
“zijn immers geen doel op zich, maar middelen om 
levensdoelen te helpen realiseren voor zover mogelijk.” 
Het operationaliseren van de geformuleerde doelen is 
voor zorgverleners veelal een ‘zorgen dat’, waarbij men 
zich in de ervaring van Irma vaak weinig rekenschap 
geeft van haar persoon en context. Terwijl voor haar die 
zorg- en behandeldoelen toch vooral betekenis hebben 

Het proces van besluitvorming tussen patiënten en 
zorgverleners is verre van rechtlijnig
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in haar hoogstpersoonlijke context. Illustratief daarbij 
is haar observatie dat zodra zij als patiënte commentaar 
heeft of niet geheel tevreden is, zorgverleners “in de 
modus fouten, klachten, gelijk hebben en gelijk krijgen 
schieten.” Volgens Irma overzien veel zorgverleners 
niet “dat patiënten primair gebaat zijn bij erkenning en 
begrip: wat erg dat u dit overkomt, wat zult u zich naar 
gevoeld hebben, hoe kunnen we het aanpakken om 
deze situatie een volgende keer te voorkomen en u zich 
veiliger voelt…” Helder is dat hier de perspectieven van 
zorgverleners en patiënten nogal uiteen lopen. 

Tot slot – de grootste uitdaging?
Persoonsgerichte zorg, stellen Entwistle en Watt (2013, 
p.36), kent eigenlijk één leidende gedachte: het erken-
nen en cultiveren van de persoonlijke vermogens van 
patiënten en wat er voor hen toe doet. Dit valt in de 
praktijk niet mee, zo maakte dit artikel bij herhaling 
duidelijk. Die weerbarstigheid herkennen we als we 
inzoomen op de ontwikkeling van gezamenlijke besluit-
vorming door de tijd heen en komt – meer gedetailleerd 
– ook naar voren in wat Irma vertelt over haar ervarin-
gen. “Het is moeilijk om voortdurend alert te moeten 
zijn, te moeten schipperen tussen eigen behoeften en 
wat zorgverleners en zorgsystemen aanbieden aan dien-
sten, processen en structuren. Hoe volhardend moet je 
zijn om een ander met de neus op jouw leefwereld te 
drukken?,” vraagt Irma zich af. Haar ervaring illustreert 
de grootste uitdaging met betrekking tot persoonsge-
richte zorg: gezamenlijke besluitvorming met inbegrip 
van persoon en context, hoe doe je dat als zorgverlener?

Dank aan dr. Marianne Dees voor haar commentaar op een 
eerdere versie van dit artikel.

Noten
1) Dit statement beslaat één pagina en is hier te vinden: http://e-

patients.net/u/2011/03/Salzburg-Statement.pdf 

2) In het statement lijken patiënten en behandelaars ook altijd als 

partners te willen samenwerken. In de WGBO wordt benadrukt 

dat patiënten ook alleszins het recht hebben om verschoond te 

blijven van informatie: het recht om niet te weten (Leenen e.a., 

2007, p.199).

3) Entwistle vertelt over deze twee opvattingen in een filmpje op 

Medisch Contact TV, opgenomen tijdens een congres over 

‘shared decision making’: http://medischcontact.artsennet.

nl/Actueel/Videos/MCtv-Event/International-Shared-Decisi-

on-Making-2011.htm 

4) De naam Irma is niet haar echte naam. 
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Samenvatting
Het belang van gezamenlijke besluitvorming wordt alom erkend. Maar hoe nieuw is dit eigenlijk? Dit artikel gaat terug in de tijd. Via 

een aantal sleutelmomenten en -publicaties komen we uit in 2014. Het betrekken van de patiënt bij de besluitvorming in de zorg blijkt 

een thema dat al enige tijd op de agenda staat. Maar gezamenlijke besluitvorming is weerbarstig in de praktijk en er is telkens sprake 

van hetzelfde type problemen. Vanuit een ethische invalshoek staan we stil bij de vraag waar het dan precies wringt bij de gezamen-

lijke besluitvorming. Het laatste deel van het artikel is op de praktijk van de zorg georiënteerd en presenteert drie lessen die zijn te 

trekken uit een casus. Het artikel sluit af door kort en bondig te formuleren wat de grootste uitdaging is als het gaat om gezamenlijke 

besluitvorming. 

Trefwoorden: Gezamenlijke Besluitvorming, ethiek, zorg.

Summary
The importance of shared decision making is widely recognised. But is it actually such a new phenomenon? This article goes back in 

time and discusses some key moments and publications up until 2014. Involving patients in decision making has been on the agenda 

for some time. However, it seems to be a tough item to tackle in practice and time and again the same kind of problems occur. From 

an ethical perspective the question is posed what goes wrong in shared decision making. The closing part of the article is oriented 

towards the practice of care and discusses three lessons that can be drawn from a real life case. The article concludes by formulating 

the biggest challenge concerning shared decision making.

Stichting Biowetenschappen en Maatschap-

pij. Je nier of mijn leven. Nierdonatie bij 

leven. Cahier biowetenschappen en maat-

schappij, kwartaal 3, 2014. 80 blz. ISBN: 

9789073196759. Den Haag: Stichting Bio-

wetenschappen en Maatschappij, 2014. 

Gratis te downloaden vanaf http://www.

biomaatschappij.nl/product/je-nier-of-

mijn-leven/.

Veel mensen realiseren het zich niet, maar 

de meeste orgaantransplantaties worden 

tegenwoordig uitgevoerd met organen 

afkomstig van een levende donor. Zo 

doneerden in 2014 533 mensen bij leven 

een nier, terwijl 271 mensen dat na hun 

overlijden deden. Daarmee zijn levende 

donoren de belangrijkste bron van donor-

organen. Mede door de groei van het aan-

tal levende donoren neemt de wachtlijst 

voor een donornier dan ook al jaren af. 

Voor nierpatiënten is een orgaan van een 

levende donor vaak ook de beste oplossing, 

omdat een nier van een levende donor 

veel langer meegaat (gemiddeld 15 jaar) 

dan een orgaan van een overleden donor 

(10 jaar). Maar donatie bij leven is niet 

geheel zonder risico: er is een sterftekans 

van 0,03%, lichtere complicaties komen in 

7-10% van de gevallen voor. 

Daarmee is meteen ook de belangrijkste 

morele vraag rond nierdonatie bij leven 

gegeven: mag je snijden in een gezond 

lichaam? Volgens ethicus Govert den 

Hartogh is dat toegestaan als de schade 

voor de donor minimaal is, de ontvanger 

er duidelijk baat bij heeft – in termen van 

overleving of vermindering ziektelast – en 

de donatie vrijwillig is. Maar daarmee zijn 

niet alle morele vragen opgelost: mogen 

mensen ook anoniem doneren? Is een 

speciale relatie vereist tussen donor en 

ontvanger? Mogen anonieme donoren 

gericht doneren – bijvoorbeeld alleen aan 

een man of een vrouw? En hoe zit het met 

mensen die via sociale media op zoek gaan 

naar een levende nierdonor? 

De publicatie Je nier of mijn leven geeft een 

mooi en actueel overzicht van de weten-

schap en morele vragen rond nierdonatie 

bij leven. Ook zijn enkele interviews met 

levende donoren en ontvangers opgeno-

men, die op treffende wijze het grote 

belang van deze nieuwe vorm van donatie 

onderstrepen. 

Dr. Gert van Dijk, Secretaris Commissie Medisch 

Ethische Vraagstukken, Afdeling Medische 

Ethiek en Filosofie van de Geneeskunde, Eras-

mus MC Rotterdam 
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Wat moeten we met naasten en familie?
Gezamenlijke besluitvorming en het relationele 

netwerk van de patiënt

Paul Ricoeur schreef in zijn belangrijke 
werk ‘Oneself as Another’: “The autonomy 
of the self will appear […] to be tightly 
bound up with solicitude for one’s neigh-
bor and with justice for each individual” 
(Ricoeur, 1992, 18). Deze uitspraak kan 
worden verstaan als vanzelfsprekend. Er 
komen bekende termen in voor: autonomie 
en rechtvaardigheid. Iedereen heeft recht 
op zelfbepaling en vrije keus, dat is het 

in onze gezondheidszorg basale recht op respect voor 
autonomie. Bezien in het licht van de huidige discussie 
over de herziening van ons zorgstelsel zijn autonomie 
en rechtvaardigheid inderdaad nauw verbonden termen. 
Immers, om de zorg toegankelijk en betaalbaar te hou-
den voor ieder individu – een kwestie van rechtvaardig-
heid, zo betoogt de overheid – wordt een beroep gedaan 
op ieders autonomie om zoveel mogelijk zelfstandig te 
wonen, verstandig te kiezen en zorg in eigen kring te 
organiseren. 

Maar daar hapert waarschijnlijk toch de interpretatie 
van dit korte citaat, want autonomie en rechtvaardigheid 
zijn hier verbonden met een term die niet zo vaak in 
dit verband wordt genoemd, namelijk met de zorg voor 
onze naaste. Dat staat in contrast met het discours van de 
zorgherziening, waar onze autonomie vooral verbonden 
is met de eigen regie die je moet nemen om de zorg voor 
jezelf te organiseren, mocht je ziek, zwak, oud, of anders-
zins afhankelijk worden. Maar dat is niet wat Ricoeur 
zegt: onze autonomie gaat niet om het regelen dat je 
zorg krijgt, maar is verbonden met het geven van zorg.

In dit artikel staat de verknoping van autonomie met 
zorggeven centraal. Dat mag verrassen voor een bijdrage 
die gaat over de rol van naasten en familie in gezamen-
lijke besluitvorming. Je zou verwachten dat die gezamen-
lijke besluitvorming plaatsvindt tussen arts en patiënt 
en dat deze laatste zoveel mogelijk in staat gesteld moet 
worden om zelfstandig, zonder tussenkomst, dwang of 
drang van anderen, te beslissen na goede informatie en 
in goed overleg met die arts. Ik zal echter betogen dat de 
besluitvorming door de patiënt niet los gezien kan wor-
den van zijn of haar identiteit, welke op zijn beurt ten 
nauwste verbonden is met de relaties die iemand heeft. 
Relaties doen dus niet af aan de eigen identiteit, maar 
vormen deze ten diepste. Je kunt iemands identiteit niet 

zozeer op het spoor komen door naar het individu te 
kijken, maar veeleer door te kijken naar hoe hij of zij 
uitdrukking geeft aan zijn of haar relaties. Want daarin 
komt de eigen identiteit nu juist tot stand, bijvoorbeeld 
in het zorgen voor een ander. Autonomie, als uitoefe-
ning van wie men is, vraagt om te kijken naar wie men 
in het eigen leven is geworden, geweest en nog altijd is. 
En als relationele wezens drukken we die identiteit niet 
alleen uit door relaties die we hebben, maar door relaties 
die we integreren in wie we zijn, in praktijken van con-
crete zorg voor en betrokkenheid op anderen. 

In deze bijdrage schets ik eerst hoe de rol van naasten 
en familie in gezamenlijke besluitvorming ter sprake 
kan komen in de discussie, als het perspectief op die rol 
bepaald wordt door een eenzijdige kijk op de autonomie 
van de patiënt en de beslotenheid van de spreekkamer. 
Daarna ga ik in op het zorgethische alternatieve perspec-
tief dat afhankelijkheid benadrukt. Ik doe dat aan de 
hand van enkele zorgethische auteurs. Dit denken kan 
mijns inziens op zijn beurt worden verrijkt aan de hand 
van Paul Ricoeurs werk over het relationele zelf, dat nog 
een ander licht werpt op relaties met familie en naasten. 
Ik denk op zijn werk door en probeer dit tot slot te ver-
talen naar een beter verstaan van de positie van naasten 
en familie binnen gezamenlijke besluitvorming: zijn ze 
een derde partij, of zitten ze mee aan tafel (zie noot)? 

Naasten en familie
Tijdens de conferentie over ‘gezamenlijke besluitvor-
ming’ waarvan dit themanummer een product is, was 
veelvuldig sprake van de spanningen die inherent zijn 
aan dat begrip. Idealen en praktijken stroken meestal 
niet met elkaar, zoals Willem Elsschot al dichtte over 
de moordlustige echtgenoot in ‘Het Huwelijk’ (‘Maar 
doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad 
staan wetten in den weg en praktische bezwaren’). Een 
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ideaal als ‘gezamenlijke besluitvorming’ blijkt in de 
praktijk complex en zeer verschillend te worden erva-
ren, zoals belicht wordt door de andere bijdragen aan 
dit themanummer.

De ‘derde partij’ van naasten en familie kan dan wel 
eens als extra complicerend beschouwd worden. Heb je 
in de beslotenheid van de spreekkamer een zorgvuldige 
afweging gemaakt tussen voor- en nadelen, tussen kan-
sen en risico’s, en ben je er net met z’n tweeën uitgeko-
men, komt de patiënt met bedenkingen die pas bij hem 
of haar opkwamen in de thuissituatie, waar de realiteit 
plotseling minder helder, eenduidig en afgewogen blijkt 
te zijn. Het kan lijken alsof de patiënt deze bezwaren 
pas onder ogen ziet onder dwang of drang van anderen. 
Zijn ‘familie en naasten’ daarmee een ‘derde partij’, die 
druk uitoefent op de arts-patiënt-relatie? Ik zal zeker niet 
ontkennen dat dit soms het geval is. De druk van familie 
op artsen rondom een sterfbed bijvoorbeeld kan soms 
oneigenlijk oplopen. Maar er is meer aan de hand. Die 
‘familie en naasten’ zijn in zekere zin geen derde partij, 
maar altijd al onderdeel van de afweging van de patiënt. 
Om dat te doorgronden is het nodig om te kijken naar 
de afhankelijkheid van de patiënt en hoe deze bepalend 
is voor zijn of haar identiteit.

Zorgethiek over afhankelijkheid
Van zorgethici als Nel Noddings (1984 en 2002), Joan 
Tronto (1993 en 2013), Margaret Urban Walker (2007), 
Annelies van Heijst (2005, 2008 en 2011) en Eva Feder 
Kittay (1999 en 2011) kunnen we leren over afhankelijk-
heid. In hun denken staat 
zowel de afhankelijkheid 
van de zorgontvanger als de 
afhankelijkheid en kwets-
baarheid van ieder mens 
centraal. Gelijkheid, zo 
betoogt bijvoorbeeld Kittay 
(1999), is een kwalijke illusie. Kwalijk, omdat gelijkheid 
verhult dat mensen feitelijk afhankelijk zijn – en sommi-
gen meer dan anderen – en kwalijk wegens de schade-
lijke uitsluiting van de meer-afhankelijken die van deze 
verhulling het gevolg is. Als gelijkheid het uitgangspunt 
is, en ieders feitelijke afhankelijkheid wordt verhuld, 
kunnen die mensen wier afhankelijkheid niet te verhul-
len is immers niet voldoen aan dat idee van gelijkheid. 
Waar bijvoorbeeld het uitgangspunt is dat ‘alle ouderen 
het liefst op zichzelf blijven wonen’, heeft de gelijkheid 
die hier als uitgangspunt gehanteerd wordt als logische 
consequentie dat iedereen die zorg nodig heeft deze 
vooral eerst in eigen kring moet zoeken en organiseren. 
Dat er echter mensen zijn die nooit op die manier zorg 
kunnen organiseren, maar altijd door anderen aan zorg 
moeten worden toevertrouwd, maakt Kittay inzichtelijk 
door haar belichting van de meer extreme vormen 

van afhankelijkheid bij meervoudig gehandicapten. 
Zij spreekt over de afhankelijke als diegene op wie de 
aandacht en inspanningen van de ‘dependency worker’ 
zijn gericht om zorg te dragen. Omdat deze afhankelijke 
persoon, die zij de ‘charge’ noemt, niet zelf de zorg kan 
regelen, maar altijd door anderen aan de zorg van ande-
ren wordt toevertrouwd (‘she needs to be in the charge of 
another for her care and protection’, Kittay, 1999, p.31), 
drukt ‘charge’ ook diens onvermijdelijke passieve afhan-
kelijkheid uit. De term ‘dependency worker’ drukt naast 
de afhankelijkheid ook uit dat zorgen altijd ‘werk’ is.

Voor Kittay vormt afhankelijkheid de kern van zorge-
thisch denken. Ze beoogt daarmee ruimte te creëren 
voor afhankelijkheid in een maatschappelijk vertoog dat 
gedomineerd wordt door ‘gelijkheidsdenken’. Om die 
ruimte te creëren moet ze ‘tegengesteld’ argumenteren. 
Gelijkheid is het geijkte startpunt. Maar als gelijkheid 
het uitgangspunt is, zijn zij die afhankelijk zijn en blij-
ven altijd de uitzondering. En voor een uitzondering is 
altijd pas in tweede instantie aandacht, nadat de regel is 
ingesteld. Dat is mijns inziens anno 2015 niet veel anders 
dan in 1999, wat Kittay’s betoog nog altijd gewicht geeft. 
Tegengesteld argumenteren begint, aldus Kittay, bij 
afhankelijkheid en redeneert van daaruit naar gelijkheid 
toe. Dat is een omgekeerde weg, die bijvoorbeeld de 
afhankelijkheid van iedereen laat zien. Afhankelijkheid 
geldt dan niet alleen voor de zorgontvanger, maar ook 
voor de zorgverlener. Immers, ook de ‘dependency wor-
ker’ is afhankelijk van anderen, namelijk om de zorg vol 
te houden. Vandaar dat Kittay betoogt dat de zorgrelatie 

ingebed is of zou moeten 
zijn in een breder sociaal 
en ook politiek netwerk van 
zorgrelaties die de ‘depen-
dency worker’ helpen en 
ondersteunen om het werk 
te kunnen (blijven) doen. 

Ze spreekt naast een ‘netwerk’ van relaties ook van 
‘nested relations’, dat wil zeggen de inbedding van de 
zorgrelatie in bredere ‘kringen’ van zorg. De lelijke 
Nederlandse vertaling is: geneste relatie, een zorgre-
latie die zelf vorm krijgt in een bredere context van 
zorgrelaties. Niet alleen de familie en naasten, maar 
ook de bredere sociale en politieke verbanden dienen 
de ‘dependency worker’ in staat te stellen en te steunen 
voor het ‘afhankelijkheidswerk’. Dat perspectief blijft 
grotendeels onbesproken in de huidige zorgherziening. 
De ‘maatschappelijke ondersteuning’ betreft met name 
de afhankelijke, en veel minder de ‘dependency worker’ 
die we allemaal verondersteld worden te zijn.

Van Heijst (2005, 2011) heeft hieraan toegevoegd dat 
afhankelijkheid en kwetsbaarheid van de zorgverlener 
ook binnen de zorgrelatie niet mag worden toegedekt. 

Familie en naasten zijn deel van de identiteit 
van de patiënt
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Ook de zorgprofessional is kwetsbaar en behoeftig. Aan 
de oppervlakte wordt gelijkheid gesuggereerd door de 
patiënt of afhankelijke aan te duiden met ‘cliënt’ of 
‘consument’. Onder die oppervlakte duikt de daadwer-
kelijke, feitelijke afhankelijkheid op als de patiënt gezien 
wordt in zijn of haar nood. Lijden belemmert vrijheid en 
maakt iemand dringend en dwingend tot afhankelijke. 
Maar als je nóg dieper kijkt, aldus Van Heijst, dan zijn 
zowel patiënt als zorgverlener afhankelijk en kwetsbaar. 
Immers, ook de professional is kwetsbaar en kostbaar, 
heeft de ander nodig en zoekt naar zin en betekenis in 
relaties. Ze duidt dit aan met de ‘dubbelstructuur van 
behoeftigheid’: hoewel er een evidente behoeftigheid 
is aan de kant van de afhankelijke patiënt, is er ook die 
wederzijdse behoeftigheid waarbij patiënt en professio-
nal van elkaar afhankelijk zijn om van betekenis te kun-
nen zijn voor elkaar en om zin te vinden in hun contact. 

Je zou kunnen concluderen dat zorgethiek gezamenlijke 
besluitvorming belicht door de veronderstelling van 
gelijke, mondige, vaardige, vrije, kiezende deelnemers 
in twijfel te trekken. Dergelijke gezamenlijkheid verhult 
de feitelijke afhankelijkhe-
den en kwetsbaarheden die 
er zijn. Ook als de profes-
sionals nog zozeer hun best 
doen deze gezamenlijkheid 
gestalte te geven, de posi-
ties van de deelnemers aan 
de besluitvorming zijn zeer verschillend. Hoewel ieder-
een ‘in principe kwetsbaar’ is, zoals Walker (2007) heeft 
betoogd, is er in deze situatie een zeer groot verschil in 
‘feitelijke afhankelijkheid’. ‘Vulnerability-in-principle’ 
verschilt hemelsbreed van ‘dependency-in-fact’ als het 
op besluitvorming aankomt: het gaat wel om het lijf, het 
leven, de toekomst van de één, niet van de ander. De één 
blijft bezig met deze ene, eigen casus, de ander gaat na 
de besluitvorming verder met de andere. De één dient 
zich aan de handen van de ander toe te vertrouwen, de 
ander niet. Gezamenlijke besluitvorming die dergelijke 
afhankelijkheden en kwetsbaarheden verhult, is per defi-
nitie schadelijk. En dan hebben we het nog niet gehad 
over ándere kwetsbaarheden en afhankelijkheden, die 
samenhangen met het relationele web van de patiënt. 

Het relationele zelf van Paul Ricoeur 
Na dit uitstapje in de zorgethiek, waarin de afhankelijk-
heid van zorggever en zorgontvanger zijn belicht, wil 
ik nu een nieuwe dimensie toevoegen, namelijk die 
van de afhankelijkheid van zorgbehoeftigen van hun 
naasten en familie. Zorgethici hebben, zo heb ik laten 
zien, uitdrukkelijk nagedacht over de vele manieren 
van afhankelijkheid. Zij hebben zich niet beperkt tot de 
afhankelijkheid binnen de arts-patiënt-relatie, maar het 
bredere relationele netwerk geïncludeerd. Met name 

is dit tot uitdrukking gekomen bij Kittay, die met haar 
term ‘dependency worker’ zowel professionals als de 
informele zorgverleners in naaste kring vat. Ik wil me 
nu echter richten op familie en naasten die in allerlei 
opzichten een relatie hebben met de patiënt en niet 
alleen als ‘dependency worker’. 
Daarvoor wend ik me tot de Franse filosoof Paul Ricoeur 
(1913-2005). Dialectiek is een belangrijke sleutel in 
zijn denken. In plaats van te denken in opposities of 
dichotomieën, waarbij twee posities tegenover elkaar 
of van elkaar gescheiden zijn, denkt Ricoeur in termen 
van ‘spanning’: door beide posities in zijn denken op te 
nemen in een spanningsvolle relatie en door deze span-
ning uit te houden in plaats van op te lossen door te kie-
zen voor één van beide posities, betoogt hij, kunnen we 
komen tot een beter begrip van de werkelijkheid. Want 
beide posities in een oppositie dragen bij aan begrip 
van het geheel, waar één alleen slechts een deel van de 
werkelijkheid laat zien. Hij zet zich ook in terminologie 
af tegen dichotomieën: hij spreekt niet van ‘het subject’, 
dat als tegenhanger ‘het object’ oproept, maar van ‘het 
zelf’. 

Zo houdt Ricoeur (1986) 
denken én voelen bij elkaar, 
passiviteit (in de zin van 
‘ondergaan’, passibilité) én 
autonomie, kwetsbaarheid 
(fragility) én vermogen 
(capability). Het zelf is daar-

mee niet alleen een denkend hoofd noch door gevoel 
gedetermineerd. Beide spelen een rol. Het zelf is niet 
louter zelf kiezend noch louter ondergaand. Beide zijn 
aan de hand. Het is niet alleen een wezen waar allerlei 
factoren impact op hebben, noch een wezen dat volle-
dige controle heeft. Maar beide zaken gebeuren tegelijk. 
Ricoeur (1992) brengt daarmee het Cartesiaanse cogito 
en het Nietzscheaanse tegenbeeld van het verbrijzelde 
cogito bijeen in zijn hermeneutiek van het zelf.

Dezelfde dialectische spanning laat Ricoeur in stand 
tussen het zelf en de ander. De spanning tussen beide 
ligt voor Ricoeur niet buiten maar binnen het zelf: het 
zelf kan niet zonder de ander gedacht worden. In de 
vorming van de eigen identiteit identificeert het zelf 
zich met waarden, normen, idealen, voorbeelden en 
helden van anderen en vanuit de gemeenschap waarin 
de identiteitsvorming plaatsvindt. Door identificatie met 
de ander (de ander wordt door Ricoeur altijd verstaan 
als meervoud: de anderen) wordt deze ander opge-
nomen in de compositie van het zelf. Door dit proces 
van internalisatie wordt de aanvankelijke ervaring van 
‘andersheid’ opgeheven, of misschien beter: door dit 
proces wordt de ervaring van andersheid verplaatst van 
‘buiten’ naar ‘binnen’. Zo verklaart Ricoeur ook de titel 
van zijn boek:

De eigen identiteit komt tot stand in bijvoorbeeld 
het zorgen voor een ander
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“Oneself as Another suggests from the outset that the self-
hood of oneself implies otherness to such an intimate 
degree that one cannot be thought of without the other, 
that instead one passes into the other” (1992, 3).
Het zelf ‘componeert’ zijn of haar eigen identiteit bin-
nen deze spanningen. De identiteit komt narratief tot 
stand door een vertelling waarin het capabele (bijvoor-
beeld de keuze) en het ondergaande (bijvoorbeeld wat 
iemand is overkomen) worden opgenomen in een plot 
dat verteld, doorkruist, herzien, en herverteld wordt. 
De (actieve) keuze en de (passieve) gebeurtenissen en 
toevalligheden (in de letterlijke zin: die mij toe-vallen) 
worden daarin samengebracht en van betekenis voor-
zien (Ricoeur, 1992). 

In deze narratieve identiteit komen familie en naasten 
op uiteenlopende manieren ter sprake. Zo stelt Ricoeur 
(2005) dat wij, voordat we überhaupt over narratieve 
identiteit kunnen spreken, al opgenomen zijn in de 
verhalen van anderen: onze ouders hebben al over ons 
gedacht, gesproken, verteld voor onze geboorte; we 
zijn genoemd en besproken voordat we ‘ik’ konden 
zeggen. En ook na onze dood wordt er (meestal) over 
ons gesproken. Zo blijken onze narratieven verweven 
met die van anderen, voor en na het ‘vertellende zelf’. 
Maar familie vormt ook een institutie die een bepalende 
verbinding is tussen de privésfeer en de publieke sfeer. 
Immers, de ouder-kind-relatie en de huwelijksrelatie zijn 
geen pure persoonlijke of private aangelegenheid, maar 
worden mede bepaald door formele juridische beper-
kingen en regelingen. Zij bepalen bijvoorbeeld welke 
echtelijke verbindingen verboden zijn (broer-zus) en 
welke relaties onacceptabel (bijvoorbeeld incestueus). 

En in de familie komen de verticale banden van de fami-
lielijn en de horizontale 
banden van echtelijke ver-
bindingen samen. Ook die 
kunnen worden verweven 
in de narrativiteit, bijvoor-
beeld als een familienaam, 
een vernoeming, familiever-
halen, etc. worden opgeno-
men in het narratieve zelfverstaan. Je zelf verstaan als de 
zoon of dochter van, vindt plaats op het kruispunt van 
wat je gegeven is (de relatie, je naam, de familielegende) 
en wat je internaliseert, waarin je jezelf (h)erkent of niet 
en wat je actief opneemt in je eigen verhaal of verwerpt. 

Hebben en zijn
In het licht van Ricoeur’s hermeneutiek van het zelf ver-
andert het perspectief op de relaties met familie en naas-
ten van ‘hebben’ naar ‘zijn’. Waar we in de alledaagse 
omgang geneigd zijn te denken dat we relaties hebben, 
daar verplaatst Ricoeur deze relationele verbondenheid 

van zelf en ander naar de binnenkant van de eigen iden-
titeit: we zijn onze relaties, onze identiteit is opgebouwd 
uit onze relaties. 

In de spreekkamer of rondom het bed van de patiënt 
kan dat ook dieper in het wederzijdse besef doordrin-
gen door het werkwoord ‘hebben’ te vervangen door 
‘zijn’. Je kunt iemand aanduiden als iemand die relaties 
heeft: hij heeft een partner, een dochter, een vader, een 
gehandicapte broer, een eigen zaak met personeel, een 
huisdier, een vriend. Daarmee zijn dergelijke naasten en 
familie een derde partij die (min of meer) op afstand 
staan van wie hij zelf is. Of je kunt diezelfde relaties 
aanduiden met de term zijn: hij is partner, vader, zoon, 
broer, werkgever, baasje, vriend. Dan zijn de anderen 
deel van wie hij is; dan is zijn identiteit mede opgebouwd 
uit die relaties: ze maken wie hij is. Bijvoorbeeld: al 20 
jaar partner en innig verweven, vader van een dochter 
die nog niet op eigen benen staat, zoon van een vader 
die meer en meer op hem leunt, broer van de gehandi-
capte man waarvoor hij contactpersoon is met de instel-
ling, etc. Familie en naasten zo bezien zijn geen derde 
partij, maar zitten al aan tafel in de spreekkamer of zijn 
aanwezig in de patiënt in het ziekenhuisbed. Ze zijn deel 
van zijn identiteit. Hij is letterlijk onlosmakelijk met ze 
verbonden. De spanning tussen zijn ‘zelf’ en hen ligt 
niet buiten hemzelf, maar speelt binnen hemzelf. 

Zo bezien wisselt het perspectief op de omgang met 
naasten en familie. Als een zorgprofessional in de afwe-
ging van de patiënt veelvuldig hoort dat de patiënt het 
perspectief van anderen formuleert (‘maar mijn moeder 
heeft me nog nodig’, ‘mijn dochter trouwt over vier 
maanden’, ‘mijn opvolger is nog niet klaar voor zijn 
taak’), dan kan deze professional de neiging hebben 

om te vragen: “Maar wat 
wilt u nu zelf?” Deze vraag 
drukt uit dat de relaties die 
iemand heeft ook (tijdelijk) 
geparkeerd kunnen wor-
den, om zo uit te komen 
bij de patiënt als individu. 
‘Individu’ betekent letter-

lijk: ondeelbaar. De patiënt is dan een vaste kern die 
onafhankelijk en ondeelbaar is. Daartegenover stelt 
Ricoeur een ander zelf: namelijk als verweven, als deel-
hebbend en deelnemend aan het leven van anderen die 
ook omgekeerd deelhebben en deelnemen aan zijn zelf, 
het zelf dat bestaat in relaties. Vanuit dat perspectief is 
het enige antwoord dat de patiënt kan geven op de vraag 
wat hij of zij zelf wil: “Wie bedoelt u? Ik als partner, ik als 
vader, als zoon, als verantwoordelijke broer, als werkge-
ver, als baasje, of ik als vriend?” 

Naasten en familie zijn als medeconstituent van 
de identiteit van de patiënt van meet af aan 

aanwezig in de besluitvorming
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Tenslotte
Tot slot nog even terug naar het citaat aan het begin. 
Ricoeur verbindt autonomie en rechtvaardigheid met 
zorg-geven. Als een patiënt in ‘gezamenlijke besluitvor-
ming’ moet beslissen, dan dient mee te tellen welke van 
diens relaties van betekenis zijn en zijn geweest, welke 
relaties richting en zin aan zijn leven hebben gegeven. 
Dat zijn vaak die relaties waarin iemand sterk betrokken 
is, zorg geeft, zin ervaart en zichzelf is. Relaties waarin 
men ervaart: het doet ertoe dat ik hier, nu, bij jou, ben 
en – op wat voor manier dan ook – zorg. 

Noot
Delen van de gedachten die ik hier uiteenzet heb ik eerder uitge-

werkt in mijn proefschrift (Van Nistelrooij, 2015).
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Samenvatting
De complexiteit van gezamenlijke besluitvorming lijkt nog eens vergroot te worden door de rol van naasten en familie. Dwang en 

drang door en afhankelijkheid van relaties lijken soms een eigen besluit van de patiënt in de weg te staan. Deze bijdrage betoogt 

echter dat naasten en familie niet een derde partij zijn, naast arts en patiënt, maar dat zij als mede-constituent van de identiteit van de 

patiënt van meet af aan aanwezig zijn in de besluitvorming. Dit pleidooi wordt onderbouwd via zorgethische auteurs die het eenzijdige 

autonome mensbeeld kritiseren, en Ricoeurs werk, die het zelf als fundamenteel relationeel beschouwt.

Trefwoorden: Gezamenlijke besluitvorming, relationaliteit, identiteit.

Summary
The roles that relatives play seem to increase the complexity of shared decision making. Coercion and pressure by relatives and 

dependency of relatives seem to impede a patient’s own decision. This contribution argues against this view of an independent 

patient by claiming that relatives are not a third party next to the doctor and the patient, but instead relatives must be considered as 

a co-constituent of the patient’s identity and as such present in the decision-making process from the outset. I try to underpin this 

plea by arguments drawing upon care-ethical critics of a one-sided view of autonomy and upon Ricoeur’s view of the fundamentally 

intersubjective, relational self. 
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Drs. Hugo Remmers
Geestelijk verzorger
Ziekenhuisgroep Twente
Postbus 7600
7600 SZ Almelo
Email: h.remmers@zgt.nl

Geestelijke verzorging en gezamenlijke 
besluitvorming

Medisch-technisch gezien is er in ziekenhui-
zen steeds meer mogelijk. Van een nieuwe 
heup op je achtentachtigste tot complexe 
niertransplantaties waar verschillende dono-
ren en ontvangers gelijktijdig bij betrokken 
zijn. Maar moet je alles willen wat kan? 
De geestelijk verzorger is bij uitstek de 
professional die patiënten kan begeleiden 
bij ethische en existentiële keuzes rond de 
behandeling. Hij mag gezien worden als 
een ethische en spirituele counselor, die 
de patiënt kan helpen te ontdekken wat hij 
wel en niet wil en wat hij van zijn arts(en) 

verwacht. Hoe verloopt die begeleiding precies, is er een 
geschikte methodiek en hoe waarborg je gezamenlijke 
besluitvorming en heldere communicatie? 

Dit artikel behandelt het belang van onafhankelijke 
begeleiding bij ingrijpende medische keuzes waarvoor 
patiënten en hun ondersteuners zich gesteld zien. Aan 
de hand van de methode van de Dynamische Oordeels-
vorming wordt duidelijk welke rol de geestelijk verzorger 
kan spelen en hoe hij als ondersteuner en advocaat van 
de patiënt een bijdrage kan leveren aan gezamenlijke 
besluitvorming als voorwaarde voor menswaardige zorg bij 
ingrijpende medische keuzes. 

Aanleiding
In 2008 werd bij mijn moeder eierstokkanker geconsta-
teerd. Na een grote operatie en een aantal chemokuren 
leek alles onder controle. Een jaar later bleken er toch 
uitzaaiingen te zijn, ondanks gunstige bloedwaardes. Dit 
keer was er geen curatieve behandeling meer mogelijk. 
Met een sterkere chemo-
kuur kon het leven mogelijk 
verlengd worden. De kans 
dat ze daarmee nog vijf 
jaar zou leven was volgens 
de arts 20%. Mijn moeder 
moest kiezen: of een nieuwe 
chemokuur, met nare bij-
werkingen en een slechte conditie tot gevolg, of stoppen 
met behandelen en hopen dat haar nog een goede tijd 
gegund was. 
Na een gesprek met een geestelijke besloot mijn moeder 
de behandeling te staken en werd palliatief beleid inge-
zet. Haar oncoloog noemde het een dapper besluit, dat 
hij zelf ook genomen zou hebben. 
Achteraf gezien had iedereen het gevoel dat ze de juiste 
keuze had gemaakt. Ook haar besluit om tijdens de laat-

ste fase niet meer te eten en te drinken (te versterven), 
en daarmee het lijden te verkorten, bleek passend bij 
hoe mijn moeder in het leven stond. 
Sinds die tijd realiseer ik mij het belang van onafhanke-
lijke begeleiding bij existentiële keuzes tijdens de behan-
deling. Wij als kinderen waren niet belangeloos en kon-
den haar niet goed helpen bij het maken van een keuze. 
De desbetreffende geestelijke daarentegen kon met haar 
praten over hoe ze in het leven stond, wat haar intuïtie 
was in dezen en hoe ze dacht over leven en dood. 

Expertise geestelijk verzorgers
Geestelijk verzorgers zijn over het algemeen gekwa-
lificeerd om patiënten bij dit soort keuzeprocessen 
te ondersteunen. Het zijn onafhankelijke gespreks-
partners, die vooral goed kunnen luisteren, maar ook 
mensen bevragen op hun waarden en overtuigingen, 
op angsten en gevoelens, op wensen en verlangens, op 
vragen over leven en dood. 
De afgelopen vier jaar heb ik mij als geestelijk verzor-
ger sterk gemaakt om de begeleiding bij existentiële 
keuzes in de behandeling onder de aandacht te bren-
gen van patiënten, naasten, verpleegkundigen, artsen 

en paramedici. Met name 
op de dialyseafdeling, maar 
ook steeds vaker op andere 
afdelingen zoals oncologie, 
worden patiënten gewezen 
op dit aanbod. Dialysepa-
tiënten hebben, evenals 
oncologiepatiënten, vaak te 

maken met ingrijpende keuzes. Willen zij wel of niet 
gereanimeerd worden bij een hartstilstand? Willen zij 
wel of niet in aanmerking komen voor een nieuwe nier? 
Tot hoever moeten zij doorgaan met behandelen, als de 
bijwerkingen en risico’s van het dialyseren hun tol eisen?
Om als geestelijk verzorger patiënten goed te kun-
nen ondersteunen is nauwe samenwerking met artsen, 
verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en andere 
zorgverleners essentieel. De geestelijk verzorger hoort, 

Voor veel patiënten staan existentiële thema’s en 
ethische dilemma’s een medisch ingrijpende keuze 

in de weg
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in dat geval, deel uit te maken van het multidisciplinair 
overleg en kan desgewenst aanschuiven bij een fami-
liegesprek met een arts. Zodoende krijgt hij een reëel 
beeld van de situatie en kan hij zijn bijdrage afstem-
men met het behandelteam. Ook moet de geestelijk 
verzorger geschoold zijn op dit gebied. Deskundigheids-
bevordering rond morele counseling en Dynamische 
Oordeelsvorming is daarbij van belang. Dynamische 
Oordeelsvorming is een beproefde methode uit de 
wereld van de organisatieadvisering, intervisie en medi-
ation. Het blijkt ook geschikt voor de begeleiding van 
patiënten bij het nemen van een weloverwogen besluit 
over een behandeling. Het model kan als methodische 
ondersteuning dienen voor de praktijk van Shared Desici-
on Making (SDM), oftewel gezamenlijke besluitvorming. 
SDM houdt in dat arts en patiënt samen, in goed over-
leg, tot een beleid komen dat het beste bij de patiënt 
past. Ook andere disciplines en naasten worden, indien 
nodig, hierbij betrokken. SDM verkleint zo ongewenste 
variatie tussen professio-
nals, verbetert de interactie 
en vergroot de eigen regie 
van de patiënt, aldus de lite-
ratuur (Veenendaal et al., 
2013). Het ideaal van SDM 
wordt breed gesteund door 
zorgaanbieders, de KNMG 
(zie noot 1), de overheid (ministerie van VWS, RIVM: 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), patiën-
tenorganisaties en verzekeringen. Anderzijds worden er 
ook steeds meer kritische kanttekeningen gehoord bij 
het idee van gezamenlijke besluitvorming. Is de patiënt 
wel zo autonoom als men denkt? Is hij werkelijk in staat 
om, kwetsbaar en afhankelijk als hij is, weloverwogen 
besluiten te nemen (Struijs, 2014)? Is de medische infor-
matie niet veel te complex en kan de arts niet beter zelf 
een inschatting maken over de te nemen keuze?
Gezamenlijke besluitvorming bevordert de kwaliteit van 
de zorg mits de existentiële en ethische overwegingen 
van de patiënt ook een stem krijgen. Juist vanwege de 
kwetsbare en afhankelijke positie van de patiënt, die 
vaak existentieel verward is door de opname of na een 
slechtnieuwsgesprek, heeft methodische begeleiding 
door een geestelijk verzorger bij gezamenlijke besluit-
vorming een meerwaarde. Een geestelijk verzorger is 
immers bij uitstek een professional die gevoel heeft voor 
de existentiële- en (zorg)ethische dimensie (zie noot 2) 
binnen de behandeling en tijdens de opname. 
Hij heeft zowel aandacht voor de beleving, de biografie, 
de spiritualiteit als de zingeving van de patiënt, in de 
zorgethische context van een ziekenhuisopname. 
Hiermee sluiten we aan bij een suggestie uit het ZonMW 
signalement Moet alles dat kan? (Haaft, 2013), die de 
geestelijk verzorger noemt als mogelijke gesprekspart-
ner. Aan de hand van een casus en de methodiek van 

de Dynamische Oordeelsvorming werken we uit hoe de 
geestelijk verzorger deze rol kan invullen.

Casus: het dilemma
Meneer de Klerk is een tengere, eigenzinnige man van 73. 
Hij oogt als halverwege de zestig. Hij is in 1989 geschei-
den en daarna verhuisd vanuit de voormalige DDR naar 
Nederland. Hij heeft twee dochters en een zoon. Alleen 
met de jongste dochter, die nog in Oost-Duitsland woont, 
heeft hij contact. In Nederland heeft De Klerk vooral 
contact met een buurman. De Klerk heeft hartklachten 
en hij heeft al een aantal jaren een knieprothese, die 
los is komen te zitten. Hij heeft er al een jaar last van en 
wordt doorverwezen naar de orthopedische afdeling van 
het plaatselijke ziekenhuis. De specialist stelt een relatief 
eenvoudige operatie voor, met een lang revalidatietra-
ject. Na de operatie ontstaat er een ontsteking in de 
knie. Hij moet langer in het ziekenhuis blijven en krijgt 
antibiotica. Op dat moment komt de geestelijk verzorger 

in beeld. Nu De Klerk weet 
dat zijn opname langdurig 
zal worden vraagt hij om 
een bezoek van de geestelijk 
verzorger. Op zijn verzoek 
is de geestelijk verzorger 
ook aanwezig bij een aantal 
gesprekken met de arts en 

meneer De Klerk. In een van die gesprekken vertelt de 
arts dat er nierkanker bij De Klerk is vastgesteld. Er zijn 
uitzaaiingen gevonden in zijn longen en zijn been. De 
betrokken internist-oncoloog laat weten dat genezing 
niet meer mogelijk is. Wel kunnen zog. angiogenese-rem-
mers de groei van de uitzaaiingen remmen. Inname van 
de angiogenese-remmers zal genezing van de knieontste-
king tegenwerken. In dat geval zal meneer De Klerk niet 
meer kunnen lopen. De internist-oncoloog stelt meneer 
De Klerk voor een moeilijke keuze: wil hij wel of niet 
proberen zijn nierkanker te remmen? 
Hoe groot de kans is dat de remmers daadwerkelijk een 
levensverlengend effect zullen hebben, kan de oncoloog 
niet inschatten. Meneer De Klerk vraagt zich hardop 
af of hij nog wel wil doorleven met dit perspectief. Hij 
overweegt euthanasie.

Dynamische Oordeelsvorming
Om De Klerk te ondersteunen bij zijn keuze werkt de 
geestelijk verzorger met het model van Dynamische 
Oordeelsvorming. Het model beschrijft hoe mensen indi-
vidueel of in groepen kunnen komen tot gefundeerde 
oordelen en weloverwogen besluiten (Broek, 2014). Het 
model geeft alle aspecten van menselijke overwegingen in 
het besluitvormingsproces een plaats: feiten; gedachten;  
idealen en waarden; gevoelens en intuïties; wensen en 
doelen; middelen en mogelijkheden. Het betrekt boven-
dien verleden, heden en toekomst in de besluitvorming.

Zonder begeleiding van een geestelijk verzorger 
was het niet ondenkbaar dat meneer De Klerk 

depressief of apathisch was geworden
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Daarmee doet het model enerzijds recht aan de persoon-
lijke levensvisie en waarden van de patiënt en anderzijds 
aan de objectiveerbare realiteit en de beschikbare midde-
len. Met deze onderscheidingen ontrafelt het model de 
kluwen van vage vermoedens, emoties, sympathieën en 
antipathieën of ingesleten psychologische patronen, die 
kenmerkend zijn voor alledaagse besluitvormingsproces-
sen Dit bevordert bewuste oordeelsvorming en het helpt 
iemand die voor een dilemma staat om een evenwicht 
vinden tussen emotionele, rationele en wils-motieven.

Het model wordt dynamisch genoemd omdat oordeels-
vorming procesmatig van karakter is en in de dynamiek 
van het voortgaande leven tot stand komt. Werken met 
dit model leidt idealiter tot een concreet besluit, maar 
verdisconteert dat de uitvoering van het besluit zelf 
dynamisch van karakter is en bij veranderende omstan-
digheden, zoals nieuwe medische uitslagen, opnieuw om 
een aanpassing van het oordeels- en keuzeproces kan 
vragen. Dynamische oordeelsvorming sluit naadloos aan 
bij het normale proces van adequate oordeelsvorming 
en besluitvorming. Het is dus geen statische methodiek 
met strikt opeenvolgende stappen. Op ieder moment 
kunnen nieuwe informatie en nieuwe inzichten betrok-
ken worden bij oordeelsvorming en besluitvorming. De 
gespreksbegeleider gebruikt het model als een ‘gereed-
schapskist’, waaruit hij het instrument kiest dat op dat 
moment van belang is. 
De patiënt hoeft zelf het model niet te beheersen, hoe-
wel het verhelderend kan werken om het lemniscaatmo-
del (zie figuur hieronder) aan de patiënt te laten zien en 
aan de hand daarvan de diverse aspecten te verkennen. 

Om het model te verduidelijken is het wel raadzaam een 
bepaalde fasering aan te brengen: 
1)  Gevoelens. Het begint in het midden van het lemnis-

caat, bij het hier en nu, waar het gevoelsleven van de 
patiënt zich afspeelt. Bij existentiële beslissingen gaat 
het praktisch altijd om een beklemmend gevoel: “Ik 
moet iets beslissen waarover ik niet kan beslissen. Wat 
ik ook doe, het is nooit goed…”

  In het gevoel drukt de persoon uit hoe hij zich 
verhoudt tot zichzelf, tot anderen, de situaties en 
verschijnselen. Daarbij geeft de begeleider speciaal 
aandacht aan het waarnemen en bevragen van het 
gevoel en de getoonde emoties. 

2)  Vraag. Analyse van die gevoelens leidt tot de tweede 
fase, het formuleren van de hoofdvraag, eventueel 
nader uitgesplitst in subvragen. Voor welke vraag ziet 
de patiënt zich geplaatst?

3)  Feiten.
  Om hier antwoord op te kunnen geven moeten in de 

derde fase de reeds bekende feiten op tafel komen. 
Rond het medische proces vervult de arts een hoofd-
rol. Het gaat hier met name om de feiten over de 
gezondheid van de patiënt, maar ook om de feiten 
die een rol spelen in de context van de vraag. 

4)  Middelen. Bij de vierde fase gaat het om de benodigde 
zorg in de toekomst. Dan komen naast de arts – die 
zijn prognose geeft − ook de transferverpleegkun-
dige, mogelijk de maatschappelijk werker en de 
naasten in beeld. De transferverpleegkundige en de 
maatschappelijk werker kunnen vertellen en overleg-
gen welke nazorg mogelijk en gewenst is en waar de 
nazorg uit kan bestaan. Met de naasten en met man-
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telzorgers kan overlegd worden welke zorg verder 
mogelijk is. 

5)  Begrippen. In fase vijf staan de gedachten van de 
patiënt centraal. Hier speelt de geestelijk verzorger 
de voornaamste rol. Aan hem om te achterhalen 
hoe de patiënt de diagnose (feiten) en de prognose 
(middelen) interpreteert. Welke gedachten heeft de 
patiënt hierover? Welke waarden zijn in het geding? 
Door welke levensbeschouwelijke bril kijkt hij naar 
de situatie? Wat betekent de situatie voor hem? 
Welke coping strategie is zinvol?

6)  Doelen. Fase zes draait om het verhelderen van de 
doelen van de patiënt. Ook hier heeft de geestelijk 
verzorger een taak. Wat wil de patiënt nog in zijn 
leven? Welke facetten van zijn leven zijn nog onvol-
tooid? Wat is blijven liggen? Een biografische bena-
dering is in deze fase van belang.

7)  Besluit. Als de vorige fasen genoegzaam doorlopen 
zijn, is de patiënt in staat een besluit te verwoorden. 

Het model in praktijk
Nadat meneer De Klerk de diagnose ‘kanker’ van de 
dokter te horen heeft gekregen, vraagt hij de geestelijk 
verzorger, met wie hij inmiddels een vertrouwensband 
had opgebouwd, om hem te begeleiden om tot een 
goede keuze te komen. De arts zegt dat hij over twee 
weken contact met meneer De Klerk zal opnemen om te 
horen wat diens besluit is. De geestelijk verzorger krijgt 
van De Klerk toestemming om bij de gesprekken met de 
arts en familie aanwezig te zijn en om desgewenst met 
zijn arts te mogen overleggen. De geestelijk verzorger 
gebruikt het model Dynamische Oordeelsvorming om 
meneer De Klerk te helpen 
een besluit te nemen.
1)  Gevoel. Meneer De Klerk 

voelde zich verraden, 
toen hij hoorde dat hij 
ongeneeslijk ziek was. 
Zijn primaire reactie 
was: “Waar heb ik dit 
aan verdiend? Wie doet me zoiets aan?” 

  Hij voelde zich boos maar ook verslagen. Boos op de 
artsen van het eerste ziekenhuis: “Waarom hebben 
zij die kanker niet ontdekt? Waarom hadden ze niet 
eerder zijn knie geopereerd? Dan had nu de kanker 
aangepakt kunnen worden.” 

  Maar hij voelde zich ook teruggeworpen op zichzelf 
en op (de confrontatie met) zijn familie. 

2)  Vraag. De vragen van meneer De Klerk zijn: “Wat 
moet ik doen nu bij mij kanker is geconstateerd?” Als 
de geestelijk verzorger doorvraagt, kan meneer De 
Klerk zijn vragen meer specifiek maken: “Moet ik wel 
of niet de kanker proberen te rekken? Moet ik opge-
ven en euthanasie aanvragen? Waar kan ik wonen, als 
ik ga aftakelen? Wie kan mij dan steunen?”

3)  Feiten. De arts vertelt meneer De Klerk over de 
diagnose: de uitgezaaide nierkanker, de hartproble-
men en de ontsteking in de knieprothese. Met de 
verpleegkundige brengt De Klerk ook zijn sociale 
situatie in kaart: alleenstaand, klein netwerk, weinig 
financiële middelen. 

4)  Middelen. De arts vertelt De Klerk wat de prognose is 
en loopt de diverse medische opties langs: de moge-
lijke behandeling met angiogenese-remmers, de kans 
dat ze aanslaan, de onzekere kans op levensverlen-
ging, de negatieve uitwerking op de knieontsteking 
en de hartproblemen van De Klerk en de verwach-
ting van een lang revalidatietraject. 

5)  Begrippen. De geestelijk verzorger voert diverse 
gesprekken met meneer De Klerk en vraagt hem 
naar de gedachten en vragen die bij hem boven 
komen. Het levert een ambivalent beeld op: heeft 
het überhaupt wel zin om door te gaan? Kan ik er 
niet beter een eind aan maken als ik straks volledig 
afhankelijk van zorg ben en toch niet lang meer te 
leven heb? Anderzijds: wat zou ik daar mijn dochter 
en kleinkind mee aandoen? Ik zie haar al zo weinig 
en zou graag nog mijn rol als opa op me willen 
nemen. Wat betekenen mijn kinderen eigenlijk 
voor mij? Moet ik nog in het reine komen met mijn 
verleden? Moet ik weer contact zoeken met mijn kin-
deren, die mij zoveel hebben aangedaan? Kan ik hen 
vergeven en kunnen zij mij vergeven?

  Waarom de boodschap van de arts en de beslissin-
gen die hij moet nemen zo’n grote impact hebben 
op meneer De Klerk wordt duidelijk in een van de 
gesprekken die hij met de geestelijk verzorger voert. 

De Klerk vertelt dat hij in 
1988 gescheiden is, nadat 
hij zijn zoon en echtgenote 
had betrapt op ontucht. Hij 
heeft beiden bij de politie 
aangegeven, wat resulteerde 
in een gevangenisstraf voor 
zowel zijn echtgenote als 

zijn zoon. Vervolgens heeft hij een scheiding aange-
vraagd en is vanuit de toenmalige DDR naar Neder-
land verhuisd. Daar heeft hij sindsdien gewerkt in 
de schoonmaakbranche. Met zijn verhuizing heeft 
hij een streep willen zetten onder deze ingrijpende 
gebeurtenis. Na zijn verhuizing naar Nederland is hij 
twee van zijn drie kinderen uit het oog verloren. 

  Voor de begeleiding bij keuzeprocessen zoals bij 
meneer De Klerk is het van belang om niet (al te) 
normatief te worden. Het is bijvoorbeeld verleidelijk 
om een patiënt in de richting van een eind-goed-al-
goed-verhaal te willen begeleiden, waarin hij in het 
reine komt met zichzelf, zijn familie en zijn situatie. 
Het gaat bij geestelijke begeleiding en bij de Dynami-
sche Oordeelsvorming niet zozeer om de levensvisie 

Open vragen stellen, een empathische houding 
en samenvatten zijn van cruciaal belang bij het 

model van de Dynamische Oordeelsvorming
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van de geestelijk verzorger, maar om het nabij zijn bij 
de ander en om een verheldering van de existentiële 
vraag waar de patiënt zich voor gesteld ziet en een 
antwoord op moet zien te vinden. Open vragen stel-
len, een empathische 
houding en samenvat-
ten zijn daarbij van cru-
ciaal belang. 

  Meneer de Klerk 
blijkt getekend door 
het leven: hij zegt zelf 
teleurgesteld te zijn in 
het leven. Hoewel hij 
christelijk is opgevoed, heeft hij geen plaats voor 
God meer in zijn levensovertuiging: “God zou zo’n 
ellendig leven nooit toestaan.” 

  Bovendien heeft hij nooit enige steun ervaren van 
‘boven’. Ook hier geldt dat de rol van de geestelijk 
verzorger er niet in bestaat deze uitspraken in twijfel 
te trekken of er iets tegenover te stellen, als meneer 
De Klerk daar geen aanleiding toe geeft. Door te 
luisteren naar het verhaal van de ander en verhel-
derende vragen te stellen krijgt hij, als vanzelf, een 
helder inzicht in zijn eigen situatie. Op basis daarvan 
kan hij zijn arts straks duidelijk maken wat zijn wen-
sen zijn en wat hij van zijn arts verwacht. 

  Doelen. Na de gesprekken met de geestelijk verzor-
ger, waar overigens ook de arts een aantal malen 
bij betrokken is, heeft meneer De Klerk een helder 
zicht op wat er aan de hand is en wat dat voor hem 
betekent. Nu ontstaat er ruimte om naar de toekomst 
te kunnen kijken. De Klerk krijgt van de transfer-
verpleegkundige informatie over de plek waar hij 
verzorgd zou kunnen worden: een verpleeghuis en 
op termijn mogelijk een hospice. Omdat de verpleeg-
kundige weet dat De Klerks dochter in Duitsland 
woont, vraagt zij of een verpleeghuis in Duitsland een 
optie is, dicht bij zijn dochter. Ondersteund door de 
geestelijk verzorger maakt De Klerk duidelijk dat hij 
dat niet wil. Hij wil graag zijn dochter en kleindoch-
ter zien, maar prefereert een verpleeghuis in zijn 
eigen omgeving, zodat hij makkelijk bezocht kan wor-
den door zijn kennissen uit de buurt. Als de geestelijk 
verzorger vraagt hoe hij het contact met zijn familie 
voor zich ziet, zegt De Klerk dat hij graag een aantal 
dagen naar een vakantiehuisje in Duitsland zou gaan 
om daar zijn dochter en haar familie intensiever mee 
te maken. Met de verpleegkundige bespreekt De 
Klerk de praktische kanten van dit plan.

6)  Besluit. Nadat dit alles is besproken, is meneer De 
Klerk in staat om een keuze te maken. 

Zijn existentiële verwarring en boosheid over zijn diag-
nose, resulterend in gevoelens van onmacht, maken 
plaats voor realiteitszin en inzicht in wat hem te doen 

staat. Hij voelt geen ruimte om in het reine te komen 
met zijn verleden. Hij wil wel graag de familie van zijn 
dochter beter leren kennen, waaronder een achterklein-
dochter van nog geen twee jaar oud, die hij nog nooit 

gezien heeft. Hij besluit de 
chemo uit te stellen, omdat 
hij zich fit genoeg wil voe-
len als hij afreist naar zijn 
geboortestreek. Hij besluit 
geen angiogenese-rem-
mers te nemen. Zo gezegd 
zo gedaan. Nadat hij het 
bezoek aan zijn familie heeft 

gebracht, wordt hij opnieuw opgenomen in het zieken-
huis, ditmaal met een gebroken been. Hij doet wederom 
zijn verhaal aan de geestelijk verzorger. Het bezoek heeft 
hem goed gedaan: “Toen ik mijn achterkleindochter op 
schoot had, schoten de tranen me in de ogen. Het leven 
was groter dan alle ellende die ik heb meegemaakt. Ik 
zag in haar dat het leven doorgegeven wordt en verder-
gaat. Dat geeft hoop.”
Na de opname verslechtert de situatie van De Klerk in 
rap tempo. Op de achtergrond blijft de geestelijk ver-
zorger fungeren als advocaat, vertrouwenspersoon en 
bemiddelaar. Hij houdt contact met de behandelend 
artsen en met de transferverpleegkundige, zodat allen 
op een lijn staan. Ook informeert hij de dochter van 
meneer De Klerk als er nieuwe informatie beschikbaar 
is en hij zelf niet in staat is om te bellen. Daardoor komt 
zij op de meest cruciale momenten naar Nederland 
om hem te bezoeken. Dit alles in nauw overleg met De 
Klerk.
Na enige tijd is de situatie zodanig dat meneer De Klerk 
naar een verpleeghuis moet. De geestelijk verzorger 
blijft hem sporadisch bezoeken en informeert tevens zijn 
collega in het desbetreffende verpleeghuis, waardoor hij 
wat extra aandacht krijgt. Na vijf maanden overlijdt hij 
en wordt gecremeerd zonder plechtigheid, op zijn eigen 
manier. 

Discussie
Begeleiding door een geestelijk verzorger met behulp 
van Dynamische Oordeelsvorming is geen garantie 
op de beste uitkomst, medisch-technisch gezien. Uit 
bovenstaande casus blijkt dat het medische verloop 
mogelijk niet wezenlijk is veranderd door de begelei-
ding van de geestelijk verzorger. De begeleiding heeft 
wel positieve effecten voor het psychisch en geestelijk 
welbevinden van De Klerk. Zonder deze begeleiding was 
het niet ondenkbaar dat meneer De Klerk depressief 
of apathisch was geworden. Of dat hij zelf een einde 
aan zijn leven had gemaakt of zijn euthanasiewens had 
doorgezet. De vraag hiernaar speelde steeds mee op de 
achtergrond en kwam ook tijdens de gesprekken serieus 
ter sprake. Door zijn vragen, gedachten, waarden en 

De geestelijk verzorger heeft zowel aandacht voor 
de beleving, de biografie, de spiritualiteit als 

de zingeving van de patiënt, in de zorgethische 
context van een ziekenhuisopname
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wensen te verhelderen raakte deze overweging naar de 
achtergrond. Het leven – hoe zwaar en beperkt dan ook 
– bleek hem kostbaarder dan de dood. 

Conclusie
Uit deze casus blijkt dat meneer De Klerk, en waarschijn-
lijk vele patiënten met hem, in eerste instantie niet toe 
zijn aan het maken van medisch ingrijpende keuzes, 
omdat existentiële thema’s en ethische dilemma’s een 
overwogen keuze in de weg staan. 
Begeleiding van een geestelijk verzorger, het toepas-
sen van Dynamische Oordeelsvorming en gezamenlijke 
besluitvorming, kunnen ervoor zorgen dat patiënten 
zich kunnen verhouden tot de verwarrende situatie 
waarin ze terecht zijn gekomen. Een geestelijk verzorger 
kan de voorwaarden scheppen die nodig zijn voor een 
juiste oordeelsvorming en de uiteindelijke keuze in de 
behandeling, door aandacht te vragen voor de gelaagd-
heid van een oordeel- en keuzeproces: zowel verleden, 
heden en toekomst, als denken, voelen en willen vra-
gen om een zekere integratie, evenals het niveau van 
de feiten, van de beleving, van de biografie en van de 
spiritualiteit.
Met het hanteren van de Dynamische Oordeelsvorming 
en een juiste, open gespreksattitude, is de geestelijk 
verzorger hiertoe in staat. Hij is daarmee bovendien een 
competente en relevante partner in het proces van geza-
menlijke besluitvorming.

Noten
1  KNMG: Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevorde-

ring der Geneeskunst. Zie bv. KNMG webpublicaties: Tijdig 

spreken over het levenseinde. En: Passende zorg in de laatste 

levensfase.

2  In de zorgethiek staan niet zozeer de medisch-ethische waar-

den centraal als weldoen, niet schaden en respect voor de 

autonomie en rechtvaardigheid, maar wordt de relationele 

context benadrukt. De mens wordt gezien als een sociaal, 

relationeel, op elkaar betrokken en zorgend wezen, waarbij de 

desbetreffende context een cruciale rol speelt. Niet universele 

waarden staan centraal maar juist de kwetsbare kant van men-

sen, de afhankelijkheid en onderlinge betrokkenheid. Zie bv. 

Nistelrooy I van  Basisboek zorgethiek, over menslievende zorg, 

moreel beraad en de motivatie van verpleegkundigen. Relief/

Berne, 2012. 
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Samenvatting
Medisch-technisch gezien is er steeds meer mogelijk in ziekenhuizen. Maar moet je alles willen wat kan? De auteur beargumenteert 

aan de hand van een casus dat geestelijk verzorgers de aangewezen professionals zijn om patiënten te ondersteunen bij hun ethische 

en existentiële keuzes tijdens de behandeling. Zij kunnen ervoor zorgen dat patiënten erachter komen wat zij wel en niet willen en 

wat zij van hun arts verwachten. 

De Dynamische Oordeelsvorming blijkt een geschikte methode om ook de ethische, spirituele en existentiële overwegingen te over-

zien, zodat patiënten echt in staat zijn om gezamenlijk besluiten te nemen, samen met hun arts, hun naasten en relevante anderen. 

Trefwoorden: Existentiële keuzes, geestelijke verzorging, gezamenlijke besluitvorming.

Summary
Medical technical possibilities are on the increase in hospitals. But is it wise to want everything that is possible? The author argues in 

a case study that spiritual counsellors are preeminent professionals able to guide patients in ethical and existential choices regarding 

treatments. They are able to help patients discover what they do want and what they not want, so they can better clarify what they 

expect from their doctors. 

The Dynamic Judgement model turns out to be a suitable methodology to help oversee not only the medical technical options, but 

also the ethical, spiritual and existential considerations. This way patients will be able to make shared decisions together with doctors, 

relatives and others. 



TGE jaargang 25 - nr. 1 - 2015
25

 C
ap

ut
 S

el
ec

tu
m

Dr. Fuusje de Graaff
Medisch antropoloog, coach en trainer
Projectbureau MUTANT
Hugo de Grootstraat 63
2518 EC Den Haag
Email: fuusdegraaff@wxs.nl

Gezamenlijke besluitvorming bij migranten - hoe 
doe je dat verantwoord?

Volgens velen vergt goede zorgverlening 
aan migranten een aantal ‘culturele compe-
tenties’ (Seeleman, 2014). Anderen vinden 
de zorg aan migranten niet fundamenteel 
‘anders’, omdat elke patiënt uniek is en 
men steeds persoonsgerichte zorg moet 
leveren. Alle partijen zijn het erover eens 
dat men de patiënt zelf of zijn naasten niet 
problematisch moet achten, maar de eigen 
handelingsverlegenheid moet onderkennen 
en competenties moet ontwikkelen om de 
diverse zorgsituaties te kunnen hanteren. 
Seeleman onderscheidt medische, norma-

tieve en organisatorische problemen in interculturele zorg. 
Zorgverleners moeten daarbij niet alleen letten op het 
microniveau (gesprekken met de allochtone patiënt) 
maar ook op het mesoniveau (omgang met mantelzorg 
en collega-zorgprofessionals) en op het macroniveau 
(rekening houden met juridische, economische en religi-
euze factoren). Deze benadering maakt het mogelijk om 
bij moeizame zorgmomenten na te gaan welke factoren 
problemen veroorzaken en hoe deze te beïnvloeden zijn. 

In de zorg aan allochtonen concentreren de problemen 
zich vooral op de communicatie. De vraag is hoe zorgver-
leners de communicatie en besluitvorming zo kunnen 
inrichten dat er een voor alle betrokkenen bevredigende 
zorg tot stand komt. Dit geldt zeker in de palliatieve zorg, 
omdat de medische optiek in die zorg verschuift, omdat 
normen en waarden bij het levenseinde veelal zwaarwegend 
zijn en doordat de organisatie van de samenspraak meest-
al acuut moet plaatsvinden. Welke problemen doen zich 
daar voor en hoe kunnen zorgverleners die problemen 
oplossen? 

Verschillende verwachtingen over de medische aanpak
Sinds een halve eeuw is er in West-Europa toenemend 
aandacht voor de specifieke opgaven in de zorg bij 
het levenseinde. Terwijl voorheen veel artsen minder 
belangstelling hadden voor ongeneeslijk zieke patiënten 
(weinig eer aan te behalen) vinden veel zorgverleners 
van de huidige generatie het een uitdaging om ernstig 
zieke mensen ook in de laatste fase een kwalitatief leven 
en een waardig sterven te bezorgen. Door veranderin-
gen in ziektepatronen (minder infectieziekten, meer 
‘slijtageziekten’) en betere geneesmiddelen hebben 
zieken en ouderen steeds vaker een voorspelbaar levens-
einde. Op het moment dat een arts onderkent dat zijn 
patiënt ongeneeslijk ziek is geworden, stelt hij zijn stre-
ven bij van curatie naar palliatie. Allochtone patiënten 

en families zijn het vaak niet eens met die bijstelling. Zij 
willen op curatie gerichte behandeling tot aan het door 
God gegeven stervensuur. 

“Het was haar wens om zo lang mogelijk te leven, ze was 
niet bang voor de dood, heeft veel steun aan haar geloof. 
Ze wil begraven worden in Marokko, maar het is ook 
onderdeel van haar cultuur dat je zo goed mogelijk voor 
je lijf moet zorgen, dat al het mogelijke gedaan moet 
worden. Dus als een bloedtransfusie nog wat kan uitha-
len, dan moet dat gebeuren” (huisarts van Marokkaanse 
patiënte) (De Graaff et al., 2010). 

Geconfronteerd met een ‘afwijkende’ mening zal de 
reactie van menig arts zijn: ‘Laten we overleggen’, maar 
ook dat is voor veel migranten niet vanzelfsprekend 
noch gewenst. Soms zijn zaken goed bespreekbaar, vaker 
is de relatie arts-patiënt er niet naar. Veel artsen voelen 
zich vaak onmachtig, omdat zij maar matig inzicht heb-
ben in de aard en problematiek waar allochtonen mee 
kampen; veel allochtonen vertrouwen hun artsen niet, 
omdat ze merken dat ze niet geloofd worden (Avezaat 
& Smulders, 1996, 145-156; Van Duursen et al., 2002). 
Artsen ervaren een dilemma, omdat ze zich gedwongen 
voelen hun streven om patiënten als autonome gespreks-
partners tegemoet te treden, moeten loslaten. Vaak 
hebben zij het gevoel dat zij bij allochtone patiënten 
de verantwoordelijkheid voor beslissingen over moeten 
nemen, terwijl ze die paternalistische arts-patiëntrelatie 
volstrekt niet ambiëren (Coppoolse, 2006, 17-30). 
Verschillen in wensen en verwachtingen betreffen niet 
alleen de zorgdoelen, maar ook het medicijngebruik 
en de klachtenpresentatie. Zo stuiten medicijnen als 
paracetamol en opioïden bij allochtonen vaak op bezwa-
ren. Zij voelen zich bij een recept voor paracetamol 
niet serieus genomen en bij het gebruik van opioïden 
bedreigd, omdat ze bang zijn voor verslaving, sufheid en 
euthanasie. Antidepressiva kunnen ook beter in lagere 
doses worden gegeven in verband met angst voor bijwer-
kingen én genetische verschillen in metabolisme. Door 
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hun klachtenpresentatie vinden zorgverleners het soms 
moeilijk om bij migranten de juiste diagnose te stellen. 
Hoewel sommigen sterk somatiseren of op theatrale 
wijze aangeven dat ze lijden, wijst onderzoek uit dat pijn 
niet gebagatelliseerd mag worden: het aangeven van pijn 
is vaak een uiting van onvrede of ongemak en fysieke 
pijn wordt vaker niet geuit dan overdreven. Veel migran-
ten worden sterk gedreven door schaamte, meer dan het 
gros van de Nederlanders. Hun schaamte maakt overleg 
over stoelgang, urinewegen en geslachtsorganen moei-
zaam. Daarbij komt dat veel migranten (ook in de eigen 
taal) de woorden niet kunnen vinden om bepaalde 
ziekten of symptomen te duiden (Mistiaen et al., 2011). 

Verschillende communicatienormen
Gezamenlijke besluitvorming wordt in gesprekken met 
migranten moeilijk omdat er twee mechanismen tegelijk 
spelen: niet alleen zijn er deels tegenstrijdige opvat-
tingen over juiste doelen en middelen bij de levensein-
dezorg, ook zijn er verschillende opvattingen of er over 
zaken gesproken kan worden en wie met wie op welk moment 
besluiten hoort te nemen. 
Het ideaal van Nederlandse zorgverleners is om beslui-
ten met de patiënt samen te nemen, en hem daarom 
zo snel en volledig mogelijk te informeren over bijvoor-
beeld diagnose, prognose en behandelopties. Maar dit 
ideaal wordt in veel migrantengemeenschappen niet 
gewaardeerd. Bijvoorbeeld omdat men de patiënt de 
hoop niet wil ontnemen, omdat het uitspreken van het 
slecht nieuws tot een self-fulfilling prophecy kan leiden, of 
omdat het meebeslissen ook tot een ongewenste vorm 
van medeverantwoordelijkheid leidt. Juist in deze fase 
willen patiënt en naasten elkaar beschermen.
“Iedereen speelt toneel hier. Is dat normaal? Ik weet 
het niet, maar zo doen wij dat” (dochter van een 
Turkse patiënt in de documentaire ‘Ik heb een dokter 
in Marokko’) (Dinnissen & 
Van Laere, 2014). 

Om bovengenoemde rede-
nen willen veel patiënten en 
naasten ook niet iedereen 
in de eigen familie infor-
meren: ‘het maakt de sfeer 
zo zwaar’. Aan de andere kant zijn er ook allochtone 
patiënten die volledig voorgelicht willen worden, zodat 
ze op een rustige manier afscheid kunnen nemen van 
hun vertrouwden. Veel allochtone vrouwen verzuchtten 
na het sterfbed van hun geliefde dat alleen buitenstaan-
ders zoals artsen hen van het beklemmende ‘niets zeg-
gen om elkaar te beschermen’ kunnen verlossen (De 
Graaff et al., 2010).
Wanneer er sprake is van een taalbarrière wordt gezamen-
lijke besluitvorming helemaal gecompliceerd, omdat de 
arts dan niet exact weet wat de patiënt wil. Natuurlijk 

doet dit probleem zich ook voor bij Nederlandse patiën-
ten die tijdelijk of permanent wilsonbekwaam zijn, maar 
dan zijn de rollen en bevoegdheden van arts, patiënt 
en familie (of mentor) wettelijk verankerd, terwijl in 
meertalige driehoeksgesprekken met migranten en hun 
naasten onduidelijk blijft wie met welke (niet gedeelde) 
informatie de besluiten kan en mag nemen. Een goed 
ingewerkte tolk of zorgconsulent kan in zo’n situatie 
veel communicatieproblemen voorkomen (Choukat et 
al., 2013). 

“Toen het duidelijk was dat de prognose heel slecht 
was, eiste de neuroloog dat er toch een tolk bij zou zijn. 
De familie van de patiënte ging daarmee akkoord. De 
neuroloog en tolk deden het heel goed. Natuurlijk had 
hij de autoriteit, − dat kan helpen − maar hij overdon-
derde hen niet. Hij vroeg eerst: Wat weet u al en wat 
wilt u weten? Dankzij de tolk bleek dat ze goed wist dat 
ze borstkanker had met uitzaaiingen in de lever en her-
senen. Dat kon ze allemaal vertellen. Op de vraag wat 
ze wilde, antwoordde ze dat ze wilde dat haar man ging 
hertrouwen ten behoeve van hun dochter: ze hield zich 
dus echt niet bezig met de verpleegkundige opties die ik 
haar had voorgehouden!” (oncologieverpleegkundige 
van Marokkaanse patiënte) (De Graaff et al., 2010).

Als het inzetten van tolken niet mogelijk is, zal de fami-
lie meestal vertalen. Familieleden vinden het over het 
algemeen vanzelfsprekend dat zij helpen bij taalpro-
blemen, maar stellen zich niet op als onafhankelijke 
tolken. Vaak vertalen ze boodschappen niet letterlijk, 
omdat ze dat niet passend vinden en omdat ze ook de 
rol van familievertegenwoordiger vervullen. Zij moeten 
naar de familieleden laten zien dat ze zich maximaal 
voor hun mening hebben ingezet. Die rol maakt het 
voor een tolkend familielid moeilijk om mee te gaan 

met een advies van de arts, 
als dat indruist tegen de 
wensen van de familie of 
de eigen gemeenschap (De 
Graaff et al., 2012(a)). Veel 
artsen hebben geen weet 
van de druk van (bepaalde 
leden van) de gemeenschap 

op de familie (De Graaff & Francke, 2009). Artsen met 
meer ervaring op dit gebied (doordat ze al jaren migran-
ten behandelen of in het buitenland hebben gewerkt), 
beseffen wel dat deze druk een rol speelt. Zij vinden het 
niet ongewoon om ook apart met naasten te spreken; ze 
willen de naasten tot steun zijn en achten dit overleg niet 
in strijd met hun beroepsgeheim. 

“Omdat mevrouw geen Nederlands sprak, verliep de 
communicatie met de familie. Het is mijn gebruik om 
eerst met de familie te praten om de spelregels af te 

Gezamenlijke besluitvorming kan in de 
palliatieve zorg aan migranten moeizaam 

verlopen
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spreken en ook een indruk te krijgen waar en hoe we 
kunnen helpen. In haar geval wisten we dat een belas-
tende behandeling haar niet zoveel verder zou helpen; 
we zochten naar een manier om haar te verzorgen zodat 
ze met adequate palliatieve zorg kon overlijden. Bij voor-
keur te midden van haar familie. Dus toen hebben we 
met de familie gesproken en ook met haar. We hebben 
wel gezegd dat ze ernstig ziek was, met waarschijnlijk een 
dodelijke afloop, maar we hebben het befaamde woord 
niet in de mond genomen. Ik acht de kans groot dat 
ze − als ik dat woord wel had 
gebruikt − het niet vertaald 
zouden hebben” (oncoloog 
van Marokkaanse patiënte) 
(De Graaff et al., 2010).

Naasten worden door de situ-
atie ook ‘een beetje ziek’. Veel vrouwen en dochters 
dragen zonder morren een uitputtende taak als mantel-
zorger en voelen de druk om in de eigen gemeenschap 
zichtbaar te voldoen aan de hoge standaarden van ‘een 
zelfzorgende familie’ en deze keuze te verdedigen bij 
professionals die hen aanraden gebruik te maken van 
Nederlandse voorzieningen. Duidelijk is dat niet alleen 
zorgverleners maar ook patiënten en naasten dilemma’s 
ervaren in de gezamenlijke besluitvorming aan het 
levenseinde. Het benadrukken van deze overeenkomst 
(meer in gebaren dan in woorden) kan het zoeken naar 
een gezamenlijke oplossing vergemakkelijken. 

Samenspraak: planmatig organiseren én ontwikkelingen 
organisch laten verlopen 
In de samenspraak over diagnose, prognose en behande-
ling blijken meerdere strategieën te worden gevolgd (De 
Graaff et al., 2011):
 - Sommige artsen respecteren de grenzen van de familie 
(bijvoorbeeld hun wens om de patiënt zelf niet (vol-
ledig) in te lichten over de diagnose) op inhoudelijke 
gronden, bijvoorbeeld omdat “niet iedereen de hele 
waarheid kan verdragen”. Zij vinden het argument om 
aan te sluiten bij de leefwereld van de patiënt zwaarder 
wegen, dan het vasthouden aan hun wens om de autono-
mie van de patiënt te bevorderen. Zij vinden niet dat zij 
daarmee hun beroepsgeheim bruuskeren. 
- Andere artsen gaan mee in de wensen van de familie 
op relationele gronden, bijvoorbeeld omdat zij naast 
en niet tegenover de patiënt en de familie willen staan. 
Zij versterken het ‘wij-gevoel’ door bijvoorbeeld te zeg-
gen: “Niemand weet wanneer we sterven, Allah of God 
bepaalt de levensloop, maar ik mag u nu helpen, want 
u bent ernstig ziek”. Of door persoonlijke antwoorden 
te geven op de vraag: Dokter, wat zou u doen als het uw 
moeder was? 
- Weer andere artsen bekennen de naasten dat het niet 
informeren van de patiënt hen als professional in hande-

lingsverlegenheid brengt. Verschillende artsen hebben 
ervaren dat zij, als zij de familie verzochten eerlijk te 
mogen zijn op het moment dat dat voor de behandeling 
nodig was, direct toestemming kregen. Wel verzocht de 
familie dan de boodschap niet via hen te laten verlopen. 
Vaak besefte de patiënt wel wat er aan de hand was, maar 
wilde hij of zij er niet openlijk over spreken om de fami-
lie niet te belasten.
- Tenslotte zijn er artsen die vinden dat de patiënt moet 
weten waar hij aan toe is. De verworvenheid van open 

communicatie telt voor 
hen zwaarder dan even-
tuele angsten en bezwa-
ren van de familie. Ook 
hier geldt, dat een per-
soonlijke getuigenis meer 
begrip en bijval oogst dan 

een verwijzing naar beroepsmatige verplichtingen of 
Nederlandse standaarden. Dat laatste versterkt een wij-
zij tegenstelling, die veel migranten snel interpreteren 
als een boven-onder machtsrelatie. 

In de herkomstlanden worden weer andere keuzen 
gemaakt. Artsen in Turkije en Marokko bespreken de 
zorgopties bij het levenseinde lang niet altijd met de 
patiënt (Atesci et al., 2004; Ozdogan et al., 2006). Vaak 
worden beslissingen ook niet met de naasten genomen, 
omdat betrokkenheid bij deze besluiten hen later zou 
kunnen bezwaren, alsof zij verantwoordelijk zouden zijn 
voor een vroege dood (De Graaff et al., 2012(b)). De 
verschillen in benadering blijken ook binnen Europa al 
groot te zijn, waarbij Nederlandse artsen veel meer over-
tuigd zijn van het nut van duidelijkheid over de diagnose 
dan hun Belgische, Duitse of Italiaanse collega’s (Micci-
nesi et al., 2005). In Israël, waar eveneens grote verschil-
len in normen en waarden bij het levenseinde moeten 
worden overbrugd, wordt aanbevolen steevast uit te 
gaan van verschillen in opvattingen en belangen. Men 
moet die in een dialectische dialoog in balans brengen 
door wij-zij tegenstellingen te voorkomen en afwisselend 
directief en toegeeflijk op te treden, om enerzijds de 
relatie tussen arts en patiënt en arts en naaste te ver-
sterken en anderzijds de benodigde besluiten te laten 
passeren. Dit alles opdat het vertrouwen groeit, hetgeen 
alleen kan als alle betrokkenen het gevoel hebben dat 
het voor iedereen een kwestie van geven en nemen is 
(Samson & Shvartzman, 2014). 

Vertrouwen kweken kost tijd, aandacht en zorgvuldig 
woordgebruik in gesprekken met zowel de patiënt als-
ook de familie. In familiegesprekken kan de arts beter 
peilen wie naar buiten de woordvoerder is, wie binnen 
de familie de informele leider is en wie goed op de hoog-
te is van de behoeften van de patiënt. Voor gezamenlijke 
besluitvorming zijn alle drie van belang.

Naasten worden door de situatie ook ‘een beetje 
ziek’
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“Het grootste leerpunt van 
de bijscholing was dat je 
met naasten in je spreekka-
mer openhartiger kunt pra-
ten dan bij hen thuis. Het is 
voor de zieke ook niet goed 
als er over hem gekonkeld 
wordt op de gang. We hebben geoefend en dan blijk je 
heel veel wel te kunnen zeggen of vragen. Je mag zeggen 
dat iemand ernstig ziek is en vragen waar men bang voor 
is. Je mag vertellen dat je geen medicijnen meer hebt 
voor de ziekte. En bij het voorbereiden van beslissingen 
over reanimatie of sedatie kun je beter spreken over 
‘zorgen voor een natuurlijk einde’, dan over ‘de patiënt 
in laten slapen’. Je moet zeker voorkomen dat je bood-
schap bot overkomt als: ‘Hij gaat dood’” (huisarts van 
Marokkaanse patiënt) (De Graaff et al., 2010).

Ook als het eindstadium nadert, blijft relatiegericht spar-
ren naast doelgericht besluiten van belang. Bijvoorbeeld 
bij het gebruik van pijnstillers en palliatieve sedatie of 
bij het toepassen van reanimatie. De besluitvorming kan 
moeizaam verlopen als de patiënt helder wil sterven en 
de arts het lijden wil verlichten. De stap om verschil-
lende opties te bedenken en met elkaar te delen kan 
niet worden overgeslagen. Hulp van gerespecteerde tus-
senpersonen kan tot onverwachte succesverhalen leiden. 

“Een Marokkaanse patiënt met pancreascarcinoom in 
het eindstadium wordt in de besluitvorming verte-
genwoordigd door zijn zoon. De pijn, behandeld met 
morfine intraveneus, blijft onhoudbaar. Het voorstel 
van de artsen om palliatief te sederen is echter onaccep-
tabel voor de zoon, die zich beroept op zijn islamitische 
geloofsovertuiging, die bepaalt dat men het sterven 
bewust dient te ervaren. De zorgverleners vinden echter 
dat niet verder ingrijpen hun ‘goed hulpverlenerschap’ 
in het geding brengt. Dankzij de inzet van een Marok-
kaanse zorgconsulent, die meerdere gesprekken met de 
patiënt, de familie en de collega’s voert, wordt duide-
lijk dat er nog andere opties zijn, die zowel rechtdoen 
aan het ‘principe van weldoen’ van de arts, als aan de 
geloofsovertuiging van de patiënt en familie. In dit geval 
past de anesthesioloog een plexus coeliacusblokkade toe, 
waardoor de pijn aanzienlijk afneemt maar de patiënt 
helder zijn shahada kan uitspreken bij het overlijden” 
(Choukat at al., 2013).

Conclusies
Hoewel gezamenlijke besluitvorming in de palliatieve 
zorg aan migranten geen sinecure is, zijn er vaak alter-
natieven te vinden waarbij er sprake is van ‘instemming 
van allen bij de genomen besluiten’. De eerste voor-
waarde is dat zorgverleners zich culturele competenties 
eigen maken, zoals het besef van de verschillende ver-

wachtingen over de medi-
sche aanpak en het kunnen 
hanteren van de verschil-
lende communicatienor-
men. Gezamenlijke besluit-
vorming is mogelijk als de 
relatie met de patiënt en 

met zijn naasten voldoende in zicht blijft en het een pro-
ces is van enerzijds planmatig organiseren en anderzijds 
ontwikkelingen organisch laten verlopen.
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Samenvatting
Gezamenlijke besluitvorming kan in de palliatieve zorg aan migranten moeizaam verlopen. Enerzijds doordat patiënten, naasten en 

zorgverleners verschillende verwachtingen kunnen hebben over doelen en middelen, anderzijds omdat betrokkenen verschillende 

ideeën hebben over wat ‘gepaste’ communicatie is. Begrip voor de wensen van zowel de patiënt alsook diens naasten en inspelen op 

de verhoudingen in de familie lijken voorwaarden voor het realiseren van gezamenlijke besluitvorming. Daarnaast is het onderken-

nen van eigen normen en waarden van belang, evenals het zorgvuldig, niet gehaast verwoorden van de boodschap en het respectvol 

tonen van eigen grenzen. 

Trefwoorden: Gezamenlijke besluitvorming, palliatieve zorg, culturele competenties.

Summary
Joint decision making in palliative care for migrants can be a difficult process. One explanation for that is that patients, relatives and 

care professionals may have opposing expectations regarding objectives and means. Another explanation is that the persons involved 

have opposing ideas on what exactly constitutes ‘the right kind of’ communication. Prerequisites for realising joint decision making 

would seem to be an understanding of the wishes of both the patient and his relatives, and responding to the relations within a fam-

ily. Moreover, recognising your own norms and values is important, as is a careful and unhurried phrasing of the message and being 

respectful of people’s personal margins. 
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Sociale media en andere communicatie-
technologieën zijn niet meer weg te denken 
uit onze maatschappij en worden in toene-
mende mate gebruikt in de zorg. Ze stellen 
patiënten, hun naasten en zorgverleners in 
staat om ongehinderd door plaats en tijd te 
communiceren. Daarnaast geven ze toegang 
tot een vrijwel oneindig grote hoeveelheid 
gezondheidgerelateerde informatie. Door-
dat patiënten en hun naasten nu eenvoudig 
toegang hebben tot relevante informatie 
zou dit hun zog. gezondheidgeletterdheid 

(health literacy) kunnen verbeteren en de van oudsher 
aanwezige kenniskloof kunnen verkleinen. In deze bij-
drage worden enkele voorbeelden van sociale media en 
eHealth besproken, die gezamenlijke besluitvorming 
kunnen bevorderen.

Achtergrond: snelle technologische ontwikkelingen
De hedendaagse gezondheidszorg heeft te maken met 
grote uitdagingen: een toenemende zorgvraag, kleiner 
wordende budgetten en in sommige gevallen een tekort 
aan voldoende (geschikt) personeel. Daarnaast zijn er 
steeds meer self-empowered patients; patiënten die meer de 
regie wensen te nemen over hun eigen zorg. 

Willen we deze uitdagingen aangaan dan is het belang-
rijk te zoeken naar slimme oplossingen die de kwaliteit 
of doelmatigheid van zorg ten goede komen. Hierbij 
kan gedacht worden aan sociale media en eHealth tech-
nologie. De ontwikkelingen op het gebied van technolo-
gie gaan tegenwoordig namelijk ontzettend snel, waarbij 
het niet altijd om lineaire groei maar ook om exponen-
tiële groei gaat. Deze kan zeer ontwrichtend zijn, waarbij 
het ‘oude’ zeer snel plaats maakt voor het nieuwe. Denk 
hierbij aan filmrolletjes, personal computers, papieren 
encyclopedieën, Cd’s etc.: allemaal in relatief korte tijd 
van het toneel verdwenen. Uiteraard was exponentiële 
groei in het verleden ook mogelijk, maar het lijkt in het 
huidige (digitale) tijdperk met sociale media en eHe-
alth, veel sneller te gaan dan vroeger. Lucien Engelen 
(directeur van het Radboud REshape Innovation Center 
van het Radboudumc in Nijmegen) geeft dit duidelijk 
weer in een van zijn presentaties (Figuur 1). Duurde het 
bij de luchtvaart nog 70 jaar om 100 miljoen mensen te 
bereiken, Facebook deed er maar vier jaar over en het 
recentere sociale netwerk Instagram deed het in slechts 
twee jaar.

Figuur 1: Tijd om 100 miljoen mensen te bereiken
Bron: Engelen, 2014, Slideshare 

Wat zijn sociale media en eHealth?
Sociale media zijn het gevolg van het interactiever 
geworden internet. In de begintijd van internet kregen 
gebruikers namelijk vooral de kans om informatie te 
halen. Een doorontwikkeling van technologie (van Web 
1.0 naar Web 2.0) maakte het mogelijk om als individu-
ele gebruiker ook content zoals blogs, foto’s en video’s 
te gaan delen met anderen en te waarderen. Wat gebrui-
kers kunnen met sociale media wordt ook wel weergege-
ven met de “vier C’s”: (Hoffman et al., 2012) 
(1) Consume: bijvoorbeeld informatie over een ziekte 
opzoeken op Wikipedia; 
(2) Create: een foto van een litteken maken en delen met 
andere patiënten en/of zorgverleners;
(3) Connect: Peers vinden en vrienden worden. Denk aan 
zorggerichte online communities;
(4) Control: Online waarderingen geven en daardoor 
meebepalen wat belangrijk is. Denk aan waarderingssites 
zoals ZorgkaartNederland. 
Het zal duidelijk zijn dat met de komst van smartphones 
en tablets dit een stuk eenvoudiger is geworden, doordat 
gebruikers nog minder beperkt worden door plaats en 
tijd. Het is bekend dat 25% van de volwassen Nederlan-
ders met zijn of haar zorgverlener wil communiceren via 
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sociale media (Van de Belt et al, 2013), en dit aantal zal 
waarschijnlijk verder groeien.
Daarnaast wordt tegenwoordig vaak gesproken over 
eHealth. Dit is een verzamelnaam voor ICT-gerelateerde 
zaken die gebruikt worden in de zorg om deze te ver-
beteren (Eng T, 2001). Voorbeelden zijn beveiligde 
video verbindingen zoals FaceTalk (Facetalk.nl) en digi-
tale (persoonlijke) zorgdossiers. Een onderdeel is ook  
‘mHealth’ (mobile Health), waarbij smartphones 
gebruikt worden om gezondheidsdata te verzamelen of 
in te zien.

Slim luisteren naar patiënten via sociale media
Sociale media, fora en waarderingssites zoals Zorgkaart-
Nederland stellen gebruikers in staat om hun zorgverle-
ner of zorginstelling te waarderen. Dit is laagdrempelig: 
het kan thuis vanuit de luie stoel want er is slechts een 
internetverbinding nodig. Indien gewenst kan het ook 
anoniem. ZorgkaartNederland ontving onlangs zijn 
200.000e waardering, en dit aantal blijft groeien (www.
ZorgkaartNederland.nl). Daarom lijkt het een steeds 
interessantere bron van informatie over de kwaliteit 
van zorg te worden voor zorginstellingen, patiënten en 
onderzoekers. Bovendien kunnen waarderingssites een 
representatief beeld geven over de kwaliteit van de zorg. 
Het meest opvallende voorbeeld is misschien wel dat 
zorginstellingen die meer likes krijgen op hun Facebook 
pagina, een lagere mortaliteit hebben. Ook bestaat 
samenhang tussen online waarderingen en het oplei-
dingsniveau van artsen, andere maten van patiënterva-
ringen zoals tevredenheid en het optreden van infecties 
(Verhoef et al. 2014). Het is daarom niet gek dat de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg, net als andere 
inspecties, ook onderzoekt of en voor welke doeleinden 
sociale media als informatiebron kunnen worden inge-
zet (Van de Belt et al. 2015).

Samen werken aan informatie
Een ander voorbeeld van hoe sociale media gebruikt 
kunnen worden om samenwerking en mogelijk de 
gezamenlijke besluitvorming tussen patiënten en zorg-
verleners te bevorderen is het gebruik van wiki’s. Dit zijn 
online omgevingen waar gebruikers simultaan content 
kunnen produceren en bewerken. Het interessante is 
dat alle gebruikers daardoor toegang hebben tot dezelf-
de informatie. Het meest bekende voorbeeld is Wikipe-
dia, de online encyclopedie met alleen al meer dan 1.7 
miljoen Nederlandse artikelen (Wikipedia). In het veld 
van de voortplantingsgeneeskunde is de meerwaarde 
van wiki’s, waarbij zorgverleners en patiënten konden 
samenwerken aan informatiemateriaal, onderzocht (Van 
de Belt et al. 2014 (1)). De aanleiding hiervoor was dat 
paren met een onvervulde kinderwens vonden dat de 
informatie die ze ontvingen over hun behandeling soms 
beter kon. Daarnaast bleek uit een andere studie dat 

de informatiefolders die werden aangeboden door het 
ziekenhuis in meer dan de helft geen of een onvolledig 
antwoord gaven op vragen van patiënten (Van de Belt et 
al. 2014 (2)). De gedachte was dat informatiemateriaal 
verrijkt zou worden als de eindgebruikers van de infor-
matie, patiënten, zouden bijdragen aan het maken van 
het materiaal. Zowel bij een open (zonder wachtwoord) 
en bij een gesloten wiki (met wachtwoord) werkten zorg-
verleners en patiënten samen aan dynamische informa-
tiefolders. Daarnaast bleek dat de meerderheid van de 
zorgverleners en patiënten zeer positief was over deze 
nieuwe manier van werken. De één droeg meer bij dan 
de ander, maar iedereen kon op deze manier tenminste 
zijn/haar ei kwijt. Heel anders dan een conventionele 
patiëntenfolder, die meestal door één of enkele zorgver-
leners wordt gemaakt. Medewerkers van het lab konden 
bijvoorbeeld uitleggen hoe een IVF-procedure werkt, 
de gynaecoloog kon uitleg geven over de geschiktheid 
van bepaalde medicatie voor verschillende groepen, en 
de verpleegkundige over het gebruik ervan. Daarnaast 
konden patiënten, die uiteraard ook ‘experts’ zijn op 
het gebied van het ondergaan van een behandeling, 
praktische tips geven over het gebruik van de medicatie. 
Zo gaf een patiënt aan dat een bepaalde injectie beter 
10 minuten voor gebruik uit de koelkast gehaald kon 
worden, waardoor het medicament wat minder koel was 
bij gebruik en daardoor minder klachten (pijn) gaf bij 
het injecteren. Nader onderzoek moet uitwijzen in hoe-
verre de kwaliteit van de nieuwe informatie beter is dan 
andere manieren van informatieverstrekking, maar het 
lijkt een veelbelovende nieuwe manier van informatie 
verzamelen en delen. 

Slim communiceren
Een andere manier waarop gezamenlijke besluitvor-
ming gefaciliteerd zou kunnen worden is via snel en 
efficiënt communiceren. Dankzij eHealth-toepassingen 
kunnen zorgverleners, patiënten en hun naasten via 
een beveiligde verbinding communiceren en worden ze 
daarbij niet belemmerd door plaats en tijd. Een patiënt 
uit Groningen hoeft voor een korte vraag zodoende 
niet meer helemaal naar een specialist in Utrecht te 
rijden. Een voorbeeld is FaceTalk, dat momenteel in het 
Radboudumc wordt getest (FaceTalk.nl). Het principe 
is gelijk aan het bekende Skype of FaceTime, maar er 
wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding 
waardoor het ook in de zorg gebruikt kan worden. Ook 
kunnen foto’s, video’s en schermen gedeeld worden. Zo 



TGE jaargang 25 - nr. 1 - 2015
32

kan effectief gesproken worden over bijvoorbeeld een 
nieuw binnengekomen scan. De gebruikers zijn positief, 
en op dit moment worden de effecten van FaceTalk 
nader wetenschappelijk onderzocht.

Zelf meten is zelf weten
Een laatste voordeel dat eHealth-technologie zou kun-
nen hebben ten aanzien van gezamenlijke besluitvor-
ming, is technologie die zelfmetingen mogelijk maakt. 
Hoewel het in veel gevallen nog niet bekend is wat de 
gevolgen hiervan zijn, is het een gegeven dat het aantal 
patiënten dat zelf metingen doet toeneemt. Denk alleen 
al aan de stappentellers en energiemeters die op iedere 
moderne smartphone of horloges zitten. Daarnaast zijn 
er legio apparaten die draadloos zijn te koppelen met 
een smartphone zoals bloeddrukmeters, glucosemeters, 
ECG-apparatuur, weegschalen, polsbandjes met bewe-
gingssensoren, urinetests etc. Er wordt zelfs gewerkt aan 
contactlenzen die in het traanvocht metingen kunnen 
doen (Visionaware, 2014). Het lijkt er in ieder geval op 
dat bepaalde aandoeningen eerder opgespoord kunnen 
worden. In de huidige gezondheidszorg zijn we immers 
vooral reactief aan het meten (pas wanneer een patiënt 
al ziek is), in de toekomst zal vaker continu en proactief 
worden gemeten. Het is de vraag of, en zo ja, hoeveel dit 
aan gezondheidswinst op zal leveren. Doordat gezonde 
mensen en patiënten deze gegevens zelf kunnen ver-
zamelen en beheren ontstaat in ieder geval een beter 
inzicht in de eigen gezondheidstoestand.

In de toekomst zullen nieuwe en veelbelovende vormen 
van sociale media en eHealth blijven verschijnen. Het 
advies voor patiënten en zorgverleners is dan ook om 
hiervoor open te staan, en uiteraard ook om zorgvul-
dig af te wegen waar het grootste voordeel kan worden 
ondervonden bij gezamenlijke besluitvorming, en dus 
waar gebruik van wordt gemaakt. Continue (wetenschap-
pelijke) evaluatie kan hierbij ondersteunen. 

Noot
Dit stuk is gebaseerd op de workshop over dit onderwerp bij de 

Prudentia Conferentie 2014, aangevuld met voorbeelden uit het 

proefschrift “HCSM: Social Media and Wikis in Healthcare”.
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Gezamenlijke besluitvorming staat de laat-
ste tijd in het middelpunt van de belangstel-
ling, getuige ook dit themanummer. Deze 
bijdrage verdedigt de stelling dat geza-
menlijke besluitvorming een noodzakelijke 
randvoorwaarde is voor een daadwerkelijk 
waardevolle gezondheidszorg. We gaan ach-
tereenvolgens in op a) wat gezamenlijke 
besluitvorming eigenlijk is en b) in hoe-
verre het in praktijk wordt gebracht in de 
(Nederlandse) gezondheidszorg. Tenslotte 

bezien we c) hoe gezamenlijke besluitvorming zou kun-
nen bijdragen aan twee belangrijke waarden in de zorg: 
gepaste zorg en autonomie. 

Gezamenlijke besluitvorming 
Er zijn veel definities van gezamenlijke besluitvorming in 
omloop. In 2012 verrichtten Ouwens et al. in opdracht 
van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) 
een achtergrondstudie naar gezamenlijke besluitvor-
ming (Ouwens et al., 2012). Vanuit een analyse van 
de literatuur op dit gebied komen zij tot de volgende 
omschrijving van gezamenlijke besluitvorming: “Het 
gaat om uitwisseling van informatie, zowel van de 
arts naar de patiënt (informatie over de diagnose, de 
prognose, de behandelmogelijkheden en de voor- en 
nadelen ervan), als van de patiënt naar de arts (in welke 
mate de patiënt betrokken wil zijn bij de besluitvor-
ming en zijn persoonlijke voorkeuren met betrekking 
tot de behandeling). Deze uitwisseling moet leiden tot 
een gezamenlijk genomen beslissing over diagnostiek, 
behandeling of zorg”. 
De vraag is hoe je als hulpverlener en patiënt praktische 
invulling geeft aan dit ‘tweerichtingsverkeer’. Onder-
zoeker Glyn Elwyn ontwikkelde hiervoor een praktisch 
model (Elwyn et al., 2012) dat bestaat uit drie stappen: 
het introduceren van het feit dat er een keuze is (choice 
talk), het beschrijven van de mogelijke opties, bijvoor-
beeld met gebruik van keuzehulpen (option talk) en 
het helpen van de patiënt om zijn eigen voorkeuren te 
ontdekken en een beslissing te nemen (decision talk), 
en uiteindelijk moet dit alles uitmonden in een daad-
werkelijk geïnformeerde beslissing over de in te zetten 
behandeling, therapie of andere keuze. 

Maar dat doen we toch allang, gezamenlijke besluitvor-
ming?
Een eenvoudige definitie zoals hierboven gegeven, heeft 
als voordeel dat voor iedereen duidelijk wordt waarover 
het bij echt gezamenlijke besluitvorming gaat. Nadeel is 
dat bij veel behandelaren de reactie is: “maar dat doen 
we toch allang?” Niets blijkt minder waar. 
Uit een onderzoek van de NPCF in 2013 blijkt dat 70% 
van de patiënten altijd samen met de dokter wil beslissen, 
28% wil dat soms (NPCF, 2013). Jammer genoeg krijgt 
63% van de patiënten niet meerdere behandelkeuzes 
voorgelegd of wordt niet betrokken bij het nemen van 
beslissingen. Ook in de Zorgbalans 2014 van het RIVM 
zien we dit terug (RIVM, 2014) (zie pagina 34). Het 
blijkt dat veel patiënten niet in de gelegenheid gesteld 
worden om mee te beslissen over de behandeling of 
hulp. Bij de ziekenhuiszorg gaf 37% van de patiënten 
aan nooit of soms mee te kunnen beslissen.

Hoe komt het dat gezamenlijke besluitvorming toch 
nog weinig in de praktijk wordt gebracht? Daarover 
circuleren diverse verklaringen. Een daarvan is dat bij 
patiënten de kennis ontbreekt om verstandig mee te 
beslissen in zorgkeuzes. Veel patiënten zijn slecht geïn-
formeerd over de risico’s en effecten van de behande-
ling. Uit Amerikaans onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 
bijna 90% van alle patiënten met een vernauwing in de 
hartslagader(s) verwacht dat dotteren de kans op een 
hartinfarct vermindert. In werkelijkheid verkleint het 
dotteren de kans op een hartinfarct niet (Kureshi et al., 
2014). Een tweede verklaring is dat dokters vaak niet 
goed weten wat patiënten echt willen. Uit onderzoek 
blijk bijvoorbeeld dat dokters denken dat 71% van de 
vrouwen met borstkanker het behouden van hun borst 
het allerbelangrijkst vindt. 7% van de vrouwen vindt dit 
ook werkelijk het belangrijkst. Dokters denken dat 96% 
van de vrouwen met borstkanker die chemotherapie 
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overwegen, zo lang mogelijk leven het allerbelangrijkst 
vinden. 59% van de patiënten vindt dit in werkelijkheid 
het belangrijkst (Lee et al., 2010). Een derde mogelijke 
verklaring geeft de RVZ in haar rapport ‘De Participe-
rende Patiënt’ (RVZ, 2013): “De dokter wist altijd wat 
goed voor de patiënt was en nam de beslissing. Dat heeft 
nog steeds gevolgen voor hoe patiënten en doktoren 
denken. De zorg is niet gericht op wat de patiënt wil, 
maar op de klacht waarmee de patiënt naar de dokter 
komt”.

Gezamenlijke besluitvorming leidt tot meerwaarde in 
de zorg
Hoe zou gezamenlijke besluitvorming kunnen bijdragen 
aan een waardevolle gezondheidszorg? Dit hangt af van 
wat we verstaan onder ‘waarde’. In dit artikel wil ik twee 
verschillende benaderingswijzen van dit concept voor 
het voetlicht brengen: een meer recente, bedrijfsecono-
mische benadering en een klassieke, bio-ethische bena-
dering. Vanuit beide perspectieven, zo is mijn stelling, 
leidt gezamenlijke besluitvorming tot meer waarde. 

Gepaste zorg
De eerste benadering staat bekend onder de noemer 
“value based health care”. Het was Michael Porter die in 
2006, samen met Elisabeth Teisberg, het boek Redefining 
Health Care, Creating Value Based Competition, Based on 
Results schreef. De kerngedachte is dat gezondheidszorg 
georganiseerd moet worden in ketens rondom doelgroe-
pen. Deze ketens worden gestuurd via indicatoren voor 
kwaliteit en kosten. Bijvoorbeeld: een multidisciplinair 
team wordt door een teamleider beoordeeld op het 
percentage patiënten dat binnen de gestelde tijd tevre-
den en zonder complicaties de verpleegafdeling verlaat. 
Enkele jaren later legde Porter in een artikel uit wat hij 
verstaat onder ‘value’ in value based health care (Porter, 

2010). Hij definieert waarde als: ‘de zorguitkomsten per 
gespendeerde euro’. 

Waarde = Kwaliteit / Kosten

De kosten betreffen de integrale kosten van de totale keten 
van zorg rondom een patiënt(type). Zorguitkomsten 
zijn het resultaat van een hele keten. Hoe ze precies 
gedefinieerd worden en welke dimensies ze bestrijken, 
is afhankelijk van het type zorg. In de zorgketen rond 
zwangerschap en geboorte gaat het uiteindelijk om een 
gezonde moeder en een gezond kind. In de chronische 
zorg kan bijvoorbeeld naast klinische parameters meer 
nadruk liggen op kwaliteit van leven.

Recent is discussie ontstaan over de vraag of aan deze 
vergelijking wellicht een element ontbreekt, namelijk 
‘gepastheid’. Een orthopeed kan bijvoorbeeld tegen 
uitstekende kwaliteit (weinig complicaties, veel gezond-
heidswinst in termen van pijnreductie en mobiliteits-
verbetering) en lage kosten (door efficiënt te werken 
of scherp in te kopen) heupvervangingen realiseren, 
maar als hij ook heupen vervangt bij patiënten bij wie 
dit (nog) niet geïndiceerd is, dan is er nog altijd geen 
sprake van toegevoegde waarde. Bij gepastheid van de 
zorg gaat het om de mate waarin de zorg voor een 
patiënt ook daadwerkelijk geïndiceerd is. Dit begint bij 
de richtlijn. We mogen aannemen dat zorg conform de 
richtlijn geïndiceerde zorg is, en dus gepast is. Daarom-
heen bevindt zich altijd een bandbreedte. De zorgverle-
ner moet altijd een aantal vrijheidsgraden hebben bij de 
zorgverlening, anders zou er sprake zijn van ‘kookboek-
geneeskunde’. Een deel van deze bandbreedte, die ook 
wel praktijkvariatie wordt genoemd, is gewenst en een 
deel is ongewenst. Die ongewenste variatie in de zorg 
is ongepaste zorg. Dit kan zowel onder- als overbehan-

Figuur 1: Mate waarin patiënten kunnen meebeslissen over de verkregen hulp. Bijvoorbeeld: bij ziekenhuiszorg zegt 37% nooit mee 
te kunnen beslissen
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deling zijn. Resumerend zijn er dus drie bestanddelen 
van de waarde van zorg: kwaliteit van zorg (effectiviteit, 
veiligheid en patiëntgerichtheid), kosten (de integrale 
kosten van een zorgketen) en gepastheid.

Waarde = Gepastheid * (Kwaliteit / Kosten)

Gezamenlijke besluitvorming leidt tot meer gepaste zorg
Ik stelde dat gezamenlijke besluitvorming tot meer 
waarde in de zorg zou leiden. Wat betekent dat als we 
‘waarde’ uitleggen zoals Porter dat doet? Als een patiënt 
beter geïnformeerd is, meer te zeggen heeft, een stevi-
ger positie heeft en zich actief (kan) opstellen, is het te 
verwachten dat er op allerlei gebieden betere resultaten 
voor patiënten gerealiseerd worden. En niet alleen 
voor patiënten, maar voor de hele gezondheidszorg. De 
literatuur beschrijft dat betere gezamenlijke besluitvor-
ming leidt tot minder onnodige behandelingen. Beter 
geïnformeerde patiënten kiezen minder vaak voor een 
operatie. Canadees onderzoek laat zien dat mensen met 
vernauwde kransslagaders minder vaak voor een opera-
tie kiezen als ze een beslissingshulp gebruiken. Het per-
centage patiënten dat dan een keuze voor een operatie 
maakt, daalt van 75 naar 58% (Morgan et al., 2000). Van 
patiënten met knie- of heupslijtage die een videokeuze-
hulp gebruiken, kiest 26% minder vaak voor een knie-
operatie en 38% minder vaak voor een heupoperatie 
(Arterburn et al., 2012). Behalve tot minder (onnodige) 
operaties, leidt gezamenlijke besluitvorming ook tot 
minder schade (door vermijdbare ingrepen) en betere 
therapietrouw onder patiënten (Mulley et al., 2012). 

Autonomie 
De tweede ‘waarde’ in de zorg, die eveneens gediend is 
met gezamenlijke besluitvorming, is één van de belang-
rijkste principes in de bio-ethiek: autonomie. Helaas 
wordt vaak (en niet door de minste auteurs) het auto-
nomieprincipe verengd tot “informed consent”, ofwel 
geïnformeerde toestemming. We zien dit bijvoorbeeld terug 
in het invloedrijke werk van Beauchamp and Childress 
(2013). Daarmee krijgt het autonomiebegrip een nogal 
juridische, procedurele betekenis; het is een noodza-
kelijke en voldoende rechtvaardiging voor medisch 
handelen. 
Als we echter letten op hoe verlichtingsfilosoof Imma-
nuel Kant autonomie bespreekt, dan verschijnt een 
veel bredere betekenis van het begrip. Zijn imperatief 
vormt een krachtige bron van inspiratie voor allen die 
gezamenlijke besluitvorming in de zorg serieus willen 
toepassen: een persoon dient nooit louter als middel, maar 
altijd als doel in zichzelf behandeld te worden. Hieruit vloeit 
de handelingsregel voort dat we mensen altijd zodanig 
moeten positioneren, dat zij in staat zijn geïnformeerd 
te handelen, zodat zij zichzelf optimaal kunnen ont-
plooien. 

Het is om deze reden dat sommige auteurs onderscheid 
maken tussen geïnformeerde toestemming en geïnfor-
meerde besluitvorming (Brink et al., 2012). Geïnfor-
meerde besluitvorming is veel breder en diepgaander 
dan “informed consent” en heeft als doel de patiënt 
optimaal te informeren, ook door bijvoorbeeld informa-
tiefolders, video’s, computerprogramma’s en keuzehul-
pen (Ouwens et al., 2012, 36).
Deze bredere opvatting van het autonomie-, en van 
daaruit van het informed consent-begrip, sluit aan bij 
de wijze waarop Onora O’Neill begin van deze eeuw een 
stevig pleidooi hield om over te gaan van ‘informed con-
sent’ naar ‘genuine consent’: echte toestemming. Volgens 
haar is dit een vorm van besluitvorming die in onderling 
overleg plaatsvindt, op basis van gedoseerde informatie, 
zonder onnodige druk, en die gedurende het behandel-
proces te allen tijde herroepbaar is (O’Neill, 2003). 

We kunnen op basis van het bovenstaande concluderen 
dat echte gezamenlijke besluitvorming een belangrijke 
voorwaarde is voor het daadwerkelijk bevorderen van de 
autonomie van de patiënt. Of, zoals het wordt gesteld 
in een achtergrondstudie van de RVZ: “Gezamenlijke 
besluitvorming, waarbij informatie wordt uitgewisseld en 
waarbij op basis van wetenschappelijk bewijs en de unie-
ke situatie van de patiënt en zijn voorkeuren samen door 
patiënt en zorgverlener doelen worden afgesproken, 
kan worden gezien als een voorwaarde voor informed 
consent. Consent zonder dat de patiënt goed geïnfor-
meerd is of betrokken is geweest bij de besluitvorming, 
lijkt niet in de geest van de bedoeling van informed 
consent” (Ouwens et al., 2012, 37).
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Tol DG van, Bree MJ de, Dekker H & 

Molen T van der (red.) Handboek medische 

professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu Van 

Loghum, 2014. ISBN: 9789036803724. 201 

blz. Prijs: € 32,99.

Internationaal klinkt de roep om meer 

aandacht voor professionele vorming van 

artsen om weerstand te kunnen bieden aan 

krachten en machten die goede genees-

kunst lijken te ondermijnen. In 2007 publi-

ceerde de KNMG zijn Handvest Medische 

Professionaliteit. Artsen moeten niet alleen 

veel kennis van zaken hebben, het moeten 

ook echte professionals zijn die bewust, 

bekwaam en betrokken hun werk doen 

zodat patiënten er ‘beter’ van worden. 

In geneeskunde-opleidingen wordt aan-

dacht besteed aan medisch-professionele 

vorming, maar een goed Nederlandstalig 

handboek om dit te ondersteunen was 

er nog niet. Dit handboek beoogt in die 

leemte te voorzien. Docenten van het 

UMC Groningen hebben hun onderwijs-

programma “Professionele ontwikkeling” 

op schrift gesteld in 19 hoofdstukken, die 

kriskras door elkaar thema’s behandelen 

die allemaal met professionaliteit te maken 

hebben. De definitie van ‘professionele 

competentie’ en het ‘wat en hoe van reflec-

tie’ krijgen aandacht, maar ook de rol en 

houding van artsen ten opzichte van eigen-

tijdse maatschappelijke verschijnselen (bij-

voorbeeld ‘sociale media’, ‘medicalisering’, 

‘diversiteit’), zichzelf en collega’s (bijvoor-

beeld ‘de zieke dokter’, ‘arts en onderzoe-

ker’, ‘collegialiteit en loyaliteit’), patiënten 

(bijvoorbeeld ‘dikke mensen’, ‘pijn en lij-

den’ ‘seksuele intimidatie’, ‘omgaan met 

overlijden’) en onderwerpen als ‘medische 

fouten’, ‘patiëntveiligheid’ en ‘obductie’. 

Elk hoofdstuk is voorzien van een aantal 

didactische vragen, lees- (vakliteratuur en 

romans) en kijktips (o.a. films en docu-

mentaires). Ethiek komt door bijdragen 

heen herhaaldelijk als bijna vanzelfspre-

kend aspect van professionaliteit aan bod, 

maar krijgt geen eigen hoofdstuk. Het 

boek is prettig toegankelijk geschreven. 

De interesse en expertise van de auteurs 

bepaalden de gekozen thema’s. Dat leidt 

tot inspirerende teksten, maar heeft ook 

een wat desoriënterend en caleidoscopisch 

effect. De term “handboek” had misschien 

ook tot een wat meer geordend geheel 

kunnen leiden dat beoogt een systematisch 

overzicht van medische professionaliteit in 

zijn uiteenlopende facetten te geven. 

Dr. Jos Kole, universitair docent beroepsethiek, IQ 

healthcare, Radboudumc Nijmegen
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Een vijftal jaar geleden werd ik gevraagd 
om een voordracht te geven in Gent (Bel-
gië). Het onderwerp mocht ik zelf uitzoe-
ken (sic). De doelgroep waren huisartsen 
met een burn-out. Op mijn vraag aan de 
organisator of hij een richtlijn kon geven 
voor de inhoud antwoordde hij, dat ik het 
naar believen mocht invullen en hij zeker 
wist ‘dat het goed kwam’. Zo gezegd, zo 
gedaan en op zekere dag stond ik in Gent 
voor een zaal met uitgebluste artsen. Het 
kwam goed, omdat ik na rijp beraad een 

betoog hield aan de hand van de zorgethiek van Joan 
Tronto, een politicologe die begin jaren negentig A Poli-
tical Argument for an Ethic of Care uitwerkte. 

In dit boek onderscheidt zij vier zorgniveaus. Allereerst 
heeft ze het over ‘betrokken zijn op’. Zonder deze 
capaciteit kan men de vraag om zorg niet waarnemen. 
Dan volgt het niveau ‘zorg dragen voor’, waarbij men 
overgaat tot handelen. Dit krijgt in de zorgsector meestal 
gestalte in leidinggevende functies. Iemand neemt de 
verantwoordelijkheid voor het handelen rond zorg. 
Op het derde niveau ligt ‘de activiteit van het directe 
zorgende zelf’ en de houding, ervaringen en praktij-
ken die ermee zijn verbonden. De zorgverlener staat in 
direct contact met iemands concrete behoefte aan zorg. 
De vaardigheid die met het (ver)zorgen gepaard gaat 
duidt Tronto aan als ‘competence’ of gekwalificeerd 
zijn. Competence verwijst niet alleen naar professionele 
competentie, maar ook naar de morele kwaliteiten die 
nodig zijn om zorg goed te geven. 
Ten slotte wordt ‘zorg ontvangen’ beschreven. De 
ontvang(st)er speelt bij de interpretatie en de beoorde-
ling van de gegeven zorg en van de eigen zorgbehoeften 
een beslissende rol. Het perspectief van de ontvanger 
maakt een oordeel mogelijk over de vraag of de ver-
leende zorg adequaat is en aansluit bij de behoefte. De 
zorgontvanger heeft de mogelijkheid om de eigen zorg-
behoeften adequaat te interpreteren. 
Michel Foucault vult de zorgethiek van Tronto mooi aan. 
Hij vond immers dat zorg voor een ander een intensive-
ring is van de verhouding die je hebt tot jezelf. De zorg 
voor jezelf komt vòòr de zorg voor een ander. In deze 
zelfzorg gaat het erom uit te maken wat belangrijk is in 
jouw eigen leven, bijvoorbeeld rechtvaardigheid, integri-
teit, respect, betrokkenheid. Als je dat hebt gedefinieerd 
kun je omgaan met anderen op de manier die aanvaard-
baar goed is. Deze boodschap werd door de huisartsen 

goed begrepen: zorg voor jezelf komt voor de zorg voor 
de ander. 
In de interactie die ontstaat tussen zorgverleners en 
patiënt speelt vertrouwen een cruciale rol, zowel vertrou-
wen van een zieke in de hulpverlener als vertrouwen van 
de hulpverlener in zichzelf.
Vertrouwen is een houding èn een handeling, waarbij 
risico’s noch kunnen worden uitgesloten noch adequaat 
berekend. Daarom moet toegediende zorg in de zorg-
verlening zo gecontroleerd en verantwoordelijk moge-
lijk verlopen. Dat kan als alle betrokkenen weten wat 
van hem/haar wordt verwacht. Zo komen de eerste drie 
niveaus van Tronto’s zorgethiek tot hun recht. 

Maar een met zorg genomen beslissing kan een moment 
later alweer omstreden zijn. Het steeds opnieuw afwegen 
van keuzes wordt ondersteund door protocollen, die 
kunnen worden geraadpleegd en gecontroleerd. Con-
trole kan onzekerheden in de zorgprocessen verkleinen 
door externe parameters als inspectie, wetenschappelij-
ke standaarden, evidence-based geneeskunde serieus te 
nemen. Deze controlemechanismen zeggen iets over de 
toegepaste zorg bij de groep patiënten als geheel, maar 
niets over de individueel toegediende zorg. Daarom is 
het belangrijk om naast vertrouwen en controle een derde 
ethisch verbindingsmechanisme te activeren, namelijk 
moreel beraad. 
De laatste jaren is het accent verschoven van ethiek-
beoefening in ethische commissies, waarbij men op 
afstand van de dagelijkse praktijk adviezen geeft, naar 
een ethiek die op de werkvloer wordt gepraktiseerd. 
Tien jaar geleden werden de eerste stappen rond het 
concept moreel beraad gezet in het boek In gesprek over 
goede zorg (Manschot & Van Dartel, 2003). Inmiddels is 
moreel beraad uitgegroeid tot een behulpzame factor in 
de groeiende behoefte om te reflecteren op het werk in 
de zorg. Die behoefte komt voort uit de hoge werkdruk, 
de toenemende verzakelijking, de versnippering van het 

Moreel beraad ook voor de zorgpraktijk van België 
relevant?

Dr. Karin Janssen van Doorn
Arts en Moraalfilosoof
Brussel
Email: k.janssenvandoorn@gmail.com
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werk en het gebrek aan samenhang tussen de verschil-
lende, snel evoluerende disciplines in de geneeskunde.
Terwijl ethiek een integraal onderdeel is van het dage-
lijks werk en de manier waarop we handelen, is moreel 
beraad erop gericht de morele kwesties en vragen onder 
ogen te zien en deze openhartig en kritisch te onder-
zoeken. Moreel beraad is een gestructureerde dialoog, 
tussen de betrokkenen bij een morele kwestie, waarbij zij 
samen nadenken over elkaars standpunten.
Deze dialoog vergt een gespreksleider. De gespreksleider 
is geen morele autoriteit, maar leidt het debat over een 
specifieke casus en de ethische vragen die rijzen. Moreel 
beraad kan onderliggende (machts)verhoudingen en 
eventuele fricties blootleggen naarmate elke deelnemer 
zich verdiept in de casus en een eigen standpunt formu-
leert. Het is niet de bedoeling om te discussiëren over 
de vraag wie gelijk heeft of na te gaan wie ‘vanzelf’ gelijk 
krijgt door zijn of haar functie of plaats in de hiërarchie. 
Het is de bedoeling om tot een oordeel te komen en de 
communicatie en samenwerking tussen de zorgverleners 
te verbeteren. Moreel beraad is in de eerste plaats een 
vorm van ethiekondersteuning binnen de gezondheids-
zorg. Overigens kan de normatieve inzet van waaruit 
moreel beraad wordt beoefend heel divers zijn. Verschil-
len in cultuur en situationele factoren spelen een rol, 
terwijl verwachting en inzet van de deelnemers aanzien-
lijk van invloed zijn op de uitkomst van moreel beraad. 

Nederland met zijn gekende debatcultuur blijkt in 
Europa koploper te zijn op het vlak van moreel beraad. 
Het concept neemt zo’n vlucht dat in de academische 
centra al verschillende gespreksmethoden zijn ontwik-
keld. Deze worden duidelijk en bruikbaar uiteengezet in 
het boek In gesprek blijven over goede zorg, onder redactie 
van Hans van Dartel en Bert Molewijk. Het boek bestaat 
uit drie delen. Het eerste deel is een uitgebreide inlei-
ding en gaat in op de betekenis en noodzaak van moreel 
beraad. Waarom zouden we ons beraden en als we dat 
doen, wat levert het ons op? In het tweede deel leggen 
verschillende auteurs op didactische wijze in negen 
hoofdstukken uit hoe de geoefende gespreksleider vol-
gens diverse methoden het gesprek kan leiden. In dit 
deel komt ook Joan Tronto aan bod. Uiteindelijk is het 
hele concept van moreel beraad terug te voeren op haar 
oorspronkelijke politieke discours. 
Tronto vroeg twintig jaar geleden aandacht voor de 
paradox dat zorg buiten de politieke discussies wordt 
gehouden, behalve als het financiële aspect komt kijken. 
Dit laatste gegeven speelt nog altijd een grote rol. Con-
trolemechanismen als evidence-based medicine worden 
gebruikt om terugbetalingscriteria voor behandelingen 
te rechtvaardigen. Dit systeem van bewijsvoering voor 
zogenaamde goede zorg is in Nederland zover doorge-
voerd, dat soms voorbij wordt gegaan aan de zorg van 
het individu. Mondige patiënten, die in Nederland voor 

bepaalde zorg buiten de boot vallen, zoeken en vinden 
vaak hun heil in België. Maar ook in België vindt op 
evidence-based geschoeide geneeskunde steeds meer 
ingang. Het concept moreel beraad zou logischerwijs 
ook in België moeten volgen. 
Vlaanderen kent geen debatcultuur. Bovendien heeft 
de Belgische samenleving een top-down structuur. Hij 
(meestal is het een hij!) die bovenaan staat heeft het 
meest, zo niet alles, te zeggen en denkt onbewust dat 
macht automatisch gepaard gaat met wijsheid. Het noe-
men van het begrip moreel beraad doet de wenkbrau-
wen fronsen. Niemand heeft er (in Vlaanderen) ooit 
van gehoord…
Het derde deel van genoemd boek gaat vooral over de 
plaats van moreel beraad in de context van de zorgorga-
nisatie. Moeten patiënten zelf deel kunnen nemen aan 
moreel beraad? Hoe verhoudt moreel beraad zich tot 
het gevoerde (zorg)beleid? De beleidsmakers moeten 
er tegen kunnen dat hun beleid in de praktijk kritisch 
onder de loep wordt genomen. Uiteindelijk hangen ken-
nis en verantwoordelijkheid samen, maar terwijl men 
zich tijdens de opleiding richt op de theorie, worden 
daarentegen morele competenties ontwikkeld in de 
praktijk. Eigen beperkingen (h)erkennen en daardoor 
een evenwichtige handelingsbekwaamheid ontwikkelen 
draagt bij aan een betere zorgverlening. 
De Belgische zorgverlening is laagdrempelig, zeer toe-
gankelijk, aan weinig structuur onderhevig, en pater-
nalistisch. Moreel beraad blijkt hier nog een braaklig-
gend terrein. De Nederlandse zorgverlening is weer 
erg gestructureerd en aan regels onderworpen. Door 
moreel beraad te implementeren in de politieke struc-
tuur van de zorgverlening kan ook in België een verbe-
tering in de aangeboden zorg ontstaan. 
Binnenkort moet ik weer spreken in Gent. De doelgroep 
is dan ‘het personeel in het operatiekwartier’, het onder-
werp is ‘ethiek op de werkvloer’. Genoemd boek zal als 
leidraad dienen. 

Dartel H van & Molewijk B (red.). In gesprek blijven over 
goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk. Amster-
dam: Uitgeverij Boom, 2014. ISBN: 9789461055101. 365 
blz. Prijs: € 32,50.
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Mevrouw Van Schinkel heeft een longont-
steking ontwikkeld. Eten en drinken doet ze 
nauwelijks nog, en haar intake hield al niet 
over. Negentig is ze, diep dement en sinds 
twee jaar woonachtig in een oud, grootste-
delijk verpleeghuis. De verzorgende zet het 
bakje vla terug op het nachtkastje. Ze ziet 
in dat het geen zin heeft de slapende vrouw 
iets aan te bieden. Met een nat washandje 
dept ze haar droge lippen. ‘Het is goed zo 
schatje’, mompelt ze, ‘het is goed zo’. 

Op hetzelfde moment, in een aftands kamertje buiten de 
afdeling, gaat de jonge afdelingsarts in gesprek met haar 
dochter over de wenselijkheid van een palliatieve bena-
dering. Daar wil de vrouw, zelf inmiddels ook bejaard, 
echter niets van weten. ‘Moeder hangt erg aan het leven’ 
zegt ze emotioneel. ‘U kunt haar toch niet zomaar een 
behandeling onthouden?’ De jonge arts schrikt van de 
felheid en de tranen. Hoewel hij zich iets anders had 
voorgenomen laat hij zich toch overrompelen. Hij start 
met sondevoeding en antibiotica. 

Dit is nu de alledaagse werkelijkheid achter het abstrac-
te concept overbehandeling: een stervende kwetsbare 
oudere, een kind of partner die het woord voert en 
‘er nog niet aan toe is’ dat zijn of haar geliefde naaste 
daadwerkelijk overlijdt. En, uiteraard, een arts die de 
boodschap van een op handen zijnde dood niet goed 
weet over te brengen.

Je kunt met een gerust hart stellen dat de sondevoeding 
en de antibiotica voor mevrouw Van Schinkel vooral 
bedoeld zijn om de emoties bij de dochter te behande-
len. Aanslaan zal de medicatie niet, maar het creëert wel 
tijd om te wennen aan het idee dat moeder daadwer-
kelijk sterven gaat. Het is de medische invulling van de 
ontkenningsfase in het rouwproces. Als mevrouw Van 
Schinkel uiteindelijk overlijdt kan de dochter zonder 
schuldgevoelens afscheid nemen. Aan haar heeft het 
niet gelegen. 

Voor het rouwproces is de behandeling wellicht nut-
tig en verklaarbaar, vanuit medisch perspectief is het 
behoorlijk zinloos. En wanneer het medisch zinloos is, 
is het ook schadelijk. Er wordt dus flink wat afgeschaad, 
verondersteld dat de overbehandeling van mevrouw 
Van Schinkel niet op zichzelf staat. Wie voert die schade 
eigenlijk uit? Wie plaatst de maagsonde en wie dient de 
antibiotica toe? Inderdaad, de verpleging. De verzor-
gende die eerder nog zei ‘het is goed zo’ en liefdevol 
de lippen van de oude vrouw bevochtigde krijgt helaas 
de opdracht een maagsonde te plaatsen en de voeding 
langzaam op te bouwen. Misschien doet ze het zelf, mis-
schien komt een verpleegkundige langs om het slangetje 
te plaatsen en mag ze slechts assisteren. Hoe dan ook 
zal ze niet achter haar handelen staan. Ze zal het gevoel 
hebben mevrouw Van Schinkel geweld aan te doen. 
Misschien heeft ze het gevoel dat zijzelf geweld wordt 
aangedaan, omdat uitgerekend zij die stomme hande-
ling moet uitvoeren. 

Het is natuurlijk gissen. We weten immers niet hoe de 
verpleging de veronderstelde overbehandeling ervaart. 
Verpleegkundigen en verzorgenden zijn stille krachten 
op de achtergrond naar wier beleving wij nooit onder-
zoek doen. Waarom eigenlijk niet? 

Over de uitvoering van zinloos geweld

Drs. Hugo van der Wedden
Medisch socioloog, zorgdeskundige, publicist
Email: hugovanderwedden@gmail.com
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Paul Sporken Prijs voor beste essay over 
gezondheidszorg en ethiek

Orgaandonatie, jongensbesnijdenis, premiedifferen-
tiatie. Zomaar een greep uit de thema’s van de essays 
die beloond werden met de Paul Sporken Prijs. Er is 
een nieuwe ronde, met nieuwe kansen! TGE schrijft 
voor de achtste maal de Paul Sporken Prijs uit. 
Schrijf jij het beste essay op het gebied van gezond-
heidszorg en ethiek? 
De prijsvraag is bedoeld voor pas afgestudeerden die 
hun opleiding hebben voltooid of op het punt staan 
dit te doen. De studie moet betrekking hebben op 
een relevante discipline zoals geneeskunde, gezond-
heidswetenschappen, bio-medische wetenschappen, 
psychologie, filosofie en theologie.
De Paul Sporkenprijs geeft deze aankomende weten-

schappers de kans hun master-thesis of afstudeeron-
derzoek te presenteren als een artikel.  
De inzendingen voor de Paul Sporkenprijs worden 
aan de hand van een aantal criteria beoordeeld door 
een jury. Het winnende essay wordt beloond met  
€ 1000,- en in het TGE gepubliceerd.

De deadline is 1 mei 2015. Het essay moet voldoen 
aan de auteursrichtlijnen van het TGE, met name 
het stuk dat betrekking heeft op Capita Selecta. Voor 
meer informatie en die auteursrichtlijnen, ga naar 
de website: www.vangorcum.nl/tge of neem contact 
op met drs. Valesca Hulsman, eindredacteur TGE: 
valesca.hulsman@radboudumc.nl, tel. 024-3613359. 

Laar A van. Onder het mes. De beroemde 

patiënten en operaties uit de geschiedenis van 

de chirurgie. Amsterdam: Uitgeverij Thomas 

Rap, 2014. 414 blz. ISBN: 978-94-004-0229-

4. Prijs: € 19,90.

Chirurgen hebben een diep respect voor 

hun voorgangers. Veel instrumenten 

en operaties zijn naar hun ‘uitvinders’ 

genoemd. Het is dan ook niet verrassend 

dat een chirurg een boek schrijft over 

beroemde operaties en beroemde chirurgi-

sche patiënten. Arnold van Laar beschrijft 

in ruim 400 pagina’s o.a. de thoracotomie 

bij de aan longkanker lijdende koning 

Georg VI en het chirurgisch in cellofaan 

inpakken van het aorta aneurysma van 

Albert Einstein. Hij doet dit op een prettig 

leesbare manier. Maar daar had hij het bij 

moeten laten. In veel hoofdstukken verliest 

hij zich in duiding en beschouwing en 

daar gaat het vaak mis. Zo schrijft Van Laar 

bijvoorbeeld dat slechts bij een beperkt 

aantal soorten kanker een duidelijke oor-

zaak van buitenaf aanwijsbaar is. Hij gaat 

hier voorbij aan de zienswijzen vanuit de 

epigenetica. Daarnaast: roken is oorzakelijk 

voor 14 verschillende kankers en één op de 

tien kankers wordt veroorzaakt door onze 

westerse voeding. Ook stelt hij dat roken 

de belangrijkste oorzaak is van atheroscle-

rose. Weliswaar een belangrijke risicofactor, 

maar zeker niet de grootste. Die ligt toch 

echt in het westerse voedingspatroon. 

Het aderlaten wordt in het boek afgedaan 

als iets belachelijks uit de ‘oude doos’ 

met alleen een placebo-effect. Ik denk dat 

patiënten met erfelijke hemochromatose 

daar door hun regelmatige therapeutische 

aderlatingen anders over denken. 

Einde negentiende eeuw leden velen aan 

wat toen ‘neurasthesie’ werd genoemd. Een 

veelheid aan niet-specifieke klachten, waar 

patiënten duidelijk onder leden. Tegen-

woordig beschreven onder de Central Sen-

sitivity Syndromes: ziekten waar steeds meer 

cerebrale oorzaken voor worden ontdekt 

en beschreven. Maar Van Laar schrijft dat 

we neurasthesie tegenwoordig ‘burnout’ 

noemen. Dat is iets heel anders. 

‘Onder het mes’ is voor de ziektegeschie-

denissen een lezenswaardig boek, maar 

de lezer moet veel van de duidingen van 

de schrijver met een stevige korrel zout 

nemen. 

Dr. Erwin J.O. Kompanje

Erasmus MC Universitair Medisch Centrum 

Rotterdam

Afdeling Intensive Care Volwassenen en Afdeling 

ethiek en filosofie van de geneeskunde
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