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'Het dringt tot ons door dat er

geen handreifcing bestaot voor

zingeving en geen zin voor ly'den.

Wi/zel/zuilen een betefcenis

moeten geven oon deze pi/n en

aan dit verstoorde /even.'

Claire vanden Aibeeie, 2001, p.16





Welkom aan de lezer

Achteraf lijkt het een overmoedig waagstuk, een proefschrift over palliatieve
zorg en ethiek te willen schrijven. Een waagstuk, waarvan ik de complexiteit
en de impact op ons leven niet kon overzien toen ik eraan begon. Het begin van
het project is niet scherp aan te geven. Het was een geleidelijk proces. De pal-
liatieve zorg die zieh vanaf begin jaren negentig in Nederland vestigde, trok mij
aan en bracht mijn verpleegkundige achtergrond weer tot leven. In die pioniers-
fase liep ik met verschillende initiatieven mee, deed ik ervaring op en bood
ondersteuning. Zo was ik betrokken bij de start van hospice Rozenheuvel, waar
ik informatie en studiemiddagen organiseerde. Voor Stichting Elckerlijck ver-
zorgde ik een aantal jaren het bulletin en voor Stichting De Schutshaven orga-
niseerde ik informatiebijeenkomsten en onderwijs voor zorgverleners. De erva-
ringen die ik opdeed maakten mij bewust van de kwetsbaarheid van
zorgverleners en patienten in die zorg die zo omvattend wilde zijn.
Onze verhuizing naar Wenen in 1996 maakte geen einde aan die belangstel-
ling. Ik was benieuwd hoe in Oostenrijk de palliatieve zorg ervoor stond en al
bij ons eerste verkennend bezoek aan Wenen dat tweeenhalf jaar onze woon-
plaats zou zijn, bezocht ik initiatiefgroepen en hospices. In een van die hospi-
ces heb ik tweeenhalf jaar lang drie ochtenden per week als vrijwilliger
gewerkt. Die praktijkervaring was belangrijke input voor het schrijven van een
curriculum over palliatieve zorg, waaraan ik inmiddels met een aantal mensen
werkte en waarover ik contact hield met de Nederlandse achterban. Tegelijk
confronteerde die praktijk me met situaties van diep menselijke ervaringen en
vragen, die mijn gedachten op het spoor brachten van dit onderzoek. Het werd
een stap voor stap proces. De eerste versies van een onderzoeksopzet, verken-
nende gesprekken met mogelijke begeleiders, het zoeken en bestuderen van
literaruur, vonden in die periode plaats.

Toen we in Oktober 1998 ons huis in Doom weer betrokken, lag er een vast-
omlijnd plan. Een plan dat in de loop van de tijd, na vele gesprekken, toch
regelmatig is bijgesteld. Er waren inmiddels tal van nieuwe hospice-voorzie-
ningen in Nederland aan het ontstaan; als bestuurslid was ik betrokken bij de



Start van een daarvan, hospice Heuvelrug in een woonzorgcentrum in Zeist.
In hospice Rozenheuvel mocht ik het veldwerk voor het onderzoek verrichten.
Het was een leerzame en plezierige periode. Zorgverleners, professionals en
vrijwilligers en ook het management van het hospice ben ik dankbaar voor hun
vertrouwen en samenwerking. Speciale dank aan dr.Ben Zylicz en Ria van der
Hei die ik ook na het praktijkonderzoek kon benaderen met vragen, veel profijt
had ik van hun inzichten en verhalen uit de praktijk.

Ook voor de gesprekken met mijn begeleiders over mijn ervaringen en teksten
ben ik heel dankbaar. Guy Widdershoven, hoogleraar hermeneutiek aan de
Universiteit Maastricht en Harry Kunneman, hoogleraar praktische humanis-
tiek verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, hebben bei-
den veel invloed gehad op het uiteindelijke resultaat. Heel blij was ik ook met
de steun en inspirerende begeleiding van Tineke Abma, verbonden aan de
Universiteit van Maastricht. Met name in het laatste jaar heeft zij me begeleid
bij het schrijven over het onderzoek in de praktijk. Zij stimuleerde me oncon-
ventionele vormen van presentatie te gebruiken. Gedichten en beeiden, verha-
len uit de praktijk bieden lezers een andere mogelijkheid om dicht bij het
onderwerp van het onderzoek te staan en mee te (be)leven waarom het gaat.
Het boek is een uirnodiging tot reflectie en gesprek over de kwaliteit van zorg

in het algemeen en voor mensen die door werk of op andere wijze bij palliatie-
12 ve zorgpraktijken verbonden zijn.

Dank aan Esther en Anneco, mijn dochters die door het kritisch lezen van de
tekst taal- en typefouten opspoorden en verbeterden en mij hielpen bij de
vormgeving van het geheel. Net als Gijs-Bert, hun broer, steunden zij mij gedu-
rende het hele proces door hun liefde, vertrouwen en bemoediging.
Het plotselinge overlijden in april 2002 van Bert, mijn man en maatje, bete-
kent een onoverkomelijk verlies voor mij en de kinderen. Hij was mijn kracht
en deelde mijn gedachten en dromen. Hij sterkte mij en ook anderen op hun
weg, om bezig te zijn met dingen die ertoe doen, dat ook vol te houden. Hij
schiep voor mij de voorwaarden om als vrijwilliger te werken, om te leren en
me in te zetten voor wat we beiden belangrijk vonden. Onze lange wandeltoch-
ten, waarvoor we regelmatig tijd vrij maakten, waren gelukkige oasen waarin
we kilometers Stil naast elkaar liepen, woordeloos genoten, maar ook urenlang
konden praten over alles wat ons bezighield. Mijn inspanningen waren ook
zijn inspanningen, het resultaat ook van hem.



Straks zitten wij weer samen in het gras,
het licht, de kleuren, alles dieper, mooier
dan het hier ooit was. Sprakeloos
herkennen we, lachen we
en jij houdt me vast.

De helpers die mij vergezelden zijn er bij
ze waren met zo velen en ze droegen mij
toen ik geen uitzicht had, geen moed.
Dan neurien ze zachtjes:
het is goed.

Straks zitten we weer samen in het gras,
ik weer naast jou zoals het altijd was.
Geen overkant, geen grens meer
die ons scheidt,
jou nooit meer kwijt.

Jeanette





Inleiding

Ak de stiite in zi/n fcamer hem te veel lverd, drufcte hi; op de alarmfcnop naast

zi/n stoel. Zy'n gehoor was, net als zy'n gezichtsvermogen de /aatste ty'd erg ach-

teruit gegaan. Het Ja, wot is er', dat door de intercom k/onk, verstand hi; niet.

Nogmaals be/len, nog eens...'ive feomen zo/'. Het gelwid raakt zy'n oor ze heb-

ben hemgehoord...

Daarop begon hi; te vertel/en: een g/os water ivüde hi; hebben, fcoud graag. En

met wie hi; eigeniyfc sprafc, dat vroeg hi; ook nog. De intercom i»iee/"sti/, er was

a/ neergelegd. Ak na een nur de verzorgster zi/n kamer binnenloopt, weet hi;

het niet meer. Waarom hi; dan gebe!d had?

Hi; schree/me dat hi; nu een katheter had. Hi; was een oude man, 'ecn mens

van de dag'. A/Jeen zi/n geest was nog heider, dat vond hi/ een grote zegen. Zi/n

/evenseinde dat zo ciichtfay ieek te komen, was een onderwerp waar we vaafc

over sprafcen. Hi; ver/angde er naar. De ongemakken van zi/n /ichaam vie/en

hem zwaar. Lopen ging niet meer, hi; was nw helemaai op de roistoeJ aangewe-

zen.

We wande/den in de tain van het grote huis waar hi; verbiee/ Oofc als het

regende. Gewapend met een regenpak gingen we naar buiten. Daarna kq^e en

een sigaart/e en ti/d voor fange gesprefcken.

/k /eerde hem een aantaf jaren eerder door toeva/ kennen in het fcloosterbejaar-

denoord waar hi; sinds zi/n zeventigste jaar verblee/ We sioten vriendschap en

ifc bezocht hem regefmatig. Het werd een periode die mi; con/ronteerde met

aangri/pende ervaringen. Fen periode die mi; uiteinde/i/fc naar het pad van de

paüiatieve zorg leidde en die mi; de moed ga/ aan dit onderzoekspro/ect te

beginnen.

Op een zondag be/de hi; me op. De operatie die fty aan een van zy'n ogen had

moeten ondergaan, was hem danig tegengevaifen. Hi; klonk wanhopig, dit

wi/de hi; niet nog eens meemaken. De communicatie met de verzorgsters in het

huis verfiep buitengewoon moeizaam. /n Jeite was er sprafce van 'oor/og'. Ze
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vottdew /tern /ostig, hi/ was niet aardig tegen de weis/es. Oofc 0/ nief toen hi; nog

gezond en zonder Iichame/i/fce fc/achten was. Hi/' was heerszuchtig, iiet zic/i

ni«ts zeggen.

/n een gesprefc dot ik naar aan/eiding fan verscheidene incidenten had met net

hoq/d van de verzorging, ieerde ik dat de re/atie aiti/d a! siec/tt was. £en proces

van jaren waarin, naarmate hy a/hanfce/i/fcer werd van de verzorging door zi/n

fcatheter, zi/n gehoor, het s/echte zien, het /open, deze re/atie a/Ieen maar s/ech-

ter werd. Hy praatte tegen een muur a/s hi/ ängstig was, 0/ iets nodig had.

Onverfcwifcfce/y'fce situaties deden zieh poor.

's Nachts was hi/ bang en beide rege/matig, raakte verward en vieJ utt bed. Dit

werd opge/ost door hoge hekfcen om het bed te p/aatsen. Hi/' schreeuwde en vocht

er tegen. De hefcken die hem moesten beschermen maakten hem nog angstiger,

nu zat hy opges/oten, kon nergens heen. Het hoq/d van de verzorging vertelde:

hi/' be/de op een nacht we/ vij^ig fceer/ We hebben het getur/d en bes/oten ten-

s/otte de be/ maar uit te zetten...

Ook overdag was hi/ nu vaak in de war. Hi; maakte zieh zorgen en /eed onder

de s/echte re/atie met de verzorging maar was Miet bi/' machte dat bi/' hen ter

sprafce te brengen en iets te veranderen aan die situatte. Hi/ kon geen genade

vinden in hun ogen. Hy mocht ook niet mecr in de eetzaal eten waar hi/' a/ti/d

zi/n vaste p/aats had gehad. Hi/ was te ziek en te hu/pbehoevend om tussen zi/n

gezonde medebroeders aan ta/e/ te zitten. Boven, op de ziefcena/äe/ing, twssen

mensen die net a/s hi/ in de war waren, o/he/emaaZ niet meer communiceer-

den, werd hi; voor zi/n bord gezet. Hoe hi; ook tegenspwtterde, hy had niets

meer in te brengen. Ben 'om het voi te fcunnen houden' en oofc zi/n medici/nen

die hi/ rege/matig weigerde, werden verstopf in zi/n appe/moes o/v/a o/hoe dan

oofc toegediend.

De oor/og woedde voort, de situatie was naar mi/n gevoei eigen/i/fc onverdraag-

/i/fc. Dage/i/ks zocht ik hem op om hem een paar uurt/es geze/schap te houden

en zo wat soe/aas te bieden. Het wande/en en de gesprefcfcen gingen door.

Steeds weer werd door de Zeiding van de verzorging aangevoerd dat het 'zi/n

eigen schu/d' was.

De Zaatste weken sprak hi; niet vee/ meer, zat stii in zy'n stoe! voor het roam en

vond het ^y'n a/s ifc naast hem fcu>am zitten. Het incident met de intercom,

zoa/s hierboven beschreven, herhaalde zieh rege/matig.

Zi/n dood, een dag na zy'n Sjste ver/'aardag, fcwam a/s een bevn/'ding voor hem

en voor zi/n omgeving. /n verschi/iende gesprekfcen na zi/'n over/i/den, met ver-
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antwoordelyfcen, Het management van het huis, bJee/men vasthouden aan net
standpunt, dat deze /ästige patient de eenzaamheid en de moeili/'fcheden over
zichzel/had ajgeroepen. Verder deed men er het zwygen toe

De gry'ze medebroeders
mi/den het li/'den
in hun midden,
zachtjes schui/eien zy
er aan voorby,
de ogen neergesiagen
ak in bidden
om het angstig voorgevoe!
van ivanneer tre/t het my.

De periode van deze ervaringen, 1989-1994, was de tijd van de opkomst van de
palliatieve zorgverlening in Nederland. Vanuit verschillende inspiraties ont-
stonden, veelal particuliere, initiatieven als het starten van hospices en 'bijna
thuis-huizen' voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Een ontwikkeling die
vooral in Engeland, Canada en in de Verenigde Staten haar oorsprong had.

Vrouwen als Dame Cicely Saunders, in Engeland en Elisabeth Kubier Ross, in
Canada en de Verenigde Staten, waren de grondlegsters van deze manier van , -
zorgverlenen.
Het beleid van de Nederlandse overheid was er in die periode (en ook nu nog)
op gericht het accent van de zorg te verplaatsen naar de thuissituatie.
Ongeneeslijk zieke patienten zouden zo lang mogelijk thuis moeten blijven.
Een beleid dat tegemoet komt aan de wens van steeds meer patienten om thuis
te sterven. Een voornemen ook dat inspeelt op toekomstverwachtingen. Het
RIVM meldde in 1993 dat het totaal aantal personen met ziekten en aandoe-
ningen, speciaal de langdurige ziekten die vooral op oudere leeftijd voorko-
men, over 15 jaar met 25 tot 40% zal zijn gestegen (RIVM, 1993, p. 17). Een stij-
ging, die verband houdt met de groei en de vergrijzing van de bevolking.

Mijn kennismaking met de palliatieve zorgverlening vond plaats in die begin-
periode. De filosofie van deze zorgverlening en de manier waarop men deze in
praktijk probeerde te brengen, spraken me aan. Zij gaven ruimte voor, en ant-
woord op veel vragen uit bovenbeschreven periode en daarmee verbonden
ervaringen.
De aandacht voor de zorg voor stervende mensen kwam voort uit een behoefte
die men zag en vragen waarmee zowel zorgverleners als patienten en familie
in de praktijk van de zorg werden geconfronteerd. De condusie 'we kunnen
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niets meer voor u doen' werd omgebogen in 'we kunnen u niet meer beter
maken, maar wel het lijden verlichten en bijdragen aan de kwaliteit van het
leven dat nog rest' Niet de ziekte of het niet meer beter kunnen worden, staan
centraal, maar de mens en de betekenis die dit alles voor hem of haar heeft.
Het gaat om degene die zorg nodig heeft en de mensen die direct daarbij
betrokken zijn, familie, vrienden. Niet alleen het lichaam, de pijn heeft de aan-
dacht van zorgverleners, maar de hele mens. Om deze filosofische uitgangs-
punten in praktijk te kunnen brengen was naast professionele kennis en vaar-
digheden van een multidisciplinair team van zorgverleners de hulp en
betrokkenheid van vele vrijwilligers nodig.

De periode van ziekte en sterven van mijn oude vriend, was misschien een
noodzakelijke confrontatie voor mij om de weg van de palliatieve zorgverle-
ning in te slaan. Een slingerend pad vol idealen, dat wegleidt van situaties
waarin mensen worden alleengelaten, waar geen ruimte is voor de existentiele
pijn waarvoor mensen geen woorden kunnen vinden, waar rancune is in plaats
van liefdevolle zorg. Een pad dat ook steeds met die situatie verbünden blijft als
begin en bron van een zoektocht.

Ook mijn achtergrond als verpleegkundige en mijn latere Studie pedagogiek
voedden de aantrekkingskracht die de palliatieve zorgverlening op mij had. In
1997 had ik enkele jaren gewerkt voor de Stichting Elckerlyck te Austerlitz en

lg studiemiddagen georganiseerd voor zorgverleners die daar belangstelling voor
hadden, ook in hospice Rozenheuvel te Rozendaal. Voor de Stichting te
Schutshaven te Rotterdam zette ik voorlichtings- en onderwijsactiviteiten op.
Daarnaast nam ik het initiatief om een Leergang Palliatieve Zorg te ontwikke-
len. In samenwerking met een aantal partners, verenigd in de Stuurgroep
Palliatieve Zorg, werd deze Leergang in 1997 voltooid. In 1996 vertrok ik voor
tweeenhalf jaar naar Oostenrijk, waar ik als vrijwilliger drie ochtenden per
week werkzaam was in het St. Raphaels Hospiz te Wenen.
Na het gereedkomen van de Leergang palliatieve zorgverlening in 1997 en
mijn ervaringen in palliatieve zorgpraktijken, leek de tijd rijp voor nader
onderzoek.

Een aantal vragen drong zieh op. Hoe ideaal is de palliatieve zorgverlening in
de praktijk? Hoe worden de filosofische en praktische uitgangspunten van
deze zorg in de praktijk vormgegeven en levend gehouden? En, in het licht van
deze uitgangspunten, hoe kan worden voorkomen dat situaties ontstaan waar-
in management en zorgverleners niet meer reflecteren op het eigen handelen,
de eigen emoties en die van de mensen die op de zorg zijn aangewezen niet
meer begrijpen en de morele dimensie van het omgaan met kwetsbare en
afhankelijke mensen wegredeneren en veronachtzamen?
Als palliatieve zorgverlening wordt gezien als integraal deel van de gezond-
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heidszorg (Borst, 1999) en de palliatieve zorg een herkenbare en gerechtvaar-
dige plaats heeft gekregen binnen het aanbod van zorgvoorzieningen, zijn dan
daarmee de problemen opgelost? Zijn situaties als waarmee deze inleiding
begint nu uitgesloten? Al deze vragen hebben geleid tot de opzet van dit onder-
zoek.

Doelstelling onderzoek

In de palliatieve zorgverlening staan communicatieve aspecten van zorg op de
voorgrond, meer dan in andere zorgsituaties gebruikelijk of merkbaar is.
Tegelijk is juist communicatie een van de probleemgebieden in de hedendaag-
se zorgverlening. Vanuit de maatschappijtheorie van Habermas (1982) en
Giddens (2001) is dit probleem te begrijpen als botsing tussen systeem en leef-
wereld. Persoonlijke en professionele opvattingen en ervaringen worden
geconfronteerd met systeemeisen van effectiviteit en rationele kennis. In de
communicatie met andere disciplines, de communicatie tussen zorgverleners
onderling, tussen zorgverleners en patient en met andere direct betrokkenen,
zoaJs de familie van de patient, gaat het vaak juist om existentiele vragen en
emotionele ervaringen. Problemen in communicatie kunnen leiden tot verlies
van kwaliteit zowel ten aanzien van de zorgverlening aan patienten en familie
als ten aanzien van de kwaliteit van arbeidssatisfactie, of het welzijn van de
zorgverleners (Kunneman, 1996 p. 241 ev.). Doel van het onderzoek is het
beschrijven en verhelderen van de inherente spanning in de hedendaagse
praktijk van de palliatieve zorgverlening en het zoeken naar handreikingen
voor mensen die hiermee te maken hebben. Gezocht zal worden naar vormen
van communicatief overleg en ethische reflectie die een bijdrage leveren aan
de kwaliteit van de palliatieve zorg en aan het veiligstellen en verder ontwikke-
len van de eigenheid van deze zorg.

In het eerste deel van het boek zal de palliatieve zorg worden geanalyseerd van-
uit verschallende theoretische perspectieven: de maatschappijtheorie, de ethiek
en de grondslagentheorie. Deze theorieen zullen worden gebruikt om de span-
ning rondom palliatieve zorg te verhelderen. Vanuit maatschappijtheoretisch
gezichtspunt zullen hedendaagse ontwikkelingen in de zorg geduid worden in
termen van systeem en leefwereld. Vanuit ethisch perspectief wordt de inzet
van de palliatieve zorg als morele onderneming verduidelijkt. Daarbij wordt
palliatieve zorg gesitueerd in het spanningsveld van regelethiek en zorgethiek.
Vanuit de grondslagentheorie wordt ingegaan op communicatie als voorwaar-
denscheppende kwaliteit om ethische- en emotionele problemen en existentie-
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le vragen rond leven en sterven ter sprake te brengen en te herkennen. Tevens
zal worden aangegeven wat de belemmeringen van communicatie zijn waar-
door de kwaliteit van de zorgverlening onder druk kan komen te staan.

Na de theoretische verheldering van de spanningen rondom palliatieve zorg
wordt in het tweede deel van het boek een verslag gedaan van een onderzoek
naar de praktijk. Onderzocht wordt hoe de spanningen zieh in de praktijk voor-
doen en welke concrete oplossingen op basis van de eerdergenoemde theo-
rieen ontwikkeld kunnen worden. Tevens zal worden ingegaan op de moeilijk-
heden die gepaard gaan met het in praktijk brengen van de theoretische
oplossingsmodellen.

Opbouw van het boek

Om recht te doen aan de complexe werkelijkheid van de zorgverlening en deze
te kunnen beschrijven en analyseren heb ik me verdiept in theoretische ach-
tergronden. Zo konden naast de ervaringen in de palliatieve zorg en de empiri-
sche data van het onderzoek, ook de maatschappelijke context van de tijd en de
Systemen waarvan de zorg deel uitmaakt een kader creeren van waaruit de pal-
liatieve zorg en met name de morele dimensie van de zorg tot uitdrukking
komt en begrepen kan worden. Zij vormen een noodzakelijke achtergrond om
de opgedane ervaringen en de problemen die in het onderzoek aan de orde
kwamen, te herkennen, te verhelderen en te zoeken naar aanknopingspunten
om ermee om te gaan. Tegelijk leidt de wisselwerking russen deze theoretische
achtergronden en de praktijkervaringen tot mogelijke aanvulling of verdieping
van de theorie. De theoretische perspectieven waarmee het boek begint, zijn
die van de maatschappijtheorie, toegespitst op de (post)-moderne tijd, de
ethiek en dan met name de in de gezondheidszorg gangbare regelethiek en de
in opkomst zijnde zorgethiek en die van de voorwaardenscheppende rol van
communicatie. De keuze van deze theoretische invalshoeken hangt samen met
het doel van het onderzoek. Ontstaan en theorie van de palliatieve zorg kreeg
in de voorbereiding van het onderzoek uiteraard ook alle aandacht. Vanuit de
verschillende perspectieven van maatschappijtheorie en van ethiek en de daar-
mee verbonden rol van communicatie zal in het boek uiteen worden gezet wat
palliatieve zorg is en wat de achtergronden zijn die tot haar ontstaan en ont-
wikkeling hebben geleid.

Het eerste deel (hoofdstukken 1 tot en met 3) beschrijft theoretische achter-
gronden. Hoofdstuk 1 beschrijft de (post)-moderne tijd. De in snel tempo
opeenvolgende ontwikkelingen op gebied van wetenschap en techniek, pro-
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ductie en communicatie brengen nieuwe mogelijkheden met zieh mee. In de
gezondheidszorg zichtbaar doordat steeds meer ziekten succesvol kunnen
worden bestreden en mensen langer in leven blijven. Een periode van veel ver-
anderingen, specialistische kennis, democratisering van maatschappelijke ver-
houdingen, van secularisering en van keuzen in de zorg. In dit klimaat komt
begin jaren negentig de palliatieve zorg in Nederland tot ontwikkeling.
Habermas (1981) is het vertrekpunt voor een schets van de maatschappijtheo-
retische achtergrond. Hij beschrijft hoe het moderniseringsproces van de nieu-
we tijd heeft geleid tot rationalisering van domeinen die voorheen werden
geleid door traditie, ideologic en hierarchische verhoudingen, welke weinig
vatbaar waren voor kritische reflectie. Rationalisering van de samenleving is
verbonden met communicatieve processen, het beargumenteren, het uiteen-
zetten van goede redenen voor de juistheid van kennis en handelen. Niet alleen
op het terrein van rationele kennis is dat zo, volgens Habermas is het ook
mogelijk gezamenlijk, op grond van goede redenen, tot overeenstemming te
komen over zingeving, over normen en waarden. Traditionele kaders worden
kritiseerbaar en verliezen hun algemene geldigheid. Secularisering van de
Westerse samenleving is een voorbeeld daarvan.
Habermas beschrijft een ideale communicatiegemeenschap, een rechtvaardige

samenleving, waarin mensen op basis van gelijkheid en rationele argumenten
samenleven en zin geven aan hun bestaan. Als probleem van de moderne tijd 21
beschrijft hij de ongelijkrijdigheid van de rationaliseringsprocessen zoals die
zieh afspelen in de domeinen van economie en materiele reproductie en die
van de domeinen waar zieh het prive-leven van mensen afspeelt. De nadruk op
het belang van rationele kennis, economische groei en het beheersen van
natuurlijke processen leidde tot verzelfstandiging van deze domeinen in Syste-
men, waarbinnen weinig ruimte was voor kritische reflectie vanuit de leefwe-
reld. Systemen en leefwereld verzelfstandigden zieh van elkaar. Werk en prive
werden meer en meer gescheiden terreinen; geld en macht factoren die een
ideale communicatie bemoeilijken. Vragen over zingeving, over wat het leven
goed maakt, wat werkelijk belangrijk is, blijven binnen het domein van de leef-
wereld, waar individuen op zichzelf zijn aangewezen. Waar Habermas de
spanning tussen systeem en leefwereld en de daarmee gepaard gaande ongelij-
ke communicatieve verhoudingen centraal steh, gaat Giddens (2001) verder en
brengt de werking van /ife-politics ter sprake, dat een interference mogelijk
maakt tussen systeem en leefwereld. Hoewel existentiele en emotionele vragen
en problemen, door rationalisering en het uiteengroeien van systeem en leef-
wereld, uit het leven lijken te worden weggedrukt, laat hij zien hoe deze aspec-
ten toch weer door individuen of groeperingen naar voren worden gebracht en
plaats vragen binnen zowel leefwereld als Systemen. De palliatieve zorg wordt
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in dit hoofdstuk beschreven als voorbeeld van de werking van Giddens' h/e-poli-
tics.
Het opnieuw ter sprake brengen en present stellen van de ethische dimensies
van de zorg voor stervenden kan worden geduid als een eerste beweging in het
'life political'-proces. Het ontwikkelen van een eigen ethiek zou een volgende
stap betekenen om de herontdekte waarden in de palliatieve zorg te ondersteu-
nen en zichtbaar te houden. Hoewel palliatieve zorg is ontstaan uit onvrede
met het systeem, is het niet zo dat zij buiten het systeem kan functioneren.
Institutionalisering van de palliatieve zorg zal gepaard gaan met spanning door
systeemeisen, waardoor de eigenheid van palliatieve zorg onder druk kan
komen te staan.

In hoofdstuk 2 komt het tweede theoretisch perspectief, ethiek, aan de orde.
De spanning tussen de systeem en de leefwereld zoals die in het eerste hoofd-
stuk werd geschetst, vindt in dit hoofdstuk een toespitsing in het onderscheid
tussen de regelethiek, verwant met de rationaliteit van het systeemdenken, en
de zorgethiek, een benadering die meer verbonden is met de praktijk en de
existentiele en emotionele dimensies van het bestaan van mensen.
Zorgethiek heeft meer leefwereldkenmerken. Regelethiek en zorgethiek
maken op verschillende wijze duidelijk wanneer er sprake is van een ethisch

probleem. Bij het uiteenzetten van beide ethische Stromingen gaat het om de
22 vraag of er een ethiek is die de spanning tussen systeem en leefwereld goed uit-

werkt. Sterke en kwetsbare kanten van beide stromingen komen voor het voet-
licht. De systematiek van de regelethiek geeft hulpverleners houvast in moeilij-
ke situaties. Aan de hand van een stappenplan kan worden vastgesteld wat in
bepaalde situaties goed en juist is. De regelethiek heeft met haar nadruk op
autonomie bijgedragen aan emancipatie en gelijkwaardige verhoudingen. Met
haar principe-benadering van regeis, rechten en plichten draagt zij echter ook
bij aan onpersoonlijke verhoudingen. Emories en existentiele vragen maken
geen deel uit van het stappenplan en de ethische discussie. De zorgethiek is
meer betrokken op de praktijk en de persoonlijke beleving van waarden die in
het geding zijn. Het dialogisch perspectief van de zorgethiek wordt uitgewerkt
aan de hand van de hermeneutiek. De zorgethiek biedt mogelijkheden voor
een 'veelstemmig' ethisch overleg. Door de sterke gerichtheid op relationele
betrokkenheid en leefwereldervaringen draagt zij echter het gevaar in zieh van
isolement en blijven leefwereld en systeem van elkaar verwijderd. De praktijk
van de zorg bevindt zieh op het snijvlak van leefwereld en systeemeisen. De
zorgethiek noch de regelethiek lijken voldoende bij te dragen om te spanning
tussen leefwereldervaringen en systeemeisen goed uit te werken en de pallia-
tieve zorg daarmee een fundament te verschaffen om haar eigenheid te bewa-
ren. De spanning tussen leefwereldervaringen en behoeften en systeemeisen
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zetten het herkennen van en het spreken over morele- en existentiele ervarin-
gen onder druk. Er moet daarom gezocht worden naar voorwaarden en moge-
lijkheden om ethiek in de praktijk vorm te geven op een wijze die ruimte biedt
aan ervaringen, behoeften en achtergronden van mensen in moeilijke situaties
en oog heeft voor de regeis en normen van de systeemcontext waarbinnen deze
plaatsvinden. Om te begrijpen waarom het gaat, wat die ervaringen en behoef-
ten zijn en wat de betekenis en reikwijdte is van de systeemeisen, is communi-
catie vereist.

In hoofdstuk 3 gaat het om communicatie als voorwaardenscheppende kwali-
teit van ethiek. Tegelijk zijn er ook beperkingen. De spanning tussen systeem
en leefwereld maakt het soms moeilijk om ethische vragen en problemen te
herkennen of ermee om te gaan. Daarnaast heeft talige communicatie ook
beperkingen. Ingegaan wordt op de mogelijkheden en ook op de beperkingen
van communicatie en het hermeneutisch perspectief. Niet alles is in argumen-
ten uiteen te zetten (Kunneman, 1998) en van gelijke verhoudingen, belangrij-
ke voorwaarde om ruimte te geven aan een dialoog, is in een patient -
arts/hulpverlener relatie, niet altijd sprake (Habermas, 1981; Tronto, 1993).
De omgeving speelt een belangrijke voorwaardenscheppende rol. Het is de ver-
antwoordelijkheid van organisaties hiervoor oog te hebben en structureel com-
municatief overleg mogelijk te maken en de kwaliteit van het communicatieve
klimaat hoog te houden. Dit is niet alleen van belang op het niveau van de
werkplek waar de leefwereldervaringen van zorgverleners en patienten een
belangrijke rol spelen, maar ook op het niveau van het management en in de
relatie met de overheid, waar juist de systeemwerking explicieter op de voor-
grond staat. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de betekenis en de functie van
communicatie en reflectie voor ethiek op die verschillende niveaus waarbin-
nen de zorg is georganiseerd.

Het tweede deel van het boek gaat over het praktijkonderzoek.
Hoofdstuk 4 is een uiteenzetting van de opzet en de methode van onderzoek.
Het veldonderzoek werd verricht in hospice Rozenheuvel te Rozendaal en liep
van September 1999 tot September 2000. Gekozen is voor een responsieve
onderzoeksmethode (Guba & Lincoln, 1989; Abma, 1996). Doel van deze
benadering is om in dialoog met belanghebbenden in de onderzoekspraktijk
een gesprek op gang te brengen over voor hen belangrijke issues en ervaringen
met het oog op de kwaliteit van die praktijk. Na beschrijving van de methode
en het werkveld, wordt uiteengezet welke activiteiten werden georganiseerd
om die praktijk te leren kennen. Er vonden introductiebijeenkomsten plaats en
aan de hand van praktijkverhalen werd een gesprek met de praktijk op gang
gebracht. Naast het participerend aanwezig zijn, werden interviews gehouden
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met mensen die op verschillende manieren bij de zorg betrokken zijn. Het
wekelijkse zorgoverleg werd bijgewoond om te kijken naar besluitvorming
over ethische vragen die door zorgverleners werden ingebracht. Ook werden er
multidisciplinaire groepsbijeenkomsten georganiseerd om verder te praten
over relevante onderwerpen.
In hoofdstuk 5 en 6 worden de uitkomsten van het veldwerk beschreven.
Hoofdstuk 5 gaat over ethische opvattingen in de praktijk. Om zieht te krijgen
op ethische probleemsituaties wordt, aan de hand van een aantal verhalen uit
de praktijk en door middel van interviews, met zorgverleners het gesprek aan-
gegaan. De interpretaties van de schriftelijke reacties op de aan de zorgverle-
ners uitgereikte praktijkvoorbeelden en van de interviews worden in verband
gebracht met theoretische perspectieven. Thema's van zowel regelethiek als
zorgethiek spelen een rol in het omgaan met ethische vragen en problemen.
Hoofdstuk 6 gaat over het wekelijks Integraal Zorg Overleg (IZO) als vorm van
moreel beraad. Naast communicatieve onmacht die wordt gesignaleerd is er bij
zorgverleners ook sprake van de bereidheid de grenzen die men tegenkomt te
accepteren. Wei leiden deze vaak weer tot nieuwe vragen, zoals de situatie van
'het verkeerde bed' laat zien. In het IZO bleek de benadering van ethische
dimensie van het werk weinig systematisch en afhankelijk van personen die op
dat moment in het overleg aanwezig zijn. In de discussies zijn regelethische
en zorgethische argumenten herkenbaar. Daarbij valt het op dat het vooral ver-
pleegkundigen zijn die de stem van de patient vertolken (die dat zelf vaak niet
meer kan), relationele betrokkenheid tonen en opkomen voor kwaliteit van
leven. In het omgaan met ethische problemen speelt de spanning tussen sys-
teemeisen en leefwerelddimensies steeds weer een rol, waarbij regelethiek, het
afwegen van waarden, leidinggevend is.

Ook aan het effect van de aanwezigheid van de onderzoeker in de praktijk
wordt aandacht gegeven. Regelmatig wordt zij er door management en zorg-
verleners op attent gemaakt dat alleen al haar aanwezigheid ethiek meer cen-
traal stelt. Hoe dit doorwerkt zonder die aanwezigheid is vooralsnog onzeker.
Hoofdstuk 7 beschrijft een proces van beleidsontwikkeling. Aan de hand van
een door zorgverleners ingebracht probleem wordt in een aantal opeenvolgen-
de bijeenkomsten beleid ontwikkeld over hoe om te gaan met situaties waarin
de pijn en Symptomen niet meer afdoende behandeld kunnen worden en seda-
tie van de patient als optie wordt aangedragen om het lijden te verminderen.

Om de 'leesbaarheid', de begrijpelijkheid en de aantrekkelijkheid van het boek
te vergroten, zijn beeiden en gedichten door de tekst geweven. Maar niet alleen
om deze redenen. Talige communicatie is beperkt. Door beeiden en gedichten
worden diepere lagen in onszelf aangesproken, andere zinruigen geprikkeld,
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waardoor de tekst voor een breder en meer divers publiek toegankelijk wordt.
Het zijn vormen die uitnodigen om even stil te staan en die oproepen tot
reflectie. Het merendeel van de gedichten is eerder versehenen in een bundel
die in samenwerking met mijn vriendin en beeidend kunstenaar werd samen-
gesteld, (Van Osselen en Vigelius, 1999). Zowel de beeiden als de gedichten
vinden hun bron in menselijke ervaringen en passen daarom in een boek over
een zorgpraktijk, waarin die ervaringen centraal staan.





i Palliatieve zorg in maatschappelijk en
historisch perspectief

1.1 Inleiding

Snelle ontwikkelingen en verandering kenmerken de huidige, (post)-moderae
tijd. De nadruk ligt op meetbare kennis, op specialisatie, beheersbare proces-
sen en geloof in de vooruitgang. Traditionele waarden en overtuigingen wor-
den bekritiseerd, maar niet vervangen door nieuwe zekerheden. Het concept
van twijfel raakt gelnstitutionaliseerd, men gaat ervan uit dat kennis steeds
voorlopig is (Giddens, 2001, p.3). Specialisatie en rationalisering van ervarin-
gen hebben geleid tot het ontstaan van een kloof tussen domeinen waarin zieh
het prive-leven afspeelt en die waarin mensen deel uit maken van instituties.
Daardoor lijken er steeds minder aanknopingspunten te zijn om gemeen-
schappelijk over levenservaringen te spreken en na te denken over zin en bete-
kenis ervan.

In dit hoofdstuk wordt het maatschappelijk kader geschetst waarin de palliatie-
ve zorgverlening in Nederland tot ontwikkeling kwam. Ik steun daarbij met
name op de inzichten van Habermas en Giddens, maar ook ervaringen en
inzichten van andere auteurs op dit terrein zullen in dit hoofdstuk aan de orde
komen.

De ontwikkelingen van de moderne tijd en de invloed daarvan op mens en
maatschappij werden gevolgd door de wetenschapsfilosofie en wetenschapson-
derzoek om de ontwikkelingen rationed te runderen of te kritiseren. De Duitse
filosoof en socioloog Habermas (1981) ontwikkelde een communicatietheore-
tisch perspectief waarmee hij de problemen van moderne maatschappijen
blootlegt en richting geeft aan het oplossen ervan. Hij beschrijft de gegroeide
tegenstelling tussen cognitief-instrumentele en communicatieve rationaliteit
en wijst op het strucrurele communicatieve geweld, de kolonisering die plaats-
vindt vanuit de Systemen op de leefwereld van mensen. Door het verzelfstandi-
gen van Subsystemen als economie en Staat, die voor hun functioneren en
voortbestaan niet langer afhankelijk zijn van gedeelde communicatieve proces-
sen op leefwereldniveau, ontstaat een spanning tussen de systeem en leefwe-
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reld. Een spanning waar mensen in hun dagelijks bestaan mee worden gecon-
fronteerd omdat zij van beide werelden deel uitmaken, in beide werelden moe-
ten functioneren.
Ook het maatschappijtheoretisch perspectief van Giddens (2001), gaat in op de
toegenomen rationaliteit en belicht hetzelfde thema, dezelfde spanning tussen
Systemen en leefwereld. Hij legt de nadruk op het belang dat in de moderne
samenleving wordt gehecht aan reflectie, zowel voor het voortbestaan van insti-
tuties als voor de ontwikkeling van de individuele identiteit. Kennis-daims zijn
a-priori altijd van tijdelijke aard, morele- religieuze- opvattingen kritiseerbaar.
Veel van wat vroeger zekerheid verschafte, komt op losse schroeven te staan.
Als een van de kenmerken van de moderne tijd beschrijft Giddens het her-
nieuwd zoeken, door individuen en groepen, naar zingeving en moraliteit.
Waar Habermas de nadruk legt op het communicatieve handelen en aansruurt
op een machtsvrije dialoog, gebruikt Giddens de term Zt/e-/joZitics. Hij geeft
daarmee aan dat, hoewel door de systeemwerking ethiek en morele regels hun
vanzelfsprekende zeggingskracht verliezen, individuen worden geconfron-
teerd met existentiele vragen, met morele problemen en het maken van keu-
zen. Het ontstaan en de ontwikkeling van de palliatieve zorg in Nederland is
een voorbeeld van een proces dat begon met onvrede over bestaande situaties
en de keuze voor kwaliteit van zorg tegenover een overmaat aan belangstelling
voor behandeling en genezen.

Het belang van communicatie voor het omgaan met en interpreteren van situ-
aties en ervaringen wordt met hulp van Giddens, maar ook aan de hand van
Van Asperen, Begeman en Kunneman van kanttekeningen voorzien. Niet alles
is in woorden te vatten, niet alles is altijd bespreekbaar. Mensen kunnen
belemmeringen binnen en buiten zichzelf ervaren om in woorden uit te druk-
ken en van gedachten te wisselen over wat hen bezig houdt. Een onderwerp dat
in het derde hoofdstuk terugkomt.

Na het bespreken van de theorieen van Giddens en Habermas, wordt vanuit
maatschappijtheoretisch gezichtpunt ingegaan op de palliatieve zorg, haar
doelstellingen en ontstaansgeschiedenis in Nederland. Reden hiervoor is dat
het verschijnen en de ontwikkeling van deze zorgvoorziening een goed voor-
beeld is van de interferentie systeem-leefwereld en van /i/e-poiitics.

1.2 De 'onoplosbare' spanning tussen systeem en
leefwereld

De snelle ontwikkelingen op het gebied van techniek, wetenschap en globalise-
ring, vanaf het midden van de vorige eeuw, waren de stuwende kracht van de



l Palliatieve zorg in maatschappelijk en historisch perspectief

modemisering van de maatschappij tot in de kleinste vezels. Een ontwikkeling
die nog steeds gaande is, niet alleen in Nederland, maar in alle gelndustriali-
seerde en kapitalistische landen. Het is belangrijk iets van deze achtergronden
te schetsen om het ontstaan van de palliatieve zorgverlening in Nederland te
kunnen plaatsen.
Belangrijk kenmerk van de moderne tijd is haar controlemechanisme, de
mogelijkheid tot interne reflectie en bijsturing. Moderne organisaties, de
moderne Staat als zodanig, zijn dynamische Systemen. Nieuwe kennis en erva-
ringen, die van binnenuit of van buitenaf, worden gesignaleerd, worden geana-
lyseerd en ingezet om de organisatie, de Staat, in stand te houden en aan te pas-
sen aan nieuwe situaties. Dit in tegenstelling tot de periode waarin traditie,
feodalisme en hierarchie sturende krachten waren. De ontwikkelingen van de
moderne tijd zijn volgens Habermas (1981) een gevolg van rationaliseringspro-
cessen binnen de leefwereld, leerprocessen die in de loop van de sociale evolu-
tie, vanaf de i6de en iyde eeuw hebben geleid tot de differentiatie van verschil-
lende geldigheidsaanspraken ten opzichte van elkaar (Kunneman, 1986). Een
mogelijkheidsvoorwaarde om over de waarheid van uitspraken, juistheid van
normen en oprechtheid van personen communicatieve overeenstemming te
bereiken. Aan het begin van de moderne tijd maakte deze ontwikkeling, die
zieh vooral op cultured niveau afspeelde, de verzelfstandiging mogelijk van
theoretische discussie in wetenschappelijke instituties. Zo ontstonden in de
i6de en iyde eeuw een rechtssysteem en een daarmee corresponderend nor-
matief bewustzijn, met een universalistische struetuur (Kunneman, 1986,
p.244). Tegen deze achtergrond maakt Habermas het rationaliseringsproces
van de leefwereld, het ontstaat van aparte Subsystemen en de daaruit voort-
vloeiende spanning russen beide werelden, de leefwereld en de systeemwereld,
duidelijk.

Met het begrip leefwereld verwijst Habermas naar het unproblematische van-
zelfsprekende kader van waaruit mensen elkaar ontmoeten en begrijpen. Het
is een omvattend kader, bron van betekenissen waaruit mensen putten in de
omgang met elkaar en met de wereld. Elementen van dat vanzelfsprekende
kader kunnen ter discussie worden gesteld, daarover kan men van mening ver-
schillen, maar nooit het hele kader. De leefwereld betekent een onmisbaar
decor, het verschaft hulpbronnen die mensen nodig hebben om uitingen en
ervaringen van zichzelf en anderen te kunnen interpreteren en tot gezamenlij-
ke werkelijkheidsdefinities te kunnen komen.

Interpretatiekaders zijn niet de enige bron waarover de leefwereld beschikt.
Habermas (Kunneman, 1986) wijst op twee andere hulpbronnen van de leef-
wereld, de gedeelde normen en de beschikbaarheid van toerekeningsvatbare
personen. De struetuur van de leefwereld bestaat uit eultuur, maatschappij en
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persoon. Deze drie componenten zijn noodzakelijk voor zowel het welslagen
van communicatie en het realiseren van overeenstemming, als voor maat-
schappelijke solidariteit en het in standhouden van de individuele identiteit
van de mensen die daarvan deel uitmaken. Kortom, voor de kwaliteit van het
bestaan in de huidige samenleving. Waarheid van argumenten, gedragen door
de cultuur waarin mensen samenleven; juistheid van normen, gebaseerd op
legitieme maatschappelijke ordening; en waarachtigheid van intenties, gedra-
gen door competentie, vormen de rationele motivatie van handelingsplannen
van de moderne mens.

Genoemde bronnen zijn voorwaarden voor ongestoord communicatief hande-
len, omgekeerd worden deze bronnen ververst en in stand gehouden door dat
communicatieve handelen. Beide zijn van elkaar afhankelijk en nodig voor wat
Habermas de symbolische reproductie van maatschappijen noemt.
Symbolische reproductie, verbunden met communicatieve rationaliteit.
Om het begrip systeemwereld uit te leggen verwijst Habermas naar de nood-
zaak van materiele reproductie voor het voortbestaan van mens en maatschap-
pij(en). Naast symbolische reproductie vindt ook materiele reproductie binnen
de leefwereld plaats. De rationalisering van de leefwereld is niet compleet, er
zijn gebieden, waar niet het communicatief handelen, maar het strategisch
handelen het sturend en in standhoudend mechanisme is. Dit handelen is
gericht op processen waarbij de materiele wereld geproduceerd en gereprodu-
ceerd wordt. Het zijn gebieden die zieh hebben verzelfstandigd tot Systemen,
zoals de economie met haar marktmechanisme en de Staat met zijn politieke
systeem. Zij vloeien voort uit het rationaliseringsproces dat de verhoudingen
en communicatie binnen de leefwereld transparant maakt, tegen een achter-
grond van gedeelde opvattingen, maar tegelijk ruimte creeert voor de verzelf-
standiging van deze Systemen. Niet communicatieve overeenstemming, maar
geld en macht zijn binnen de systeemwereld werkzame prikkels bij het realise-
ren van doelstellingen en het instandhouden van bureaucratische organisaties
en kapitalistische verhoudingen. De materiele reproductie is verbunden met
cognitief instrumentele rationaliteit en doelgericht handelen. Symbolische
reproductie en de materiele reproductie hebben zieh in de moderne maat-
schappijen van elkaar verzelfstandigd.

Ook de ontwikkeling van wetenschap en techniek, die gepaard gaat met steeds
verdergaande specialismen, leidt tot Subsystemen, waar mensen een eigen taal
spreken en het alledaagse bewustzijn, de leefwereldrationaliteit, nauwelijks
toegang heeft. Deze deskundologische subculturen leiden tot fragmentatie van
de leefwereld en het verloren gaan van zingevende kaders (Kunneman, 1986).
Communicatieprocessen, noodzakelijk voor de symbolische reproductie van
de leefwereld, worden door de ongelijke verhoudingen die eigen zijn aan de
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structuur van de systeemwereld, geblokkeerd. Habermas gebruikt hiervoor de
term kolonisering van de leefwereld. Het probleem is de paradox die uit de
rationalisering van de leefwereld ontstaat omdat zij enerzijds leidt tot transpa-
rante verhoudingen en communicatief handelen, maar tegelijk noodzakelijke
voedingsbodem is voor het ontstaan van Subsystemen. Gebieden die, geblok-
keerd van het alledaags bewustzijn, in stand worden gehouden door doelratio-
neel strategisch handelende individuen en organisaties. Hierdoor ontstaat een
spanning, een kloof tussen de wereld waar mensen samenwerken en die waar
mensen samenleven. Habermas definieert dit probleem als onoplosbare span-
ningsverhouding tussen democratic en kapitalisme (Kunneman, 1986): bin-
nen de Westerse maatschappijen gingen het rationaliseringproces en de ver-
zelfstandiging van Systemen gepaard met asymmetrische verhoudingen en
sociale ongelijkheid. Economie en Staat putten voor hun functioneren uit de
hulpbronnen van de leefwereld, die arbeidskrachten levert en de bereidheid
van mensen te gehoorzamen aan de regelingen en aanwijzingen vanuit het
staatsapparaat, zodat het bestuur effectief en intact blijft. Een interferentie die
de leefwereld aantast en tegelijk binnen die leefwereld een tegenbeweging
oproept in de vorm van emancipatie-, milieu- en vredesbewegingen. Deze
tegenbewegingen leggen op rationele wijze de bedreiging van de moderne ont-

wikkelingen bloot, die voornamelijk vanuit het systeemdenken als vooruitgang
gezien worden. , .
Rationele motivatie is volgens Habermas uiteindelijk afhankelijk van argu-
mentatie, onverenigbaar met dwang en manipulatie. Slechts met behulp van
wat Habermas een ideale gesprekssituatie noemt, kunnen argumenten wor-
den verhelderd. Dit vereist communicatief symmetrische verhoudingen tussen
berrokkenen, individuen die vrij met elkaar omgaan en zichzelf kunnen zijn.
Waar Habermas wijst op de kolonisering van de leefwereld door systeem-
dwang, gaat Giddens in op de potenties die in de leefwereld aanwezig zijn. En
waar Habermas het communicatietheoretisch perspectief en de kwaliteit van
communicatieve verhoudingen benadrukt, gaat Giddens (2001) in op het her-
nieuwd zoeken van groepen en individuen naar zingeving en moraliteit.
Giddens' maatschappijtheorie sluit aan bij die van Habermas. In 'Modernity
and Self-Identity' (2001), brengt Giddens de mechanismen van de huidige tijd
('the Late Modern Age') in kaart. Haar verworvenheden en kwetsbaarheden,
alsmede de impact ervan niet alleen op organisaties maar ook op het individu
en de individuele verantwoordelijkheid.

Het meest karakteristieke van de moderne tijd is, volgens Giddens, haar
extreem dynamisch karakter. Giddens noemt drie mechanismen die deze dyna-
miek voeden. Dat is in de eerste plaats de scheiding van tijd en ruimte. Vroeger
waren de plaats waar je ter wereld kwam en de tijd waarin je leefde, voor een
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belangrijk deel bepalend voor wie je was en hoe je leven zou verlopen. Moderne
communicatietechnieken, mogelijkheden van transport en gebruik van media,
hebben ertoe geleid, dat nieuwe kennis, invloeden en ervaringen van buiten,
mensen gemakkelijk en overal bereiken. Hierdoor is de wereld toegankelijker
geworden voor grote groepen mensen. Met alle gevolgen van dien. De combi-
natie van tijd en plaats is niet meer doorslaggevend voor het al of niet handelen
en functioneren van organisaties en individuen. Communicatie binnen een
organisatie en coördinatie van werkzaamheden is niet langer afhankelijk van de
plaats waar men zieh bevindt. Een voorbeeld in de gezondheidszorg is monito-
ring op afstand van patienten aan hartbewaking- of andere medisch-technisch
noodzakelijke apparatuur. Uitwisseling van vragen en ervaringen van specialis-
ten op het internet, patienten die via dat kanaal artsen consulteren of een bibli-
otheek bezoeken voor informatie. Een gevolg hiervan is, aldus Giddens (2001,
p.17 ev.), dat sociale instiruties diffuus zijn geworden doordat sociale relaties uit
hun lokale context kunnen treden om in de onbepaaldheid van tijd en ruimte
nieuwe kennis en ervaring op te doen en nieuwe betekenis krijgen.
Hiermee introduceert Giddens de tweede factor die de dynamiek van de
moderne tijd voeding geeft, namelijk het mechanisme van abstracte uitwisse-
lingssystemen, zoals geld en specialistische kennis, 'symbolic tokens' en
'expert systems'. Geld is een gestandaardiseerde waarde-eenheid waardoor
transacties, onafhankelijk van tijd en plaats mogelijk zijn. Individuen die
fysiek nooit met elkaar in contact zijn geweest, kunnen via dit wereldwijde sys-
teem op economische basis met elkaar onderhandelen en zaken doen.
Expertsystemen zijn bronnen van kennis en kunde die, onafhankelijk van tijd
en ruimtelijke bepaaldheid, geldig en beschikbaar zijn.
De gezondheidszorg ontsnapte niet aan de dynamiek van de moderne tijd.
Hattinga Verschure (2001, p. 9) beschrijft hoe door economische welvaart, spe-
cialisaties, medische en technische ontwikkelingen, de voorzieningen in de
gezondheidszorg enorm toenamen. Ook andere terreinen als die van specialis-
tische kennis ten aanzien behandeling en medicatie van ziekten, waren onder-
deel van dat proces. Zoals kennis ten aanzien van de behandeling van gewas-
sen, van de bodem, van drinkwater en van vee als grondstoffen voor voeding.
Wetenschap is zo specialistisch geworden dat niemand over kennis en over-
zicht van het geheel beschikt. Daarom is het gebruik van al deze kennis, op het
niveau van organisaties zowel als van individuen, vooral gebaseerd op (blind)
vertrouwen, aldus Giddens.

Een derde mechanisme dat de dynamiek van het leven in de huidige tijd
bewerkstelligt, is het doorgaande proces van reflectie en van verandering. Dit
betekent dat kennis steeds als voorlopig wordt opgevat. Deze reflexieve wer-
king maakt het mogelijk nieuwe ideeen en nieuwe inzichten ruimte te geven
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door bestaande opvattingen aan te passen en 20 vernieuwingen door te voeren.
Een mechanisme dat herkenbaar is in moderne instellingen en in de organisa-
tie van de maatschappij. In de gezondheidszorg bijvoorbeeld in het doorgaan-
de proces van aanpassingen in beleid, reorganisaties in de zorg, herdefiniering
van doelstellingen en van de betekenis van ziekte en sterven in de huidige
maatschappij.

1.3 Mogel i jkheden en problemen van de moderne t i jd

Hebben de voortschrijdende ontwikkelingen veel goeds gebracht in de behan-
deling van vroeger dodelijke ziekten, de moderne gezondheidszorg kampt met
nieuwe problemen. Ook Giddens ziet het probleem, de spanning die het uit
elkaar groeien van kennissystemen en het ervaren in de leefwereld met zieh
meebrengt. Het 'tweesnijdend zwaard' van moderne ontwikkelingen biedt
nieuwe en goede mogelijkheden voor de mensheid, brengt daarnaast echter
ook nieuwe risico's mee. De teloorgang van kleine gemeenschappen bijvoor-
beeld. Gemeenschappen waar families generaties lang samenwoonden maken
plaats voor grotere en onpersoonlijker vormen van samenleven en werken
(Giddens, 2001, p.33). Binnen de gezondheidszorg zijn veel nieuwe mogelijk-
heden ontwikkeld, nieuwe therapieen en nieuwe technieken om mensen beter
te maken. In veel gevallen betekent dat een verbetering. Tegelijk ontstaan er
nieuwe problemen: spanningen tussen zorgvraag en zorgaanbod, een nijpen-
de wachtlijstproblematiek, schaarste aan professionals en vrijwillige zorgverle-
ners en morele vragen verbonden met deze ontwikkelingen en nieuwe moge-
lijkheden.

De voor de moderne tijd kenmerkende reflectie en de daarmee gepaard gaande
dynamiek van voortdurende kennisvermeerdering en aanpassing, is vooral
gericht op meetbare, rationele kennis, op het beheersen van 'natuurlijke' pro-
cessen. Of, in Habermas' termen, op materiele reproductie en systeembouw.
Met uiteindelijk doel de onderwerping van de natuur aan menselijke doelein-
den. In de periode voorafgaande aan deze 'verlichte tijd' waren traditionele
normen en waarden, religie en hierarchische verhoudingen de samenbinden-
de en in stand houdende krachten van de samenleving. In de huidige tijd waar-
in kennis macht wordt genoemd, spreken deze oude waarden niet langer van-
zelf. Wat aan de ene kant winst oplevert, betere leefomstandigheden, betere
gezondheid, mobiliteit en democratische verhoudingen, gaat paradoxaal
genoeg samen met verlies van zekerheden. Vaststaande opvattingen maken
niet langer een onbetwist en geintegreerd deel uit van sociale relaties. Net als
rationele kennis worden ook deze waarden 'voorlopig' en objectiveerbaar.



Zorg op de grens

Ethiek wordt een apart gebied, dat in moeilijke situaties kan worden geraad-
pleegd door experts te consulteren.

t . j . t Her in</ii/f</u /n de moderne

De dynamiek van moderne expertsystemen vindt zijn weerslag in de dynamiek
van het leven van individuen. Het leven wordt meer en meer bevrijd van exter-
ne banden. Familierelaties die lang helpend, zo niet bepalend waren in het
plannen van de levensweg, verliezen die nineties. Omdat het traditionele net-
werk van mensen die konden voorzien in bepaalde zorgtaken diffuus is gewor-
den, is het individu steeds meer op zichzelf aangewezen in het plannen en
realiseren van zijn of haar leven (Giddens, 2001, p.147). Anderen zijn en blij-
ven altijd belangrijk, maar zorg voor elkaar spreekt niet langer vanzelf, het net-
werk moet steeds worden onderhouden en de zorg of hulp georganiseerd.
Daarbij speien bureaucratische regeis, de regeis van instellingen en overheid,
een steeds indringer rol in het dagelijks leven van mensen. De processen van
specialisatie en institutionalisering hebben bepaalde ervaringen van het dage-
lijks leven afgezonderd. Gebeurtenissen die vroeger deel uitmaakten van het

dagelijks ervaren, zijn object geworden van wetenschap en instituties. Ziekte
. - en dood, geboorte, seksualiteit, criminaliteit, omgang met de natuur, hören

evenals vroeger bij het leven, maar zijn meer en meer afgezonderd in aparte
domeinen.
Positivistische opvattingen waren leidraad voor dit afzonderen en versnipperen
van ervaringen in aparte kennis- en expertsystemen. De met die gebieden
samenhangende morele dimensies raakten vervreemd van het individu en van
de samenleving. Ook dat werd het domein van experts. De leefwereld raakte
meer en meer gefragmenteerd. Prive en publiek ontwikkelden zieh als geschei-
den terreinen. Deze versnippering bracht een verlies aan zekerheden mee. Op
den duur ontnam ze individuen de mogelijkheid nog de juiste woorden te vin-
den voor hun eigen ervaringen op die terreinen, om met direct betrokkenen na
te denken over de betekenis ervan in het eigen leven en om te gaan met bepaal-
de gevoelens of situaties. Dit verwijderd raken van eigen morele bronnen, leid-
de tot gevoelens van betekenisloosheid en existentieel isolement (Giddens,
2001).

In haar boek 'Het bedachte leven', wijst ook Van Asperen (1993) op dit pro-
bleem. De moderne tijd ontbeert een gemeenschappelijk zingevingskader. De
discussie over de zin van het bestaan in het licht van de eindigheid is uit het
publieke discours verdwenen. In de pluralistische cultuur is dat een prive-zaak
geworden. Ieder individu is op zichzelf aangewezen in het zoeken en vinden
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van zin en betekenis van zijn of haar leven. Het is moeilijk geworden, aldus
Van Asperen, over kwetsbaarheid te praten. Zij noemt dit de 'privatisering van
het leed' en steh dat er niet langer een gedeeld vocabulaire beschikbaar is. Van
Asperen pleit ervoor weer een gemeenschappelijke taal te vinden om existen-
tie'le vragen opnieuw aan de orde te stellen en daar publiekelijk over te kunnen
spreken. Zij wijst op het belang van de traditie als gemeenschappelijk kader.
Niet iedereen eigent zieh vanuit de traditie dezelfde waarden toe, maar het is
die achtergrond die keuzen mogelijk maakt en mensen levensvormen aan-
reikt, aldus Van Asperen.

Op het belang van traditie voor het verstaan en begrijpen van de eigen levens-
situatie en het maken van keuzen gaat ook Begeman (1995) in. In zijn boek
beschrijft hij de hulpverlening aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en
de morele dilemma's daarvan. Om voor hulp in aanmerking te komen moeten
slachtoffers hun recht op hulp legitimeren op basis van de rationele criteria
van het hulpverleningssysteem. De emotionele gevolgen, de morele en exis-
tentiele problemen de zij ervaren, datgene waaronder zij het meeste lijden,
moeten zij 'vertalen' in financiele problemen. Daardoor dreigt het gevaar dat
zij vervreemd raken van zichzelf en afhankelijk worden van anderen. Aan de
hand van de hermeneutiek van Gadamer en Habermas maakt Begeman duide-

lijk dat een gemeenschappelijke traditie onontbeerlijk is in het verstaan en
begrijpen tussen hulpverleners en slachtoffers. Alleen vanuit een gemeen- , -
schappelijk kader is het mogelijk het perspectief van de ander te begrijpen en
te leren van nieuwe ervaringen.
Niets afdoend aan de zegeningen van de moderne tijd, is een van haar effecten
dat het nadenken over de zin en de betekenis van bijvoorbeeld lijden en ein-
digheid, buiten de directe context van het eigen leven werd geplaatst.
Ervaringen met de dood komen vaak en veel de prive-wereld binnen via media
als krant en televisie en maken zo, onproblematisch, deel uit van het leven van
elke dag, terwijl directe confrontatie met de dood psychologisch een groot pro-
bleem is geworden. De dood krijgt een 'soap'-gehalte: de media scheppen een
beeld dat als werkelijk wordt ervaren, maar dat niet overeenstemt met de reali-
teit waarmee mensen uiteindelijk worden geconfronteerd. 'In conditions of
modernity, in sum, the media do not mirror realities but in some part form
them' (Giddens, 2001, p.27). Dood wordt het moment waar menselijke contro-
le eindigt. Het wordt een technisch onderwerp, een medische zaak. Wat dood
is, wordt bepaald door het meten van lichaamsfunctie en besluitvorming over
het stoppen van behandelen. Het spreken over de betekenis van sterven, spre-
ken over eindigheid, kwetsbaarheid en dood, is vreemd en moeilijk geworden.
'Death remains the great extrinsic factor of human existence...'(Giddens, 2001,
p.162).
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1.3.2 L//e-po/ft;cs

Waar Habermas verklaart dat de rationalisering van de leefwereld niet com-
pleet is, doordat de zieh ontwikkelde zelfstandige Subsystemen niet op com-
municatieve wijze transparent worden, benadert Giddens het probleem van de
spanning tussen systeem en leefwereld van de andere kant. Hij zet uiteen dat
het vervreemdende effect dat mechanismen van de moderne tijd op mensen
uitoefenen, niet volledig en onomkeerbaar is.
De dynamiek van de moderne tijd heeft, naast het marginaliseren van de rol
van het individu binnen het geheel van expertsystemen, ook de ideeen van
menselijke emancipatie bevorderd. Niet alleen door rationele kritiek op de hie-
rarchische rol van traditie en religie en door de demoeratische ordening van de
maatschappij vanuit morele opvattingen over rechtvaardigheid, gelijkheid en
participatie. Het los komen staan van traditionele waarden en normen, de snel-
le veranderingen, nieuwe mogelijkheden en risico's waarmee de samenleving
voortdurend wordt geconfronteerd, vraagt van mensen dezelfde reflexiviteit als
die van moderne organisaties: een voortdurende herbezinning en het zoeken
naar eigen antwoorden op existentiele vragen die nieuwe (levens)ervaringen en
crisissituaties oproepen. De dynamiek van de moderne tijd is werkzaam in
zowel het afzonderen van moraliteit in rationele expertsystemen als in de
emancipatie van het individu en zijn en haar zoeken naar nieuwe antwoorden
op morele vragen.

Voor dit zieh opnieuw present stellen van morele vragen in de veranderende
wereld en het zoeken van individuen naar nieuwe antwoorden, introduceert
Giddens (2001) het begrip /i/e-po/itics. Waar de emaneipatoire politiek van de
moderne samenleving is gericht op gelijke kansen, gaat het bij /t/e-poiitics om
het maken van keuzen. In zijn definitie zegt Giddens (2001, p.124): 'L|/e-po(i-
tics concerns political issues which jlow ̂ rom processes o/sel/-actualisation in post-
traditional context, where globalising in/luences intrude deeply into the re/Iexive pro-
ject 0/ the sei/ and conversely where processes 0/ sel/realisation in/Iuence global
strategies.' Het gaat om politiek bewustzijn en zelfverwerkelijking in een post-
traditionele context, waar mondiale invloeden de zelfreflectie belnvloeden en
waar omgekeerd het reflexieve proces van zelfverwerkelijking van individuen
invloed uitoefent op mondiaal beleid. Met politiek heeft Giddens twee beteke-
nissen voor ogen, een smalle opvatting en een bredere. De smalle betekenis
verwijst naar beleid en beslissingen over rechten en plichten op overheidsni-
veau, de bredere betekenis van politiek doordringt (in de laat-moderne tijd) alle
besluitvormingsprocessen die gebaseerd zijn op de uitkomsten van discussies
of conflictsituaries waarin tegengestelde belangen of waarden in het geding
zijn. Belangrijk kenmerk van de li/e-political agenda is dat het gaat om het zoe-
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ken naar antwoorden op confrontaties met specifieke morele vragen en dilem-
ma's en het stellen van existentiele vragen die door de moderne tijd zijn onder-
drukt.
Li/e-politics valt niet samen met emancipatie en vloeit er ook niet automatisch
uit voort. Emancipatie is wel een voorwaarde ervoor: Ti/e-po/itics' - concerned
with human sel/actualisation, both on the Jeve! o/the individMa/ and collectively -
emerges^rom the shadow which 'emancipatory poltics' has cast.' (Giddens, 2001,
p.9). Emancipatie houdt in dat het collectief op zo'n manier wordt georgani-
seerd dat het individu op een of andere wijze in staat is tot vrij en onafhankelijk
handelen in zijn of haar sociale leven. Vrijheid en verantwoordelijkheid in
balans: 'Freedom presumes acting responsibly in relation to others and recognizing
that co/Jectii>e obligations are involved' (Giddens, 2001, p.213). Li/e-politics gaat
verder. Het gaat over beslissingen die voortvloeien uit die (keuze)vrijheid. Het
betreft onderwerpen als zelfidentiteit en moraliteit. Het gaat om het kiezen en
creeren van moreel te rechtvaardigen vormen van leven, van werken en van
samenleven van individuen .die lokaal en mondiaal met elkaar te maken heb-
ben. Hier komen de door Giddens genoemde belangrijke elementen in beeld
waarop deze li/e-political keuzen betrekking hebben. Dat is in de eerste plaats
de vorming van de eigen identiteit. In de moderne tijd is dat een reflexief pro-

ces. De eigen persoonlijkheid is als een verhaal - 'narrative o/sel/-identity'-, dat
wordt gevormd, veranderd en reflexief ondersteund als antwoord op de snel , ,
veranderende omstandigheden van het sociale leven. Zowel op lokaal niveau
als wereldwijd. De morele weg van zelfverwerkelijking is die van authenticiteit,
gebaseerd op 'waar' en 'echt' zijn voor jezelf (Ibid. p. 78). Alleen als de persoon
in staat is een innerlijke authenticiteit te ontwikkelen - een basis van vertrou-
wen waardoor hij of zij in staat is eigen het leven (het levensverhaal) en dat van
anderen te begrijpen als een eenheid tegen de achtergrond van de veranderen-
de gebeurtenissen - kan dit worden bereikt. Vanuit dit perspectief is li/e-politics
verbonden met discussie en strijd, voortvloeiend uit het reflexieve project van
de vorming van de eigen identiteit (Ibid, p.215). Een proces dat ook lichamelij-
ke processen en ontwikkeling betreft. Evenmin als de persoonlijkheid kan ook
het lichaam (of de lichamelijkheid) gezien worden als een vaststaande fysiolo-
gische eenheid. Ook het lichaam is opgenomen in de reflexiviteit die de moder-
ne tijd kenmerkt: 're/Iexiye appropriation o/bodi/y processes and development is a
fundamental element o/li/e-political debates and struggles.' (Giddens, 2001, p.218).
Vanuit /î :-poiit»caJ perspectief moet het individu keuzen maken, beslissingen
nemen ten aanzien van het eigen lichaam. Giddens verwijst onder meer naar
biologische reproductie en reproductie-technologie, naar de mogelijkheid van
het individu om zaken die met lichaam en lichamelijke ontwikkeling te maken
hebben te plannen en in te passen in het eigen levensverhaal. Hij noemt ook
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abortus en de vraag van wanneer, in welk stadium we van een persoon spre-
ken. Identiteit en lichamelijkheid zijn met elkaar verbonden.
Li/e-po/itics stelt vragen bij het doorgaande dynamische proces van reflectie en
verandering binnen expertsystemen. Vanuit de emancipatoire invloeden en
bewegingen van de moderne tijd, maakt ii/e-po/itics de grenzen zichtbaar van
beslissingen die uitsluitend worden beheerst door interne, rationele criteria.
Li/e-po/iticai onderwerpen zijn bedoeld om wat door de Systemen is onder-
drukt, weer in het centrum van de aandacht te plaatsen. Omdat het daarbij gaat
om vragen over 'hoe te leven in geemancipeerde sociale omstandigheden' kan
het niet anders dan gaan om vragen van morele en existentiele aard (Giddens,
2001, p.224).

Voorbeelden van groepen die zieh hebben georganiseerd en zieh strijdbaar
opstelden om rechten als vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid te
verdedigen, zijn onder andere de milieubeweging, de vredesbeweging, de
vrouwenbeweging, en de homobeweging. Tegelijk werden en worden vanuit
deze bewegingen ii/e-political vragen gesteld over de definitie van de individu-
ele identiteit: 'wat, wie wil ik zijn' en 'hoe (goed) te leven'. Existentiele- en
morele vragen die door mechanismen van de moderne tijd worden onder-
drukt, worden op deze manier door individuen of groepen opnieuw naar voren
gebracht en op de polirieke agenda geplaatst. Giddens (2001, p.231) wijst er op
dat niet onderschat moet worden hoe moeilijk het is die keuzen te maken en
vragen te formuleren die een persoonlijk en maatschappelijk proces van veran-
dering op gang brengen. Er is moed voor nodig om uit de sociale bedding van
de traditie, waarin rolpratronen en opvattingen vastliggen, te stappen en zich-
zelf en anderen vragen te stellen over identiteit en verantwoordelijkheid. Het is
een project dat is verbonden met discussie en strijd. Giddens illustreert dit aan
de hand van de geschiedenis van het feminisme. Tor in liberating themselves
^rom the home, and^rom domesticity, women ivere^aced ivith a dosed-q|f socia/ envi-
ronment.'(Ibid. 216).

De identiteit van vrouwen was zo verbonden met huis en haard, dat zij daar-
buiten slechts voorbeelden tegenkwamen van sociale beddingen die alleen
beschikbaar waren voor mannen. Zij moesten iets nieuw beginnen. Het stellen
van vragen over de eigen indentiteit, eigen waarden en de behoefte tot zelfver-
werkelijking werd daarmee van eminent belang.
Ook de palliatieve zorg-beweging die in Nederland begin jaren negentig bin-
nen en buiten de gezondheidszorg op gang kwam uit onvrede over de techni-
sche en gemedicaliseerde zorg voor stervenden, is een voorbeeld van een bewe-
ging die nieuwe aandacht opeiste voor ethiek en kwaliteit van zorg.
Of de spanning tussen leefwereld en systeem voldoende wordt opgelost door
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Giddens' li/e-politics, of dat ook deze tegenbewegingen zieh op den duur voe-
gen in of ontwikkelen tot nieuwe, zelfstandige Systemen die zieh weer afzon-
deren uit het dagelijks bewustzijn en daarmee het probleem onoplosbaar blijft,
is de vraag. Een vraag ook met betrekking tot de palliatieve zorgbeweging.

1.4 Maatschappijtheoretische begrippen van Habermas en
Giddens in relatie tot de palliatieve zorg

Giddens' maatschappijtheorie sluit aan bij die van Habermas. Habermas
maakt duidelijk dat het ontstaan van moderne, kapitalistische maatschappijen
gepaard gaat met rationalisering van de leefwereld, het ontstaan en een voort-
durende uitbreiding van Subsystemen met een eigen rationaliteit
(Widdershoven, 1987, p.122 ev.). Modernisering moet volgens Habermas
begrepen worden als een samenhang van processen op systeem en leefwereld
niveau. Habermas spreekt van rationalisering wanneer leefwereldstructuren
veranderen onder invloed van leerprocessen. De rationalisering van de leefwe-
reld wordt in gang gezet door systeemproblemen, en leidt op haar beurt tot sys-
teemvorming (Ibid. p.127). Problemen ontstaan wanneer systeemmechanis-

men vormen van sociale integratie gaan verdringen op gebieden waarin
handelingscoördinatie via de communicatieve weg niet gemist kan worden. _«
Habermas' theoretisch eindpunt van de maatschappelijke ontwikkeling is 'een
ideale communicatie gemeenschap', waarin er samenhang is tussen individu-
ele en maatschappelijke emancipatie. Zijn theorie gaat uit van een principiele
mogelijkheid van een evenwichtig samengaan van cognirief-instrumentele,
moreel-praktische en expressieve rationaliteit. Een integratie die wordt bevor-
derd door het ontstaan van tegenbewegingen, die een overdreven nadruk op
een geldigheidsaanspraak ter discussie stellen (Ibid. p.130).
Giddens plaatst zijn notie van life-politics in het kader van modenisering 'As
mentioned previously, tne concerns 0/ li/e-politics presage future changes o/^är-
reaching sort: essentially, tne development o//orms o/social order 'on tne otner side' 0/
modernity itsel/' (Giddens, 2001, p.214). Giddens onderschrijft Habermas' ide-
aal van een gemeenschap waarin sprake is van vrije en ongestoorde communi-
catieve verhoudingen, als een platform, als basisconditie voor emancipatoire
politiek (Ibid. p. 213). Emancipatie is voor Giddens eveneens van belang en is
mogelijkheidsvoorwaarde voor li/e-politics. Waar volgens Habermas systeem-
vorming enerzijds spanningen oplevert door het uit elkaar groeien van cogni-
tief instrumentele en communicatieve rationaliteit, is diezelfde spanning
anderzijds aanleiding tot leerprocessen in de leefwereld die mensen in staat
stelt een eigen identiteit te ontwikkelen en zieh tegenover anderen te presente-
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ren als toerekeningsvatbare personen (Widdershoven, 1987, p.126). Deze
gedachte wordt door Giddens uitgewerkt in het begrip /i/e-politics, dat mogelijk-
heden biedt tot het creeren van moreel te verantwoorden vormen van leven die
de ontwikkeling van een eigen-identiteit bevorderen in de context van het loka-
le en het globale en tegen de achtergrond van de intern referentiele Systemen
van de moderne tijd.

Het onstaan van de palliatieve zorg in Nederland en in andere delen van de
wereld, kan gezien worden als een voorbeeld van de door Habermas genoemde
'tegenbewegingen' en van Giddens' /|/e-po/itics. Deze ontwikkeling kan geduid
worden als een emancipatie proces van bewustwording en losmaking uit het
systeem, een protest tegen al te instrumentele verhoudingen in de zorg voor
stervenden. Centraal Staat het stellen van morele en existentiele vragen in over
'hoe te leven' en 'hoe zorg te dragen' voor mensen in de laatste fase van hun
leven. Palliatieve zorg is een vorm van /i/e politics, die zieh rieht op het ontwik-
kelen van moreel verantwoorde vormen van leven en daarbij behorende identi-
teiten binnen de context van zieh (snel) veranderende sociale omstandigheden,
lokaal en wereldwijd. Dat vereist de ontwikkeling van (nieuwe vormen van)
communicatie, die verder reiken dan enkel talig redeneren. Om morele en
existentiele onderwerpen en vragen aan de orde te stellen en op de (politieke)
agenda te houden, moet men kunnen putten uit verhalen van mensen die het
aangaat, kunnen beeiden en gedichten een gevoeligheid wakker maken die
onderdrukt was en waar men geen woorden aan kon geven en bieden princi-
pes aanknopingspunten deze te verbinden met concrete situaties en ervarin-
gen. Palliatieve zorg kan zo beschouwd worden als een voorbeeld van /i/e poli-
tics. Dat sluit niet uit dat er een spanningsvolle verhouding bestaat tot het
systeem (van de gezondheidszorg). Enerzijds probeert men vormen van com-
municatie te ontwikkelen die zieh aan het systeem onttrekken; anderzijds is
een inbedding in het systeem (met de bijbehorende financiele mogelijkheden)
een noodzakelijkheid. De precaire situatie van de palliatieve zorg is daarmee
een voorbeeld van de precaire situatie van de leefwereld en van life politics in
onze samenleving.

1.5 Palliatieve zorgbeweging

De ontwikkeling van de palliatieve zorg kan worden gezien als een recent voor-
beeld van de werking van li/e-poütics. De zorg voor mensen in de laatste fase
van hun leven werd op de politieke agenda geplaatst als resultaat van de dyna-
miek van verschillende invloedssferen: de gezondheidszorg en medische
wetenschap als reflexief georganiseerde Systemen, de ervaringen en existentie-
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le vragen van individuen die betrokken waren bij de zorg voor stervenden, en
de invloeden die zieh van buitenaf (van buiten Nederland) lieten gelden.
De nota van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) van
april 2001, 'De zorg voor het levenseinde in Nederland', begint met de zin: Het
modisch handelen rond wet ievenseinde is a! dertigjaar ondenverp van maatscnappe-
ly'fc defeat in Nederland. /n dat defeat is altt/ti plaats geiveest voor de vraag hoe om te
gaan met Het we/ovenvogen verzoek van de uitzichtloos en ondraag/i/fc /i/dende
patient aan zi/n arts om euthanasie. Jaren van discussie over euthanasie gingen
vooraf aan de ontwikkeling van palliatieve zorgverlening en de zogenoemde
hospicebeweging. Een optiek van waaruit het accent wordt gelegd op kwaliteit
van zorgverlening, en van waaruit men het spreken over de betekenis van ster-
ven en lijden weer een plek wil geven in het leven van mensen. Begin jaren
negentig ontstonden de eerste zogenoemde 'bijna-thuis-huizen' en hospices.
Na de aarzelende beginperiode schoten de hospice-voorzieningen als padde-
stoelen uit de (hard)vochtige, door technische vooruitgang overschaduwde
gezondheidszorggrond. Onderstaand een recent overzicht waaruit blijkt, dat er
op dit moment ruim 375 bedden, verdeeld over 103 instellingen in Nederland
beschikbaar zijn (Francke, 2003). Van een erkenning volgens de Wet
Ziekenhuisvoorzieningen (WZV) is vooralsnog geen sprake. In afwachting
daarvan vindt financiering plaats door per instelling afspraken te maken met
het betreffende Zorgkantoor (brief College voor Zorgverzekeringen (CVZ) aan „
Zorgkantoren, 2001), overheveling van gelden bestemd voor Intensieve
Thuiszorg (ITZ-gelden) en middels het fenomeen zwevende bedden in ver-
pleeghuizen, die uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wor-
den gefinancierd. Een belangrijke bron van financiering vormt het particulier
initiatief door middel van fondsenwerving en de inzet van talloze vrijwilligers
in de ondersteuning en uitvoering van de zorgverlening. Om tot een definitie-
ve regeling en erkenning van voorzieningen op het gebied van de palliatieve
zorg te komen, werd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
de projectgroep Integratie Hospicezorg gelnstalleerd. De projectgroep kreeg de
taak deze zorg in het reguliere aanbod te integreren (Conceptnota
Projectgroep, 1999). Hiertoe werden modeilen voor de praktijk ontwikkeld, die
in pilot-projecten werden getoetst. De projectgroep zou in oktober 2001 haar
eindrapport aan de minister aanbieden (Brief minister Borst, oktober 2000).
Inmiddels werd een werkgroep aan de projectgroep toegevoegd om te advise-
ren over de bekostiging van de palliatieve zorg. Een werkgroep bestaande uit
deskundigen uit kringen van zorgverzekeraars, de thuiszorg, hospice-afdelin-
gen bij verpleeg/verzorgingshuizen, ziekenhuizen, 'bijna-thuis-huizen' en
zelfstandige hospices. Deze heeft haar advies in juli 2001 aan de projectgroep
uitgebracht en in het werkveld bekend gemaakt (Werkgroep bekostiging van de
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projectgroep integratie hospicezorg, juni, 2001). Al met al ziet het er naar uit,
dat op niet al te lange termijn de palliatieve zorg in Nederland, erkend en gere-
geld zal zijn.

Schema instellingen met palliatieve zorgvoorzieningen (Francke, 2003) .'

Soorten Instellingen:

Bijna-thuis-huizen

Zelfstandige hospices

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

Ziekenhuizen

Aantal instellingen:

21

16

37

26

3

Aantal bedden:

61

85

152

60

17

1.5.7 Het systeem i/an de gezond/ie/'dszorg /n Neder/ond

'Zorg voor mensen in een gezonde samenleving' is het motto van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport volgens de Memorie van
Toelichting op de begroting van het jaar 2001.
De Nederlandse overheid neemt niet ziekte of zorg als uitgangspunt van
gezondheidszorgbeleid, maar gezondheid (Boot en Knapen, 2001). Preventie
van ziekte, bescherming en bevordering van gezondheid zijn daarvan de pij-
lers. Het stelsel van gezondheidszorg in Nederland is gebaseerd op tripartiete
samenwerking: particulier initiatief, verzekeraars en overheid zijn verantwoor-
delijk voor een sluitend geheel van voorzieningen. De zorgsector wordt groten-
deels gefinancierd door middel van verzekeringen, met name de ziekenfonds-
verzekeringen, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de particuliere
ziektekostenverzekeringen. De overheid draagt zorg en verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van de collectieve zorg (preventie , promotie en protectie),
terwijl het particulier initiatief zorg draagt voor de uitvoering van individuele
zorg (medische en verpleegkundige zorgverlening). De individuele zorg wordt
betaald uit verzekeringspremies, de collectieve zorg uit belastinggelden (Boot
en Knapen, 2001). Op basis van politieke overwegingen stelt de overheid gren-
zen en regels op om ook op het terrein van de particuliere zorg sturend te kun-
nen optreden en mede verantwoordelijkheid te dragen voor aanbod, toeganke-
lijkheid en kwaliteit van zorgvoorzieningen.

De regeling van de aansluiting van het zorgaanbod aan de zorgwagen vindt
plaats door middel van het zogenaamde erkenningenstelsel. Voor de financie-
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ring door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Ziekenfondswet,
heeft elke instelling een erkenning van de overheid nodig. Om hiervoor in aan-
merking te komen moet de instelling voldoen aan kwaliteitseisen ten aanzien
van de voorzieningen en diensten. De minister geeft de erkenning na advise-
ring door het College voor Zorgverzekeringen (Boot en Knapen, 2001). In die
erkenning worden de capaciteitsgegevens geregistreerd, geregeld in de Wet
Ziekenhuis Voorzieningen; deze worden vervolgens vertaald naar het budget
van de instelling volgens het richtlijnenstelsel van de Wet Tarieven
Gezondheidszorg.

Deze planmatige bemoeienis van de overheid was er niet altijd. De economi-
sche en maatschappelijke ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog en de
snelle groei van medische en technologische kennis droegen bij aan het kli-
maat van overheidszorg voor het collectieve welzijn. Dit door planmatig ingrij-
pen in het economisch leven en door belastingpolitiek. Was het bijvoorbeeld
vroeger zo dat huisartsen zieh vrij konden vestigen en religieuze groeperingen
ziekenhuizen konden bouwen wanneer men dacht daar goed aan te doen,
tegenwoordig geldt een stringent vestigingsbeleid dat door de overheid wordt
gereguleerd.

Daarnaast was er een sterk hierarchisch onderscheid tussen bestuurders, art-
sen en andere werkers in de gezondheidszorg, zoals verpleegkundigen
(Hattinga Verschure, 2001). Ook dat beeld is verouderd. *,

1.5.2 Pa//iatiei'e zorg, een /ee/ivere/d binnen het systeem
de gezond/ieidszorg

De zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen heeft zieh ios'gemaakt
uit het systeem van de gezondheidszorg, in de praktijk waarvan behandelen,
genezen, techniek en beheersen belangrijker zijn dan inleven, begrijpen, bege-
leiden en luisteren.
De ontwikkelingen van de moderne tijd hebben een kloof veroorzaakt tussen
het op genezen gerichte handelen (cure) en het versorgend aspect van die
behandeling (care). Waren beiden vroeger nauw met elkaar verweven, door de
'vooruitgang', het positivistisch denken verbunden met het belang dat in de
moderne tijd wordt gehecht aan objectiveerbare kennis en meetbare resulta-
ten, zijn het meer en meer aparte tradities, aparte werelden geworden, waar
een andere taal wordt gesproken en andere normen gelden. Bij cure gaat het
erom de ziekte op alle mogelijke manieren en met inzet van beschikbare men-
sen en middelen, de baas te worden. Bij care gaat het om de relatie van mens
tot mens. Ook in de cure-wereld is de stem van de patient doorslaggevend. Hij
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of zij bepaald zo mogelijk steeds zelf al dan niet in te stemmen met een bepaal-
de behandeling. Het is echter steeds de professional die informatie verschaff
en die met het oog op de zielcte, de Strategie aangeeft en de behandelwijze voor-
stelt. Het systeem van de gezondheidszorg regelt de beschikbaarheid, de tijd
(wachtlijsten), de kosten en financiering en bewaakt de kwaliteit van het
medisch ^curej handelen.

Hoewel de kloof niet al te letterlijk moet worden genomen, en er in beide
werelden elementen van zowel cure als care aanwezig zijn, wil ik met het
onderscheid belangrijke accentverschillen duidelijk maken:

Core
Symptomen verzachten
met het oog op kwaliteit van leven
aandacht voor sociale omgeving en
existentiele vragen
open houding
luisteren
begrijpen, verstaan
de tijd nemen
ondersteund door vrijwilligers
veel particulier initiatief
algemene middelen + fondswerving

Cure
Symptomen controleren met het oog
op herstel van de ziekte
weinig aandacht voor sociale omgeving
existentiele vragen spelen nauwelijks rol
instrumentele houding
uitleggen
diagnose en behandeling
woekeren met beschikbare tijd
'professionals only'
deel van het systeem
algemene middelen (verzekeringsstelsel)

Het effect van het uit elkaar groeien van beide gebieden, is dat het begrijpen,
het zichzelf en elkaar verstaan steeds moeilijker wordt. Hierdoor kunnen men-
sen van zichzelf, van hun eigen leefwereld vervreemd raken: verpleegkundi-
gen, artsen en andere professionele zorgverleners die in hun werk te maken
hebben met moeilijke situaties van mensen door ziekte, pijn en lijden, met de
belasting van ingrijpende behandelmethoden, maar ook met morele- of exis-
tentiele vragen. Vragen, waarop zij bij zichzelf en bij elkaar niet altijd adequate
antwoorden vinden. Of patienten, die hun ervaringen niet louter in sympto-
men kunnen uitleggen en meer behoefte hebben aan begrip en menselijke
nabijheid dan opnieuw een chemokuur. En familie van ongeneeslijk zieke
mensen die geen klankbord heeft voor de zorgen en de leegte die zij ervaren.
Begeman (1995) wijst erop dat het voor zowel professionele zorgverleners als
voor zorgvragers belangrijk is, aansluiting te zoeken bij een belevingswereld
die zij beiden verstaan. De professionele zorgverlener moet hiervoor inspan-
ningen doen, door bijvoorbeeld niet te snel vanuit de eigen professie en de
eigen opvattingen de verhalen van de patienten te begrijpen, maar een her-
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meneutische houding aan te nemen om door te kunnen dringen in wat anders
is, wat ontroert en verwondert. Hieruit ontstaat een dialoog waarin de ver-
vreemding overwonnen kan worden en begrip kan groeien (Begeman, 1995).

1.5.3 Opn/euiv c/e spanning tussen systeeme/sen en /ee/u/e-

Hoewel de palliatieve zorg is ontstaan uit onvrede met het systeem waarbinnen
de zorg voor stervenden beschikbaar was, is het niet zo dat de palliatieve zorg
buiten dat systeem kan functioneren. Dit brengt een bepaalde spanning met
zieh mee. Door institutionalisering van de palliatieve zorg zal de zorg onder
druk komen van systeemeisen. Om als (palliatieve) voorziening beschikbaar te
zijn voor ieder die dat nodig heeft en te steunen op structurele financiering uit
algemene middelen, zal moeten worden voldaan aan de eisen van het
Nederlandse systeem van gezondheidszorg. Dit zal spanning met zieh mee-
brengen om niet ten prooi te vallen aan mechanismen als bureaucratisering en
communicatieve onmacht door rationalisering van emotionele en existentiele
ervaringen.
Begeman (1995) betoogt dat voor een gelijkwaardige communicatie tussen
mensen uit verschillende invloedssferen, waarbij ook vaak verschillende belan-
gen op het spel staan, het een noodzakelijke voorwaarde is te zoeken naar een
gemeenschappelijke traditie en taal. In zijn onderzoek maakt hij dit concreet
door zijn oefening in de 'dubbele hermeneutiek'. Dit steh eisen aan de kwali-
teit van onderlinge communicatie: een open houding, gericht op het begrijpen
van de ander (het andere) en de bereidheid herhaaldelijk de eigen zienswijze te
problematiseren. De spanning tussen het leefwereldperspectief van de pallia-
tieve zorg en het perspectief van de systeemwereld van de gezondheidszorg
waarbinnen zij zieh een plaats heeft verworven kan worden verhelderd en wel-
licht overbrugd door een dialoog waarbij de leefwereldervaringen opklinken en
aansluiting zoeken bij de heersende traditie, waardoor beide zieh verder kun-
nen ontwikkelen zonder van zichzelf vervreemd te raken.

1.6 Grondslagen van de palliatieve zorgverlening en
ontstaansgeschiedenis

Vele vormen van zorgverlenen zijn geinstitutionaliseerd. De institutionalise-
ring onttrok de zorg voor een groot deel aan de leefwereld. De gezondheids-
zorg werd gesystematiseerd, methodisch georganiseerd en gecontroleerd door
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rationele regels en professionele kennis en motieven. Daardoor moesten men-
sen hun zorgbehoeften vertalen in termen van de systeemwereld: geld, macht
en recht, zij dreigden vervreemd te raken van de emotionele en existentiele
behoeften die aan hun zorgvraag ten grondslag lagen (Begeman, 1995).
De gezondheidszorg kent verscheidene aandachtsgebieden. Veel specialismen,
die met elkaar zijn verbünden, maar die tegelijk door de snelle toename van
kennis en (alternatieve) mogelijkheden soms aparte werelden lijken te zijn.
Behalve verschillende aandachtsvelden, is er ook verschil in aanpak, in bena-
dering en doelstellingen binnen de gezondheidszorg, ook binnen dezelfde dis-
ciplines van specialistische kennis (Giddens, 2000, p. 139 ev.). De kennis van
leken is toegenomen, kennis is gemakkelijker beschikbaar gekomen door tech-
niek en wetenschap. Mensen zijn mobieler en gemakkelijker in Staat daar hun
heil te zoeken waar zij denken die te kunnen vinden.

De gezondheidszorg is grofweg onderverdeeld in drie gebieden. De preventie-
ve-, curatieve en palliatieve zorgverlening of geneeskunde. De term 'genees-
kunde' maakt duidelijk wat de meeste aandacht krijgt, dat is het genezen, men-
sen die ziek zijn weer beter maken.
Palliatie fverzachting') en ook preventie, belangrijke peilers van het beleid van
de overheid (Boot en Knapen, 2001), zijn meer uit het zieht van de samenle-
ving gebleven. Zij spreken ook minder tot de verbeelding, laten minder gemak-

45 kelijk spectaculaire resultaten zien. Toch is in Nederland, in het bijzonder
gedurende het laatste decennium, een verandering op gang gekomen in de
beeldvorming van wat gezondheidszorg, cq. geneeskunde toevoegt aan de
waarde van 'het goede leven'. Enerzijds werd dit proces op gang gebracht door-
dat door de ontwikkeling van medische mogelijkheden de kosten van gezond-
heidszorg hoog opliepen. Daarnaast werden steeds meer morele problemen
die met de snelle ontwikkeling van de geneeskunde verband hidden, publieke-
lijk aan de orde gesteld. Waar medische problemen werden opgelost, kwamen
er vaak morele voor in de plaats en werden en worden ethici ingeschakeld om
uitkomst te bieden (Van Asperen, 1993, Dupuis, 1998). De nadruk op de soms
oneindig lijkende mogelijkheden van de medische wetenschap is volgens Van
Asperen mede oorzaak van het verdwijnen van zingevende kaders die het
nadenken over de eindigheid en kwetsbaarheid van mensen richting geven.
Het medische bedrijf lijkt een symbool geworden van de hoop de sterfelijkheid
te kunnen uitstellen. In de confrontatie met crisissituaties van zichzelf of ande-
ren, breken de zingevingsvragen door het pantser van deze beheersbaarheid en
vervreemding van de eigenheid van mensen heen en zoeken naar antwoorden
of wegen om er mee om te gaan.

Naast de mogelijkheden van herstel en genezen, werd kwaliteit van leven tij-
dens en na ingrijpende therapieen een belangrijk aspect van afweging voor arts



Palliatieve zorg in maatschappelijk en historisch perspectief

en patient voor wel of niet verder (be)handelen. Naast de medische- kwam de
zorgrelatie meer en meer in het vizier, de begrippen cure en care en de balans
daartussen, werden onderwerpen op de agenda's van werkers in de gezond-
heidszorg en van beleidsmakers. Ervaringen uit de leefwereld eisten ruimte op
binnen het systeem van de instellingen van gezondheidszorg.
In dit klimaat ontstond de aandacht voor palliatieve zorgverlening. Probeerde
men in de beginperiode, eind jaren tachtig, begin jaren negentig, vooral het
Engelse 'hospice-model' na te volgen, tegenwoordig is men er meer op gericht
de zorg in te passen in de strueturen van de Nederlandse gezondheidszorg,
passend in de Nederlandse situatie. Hoewel palliatieve zorg geen nieuw begrip
is, ontstond toch een geheel nieuwe ontwikkeling, een professionalisering van
de zorg, die gericht is op mensen die ongeneeslijk ziek zijn en de mensen die
hen direct omringen. Een ontwikkeling die gepaard gaat met een proces van
maatschappelijke openheid en bewusrwording van de kwetsbaarheid en ein-
digheid van mensen.
De ontwikkeling van deze zorg begon ongeveer 35 jaar geleden in Engeland,
met name door Dame Cicely Saunders, een verpleegkundige die later arts is
geworden en zieh het lot van stervenden heeft aangetrokken. Op het gebied
van pijnbestrijding en aandacht voor ook andere dan alleen de fysieke aspecten
van mensen die ongeneeslijk ziek zijn, heeft zij de ogen van velen die haar
navolgden geopend. In dezelfde periode werd ook door Elisabeth Kübler-Ross, ._
Amerikaans psychiater, de aandacht gevestigd op de noden en behoeften van
de stervenden. Zij heeft veel bekendheid gekregen door haar model van 'ster-
vensfasen', waardoor meer inzicht en begrip ontstond voor psychologische
processen van verlies en rouw. Ook zij Staat aan de wieg van wat nu is uitge-
groeid tot een niet meer weg te denken aandachtsgebied in de zorgverlening,
de palliatieve zorg, zowel in Amerika als in West- en Oosteuropa (Kubier -Ross,
1970; Saunders, 1993).
In plaats van de term paMiatieve zorgverJening wordt regelmatig hospieezorg
gebruikt.
Hoewel met hospieezorg hetzelfde wordt bedoeld als palliatieve zorg, kan dit
door elkaar gebruiken van begrippen tot verwarring leiden. Het ontstaan van
de term hospieezorg heeft te maken met een diepere laag in de ontstaansge-
schiedenis van de huidige palliatieve zorg. AI in de vroege Middeleeuwen
kende men de hospices, waar pelgrims, op weg naar Rome en Jeruzalem,
onderdak en verzorging vonden. Hospitium betekent gasthuis. Kloosters en
abdijen die in Europa op een bepaalde route op dagmars afstand van elkaar
waren te vinden, hadden de taak op zieh genomen gastvrijheid en zorg te ver-
lenen aan mensen onderweg. Deze hospices bleven bestaan tot ver na de late
Middeleeuwen, toen hun taak werd overgenomen door artsen en ziekenhui-
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zen. De traditie van de hospices werd aan het eind van de negentiende eeuw
opnieuw opgepakt door de Ierse 'Sisters of Charity'. Dit uit onbehagen met de
manier waarop in ziekenhuizen werd omgegaan met ongeneeslijk zieke
patienten. Het eerste hospice, gesticht door deze zusters, werd in 1879 in
Dublin geopend. Het initiatief van deze beweging vond navolging en ook in
Engeland ontstonden hospices waar ongeneeslijk zieke mensen werden ver-
zorgd. De zorg in die periode was vooral gericht op de psychosociale en spiri-
tuele behoeften van mensen. De mogelijkheden en de ontwikkelingen van
pijnbestrijding kwamen pas na de jaren vijftig op gang, in de praktijk gebracht
door Cicely Saunders. In dit klimaat richrte zij uiteindelijk St. Christophers
Hospice in Londen op. Daarmee begon zij de moderne hospice beweging,
waarin een breed concept van palliatieve zorg werd ontwikkeld (Janssens,
1999).

Palliatief komt van het Griekse 'pallium', wat mantel betekent. Palliatieve zorg
is gericht op het verzachten van het lijden. Vaak wordt de verbinding gelegd
met Martinus, de Romeinse soldaat en latere bisschop van Tours in de derde
eeuw na Christus, die voor de poort van Amiens een zieke bedelaar zag zitten.
Hij sneed zijn mantel in tweeen en gaf de ene helft aan de schaars geklede
bedelaar met de woorden 'Ik kan u niet beter maken, maar u hoeft geen kou te
lijden.'

1.6.1 Dc begr ippen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geformuleerde in 1989 de volgende
definitie: Palliatieve zorgverlening is de actieve totale zorg - lichamelijk, emo-
tioned, sociaal en spirirueel - voor patienten die ongeneeslijk ziek zijn en dege-
nen die hen direct omringen. Het doel van de zorg is het bereiken van de best
mogelijke kwaliteit van leven voor zowel de patient als zijn familie (Doyle,
1993). Deze definitie wordt gehanteerd in het inmiddels brede scala van pallia-
tieve zorgvoorzieningen.

Wanneer de palliatieve fase in het ziekteproces begint, zal van situatie tot situ-
atie verschillen. Wanneer echter duidelijk is dat genezing redelijkerwijs niet
meer mogelijk is, zal alle zorg erop gericht zijn het leven dat de patient nog rest
zo draaglijk mogelijk te laten zijn voor hem of voor haar en degenen in de
directe nabijheid. De intentie van zorg verschuift van het genezen naar het bie-
den van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.

De verschallende begrippen die in de definiering van de WHO worden
genoemd, vragen om verdere verduidelijking. Het begrip zorg, is een van de
eerste om bij stil te staan, zorg en zorgverlenen.
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Bij het spreken over zorg en zorgverlenen, is er sprake van een zorgvraag en er
zijn zorgaanbieders. Kenmerkend voor het zorgverlenen in de gezondheids-
zorg cq. palliatieve zorg, is dat het steeds gaat om zorg ten aanzien van een
andere persoon of personen. Het verlenen van zorg, ook het ontvangen ervan,
is een relationeel- en een intentioneel proces, waarin, naast professionele- en
organisatorische regeis en kenmerken van de zorg, morele opvattingen, emo-
tionele en sociale belevingen van de mensen waar het in de praktijk om gaat,
een rol spelen. Reflectie op het handelen en op de ervaringen die men in de
praktijk van de zorgverlening opdoet, een klimaat waarin communicatie vrij en
open is, zijn daarmee belangrijke voorwaarden van zorgverlenen.
Palliatieve zorg is prq/essione/e zorgverlening. Een concept dat verwijst naar
(specialistische) kennis en kunde en liefdevolle aandacht. Liefdevol heeft te
maken met een houding en een bereidheid de behoefte van de ander centraal
te stellen en de eigen inzichten en ervaringen te delen, gericht op goede zorg-
verlening.
Palliatieve zorg is ook actieve zorg. Dit begrip heeft te maken met een actieve
houding van alertheid en openheid voor problemen en (zorg)behoeften die
zieh in de praktijk kunnen voordoen. Daarbij gaat het er niet alleen om deze
Signalen op te merken. Het gaat er om er iets mee te doen, ook preventief, om
pijn of eventuele problemen te voorkomen.
Bij het begrip totale zorg, gaat het om het totaal, het geheel, gesymboliseerd -_
door het woord pal/ium, mantel. De totale zorg omringt de zieke als een man-
tel. Het gaat daarbij niet alleen om de fysieke gevolgen van ziekte. Naruurlijk is
dit wel heel belangrijk, pijn en symptoombestrijding zijn primaire aandachts-
punten. Pijn en andere fysieke problemen kunnen een alles overheersende rol
spelen. Primair zal de aandacht er dan ook op gericht zijn pijn en andere nade-
lige gevolgen van de ziekte en de behandeling te verzachten. Echter het groot-
ste probleem is niet altijd pijn of lichamelijk ongemak, bovendien wordt de
pijnbeleving beinvloed door tal van andere zaken (Van Orshoven en Menten,
1996).
De palliatieve zorg rieht zieh ook op die andere aspecten van het omgaan met
het naderend levenseinde. Angst en onzekerheid, vragen over zin en betekenis
van lijden en sterven, zijn belangrijke aandachtsgebieden. Hierbij rieht men
zieh niet alleen tot de ongeneeslijk zieke, maar ook tot de mensen om hem of
haar heen. Kortom, naast het fysieke- zijn ook de psychische-, de spirituele- en
sociale aspecten van het menszijn onderdeel van aandacht en zorg. Het begrip
totale zorg verwijst ook naar het samenwerken met andere zorgverleners en
andere disciplines. In de palliatieve zorg is veel aandacht voor dit multidiscipli-
nair samenwerken. Zorg wordt gezien als teamwerk. Men kan elkaar onder-
steunen in de zorgverlening door het uitwisselen van ervaringen, het signale-
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ren van problemen en het onderzoeken van mogelijkheden. In plaats van de
ontwikkeling van de palliatieve zorg tot een aparte discipline, ligt de nadruk op
samenwerken, delen van kennis en ervaring, in het licht van kwaliteit van zorg-
verlenen.
In de definitie van de WHO gaat het om patienten die ongeneeshjfe ziek zijn. Bij
deze categorie van patienten is in de loop van het ziekteproces geconstateerd
dat genezing niet meer mogelijk is. De behandeling/zorgverlening is niet lan-
ger gericht op genezen (curatieve fase), maar op verzachten van lijden (pallia-
tie). Wanneer iemand begrijpt, of van de dokter hoort, dat zijn of haar leven
binnen afzienbare tijd zal eindigen, heeft dit een grote invloed op de patient en
zijn of haar directe omgeving. Hoewel iedereen zieh tijdens zijn leven reali-
seert ooit te zullen sterven, is het concrete feit van een ongeneeslijke ziekte een
diep ingrijpende ervaring. Het nadenken over de dood heeft vaak betrekking
op de dood van iemand anders. Aan het onder ogen zien van de eigen sterfe-
lijkheid komen veel mensen pas in een laat stadium van hun leven toe. Het
bericht, ten dode te zijn opgeschreven grijpt diep in in het leven. Praktijk en
literatuur laten zien dat het stervensproces steeds een diepe ervaring is zowel
voor het individu dat stervende is, als voor de mensen die nauw met hem of
haar verbonden zijn. Veel factoren zijn van invloed op de manier waarop met
sterven en dood wordt omgegaan. De factor leeftijd bijvoorbeeld kan bepalend
zijn in hoeverre men de dood begrijpt en hoe lang men er over heeft kunnen
nadenken. Er is een gToot verschil tussen hoe kinderen aankijken tegen de
dood en hoe volwassenen dat doen. Daarnaast is er de invloed van de persoon-
lijke levensgeschiedenis en wat mensen geloven: wat gebeurt er na de dood,
waaraan heeft men houvast, waaraan ontleent men kracht, welke rituelen zijn
belangrijk. Ook de cultuur, de taal en de tijd waarin men leeft zijn van invloed
op de betekenis van de dood in het leven van individuele mensen.
In de reguliere zorgverlening is het spreken over en omgaan met de dood een
achtergebleven gebied. Er is weinig oog voor het lijden van mensen, buiten het
gebied van lichamelijke pijn (Scholberg, 1995). Kenmerkend voor het klimaat
waarin genezen en controle de boventoon voeren is dat, voordat de palliatieve
zorg in Nederland een plaats veroverde, de discussie over euthanasie al bijna
twintig jaar gaande was en werd geregeld in een meldingsprocedure van 1990
(Maas, Van Delden en Pijnenborg, 1991; Van der Wal en Van der Maas, 1996;
Ministerie van VWS, 2001).

De geneeskunde, gericht op behandelen en genezen, benadrukt de somatische
aspecten van het ziek zijn. Voor veel hulpverleners is de dood een moeilijk
bespreekbaar onderwerp. Men heeft hoge verwachtingen van de medische
mogelijkheden. Door deze medische en op genezing gerichte houding is de
zorg voor ongeneeslijk zieke mensen over het algemeen niet optimaal. Vaak
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lijdt de hele persoon en de mensen in zijn of haar directe omgeving lijden mee.
Met de uitdrukking de hele persoon wordt opnieuw benadrukt dat het niet alleen
gaat om het lichamelijk lijden of ongemak. Het lijden, de zorgen, zijn velerlei.
Naast de confrontatie met pijn of andere Symptomen, lijden mensen vaak aan
het isolement waarin ze verzeild kunnen raken, aan psychische, spirituele pro-
blemen en existentiele vragen.

Het zijn verschillende gebieden, die onderling sterk samenhangen en elkaar
beinvloeden. Mensen stellen zichzelf vragen zoals: "Houdt hiermee nu alles
op?", "Is dit het absolute einde van...", "Is de grens tussen leven en dood wer-
kelijk niet te overschrijden?", "Is leven zinloos?". Met die vragen zoekt men de
zin en de betekenis van het leven en van de begrensdheid daarvan (Van
Osselen, 1997).

Palliatieve zorg is ook op de naasten van de patient gericht, familie, vrienden
worden bij de zorg betrokken. Dat wil zeggen, zij worden begeleid in de zorg
voor en om de patient. Voor zover familie zelf voor een stervende wil en kan
zorgdragen, zal zij daarbij zo veel mogelijk worden ondersteund, niet alleen
thuis, ook wanneer de patient wordt opgenomen. Begeleiding is tevens gericht
op de rouwverwerking van de naasten.
Nog wat begrippen die niet met name worden genoemd in de eerder beschre-

ven definitie, maar die in de filosofie van de palliatieve zorg besloten liggen,
laat ik de revue passeren. In de palliatieve zorgverlening zorgt en handelt men „
vanuit het bewustzijn dat sterven deel is van het leven. Leven en sterven zijn
met elkaar verbonden. Men gaat ervan uit dat mensen de gelegenheid moeten
hebben te leven tot het einde. De Icwaliteit van het leven dat nog rest staat cen-
traal. Of, zoals Saunders (1990) het noemt 'geen dagen toevoegen aan het
leven, maar leven aan de dagen.'
Het ontwikkelen van opleiding en onderzoek behoort tot een van speerpunten
van palliatieve zorg. Om de zorg verder te ontwikkelen en uitgangspunten aan
te scherpen. In de opleidingstrajecten van werkers in de gezondheidszorg is
doorgaans weinig aandacht besteed aan ethiek en aan zorgaspecten die met de
dood te maken hebben. Een terrein dat men tot ontwikkeling wil brengen om
in de toekomst palliatieve zorg beschikbaar te hebben voor iedereen die dat
behoeft. Tenslotte: De praktijk van de palliatieve zorgverlening is tot nu toe niet
realiseerbaar gebleken zonder helpend hart en handen van vele vrijwilligers.
Daarom is er veel aandacht voor werving en opleiding van mensen die zonder
betaling inzetbaar zijn in de palliatieve zorgverlening.

De grondslagen van de palliatieve zorg zijn veelomvattend en ambitieus, ver-
bonden met een diep geworteld idee van wat goede zorgverlening inhoudt. Om
deze richtlijnen in de praktijk om te zetten in daden is het noodzakelijk dat ze
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worden gedeeld door de mensen die in de zorg op elkaar zijn aangewezen en
de specialisten die daarbij worden ingeschakeld. Ook de patient, de zorgont-
vanger is hierbij betrokken, hem of haar wordt een actieve rol toegeschreven in
de manier waarop de zorg wordt georganiseerd en uitgevoerd. Onderlinge
communicatie en ethische reflectie speien hierin een cruciale rol.

1.7 Samenvatting

In dit hoofdstuk werd een maatschappelijke ontwikkeling geschetst tegen de
achtergrond waarvan de palliatieve zorg zieh in Nederland heeft gevestigd.
Begonnen werd met het communicatietheoretisch perspectief van Habermas
(1981) en de opvattingen van Giddens (2001). Vanuit Habermas' theorie wordt
beschreven hoe het rationaliseringsproces van de leefwereld vanaf de i6de en
iyde eeuw, heeft geleid tot verzelfstandiging van processen van symbolische
reproductie en die van de materiele reproduetie binnen de leefwereld.
Hierdoor ontwikkelden zieh Subsystemen, die niet langer afhankelijk waren
van het communicatieve, op overeenstemming gerichte handelen, maar wer-
den geleid door strategisch, doelgericht handelen van individuen en organisa-
ties. Er ontstond een spanning tussen systeemwereld en leefwereld, tussen
arbeid en interactie. Dit had tot gevolg dat bepaalde gebieden in de leefwereld
niet langer toegankelijk waren voor kritische reflectie en communicatie.
Giddens sluit hierbij aan. Hij gaat met name in op de dynamiek van de moder-
ne tijd en de gevolgen daarvan op individu en samenleving. Waar Habermas de
nadruk legt op communicatieve verhoudingen, gaat Giddens in op de werking
van /i/tr-poiitics om duidelijk te maken hoe mensen in Staat zijn moraliteit en
zingeving opnieuw bespreekbaar te maken. Zo kunnen zij een ontwikkeling
op gang brengen die de interferentie tussen leefwereld en Systemen vanuit de
leefwereld organiseert, tegenover de kolonisering vanuit de Systemen waar
Habermas van spreekt.

De palliatieve zorgbeweging wordt in dit hoofdstuk gepresenteerd als een voor-
beeld van de werking van Giddens' /i/e-polttics. Tegen de achtergrond van het
maatschappijtheoretisch kader wordt vervolgens de palliatieve zorg, het ont-
staan en de doelstellingen ervan, uiteengezet.
De spanning tussen systeem en leefwereld, waarop zowel Giddens als
Habermas nadrukkelijk wijzen, is ook verbunden met de toekomst van de pal-
liatieve zorg. Zal de palliatieve zorg, waarbij nu nog het relationele aspect, de
kwaliteit van communicatie en het nadenken over zin en betekenis centraal
staan, haar eigenheid behouden als zij straks zal zijn ingebed in de strueturen
van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem met zijn systeemeisen?
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Ook binnen de ethiek komt deze vraag aan de orde, is er sprake van een ver-
want spanningsveld als die tussen systeem en leefwereld. In het volgende
hoofdstuk wordt dit uiteengezet.
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Zijn hoofd rustte op het küssen tussen slangen,
buiten zag ik de bange wölken zieh samenpakken,
als grijze dekens, die het licht bedekten en
de tränen tegenhielden.
De moeder schoof het scherm opzij en huilde.

Met zulke wölken is het weer niet moeilijk te voorspellen,
dus hielden zij de ogen dicht, ze wilden nog niet weten
wat het was. De monitor, het züchtend apparaat, de dikke
regendruppels verbraken de stilte waarin zij standen.
Het was toen al te laat.

Hand in hand telden ze de seconden, de regen kon
niet weg, ze roeiden geluidloos verder, op de tast.
Wolken wierpen hun last in het water en vervormden
de kringen tot herinneringen.
Verslagen gingen zij aan land.





2 Ethiek in de spanning tussen
systeem en leefwereld

2.1 Inleiding

In het zoeken naar antwoorden op morele en existentiele vragen waar zorgver-
leners en anderen, die zijn betrokken bij de zorg voor stervenden, meer en
meer mee werden geconfronteerd, ontstonden initiatieven om de palliatieve
zorg ook in Nederland een plaats te geven (Janssens, 1999). Een proces dat
vanaf de jaren zestig gaande was, tegelijk met de opkomst van de nieuwe
gezondheidsethiek, als teken van verzet tegen het alsmaar op genezen gericht
zijn. In die nieuwe ethiek gaat niet langer alleen om de deugdzaamheid van de
arts. Centraler komt de vraag naar het effect van de behandeling op de kwaliteit
van leven van de patient (Widdershoven, 2000). De patient krijgt het recht zelf
te beslissen over wel of niet behandelen. De arts biedt hem daartoe de moge-
lijkheid door zo goed mogelijk te informeren over zijn medische situatie.
Bestonden die eerste initiatieven op gebied van palliatieve zorg aanvankelijk
uit kleinschalige projecten, grotendeels gefinancierd door particulier initiatief,
op dit moment is ze uitgegroeid tot een niet meer weg te denken zorgvoorzie-
ning en Staat zij op het punt van integratie als normale voorziening in de door
de overheid georganiseerde en gestrucrureerde gezondheidszorg en het stelsel
van zorgverzekeringen. Een ontwikkeling, die zieh de laatste tien tot twaalf jaar
heeft voltrokken en waar initiatiefnemers, de pioniers van die eerste periode
blij mee zullen zijn. Er is inmiddels immers in heel Nederland een breed aan-
bod van palliatieve zorgvoorzieningen beschikbaar (NPTN, 2001).
De vraag is of het moreel onbehagen daarmee voldoende is bestreden. Om met
die nieuwe structuren en daarmee verbunden systeemeisen, niet opnieuw
onder de systeemdruk te worden vermorzeld, blijft het belangrijk dat men bin-
nen de palliatieve zorgverlening de uitgangspunten van die zorg levend houdt.
Het opnieuw ter sprake brengen, present en centraal stellen van de ethische
dimensies van de palliatieve zorg zoals deze zieh ontwikkelde binnen de
moderne samenleving, kan worden geduid als begin van een /i/e-po/itica/ pro-
ces, zoals Giddens (2001) dat noemt. Om de in gang gezette veranderingen in
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de zorg voor stervenden en de (her)ontdekte waarden in de palliatieve zorg te
ondersteunen, is aandacht voor en reflectie op de realisatie van die ethische uit-
gangspunten van belang.
Dit hoofdstuk gaat over de vraag of er een ethiek is, die de spanning russen sys-
teemwereld en leefwereld goed uirwerkt. Twee ethisch theoretische stromin-
gen worden voor het voetlicht gebracht, de regelethiek en de zorgethiek.
Regelethiek en zorgethiek maken op verschillende manieren duidelijk wan-
neer er sprake is van een ethisch probleem'. De regelethische benadering is
een rationele benadering. Problemen worden afgewogen op basis van regels
en principes. Vanuit de zorgethische benadering gaat het om zorgverlening als
proces. Een proces dat bestaat uit vier met elkaar samenhangenden fasen, die
verschillende morele waarden veronderstellen. In dat proces neemt communi-
catie een belangrijke plaats in. Bij het uiteenzetten en vergelijken van beide
benaderingen gaat het erom helder te maken hoe zij staan in het spannings-
veld tussen systeem en leefwereld en te laten zien wat de Sterke en kwetsbare
punten zijn van de afzonderlijke stromingen.

2.2 De regelethiek

De regelethiek wordt uiteengezet door aan te knopen bij de dynamiek van de
moderne tijd, de veranderingen in de gezondheidszorg, de medische ethiek en
de daarmee verbonden opvattingen van autonomie en emancipatie. Om ver-
volgens in te gaan op de morele uitgangspunten van de regelethiek en, aan de
hand van een situatie uit de praktijk, het daarmee verbonden 'stappenplan'.
Wat de regelethiek te bieden heeft, haar sterke en kwetsbare kanten in het
spanningsveld tussen systeem en leefwereld wordt in de daarop volgende para-
graaf uiteengezet.

2.2.1 De n/euive geric/ithe/</ von ethiek in de gezondhe/dszorg

De snelle ontwikkelingen van de moderne tijd hebben ertoe bijgedragen dat
traditionele opvattingen betwijfelbaar werden en onder kritiek gesteld.

l De begrippen ethiek en moraal worden in de praktijk en ook in de literatuur vaak door elkaar

gebruikt. Beide begrippen zijn betrokken op een stelsel van normatieve regels binnen een

eultuur, die betrekking hebben op wat het goede leven is, wat goede zorg is, etc. Moraal is

dan het stelsel van normen en waarden dat richting geeft aan het denken en handelen, terwijl

reflectie, het zieh bezinnen op die regels, en het voorstellen van bepaalde veranderingen, het

terrein is van de ethiek (Korthals, 1983; Van Thiel en Van den Hoven, 1999)
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Hierarchische relaties zijn minder vanzelfsprekend, autonomie is een belang-
rijk uitgangspunt. De laatste decennia Staat vanuit ethisch perspectief de auto-
nomie van de patient centraal (Beauchamp en Childress, 1994; Ten Have,
1998). In Nederland is het belang van dit perspectief neergelegd in de wet
Geneeslcundige Behandelingsovereenkomst, in 1995. De patient moet, na vol-
ledig te zijn gelnformeerd, zelf beslissingen nemen over verdere behandeling
of afzien van medisch ingrijpen. De autonomie, in het perspectief van de rege-
lethiek, is gebaseerd op de liberale opvatting van zelfbeschikking en niet-
inmenging. Zij wijst elke vorm van sociale sruring af als het gaat om de manier
waarop mensen beslissingen nemen over de invulling van hun bestaan (Ten
Have, 1998). Deze opvatting van autonomie wordt ook wel negatieve vrijheid
of minimalistische ethiek (een minimum waarover iedereen het eens is)
genoemd. Het gaat erom dat het een verantwoordelijkheid van de zorgverlener
is, de patient te behoeden voor inmenging van buitenaf en respect op te bren-
gen voor zijn autonomie, in de zin van zelfbeschikking (Ten Have; 1998
Widdershoven, 2000b).

De veranderingen in de gezondheidszorg waren het effect van voortgaande
rationalisering van de relatie mens en maatschappij, een ontwikkeling waarin
hierarchische strucruren plaats maakten voor meer individualistische en open
verhoudingen binnen de samenleving. De verschuiving in de gezondheidszorg
van de weliswaar niet 'almachtige', maar vaak wel 'alwetende' professional -„
naar de 'autonome patient' is van grote invloed geweest op de waardering en
beoordeling van ethische problemen (Van Osselen, 1997). Deze veranderende
opvattingen vonden hun weerslag in ethiek in de praktijk en in ethische theo-
rievorming. Het Hippocratische waardensysteem* werd aangevuld met morele
grondbeginselen van de moderne tijd (Ten Have, 1998; Widdershoven,
2000b). Een ethiek van regels en universele principes om enerzijds de positie
van de patient te waarborgen, en anderzijds de grenzen, de rechten en plichten
van artsen te regelen, werd van toepassing op de gezondheidszorgpraktijk. De
rechten en plichten waarnaar de principes verwijzen zijn bindend voor het
denken en handelen van betrokkenen in de praktijk, tenzij in individuele situ-
aties sprake is van verschillende met elkaar in strijd zijnde belangen. Het zijn
basale uitgangspunten, waarvan betekenis en reikwijdte in concrete situaties
steeds weer onder woorden moet worden gebracht en doordacht op hun conse-
quenties (Van Willigenburg, 1998). Dit doordenken vindt plaats door een geor-
dende afweging te maken tussen de vragen die vanuit de verschillende in het
geding zijnde principes worden gesteld. Welk principe de doorslag geeft, zal

2 In de Hypocratische traditie lag de nadruk op de deugdzame houding van de arts. De arts

was verplicht altijd het belang van de zieke voorop te stellen. En alles te doen wat naar zijn of

haar oordeel in het belang was van de patient (Widdershoven, 2000).
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steeds afhangen van de specifieke context waarin ethische vragen ontstaan.
Om tot een juiste afweging te komen, zullen regelethici ethische probleemsi-
tuaties in eerste instantie vereenvoudigen door het probleem te expliciteren als
een conflict tussen een of meer van die principes. Vervolgens zullen zij het
probleem analyseren met behulp van een stappenplan, of een beslissingsmo-
del, om daaruit af te leiden hoe het probleem op te lossen of er mee om te gaan
(Van Willigenburg, 1998; Widdershoven, 2000b).

2.2.2 Pn'nc/pes en stappenp/an

In de gezondheidszorg nemen regelethische principes, naar het model van
Beauchamp en Childress, een belangrijke plaats in. Dit model Staat voor de vol-
gende morele uitgangspunten:

1 Het principe van bene/icence, of weldoen, houdt in de praktijk van de zorg-
verlening de verplichting in goed te doen.

2 Het principe van non-ma/e/icertce, of niet schaden, betekent dat men risico's
zo veel mogelijk moet vermijden en moet nagaan welke belasting of scha-
de, naast het goede dat wordt beoogd, een behandeling mogelijk voor de
patient met zieh meebrengt.

3 Het principe van respect voor autonomy, de verplichting respect te hebben
voor de capaciteiten van anderen om zelf beslissingen te nemen.

4 Het principe van justice, van rechtvaardigheid, houdt de verplichting in van
een eerlijke verdeling van de mogelijke voorzieningen en van de kosten van
de gezondheidszorgvoorzieningen.

De door Beauchamp en Childress geformuleerde principes stammen uit ver-
schillende tradities. Weldoen en het daarmee verbonden uitgangspunt van niet
schaden voeren terug naar de opvattingen van Hippocrates. Respect voor auto-
nomie is geworteld in de moderne tijd en is gebaseerd op het principe dat
mensen zelf in Staat zijn of zo veel mogelijk moeten worden gesteld, om te
weten wat goed voor hen is. Ook rechtvaardigheid is de laatste decennia een
belangrijk moreel uitgangspunt geworden en verwijst naar het criterium van
gelijke behandeling en rechtvaardige verdeling van beschikbare middelen (Ten
Have, 1998; Widdershoven, 2000a; 2000b).

Mei>rouu> Van Wendeten is opgenomen met een zeer ernstige vorm van mum-
macarcinoom. Zy is 82 jaar oud. Waar normaa/ net sternum is, vertoont zieh
een grote u>ond. Er zi/n botmetastasen en hypercaicemie. De patiente vindt het



2 Ethiek in de spanning tussen systeem en leefwereld

verschrifcfcelyfc dat ze dood moet gaan, ze zou zo graag nog by Haar fcinderen
(en kieinfcinderen) iviifen fcdjVen, nog een poosje met hen meeleven. Wat ze
wist is voora/ «et dansen. Ze fcomt wit een fcatho/iefc boerengezin pan 14 fcinde-
ren. Hoar zusje, met wie ze vroeger aftt/d ging dansen (mogelyfc 20 jaargele-
denj is ook aan kanfcer overieden.
Aan de andere kant hee/t mevrouw een hefce! aan net s/ikken van medici/nen en
aan net ziefcenhuis. Men kan haar niet zover fcri/gen dat ze naar het ziefcen-
huis gebracht kan worden om daar een /oto te waken van haar heap (ivaar
metastasen zittenj, Jaot staan ow dit te bestrafen. Deze twees/achtigheid by
haar, herkenbaar voor de kinderen, 2eidt tot een vry chaotisch beieid, veei ivyzi-
gingen, stoppen en starten von wedicatie (byvoorbee/d voor hypercalcemie). Ze
is zeker nog niet terminaaJ. /n het multidiscip/inair over/eg hebben zorgverie-
ners de mogeli/kheid besproken ow haar iets weer onder de druk te zetten om
de voorgestelde behandeiing, zoois bestro/ing en behandeling von hyperco/ce-
mie, te occepteren. Het zou hoar de woge/i/kheid bieden ow /anger en wet min-
der klachten te /even. Haar wiJ ow iets te doen aan de heup is echter helewaa!
verdivenen nadat zy een goed medicament tegen de pi/n voorgeschreven kreeg
(Oxycontin). Nu ze geen py'n hee^, iviJ zy niets meer, ook ai is er het gevaar
van een^ractuur.

In concrete praktijksituaties zijn vaak meerdere ethische uitgangspunten in
het geding. De ethische uitgangspunten kunnen in verschillende situaties tot
verschillende of tegengestelde conclusies leiden, waardoor een ethisch dilem-
ma ontstaat. De principebenadering reikt handvatten aan om in dergelijke situ-
aties tot een meest wenselijke oplossing te komen. Hiertoe is een stappenplan
voor ethische refiectie ontwikkeld, een plan dat aangeeft welke stappen binnen
een proces van geordend nadenken over een morele vraag kunnen worden
onderscheiden (Van Willigenburg, 1998 p.55; Widdershoven, 2000 p. 23).
In de situatie van mevrouw Van Wendelen is het zo, dat zorgverleners een
andere opvatting hebben over welke zorg goed is en geboden zou moeten wor-
den dan de patiente. Zij hechten grote waarde aan het principe van respect
voor autonomie maar vragen zieh af: hoever moeten we gaan in het respecte-
ren daarvan? Zij zien mogelijkheden om mevrouw langer te laten leven en de
klachten, ook mogelijk toekomstige klachten, te verminderen. Zij willen het
spoor volgen dat mevrouw Van Wendelen in eerste instantie aangaf: wat langer
leven, wat langer bij kinderen en kleinkinderen zijn. Zij worden echter, wan-
neer zij dit aanbod doen, geconfronteerd met een veranderde houding van
mevrouw Van Wendelen. Nu zij geen pijn meer heeft, wil ze niets meer.
Om vast te kunnen stellen wat volgens de regelethiek in deze situatie moreel
verantwoord is, wordt een het stappenplan gevolgd. Een systematisch plan
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voor ethische reflectie en overleg, dat bestaat uit vier denkbeeidige stappen, die
van explicitering, van analyse, van afweging en tenslotte die van het omgaan
met de situatie.

Stap i
In de situatie van mevrouw Van Wendelen moet duidelijk worden gemaakt dat
het verdwijnen van haar wens, haar wil om iets te doen aan de klachten aan
haar heup en daardoor langer te leven, een ethisch probleem is voor hulpverle-
ners en niet een psychologisch probleem zoals hoe om te gaan met een patient
die chaotisch in het leven Staat (Widdershoven, 2000b). Het ethisch probleem
waar het hier om gaat is:
Is het moreel toelaatbaar om af te zien van de voorgestelde behandeling en de
veranderde houding van mevrouw te respecteren, of is het geboden druk uit te
oefenen om mevrouw van mening te doen veranderen?
Handelingsmogelijkheden volgens de casus:
- De wens van mevrouw respecteren, zolang ze geen pijn heeft is ze tevre-

den, wanneer de situatie verändert opnieuw overleggen wat te doen Staat;
- Mevrouw confronteren met de risico's van niet behandelen en haar eerdere

geuite wens langer te leven en zo druk uitoefenen het professionele advies
te volgen.

62
Stap 2
Dan volgt de analyse van het probleem. Men moet nagaan welke ethische prin-
cipes in het geding zijn, waar deze principes botsen. Dit vanuit de perspectie-
ven van alle betrokkenen, hier de zorgverleners, de patient en haar familie.
De principes die in de situatie van deze mevrouw strijdig zijn met elkaar zijn:
- Het principe van respect voor de autonomie van de patient;
- Het principe van weldoen.

Stap 3
Er moet een afweging plaatsvinden. Dit afwegen is slechts mogelijk door de
principes die in het geding zijn nader te onderzoeken, te specificeren wat deze
principes of uitgangspunten te zeggen hebben in de concrete situatie van
mevrouw Van Wendelen.
Respect voor autonomie is een liberaal beginsel en stoelt op het igde-eeuwse
gedachtegoed van John Stuart Mill. De morele opvatting is, dat het individuele
recht van mensen hun leven in te richten naar eigen inzichten, slechts beperkt
kan worden als dat de vrijheid van anderen schaadt. Respect voor autonomie
wortelt ook in de ideeen van Kant, honderd jaar eerder, over de eigenwaarde
van ieder mens en de daarmee samenhangende imperatief mensen nooit lou-
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ter als middel maar altijd als doel op zieh te behandelen (Van Willigenburg,
1998).
Respect voor autonomie is in de gezondheidszorg, maar ook daarbuiten, een
belangrijk uitgangspunt. Niet alleen ethisch, ook juridisch (WGBO, 1995). Het
is in Nederland een algemeen aanvaarde norm dat mensen, na volledig te zijn
gelnformeerd, zoveel mogelijk zelf moeten kunnen beslissen over het medisch
handelen of hun afzien ervan. Deze beslissingen dienen te worden gerespec-
teerd. Wei kan er in geval van een concreet moreel probleem sprake zijn van
een meer of minder autonome keuze. Daarbij komen vragen aan de orde als: is
de persoon volledig geinformeerd, heeft hij of zij tijd heeft gehad om rüstig na
te denken of Staat de persoon onder druk en zijn er omstandigheden die zijn
vermögen beslissingen te nemen belnvloeden. Van Willigenburg (1998)
onderscheidt vier aspecten van autonomie; er moet sprake zijn van een aan-
wijsbare keuze of wilsuiting (fysieke competentie), voldoende adequate infor-
matie, vrijwilligheid en psychische competentie.
Naast respect voor autonomie hebben arts en andere zorgverleners te maken
met het Hippocratisch uitgangspunt van weldoen. De arts dient alles te doen
wat de gezondheid of het welzijn kan bevorderen. Complementair aan dit prin-
cipe is het uitgangspunt van niet-schaden. Wanneer medisch handelen niet
meer zinvol is, niet toevoegt aan de kwaliteit van leven en wanneer eventueel
zelfs wordt voorzien dat behandeling meer schade toebrengt dan dat er een
goed effect van verwacht zou kunnen worden, heeft dat consequenties voor de
arts en zal hij zijn handelen daarop afstemmen.
Het gaat in de casus van mevrouw Van Wendelen om de spanning tussen de
plicht tot weldoen en respect voor autonomie. Om tot een juiste afweging te
komen, moet van die verschallende principes het gewicht worden aangegeven
door na te gaan hoe zij zieh in deze concrete situatie tot elkaar verhouden. Men
moet nagaan wat weldoen hier precies inhoudt en in welke mate de doelstel-
lingen die de arts daarbij voor ogen heeft kunnen worden gerealiseerd. Daarbij
moet tevens worden gekeken naar de eventuele schadelijke effecten. In deze
situatie heeft de arts voor ogen de metastasen in de heup te bestralen, waar-
door mevrouw van Wendelen mobiel blijft zonder de dreiging van een bot-
breuk. Tevens wil hij de hypercalcemie behandelen, hetgeen ook zal bijdragen
aan haar welbevinden. Mevrouw blijft echter ongeneeslijk ziek en ook de grote
wond waar normaal het sternum zit, blijft bestaan en blijft bijdragen aan het
lijden en de onomkeerbaarheid van het stervensproces.
Bij het bepalen wat het principe van weldoen waard is, moet worden nagegaan
hoe zwaar de behandeling is voor mevrouw Van Wendelen en welke nadelige
bijeffecten van de behandeling te verwachten zijn. Ook moet behandeling van
heup en calciumhuishouding in het licht worden gezien van andere Wachten,
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die wellicht niet voor behandeling in aanmerking komen. Hoe groot is het
goede effect van behandeling, ook in het licht van andere Symptomen en klach-
ten? Deze afweging zou het gewicht van het principe van weldoen lichter, min-
der relevant kunnen maken. Het gewicht van weldoen zou aan de andere kant
zwaarder wegen als verwacht mag worden dat de behandeling nauwelijks belas-
tend is en het effect er van wezenlijk bijdraagt tot een langer en beter leven.
Om na te gaan wat het principe van respect voor autonomie in de situatie van
mevrouw Van Wendelen betekent, moet worden nagegaan of zij wilsbekwaam
is en over voldoende en adequate informatie beschikt (Widdershoven, 2000b).
Uit de casus is op te maken dat zij goed in Staat is vragen te stellen, informatie
te begrijpen en zelf beslissingen te nemen. Weliswaar komt zij nogal twee-
slachtig over, wil zij op het ene moment dit en het andere moment weer iets
anders. Deze tweeslachtigheid lijkt echter geen verband te houden met de hui-
dige situatie of met haar rationele Vermögens, het is een gedragskenmerk dat
als zodanig ook door haar kinderen wordt herkend. Haar tweeslachtige karak-
ter heeft haar in het verleden niet belemmerd haar leven in te richten en haar
verantwoordelijkheid te nemen voor eigen beslissingen. Het is niet aanneme-
lijk dat dat nu wel het geval zou zijn.

Het specificeren van wat de principes in deze situatie precies inhouden helpt
om tot een afweging te kunnen komen. Het belangrijkste argument voor
behandeling is dat dit zal leiden tot meer kwaliteit van het laatste stukje van
haar leven en dat dit stukje ook wat langer zal duren. Belangrijkste argument
voor respect voor autonomie is dat 'druk uitoefenen' een inbreuk is op haar
wijze van omgaan met haar situatie, op haar recht daar zelf over te beslissen
ook al vinden anderen die manier niet consistent. Wanneer het nadelig effect
van de voorgestane behandeling onvoldoende helder of voorspelbaar is en
tevens de grote wond op haar borst niet kan worden genezen of verkleind, wan-
neer ook andere Symptomen van haar ziekte onvoldoende kunnen worden ver-
licht, lijkt het principe van autonomie in deze situatie de sterkste kaarten te
hebben. De interne afweging die mevrouw Van Wendelen zelf maakt over het
beoogde resultaat van de behandelingen (naar het ziekenhuis gaan om foto's te
maken en daarna de bestraling) en of dat voor haar voldoende kwaliteit insluit
om daar mee in te stemmen, is doorslaggevend.'

3 In situaties waarin het niet lukt om een afweging te maken die voor alle betrokkenen aan-

vaardbaar is, kan men zieh beroepen op professionele verplichtingen. Dit door na te gaan

welke actoren vanuit welke verschillende verantwoordelijkheden bij de situatie betrokken

zijn. Wanneer het stappenplan geen uitsluitsel geeft over wat goed en wenselijk is kan op

grond daarvan de mening van de arts in bepaalde situaties de doorslag geven (Van

Willigenburg, 1998, p. 67).
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Het proces van afweging, dat beoogt de zwaarte van de morele argumenten aan
te geven die in deze praktijksituatie van betekenis zijn, vereist argumentatie.
De betrokkenen, de patient, de professionals, familie, kunnen redenen aange-
ven voor de opvartingen die in het geding zijn. Van Willigenburg (1998) onder-
scheidt publieke normen, professionele normen en relationele normen.
Zorgvuldig moet worden nagegaan wat de verschillende normen en argumen-
ten in dit specifieke geval te zeggen hebben. Daarbij is het van belang dat de
persoon waarom het gaat, mevrouw Van Wendelen in dit geval, beslist of het
goede (weldoen) van de voorgestelde behandeling voor haar voldoende ople-
vert. Belangrijk daarbij is dat zij alle benodigde informatie tot haar beschikking
heeft, haar situatie kan overzien en de impact van de behandeling kan inschat-
ten. In de situatie van mevrouw Van Wendelen, lijkt het op grond van de infor-
matie uit de casus gerechtvaardigd te concluderen dat de arts er goed aan doet
niet te lang aan te dringen op de beoogde behandeling. Respect voor autono-
mie lijkt het grootste gewicht in de schaal te leggen.

Het stappenplan wordt afgerond met de vierde stap, het omgaan met de uit
deze condusie voortvloeiende handelingsalternatieven en verantwoordelijkhe-
den.

2.2.3 De rege/eth/eJc in het spann/ngs^e/d tussen systeem en
/ee/tfere/d, sterllre en fcivetsbare kanten i/an de rege/ethiefc

De uitgangspositie van dit hoofdstuk was na te gaan of er een ethiek is die voor
de palliatieve zorg de spanning tussen systeem en leefwereld goed uitwerkt. De
regelethiek draagt bij dat zij door haar gestructureerde benaderingswijze en
duidelijke uitgangspunten houvast biedt in de dagelijkse praktijk van de zorg-
verlening en het mogelijk maakt methodisch om te gaan met ethische vragen
en problemen. Voor regelmatig voorkomende of vergelijkbare situaties kun-
nen procedures worden afgesproken. Met de toegenomen aandacht voor de
fundamentele waarde van respect voor autonomie als een van de verworvenhe-
den van de moderne tijd draagt de regelethiek daarnaast bij aan emancipate
en gelijkwaardige verhoudingen.

De rationele benadering met de nadruk op rechten en plichten, regels en pro-
tocollen, draagt echter ook bij tot afstandelijke onpersoonlijke verhoudingen,
waardoor de leefwerelddimensie van het werk in de zorgverlening minder kan-
sen krijgt. Interpersoonlijke betrokkenheid, emoties en existentiele vragen
maken geen deel uit van de ethische discussie (Widdershoven, 2000b). Het
zijn vragen en ervaringen die concrete situaties altijd meebepalen, maar zij
blijven vanuit deze optiek onderbelicht en moeilijk te verstaan of onder woor-
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den te brengen. Dit brengt spanning met zieh mee voor de mensen in de prak-
tijk.
Het terugbrengen van ethische problemen tot principes en protocollen draagt
het gevaar in zieh dat andere belangrijke elementen die in concrete situaties
een rol spelen buiten spel blijven (Widdershoven, 1995). De praktijk laat zien
dat wat goed en ook wat minder goed is veel gezichten heeft. Individuele situ-
aties brengen nieuwe aspecten aan het licht: 'Differently situated people may
face different moral problems or experience similar ones differently' (Walker,
1998, p.50). Algemene principes en regels spelen een belangrijke rol in het
waarnemen van morele problemen. Zij zijn verbonden met waarden en nor-
men, die de geschiedenis van mensen en de wereld waarin zij leven heeft
voortgebracht en sturen niet alleen het waarnemen, maar ook het oordelen en
de morele intuities die zieh in concrete situaties aan ons opdringen. De details
en nuances die individuele situaties kleuren vragen echter in de meeste geval-
len om flexibele toepassing van die regels. Regels zijn, aldus Nussbaum
(1998), vuistregels, die bij elk concreet moreel oordeel opnieuw betekenis
krijgen of zelfs geheel kunnen worden herzien. Nussbaum wijst in navolging
van Aristoteles op het belang van ervaring. Zij zegt: 'De erkenning dat het
goede vele dimensies kent, impliceert dat we hooguit een verzameling leef-
regels kunnen formuleren, waarbij de afwegingen tussen conflicterende regels
nooit in het algemeen, maar per situatie moeten plaatsvinden' (p.17). Zij
introduceert het belang en de kracht van de liefde omdat liefde altijd contem-
platie van het schone (het goede) inhoudt. Kwetsbaarheid en afhankelijkheid
en andere, meer negatief geladen emoties, worden hiermee binnengehaald.
Ook zij maken deel uit van de menselijke ervaring. Van Asperen (1993) sluit
hierbij aan. Zij zegt: 'Wat de ethiek behoort te doen, behalve het formuleren
van regels en principes, is de menselijke ervaring verwoorden op een manier
die ons inzicht verdiept en ons oor voor situaties schoolt (P74)' De inspan-
ningen die wij verrichten om pijn, ziekte en dood uit te bannen, moeten geen
doel op zieh worden, dat uitgroeit tot de mythe van het onbegrensde zelf. Zij
moeten deel blijven uitmaken van een gemeenschappelijke cultuur waarin
mensen elkaar verstaan in het spreken over persoonlijke ervaringen en zin-
vragen zoals juist over pijn, ziekte en dood. Gemeenschappelijke zingeving
helpt mensen de beperktheid en kwetsbaarheid van hun doen en laten
beseffen, aldus Van Asperen.

Van Asperen en Nussbaum verwijzen impliciet naar de spanning en het tekort
van een systeemwereld-benadering, waar systeemeisen, rationele regels en
principes en daarmee verbonden taalgebruik, het primaat hebben. Zij pleiten
in hun theoretische beschouwingen voor een op de praktijk gerichte ethiek, en
stellen juist leefwereldervaringen centraal. Niet de regels en principes staan op



Ethiek in de spanning tussen systeem en leefwereld

de voorgrond, maar de mens in zijn pogingen om goed te leven. Ruimte voor
emoties en de mogelijkheid tot ethische reflectie die aansluit bij de concrete
ervaring zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot een afweging in moei-
lijke situaties. Deze inzichten bieden zieht op een benadering van ethische vra-
gen en problemen die wezenlijk anders is dan de regelethische. Voor de prak-
tijk van de gezondheidszorg zijn voor een dergelijk alternatief aanzetten
gedaan, beschreven in de zorgethiek.

2.3 De zorgethiek

De aanzet tot de ontwikkeling van de zorgethiek kwam van Cilligan (1982) in
haar kritiek op het werk (over de ontwikkeling van het morele oordelen) van
Kohlberg. Naast morele principes als rechtvaardigheid (Kohlberg), beschrijft zij
principes van verbondenheid, van zorgzaamheid en verantwoordelijkheid (Van
Osselen, 1989; Smits, 1997). Deze bredere opvatting van moraliteit is te her-
kennen in de zorgethiek, onder anderen door Tronto (1993) beschreven. Zij ont-
werpt in haar boek een morele en politieke theorie, waarin zorg als belangrijk-
ste betrekking tussen mensen en tussen mensen en hun omgeving, centraal
Staat. In haar benadering staan niet zo zeer de morele regels centraal, maar veel
meer de onderlinge betrokkenheid en de daarbij behorende kwaliteiten van
mensen om ethische problemen te herkennen en te weten hoe daarin te hande-
len. Waar de regelethische benadering is verbonden met het beeld van mensen
als onafhankelijke, rationele wezens, gericht op het nastreven van zelfgekozen
doelen, gaat de zorgethiek uit van een relationeel mensbeeld. Mensen zijn
afhankelijk van elkaar, zij hebben elkaar nodig om doelen te verwezenlijken.
Zorg is volgens Tronto een complexe praktijk, waarin mensen over specifieke
morele kwaliteiten moeten beschikken. Het vraagt van de betrokkenen niet
alleen professionele kennis en vaardigheden om de zorg te kunnen verlenen,
maar ook motivatie die in houding tot uitdrukking komt: een 'habit o/mina" om
te zorgen: To be a morally good person requires, among other things, that a
person strives to meet the demands of caring that present themselves in his or
her life' (Tronto, 1993, p.126). Het proces van zorgverlenen wordt door Tronto
beschreven in vier fasen, die zowel theoretisch als praktisch van aard zijn:
caring about, taking care q£ care-giving en care-receiving. Deze vier elementen
van zorg hangen met elkaar samen en zijn van elkaar afhankelijk. Zonder
'caring about', is er geen 'care-giving' of 'receiving'.

Caring about, zieh bekommeren om, zieh het lot aantrekken van, vraagt een
houding van oplettendheid, van aandacht om de (zorg)noden van anderen te
herkennen. Vanuit deze ethische optiek is het veronachtzamen van zorgbe-
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hoeften, het niet attent zijn op noodsignalen, immoreel gedrag. Nodig om deze
oplettendheid te ontwikkelen is, volgens Tronto, de mogelijkheid en de bereid-
heid van mensen eigen doelen en ambities (tijdelijk) opzij te zetten om ruimte
te maken en ontvankelijk te kunnen zijn voor de behoeften van anderen. Dat
betekent niet dat men zichzelf helemaal moet wegcijferen: 'After all, in order to
recognize that others have needs that are not being met, one needs to be in a
position to recognize others; this would mean that one's own needs have been
sufficiently met so that one is able to glance around and notice others' (p. 131).
Met andere woorden, het gaat er niet alleen om jezelf opzij te kunnen zetten, er
wordt een zekere rijpheid, levenservaring en levenskunst zoals hierboven
beschreven verlangd, waarin naast kennis en kunde een begrip gegroeid is van
de eigen vergankelijkheid en van de onmisbaarheid van de anderen.
Het tweede door Tronto genoemde element, 'tafemg care 0/', is verbunden met
de ontwikkeling van een gevoel van verantwoordelijkheid. De verantwoorde-
lijkheid van waaruit men zieh verplicht weet actie te ondernemen, een proces
in gang te zetten, de middelen ter beschikking te stellen waardoor de zorg kan
worden georganiseerd: 'Throwing money at a problem does not adequately
recognize all of the care that must accompany the translation of those resour-
ces into care-giving and care-receiving' (Tronto, 1993, p.138).

Met 'care-giving' is competentie verbonden. Tronto vindt het belangrijk, dat ook
gg de activiteit van de zorgverlening, de competentie daartoe, wordt gezien als

morele dimensie van zorg. Zij maakt dat duidelijk door te stellen dat de ver-
antwoordelijkheid niet stopt bij het herkennen van een zorgbehoefte en het ter
beschikking stellen van de zorgverlening. Het resultaat is even belangrijk. Het
beschikbaar stellen van zorgvoorzieningen als verpleeghuizen, hospices, zie-
kenhuizen en dergelijke zonder ook te zorgen voor voldoende en goed opgelei-
de zorgverleners voor de uitvoering van het werk, voldoet niet aan de eisen van
een zorgethiek.

Tenslotte gaat het ook om 'care-receiving', een begrip dat vaak ten onrecht ver-
bonden is met een idee dat diegenen die de zorg ondergaan passieve elemen-
ten zijn in het zorgproces. Care-receiving is verbonden met de morele kwaliteit
van responsiveness, responsiviteit. Hier komt de actieve rol in zieht van degene
die de zorg ontvangt. Ook de zorgontvanger draagt een verantwoordelijkheid,
namelijk om zo adequaat mogelijk inzicht te geven in de eigen zorgbehoeften.
Dit vraagt van zorgverleners een morele houding van bereidheid ontvankelijk
te zijn voor het perspectief van de ontvanger van zorg. Binnen een zorgrelatie
treedt naast automie de kwetsbaarheid en het bij anderen betrokken zijn van
mensen aan het licht. Het morele concept van responsiveness impliceert een
wederkerigheid tussen zorgontvanger en zorgverlener: de verantwoordelijk-
heid van de zorgontvanger zieht te houden op eigen zorgbehoeften en van de
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zorgverlener alert te blijven voor mogelijk misbruik van die kwetsbaarheid in
deze situaties. Responsiveness vraagt van zorgverleners te begrijpen wat de
behoeften zijn van zorgvragers, zonder dat zij er van uit gaan in Staat te zijn
zieh geheel in hun standpunt te verplaatsen.
De zorgethiek biedt in de siruatie van mevrouw Van Wendelen een nieuw per-
spectief, waarin de onderlinge betrokkenheid een belangrijke rol speelt en het
zorgproces een zoeken inhoudt naar de meest leefbare siruatie, in de weten-
schap dat die altijd voorlopig is en dat een definitief antwoord niet bestaat
(Widdershoven, 2000b).
Om haar siruatie te interpreteren en mogelijkheden te zoeken hoe ermee om te
gaan, wordt vanuit zorgethisch gezichtspunt geen stappenplan gevolgd. De
zorg wordt vanuit dit perspectief gezien als een antwoord op de vraag van de
ander (Widdershoven, 2000b). In het organiseren en verlenen van zorg gaat
het erom steeds te luisteren naar de behoefte van degene om wie het gaat, waar
de zorg en de aandacht naar uitgaat. Aandacht, veranrwoordelijkheid, deskun-
digheid en responsiviteit binnen de sociale werkelijkheid die elke siruatie
uniek maakt, geven richting aan het zorgproces. Een proces dat steeds de
inbreng van de ander, in dit geval mevrouw Van Wendelen, nodig heeft. Vanuit
haar vragen en behoeften wordt het zorgproces in gang gezet en de nodige des-
kundigheid ingeschakeld.
Dat vraagt voortdurende afstemming tussen de zorgverleners onderling en
tussen zorgverleners en patiente. Responsiveness en het daarmee verbunden
concept van wederkerigheid worden gezien als noodzakelijk elementen van
het gehele zorgproces. In dit licht vraagt de bezorgdheid van de arts over de
risico's die mevrouw loopt door af te zien van de door hem voorgestelde behan-
deling, een gelijkwaardige plaats in het gesprek over de inhoud van de te orga-
niseren zorg. Zijn deskundigheid en ervaring brengen het inzicht mee dat de
gevolgen van niet ingrijpen nieuwe en wellicht moeilijk behandelbare proble-
men kan opleveren in de nabije toekomst. Zorg als een gezamenlijke onderne-
ming vraagt van alle betrokkenen de inbreng van inzichten en ervaringen. Het
is daarbij echter volgens de zorgethiek niet voldoende na te gaan of mevrouw
voldoende is gelnformeerd over de mogelijkheden die er zijn haar leven te ver-
lengen, de kwaliteit ervan te verbeteren en over de mogelijke negatieve effecten
van behandelen of van juist niet behandelen. Belangrijk daarnaast is in een
gesprek met mevrouw en eventueel met haar kinderen en met andere zorgver-
leners, helder te krijgen wat het afzien van behandeling en het onafwendbare
sterven voor haar betekenen. Inzicht in haar beleving van de situatie zoals deze
zieh aan haar voordoet helpt, om te begrijpen wat zij nodig heeft. Na de inzet
van de pijnbehandeling heeft zij wellicht meer ruimte gekregen over het nade-
rende levenseinde na te denken en haar situatie te accepteren of om haar eer-
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dere behoeften in een ander licht te zien en bij te stellen. De wisselende stem-
mingen van mevrouw kunnen het lastig maken voor zorgverleners een een-
maal ingezet beleid door te voeren. Toch blijft het erom gaan naar haar te lui-
steren en serieus te nemen wat haar behoefte is. Dit door steeds opnieuw met
haar af te stemmen wat mogelijk is en wat goed is voor haar. Vanuit de zorg-
ethiek is dit een doorgaand proces in veranderende situaties.

2.3.1 Autonomie en fcivetsfeaarhe/d, posit/eye

Tronto's mensbeeld waarin kwetsbare afhankelijkheid en zelfredzame autono-
mie als gelijkwaardige en elkaar doordringende aspecten van het menselijk
bestaan worden gezien, wordt gesteund door Manschot (1997). Volgens
Manschot staat in de huidige inrichting van het leven, de zorg voor elkaar op
gespannen voet met opvattingen over het zelfbeeld van de vrije autonome
mens. Naast autonoom, is de mens ook een lichamelijk wezen. Kwetsbaarheid
en eindigheid zijn deel van zijn bestaan. Het belang dat in de huidige samenle-
ving wordt gehecht aan autonomie, zelfstandigheid en rationaliteit, leidt tot
steeds individuelere leefpatronen, waarin geen rekening wordt gehouden met
mensen die voor hun bestaan afhankelijk zijn van zorg voor anderen. Manschot
bekririseert de gangbare opvatting van autonomie in de gezondheidszorg, waar
de mens wordt gezien als zelfredzaam wezen en men het principe van informed
consent* en 'niet inmenging' huldigt. De zorg is erop gericht de mens 'zo zelf-
redzaam mogelijk' te laten zijn. Zijn afhankelijkheid moet zoveel mogelijk wor-
den beperkt. Eindigheid wordt vanuit deze opvatting van autonomie verbonden
met onvolkomenheid of gebrek (Manschot, 1997). In plaats daarvan pleit
Manschot voor een benadering waarin de kenmerken van het menselijk
bestaan juist geaccepteerd worden, namelijk dat mensen kwetsbare wezens zijn
en sterfelijk en dat mensen niet alleen op zichzelf zijn gericht maar altijd ook
op anderen zijn aangewezen. De ethische praktijk van de zorgverlening vraagt
om kwaliteiten als generositeit, vriendschap, solidariteit, liefde, berrokkenheid
bij anderen. In Manschots opvatting is autonomie een levenskunst, die ont-
springt aan het besef van de eigen vergankelijkheid en van de onmisbaarheid
van de anderen. Tegenover de opvatting van autonomie als negarieve vrijheid,
zoals in de regelethiek, staat autonomie als positieve vrijheid, waarbij de betrok-

4 Informed consent, een in de gezondheidszorg gangbare term voor het (meestal door medici)

verstrekken van informatie aan de patient en/of zijn familie, op basis waarvan door de

betreffende patient/of zijn vertegenwoordiger(s) zelfstandig een weloverwogen beslissing

(over bijvoorbeeld wel of niet behandelen) genomen kan worden.
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kenheid van mensen bij elkaar meer op de voorgrond staat. Steun en eventueel
ingrijpen van anderen betekent niet automatisch een inbreuk op deze autono-
mie (Tronto, 1993; Manschot, 1997; Widdershoven, 2000b).
In navolging van Socrates beschouwt Manschot erkenning van eindigheid als
een voorwaarde van autonomie. Mensen die afhankelijk worden genoemd
omdat zij op de zorg van anderen zijn aangewezen, kunnen in deze visie juist
autonomer zijn dan anderen, omdat zij nadrukkelijker met de kwetsbaarheid
van het leven zijn geconfronteerd. 'Onafhankelijk is de mens die zin kan geven
aan de eindigheid en de grenzen van het bestaan weet te integreren in de eigen
levensvoering. Afhankelijk is diegene die de grenzen van het lichamelijke mis-
kent of negeert' Manschot (1997, p.no). Onafhankelijkheid is volgens
Manschot het resultaat van inspanning, vorming, training en (levens)ervaring.

Mevrouiv Van A/phen is sinds twee welken in net hospice, zi/ fi/iit can darm-
fcanfcer. Mevrouw is een jaar 0/50, is getrowwd, zi; hee/t geen fcinderen.
De situatie is ernstig, er is sprafce von een totale darma/siuiting. Patiente is erg
zivak en moe. Ze Ztgt op een eenpersoonsfcamer. Gedurende de nacht hee/t ze
veel gebraafct, de inhoud van de darm die niet meer längs de normale weg het
lichaam fcan verlaten, ikowt eruit. 's Morgens /igt ze verzwafct en uitgeput in
bed, ze vraagt o/de arts fangs ivii fcomen.
Ze vraagt de arts om road. 'Wat moet ze doen? De he/e nacht is ze zo ziefe
geiveest, nu hee/t ze iveer een honger gevoel. Zai ze iets eten?'
Na /ichameli/fc onderzoefc iegt de arts utt dat mevroww zel/moet bes/issen. Zi;
kan geen uits/uitseJ geven: de darm is tveliswaar a/ges/oten, maar hoe vo/ledig,
dat is niet met zekerheid te zeggen. Het kan zijn dat het voedseJ ivaar ze trek in
hee/t een iveg vindt door de darm. Het kan ook zi/n dat het er van boven iveer
uitfcomt. De kans acht de arts^i/ty-Ji/fy
Weer vraagt mevroui«: Wat moet ik doen? Waarop de arts geduldig hetze//de
antwoord gee/t. Dit gesprek gaat zo een ti/dje door. Ook de verpieegkundige is
aanwezig en met veel geduid en toeivi/ding wordt mevrouiv duide/i/'fc gemaakt
dat zi/zel/mag beslissen.
Zi/ besloot nog wat te wachten.
Wanneer de arts en de verpleegkundige de kamer hebben verdaten, verzucht
mevrouw; "/e moet hier ook alles zel/beslissen/"

Uit het voorbeeld van mevrouw van Alphen komt een beeld van een praktijk
naar voren, waarin door de zorgverleners aan autonomie een hoge waarde
wordt toegekend. Men hanteert een autonomiebegrip, dat uitgaat van de vrije
en zelfstandige mens, in staat om zelf te beslissen en eigen doelen na te stre-
ven. Zorgverleners gaan ervan uit dat autonomie niet alleen een wenselijk.
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maar vooral een noodzakelijk aspect is van het menszijn. Gezond of ziek, auto-
nomie is een leidend principe, dat voor iedereen geldig is. Er wordt ruim-
schoots de tijd genomen om mevrouw van Alphen duidelijk te maken dat zij-
zelf moet beslissen. De wens van de patie'nte tijdelijk deze vrijheid op te geven,
omdat ze bang is voor de gevolgen van een verkeerde beslissing, of omdat ze
moe is en pijn heeft, geen kracht en moed om het heft in eigen handen te hou-
den, past niet in de opvattingen van deze zorgverleners. Tegelijk doen zij wat
zij eigenlijk niet willen: voor hoar beslissew. Mevrouw van Alphen voelt zieh in
de steek gelaten, ze wordt alleen gelaten met haar vragen. Zij moet uiteindelijk
zelf beslissen wat ze gaat doen: haar honger stillen en wat eten, of er van afzien
omdat ze bang is weer te gaan braken.

Of men hiermee werkelijk recht doet aan de autonomie van de patient, is in het
licht van een bredere opvatting van autonomie de vraag. Manschots pleidooi
voor een benadering waarin de kwetsbaarheid van mensen wordt geaccepteerd
en waarin plaats zou moeten zijn voor de afhankelijkheid en het in sommige
situaties op de zorg van anderen te zijn aangewezen, vindt in de hier beschre-
ven praktijk geen weerklank.

2.3.2 D/o/oog o/s basis fan a*e zorgeth/efr

7»
Ethisch theoretische stromingen leveren geen concrete oplossingen voor pro-
blemen in een individuele zorgpraktijk. Het bestuderen van deze theorieen,
het eigen maken van de ideeen, biedt mogelijkheden om inzicht te krijgen,
wegwijzers te vinden voor het denken en handelen. In de praktijk van de dage-
lijkse zorgverlening zijn mensen, die zijn betrokken bij 'goede' zorgverlening
er steeds op aangewezen de vertaalslag te maken naar de individuele praktij-
ken en de problemen waarmee men steeds opnieuw en steeds weer anders,
wordt geconfronteerd.
Vanuit de regelethiek benadert men de (zorg)praktijk op een rationele wijze.
Ethische problemen worden herleid tot in het geding zijnde prineipes. De
vraag rijst wat volgens deze principes kan en geoorloofd is. De prineipes zijn
bindend en sturen het beslissingsmodel. Een stappenplan biedt uitkomst in
moeilijke situaties (Widdershoven, 2000b).
Het zorgethisch perspectief benadert de praktijk als een sociale werkelijkheid,
waarin mensen bij elkaar betrokken zijn (Tronto, 1993; Walker, 1998). In de
praktijk van de palliatieve zorg gaat het om zorgrelaties. In elk van die zorgre-
laties speelt de achtergrond, de belevingswereld en de geschiedenis van de
betreffende patient een belangrijke rol bij het interpreteren en verstaan van
zorgbehoeften. Niet alleen door een rationele afweging van feitelijkheden,
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maar vooral ook door met elkaar in gesprek te gaan, proberen de partners in
deze zorgrelatie tot consensus te komen over wat de behoeften en mogelijkhe-
den zijn in specifieke situaties. Voor zorgverleners betekent dit aansluiting
zoeken bij de leefwereld, het perspectief van de patient en het voor hem of haar
transparant maken van ondoorzichtige processen van de zorgverlenerstraditie
(Begeman, 1995)- Dit is een hermeneutisch proces, waarin dialoog en weder-
kerigheid voorwaarden zijn voor het verstaan en begrijpen van zorgbehoeften
en ethische problemen die zieh kunnen voordoen.

Het gaat hier om de vraag welke behoeften er zijn voor de betrokkenen in de
praktijk, welke zorg men in de verschillende en veranderende situaties nodig
heeft. Door uitwisseling van perspectieven kan men tot overeenstemming en
oplossing van het probleem te komen. Het dialogisch perspectief van de zorge-
thiek is niet als zodanig door Tronto uitgewerkt. Communicatie en overleg zijn
echter geintegreerd in het door haar beschreven zorgproces. Niet de zorgverle-
ner bepaalt welke zorg, welk handelen of juist nalaten van handelen, bijdraagt
aan de kwaliteit van het leven of van het stervensproces. De zorgvrager, de
patient om wie het gaat, draagt een eigen verantwoordelijkheid. Zorgverlenen
vanuit het perspectief van de zorgethiek, vraagt om zowel om een attent zijn,
een verstaan en juist interpreteren van de Signalen, als om reflectie en respons

door degenen om wie het gaat. Zorg wordt gezien als een gezamenlijk proces
met een dialogische structuur. _,
De regelethiek daarentegen, structureert het denk- en overlegproces in de rich-
ting van mogelijke oplossingen. Communicatie neemt ook hier een belangrij-
ke plaats in, maar het is de zorgverlener, die het overzicht heeft, en de moge-
lijkheden om met het probleem om te gaan afweegt om het resultaat voor te
leggen aan de patient. De dialoog staat minder op de voorgrond. De prineipes
liggen vast, het zijn de mogelijkheden en tegelijk de grenzen om ethische vra-
gen en problemen te herkennen en ermee om te gaan. De regeis en criteria die
in de regelethiek geldig zijn, zijn verankerd in het rechtssysteem van de
Westerse samenleving, en geven daarmee ook de kaders, de ruimte aan waar-
binnen het ethisch handelen plaatsvindt. Met andere woorden, regels en prin-
cipes functioneren als basis voor formele procedures die oplossingen bieden
voor de ethische vragen en problemen waarmee men zieh ziet geconfronteerd.

2.3.3

De dialogische benadering vindt zijn filosofische grondslag in de hermeneu-
tiek. Hermeneutiek interpreteert menselijke uitingen. In Gadamers (1986)
opvatting van hermeneutiek nemen wederkerigheid, relationele verbonden-
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heid, praktijk en evaring een centrale plaats in. Gadamer gaat ervan uit dat wie
interpreteert, een relatie aangaat met de wereld, de persoon(en), die hij tracht
te begrijpen. Hermeneutiek zal een belangrijker rol speien naarmate in de
samenleving pluralisme en relativisme toenemen. Juist nu door de toegeno-
men kennis op gebied van wetenschap en techniek elk inzicht in onszelf en in
onze plaats in de samenleving discutabel, dus onzeker is geworden, krijgt het
hermeneutisch begrijpen onvermijdelijk met vragen van zinverlies en zinge-
ving te maken (Gadamer, In: Begeman, 1995). Opvattingen en redeneringen
van zorgverleners, worden vanuit de hermeneutiek gezien als uitingen van
ervaringen, die een onderdeel vormen van een historische context of praktijk
(Gadamer, 1989; Widdershoven, 2000b). Ervaring is de bagage die mensen
nodig hebben om te kunnen leren, om situaties of menselijke uitingen te her-
kennen of zieh te verwonderen over situaties of uitingen die anders zijn.
Ervaring betekent dat mensen over een bepaalde voorkennis beschikken.

Mevrouiv Van AipHen ste/de de vraag: "Wat moet ifc doen?" Doordat de prq/es-
sionais aJ/een reageerden op de medische o/zorgtechnische leant vaw de vraag
en i>asthie/den aan de eigen opvatting van autonomie, iverd de beiawgnjkste
/oding van de vraag, de eigenlijfce behoe/te ivaar mevrouiv Van Alphen op dat
moment mee zat, genegeerd. Namehjfc de onderiiggende existentie/e vraag: "Zie

_. hoe ifc erbt/ Jig, he/p me, ifc ben bang, machtefoos en ivanhopig." Eigen existen-
tieie vragen en ervaringen werden buiten schot gehowden, beivustzi/n ervan had
ive//icht voor aans/uiting fcunnen zorgen en fcunnen heipen by begnj'pen van
haar diepere behoe/ten.

Zonder voorkennis is interpretatie, het vinden van betekenis niet mogelijk.
Mensen zijn zieh vaak maar gedeeltelijk van de eigen voorkennis bewust, maar
iedereen beschikt er over. Alleen al door de gesitueerdheid in de eigen eultuur
en in de eigen levensgeschiedenis. Levenservaring en ook professionele ken-
nis, opgedaan door Studie en praktijk, zijn onderdeel van deze menselijke
bagage. De nadruk die Gadamer op openheid legt, is te vergelijken met
Tronto's begrip van attentiveness. De zorgbehoeften van anderen te kunnen
zien of herkennen, vereist een openheid, een attent zijn naar die anderen.
Mensen die menen dat hun bagage compleet is, die niet gemotiveerd zijn tot
een dergelijke houding, ontnemen zieh de mogelijkheid zieh te verwonderen
en te leren. Zij zullen zorgvragen die niet passen in hun perspectief en hun
ervaring, niet opmerken of begrijpen. Gadamer gebruikt voor het proces van
kennisgroei de termen 'werkingsgeschiedenis' en 'horizonversmelting'. Beide
termen wijzen op de mogelijkheid van een steeds doorgaand proces (werkings-
geschiedenis) van verandering van kennis en inzicht.



2 Ethiek in de spanning tussen systeem en leefwereld

Herkenning van de behoe/te van mevrouw Van A/phen zou het begin van een
gesprek hebben betefcend over hoe daaraan tegemoet te körnen. Het bieden van
mense/i/fce nabi/heid, het erkennen van haar angst zouden de horizon van
zowei zorgver/eners a/s van mevrouu> Van A/phen hebben verbreed en haar het
gevoe/ hebben gegeven gehoord te worden.

Als het de deelnemers aan dat proces lukt elkaar te begrijpen, verwerven zij
daarmee een gedeeld inzicht, dat hun eerdere inzicht en opvattingen bijstelt.
Met andere woorden, elke deelnemer begint aan dat proces vanuit de eigen
kennis/ervaringsachtergrond (horizon), en als het gesprek lukt en daardoor
nieuwe kennis ontstaat, treedt horizonversmelting op, een gezamenlijk nieuw
inzicht in de situatie.

Deze hermeneutiek is niet voorbehouden aan zorgverleners en patienten. Op
alle terreinen van wetenschap, kunst en praktijk kunnen deze processen
plaatsvinden. Zo biedt de hermeneutiek de onderzoeker ook mogelijkheden de
opgedane kennis in verband te brengen met theoretische uitgangspunten, de
voorkennis waaruit hij werkt en handelt, om niet alleen zijn eigen inzicht,
maar mogelijk ook die theorieen die hij aanhangt, bij te stellen (Begeman
1995). De horizonversmelting, de overeenstemming als resultaat van de dia-

loog, houdt een verandering in voor alle partijen in dat gemeenschappelijke
proces, 'waarin men niet blijft wie men was' (Gadamer, 1989; Widdershoven, _-
2000b). Het dialogisch perspectief van de hermeneutiek wordt niet als zoda-
nig door Giddens genoemd of uitgewerkt. Toch is dit met zijn begrip /i/e-po/itics
goed te verbinden. Life politics is een 'politics' van keuzen maken en van het
nemen van beslissingen. Het gaat daarbij vooral om hoe deze keuzen en beslis-
singen de eigen identiteit beinvloeden, om morele en existentiele vragen. De
ontwikkeling van die identiteit is een reflexief proces. Om ervaringen, verande-
rende omstandigheden of problemen waarmee men wordt geconfronteerd te
kunnen begrijpen en een plaats te geven in het eigen levensverhaal, moet men
er een relatie mee aangaan. Het is een proces van vragen stellen, discussies
aangaan en antwoorden vinden in interactie met de omgeving en de mensen
die daarin een rol speien.

2.3.4 De zorget/irefc ;n het spann/ngsye/d tussen systeem en
/ee/ivere/d, sterfce en /ctvetsbare kanten fan de zorgeth/ek

De zorgethiek sluit meer dan de regelethiek aan bij de praktijk waar mensen
op elkaar zijn aangewezen en waar ruimte is voor de persoonlijke beleving van
waarden die in het geding zijn. Uitgangspunt van de zorg is de behoefte van de
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ander. De patient is een partner in het gesprek over wat wel of juist niet bij-
draagt aan zijn of haar welbevinden. De praktijkgerichtheid biedt mogelijkhe-
den voor de 'veelstemmigheid' van dat overleg.
Door het omarmen van relationele betrokkenheid en leefwereldervaringen,
bestaat het risico van isolement en blijven leefwereld en systeem van elkaar
verwijderd. De praktijk van de zorgverlening bevindt zieh op het snijvlak van
leefwereldervaringen en systeemeisen en het is de vraag of de zorgethiek met
haar nadruk op relationele betrokkenheid, zorg en verantwoordelijkheid niet te
veel de regeis en grenzen, die onlosmakelijk en noodzakelijk ook met die prak-
tijk als systeem zijn verbünden, verwaarloost.

Daamaast gaat de zorgethiek uit van menselijke kwaliteiten die niet voor ieder-
een unproblematisch zijn in een cultuur die wordt gedragen door kennis, ratio-
naliteit en juridische regeis. Communicatie over datgene wat voor individuen
grote waarde heeft, het nadenken en ter sprake brengen van morele problemen
en existentiele vragen en zienswijzen, vraagt van mensen naast deskundigheid
een groot invoelend vermögen en een behoorlijke bagage aan levenservaring
en communicatieve mogelijkheden. Vanuit Giddens Ii/e-po/itica/ perspectief
kunnen hier parallellen getrokken worden. Ook hij wijst er op dat het stellen
van morele en existentiele vragen, verbonden met de keuzen over 'hoe te
leven', 'hoe zorgverlener te willen zijn', is verbonden met discussie en strijd
(Giddens, 2001, p.214 ev.). Niet gemakkelijk dus. Het reflexieve process waarin
identiteit tot ontwikkeling komt, 'the narrative 0/se(/-idewtity' is kwetsbaar en
vindt plaats tegen de achtergrond van dagelijkse (leefwereld)ervaringen en de
beperkingen van abstracte Systemen. Voor de ontwikkeling van de eigen iden-
titeit zijn intersubjectieve relaties belangrijk. Het eigen levensverhaal is ver-
bonden met levensverhalen van anderen.

Begrippen als dialoog, consensus, leren en horizonversmelting verwijzen naar
een ideale situatie waarin dat allemaal mogelijk is. Echter niet altijd zal het
gesprek overeenstemming of'horizonversmelting' opleveren. Dit kan verschil-
lende oorzaken hebben. Soms is meer tijd nodig, soms ook liggen de ervarin-
gen, de opvattingen van waaruit men vertrekt gewoon te ver uiteen. In de
moderne samenleving met zijn expertsystemen en gelaagdheid van de bevol-
king naar leeftijd, opleidingsniveau, sociale klasse, en andere met macht en
status verbonden krachten, is het niet verwonderlijk dat afhankelijk van de
positie die men inneemt anders gedacht wordt over rationele oplossingen van
morele problemen tussen mensen (Walker, 1998). Ongelijkwaardige verhou-
dingen tussen gesprekspartners kunnen het voeren van een dialoog in de weg
staan. Ook kan men tegen fysieke grenzen aanlopen door beperkte beschik-
baarheid van middelen, of wanneer voorzieningen tekortschieten. Een voor-
beeld is het probleem van 'het verkeerde bed':
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/n een hospice worden patienten opgenomen in de laatste ̂ äse van hun (even.
Soms is de opname ti/deiyfc, om pi/nbestnj'ding in te ste/len, een nieuive balans
te vinden en daama weer naar huis te gaan. Vaafc echter is het hospice een
laatste verblij/plaats voor mensen ivaar zt/ zuilm overlyden. £en van de gang-
bare opnamecriteria is dat er sprafce is van een levensvenvachting van niet
meer dan drie maanden. Ervaring hee/t echter geleerd dat dit moeili/fc van te
voren precies is vast te steifen. Patienten fcomen vaafc in siechte üchameJi/fce
conditie naar het hospice en fcunnen daar, door de behandeling en verzorging,
iveer opfcnappen waardoor hun situatie zieh stabiliseert. Het overlyden is win-
der acuut aan de orde. Als de opname daardoor een Jangere ti/dsperiode in
beslag gaat nemen en de zorg oofc elders fean worden verleend, dan fean men
aan de patient voorstellen terug naar huis te gaan, dan u>ei te worden overge-
plaatst naar een verpleeghuis. Dat laatste betefcent een vaafc terugkerend pro-
bleem in het hospice, omdat de meeste mensen erg opzien tegen een nieuive
opname. Zy hadden venvacht in het hospice te Wi/ven tot aan hun overli/den.
Bovendien hee/t het verpleeghuis by veel mensen een negatie/imago, is opname
in een verpleeghuis een schrikbeeid voor zowei de patient als voor de Jämilie.

In dit soort situaties is het wel mogelijk de dialoog aan te gaan, ook is het
mogelijk dat overeenstemming wordt bereikt ten aanzien van de zorgvraag en
ten aanzien van wat het meest wenselijk is in de gegeven situatie. Daarmee __
omgaan wordt bemoeilijkt door de systeemeisen, de rationele regels die ver-
bonden zijn met de organisatie van het zorgsysteem en de instandhouding
ervan. Het systeem Staat hier los van de leefwereld, van de ervaringen en
gevoelens van mensen die in deze situatie verzeild raken. Bedenkingen die zij
hebben worden wel gehoord, een goed antwoord is nauwelijks mogelijk. De
ruimte om die meest wenselijke oplossing te realiseren wordt beperkt door
beschikbaarheid van schaarse middelen en door de opvattingen en de regelge-
ving binnen de gezondheidszorg. Deze beide, de beschikbaarheid van midde-
len, en de opvattingen ten aanzien van zorgbehoeften en zorgaanbod, van
waaruit regels en procedures zijn vastgesteld, bepalen voor een groot deel het
beleid.
De in de praktijk aanwezige randvoorwaarden, maken een werkelijk effectieve
zorgethische benadering van die praktijk problematisch. De regels van de orga-
nisatie en de binnen het gehele gezondheidszorgsysteem geldende afspraken
en procedures zetten voor een deel de relationele en op communicatieve ver-
houdingen gebaseerde zorgethiek buiten spei. Een regelethische benadering
sluit hierbij beter aan.
Habermas' kritiek op de hermeneutiek van Gadamer is voor een deel hierop
gebaseerd (Van Osselen 1989; Begeman, 1995). Gadamer ziet het gesitueerd
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zijn in een praktijk, in een traditie, als noodzakelijke voorwaarde om het
gesprek aan te kunnen gaan. Waar bij hem het vooroordeel, gebaseerd op ken-
nis, ervaring en traditie, dient als startpunt om vragen te stellen aan de praktijk
(Widdershoven, 2000b), stelt Habermas dat diezelfde praktijk zieh in veel situ-
aties zodanig heeft verzelfstandigd, dat zij geen vragen, geen vrije communica-
tie of dialoog toelaat. Hij waarschuwt voor een 'schijneonsensus' (Begeman,
1995) waar overeenstemming plaatsvindt op basis van procedurele regels.
Waar moeilijke ervaringen van mensen waarvoor zij hulp zoeken, worden ver-
taald in technische problemen en de context van de leefwereld buiten beschou-
wing blijft. Dat is misschien ook wat mevrouw Van Alphen overkwam. De
vraag die zij uitte was verpakt in woorden van het systeem, een 'veilige' code
die iedereen verstaat: Wat moet ik doen? Eten of niet eten? Professionele uitleg
moet haar de informatie geven om zelf een beslissing te nemen. Daar is men
het over eens. Ze blijft echter eenzaam achter met haar ervaringen van die
nacht die haar hebben uitgeput en geconfronteerd met existentiele vragen, met
angst en eenzaamheid.

2.4 Ethiek en pall iat ieve zorg op het snijvlak van systeem
en leefwereld

De palliatieve zorg die zieh losmaakte uit het gezondheidszorgsysteem om een
praktijk te realiseren waarin niet de regels en het regelen centraal staan, maar
het meer gaat om de interpersoonlijke relaties van betrokkenheid en zorg,
balanceert op het snijvlak van systeem en leefwereld. Om de eigenheid te
bewaren is een ethiek nodig die de basale ideeen van de palliatieve zorg in de
praktijk levend houdt en blijft voeden. In die praktijk heeft de palliatieve zorg
te maken met regels en eisen van het (gezondheidszorg)systeem waarbij ze
aansluiting moet zoeken om haar voortbestaan veilig te stellen. Twee potentie-
le kandidaten voor een ethiek van de palliatieve zorg zijn de regelethiek en de
zorgethiek. De regelethiek biedt regels en principes als houvast om ethische
problemen te herkennen en om na te gaan hoe te handelen. Het is een ratio-
nele benadering die aansluit op de systeemwereld. De zorgethiek is verbunden
met een grondhouding van relationele betrokkenheid en zorg en is meer ver-
bonden met de context van de leefwereld. Zorgethiek lijkt beter aan te sluiten
bij het begrip li/e-politics, de ontstaansgeschiedenis en uitgangspunten van de
palliatieve zorg, maar dreigt zieh te isoleren van het systeem waardoor de span-
ning tussen systeem en leefwereld intact blijft.

De regelethiek rieht zieh op mensen in moeilijke en ellendige siruaties. Het is
ook een ethiek die bijdraagt aan emancipatie. Tegelijk is de regelethiek deel
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geworden van een systeem dat de ervaringen, de emoties en existentiele vra-
gen, de levensgeschiedenis en hoe die doorwerkt in de beleving van mensen,
buiten de rationele discussie houdt over wat goede zorg en wat kwaliteit van
leven is, of wat wenselijk is in specifieke situaties voor individuele patienten.
Waar de regelethiek teveel het systeem wordt ingetrokken, gebeurt het tegen-
overgestelde met de zorgethiek die zieh teveel lijkt terug te trekken in de leef-
wereld waardoor zij, praktijkgericht als ze is, toch daarvan geisoleerd dreigt te
raken. Tronto houdt een pleidooi voor een (zorg)ethiek, die deel uitmaakt van
een politiek bewustzijn. Haar pleidooi wordt onderschreven door anderen zoals
Manschot (1997) en zijn opvatting over autonomie waarin naast zelfredzaam-
heid een belangrijke plaats is ingeruimd voor kwetsbaarheid en eindigheid en
het bij anderen betrokken zijn. Waar bij Tronto het concept zorg centraal staat
in het bij elkaar betrokken zijn, wordt dit concept door Manschot verbonden
met het vocabulaire van de vriendschap.'Vriendschappelijke zorg is niet gericht
op rechtstreekse leniging van behoeften. Zij rieht zieh op de bevordering van de
existentiele autonomie van de ander' (Manschot, 1997, p.114 e.V.). Verkerk
(2000) en Walker (1998) gaan uit van een (zorg)organisatie als praktijk van ver-
antwoordelijkheid, waarin deelnemers gezamenlijk handelen en betrokken zijn
bij elkaar. 'Een zorgpraktijk is niet alleen een antwoord op kwetsbaarheid, maar
brengt zelf op haar beurt kwetsbaarheid voort' (Verkerk, 2000, p. 119). Een
zorginstelling als verantwoordelijkheidspraktijk organiseert de zorg op een -_
wijze die ruimte biedt voor de ethische dimensies van het werk waardoor ethiek
een geintegreerd deel uitmaakt van kwaliteit en beleid van de instelling.
Van Asperen (1993) vergelijkt het beoefenen van de regelethiek met expertge-
drag van een grammaticus en zegt: 'Hoewel het onder woorden brengen van
niet goed gearticuleerde regeis een rol speelt in de ethiek, denk ik dat het
slechts een deel kan zijn van een interessante reflexieve praktijk' (p.74). Naast
kennis en inzicht is de menselijke ervaring belangrijk. Het brandpunt van
ethiek, aldus Van Asperen, is niet de vraag wat de juiste handeling is, maar de
vraag wat voor soort mensen we moeten zijn en wat voor soort leven we moe-
ten leiden. Zij pleit voor de mogelijkheid de ethische theorie die zieh rieht op
rationele verheldering van morele argumenten te verbinden met een theorie
die de menselijke ervaring aan het woord laat.

2.5 Samenvatting

Palliarieve zorg is ontstaan en tot ontwikkeling gekomen uit onvrede met het
systeem waarbinnen de zorg voor stervenden beschikbaar was. Die start en
ontwikkeling vond plaats buiten het gevestigde systeem van de gezondheids-



Zorg op de grens

zorg in Nederland en werd gedragen door particulier initiarief. Tegelijk blijft zij
voor haar (voort)bestaan en beschikbaarheid afhankelijk van dat voorzienin-
gensysteem en zoekt daar dan ook aansluiting bij. Een proces dat inmiddels
zowel vanuit de overheid als vanuit de verschallende palliatieve zorgorganisa-
ties wordt gestuurd en in een afrondende fase verkeert. Om te voorkomen dat,
onder de druk van systeemeisen de eigenheid van de palliatieve zorg onder
druk komt te staan en verloren gaat, is het ontwikkelen van een eigen ethiek
belangrijk. Een ethiek die de spanning tussen systeemeisen en de leefwereld-
context goed uitwerkt en de uitgangspunten van de palliatieve zorg levend
houdt. Hiertoe werden twee ethisch theoretische Stromingen voor het voetlicht
gebracht, de regelethiek en de zorgethiek.

De regelethiek benadert de praktijk vanuit algemeen geldende principes. In
ethisch moeilijke situaties moet worden nagegaan welke principes in het
geding zijn, om van daaruit tot een oplossing te komen. Vanuit de regelethiek
Staat de dialoog minder op de voorgrond. Soms ligt de regie meer bij de
patient, soms bij de arts. De patient beslist weliswaar zelf, maar op basis van de
informatie die de arts cq. zorgverlener verstrekt.

De zorgethiek ziet de praktijk van zorgverlenen als een proces met een dialogi-
sche structuur. Zorgverlener en patient staan in een relatie met elkaar, zijn op
elkaar aangewezen om tot gezamenlijke interpretatie van de situatie te komen
en oplossingen te vinden. Het in de regelethiek belangrijke concept van auto-
nomie wordt vanuit de zorgethiek anders ingevuld. Niet alleen onafhankelijk-
heid en zelfbepaling, ook kwetsbaarheid en eindigheid maken een geinte-
greerd deel uit van het menselijk bestaan. Autonomie betekent ook inhoud en
betekenis kunnen geven aan het eigen bestaan. Mensen zijn in hun autonomie
bij elkaar betrokken, steun en eventueel ingrijpen van anderen betekent niet
automatisch een inbreuk op deze autonomie (Tronto, 1993; Manschot, 1997;
Widdershoven, 2000b).

Bij het uiteenzetten van de beide ethische Stromingen ging het om de vraag of
er een ethiek is die de spanning tussen systeem en leefwereld goed uitwerkt en
draaglijk maakt zodat men er praktisch mee kan omgaan. De regelethiek heeft
met de nadruk op autonomie en rechtvaardigheid bijgedragen aan emancipatie
en biedt met haar uitgangspunten houvast in moeilijke situaties. Door de
nadruk op individuele rechten en plichten, rationalisering en juridisering, ech-
ter op een wijze die heel dicht ligt bij het systeemdenken. De zorgethiek kijkt
niet zo zeer naar regeis maar meer naar de behoeften van het individu, waarbij
het niet alleen gaat om rationele maar ook om emotionele en existentiele
dimensies. Zorgethiek Staat daarmee dichter bij h/e-po/itics en de basale waar-
den van de palliatieve zorg, echter op een zodanige manier dat ze te veel de
leefwereld wordt ingetrokken en zieh dreigt te isoleren van het systeem.
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De zorgethiek noch de regelethiek lijken ieder op zieh voldoende bij te dragen
om de spanning tussen leefwereldervaringen en systeemeisen te overbruggen
en de palliatieve zorg daarmee een fundament te verschaffen om haar eigen-
heid te bewaren op dat snijvlak van eisen, behoeften en verantwoordelijkheden
waarin de praktijk van deze zorg zieh afspeelt. Tronto pleit voor een ethiek die
deel uitmaakt van politieke theorie en politiek bewustzijn. Haar theorie van
zorg is verbonden met het uitgangspunt dat de mens naast een autonoom ook
een kwetsbaar en afhankelijk wezen is. De scheiding tusen publiek en prive en
de nadruk op het belang van algemene (regelethische)pricipes draagt bij tot
veronachtzaming van leefwereldervaringen en behoeften, waarden die in de
dagelijkse zorgpraktijk om aandacht vragen (Tronto, 1993). Een ethiek, die
rationele verheldering van morele argumenten verbindt met menselijke erva-
ringen waarin emoties en existentiele vragen een rol spelen en waarin het con-
cept van autonomie breed wordt opgevat, is een suggestie die nog veel vragen
oproept.

Belangrijke voorwaarde om ethiek in de praktijk vorm te geven, is communi-
catie. Een concept dat in het volgend hoofdstuk verder wordt uitgewerkt.
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Beperking

Er is nog slechts
een tijd van voor
en nadat het
gebeurde
dat door de last van
alles wat ik zag
de aarde scheurde,
steen voor steen.

En in de kantelende
wanden zoeken
handen sporen
van verstoorde
beeiden,
wat glad en gaaf was
is verbrokkeld,
steen na steen.

Tastend blijf ikaan
het werk,
omarm de muren,
elke steen, breek mezelf
door alles heen.
Mocht de wereld ooit
vergaan, ik blijf
voor jou

in beeld.





3 Ethiek in de praktijk: Communicatie
in het spanningsveld tussen systeem
en leefwereld

Crito asfcs Socrates: "Don't you Have a duty to save yowr Ji/e t/you can?' Socrates:

'The point, my dear Crito, is not simply to live, but to live weW" (Moody, 1992).

3.1 Inleiding

De spanning tussen leefwereldervaringen en behoeften en systeemeisen zet
het herkennen van en het spreken over morele en existentiele ervaringen
onder druk. Daarom moet worden gezocht naar voorwaarden en mogelijkhe-
den om ethiek in de praktijk vorm te geven op een wijze die ruimte biedt aan
de ervaringen, behoeften en achtergronden van mensen in moeilijke situaties
en die oog heeft voor de regels en normen van de (systeem)context waarbinnen
die situaties plaatsvinden. Om te begrijpen waar het om gaat, wat die ervarin-
gen en behoeften zijn en wat de betekenis en reikwijdte is van de systeemei-
sen, is communicatie vereist. Het omgaan met de grenzen van het menselijk
bestaan en met de beperkingen van het spreken daarover, roept emoties en
existentiele vragen op voor patient en familie, maar ook voor zorgverleners. De
rol van communicatie is echter vaak beperkt. Niet alleen kent het verbaal onder
woorden brengen van emoties, gevoelens, ervaringen, grenzen, soms is in het
geheel geen communicatie met de patient meer mogelijk.
In dit hoofdstuk gaat het over de rol van communicatie. Waarom communica-
tie belangrijk is en waarom soms ook moeilijk. Het gaat over de functie van
communicatie in de praktijk van zorgverlenen en de vraag hoe die communi-
catie te organiseren zodat de normatieve uitgangspunten van de zorg levend
blijven. Voor de praktijk van palliatieve zorgverlening zijn communicatie en
ethiek belangrijk. Ethiek in de praktijk vraagt om ruimte voor het organiseren
van structurele vormen van communicatie en reflectie. Het creeren van rand-
voorwaarden voor een klimaat waar open communicatie en terugkerend over-
leg mogelijk is, is een belangrijke taak van organisaties. Ingegaan wordt op de
vraag hoe ethiek zieh in de praktijk zou kunnen ontplooien en ontwikkelen.
Wat daarvoor nodig is en wat er moeilijk aan is. Niet alleen op het microniveau
van zorgverleners en patient waar leefwereldervaringen een grote plaats inne-
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men en mensen geconfronteerd worden met emoties en existentiele vragen,
maar ook op het mesoniveau van het management en het macroniveau van
regelgeving en overheid, waar juist de systeemwerking explicieter op de voor-
grond Staat. De spanning tussen systeemeisen en leefwereldervaringen en
behoeften, is een thema dat de drie theoretische hoofdstukken met elkaar ver-
bindt.

3.2 Communicatie in de praktijk

De waameming en interpretatie van problemen en behoeften en het omgaan
met moeilijke situaties wordt meer dan door rationele regels, gestuurd door
eerdere ervaringen, de betekenis die die ervaringen hebben gekregen in het
eigen leven en het gedeeld begrip dat zij opleverden. Het omgaan met en ver-
staan van de ethische dimensies van de praktijk vereist communicatie en
reflectie: 'To know what general norms or values mean in situations now
requires appreciating how these have been applied and interpreted before, wit-
hin individual and social histories. Narrative construction allow us to take
thought backwards in these ways, and then forward to explore the costs and
consequences of moral choices for individuals and between them' (Walker,

86 1998. P- 69).
De behoeften van mensen die het sterven onder ogen zien verschillen niet
zoveel van die van mensen die gezond zijn. Ieder mens verlangt naar liefde,
genegenheid, veiligheid, waardigheid en geborgenheid. Het zijn niet deze
basisbehoeften die verschillen tussen mensen met een langer of korter levens-
perspectief, maar de omstandigheden. Bij stervenden worden veel van deze
behoeften vaak gertegeerd, of krijgen minder prioriteit (Van Orshoven, 1996,
p. 185). De zorgverlening voor patienten in de laatste levensfase houdt een con-
frontatie in met meer dan alleen lichamelijk lijden. Het leven van terminale
patienten Staat in het licht van de eindigheid, de betekenis daarvan dringt zieh
op aan alle dimensies van het bestaan en uit zieh in pijn soms of in gebaren, in
aanvaarding en ook in onrust, in het stellen van vragen en in het verteilen van
(levens)verhalen. Het onder woorden brengen van wat werkelijk benauwt en
mensen bezighoudt is voor velen van hen moeilijk, waardoor men is geneigd
taal of Symbolen te gebruiken, waarvan men aanneemt dat deze in ieder geval
gehoord en begrepen zullen worden en waar 'iets aan gedaan kan worden'.
Patienten proberen aandacht te vragen voor dieper liggende emoties of proble-
men, in de taal die zij beschikbaar hebben.

Veel communicatie is non-verbaal. Dat betekent dat zorgverleners mede zijn
aangewezen op het verstaan van betekenisvolle gebaren, of symbolisch taalge-
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bruik. Keirse (1996) spreekt van verschillende talen waarin de patient commu-
niceert: het gewone spreken, niet-verbale symbooltaal en verbale symbooltaal.
Met beeiden en Symbolen tast de patient en/of zijn familie de luisterbereidheid
van anderen af. Existentiele vragen en onzekerheden zijn vaak moeilijk onder
woorden te brengen. Veel mensen, die het sterven onder ogen moeten zien,
zijn bang. De angst is vaak moeilijk te specificeren. Sommigen zijn bang om te
stikken of om pijn lijden. Er is angst voor het onbekende, voor verlies van con-
trole, of voor wat er na het sterven gebeurt. Angst heeft invloed op de kwaliteit
van het leven, ook pijnbeleving kan er door beinvloed worden (Van Orshoven,
1996, De Nijs, 2000). Typisch voor veel patienten is volgens Zylicz (1998), dat
deze negatieve ängstige gevoelens verbonden zijn met eerdere ervaringen, met
sterfgevallen in de familie, of verhalen van anderen. 'Men fear death as child-
ren fear to go in the dark and as that natural fear in children is increased with
tales, so is the other' (Spiers, 1997).

Sommige angsten zijn unrealistisch, zoals de angst levend te worden begraven.
Over deze angsten en ervaringen is vaak lang niet gesproken, het zijn pijnlijke
plekken geworden, weggestopt omdat er in het dagelijks leven vaak weinig
ruimte is om stil te staan bij vragen over sterven en angst. De taal ontbreekt
daarvoor ook vaak omdat mensen deze ervaringen niet of te weinig met ande-
ren hebben kunnen delen. Dit mede als gevolg van het rationaliseringsproces

en het uit elkaar groeien van de systeem en leefwereld waarin mensen functio- g_
neren en samenleven (Habermas, 1981; Giddens, 2001). Geconfronteerd met
het eigen naderend levenseinde komen de vroegere ervaringen vaak weer in
alle hevigheid naar voren zonder dat men daar direct woorden voor vindt. Deze
ongedifferentieerde angsten en onzekerheden komen dan naar buiten in
moeilijk behandelbare pijnklachten of in andere lichamelijke Symptomen.
Luisteren naar het levensverhaal van deze mensen blijkt in die gevallen vaak
meer op te leveren dan pijnmedicatie, en draagt bij aan een klimaat waarin
mensen zieh veilig en begrepen voelen.

Communicatie als centraal thema in de zorgverlening en in de palliatieve zorg
misschien wel bij uitstek, vraagt van zorgverleners communicatieve vaardighe-
den, niet alleen om te luisteren en te spreken, maar vooral om de verschillende
manieren waarop mensen zieh uiten te herkennen, deze te verstaan en te kun-
nen interpreteren, de inhoud er van te begrijpen. Oog en oor hebben voor de
niet altijd expliciet genoemde behoeften van de ander, vraagt om een attent
zijn, om openheid en ruimte voor de behoeften en nood van anderen, samen
met een groot inlevingsvermogen.

Een belangrijke voorwaarde voor een klimaat waarin aandacht is voor kwaliteit
van communicatie, waar mensen zieh vrij kunnen uiten en naar elkaar luiste-
ren, is het aspect van veiligheid. Veiligheid is een belangrijk thema in de pal-
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liatieve zorg, zowel voor de patienten als voor de zorgverleners. Niet alleen voor
patienten en familie is die veiligheid een belangrijke voorwaarde voor de kwa-
liteit van het bestaan. Ook zorgverleners hebben een werkklimaat nodig waar-
in zij zieh veilig weten (Kunneman, 1998). Waar maatschappij, overheid en
zorgorganisaties een goede en veilige piek willen bieden aan patienten en hun
naasten, geconfronteerd met het levenseinde, moet die kwaliteit ook gewaar-
borgd zijn voor de zorgverleners. Een veiligheid die, met andere woorden, is
ingebed in de traditie, in de culruur van de organisatie en in de verbanden
waarin mensen met elkaar samenleven. Het vraagt om organisaties waar zorg-
verleners, professionals en vrijwilligers, zieh gezien en serieus genomen voe-
len, waar hun eventuele ideeen en initiatieven verwelkomd en niet ontmoedigd
worden (Kunneman, 1998, p. 124).

Niet alleen de kennis en vaardigheden van zorgverleners zijn belangrijk, het
gaat net zozeer om kwaliteiten van medemenselijkheid, van visie-ontwikkeling
en inspiratie, integriteit en betrouwbaarheid. De aard van het werk brengt met
zieh mee, dat zorgverleners regelmatig worden geconfronteerd met problemen
van patienten en de existentiele vragen waar zij vaak geen antwoord op vinden.
Verzorgenden moeten hiermee zorgvuldig omgaan. Dit zal een beroep doen op
hun emotionele betrokkenheid. Deze directe confrontatie met menselijk lijden

is een van de zwaarste aspecten van verplegen. Emoties van anderen hebben
gg een resonerende werking op eigen emoties; het zien van emoties van anderen

roept eigen emoties wakker (The, 1997b, p. 23). Kunneman (1998) gebruikt
hier de term 'normatieve professionaliteit' als het vermögen professionele en
technische competenties te integreren in een persoonlijk doorleefde en nor-
matief verantwoorde manier van omgaan met deze vragen. Hiervoor is het
belangrijk dat zorgverleners kunnen putten uit eigen existentiele hulpbronnen
en van daaruit verbanden kunnen leggen met het werk dat ze doen en met de
wijdere maatschappelijke context. Deze normatieve betrokkenheid, deze inter-
gratie van kennis, vaardigheden en houdingen is slechts mogelijk wanneer
binnen de organisatie hiervoor de noodzakelijke randvoorwaarden worden ont-
wikkeld. In het bijzonder gaat het daarbij om een klimaat waar open commu-
nicatie mogelijk is, zowel met patienten als tussen zorgverleners onderling.
Daarnaast is het nodig dat er ruimte en tijd beschikbaar is om te discussieren
over de spanningen tussen professionele eisen vanuit de verschillende discipli-
nes en de individuele ervaringen en verwachtingen of, met andere woorden,
om de spanning tussen de systeemeisen en leefwereld bespreekbaar te maken
en te verminderen. Het zijn mogelijkheidsvoorwaarden voor gemeenschappe-
lijke leerprocessen met het oog op kwaliteit van zorg.

Hoewel van organisaties gevraagd wordt deze randvoorwaarden te realiseren,
is het van belang dat de communicatieve processen niet van bovenaf worden
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opgelegd, maar op basis van gelijkwaardigheid plaatsvinden. Geen implemen-
tatie van opvattingen, maar ruimte voor de ontwikkeling ervan vanuit de basis,
de praktijk waar de zorg plaatsvindt. Het streven naar kwaliteit van zorg is zo
onderdeel van een communicatief proces, dat steeds doorgaat. Kunneman
introduceert hier de term 'horizontale kwaliteitszorg', verbunden met 'hori-
zontale communicatie': communiceren op basis van gelijkwaardigheid, betrok-
kenheid en openheid voor de mogelijke waarde van de inbreng van de ander.
Zorgethische beleidsontwikkeling, zo zou je ook het kunnen noemen. Verkerk
(2000, p.117) sluit hierbij aan, zij zet een moreel beraad op de agenda. 'Goede
zorg', zegt zij, 'is het resultaat van een proces van beraadslaging en onderhan-
deling tussen de verschillende betrokkenen die op hun beurt onderscheiden
(machts-)posities innemen in de organisaties of praktijken'. Een regelmatig
terugkerend moreel beraad biedt zorgverleners de mogelijkheid hun motieven
en orientaties op 'goede zorg' te expliciteren en daarover met elkaar in gesprek
te gaan. Een van de belangrijkste criteria van zo'n beraad is dat ieders stem
gehoord en erkend wordt, aldus Verkerk. Zorginstellingen moeten worden
gezien als verantwoordelijkheidspraktijken, waarin de kwetsbaarheid van indi-
viduen in verschillende gedaanten aan het licht treedt. Een zorgpraktijk is niet
alleen een antwoord op kwetsbaarheid, zij brengt op haar beurt kwetsbaarheid
voort. Hierarchische verhoudingen, botsende veranrwoordelijkheden, het
belang van kosteneffectiviteit en efficiency kunnen komen te staan tegenover
betrokkenheid en aandacht waaruit zorgverleners willen werken. Binnen orga-
nisaties dient hier aandacht voor te zijn.

3.3 Communicatie als (hermeneutisch) leerproces

Hermeneutiek betekent lerend in het leven staan. Dit sluit aan bij de moderne
tijd, waarin volgens Giddens, in navolging van Habermas, kennisclaims altijd
tijdelijk van aard zijn en morele en religieuze opvattingen niet langer onbe-
twijfelbaar, maar bekritiseerbaar geworden zijn.
Communicatie, als medium en brug tussen theorie en praktijk, tussen ideaal
en werkelijkheid van de palliatieve zorgverlening, houdt een opeenvolging van
leerprocessen in. Om te kunnen begrijpen hoe iemand anders, een patient,
een collega zorgverlener de (zijn of haar) werkelijkheid benadert, welke waar-
den en normen daarbij belangrijk zijn, of welke concepten van kwaliteit, auto-
nomie, moraliteit daarin een rol speien, moet men de eigen opvattingen en
ideeen in het spei brengen. Dit inzicht is ontleend aan de hermeneutiek van
Gadamer. 'Nicht so sehr unsere Urteile als unsere Vorurteile machen unser
Sein aus'(Gadamer, 1986, bll, p.224). Gadamers Vorurteile, verwijzen naar de
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historiciteit van ons bestaan, de achtergrond waaruit men denkt en handelt.
Die eigen achtergrond, de kennis en ervaringen die bepalend zijn voor het
denken en handelen, is de mogelijkheidsvoorwaarde om vreemde of afwijken-
de meningen of ervaringen tegemoet te treden. Willen afwijkende ervaringen
werkzaam zijn, dan dienen deze niet voort te komen uit een gevoel van superi-
oriteit, maar uit verwondering over datgene wat men aantreft (Widdershoven,
2000b, p. 81). De verwondering over het vreemde leidt tot de volgende stap,
het gesprek, om in het licht van de eigen opvattingen die van de ander te begrij-
pen, er van leren. Het is een proces dat nieuwe kennis en inzichten kan ople-
veren, het is ook een proces dat, met elke nieuwe ervaring, steeds doorgaat.
In dit licht is het voor zorgverleners van belang, dat zij zieh bewust zijn van
zowel persoonlijke opvattingen, door het eigen socialisatieproces gelnternali-
seerd, als ook van de eisen van de beroepsgroep en de theoretische uitgangs-
punten van de palliatieve zorgpraktijk. Vanuit deze open houding wordt niet
alleen de patient benaderd, maar ook de hele omgeving. De mensen waarmee
wordt samengewerkt, collegae en andere bij de zorg betrokkenen, het manage-
ment van de organisatie, zij vormen gezamenlijk een communicatieve bron
waaruit men moet kunnen putten om de uitgangspunten en opvattingen, de
standaard die men persoonlijk en gezamenlijk heeft opgesteld te beheren en
zo nodig bij te stellen, steeds als het ware te verversen (Kunneman, 1996). Ook
voor de zorgvrager, de patient en zijn omgeving, gaat dit op. Hij is het centrum
van de zorg, gericht op de kwaliteit van zijn leven. Alleen in een dialogisch pro-
ces, waarin ervaringen, Verlangens, angst en hoop kunnen worden 'uitgespro-
ken', een communicatief proces waarin opvattingen kunnen worden gedeeld,
maar waar ook verschillen van inzicht en waardering mogelijk zijn, krijgt het
streven naar kwaliteit gestalte in beschikbare zorgverlening.
Hermeneutiek kan bijdragen aan de kwaliteit van communicatie in de pallia-
tieve zorgpraktijk. Tegelijk laat de praktijk zien dat het model soms te mooi is
om waar te (kunnen) zijn. Habermas' ideologiekritiek heeft dat naar voren
gebracht, de spanning tussen systeem en leefwereld is er een voorbeeld van (in
hoofdstuk 2 uiteengezet). Uitgangspunten van de hermeneutiek als openheid,
dialoog, uitwisselen van ervaringen, het met elkaar spreken over kwaliteit, over
wenselijkheid, over hoop en Verlangens, houden mogelijkheden in de span-
ning tussen systeem en leefwereld te verminderen. Zij verlangen een praktijk
die deze uitgangspunten ruimte geeft, uitdraagt en onderhoudt en zij verlan-
gen van individuen een houding en vaardigheden die daarmee in overeen-
stemming zijn. lets wat in de moderne tijd voor veel mensen juist moeilijk is
geworden.
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3.4 Communicatie op het snijvlak van systeem en
leefwereld

Hoewel communicatie een centrale rol speelt in de zorgverlening, kan tegelijk
lang niet alles wat bij patienten of bij de zorgverleners vragen oproept, ter spra-
ke worden gebracht. Een spanning die soms meer, soms minder voelbaar,
steeds aanwezig is als spanning tussen systeem en leefwereld. Het formuleren
van vragen over de zin, de betekenis van leven en lijden, het ter sprake brengen
van wat mensen ten diepste bezig houdt, juist bij het afscheid van het leven, is
moeilijk. Het kan moeilijk zijn de juiste woorden te vinden en vaak is nog
moeilijker deze te verstaan en ermee om te gaan. Verkerk wijst op de sociale
context waarbinnen de zorgverlening zieh afspeelt en ethische problemen zieh
kunnen voordoen. Zij zegt: 'morele kwesties komen niet uit de lucht vallen
maar zijn altijd van iemand die op zijn of haar beurt een bepaalde plek
inneemt in de sociale werkelijkheid, die vaak door machtsverhoudingen is
gekleurd' (Verkerk, 2000, p. 115). Zij wijst niet alleen op de inbedding van
ethiek in de praktijk maar ook op de verschillende perspectieven waarmee
mensen naar die praktijk en naar ethische kwesties in die praktijk kijken.
Morele opvattingen zijn verbonden met de identiteit van mensen en daardoor
vaak emotioneel geladen, aldus Verkerk. Dit staat op gespannen voet met de
rationaliteit van het systeem. Morele kwesties verdragen zieh niet goed met „
associaties van afstandelijkheid en maakbaarheid, die daaraan eigen zijn.
Die spanning maakt het soms moeilijk. Ze beperkt de ruimte voor communi-
carieve uitwisseling en het stellen van vragen op het gebied van zingeving en
moraliteit. Maar het maakt deze vragen daarmee niet onzegbaar. Kunneman
(1999) gebruikt de term trage vragen voor problemen die zieh aan de logica van
moderne technologische ontwikkelingen onttrekken, en die als zingevingsvra-
gen worden aangeduid. Het gaat hem daarbij niet alleen om vragen rond ziek-
te, lijden en dood, maar om alle vragen die verbonden zijn met menselijke rela-
ties, met liefde en trouw, maar ook met geweld en onverschilligheid en de
wijze waarop mensen daarmee omgaan, er betekenis aan geven. Trage vragen
dienen zieh langzaam en onontkoombaar aan, los van en ondanks de dyna-
miek en de snelheid die de huidige tijd kenmerken. Waar geen snelle antwoor-
den mogelijk zijn worden zij weggeduwd naar het gebied van religieuze kaders
en sociale politieke bewegingen, aldus Kunneman. Tegelijk lijkt het vanuit
deze kaders steeds minder mogelijk de vragen te kanaliseren en antwoorden te
vinden. Collectieve antwoorden op zingevingsvragen sluiten niet aan bij de
individualisering van zingevingsprocessen die zieh in de moderne tijd steeds
verder doorzetten. Kunneman pleit voor de ontwikkeling van een sociaal
milieu dat veilige ruimtes creeert waarin mensen hun ervaringen en vragen,
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hun eigen levensverhalen kunnen uitwisselen om gezamenlijk te zoeken naar
nieuwe interpretaties van oude bronnen en tradities. Zijn opvattingen sluiten
aan bij die van Giddens (2001), die het onderdrukken van morele- en zinge-
vingsvragen als een van de uitkomsten van de ontwikkelingen in de moderne
tijd beschouwt. Rationaliseringsprocessen hebben niet alleen bijgedragen aan
individualisering, aan specialisering van kennis en vaardigheden, maar ook
aan vervreemding van de morele bronnen en existentiele waarden die voor-
heen algemeen geldig waren en als heilig, onaantastbaar, werden beschouwd.
Het vertrouwen in God of een andere hogere macht, werd verplaatst naar het
vertrouwen in (specialistische) kennis en de groei van steeds meer mogelijkhe-
den. Het vertrouwen in kennis en vooruitgang neemt de kwaliteit aan van
geloof, waardoor mensen zieh in tal van levenssituaties toevertrouwen aan de
experts en zieh daarbij veilig voelen (Belderok, 1997, Giddens, 2001).
Hoewel mensen altijd al experts hebben geraadpleegd, is door de verdergaande
specialisatie de afstand tussen expert en leek veel groter geworden. Kon men
vroeger in de eigen leefwereld praten en beschikken over kennis, door speciali-
satie zijn nieuwe afzonderlijke taalspelen gegroeid waardoor deze nieuwe ken-
nis veel moeilijker toegankelijk werd voor leken (Giddens, 2001). Omdat men-
sen zieh over het algemeen slechts in een zeer beperkt aantal kleine gebieden

kan specialiseren, blijven de meeste abstracte kennissystemen ontoegankelijk
«2 en onbegrijpelijk voor de meerderheid van de mensen. Dit uit elkaar groeien

van de leefwerelden waar mensen samenleven en de wereld van de Systemen
waar mensen werken en (specialistische) kennis vergaren, wordt aangevoerd
als de oorzaak van vervreemding en isolatie van bronnen waaruit mensen kun-
nen putten om over zingeving, over eindigheid en kwetsbaarheid te praten en
betekenis te geven aan moeilijke levenservaringen (Habermas, 1981, Giddens,
2001). Ook het omgaan met sterven en dood is meer en meer in handen van de
medische professie gekomen en het spreken er over meestal als iets wat niet
jezelf maar anderen betreft.

De ontwikkelingen van de moderne tijd hebben wellicht ten onrechte tot het
idee geleid dat de (zorg)praktijk gerationaliseerd kan worden, uiteengezet in
meetbare, kenbare onderdelen, voor elk specialisme wat wils. De praktijk ech-
ter laat zieh niet van buitenaf 'kennen'. Zij heeft een eigen rationaliteit die
vraagt (blijft vragen) om engagement, om communicatie en ruimte voor bete-
kenisgeving (Widdershoven, 1995). Rationaliteit van wetenschappelijke kennis
en beheersbare fenomenen stuit in de praktijk op grenzen. Grenzen die alleen
toegang bieden voor wie zieh met deze obstakels, vaak moeilijke levensvragen,
wil verstaan door er mee in contact te treden om het proces van betekenisge-
ving aan te gaan. Om, waar woorden niet meer passend zijn of te kort schieten,
te zoeken naar andere mogelijkheden het onzegbare te begrijpen of te benade-
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ren. Rituelen, esthetische voorstellingen, gedichten, afbeeldingen en muziek,
maar ook gewoon nabijheid en aandacht voor de omgeving kunnen als com-
municatief instrument dienen om de toegankelijkheid van de wereld van zorg-
praktijken te vergroten en grenzen te openen (Widdershoven, 1995).
Giddens' maatschappijtheoretisch gezichtspunt sluit hierbij aan. De rationali-
sering van de leefwereld is niet compleet, er blijven tendensen werkzaam om
juist wat onderdrukt wordt, het spreken over menselijke ervaringen en zinge-
ving, opnieuw een plek te geven.
Vanuit moreel onbehagen met de ontwikkelingen van de moderne tijd is de
aandacht voor de palliatieve zorg ontstaan en is de hospice-beweging op gang
gekomen, die ervoor koos het gezondheidssysteem te verlaten en de zorg voor
stervenden weer een plaats te geven in de leefwereld (Janssens, 2001). Een ont-
wikkeling die Giddens (2001) /i/e-po/itics noemt, een vermögen dat werkzaam
is in mensen om bepaalde uit de leefwereld afgezonderde gebieden en vragen
opnieuw ter spralce te brengen, langzaam en onontkoombaar. Het is een com-
municatief proces over waarden en normen, over vragen die, in het kader van

. de palliatieve zorg, te maken hebben met kwaliteit van leven, van sterven en
van zorgverlenen. Belangrijk uitgangspunt bij de start en de ontwikkeling van
palliatieve zorg, was de zorg te richten op een zo hoog mogelijke kwaliteit van
het leven dat de patient nog rest, waarbij inbegrepen zorg en aandacht voor de
mensen die in de directe kring rond de stervende belangrijk voor hem of haar
zijn ( Doyle, 1993). Het is een uitgangspunt dat voortdurend afstemming en
communicatief overleg vereist over de vorm en inhoud van die kwaliteit voor
individuele patienten en hun relaties en met de zorgverleners die in dit proces
een rol spelen of daarvoor moeten worden ingeschakeld.
'Kwaliteit van leven' is een abstract begrip, dat door zorgvrager en zorgverlener
verschillend kan worden ingevuld of gewaardeerd. Kwaliteit van leven, goede
zorgverlening, het zijn theoretische uitgangspunten en tegelijk maken zij deel
uit van concrete praktijken. Het is moeilijk absolute maatstaven te beschrijven
voor kwaliteit van leven en voor kwaliteit van zorg. Kwaliteitszorg is een proces
van communicatie (Widdershoven, 1997a). Theoretische uitgangspunten en
regeis voor de praktijk die in gezamenlijk overleg, op basis van inzicht en erva-
ringen tot stand zijn gekomen, vragen om toepassing in concrete situaties. Dit
communicatieve proces, vraagt de aandacht en inzet van zorgverleners; het is
een proces waarin professionele maatstaven en regels, maar ook persoonlijke
achtergrond en opvattingen worden geconfronteerd met concrete situaties en
individuele zorgvragen. Met andere woorden, om goede zorg te kunnen verle-
nen, om kwaliteit van leven te kunnen waarborgen, moet men het gesprek aan-
gaan, is een houding vereist van responsiviteit en is ruimte voor reflectie
nodig. Een houding die verbonden is met een levensinstelling, met /i/e-po/itics,
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waarin kritische vragen, over kwaliteit, maar ook over kwetsbaarheid en emo-

ties, blijvend mögen klinken en gehoord worden en waar trage vragen een

stem krijgen en worden gewaardeerd. Een houding ook van openheid voor

overleg en afstemming om uitgangspunten en opvattingen te verbinden met

de praktijksituaties die elke dag weer anders kunnen zijn als doorgaand pro-

ces.

3.5 Communicatieve macht en onmacht van zorgverlener
en organisatie

De palliatieve zorgpraktijk confronteert zorgverleners regelmatig met situaties

waarin communicatie op grenzen stuit en het moeilijk is met de patient af te

stemmen welke behoeften bij hem of haar op de voorgrond staan.

Mynheer Von VHet, is sinds twee moanden opgenomen in het hospice wet uit-

gezaaide hersenmetastasen. Tumorgroei maafet het sprefcen moei/yfc tot onmo-

ge/yfc. My'rtheer Van Wiet s/aapf vee/, kan zieh nawwe/i/'ks bewegen. Hi/ zit in

een ro/stoe/, en moet met a/Jes geho/pen worden. Zy'n vrouw ivi/fct niet van zi/n

zy'de. Toen spreiken nog moge/i/fc was en de ziefcte in een minder ver gevorderd

stadium, hebben zy beiden de situatie en de toefcomst uitvoerig met e/fcaar

besprofcen. Hij u>i/de zo lang mogeii/fc /even, zi/n vrouw be/oq/de hem er op toe

te zien, dat steeds aües in het werk zou worden geste/d om hem in (even te hou-

den en de kwa/iteit van die iaatste periode steeds zo goed mogefyfc te bewaken.

Deze wensen zi/n by opname in het Hospice door zi/n vrouw met het verzor-

gend team besproken en uitge/egd.

Na een verb/y/van enfcele weken echter kn/gen zorgver/eners meer en meer de

indrufc, dat 'het voor mynheer Van Vliet a//emaa/ niet meer hoe/t'. Was er voor-

dien nog enige reactie merkbaar a/s de Jysiotherapeut, 0/andere zorgverieners

bezig waren met zi/n verzorging 0/ met oe/eningen voor het spreken, het li/fct

hem nu te veei te worden. Fen gesprefc over hoe te hande/en a/s zieh opnieuw

een comp/icatie voordoet, zoa/s een Zongontstefcing, Jokt steeds Jei/e reacties uit

by de echtgenote. Zi; zegt dat het de bedoe/ing is door te gaan met behandelen,

'dot heb ik met my'n man a/gesprofcen.' fen gesprefc tussen zorgver/eners en

patient is niet goed mogeii/fc.

De heer Van Vliet is fysiek niet meer in staat tot mondelinge communicatie.

Omdat hij en zijn vrouw dit scenario hadden voorzien hebben zij met elkaar

afgesproken hoe moet worden gehandeld. Voor de zorgverlening staat nu de

geldigheid, de waarde van deze van te voren overeengekomen Strategie ter dis-
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cussie. In de zorg voor de heer Van Vliet vangen zij Signalen op die vragen bij
hen oproepen. Zij zouden met hem willen overleggen hoe hij er nu over denkt.
Hoe te handelen als hij als gevolg van zijn lichamelijke situatie een blaasont-
steking of een longontsteking krijgt. Moeten zij in dat geval gaan behandelen
met medicatie, of niet?
Mijnheer Van Vliet is niet in staat op die vragen in te gaan, de Signalen die de
zorgverleners opvangen geven hen onvoldoende houvast. Een gesprek met de
echtgenote loopt vast op eerder gemaakte afspraken, waar zij aan wil vasthou-
den zonder de huidige situatie daarin te betrekken. Dit levert spanning en
emoties op voor zowel zorgverleners als voor mevrouw Van Vliet. Een span-
ning als die tussen systeem en leefwereld, waar zorgverleners niet de ruimte
krijgen om hun ervaringen en morele vragen te delen en het gesprek strandt
op de regeis die eerder door het echtpaar zijn vastgelegd. Zorgverleners voelen
zieh gefrustreerd en tekortschieten.
Het voorbeeld laat zien hoe emotionele betrokkenheid en professionele inzet
met elkaar verbunden zijn. In de situatie rond de zorg voor de heer Van Vliet
zijn het vooral de onbespreekbare emoties van de echtgenote die het voor de
zorgverleners moeilijk maken tot een gelijkwaardige dialoog te komen. De
stem van de heer Van Vliet wordt vertaald door zijn vrouw, zorgverleners heb-
ben daar veel vragen bij. Misschien lukt het mevrouw Van Vliet ook niet onder
woorden te brengen wat zij ten diepste als juist ervaart. Het is een voorbeeld «_
van zorg als communicatief proces, waarin de vrije en gelijkwaardige commu-
nicatie (tussen zorgverleners en echtgenote) niet uitmondt in overeenstem-
ming van wat kwaliteit van leven en van sterven inhoudt, of wat medisch zinvol
of zinloos handelen betekent in deze specifieke situatie.
De moeilijkheden die communicatie belemmeren of onmogelijk maken, spe-
len zieh niet alleen af op het niveau van individuen. Ook (zorg)organisaties
speien hierin een rol. Dit komt onder meer tot uitdrukking in beschikbaarheid
van middelen, van mensen, tijd en ruimte. Kortom aan de regeis en grenzen
die men stelt aan het communicatief handelen. En in de aandacht en moge-
lijkheden voor ondersteuning en begeleiding van zorgverleners (zorg voor de
zorgenden), in hun taken en de gevoelens die de praktijkervaringen bij hen
oproepen. Niet sol staan bij, of onvoldoende aandacht voor wat de praktijk bij
hen oproept belemmert het proces van uitwisseling, van kritische reflectie op
uitgangspunten, op beleid en praktijk en het gesprek hierover. Beleidsuit-
gangspunten en organisatorische regeis, worden zo van bron en vertrekpunt
van de zorgverlening, tot een belemmering voor communicatie en daarmee
voor kwaliteit van zorg.
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3.5.1 De too/

Een ander probleem is de onmacht van het onder woorden kunnen brengen
van ervaringen. Taal schiet voor mensen soms te kort om uit te drukken wat
men ervaart of verlangt. De taal kan ook functioneren als dommekracht, als
breekijzer dat vervormt in plaats van opent als het gaat om ervaringen die eer-
der oproepen tot zwijgen dan tot spreken. Een aanraking, nabij zijn, wärmte en
aandacht, kunnen soms meer betekenen dan vele zorgvuldig gekozen woor-
den.

Deze onmacht van taal als communicatiemiddel is in de filosofie vanuit ver-
schillende perspectieven belicht. Van Asperen (1993) verwijst naar de moderne
samenleving, waarin grote waarde gehecht wordt aan onafhankelijke zelfbepa-
ling. Giddens (2001) noemt het mechanisme van afzondering van ervaringen
uit het dagelijks (be)leven van mensen als oorzaak van het gegroeide onvermo-
gen om deze ervaringen ter sprake te brengen en na te denken over de beteke-
nis er van in het leven van mensen. Habermas (1981) wijst op de kolonisering
van de leefwereld door de instrumentele doelgerichte rationaliteit van de sys-
teemwereld.

Deze instrumentele (Habermas; Giddens) en op zelfbepaling gerichte (Van
Asperen) houding draagt er toe bij dat mensen niet alleen veel vrijheid hebben
om te kiezen wat men wil zijn of wil worden. Ook datgene wat men niet wil,
datgene wat mensen ongevraagd overkomt, wordt gezien en ervaren als iets
wat mensen in de prive-sfeer moeten zien te klaren. Het is moeilijk geworden,
aldus Van Asperen, over kwetsbaarheid te praten. Zij noemt dit de 'privatise-
ring van het leed' en steh dat er niet langer een gedeeld vocabulaire beschik-
baar is waarin publiekelijk andere dan alleen materiele zaken besproken kun-
nen worden.

Ook Widdershoven brengt het gegroeide talige onvermogen en de grenzen van
de in de gezondheidszorg gangbare opvatting van autonomie naar voren. Hij
verwijst naar de zeggingskracht van estherische uitingen. Als voorbeeld
bespreekt hij een gedieht van Gerrit Achterberg en condudeert: 'het gedieht
pleit voor een rehabilitatie van de taal in een wereld die zieh rieht op bereke-
ning. Het laat zien dat logische operaries mager afsteken bij talige uitingen, dat
ze de werkelijkheid ten onrechte terugbrengen tot een wereld van winst en ver-
lies en uiteindelijk geen greep krijgen op datgene wat er echt toe doet'
(Widdershoven, 1995, p. 13).

Vanuit verschillende perspectieven wordt door auteurs gewezen op de effecten
van het uit elkaar groeien van systeem en leefwereld en de spanning die dat
meebrengt voor mensen die in hun dagelijks functioneren van beide werelden
deel uitmaken.
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Kunneman (1998) daarentegen wijst niet zozeer naar de spanning tussen sys-
teem en leefwereld als oorzaak van communicatieve onmacht, maar belicht
deze vanuit een andere invalshoek. Hij verwijst naar de meervoudigheid van
ons zelf. Mensen zijn niet alleen sprekende subjecten, zij hebben niet alleen
een talige relatie met anderen en met zichzelf, maar ook een lichamelijke.
Open en gelijkwaardige communicatieve verhoudingen vereisen naast bewust-
zijn van eigen opvattingen, waarden en normen, een emotionele en existentie-
le zelfverheldering van betrokkenen. Tegelijk kunnen niet alle ervaringen en
gevoelens eenvoudig worden uitgedrukt in talige benoemingen. Nadenken
over wat het goede leven inhoudt, over wat goede zorg is, vereist dat men reke-
ning houdt met 'gaten in de taa/' (Kunneman, 1998, p.29). Een niemandsland
tussen het lichaam en de taal, waar Signalen wel worden opgevangen maar taal
niet toereikend is. Zijn idee is niet een nieuw vocabulaire ontwikkelen, maar
een open ruimte laten voor dit ervaren, met een verwijzing naar het kind, of de
ziel, als waardevolle eigenheid van mensen. Het gaat in de relatie met anderen,
in het in gesprek zijn met anderen, niet alleen om communicatieve vaardighe-
den als spreken en luisteren. Even belangrijk is het, om ruimte te laten voor dit
onuitspreekbare in onszelf en in anderen.
In het licht van Gadamers opvattingen van hermeneutiek wil ik de door Van

Asperen en Kunneman beschreven beperkingen van het onder woorden kun-
nen brengen nader beschouwen. Van Asperen roept op tot het ontwikkelen van __
een seculier vocabulaire voor het aan de orde stellen van zingevingsvragen,
zodat daar publiekelijk over gesproken kan worden. Als taak van de overheid
ziet zij daarbij het in stand houden van waardevolle levensvormen, als bron
voor deze woordenschat. Met het begrip levensvormen verwijst Van Asperen
naar de manieren waarop mensen hun leven vormgeven vanuit een gemeen-
schappelijk ervaren achtergrond (Van Asperen, 1993, p.168). Niet iedereen
eigent zieh vanuit die gemeenschappelijke traditie dezelfde waarden toe, maar
het is die achtergrond die keuzen mogelijk maakt en mensen levensvormen
aanreikt.

Gadamer (1986) beschouwt de hermeneutiek als een reflectie op het menselijk
leven als geheel (Begeman, 1995; Widdershoven, 2oooa,b). De traditie, als
onderdeel van de verschillende levensvormen, maakt deel uit van ons wereld-
beeld, en krijgt vorm door onze gesirueerdheid in een bepaalde tijd en ruimte.
Gadamer benadrukt dat traditie de achtergrond en tegelijk de horizon van het
denken is. De bekendheid met de traditie maakt het mogelijk om de daarmee
strijdige uitingen, opvattingen of ervaringen te herkennen. Ze nodigen uit tot
een dialoog, waarvan de uitkomst van te voren niet vastligt, maar die kan lei-
den tot verbreding en verdieping van inzichten (van de horizon) van de
gesprekspartners. Ervaringen zijn potentiele leerervaringen; door het gesprek
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aan te gaan lean zieh zowel de betekenis van de traditie verdiepen, als de bete-
kenis van ons huidige wereldbeeld waarin zieh nieuwe ervaringen en vragen
aan ons voordoen. Waar Gadamer mogelijkheden ziet voor het delen van erva-
ringen en daar leerprocessen aan koppelt, benadrukt Van Asperen het gevaar
van beperkingen die er toe leiden dat mensen niet meer kunnen kiezen voor
eigen levensvormen, waardoor afwijkende opvattingen geen plaats meer heb-
ben en het spreken daarover steeds minder mogelijk wordt. Dit gebeurt wan-
neer de vrijheid van mensen wordt beperkt tot materiele vrijheid, geregeld
door de overheid in toegang tot (zorg)voorzieningen en rechtvaardige verde-
ling van beschikbare middelen. Immateriele goederen als cultuur, tradities en
levenswijzen hebben echter ook veel waarde en vragen om bescherming, het-
geen Van Asperen eveneens ziet als taak van de overheid.
Kunnemans kritiek op de mogelijkheden van communicatieve leerprocessen
gaat verder. Hij pleit niet voor het ontwikkelen en in stand houden van ver-
schillende manieren waarop mensen hun ideaal van goed leven vorm geven.
Zijn Stelling is dat niet alles in argumenten is uiteen te zetten. De mens heeft
als sprekend subject, ook lichamelijke ervaringen en Verlangens. Ook ervarin-
gen van pijn en genieten, van verwondering en kwetsbaarheid, kracht en spiri-
tualiteit laten onuitwisbare sporen achter op ieders levensweg. Het zijn erva-
ringen die mensen met zichzelf in contact brengen, een 'onafgestemd' weten
wie we zijn, ervaringen waarvoor de taal te beperkt is. Dit niet-talig 'spreken'
Staat tegenover het spreken dat op basis van argumenten tot meer inzicht leidt,
tegelijk maakt dit 'gesprek' met onszelf het mede mogelijk om waarachtig, om
onszelf te zijn, in de omgang met anderen.

De bedenkingen van Kunneman zijn niet in tegenspraak met de hermeneutiek
als leerproces. Ervaringen kunnen ter sprake komen en in het licht van onze
voorkennis begrepen worden of uitnodigen tot verder onderzoek. Taal als
instrument om de werkelijkheid uit te leggen is verankerd in onze traditie en
cultuur en wordt daar tevens door begrensd. Waar de taal geen woorden voor
heeft, blijft wel het ervaren, blijft er betekenis. Dit is geen geheimtaal: Ook het
individuele ervaren van het lichamelijke, wat ons op een andere manier dan
het rationele denken, in contact brengt met wie we zijn, kan in veel gevallen
worden gedeeld met anderen. Gevoelens afstemmen op gevoelens, pijn op
pijn, licht op licht en wat duister is op andere duisternis, kan net als het spre-
ken tot verdieping en betekenis leiden, tot verbreding van het inzicht. Dit zon-
der woorden zichzelf of elkaar begrijpen, intuitief weten dat nooit alles gezegd
kan worden, is iets wat mensen in en aan elkaar herkennen, waarin zij elkaar
en zichzelf kunnen bevestigen en respecteren. Voorbeelden kunnen dit duide-
lijk maken, maar nooit helemaal. Ieder mens heeft deze, vaak kostbare, erva-
ringen.
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In de palliatieve zorg, waar mensen terugkijken op het leven en nadenken over
betekenis van ervaringen van vroeger en van de situatie van nu en de nabije
toekomst, zullen al deze aspecten een rol speien. Zowel de mogelijkheden van
gezamenlijk zoeken naar betekenis, in gesprekken, met behulp van voorstel-
lingen, beeiden, riruelen, maar ook van stil zwijgend nabij zijn, van herkennen
en aanvaarden van wat eigen is aan de ander, kunnen helpend en helend zijn
voor de patient en zijn naasten evenals voor de zorgverleners. De spanning tus-
sen de rationaliteit van de Systemen en die van de leefwereld zal daarbij steeds
een rol spelen. Bewustzijn van de machtswerking die uitgaat van ongelijke ver-
houdingen en deze ter sprake brengen is een begin van een mogelijkheid om
die spanning te verlichten. Bewustzijn daarnaast dat de begrensdheid en de
ontoereikendheid van het talige benoemen van sommige ervaringen niet hoeft
te betekenen dat deze ervaringen niet kunnen worden gedeeld met anderen,
zal helpen meer oog te krijgen voor dit 'niemandsland' in het leven van zorg-
verleners en van de aan hun zorgen toevertrouwde patienten.

3.6 Communicatie op verschillende niveaus

'In zorginstellingen zijn aanhoudend morele vragen aan de orde. Deze vragen
doen zieh voor op alle niveaus van de organisatie' (Van Dartel e.a., 2001, p. 5).
Het herkennen van die vragen en het omgaan ermee vraagt om ruimte voor
structurele vormen van communicatie en om een open klimaat waarin reflec-
tie op praktijksituaties en op de normen en waarden die daarin een rol spelen
regelmatig plaatsvindt. Dit zowel op micro- en mesoniveau, als ook op het
macroniveau van overheid en organen van regelgeving. Morele vragen zijn niet
enkel verbunden met de praktijk, het niveau van de relatie tussen zorgverle-
ners en patienten. De praktische werkzaamheid van ethiek in praktijk lijkt
nauw samen te hangen met de kwaliteit van het communicatieve klimaat van
de verschillende niveaus waarbinnen de zorg is georganiseerd.
Met behulp van een praktijkvoorbeeld vanuit het St. Raphaels Hospitz (Wenen,
1997) wordt nagegaan welke vormen van overleg en reflectie bevorderd, dan
wel gelnstitutionaliseerd zouden moeten worden en wat daar op de verschil-
lende niveaus voor nodig is.

Het praktijkvoorbeeld

Mevrouiv Boden /igt op een twee persoonsfcamer. De eerste maanden /igt ze by
de deur. Toen haar feawergenote over/eed is Hoar bed by het raam gezet.
(Jiteinde/i/fc verblee/ zy meer don drie maanden in het hospice. Meurowiv
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is 45 jaar, de fcanfcer ivaaraan zy /y'dt ftee/t zieh uitgezaaid en een van

de gevolgen daarvan is een dwarslaesie. Vana/het midden fan haar rug is zi;

veriamd. Dagelyfcs ivordt ze, na de lichameli/'fce verzorging, in de rolstoei gehol-

pen. Meestal gaat ze dan naar het dagverWijf om er te schilderen en te roken.

Mevrouu» is getrouivd en hee^ een dochter van 19 jaar, over ivie ze zieh veel zor-

gen maafct. Haar huiveii/fc is niet ge/ufcfcig. Haar man is ook ziek en bovendien

versfao/d aan alcohol. "Hij wi/ dood", vertelde ze me, "en ik u»il /even."

Mevrouw hee/t geen pi/'n, maar de ziefcte sluipt voort en het schilderen Iwkt niet

aiti/d meer, hier hjdt zy erg onder. Als ze hele dagen aan bed gekluisterd is,

praat ze er toch steeds over dat ze verder unl met schilderen, o/lekkere dingen

bafcfcen, en over haar dochter.

£en he/tige darmhloeding zorgt op een dag voor een situatie ivaar acuut moet

worden ingegrepen. Mevrouiv ivordt zodaniggesedeerd^ dat zy in een slaaptoe-

stand fcomt te verkeren. De situatie wordt daarna weer stahiel, het bloeden is

gestopt.

Na ongeveer 10 dagen is mevrouw rüstig, in haar 'slaap', overleden.

3.7 Microniveau: de relatie zorgverlener(s) -patienten en
naasten

100

Het voorbeeld van mevrouw Baden werd voorgelegd aan zorgverleners in het

hospice waar ik, vanaf September 1999 tot oktober 2000, veldwerk voor dit

onderzoek heb verricht. Vragen die ik daarbij stelde waren: zou deze situatie

een probleem zijn voor u? En: Hoe zou u omgaan met deze situatie? De ant-

woorden waren vrijwel gelijkluidend en kwamen neer op

- Ja, de situatie is problematisch. Aan mevrouw Baden kon niet worden

gevraagd of zij dit zo wilde. Er was voor haar geen gelegenheid meer om

5 Er bestaan diverse termen voor sedatie. Gewoon 'sedatie' of'diepe sedatie', 'terminale seda-

tie', 'gecontroleerde sedatie', 'therapeutische sedatie' of 'palliatieve sedatie' (Bruntink,

2002). Het sederen van patienten in geval van onbehandelbaar ernstig lijden, is in een aan-

tal gevallen het laatste middel dat wordt ingezet om lijden van terminaal zieken draaglijk te

maken. Het gaat om het draaglijk maken van Symptomen die leven tot lijden reduceren

(Dondeyne, 2002). De beslissing tot sedatie, met uitzondenng van acute situaties waar snel

ingrijpen verlangd wordt, dient pas na zorgvuldig overleg tussen alle betrokkenen te worden

genomen. Coede communicatie tussen het zorgverlenend team, de patient en zijn of haar

familie is hierbij een noodzakelijk vereiste (Schotmans, 2000). Een patient die gesedeerd

wordt. kan zieh op dat bewustzijnsniveau niet uiten. Ook eten en drinken is minder mogelijk.

Is sedatie niet de oorzaak van het overlijden, het overlijden kan er wel door worden bespoe-

digd. In deze situaties wordt gesproken van 'dubbel effect' (Janssens, 2001).



3 Ethiek in de praktijk: Communicatie in het spanningsveld tussen systeem en leefwereld

afscheid te nemen van haar dochter, of om met haar nog dingen te bespre-
ken, af te ronden. Er is geen communicatie meer mogelijk met haar naas-
ten.
De reacties op de vraag 'Hoe omgaan met de situatie' varieerden van 'de
situatie ter discussie stellen in het team' tot 'mevrouw toch weer laten ont-
waken en kijken waar ze nog aan wil werken. Eventueel met hulp van ons
een gesprek organiseren met haar dochter. Het gaat om wat mevrouw
Baden zelf wil. Nu wordt over haar beslist.'

3.7.7 Commun/ca t / e op m/cron;i /eau

In een responsieve zorgpraktijk, waar men de belangen van de patient centraal
stelt, is de patient, hier mevrouw Baden, een reele deelnemer aan het gesprek
over de kwaliteit en de indenting van de zorgverlening (Widdershoven, 1997b).
Door als zorgverlener eenzijdig de beslissing te nemen welke zorg, welk pro-
bleem het eerste aandacht verdient en ook als zorgverlener(s) zelf te bepalen
wat daarin de juiste handelwijze is, wordt degene om wie het gaat buiten spel
gezet. Haar beleven van goed leven en goed sterven wordt niet gehoord.

In de palliatieve zorgpraktijk hebben steeds verschillende mensen, of groepen
van mensen met elkaar te maken. Zij werken samen in het proces van zorgver- .,_.
lenen: professionele zorgverleners en vrijwilligers, patienten en hun partners,
ouders, familieleden en vrienden. Al die relaties brengen verantwoordelijkhe-
den met zieh mee, die op hun beurt kunnen botsen, of vragen oproepen.
Onderlinge communicatie en reflectie op situaties die mensen, samen of indi-
vidueel, in de zorgverlening meemaken, dragen bij tot een breed en zo veel
mogelijk gedeeld inzicht. Communicatie, onmisbaar in het aangaan van rela-
ties in die individuele zorgprocessen, is een noodzakelijke voorwaarde daar-
voor. Het vraagt artituden en vaardigheden die echter niet altijd en gelijktijdig
aanwezig zijn in mensen die vanuit verschillend perspectief in de zorgpraktijk
bij elkaar betrokken zijn en samenwerken. De spanning tussen de formele
regels en opvattingen van de organisatie en de leefwereldcontext vraagt ook
zijn tol op het gebied van de kwaliteit van de communicatie en de mogelijkhe-
den van gelijkwaardig overleg.

Verkerk (2000, p. 117) wijst erop dat een organisatie oog dient te hebben voor
die verschillende en soms botsende verantwoordelijkheden. Zij pleit ervoor dat
op de werkvloer een plaats wordt ingeruimd voor morele reflectie. Dat men
voorwaarden creeert om te spreken over ervaringen als met mevrouw Baden
en de heer Van Vliet en de ethische vragen die zij oproepen. Ook hier geldt dat
alleen het beschikbaar stellen van tijd en geld voor ethisch overleg niet vol-
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doende is. De mensen waarom het gaat, zorgverleners en andere betrokkenen,

moeten wellicht ook worden toegerust om een dergelijk overleg te kunnen voe-

ren. Niet iedereen beschikt over de communicatieve kwaliteiten die nodig zijn

voor gelijkwaardig overleg en reflectie op situaties en de waarden die daarbij in

het spei zijn. Binnen een team van zorgverleners zijn onderscheiden machts-

posities aan de orde, die gemakkelijk een Stempel drukken op de vorm en

inhoud van de discussie en daarmee op de meningsvorming. Voorlichting,

scholing en begeleiding zijn instrumenten om een team hierin te ondersteu-

nen.

Regelmatig terugkerend ethisch overleg schept mogelijkheden om te leren van

ethische vragen, zoals dat met medisch-technische vragen en ervaringen ook

gewoon is. Ethische vragen zullen vaak hetzelfde zijn maar toch ook anders,

omdat het steeds gaat om de beleving en de achtergrond van individuele men-

sen in specifieke situaties. Ethisch overleg en reflectie bieden mogelijkheden

om te leren van elkaars inzichten. Ook regels en systeemeisen worden in het

gesprek betrokken en besproken in het licht van concrete doorleefde ervarin-

gen. Zo blijven systeemeisen niet alleen gericht op het in standhouden van

organisaties en Systemen, maar worden zij tevens betrokken op de praktijk van

zorg. Zo kunnen zij buigzaam worden om zieh te verhouden met de proble-

men en de ervaringen van mensen die het betreff. Dit zal de spanning russen

1Q2 systeem en leefwereld verminderen.

Het ethisch overleg zou een gelijkwaardige plaats moeten krijgen binnen of

naast het structurele medisch verpleegkundig overleg over begeleiding en

behandeling van patienten.

3.7.2 Dc spanning russen systeem en /ee/were/d

Een ideale overlegsituatie, waarin alle relevante elementen en eventuele gevol-

gen of achtergronden ervan aan bod komen voor een weloverwogen oordeel, of

om achteraf moeilijke situaties alsnog tegen het licht te houden, kan lang niet

altijd worden gerealiseerd. Ervaringen en behoeften, expliciete en onderhuidse

vragen botsen op systeemeisen en onvermogen om er mee voor het voetlicht te

komen. Verschiliende machtsposities, botsende verantwoordelijkheden zijn

factoren die gelijkwaardige communicatie gemakkelijk verstoren. De spanning

russen systeem en leefwereld speelt in de dagelijkse praktijk een belangrijke

rol.

De situatie van mevrouw Baden roept bij zorgverleners, wanneer zij de tekst

lezen, onmiddellijk de vraag op naar de (zorg)behoeften van de patiente en

haar naasten. Deze reactie verwijst naar het eerste morele aspect van zorg
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'attenriveness'fTronto, 1993), als kwaliteit van opmerkzaamheid, attent zijn.
Ieder mens is ermee toegerust, maar in de praktijk is het vaak gemakkelijker
de eigen behoeften of de eigen opvattingen van wat die behoeften zouden moe-
ten zijn, centraal te stellen. Of om een andere kant op te kijken als iemand in
nood is. Daarom noemt Tronto 'attentiveness', het herkennen van de behoef-
ten van mensen om ons heen, een morele prestatie. Om dat te kunnen is een
zekere levenservaring nodig. Het even los kunnen laten van eigen behoeften
om open te staan voor anderen. Het zien of herkennen van de nood van ande-
ren doet een beroep op de verantwoordelijkheid. De morele vraag waar zorg-
verleners zieh voor gesteld zien is niet 'wat zijn we aan anderen verplicht',
maar 'hoe kan ik mijn verantwoordelijkheid voor de ander gestalte geven?'
(Verkerk, 2000, p. 114). Wat die verantwoordelijkheid is varieert, afhankelijk
van wie bij een bepaalde praktijksituatie betrokken zijn en welke behoeften of
Problemen zieh daarin voordoen. Tronto definieert zorg als 'een activiteit die
erop gericht is alles te doen wat in ons vermögen ligt, om onze wereld in stand
te houden, te continueren en te repareren, zodat we er zo goed mogelijk in
kunnen leven' (Tronto, 1993, P-io3). Vertaald naar de palliatieve praktijk bete-
kent dat, dat zorgverleners alles zullen doen om goed leven en goed sterven
voor degenen die op hen zijn aangewezen, mogelijk te maken. Zorg wordt van-
uit dit gezichtspunt opgevat als een sociale/relationele en praktische aangele-
genheid. Vanuit een betrokkenheid met die speeifieke praktijk gaat men zorg-
relaties aan en wordt gewerkt aan kwaliteit van die wereld als geheel en aan
kwaliteit van elk individueel zorgproces. Regeis en prineipes zijn noodzakelij-
ke en belangrijke hulpmiddelen voor het handelen in het algemeen, maar
funetioneren vaak pas 'achteraP en vragen interpretatie per situatie
(Nussbaum, 1998, p. 17-19).

/n de situatie van meirouiv Baden bi/'voorbee/d hee/t men pas toen net acute
probieem van ernstig ZichameZijfc /i/den zieh voordeed, daarop gereageerd met
een ingreep om dot /i/den te ferzachten. Anticiperend op een moge/i/'fce crisissi-
tuatie had men we/ücht ook eerder iets met de Signalen van mevrouw Baden
kunnen doen: de zorgen om haar dochter en haar Sterke wens aan het /even
vast te houden. De mogehj'kheid van een acute darmbloeding en hoe in zo'n
situatie te handeien hadden we/Zicht voora/met haar besproken kunnen u>or-
den. Op die tvi/ze had de patiente fcunnen deelnemen aan het gesprefc over de
vraag wat Java/iteit en goede zorg is en had men daarover a_/sprafcen kunnen
maken.

Of is dit een te ideale voorstelling van de mogelijkheden in de praktijk? Uit de
reaches van de zorgverleners op de casus klinkt een gevoel van onbehagen, de
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situatie is problematisch. Ook dit is een reactie achteraf. In de werkelijkheid is
het blijkbaar moeilijker om de problemen en vragen te herkennen en helder te
formuleren. Dit ondanks een klimaat waarin gelijkwaardige communicatie en
respect voor de inbreng van andere betrokkenen hoog in het vaandel staat.
Kunneman verwijst in dit kader naar de effecten van de (snelle) tijd waarin we
leven. 'De logica van de versnelling en technologische vernieuwing die de hui-
dige tijd kenmerkt, onttrekt zieh aan problemen die als zingevingsvragen wor-
den aangeduid' (Kunneman 1999, p.9). Trage tragen, noemt hij het, omdat zij
het tegendeel vormen van de versnelling die de technologie kenmerkt. Met
andere woorden: technische oplossingen en mogelijkheden zijn sneller voor-
handen dan de vragen (en antwoorden) over de zin, de wenselijkheid en de
betekenis ervan voor de mensen om wie het gaat. Toch dienen die vragen zieh
onontkoombaar aan, worstelen mensen met ervaringen en problemen die zij
tegenkwamen, om alsnog antwoorden te vinden.

3.8 Mesoniveau: zorgverlenen binnen een zorginstelling

Palliatieve zorgverlening vindt plaats op de piek waar de patient op dat
moment verblijft: thuis, in een hospice, een palliatieve unit in een verzorgings-
of verpleeghuis, of in een ziekenhuis. Moraliteit is niet iets wat begint en ein-
digt bij de zorgverleners in hun contacten met parienten en familie. 'Niet lan-
ger worden de verantwoordelijkheden exclusief neergelegd bij de beroepsbeoe-
fenaren, of de overheid, maar worden zij ook toegedeeld aan directies en
koepelorganisaties.' Volgens de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg impli-
ceert ethiek in instellingen een directe verantwoordelijkheid van directies. De
Raad adviseert het ethiekbeleid onder te brengen in het kwaliteitsbeleid van de
organisatie. Een aanbeveling die door de minister van VWS werd overgeno-
men (Van Dartel e.a., 2001, p. 5).

De organisatie, het management van de zorginstelling draagt formed verant-
woordelijkheid voor de kwaliteit van het verblijf van patienten en hun familie,
voor de beschikbaarheid van middelen en voor het organiseren van voorwaar-
den om goede zorg te verlenen. Zowel op het niveau van het management als
op dat van beleidsontwikkeling komen ethische kwesties aan de orde. Verkerk
pleit ervoor dat het management ruimte biedt aan zorgverleners voor het
bewustworden van de ethische dimensies van het werk en hen in staat stelt
morele vraagsrukken op te lossen. Hiertoe moet aan een zodanige institutione-
le vormgeving worden gewerkt, dat de morele dimensies van de dagelijkse
zorgverlening ruimte krijgen om tot uitdrukking te komen (Verkerk, 2000,
p.120-121).
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Een instelling legt haar visie op kwaliteit van zorgverlenen, op wat wenselijk en
menswaardig is, op mogelijkheden en grenzen van de organisatie, in de mees-
te gevallen neer in een beleidsplan, dat tevens richtlijn is voor het wervings- en
selectiebeleid. Ten aanzien van opname en verblijf van patie'nten worden door
de organisatie uitgangspunten geformuleerd, mogelijkheden en grenzen vast-
gelegd. Deze taken vloeien voort uit de verantwoordelijkheid van het manage-
ment voor goede zorgverlening en het in stand houden van de organisatie. In
de praktijk tonen deze uitgangspunten hun waarde en hun beperkingen.
Tronto maakt ten aanzien van het begrip verantwoordelijkheid het onderscheid
tussen verantwoordelijkheid louter als het volgen van vastgelegde regels en
verplichtingen en een breder, flexibel concept van verantwoordelijkheid. De
zorg-verantwoordelijkheid berust tenslotte, zegt zij, op een veelheid van facto-
ren. Zorgdragen voor anderen en voor de wereld om ons heen is veel meer een
culturele praktijk dan een opvolging van formele regels en verwachtingen
(Tronto, 1993). Vanuit dit brede concept van verantwoordelijkheid hebben
organisaties een voorwaardenscheppende taak voor het zorgvuldig moreel han-
delen in de respectievelijke zorgpraktijken.

Verkerk (2000, p.112) noemt in dit licht een aantal managementtaken die
voortvloeien uit de toenemende verantwoordelijkheid voor morele vraagstuk-
ken in zorgorganisaties: het expliciteren van morele vragen, het initieren van
overleg over normen en waarden en het ontwikkelen van een integrerende nor-
matieve visie die richting kan geven aan de keuzeprocessen die in de organisa-
tie plaatsvinden.

3.S.i Communicatie op mesonifeau

De zorginstelling biedt daarmee een kader van regels en protocollen, een ach-
tergrond van waarden en normen aan zorgverleners en ziet hen als gespreks-
partners in een praktijk waarin zorg wordt verleend en kwaliteit wordt nage-
srreefd. Communicatie over en ethische reflectie op de praktijk en de moeilijke
situaties die zieh daarin voordoen, verschaffen zowel zorgverleners als
managementfunctionarissen de mogelijkheid om deze bronnen, deze uit-
gangspunten en regels helder en levend te houden en beleid zo nodig bij te
stellen.
Ethiek en reflectie liggen in elkaars verlengde. De letterlijke betekenis van
reflectie is terugkaatsing: het licht dat ergens op wordt gericht, kaatst terug in
het beeld dat daaruit verschijnt. Door overdenken en bespreken van dagelijkse
ervaringen in het licht van de normen en waarden die voor betrokkenen een rol
spelen, kan men voor zichzelf en voor anderen de betekenis ervan verhelderen
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en zo nodig het handelen of de beleidsuitgangspunten bijstellen. Dit klinkt
wellicht eenvoudiger dan het in de werkelijkheid is. In Ethiek in Commissie,
van Verweij e.a. (1999, p. 49) worden de kenmerkende aspecten van morele
reflectie op een rij gezet:
- Morele reflectie gaat over zaken die er voor mensen 'werkelijk toe doen'.

Het gaat uit van een betrokkenheid van de deelnemers bij het onderwerp
dat ter discussie Staat;

- Morele reflectie is complex. De complexiteit ervan ligt vooral in het op zui-
vere wijze articuleren van argumenten;

- Het resultaat van morele reflectie kan bedreigend zijn voor gevestigde
belangen. Bijvoorbeeld als een voorgenomen onderzoek in een palliatieve
setting moreel onaanvaardbaar is;

- Morele reflectie kan erg 'dichtbij' komen. De discussie gaat over normen en
waarden, een vrijblijvende en afstandelijke opstelling verhoudt zieh daar
niet mee;

- Morele reflectie heeft betrekking op 'goed' en 'kwaad', waardoor het al snel
tot een 'zware' aangelegenheid wordt.

Hoewel niet altijd gemakkelijk, is morele reflectie wel noodzakelijk. Waar geen
ruimte beschikbaar is en het communicatieve klimaat onvoldoende om vragen
te stellen en ervaringen te delen, worden zorgverleners en andere betrokkenen
geconfronteerd met gevoelens van onmacht. Gevoelens die in de praktijk, in de
opeenvolging van gebeurtenissen en het beroep wat ervan uit gaat, weinig
ruimte krijgen om bij stil te staan en onderling uit te wisselen. Dit is vooral zo
als er geen kaders aanwezig zijn, als bezinning en reflectie geen structureel
onderdeel vormen van de zorgpraktijk. De vragen die blijven liggen, stapelen
zieh op in mensen. Ze dragen ze mee naar huis en weer terug naar hun werk,
een last die steeds zwaarder wordt en mensen kan doen 'opbranden'
(Kunneman, 1998).

Mevrouiv Baden, uit het prafcti/fcvoorbee/d, maakte dee/ uit van de paHiatieve
prafcti/'fc, ivaarin gespecia/iseerde zorg beschikbaar is. Het is een veilige ivereld,
die vo/doet aan de verwachtingen. A/s zieh de acute darmbloeding voordoet,
stofct echter het gesprek zowel met mevrouiv Baden, met haarjämiüe, waar ook
met de orgonisatie. Zorgverieners die dit herkennen voe/en zieh ongemafcfcehjfc
by deze situatie en vragen zieh a/o/ergeen betere a/stemming van behoe/ten en
van verantwoording van het ingri/pen, had moeten plaatsvinden.

In de meeste zorgpraktijken is het inmiddels heel gewoon dat regelmatig inter-
disciplinair overleg plaatsvindt over de zorgsiruaties van dat moment met
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terugblikken op voorbije ervaringen. Dit is echter geen garantie dat dit altijd de
benodigde ruimte oplevert voor reflectie op ethische vragen van de mensen die
het meest bij de dagelijkse zorg betrokken zijn, zoals verpleegkundigen en
mantelzorgers. In zo'n overleg worden feiten naar voren gebracht, terwijl men-
sen juist als het om existentiele en morele vragen gaat, hun onbehagen of
onmacht niet altijd gemakkelijk in volzinnen kunnen uiten. In trage tragen,
een in zichzelf gekeerd gelaat, in vermoeide, afhangende schouders toont zieh
dat onbehagen vaak eerder. Dit te verstaan, is moeilijker. Het vraagt tijd,
opmerkzame aandacht en gevoeligheid voor deze Signalen. lets wat in de
moderne tijd met zijn snelle ontwikkelingen en steeds onbeperktere mogelijk-
heden, onder druk is komen te staan.

De vruchtbaarheid van onderling overleg tussen de verschillende bij de zorg
betrokken disciplines is afhankelijk van de kwaliteit van de communicatie. Ook
Tronto (1993) wijst hierop. De door haar beschreven fasen in het zorgproces
vragen om openheid, attent zijn voor (zorg)vragen, verantwoordelijkheid, com-
petentie en wederkerigheid. Het zijn morele kwaliteiten die niet alleen van toe-
passing zijn op zorg voor anderen. Ook in de zorg voor zichzelf komen deze
kwaliteiten van pas. Wanneer het zieh ongemakkelijk voelen met een situatie,
de vragen die dat oproept bij de zorgverlener leiden tot bewust ervaren en her-
kennen van die gevoelens, pas dan kunnen deze vragen worden ingebracht en
gedeeld met anderen. Een proces waarbij het management behulpzaam kan
zijn door een open houding naar praktijk en zorgverleners, aandacht niet
alleen voor de organisatie en het sturen daarvan, maar juist ook voor de men-
sen en hun ervaringen, een gedeelde visie op kwaliteit van zorg en het aanbie-
den van een structuur voor regelmatig ethisch overleg.

3.8.2 De spanning tussen systeem en /ee/were/d

Het bewustzijn van de eigen achtergrond, motivatie en de normen en waarden
die mensen met zieh meedragen, is een noodzakelijke voorwaarde voor het
herkennen, interpreteren en leren van uitingen van anderen en van situaties
die zieh in de praktijk voordoen. Een hermeneutische houding, die mensen in
Staat stelt afwijkende meningen of oplossingen te herkennen, zieh te verwon-
deren en het gesprek aan te gaan. Dit geldt ook voor de organisaties. De orga-
nisatie van zorg is belangrijk. Zonder goede structuur valt het zorgsysteem uit
elkaar, maar daarbinnen is ruimte nodig voor kwaliteit, voor datgene wat zorg
eigenlijk is of zou moeten zijn. Ontwikkelen van beleid, nadenken over waar-
den en normen, het vaststellen van protocollen kan niet los van de praktijk en
beleving, de ervaringen van direct betrokkenen, plaatsvinden. Organisaties
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dragen daarbij de verantwoordelijkheid die praktijken zodanig in te richten en
te ondersteunen, dat de lcwaliteiten die zorgverleners voor dat uitwisselings- en
leerproces meebrengen en nodig hebben, verder worden ontwikkeld en onder-
steund. Om op die wijze te zoeken naar overeenstemming over wat kwaliteit
van zorgverlening inhoudt en wat geoorloofd en goed is in het algemeen en in
specifieke (zorg)situaties. Vanuit het zorgethisch perspectief is het nooit vol-
doende alleen middelen ter beschikking te stellen (Tronto, 1993). Het gaat in
de zorg niet alleen om instrumentele vaardigheden, niet alleen om de techni-
sche kwaliteit van dingen die moeten worden gedaan, maar ook om de vraag of
de goede dingen worden gedaan, de morele kwaliteit van de zorgverlening.
De spanning tussen het systeem- en leefwerelddenken, hissen in stand hou-
den en ontwikkelen, blijft onderdeel van het interactieproces tussen de ver-
schillende actoren in een organisatie. Soms aanzettend tot kritische reflectie,
soms de communicatie begrenzend. Waar theoretische modeilen als her-
meneutiek en zorgethiek voorstellen doen voor oplossingen van die beperkin-
gen, vraagt de praktijk ook stil te staan bij de ontoereikendheid van de vooron-
derstelllingen waarvan zij uitgaan. Een spanning die zieh niet laat
wegredeneren, maar realiteit is van dagelijkse omgang met de praktijk.
Het begrip van wat goede zorg is, blijkt veranderlijk en ontstaat steeds opnieuw
in de praktijk, door interpreteren en afstemmen. Niet alleen tussen zorgverle-
ners en patienten, maar ook tussen zorgverleners onderling en met het
management van de organisatie. Tenslotte berust het nadenken over en orga-
niseren van wat als goede zorg wordt gezien, op een maatschappelijke verant-
woordelijkheid.

3.9 Macroniveau: de zorgorganisaties en de overheid

Het concept van zorg opvatten zoals Tronto beschrijft, als een activiteit die erop
gericht is alles te doen wat in ons vermögen ligt om onze wereld in stand te
houden, te continueren en te repareren, zodat we er zo goed mogelijk in kun-
nen leven, houdt in dat dit zorgen niet is voorbehouden aan bepaalde groepen
of Individuen. De gehele samenleving is hierbij betrokken. Deze universele
morele claim is verbonden met een relationeel mensbeeld. Mensen zijn op
elkaar aangewezen. De claim van zorgende betrokkenheid bij anderen is niet
alleen herkenbaar in een professionele omgeving. In sociale praktijken als die
van de mantelzorg, vrijwillige hulp aan ouderen en alleenstaanden, maar ook
in vriendschapsrelaties en relaties tussen ouders en kinderen speelt die betrok-
kenheid een rol. De afwezigheid van deze morele kwaliteit valt op in relaties
waarin geweld en verwaarlozing een rol spelen (Tronto, 1993; Walker, 1998).
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Het zijn juist de praktijkvoorbeelden, de ervaringen van mensen, die duidelijk
maken dat een daadwerkelijke praktijk van zorg naast de vaststelling van feiten
en behoeften, kwaliteiten van mensen vraagt om zorgvragen niet alleen te her-
kennen maar er ook iets mee te doen.
Palliatieve zorg, zorg voor mensen in de laatste fase van het leven, is niet iets
nieuws. Hoewel het spreken over ziekte en dood en over kwaliteit van leven en
sterven meestal over anderen gaat, is het iets wat ieder mens betreft. De vor-
ming van aparte wetenschappelijke deelgebieden, de specialisaties in de
gezondheidszorg, institutionalisering en het daarmee gepaard gaande afzon-
deren van ervaringen die vroeger deel uitmaakten van het dagelijks bestaan,
hebben geleid tot vervreemding van die ervaringen (Giddens, 2001).
Het sterven van mensen vond meer en meer plaats in ziekenhuizen in plaats
van thuis, waar de zieke werd omringd en verzorgd door familie. Dit leidde tot
situaties die op den duur een moreel onbehagen opriepen bij de zorgverleners
en nabestaanden. Vervreemding en onderdrukking van de morele en existen-
tie'le dimensies van het bestaan leidden tot nieuwe vragen over zin en waarde
van het leven en van de ervaringen van mensen. Dit tegen de druk van regels
en Systemen in steeds weer opborrelen van morele vragen heeft er het laatste
decennium onder meer toe geleid, dat de palliatieve zorg zieh, als zorgvoorzie-
ning in Nederland, los van het bestaande systeem van gezondheidszorg, ging
ontwikkelen en op de agenda van de overheid en met name op die van het
Ministerie van Volksgezondheid werd geplaatst (NPTN, 1996). Gestuurd door
de praktijk, waar initiatieven ontstonden om het opnieuw mogelijk te maken
dat mensen thuis kunnen sterven of, wanneer de verzorging daar niet langer
toereikend was, een plek te creeren waar zij zieh, met directe naasten, veilig
wisten en verzorg konden worden, werd deze zorgvoorziening op den duur
door de overheid erkend.

3.9.1 Communicdtie op macroniyeau

Zoals de praktijk van zorg een doorlopend proces is, geldt dat ook voor de com-
municatie die nodig is om beleid, voorzieningen en praktijk op elkaar af te
stemmen. Voortdurend en rechtstreeks in gesprek blijven met zorgpraktijken,
biedt de overheid de mogelijkheid de eigen achtergrond en horizon te verrijken
met de ervaringen en inzichten van mensen die zorg geven en zorg ontvangen.
Een wederzijds proces, dat ruimte maakt om regels en voorzieningen steeds te
zien en af te stemmen in het licht van de behoeften uit de praktijk. Gesprekken
daarover zullen de deelnemers daaraan voortdurend voor normatieve keuzes
plaatsen (Kunneman, 1996). Dit vraagt zowel van de overheid als van de zorg-
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organisaties een open houding tegenover nieuwe opvattingen en ervaringen.
Het gaat daarbij niet alleen om medisch- technische problemen of oplossin-
gen. Een gelijkwaardige plaats moet worden ingeruimd voor morele en exis-
tentiele vragen die met de zorg zijn verbunden. De praktijk van de zorgverle-
ning houdt op die manier de mogelijkheid het rationele, efficiente en op
resultaat gerichte denken en handelen van moderne (zorg)organisaties te ver-
binden met de communicatieve existentiele en normatief geladen belevings-
wereld van mensen die daarin beroepsmatig of als patient betrokken zijn.
Geen eenvoudige opgave, want de praktijk spreekt langzaam en veelkleurig,
terwijl het op resultaat gerichte denken meestal snel is en rechtlijnig. Toch zou-
den management en bestuurders van organisaties in gesprek met zowel de
mensen op de werkvloer als met beleidsmakers op overheidsniveau de kaders
kunnen helpen creeren en onderhouden voor een samenspraak tussen zorg-
praktijken en overheid cq. samenleving.

De praktijk van zorg is niet alleen een moreel concept, het heeft ook een poli-
tieke betekenis: 'to recognize the value of care calls into question the structure
of values in our society. Care is a central concern in human life.'(Tronto, 1993,
p. 178)
Attentiveness en responsiveness vragen om betrokkenheid, een met elkaar in
gesprek zijn. Responsiveness is verbonden met de activiteit van de zorgontvan-
ger. Responsiveness betekent een actieve en morele houding van wederkerig-
heid, een voortdurend afwegen van behoeften van zorgvrager (op dit niveau: de
zorgorganisaties) en de mogelijkheden van de zorgverlener (hier: de overheid)
ten aanzien van behoeften en mogelijkheden. In het politiek en maatschappe-
lijk debat over wat wenselijk is, wat kan en mag en over wat juist niet geoor-
loofd is in de zorg, zijn de ervaringen, de verhalen uit de praktijk onmisbaar.
Het zijn verhalen van anderen, tegelijk gaat het over onszelf. Juist die verhalen
maken duidelijk waarom het gaat in individuele situaties waar mensen in nood
zijn, welk beroep er van hen uitgaat en wat in die specifieke situaties geboden
is. Het gaat daarbij niet alleen om extreme situaties, waar patienten of familie
de publiciteit zoeken om een noodsiruatie bekend te maken. Zoals wachttijden,
die te hoog oplopen, omdat de organisatie hapert en er onvoldoende professio-
nals beschikbaar zijn. Het gaat veel meer om de fundamentele vraag hoe wij in
onze samenleving denken over wat 'goede zorg' is, wat 'goed sterven' , wat
'goed (samen)leven' betekent. De antwoorden daarop komen niet uit de lucht
vallen, maar zijn het resultaat van een samenspraak, waarin praktijkervaringen
zoals de situatie van mevrouw Baden, de vragen en behoeften die daar spelen,
een stem hebben en meewegen in besluit en beleidsvorming op het niveau van
de overheid.
Ofen wanneer die verhalen de overheid en de samenleving bereiken is nog de
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vraag. De werkelijkheid is geen ideaal plaatje. Tronto (1993), maar ook
Habermas (1981), Kunneman(i998), Begeman (1995) en Van Asperen (1993)
wijzen op de grenzen die een dergelijke dialoog belemmeren. Grenzen tussen
prive- en publiek, moraal- en politiek, systeem en leefwereld, theorie en prak-
tijk als afzonderlijke domeinen. De taal die in de leefwereld gesproken wordt is
niet altijd de taal van de instituten. Het herkennen van deze barrieres is wel
een begin van een gesprek.

Voorbeelden van initiatieven (NPTN, 2002) om de praktijk, de ervaringen en
opvartingen die daar leven meer in beeld te brengen van de gehele samenle-
ving om een breed maatschappelijk draagvlak te creeren en politieke aandacht
te vragen, zijn
- Plannen om in het voorjaar van 2003 'een week van de palliatieve zorg' te

organiseren, waarbij zorginstellingen worden opengesteld en mensen wor-
den uitgenodigd binnen te komen;

- Het organiseren van regionale bijeenkomsten waar zorgverleners, zorgor-
ganisaties en patientenorganisaties ervaringen en behoeften uitwisselen;

- Aandacht in de media, in de sport en in de kunst voor de thema's zorg,
kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven.

3.9.2 Spanning tussen systeem en /ee/Were/d

Hoewel de palliatieve zorg zieh zeker in de beginperiode helder onderscheidde
van andere medische praktijken en ervoor koos het formele gezondheidszorg-
systeem te verlaten, was het de intentie van de pioniers om hun filosofie van
zorg, te herintegreren in de gezondheidszorg. Belangrijke waarden die hen
daarbij voor ogen stonden waren het concept 'totale zorg' en de acceptatie van
menselijke kwetsbaarheid en sterfelijkheid. Sterven, verlies en kwetsbaarheid
weer een plaats geven in de leefwereld van mensen en op een leefbare, reflec-
tieve manier een gelijkwaardige positie binnen het systeem van de gezond-
heidszorg. Dit is geen eenzijdig proces dat gerealiseerd kan worden door alleen
de inzet van betrokken en invoelende zorgverleners, het is een proces waarvoor
politieke keuzen gemaakt moeten worden. 'De minister van VWS zou haar of
zijn oor meer te luisteren moeten leggen bij de sector zelf en partijen in het
veld en burgers veel sterker moeten aanspreken op hun eigen veranrwoorde-
lijkheid' (Pijnenburg, Mulder en Schellekens, 2002, p.i). Om de waarden van
zorg voor stervenden werkelijk inhoud te geven, kan de overheid niet volstaan
met louter instrumentele beheerskaders. De overheid heeft te maken met de
praktijk van een samenleving van autonome en van kwetsbare mensen, een
samenleving die, om in stand te blijven en zieh verder te ontwikkelen, zorg

i l l
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nodig heeft. Om in die zorg te kunnen voorzien, om die zorgprocessen op
gang te brengen en te houden, is het niet voldoende geldstromen te structure-
ren en beschikbaar te stellen en voorzieningen in het leven te roepen, maar is
het ook nodig voeling te houden met de praktijk en de ervaringen, mogelijkhe-
den en spanningen die zieh daarin voordoen.
Dit niet alleen door een fijn web van bureaucratische commissies aan het werk
te zetten met opdrachten die soms jaren in beslag nemen en die er vooral op
gericht zijn structuren te creeren om het zorgaanbod inzichtelijk te maken en
om geldstromen in de juiste richting te sturen. De overheid zou daarnaast naar
concrete mogelijkheden moeten zoeken om blijvend in gesprek te zijn met de
praktijk om in te kunnen spelen op de behoeften die zieh steeds nieuw voor-
doen en om samen met de mensen waarom het gaat een visie te ontwikkelen,
beleid te maken en een klimaat te creeren waarbinnen de spanning tussen sys-
teem en leefwereld verminderd en leefbaar wordt.

3.10 Samenvatting

Om ethiek in de praktijk inhoud te geven, dienen voorwaarden te worden
gecreeerd om communicarie te bevorderen en srructurele vormen van commu-
nicatief overleg te organiseren. Communicatie is nodig om ethiek in de prak-
tijk vorm te geven. Tegelijk worden de mogelijkheden voor gelijkwaardige
communicatie en morele reflectie bedreigd door de spanning tussen systeem
en leefwereld.
Kwaliteit van communicatie vraagt van zorgverleners naast professionele ken-
nis en vaardigheden, de bereidheid kwaliteiten te ontwikkelen om op humane
en invoelende wijze om te gaan met de emotionele en existentiele vragen die
het naderend levenseinde voor de meeste mensen oproept. Ingegaan werd op
de beperkingen van de talige communicatie. Niet alles is in woorden uit te
drukken. Om uitingen die vreemd zijn aan de eigen kennis en ervaringen te
kunnen begrijpen, kan de hermeneutiek behulpzaam zijn. De eigen traditie,
de opvartingen over goede zorg en de kennis die men door opleiding en erva-
ring heeft opgedaan, zijn de horizon van waaruit men vertrekt om het vreemde
te onrmoeten. Verwonderd zijn roept \ragen op, die het begin kunnen zijn van
een dialoog. Ook op de beperkingen van de hermeneutiek is ingegaan.
Vanuit de verschillende niveaus waarbinnen de gezondheidszorg is georgani-
seerd, werd ingegaan op het belang van communicatie en reflectie voor de
werkzaamheid van ethiek in de praktijk en hoe de spanning tussen systeem en
leefwereld daarin steeds een rol speelt. Een voorbeeld uit de praktijk diende ter
illustratie. Op microniveau riep dat voorbeeld onbehagen op bij zorgverleners.
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Zij wezen erop dat aan communicatie met patient, familie en zorgverleners te
weinig aandacht was besteed en er geen recht was gedaan aan het principe van
respect voor autonomie. Er werd voor gepleit een plaats in te ruimen voor ethi-
sche reflectie. Het organiseren van ethisch overleg moet een gelijkwaardige
plaats krijgen binnen of naast het bestaande structurele medisch-verpleegkun-
dig overleg over begeleiding en behandeling van patienten.
Systeem- en leefwereldinvloeden worden op mesoniveau ervaren in de span- ,
ning tussen formele regels en de morele situaties die ontstaan in de dagelijkse
zorgpraktijk. De zorginstelling biedt regels en protocollen als richtlijnen, tege-
lijk doen zieh in die praktijk steeds nieuwe vragen voor. Ook hier kunnen com-
municatie en reflectie een belangrijke rol speien. Ook hier heeft communicatie
zijn beperkingen, is niet alles in woorden uit te drukken, en vraagt het signale-
ren en herkennen van morele dimensies bepaalde kwaliteiten van mensen.
Het is de verantwoordelijkheid van zorginstellingen deze kwaliteiten te bevor-
deren en voorwaarden te creeren voor structured communicatief overleg over
de ethische dimensie van de praktijk en de kwaliteit van de zorg die men voor-
staat.

Op macroniveau gaat het om de relatie tussen overheid en zorgpraktijk. Zorg is
niet alleen een moreel concept, het heeft ook een politieke betekenis, aldus
Tronto (1993, p. 178). De spanning op het macroniveau van zorgverlening is
merkbaar in de spanning tussen het organiseren van (zorg)voorzieningen die .,.,-
de overheid goed en wenselijk acht, en de behoeften die de praktijk ervaart. Het
gaat om de afstemming tussen voorzieningen die de overheid schept om zorg-
organisaties ruimte te bieden de zorg te organiseren en opvattingen van orga-
nisaties en praktijk over wat 'goede zorg' is en wat daarvoor nodig is.
De dagelijkse zorgpraktijk is een belangrijke bron voor dit afstemmen, waarbij
het niet alleen gaat om het technisch mogelijke, maar vooral ook om het
moreel wenselijke.





Beter weten

Pas op voor die verlichte geest,
die ieder mens de wet voorleest.
Zijn oor is lam,
zijn oog is blind,
voor wat anders dan zijn waarheid klinkt.





4 Responsiefonderzoek

4.1 Inleiding

Gezien het doel van het onderzoek en het theoretisch kader dat daarbij centraal
Staat, werd gekozen voor de responsieve onderzoeksbenadering, een benade-
ring waarbij de inbreng van betrokkenen in de praktijk een belangrijke rol
speelt. Doel van het onderzoek is, in dialoog met de praktijk, een bijdrage te
leveren aan die praktijk door het beschrijven van ethische probleemsituaties en
deze te verhelderen vanuit verschillende invalshoeken. Vanuit maatschappij-
theoretisch perspectief worden de problemen in het licht gezet van de span-
ning tussen systeem en leefwereld. Een spanning, die ook tussen de ethisch
theoretische Stromingen van de regel- en zorgethiek en vanuit communicatie-
theoretisch perspectief zijn weerslag vindt: communicatie is nodig om ethiek
in praktijk vorm te geven, tegelijk worden mogelijkheden voor gelijkwaardige
communicatie en morele reflectie bedreigd door de spanning tussen systeem
en leefwereld (theoretisch uitgewerkt in hoofdstuk 3). Gezocht zal worden naar
vormen van communicatief overleg en ethische reflectie die een bijdrage leve-
ren aan de kwaliteit van de palliatieve zorg en aan het veiligstellen en verder
ontwikkelen van de eigenheid van deze zorg.

In de voorgaande hoofdstukken werden theoretische invalshoeken uiteengezet
die een belangrijke rol speelden bij het ontstaan en de verdere ontwikkeling
van de palliatieve zorgverlening: maatschappijtheorie, ethiek en grondslagen-
theorie. Tevens werd ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de palliatieve
zorg in Nederland en wat haar doelstellingen zijn. Dit als vertrekpunt voor de
onderzoeker om de praktijk te benaderen en met haar in gesprek te raken.
Spannende vraag bij deze start is welke vormen van communicatie voor de
onderzoeker behulpzaam zijn om de palliatieve werkelijkheid'' te leren kennen
en inzichten te ontwikkelen. Het praktijkonderzoek was een proces waarin niet

6 Waarbij ik er van uit ga niet van de palliatieve werkelijkheid te kunnen spreken. Ik bedoel hier

vooral de constructies rond palliatieve zorg, waarmee ik in het onderzoek te maken kreeg.
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de methodische procedures, maar het relationele aspect en veelstemmigheid
centraal hebben gestaan.
De benadering die aansluit bij de bedoeling een dialoog met de praktijk op
gang te brengen, is die naar het ontwerp van zogenoemd leefwereldonderzoek,
een vorm van responsief onderzoek, waarbij een belangrijke plaats wordt toe-
gekend aan de inbreng van de betrokkenen in de praktijk (Guba & Lincoln,
1989; Abma, 1996).
In dit hoofdstuk zal ik allereerst deze benaderingswijze uiteenzetten waarna ik
zal ingaan op het plan van aanpak in de praktijk waar het onderzoek plaats-
vindt. Dit plan van aanpak is echter geen keurslijf, het werkelijk met elkaar in
gesprek gaan, verhoudt zieh daar niet mee. Een gesprek aangaan vraagt om
een open houding en de bereidheid nieuwe gezichtspunten of mogelijkheden
mee te nemen of te overwegen die kunnen bijdragen aan het inzicht in de
praktijk van de palliatieve zorg. Aanpassingen die gaande het proces van het
onderzoek soms ook nodig bleken. Na de introductie van de methode en het
plan van aanpak volgt een beschrijving van de achtereenvolgende stappen en
ervaringen die aanleiding waren om af te wijken van de eerste onderzoeksop-
zet.

4-2 De responsieve onderzoeksbenadering: uitgangspunten

Vanuit de optiek van het responsieve discours wordt elke onderzochte praktijk
gezien als unieke siruatie, waarin personen een centrale rol speien. Het is een
hermeneutische benadering, waarin ervan wordt uitgegaan dat mensen hun
werkelijkheid in interactie met elkaar creeren en interpreteren. 'Nature cannot
be viewed as it really is (even if one starts with the assumption that there exists
a real nature out there to be assessed), but only as seen (constructed) through
some value window' ( Guba & Lincoln, 1989, p. 65). De responsieve benade-
ring is gericht op het begrijpen van de onderzochte werkelijkheid vanuit een
msidersperspectie/ zij levert inzicht op over ervaringen en betekenissen die
mensen met elkaar in hun praktijk opdoen. Dit door als onderzoeker met die
praktijk het gesprek aan te gaan.

Niet de methode Staat daarbij op de voorgrond, maar de interactie: 'het verloop
(of de stagnatie) van het onderzoek wordt gedicteerd door het onderzochte en
niet omgekeerd' (Abma, 1996 p. 89). Kennis wordt gezien als relationeel van
aard: 'kennis is gebaseerd op politieke partijdigheid en ontstaat in machtsge-
voelige conversaties' (Abma, 1996 p. 106). De inzet van deze benadering is
dan ook een samenspraak op gang te brengen waarin actoren vanuit hun ver-
schillende posities, kennis nemen van elkaars standpunten en deze bekritise-
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ren, afzwakken of uitbreiden. Deze samenspraak is er niet op gericht argu-
menten te vinden om een van de ingebrachte standpunten of om alleen het
eigen standpunt te verdedigen en die van anderen te ontkrachten, Doel is de
verschillende perspectieven met elkaar te verbinden om in een gezamenlijk
proces tot meer inzicht te komen in de praktijk (van de palliatieve zorg), cq. in
de mensen die daar werken en verblijven, waarvoor zij staan en wat zij beteke-
nen in de context van die palliatieve zorgprakrijk. Dit relationele proces, dit
beter verstaan van elkaar, heeft een doorgaand verloop. Steeds lcunnen nieuwe
ervaringen worden ingebracht om een nieuw licht op een bepaalde zaak te wer-
pen en het perspectief te verbreden.

Responsiveness is niet alleen of juist een kwaliteit die is verbonden met een
bepaald paradigma van waaruit onderzoek wordt gelnitieerd en georganiseerd.
Het is veel meer ook een manier van leven, een nastrevenswaardige morele
kwaliteit die nodig is om elkaar en de wereld om ons heen te begrijpen
(Schwandt, 2001). De responsieve benadering wil recht doen aan de waarde
van pluriformiteit binnen de (post)moderne samenleving en binnen individu-
ele praktijken. Verschillen van opvattingen en de verhalen of uiteenzettingen
van specifieke achtergronden en omstandigheden die in individuele situaties
een rol speelden, zijn productief in het voortgaand proces van betekenisgeving.
Ook de onderzoeker is onderdeel van het proces van kritische reflectie en uit-
eenzetten van standpunten en ervaringen. Zijn of haar rol is niet die van
expert, maar meer van interpretator, en facilitator (Schwandt, 2001; Abma &
Stake, 2001). Kennis en ervaring, waarden en emoties, maar vooral enga-
gement en een open houding zijn belangrijke mogelijkheidsvoorwaarden om
dit proces aan te lcunnen gaan: 'the rhetoric and the ethic of responsive eva-
luation is to be open, to come to understand what's going on there, to find
more than your initial issues' (Abma & Stake, 2001, p. 9).
Nadeel van de responsieve benadering, (of constructivistische benadering)
wordt vanuit objectivistisch standpunt haar geringe generaliseerbaarheid en
subjectivisme genoemd (Guba & Lincoln, 1989; Abma, 1996). Deze opvattin-
gen hangen samen met het objectivistisch wereldbeeld. Objectivisten gaan
ervan uit dat de werkelijkheid gekend kan worden zoals deze 'is', zij benaderen
de praktijk als object. Het constructivistisch gezichtspunt gaat uit van relatio-
nele kennis van de werkelijkheid en benadert de praktijk als subject(en). In de
interactie worden ervaringen geconstrueerd. Het introduceren van allerlei
objectivistische strategieen en procedures om authenticiteit en betrouwbaar-
heid te waarborgen, impliceert volgens Abma (1996, p. 103) 'een miskenning
van het interactieve proces van interpretatie.' Zij kunnen afleiden van waar het
in essentie over gaat, dat wil zeggen het organiseren van een proces waarin
diverse belanghebbenden in de praktijk een inbreng hebben. De erkenning dat
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kennis ontstaat in interactie met anderen, impliceert een ethiek die rekening

houdt met verschillende (machts)posities die mensen in interactie met elkaar

innemen. Dit vereist van de onderzoeker een kritische houding ten aanzien

van de eigen positie en oog voor de positie(s) van waaruit andere betrokkenen

deelnemen aan het proces van betekenisverlening. Onderzoek vanuit de

responsieve benadering ziet elke zorgpraktijk als individuele en unieke situ-

atie, waaraan deelnemers vanuit verschillende invalshoeken en machtsposities

betekenissen, doelen, waarden en normen verlenen.

Wat als betekenisvol uit het onderzoek naar voren komt, kan dienen als klank-

bord voor andere vergelijkbare praktijken om daar, als 'plaatsvervangende erva-

ring' mensen te inspireren zieh te bezinnen op eigen inzicht en handelen.

Herkenning van zichzelf of de eigen praktijk in de beschrijvingen van de

onderzoeker, vereist dat die beschrijvingen niet tot afstandelijke taal en alge-

meenheden beperkt blijven, maar een levensecht beeld schetsen van de context

waarin interacties plaatsvonden en van de factoren die in de onderzochte prak-

tijk een belangrijke rol speelden. Deze gedetailleerde beschrijving moet de

lezer in Staat stellen om te bepalen of die bevindingen ook voor de eigen prak-

tijk waardevol kunnen zijn (Guba & Lincoln, 1989, p. 260; Wester, 1995,

p.,203; Abma, 1996, p.99). Hoewel bevindingen nooit geheel objectief zullen

12O zijn, is het vanuit de responsieve benadering belangrijk dat de lezer in staat

wordt gesteld om op basis van eigen ervaringen en die van de onderzoeker, zijn

of haar bevindingen te beoordelen in het licht van de eigen praktijk (Abma &

Stake, 2001, p.8). Met andere woorden: niet de onderzoeker bepaalt de geldig-

heid voor andere praktijken, dat doet de lezer. Op die manier kunnen de con-

structies van de palliatieve praktijk die het onderzoek oplevert, aanleiding zijn

om het gesprek te vervolgen. T h e product of the evaluation is not, in sharp

contrast to conventional methodology, a set of conclusions, recommendations,

or value judgements, but rather an agenda for negotiation of those claims, con-

cerns and issues that have not been resolved in the hermeneutic dialectic

exchanges' (Guba & Lincoln, 1989, p. 12).

Hoewel de responsivisten bezwaren van generaliseerbaarheid en subjectiviteit

zullen weerleggen door te wijzen op de betrekkelijkheid ervan, houden zij vast

aan het algemeen aanvaarde uitgangspunt, dat elk onderzoek op gediscipli-

neerde wijze tot stand moet komen (Abma, 1996). Vastgehouden wordt aan de

wetenschappelijkheid van onderzoek en aan een gedisciplineerde werkwijze

door de onderzoeker. Waar echter volgens conventionele onderzoeksmethoden

het ontwerp en de achtereenvolgende stappen in het onderzoek a priori vastlig-

gen, staat de responsieve benaderingswijze voor openheid, tussentijdse evalu-
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atie en aanpassingen. Methoden en procedures om de validiteit van de bevin-
dingen te waarborgen zijn ondergeschikt aan de meerstemmigheid, de relatio-
nele betrokkenheid en de veelzijdigheid van de onderzochte praktijk. Een
responsieve houding impliceert een houding van respect en verbondenheid
met een praktijk waarin mensen met elkaar samenleven en samenwerken. In
interactie met elkaar wordt die praktijk, die werkelijkheid, geconstrueerd en
krijgen ervaringen betekenis. Om zieht te kunnen krijgen op dit proces van
betekenisgeving is de onderzoeker er op aangewezen deel te nemen aan dit
proces van interactie en interpretatie. Procedures om de validiteit van die inter-
pretaties zo veel mogelijk te waarborgen vinden in deze context plaats en zul-
len, met andere woorden, nooit het gezaghebbend predikaat opleveren zoals in
conventioneel onderzoek, maar stof opleveren voor verdere interpretaties in
andere praktijken (Abma, 1996, Schwandt, 2001). Inzichten die tijdens het
onderzoek ontstaan, nieuwe vragen die door deelnemende actoren naar voren
worden gebracht, sturen mede het verloop van het onderzoek. Stake (2001)
gebruikt hiervoor de term discovery learning en kent een belangrijke rol toe aan
de onderzoeker, als discovery /earning teacher (Abma & Stake, 2001). Stake
maakt duidelijk wat hij hiermee bedoeld door discovery /earning te contrasteren
met didactical /earning. De discovery /earning teacher baseert zieh niet alleen op
onderzoeksuitkomsten en feitenkennis, maar zal om een leerproces op gang te
brengen ook persoonlijke ervaringen, en prakijkverhalen presenteren.
Ervaringen en verhalen van anderen kunnen als plaatsvervangende ervaring
dienen voor hen die de praktijk niet kennen of dergelijke ervaringen missen.
Didacticai /earning levert kennis, vertelt wat de waarde is van de uitkomst van
een onderzoek, discovery /earning brengt een proces op gang waarin de lezer, de
leerling, de belanghebbende zelf mee bepaalt en ontdekt wat van waarde is.
Guba en & Lincoln (1989, p. 261) zien het als een van de verantwoordelijkhe-
den van de onderzoeker om een klimaat te creeren waarin dit leren mogelijk
wordt: 'It is the evaluator's responsibility in this role to be stage manager for
the process, setting the stage in such a way that all stakeholders can learn from
one another as well as teach one another (evaluator included).' Dit hermeneu-
tisch dialectisch perspectief is leidraad en uitgangspunt van de onderzoeker in
de praktijk en zorgt ervoor dat subjectiviteit van interpretaties in toom wordt
gehouden. Een perspectief dat niet tot harde condusies leidt, maar door haar
openheid mensen aanzet om te blijven zoeken naar begrip van onszelf en van
de wereld om ons heen en van de betekenis van de ervaringen die onze werke-
lijkheid kleuren. Een houding, die in responsief onderzoek de waarde van het
bij elkaar betrokken zijn verheldert, in een relationele ethiek waarin respect,
gelijkwaardigheid en wederkerigheid de toon bepalen.
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4.3 Planning van activiteiten

Het onderzoek vond plaats in hospice Rozenheuvel te Rozendaal. Het is een
van de eerste hospices die in de pioniersperiode van de jaren negentig de deu-
ren opende. In 1994 werden de eerste patienten opgenomen. In het jaar waar-
in het onderzoek plaatsvond, werden er in totaal 197 patienten behandeld,
waarvan 95 opgenomen in het hospice en 103 patienten thuis, of poliklinisch.
De meeste patienten komen uit de regio na verwijzing door de behandelend
arts of op eigen initiarief. Het huis Staat vrij in een mooie grote ruin en bosach-
tige omgeving. Het gaat om kleinschalige zorg met een maximale bezetting
van negen bedden. Deze zijn verdeeld over een- en tweepersoonskamers. Zorg
wordt verleend door arts(en) en verpleegkundigen, ondersteund door een vaste
groep van vrijwilligers. Fysiotherapie, zorg voor de naasten en pastorale zorg
maken standaard deel uit van het zorgaanbod, maar ook andere disciplines
zijn op aanvraag beschikbaar zoals logopedie, psychologie e.a. Er wordt naar
gestreefd een zo huiselijk mogelijke situarie te creeren voor de patienten en
hun familie. Het hospice beschikt over logeerkamers en men maakt gezamen-
lijk (patienten, personeel, familie en vrijwilligers) gebruik van de grote keuken
annex huiskamer. Er is ook een stiltecentrum, een ruimte waar mensen zieh

kunnen terugtrekken om alleen of onder elkaar te zijn. Het management
,22 bestaat uit een hoofd medische zorg (medisch directeur), hoofd verpleegkundi-

ge zorg, tevens coordinator van de vrijwilligers en een zakelijk directeur, die
tevens functioneert als pastoraal werker voor de mensen in het hospice.
Pastorale zorg is in het hospice beschikbaar, maar patienten kunnen ook een
beroep blijven doen op geestelijk begeleiders waarmee men in de thuissituatie
vertrouwd is. Patienten die worden opgenomen, worden aangemeld via huis-
arts, ziekenhuis ofwel door familie. In dat voortraject bezoekt de arts de patien-
ten om de algehele situatie te beoordelen, eventueel advies te geven en afspra-
ken te maken over eventuele opname. Het hospice heeft een christelijke
identiteit, die tot uiting komt in wekelijkse vieringen (op maandag als weeko-
pening), in herdenkingsdiensten waarin overleden patienten worden herdacht,
en in de aandacht voor christelijke feestdagen (Stichting Leger des Heils
Welzijns- en Gezondheidszorg, 1999)-

Het vereiste enkele voorbereidende stappen om een samenspraak met de prak-
tijk op gang te brengen. Een eerste stap was het benaderen van het manage-
ment van een palliatieve zorgorganisatie om het onderzoeksplan, de doelstel-
lingen en de methode te bespreken en om tot overeenstemming te komen over
deelname aan het onderzoek. Tevens moesten afspraken worden gemaakt over
de tijdsduur van het onderzoek, de duur en het doel van de interviews en
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groepsgesprekken, de mogelijke participanten, over de tussentijdse- en eind-
rapportage, vertrouwelijkheid van informatie, over de werkruimte en andere
faciliteiten, alsook over de rol van de onderzoeker in de organisatie gedurende
het onderzoek.
Informele contacten met het management en met verschillende zorgverleners
in het hospice bestonden al langer. Het eerste formele gesprek over het prak-
tijkdeel van het onderzoek, vond plaats in juni 1999. Doel en opzet van het
onderzoek werden besproken met de staf, bestaande uit: de medische- en de
algemene directeur en het hoofd van de zorgverlening. Ethiek bleek een onder-
werp waar men in het hospice veel belangstelling voor had. Regelmatig werd
men in de praktijk geconfronteerd met ethische problemen, waarvoor een
oplossing gezocht moest worden. Deze problemen kwamen, naast andere
zorgzaken, in het wekelijks Interdisciplinair Zorg Overleg, het IZO, aan de
orde. Men had vragen over de kwaliteit van de eigen besluitvorming op ethisch
gebied. Als een soort van tegenprestatie voor het meewerken aan het onder-
zoek, stelde men voor dat de onderzoeker in ieder geval dit wekelijks overleg
zou bijwonen om te observeren en terug te rapporteren of en hoe in dat overleg
ethische problemen aan de orde komen en wat opvalt met betrekking tot
besluitvorming over omgaan of oplossen van deze problemen. Verslag en
resultaat hiervan staan in hoofdstuk zes.

Verder werden afspraken gemaakt over introductie-bijeenkomsten. Twee
afzonderlijke bijeenkomsten, een voor de professionele zorgverleners en een
bijeenkomst voor de vrijwilligers. Dit om het onderzoek te introduceren en uit-
een te zetten op welke manier ik vanaf September 1999 in de praktijk aanwezig
zou zijn en ook om mensen de gelegenheid te geven vragen te stellen.
De activiteiten waarover afspraken werden gemaakt waren: het bij de start van
het onderzoek uitdelen van praktijkverhalen met schriftelijke vragen, het hou-
den van interviews, de selectie van de deelnemers aan de interviews, de plaats,
het tijdstip en de duur van de interviews. Tevens werden afspraken gemaakt
over te organiseren groepsbijeenkomsten, over het participeren als vrijwilliger
in de zorgverlening, en over het bijwonen van het IZO.

De aanwezigheid in de praktijk werd ingevuld door als vrijwilliger mee te wer-
ken in de zorgverlening. Vrijwilligers zijn onontbeerlijk in de palliatieve zorg-
verlening. Zij helpen instellingen, organisatie en zorgverleners de kwaliteit
van de geleverde zorg te bewaken en mogelijk te verbeteren (Projectgroep
Integratie Hospicezorg, 2001). De keuze om als vrijwilliger ingeschakeld te
worden gaf mij de mogelijkheid om op een vrij natuurlijke manier deel uit te
maken van de praktijk, van het steeds wisselend netwerk van samenwerkende
relaties waaruit deze bestaat. Door te investeren in dit netwerk, er mijn bijdra-
ge aan te leveren, werd het voor mij gemakkelijk(er) een vertrouwensrelatie op
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te bouwen met betrokkenen, zowel met de patienten en naasten, met andere
vrijwilligers als met de professionals en management in deze setting.
Het was een rol waarin ik veel ervaring had opgedaan in de periode 1996 -
1998, in het hospice in Wenen. Deze ervaringen, evenals mijn verpleegkundi-
ge achtergrond, kwamen goed van pas. Toegegeven moet overigens worden dat
al die ervaringen en eerder opgedane kennis ook nadelig kunnen uitwerken.
Niet meer onbevangen tegenover de onderzoekspraktijk staan, kan er ook toe
leiden dat je te snel situaties of dingen die gebeuren als vanzelfsprekend
plaatst en 'begrijpt'. Het vereist bewustzijn van de eigen positie om het voor-
deel, het gemak waarmee een plaats in de praktijk wordt ingenomen, niet om
te laten slaan naar het nadelig effect ervan door een bepaalde vooringenomen-
heid. Maar juist open te staan voor nieuwe ervaringen en uit te gaan van de
intentie eigen kennis, ervaring en achtergrond productief te laten zijn in het
verstaan van anderen.

Drie dagdelen per week zou ik voorlopig in het hospice aanwezig zijn, een dag-
deel als vrijwilliger, de andere dagdelen voor het organiseren en houden van
interviews en het bijwonen van het IZO. In augustus 1999 vonden de intro-
ductiebijeenkomsten plaats, de start van het veldwerk was op 9 September van
dat jaar.
Tijdens en voorafgaand aan het organiseren van de gesprekken met individuen
en groepen uit de betreffende praktijk, was ik participerend aanwezig in het
werkveld. Door deel te nemen aan de praktijk die werd bestudeerd, wilde ik
enerzijds vertrouwen opbouwen bij de mensen die daarin aanwezig zijn, als
ook praktische ervaring opdoen om de organisatie, de verhoudingen, werk-
zaamheden en betekenissen die in deze specifieke praktijk gangbaar zijn, op
praktische wijze te ervaren. Vertrouwen, respect en verantwoordelijkheid zijn
belangrijke principes in de omgang met participanten in het licht van het
onderzoek (Guba & Lincoln, 1989; Abma, 1996).

Hoewel oorspronkelijk aan een veldwerkperiode van drie tot zes maanden
werd gedacht, nam het gehele onderzoek uiteindelijk, met instemming van de
mensen uit de praktijk, een heel jaar in beslag. Hiervoor was ik in de beginpe-
riode drie dagdelen en vanaf maart 2000 een dagdeel per week in het hospice
aanwezig.

4.4 Introductiebijeenkomsten

Op 3 en 10 augustus 1999 vonden de introductie-bijeenkomsten plaats, een
voor professionals en aansluitend een voor de vrijwilligers in het hospice. Doel
ervan was om kennis te maken met elkaar en om het doel en de werkwijze van
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het onderzoek uiteen te zetten en om in te gaan op eventuele wensen of vragen.
In 1998 was door het hospice al eerder medewerking verleend aan onderzoek
op gebied van ethiek. Poppema en Ziedses verrichtten onderzoek naar morele
Problemen van verpleegkundigen met de autonomie van de patient in de
palliatieve zorg. Het onderzoek, Deskundigheid en autonomie, was tevens hun
afstudeerproject aan de Christelijke Hogeschool te Ede. In de introductie-
bijeenkomst heb ik duidelijk gemaakt waar dit nieuw te starten onderzoek op
eerder onderzoek aansloot en waar het anders was en verder ging. Aansluiting
vond ik in de aanbevelingen van de onderzoekers: het structured en syste-
matisch bespreekbaar maken van morele problemen. Bijvoorbeeld door het
organiseren van teambesprekingen waarin ethische vragen of problemen en
de omgang daarmee centraal staan. In tegenstelling tot wat Poppema en
Ziedses in hun onderzoek deden, beperkt mijn onderzoek zieh niet tot dilem-
ma's rond autonomie versus deskundigheid. Bovendien rieht ik me niet alleen
op verpleegkundigen. Ook andere disciplines, andere bij de zorg betrokkenen,
wordt gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Ik streef ernaar zoveel moge-
lijk perspectieven, zoveel mogelijk belanghebbenden bij het onderzoek te
betrekken.

4.5 Part icipatie in de praktijk ™

Door bekendheid met het werkveld en eerdere ervaringen als vrijwilliger in de
palliatieve zorg verliep het begin van het onderzoek, en het participerend aan-
wezig zijn in de praktijk zonder problemen. De vrijwilligers en professionals
vormen een hechte groep, die al lang met elkaar samenwerkt.
Men stond positief en gelnteresseerd tegenover het doel van het onderzoek.
Het was ook niet moeilijk om afspraken te maken voor de interviews. Ethiek
stond hoog op de agenda, men was van plan om regelmatig een ethisch beraad
te organiseren. Men wilde ook in het wekelijks interdisciplinair zorgoverleg,
het IZO, meer aandacht voor ethische uitgangspunten en problemen. Dit over-
leg zou ik gaan bijwonen, om te observeren hoe men daarin slaagde.
Doel van het vrijwilliger zijn was, van binnen uit, de hospice-werkelijkheid te
ervaren en wel met het oog op de doelstelling van het onderzoek. Het was niet
zo dat ik me tijdens het werk steeds volledig bewust was van deze doelstelling.
Ik kreeg een indruk van de sfeer, het klimaat waarin mensen samenwerken, en
waarvan patienten deel uitmaken. Ik had het gevoel welkom te zijn en ook, dat
mensen iets (positiefs) van mij verwachtten. Er waren mensen, die me ervarin-
gen toevertrouwden, omdat 'ethiek' mijn onderwerp was. Die verhalen, heel
indringend soms, kwamen spontaan, ik realiseerde me vaak pas later waarom
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mij zo'n voorval werd verteld: Het isj'ouw owderwerp, ethiefc, doeji; er iets aan. De
vertrouwelijkheid en de geladenheid van de ervaringen die men niet in een
gezamenlijk overleg durfte aan te kaarten, brachten mij ook steeds een beetje
in verwarring. Enerzijds werd ik benaderd als vriend en medestander, tegelijk
voelde ik me aangesproken als 'deskundige', als onderzoeker met ethiek als
onderwerp. Als onderzoeker was ik geinteresseerd en op zoek naar moeilijke
situiaties, als vriend breng je wat je in vertrouwen verteld wordt niet zomaar
naar buiten.

Een voorbeeld van zo'n ervaring ging over het belang van een dag- en nachtrit-
me en werd verteld door een vrijwilliger:

Het goat om een nog vry jonge man, die ernstig ziefc is en niet lang meer zai
/even, /n de roistoe/ wordt hi; rege/matig naar de huisfcamer 0/ naar de serre
gebracht, /n de serre maggerookt worden, £igenli/fc is hi;' vaafc te moe om in de
ro/stoe/ te zitten, fcan niet goed meer rechtop bhj'ven en wii dan graag iveer in
bed gebracht worden, yoke, een vrywi/lige hw/pver/ener, vertelde mi; hoe zi; deze
patient op een ochtend aantro/ Hi; was uitgeput en kon met moeite de woorden
vinden om te zeggen 'ik wiJ naar bed', yoke riep de hulp van een verpleegfcundi-
ge in om de man naar bed te brengen. Fchter deze verte/de haar dat dat niet de
bedoe/ing was. De patient moest het dag en nachtritme weer te pakfcen kry'gen
en daarom was het beter dat hi; nog wat in de roistoe! blee/zitten. yoke 'fclapte
dicht' en was er erg van overstuur dat een patient zo hu/pe/oos moest bli/ven zit-
ten terwi;'/ hy niet meer kon. Even later is de patient toch naar bed gebracht,
waar hy enfceie uren /ater overfeed.

Op mijn vraag waarom iemand zo'n ervaring niet in het IZO of in een ander
overleg op de agenda zet, zegt men: 'Ik klap dan dicht'. Mensen voelen zieh
soms machteloos, missen blijkbaar het gevoel van veiligheid en het vertrouwen
of de woorden om datgene waar men tegenaan loopt, kritisch tegen het licht te
houden in samenspraak met anderen. Conflictvermijding kan verband houden
met de angst voor onvoorspelbare en oncontroleerbare emotionele uitingen
(Abma, 2000, p. 210). Ook tussen professionals onderling komt het nogal eens
voor dat kritische opmerkingen niet op prijs worden gesteld en men deze voor
zieh houdt. Dit defensief vermijdingsgedrag in professionele organisaties is
gebaseerd op de ongeschreven regel 'als jij geen kritiek hebt op mij, kritiseer ik
jou ook niet' (Moen en Abma, 1992). Als er toch kritiek wordt geuit, is men
niet in staat dit in breder perspectief te plaatsen, maar reageert men onmidde-
lijk defensief. Dit leidt er dan weer gemakkelijk toe dat situaties escaleren, dat
een zondebok wordt aangewezen en er geen oplossing wordt gevonden. Dit
was ook de angst van Joke. Wat in de situatie van Joke wellicht meespeelde is
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de relatie professional - vrijwilliger, waarin ongemerlct machtsverhoudingen
een rol spelen. Dit soort situaties maken duidelijk dat de communicatie onder
druk Staat. De rationaliteit van het systeem creeert een onveilig klimaat voor
uitspraken die een appel doen op emotionele, existentiele en morele dimensies
van het werk. In een open en responsief klimaat zou het verteilen van deze per-
soonlijke ervaring niet onmiddelijk leiden tot defensief gedrag, maar begrip
oproepen voor het effect dat het teweeg bracht bij zowel de patient als bij de
zorgverlener. Dit zou een aanleiding kunnen zijn voor een gesprek om recht te
doen aan die ervaring en gezamenlijk te zoeken naar meer inzicht over hoe om
te gaan met situaties waarin fysieke en geestelijke dimensies van zorg oneven-
redig in het licht staan.

4.6 Fasen in het onderzoek

4.6.1

Uitgangspunt van het onderzoek was een dialoog met de praktijk op gang te
brengen om niet als buitenstaander, maar zo veel mogelijk van binnenuit de
praktijk te leren kennen. Om dat gesprek op gang te brengen, heb ik bij het
begin van het onderzoek de beschrijving van vier verschillende praktijksitu-
aties in de palliatieve zorg aan respondenten voorgelegd. In elk van de vier
gevallen gaat het om een moeilijke situatie. De praktijkvoorbeelden waren
gebaseerd op reele situaties die ik in de periode 1996 - 1998 het St. Raphael
Hospitz meemaakte. Zij werden voorgelegd aan respondenten uit de verschil-
lende disciplines. Dit om zoveel mogelijk perspectieven een kans te geven te
reageren. In totaal werden tien respondenten benaderd, elk kreeg twee van de
vier praktijkverhalen voorgelegd met begeleidende brief en korte vragenlijst.
Hierin werd gevraagd naar vergelijkbare ervaringen en hoe zij er in de eigen
situaties mee zouden omgaan of omgegaan zijn en wat naar hun mening
zowel voor de hulpverlener(s) als voor de patienten die in de voorbeelden wor-
den genoemd, eigenlijk het probleem is waarom het gaat.
Het werken met verhalen uit de praktijk biedt respondenten mogelijkheden
zieh te herkennen, of juist niet, en de eigen opvattingen en waardenoordelen te
spiegelen aan die welke in de verhalen naar voren komen. Of om hun eigen
verhaal hun eigen ervaringen met een dergelijke situatie, te verteilen. Deze
inzichten zijn gebaseerd op de narratieve benadering in de filosofie. Volgens
deze benadering presenteren mensen zichzelf door het verteilen van hun ver-
haal en steunen zij daarbij op de verhalen van anderen (Widdershoven,
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2000b). Het verteilen van verhalen is een van de mogelijkheden van mensen
om moeilijke of juist prachtige ervaringen te presenteren en deze onder de
aandacht te brengen van anderen, die deze ervaringen niet hebben of die der-
gelijke ervaringen op een andere manier beleven (Abma, 2001). Verhalen bren-
gen gemakkelijk een gesprek op gang en nodigen uit tot (kritische) readies.
'One can also understand stories as social constructions of 'a' reality that we
can never truly represent' (ibid, p. 274).

Het verteilen van verhalen leert mensen de dingen die hen overkomen of waar
men mee te maken heeft, zoals ziekte en verlieservaringen, maar ook ervarin-
gen van schoonheid en liefde, te integreren in hun leven en daar vorm en bete-
kenis aan te geven. Een inzicht dat verwijst naar een relationeel mensbeeld en
breed autonomiebegrip (Manschot en Verkerk, 1997; zie ook hoofdstuk 2).
Geen opvatting van de autonome mens die beschermd moet worden tegen
inmenging, maar een opvatting waarin de mens verschijnt als iemand die
onafhankelijk is omdat hij in Staat is de dingen die gebeuren te plaatsen en in
zijn leven te integreren (Widdershoven, 2000b).

4.6.2

.,28 Om een beeld te krijgen van de beleefde en gewenste werkelijkheid van betrok-
kenen bij de palliatieve zorg, werden interviews georganiseerd. Er werden
zeventien mensen geinterviewd: vier proefinterviews en dertien interviews in
het hospice waar het veldwerk plaatsvond. Twee proefinterviews vonden plaats
in een hospice met een pastoraal werker en een met een ziekenverzorgende,
het derde interview vond thuis plaats met een vrijwilliger, werkzaam in een
hospice en het vierde proefinterview had ik op een palliatieve afdeling van een
ziekenhuis met een verpleegkundig coordinator. De proefinterviews organi-
seerde ik om zowel het interviewschema als de opnameapparatuur te testen en
om na te gaan of de praktijkverhalen die ik aan het begin van het veldwerk aan
respondenten zou voorleggen, herkenning opriepen. Ook de proefinterviews
werden bij het onderzoek betrokken. De overige dertien interviews werden
gehouden in het hospice van het onderzoek, met drie verpleegkundigen, een
vrijwilliger, twee artsen, een fysiotherapeut en een patiente, een receptionist,
een dochter van een patient, een pastoraal werker, een medewerkster huishou-
delijke dienst, een begeleidster (verpleegkundige) van naasten. De selectie van
respondenten was erop gericht een zo groot mogelijk variatie van perspectie-
ven te organiseren, een zogenoemde dwarsdoorsnede te creeren van opvattin-
gen van mensen die zijn betrokken bij de zorg in een hospice voor palliatieve
zorg. De deelnemers werden geselecteerd in samenspraak met het manage-
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ment van het hospice, waarbij beschikbaarheid volgens de dienstroosters een
belangrijk criterium was. De interviews werden veelal tijdens werktijd van
respondenten gehouden, in sommige gevallen werd een afspraak gemaakt bui-
ten de werktijd. In overeenstemming met de responsieve benadering werden
geinterviewden door het stellen van open vragen zoveel mogelijk zelf aan het
woord gelaten. Niet de onderzoeker droeg nu praktijkvoorbeelden aan, geinter-
viewden werden aangemoedigd hun eigen verhaal te verteilen.
Het ging om semi-gestructeerde diepte-interviews. Hoewel het erom ging de
respondenten zoveel mogelijk ruimte te geven, werd het interview min of meer
gestuurd door de aard van de vragen die op hun beurt weer in relatie stonden
met het doel van het onderzoek. Met name werd doorgevraagd naar voor
respondenten moeilijke situaties, en op voor hen negatieve en/of juist positie-
ve ervaringen. De gesprekken werden op een cassetteband opgenomen en zo
mogelijk dezelfde dag volledig uitgewerkt. De transcripten van de interviews,
werden aan de gesprekspartners voorgelegd ter verificatie. Onduidelijkheden
of onjuiste weergaven konden aan de hand van de reacties worden bijgesteld.
Een van de interviews (tweede arts) was niet bruikbaar, kon niet worden uitge-
typt, omdat de kwaliteit van het geluid onvoldoende was. De interviews namen
ongeveer een uur in beslag. De thema's waarlangs de interviews werden
gestructureerd waren: ervaringen en opvattingen van palliatieve zorg, ethische
uitgangspunten, communicatie en opvattingen over kwaliteit: wat is goede pal-
liatieve zorg, wat is goed sterven. De verschillende uit de interviews te destille-
ren gezichtspunten, onderwerpen of problemen, als ook de ervaringen opge-
daan tijdens de participatie in de zorgpraktijk, moesten materiaal opleveren
om in groepsgesprekken aan de orde te stellen. De keuze van het interview als
instrument om te hören wat de mensen in de praktijk ervaren als ethische vra-
gen en problemen, levert een 'veelstemmig' beeld op (Abma, 1996 p. 126).
Voor de onderzoeker de taak deze veelstemmigheid te vertolken en met de ver-
schillende belanghebbenden samenspraak en overleg aan te gaan over de
onderwerpen en problemen die in de interviews naar voren kwamen.
Bedoeling van deze samenspraak is niet alleen tot consensus en wederzijds
begrip te komen, maar ook om wederzijdse afhankelijkheden en belangen te
onderkennen, deze te begrijpen en zo mogelijk manieren te vinden met die
spanning om te gaan.

4.6.3 Se/ectie eon i/erha/en en opi/att/ngen

Onderzoeksgegevens analyseren vanuit onderzoeksvragen en hypothesen
speelt een ondergeschikte rol in responsief onderzoek. Het gaat er niet om
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ideeen en theorieen te toetsen aan de onderzochte praktijk, maar veel meer om
in de praktijk en in de verhalen van respondenten die concepten te beluisteren
die het fundament en de dynamiek van die specifieke praktijk onderbouwen en
voeden. Dit vraagt van de onderzoeker de eigen opvattingen tijdelijk tussen
haakjes te plaatsen (Abma, 1996, p.92). Het verhaal van het onderzoek, hoe
het verliep en wat als betekenisvol naar voren kwam, moet zo verteld (opge-
schreven) worden, dat de lezer in staat is dit proces enigszins mee te beleven
om te beoordelen of wat geldig is in de onderzoekspraktijk ook geldig is in
andere praktijken. En om het mogelijk te maken het gesprek in andere contex-
ten voort te zetten. 'Directe ervaring is een efficiente, omvattende en bevredi-
gende manier om begrip te creeren, maar dikwijls onmogelijk om te realise-
ren. Plaatsvervangende ervaringen fungeren als een substituut voor de directe
ervaring' (Abma, 1996, p.65).

Om de eigen opvattingen naar de achtergrond te kunnen schuiven is het
belangrijk te weten wat de eigen positie is, van welke ideeen en veronderstel-
lingen ik als onderzoeker eigenlijk het gesprek met de praktijk inging. Voor
een belangrijk deel werd de bril waarmee ik naar de zorgpraktijk keek,
gekleurd door ervaringen en betrokkenheid. Ervaringen zoals die ik beschreef
in de inleiding over het levenseinde van een vriend, maar ook de aantrekkings-
kracht die de zorg steeds op mij had en waardoor ik er ooit zelf toe kwam ver-
pleegkundige te worden. Ook hoe ik met die verpleegkundige praktijk gestopt
ben om thuis voor mijn kinderen te zorgen en er na een lange periode weer
'instapte' om een wereld van verschil te ontdekken. En natuurlijk de recentere
praktijkervaringen in het hospice in Wenen. Eigenlijk heel veel levenservarin-
gen voedden mijn gedachten en opvattingen over de palliatieve zorgverlening.
Een veelheid van ervaringen die samen een belangrijke drijfveer vormden voor
mijn betrokkenheid bij de palliatieve zorg en voor de start van het onderzoek.
Tegelijk ben ik me er steeds van bewust dat die ervaringen niet de werkelijk-
heid van de zorgverlening uitmaken, maar slechts van een door mij beleefd
deel ervan. Toch is het tussen haakjes zetten van dat eigen perspectief niet een-
voudig en ik denk ook niet dat ik daarin helemaal in ben geslaagd. Veel meer
voel ik me er vertrouwd mee te proberen met een zo open mogelijke houding
mensen tegemoet te treden, in gesprek te gaan en te luisteren. Niet alleen in de
gesprekken, maar vooral door aanwezigheid en aandacht wordt een sfeer en
worden gevoelens (her)kenbaar. Interviews leveren meer op dan een aantal
data met betrekking tot het doel van het onderzoek. Hoewel de interviews
enigszins voorgestructureerd waren, was deze structuur niet bindend, er was
veel ruimte voor de eigen inbreng van respondenten met name om aan de
hand van eigen ervaringen opvattingen te verduidelijken. Het uitwerken en
rüstig doorlezen van de interviews leverde dan ook meer informatie op dan
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wanneer ik louter vanuit de aangebrachte structuur de gesprekken was aange-
gaan. Omdat de interviews mede waren bedoeld om te zoeken naar betekenis-
volle onderwerpen om in multidisciplinaire groepsgesprekken uit te diepen,
heb ik een aantal onderwerpen en uitspraken uit die gesprekken voor dat doel
geselecteerd. De thema's waren communicatie, moeilijke zorgsituaties en
opvatringen die respondenten in de interviews uitten over goede zorg, over
ethiek en over autonomie. In de groepsgesprekken zou het gesprek verder
gaan, zouden nieuwe verhalen en mogelijk nieuwe vragen opklinken.

4.6.4 Groepsgespreiriren

Een volgende door mij voorgenomen stap in het onderzoeksproces was het orga-
niseren van groepsgesprekken. Respondenten uit de verschillende disciplines
werden hiervoor schriftelijk uitgenodigd, met uitleg van het doel van de bijeen-
komst, en de duur, tijd en plaats ervan. Doel van de groepsbijeenkomsten was
om de verschillende onderwerpen en moeilijke situaties, genoemd in de inter-
views, met elkaar te verbinden en te zoeken naar breed gedragen opvattingen
over de ingebrachte onderwerpen of problemen. Consensus wordt door Guba en

Lincoln (1989), als uiteindelijk doel van deze gesprekken genoemd. Hoewel dat
ook mijn streven was, ging ik er bij het plannen van de groepsbijeenkomsten ™
van uit, dat ook wanneer gesprekken niet tot volledig gedeelde standpunten lei-
den, deze zinvol zijn (Abma, 1996). Het delen van ervaringen en standpunten,
ook als deze afwijkend zijn en/of blijven, kan een meerwaarde hebben, weder-
zijds respect en begrip voor verschillen van opvattingen opleveren.
Er zijn op bepaalde gebieden wellicht meerdere wegen mogelijk met betrek-
king tot kwaliteit van zorg en kwaliteit van omgaan met ethische dilemma's.
Dat verschillen mogelijk zijn kan teken zijn van respect voor elkaar in een kli-
maat waarin het belang van het delen van ervaringen belangrijker is dan over-
eenstemming over de betekenis ervan. Ook vanuit het perspectief van het her-
meneutisch proces, als steeds doorgaande cirkel van verstaan, is het mogelijk
verschillen in opvattingen te accepteren als voorlopige uitkomst in een com-
municatieproces (Gadamer, 1986; Widdershoven, 2000b).
De groepsbijeenkomsten, ook wel leer-platforms genoemd, vonden plaats
begin november: een bijeenkomst met professionals, mannen en vrouwen van
verschillende disciplines en een met vrijwilligers (vrouwen). De bijeenkom-
sten werden op cassetteband opgenomen en volledig uitgetypt. De bijeenkom-
sten leverden echter niet de dialogen, de samenspraak op, die ik me ervan had
voorgesteld. Het effect van ingebrachte onderwerpen en problemen leidde tot
relativerende opmerkingen, maar niet tot herkenning en samenspraak, zoals
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de bedoeling was. Een inschattingsfout wellicht, van mijn vermögen tot het
begeleiden van dit soort bijeenkomsten. Mogelijk spraken de voorbeelden die
ik gebruikte niet voldoende aan, deed de presentatie van opvattingen onvol-
doende recht aan de intentie waarmee ze in de interviews waren geuit, of
waren deze niet consistent met wat er in de praktijk gebeurt, waardoor zij in de
groep niet herkend of relevant werden gevonden. Ik besloot mijn onderzoeks-
activiteiten voorlopig te beperken en te volharden in participerende observatie
en tegelijk uit te kijken naar manieren om, met gebruik van het verzamelde
materiaal, de praktijk verder te laten spreken. Een andere gelegenheid deed
zieh half Oktober voor. Ik was aanwezig bij een door het management georga-
niseerd ethisch beraad rond een probleem bij de zorg voor een patient waarbij
verscheidene verpleegkundigen en een arts betrokken waren geweest. Een pro-
bleem dat veel emoties had losgemaakt en existentiele en ethische vragen had
opgeroepen bij de betrokken zorgverleners. Tijdens dit beraad werd mij
gevraagd te participeren in het overleg. Betrokken zorgverleners spraken de
wens uit gezamenlijk beleid te ontwikkelen voor dergelijke noodsituaties, die
zieh in de toekomst opnieuw kunnen voordoen. Aan mij werd gevraagd deze
bijeenkomsten verder te organiseren en te begeleiden. Vervolgbijeenkomsten
vonden plaats in december 1999, in april en in September 2000. In januari
2001 vond een eerste evaluatie van het afgesproken beleid plaats.
Door deze ontwikkeling kreeg ik alsnog de gelegenheid platforms te organise-
ren, nu rond een thema dat op initiatief van en door zorgverleners zelf was
ingebracht. De door de zorgverleners gezamenlijk ingebrachte casus werd in
vier opeenvolgende bijeenkomsten met professionele zorgverleners uit de ver-
schillende disciplines besproken om beleid te ontwikkelen ten aanzien de
ingebrachte problematiek. Het werd een volgende stap in het onderzoek. Deze
bijeenkomsten werden niet op band opgenomen, wel heb ik samenvattingen
gemaakt, die aan de respondenten werden voorgelegd voor commentaar. Elke
bijeenkomst begon met een gezamenlijke terugblik alvorens het interactiepro-
ces te vervolgen.

De bijeenkomsten over dit ethisch kwaliteitsbeleid, startten in december 1999
en werden in September 2000 afgerond met beleid en afspraken voor de toe-
komst. In hoofdsruk zeven een gedetailleerd verslag van dit proces en de inge-
brachte casus.

4.7 Validiteits procedures

Hoewel erkend wordt dat de onderzoeker altijd en onvermijdelijk effect zal
hebben op de praktijk die hij of zij bestudeert en omgekeerd, zijn er, zonder af
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te doen aan relationele betrokkenheid en veelstemmigheid, een aantal strate-
gieen en procedures beschikbaar om die subjectiviteit zoveel mogelijk te beper-
ken (Wester, 1995; Abma, 1996, p.102; Schwandt, 2001).
De member checik vormt een belangrijke procedure voor de onderzoeker om na
te gaan of zijn of haar interpretaties valide en herkenbaar zijn in de ogen van
de respondenten. Het verschaff respondenten de mogelijkheid onjuistheden in
die interpretaties aan te wijzen en deze aan te passen en mogelijk additionele
informatie te verschaffen. Tijdens de interviews heb ik daarvan gebruik
gemaakt door stukjes van het gesprek samen te vatten en te checken of ik het
goed begrepen had. De member check creeert ruimte voor andere interpretaties
waardoor recht kan worden gedaan aan de meervoudigheid van betekenisver-
lening en interpretatie (Abma, 1996, p. 95). Zo bieden ook groepsbijeenkom-
sten mogelijkheden op interactieve wijze na te gaan of bevindingen van eerde-
re observaties en interacties overeenstemmen met die van de respondenten.
Het proces van beleidsontwikkeling is een voorbeeld daarvan, evenals de tus-
sentijdse- en eindevaluaties met het management met betrekking tot het IZO-
overleg.

Triangu/atie is een andere procedure om de betrouwbaarheid, reikwijdte en
veelstemmigheid van de bevindingen te vergroten. Dit door het gebruik van
meerdere bronnen en instrumenten om gegevens te verzamelen en het
gebruik van meerdere theoretische kaders en perspectieven om als waarne-
mer(s) naar de data te kijken. Triangu/atie biedt expliciet ruimte voor meer-
stemmigheid, en het idee van meervoudige werkelijkheden (Abma, 1996,
p.95). Door de verschallende manieren van dataverzameling tijdens het veld-
werk kwam dit tot z'n recht. Maar ook door verschillende theoretische kaders
bij het onderzoek te betrekken. Een proces dat er in de loop van het onderzoek
toe leidde dat er naast het communicatief en ethisch-theoretisch kader een
maatschappijtheoretische invalshoek bij het onderzoeksperspectief werd
betrokken.

Het hermeneutisch proces zelf beschouwen Guba en Lincoln (1989) ook als
vorm van validering. Het betrekken van veel belanghebbenden die vanuit ver-
schillende positie deel uitmaken van de onderzoekspraktijk voorkomt dat blin-
de vlekken of eenzijdigheid ontstaat. Tijdens het onderzoek heb ik verscheide-
ne hulpverleners, vrijwilligers en leidinggevenden betrokken in het proces.
Minder sterk is dat slechts een patient en een familielid werd geinterviewd.
Patienten en familie werden niet betrokken bij het vervolg van het onderzoek
zoals het ontwikkelen van sedatiebeleid.

Longdurige betrofcfcenJteid maakt het mogelijk vertrouwd te raken met een prak-
tijk, een beter inzicht te ontwikkelen voor wat gewoon en ongewoon is; het
biedt ook mogelijkheden om weer voldoende afstand te nemen om eenzijdige
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identificatie te voorkomen (Guba & Lincoln, 1989; Abma, 1996). Gedurende
het praktijkonderzoek was ik wekelijks op vaste dagen aanwezig voor verschil-
lende onderzoeksactiviteiten: in de hoedanigheid van vrijwilliger, om inter-
views af te nemen, voor groepsbijeenkomsten en in verband met het IZO. Die
periode nam een jaar in beslag van September 1999 tot September 2000.
ite/erentiete adequaatheid: het verzamelen van een verscheidenheid aan materi-
aal als betekenisvolle achtergrond voor analyse en interpretatie. In de loop van
het onderzoek heb ik veel materiaal verzameld, meer dan ik kon gebruiken.
Naast transcripten van interviews en groepsbijeenkomsten, zijn er verslageri
van de bijeenkomsten waarin beleid werd ontwikkeld, verslagen en evaluaties
van IZO-bijeenkomsten, verslagen van het ethisch beraad, aantekeningen en
tussentijdse rapportages over de voortgang van het onderzoek, de praktijkver-
halen en de reacties erop, en verslagen van gesprekken over de voortgang,
interpretatie en verslaglegging met mijn begeleiders.

Peerdebrie^ng 'draagt bij aan geloofwaardigheid door vakgenoten, die buiten
het onderzoeksveld staan te vragen om als het ware over de schouder van de
onderzoeker mee te kijken naar gegevens, interpretaties en ontwikkelde ont-
werpen en te luisteren naar de ideeen en zorgen van de onderzoeker'(Abma,
1996, p.96). Hierin hebben mijn begeleiders een grote rol gespeeld.
Gesprekken met hen hebben geholpen wat meer afstand te nemen van mijn

134 ervaringen in hospice Rozenheuvel, waardoor over-identificatie met betrokke-
nen werd voorkomen. Gesprekken die mij ook meer openstelden voor de waar-
de van de regelethiek waardoor deze meer in balans kwam met mijn Sympa-
thie voor de zorgethiek.

4.8 Samenvatting

Voor het onderzoek van deze palliatieve zorgpraktijk werd gekozen voor de
responsieve benaderingswijze. Een methode waarin de praktijk deelneemt aan
de dialoog over het inzichtelijk maken van ethische problemen en de spannin-
gen die men tegenkomt in de dagelijkse zorgpraktijk. Er is veel ruimte voor de
stem van die praktijk, niet de methode maar de ervaringen van de onderzoch-
ten staan centraal. Bij het plannen van activiteiten was het belangrijk open te
blijven staan voor verandering en nieuwe wendingen in het onderzoek. Om
het effect van subjectiviteit zoveel mogelijk te beperken werd gebruik gemaakt
van een aantal validiteitsprocedures als member check, triangulatie, langduri-
ge betrokkenheid, referentiele adequaatheid en peerdebreefing.
Na de introductie van doel en werkwijze in de praktijk werden praktijkverhalen
uitgereikt en om reacties gevraagd. Het ging om realistische situaties die vra-
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gen opleverden. Dit als opening voor gesprekken later. Op de dagen dat ik aan-
wezig was in het hospice nam ik als 'vrijwilliger' deel aan de zorg, op die wijze
kreeg ik de gelegenheid om de praktijk van binnenuit te leren kennen, er ver-
trouwd mee te raken. Om de interviews te organiseren werden afspraken
gemaakt met zorgverleners en management. De interviews vonden zoveel
mogelijk plaats op dagen dat zorgverleners dienst hadden, soms ook kwam
men er speciaal voor naar het hospice. Ook de eerder gehouden proefinter-
views werden bij het onderzoek betrokken. Om zo veel mogelijk perspectieven . .
toe te laten, werden mensen uit verschillende disciplines die op een of andere
wijze bij de zorg betrokken waren, benaderd. Ook werden een patient en een
familielid geinterviewd. Het organiseren van groepsgesprekken was een vol-
gende stap in het onderzoeksproces. Aan de hand van een aantal onderwerpen
en verhalen uit de interviews werden gespreksthema's geselecteerd. Deze the-
ma's waren communicatie, moeilijke zorgsituaties, opvattingen van goede
zorg, ethiek en autonomie. De bijeenkomsten, een voor professionals en een
voor vrijwillige zorgverleners, leverden niet de samenspraak op waarvoor ze
waren bedoeld. Besloten werd om in plaats van de geplande groepsbijeenkom-
sten in te gaan op het verzoek van zorgverleners een proces van beleidsontwik-
keling te begeleiden naar aanleiding van een ethisch moeilijke situatie die zieh
eerder had voorgedaan. Tijdens de gehele periode van het veldonderzoek wer-
den de wekelijkse IZO-bijeenkomsten bijgewoond om te observeren hoe „ ,
ethiek daarin een plaats heeft en hoe ethische besluitvorming tot stand komt.





De dagen zijn als
zand, nat van de regen,
er kleven nog wat
korrels aan je hand,
ze lijken zwaar
te wegen.
Het zandkasteel verwatert
en verdwijnt nu snel
het tij verrast
de gasten
in hun spei.

We keren onze zakken
om op bed, je hand
is net te zwak
en hecht aan wat
nog rest.
Voorzichtig, een
voor een geef je de
korrels prijs,
je rijgt ze tot een trein
aaneen en gaat op reis,
alleen.





5 Ethiek als bron, of et hi ek onder druk?

5.1 Inleiding

Zoals ethiek is verbonden met morele normen, zo vormen ook theorie en prak-
tijk van zorgverlening een levend geheel. Morele normen bieden richtlijnen
voor het handelen, tegelijk vereist de ethiek een grondhouding van bereidheid
om morele uitgangspunten en ervaringen steeds te spiegelen aan de praktijk.
De morele opvattingen over kwaJiteit van zorgverlenen en omgang met elkaar
en met de eindigheid van de mens, waren de oorsprong en inspiratie van pio-
niers die in het begin van de jaren negentig initiatieven namen voor palliatieve

zorgvoorzieningen en daarmee een nieuwe beweging op gang brachten rond
de zorg voor stervenden. .__
Om zieht te krijgen op ethische probleemsiruaties in de praktijk van de pallia-
tieve zorg was het dan ook niet voldoende ethische- en maatschappijtheoreti-
sche kaders en ontwikkelingen te bestuderen, maar moest een gesprek met de
praktijk worden aangegaan. Het veldonderzoek dat in September 1999 begon
had tot doel een dialoog op gang te brengen en over een längere periode deel
uit te maken van de onderzochte praktijk. Door participerende observatie,
praktijkverhalen en interviews, werd de praktijk inzichtelijk gemaakt.
Dit hoofdstuk gaat over ethische opvattingen in de praktijk. De uitkomsten van
de interviews en de reacties op de aangereikte praktijkvoorbeelden maken dui-
delijk welke ethische opvattingen belangrijk zijn voor de betrokkenen in de
praktijk, welke ethische problemen men in deze praktijk van de palliatieve
zorgverlening tegenkomt, hoe men daarmee omgaat en welke weerstanden er
speien. Het gesprek met de praktijk was een stap-voor-stap proces. De verschil-
lende praktijkvoorbeelden die aan respondenten werden voorgelegd, vormden
een eerste aanzet tot een gesprek, daama vonden de interviews plaats. Het
materiaal dat op deze wijze werd verzameld, Staat in dit hoofdstuk centraal,
vanuit de theoretische inzichten zullen verbindingen worden gelegd.
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5.2 Definitie ethische problemen

Aan het begin van het onderzoek werden beschrijvingen van praktijkvoorbeel-
den uitgereikt aan drie verpleegkundigen, drie vrijwilligers, een arts, een fysio-
therapeut, de pastoraal werkster, en aan iemand van de ondersteunende dien-
sten. Ieder kreeg twee van de vier praktijkverhalen. De verhalen waren bedoeld
om het gesprek op gang te brengen en zo een beeld te krijgen van de opvattin-
gen, barrieres, gevoelens en oplossingsstrategieen waarmee mensen in deze
praktijk van palliatieve zorgverlening leven en werken. Het ging om een hete-
rogene groep waarvan zowel professionals als vrijwilligers deel uitmaakten.
Deelnemers werden gekozen op basis van beschikbaarheid, dat wil zeggen dat
zij de betreffende dag dienst hadden en aanwezig waren. In de gepresenteerde
praktijkvoorbeelden wordt steeds een kort verhaal verteld over een situatie in
de palliatieve zorg. Deze werden met een begeleidende brief aan de respon-
denten voorgelegd. Aan elk van de vier praktijkverhalen waren twee tot vijf vra-
gen toegevoegd. Daarin werd gevraagd naar vergelijkbare ervaringen en hoe
respondenten daar in eigen situatie mee zouden omgaan of omgegaan zijn.
Ook wordt hen gevraagd wat naar hun mening eigenlijk het probleem is waar
het in het praktijkvoorbeeld om gaat, zowel voor de hulpverlener(s) als voor de
patienten die in de voorbeelden worden genoemd.

Respondenten kregen het verzoek schriftelijk, zo mogelijk nog dezelfde dag,
op de vragen te reageren. Voorafgaand aan het onderzoek werden de verhalen
voorgelegd aan zorgverleners uit andere palliatieve praktijken. Dit om na te
gaan of de beschreven situaties herkenbaar zijn in de palliatieve zorgverlening.
In de verhalen zijn ethische, emotionele en existentiele aspecten te herkennen.
Zij laten zien hoe zorgverleners moeilijke situaties interpreteren en ermee
omgaan. Doel van de ingebrachte voorbeelden was een indruk te krijgen van
de ervaringen en opvattingen van zorgverleners in het hospice. Aan de hand
van de respons zou een beeld gecreeerd kunnen worden van hoe men ethische
Problemen definieert, of men spanningen uit de praktijkvoorbeelden herkent
en hoe men denkt over het omgaan ermee. Daarnaast leveren antwoorden op
de vragen aanknopingspunten op om in de later te houden interviews nader te
bespreken. De beschreven praktijkvoorbeelden zijn waar gebeurd.
In de beschrijvingen en interpretaties van reacties gaat het om verschallende
groepen en individuen. Om verwarring te voorkomen noem ik ze hier: de zorg-
verleners in de praktijkverhalen en de respondenten (dit zijn zorgverleners in
het hospice die reageren op deze verhalen).
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5.2.1 Vier pralct/j/ci'er/10/en en de reacties

Prafctyfcverhaa/1^

Mevrouw Von A/pnen is sinds twee wefeen in net hospice, zi/ li/'dt aan darm-

fcanfcer. Mevrouiv is een jaar of 50, is getrouivd, 21/ hee^ geen fcinderen. De situ-

atie is ernstig, er is sprafce van een total« damta^/witing. De patiente is erg

zwafc en moe. Ze /igt op een eenpersoonsfcamer. Gedurende de nacht Jtee/t ze

vee/ geforaafct, de inhoud van de darm die niet meer /angs de normale weg net

lichaam kan vertaten, komt er uit. 's Morgens /igt ze verzivafct en uitgeput in
bed, ze vraagt o/de arts /angs ivii fcomen. Ze vraagt haar om road: 'Wat moet

ze doen? De he/e nacht is ze zo ziefc geiveest, nu hee/t ze iveer een honger

gevoe/. Za/ ze iets eten?'

Na Zichame/i/fc onderzoefc /egt de arts uit dat mevrouiv zei/moet bes/issen. Zi;

kan geen uits/uitse! geven: de darm is ive/isivaar a^es/oten, maar hoe vo/Zedig

dat is, kan nief met zefcerheid ivorden gezegd. Het fcan zi/n dat het voedsei

ivaar ze trek in hee^ zieh een u>eg iveet te vinden door de darm. Het kan ook

zy'n dat het er van boven iveer uitkomt. De arts acht de fcans jt/ty-yi/ty.

Weer vraogt mevrouiv: 'Wat moet ik doen?', waarop de arts gedu/dig hetze(/de

antwoord gee/t. Dit gesprefc gaat zo een tyd/e door. Oofc de verpZeegfcundige is

aanivezig en met vee/ geduZd en toewyding maken zi; mevrouiv duideiij'fc dat

zy zei/mag besüssen. Zy besZoot nog wat te wachten. ^ „

Toen de arts en de verpieegfcundige de kamer hadden veriaten, verzwehtte

mevrowiv: 7e moet hier ook ai/es zeZ/besZissen/'

In de reacties wordt onzekerheid genoemd als grootste probleem voor de zorg-

verleners:

Zi/ hebben onvoidoende inzicht in de k/inische situatie.

Het probieem is de onzekerheid over de gevo/gen van het eten door mevrouiv

Van A/phen.

Ook voor mevrouw Van Alphen wordt onzekerheid als grootste probleem

gezien:

Door haar toestand is zy uitgeput. Zy is bang in een vicieuze cirkeZ te komen.

Het is voor haar niet (iuuieli/fe wat de gevo/gen van eten voor haar zu/len zi/n.

7 Voorbeeld ook aan de orde in hoofdstuk 2
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Respondenten wijzen er op dat zorgverleners de plicht hebben mevrouw te hel-
pen bij haar beslissing:

Zy schuiven de eigen besiuiteloosheid a/op de patiente.

Voeden o/niet voeden is geen ree/e paüiatieve fceuze. £r zi/n moge/i/fcheden de
eetlust a/te remmen, v/oeisto/aan te bieden in piaats van vast voedsel.

/fc zou proberen om hoar het gevoe/ te geven dat ifc hoar unl he/pen en hoar niet
al/een Jaat staan.

£en dergeii/'fce situatie hebben ivy in het hospice oofe meegemaaikt. /n de bespre-
fcing van deze situatie vonden coi/ega-zorgver/eners dat dit het moei/ykste ivas
ivat zy ooit meemaafcten. Voor mi; persoon/yfc is een dergeiyfce situatie ook erg
moeilyk.

Uit de reacties blijkt het te gaan om een herkenbare situatie, waarbij het groot-
ste probleem voor de patiente is dat zij niet weet wat te doen. Ze is moe en voelt
zieh hulpeloos. Respondenten menen, dat op zorgverleners de verantwoorde-
lijkheid rust mevrouw voldoende te informeren om haar in Staat te stellen een
besluit te nemen. Hierin moeten zorgverleners verder kijken dan de vraag van
mevrouw Van Alphen. Vanuit hun deskundigheid zouden zij ook andere
mogelijkheden moeten aanreiken, zoals medicatie om het hongergevoel te
onderdrukken, haar het gevoel geven dat zij niet alleen wordt gelaten en men
weet te handelen, ook als mevrouw niet wil of kan beslissen. Zorgverleners in
het praktijkvoorbeeld lijken de autonomie van mevrouw Van Alphen, haar
recht om zelf te beslissen, boven alles te stellen. Dat is de boodschap die bij
mevrouw Van Alphen overkomt: '_/« moet hier ook a/fes zeZ/bes/issen.'
De reacties van de niet bij de concrete situatie betrokken respondenten onder-
schrijven het belang van autonomie, maar verwijzen ook naar de kwaliteit van
de onderlinge communicatie: ' /k zou aangeven dat het my ook erg moeili/fc Ji/fct
om iets te gaan eten ondanks de honger. /k zou proberen haar het gevoe/ te geven dat
ik haar u>il he/pen en haar niet a/ken laat staan'; en: 'Met de patiente een persoonli/k
gesprek voeren, niet schwiven om over eigen gevoe/ens te praten.'
Het ter sprake brengen wat mensen ten diepste bezig houdt, juist bij het
afscheid van het leven, de situatie van mevrouw Van Alphen, is moeilijk en ver-
houdt zieh vaak niet met de rationaliteit van het systeem. De reacties van
respondenten als zou onzekerheid (gebrek aan informatie over klinische situatie
en gevolgen van eten) het grootste probleem zijn voor de zorgverleners in het
praktijkverhaal lijken hierop aan te sluiten. Mevrouw Van Alphen vraagt om
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hulp in de taal en woorden van het systeem (Begeman, 1995). Respondenten lij-
ken met hun reactie over onzekerheid te suggereren, dat wanneer hen voldoen-
de informatie beschikbaar zou zijn, adequate hulp mogelijk is. Een rationele
benadering, die aansluit bij de regelethiek en het daarmee verbonden autono-
miedenken. Emories en existentiele vragen worden vaak niet gehoord of opge-
merkt omdat ze zijn verpakt in rationele vragen over bijvoorbeeld wel of niet
eten. Of omdat er geen woorden voor zijn, omdat mensen niet gewend zijn
daarover te (mögen) praten. Oog en oor hebben voor de niet altijd expliciet
genoemde behoeften en nood van anderen, vraagt openheid en een groot inle-
vingsvermogen en een klimaat waarin aandacht is voor de kwaliteit van commu-
nicatie. Een klimaat waarin mensen zieh veilig voelen (Kunneman, 1996; 1997)-
Respondenten die reageerden op dit praktijkverhaal laten iets van de spanning
tussen een zorgethische en een regelethische benadering zien in hun reacties
op de vraag 'Hoe zou u omgaan met de vraag van mevrouw Van Alphen?'

/n samenspraafc met de arts ecu sonde late« inbrengen, zodanig dat genuttigd
voedsel/vocht de maag ver/aat zonder braiken en medicamenten om het Honger-
gevoel te stiffen;

Jk zou haar in/örmeren over de moge/yfeheid om de eet/usl a/te remmen. Jk zal
haar he/dere v/oeistq$en voorzichtig aanbieden. /k zou ook medici/nen geven ^ .-
die de fcans van brafcen zu/Ien verminderen, /k za/ over deze mogeiyfcheden
met nadrufc praten en dan pas haar bes/issing a/ivachten. /k zal hande/en naar
mi/n beste iveten ook a/ zal zi/geen bes/issing (ivilten) kunnen nemen;

/k zou haar niet in de kou laten staan o/het gevoe/ geven dot ze er a/leen voor
Staat;

/k zou hoar a!le aandacht geven, hoar niet hefemaaZ alleen /aten bes/issen.
Omdat ik de intentie heb een mens in nood bi; te staan.

Voor sommigen was het duidelijk dat informeren en aanbieden van medische
mogelijkheden de manier was om met de situatie om te gaan, anderen zochten
het meer in betrokkenheid en nabijheid zonder definitief antwoord.

Prakti/kverhaa! 2*
De situatie gaat over een patiente die a! /anger in het hospice verblij/t. Hoar bed
Staat op een tweepersoonskamer. De eerste maanden /igt ze by de deur, toen

8 Voorbeeld eerder beschreven in hoofdstuk 3
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haar fcamergenote overfeed is haar bed by het raam gezet. Uiteindeiyfc verbZeef

zi; meer dan drie maanden in het hospice. Mevrouw Baden is 45 jaar, de fcan-

ker waaraan zy Uj'dt hee^ zieh uitgezaaid en een van de gevoigen daarvan is

dat zy een dwarsiaesie hee/t. Vana/het midden van haar rug is zy verlamd.

Dage/yks wordi ze, na de lichamehjfce verzorging, in de roZstoeZ gehoipen.

MeestaZ gaat ze dan naar het dagverbly/ om er te schilderen en te roken.

Mevrouw is getrouivd en hee^ een dochter van 19 jaar, ivaar ze zieh veei zorgen

over maafct. Haar hwwe/i/k is niet geZukfcig. Haar eigen man is ook ziek en

bovendien aan a/cohoi versJaa/d. 'Hi; wif dood', verteide ze me, 'en ik u>i/ /even'.

Mevrowiv hee/t geen py'n, maar de ziekte s/uipt voort en het schilderen Jufct niet

a/tyd meer, hier lydt zy erg onder. A/s ze hele dagen aan bed gek/uisterd is

praat ze er toch steeds over dat ze verder ivi/ met schilderen, of/ekkere dingen

bafcfcen, en over haar dochter.

Fen he/tige darmbioeding zorgt op een dag voor een situatie ivaar acuwt inge-

grepen moet worden. MevroMiv wordt zodanig gesedeerd dat zy in een s/aaptoe-

stand komt te verfceren. De sitwatie wordt daarna u>eer stabiel, het b/oeden is

gestopt.

Na ongeveer 10 dagen is mevrouw rüstig, in haar 's/aap', overZeden.

In de reacties op de vragen als: Nadat de situatie weer stabie/ ivas en het Woeden

gestopt, hie/d men mevrouw toch in een sfaaptoestand. Zou dit voor u een probieem

zi/'n? £n: Hoe zou u omgaan met deze situatie? kwam naar voren dat zorgverle-

ners moeite hebben met de in het voorbeeld geschetste Strategie van zorgverle-

nen.

Er iverd dver hoar besZist.

Ik denk dat het beZangryfc is om a^cheid te kunnen nemen en te besiissen hoe 0/

wat zy iviZ. Ga een gesprek aan met dochter en echtgenoot over verminderen

van medicatie, zodat mevrouiv zei/kan bes/issen.

Het is beZangnjk om te kunnen inschatten wat mevrouiv zei/ivi/.

Sedatte minderen zodat mevrouu> weer 'aanspreekbaar' is.

De situatie is piotseZing ontstaan, er is geen echt a/scheid geiveest tussen moeder

en dochter...

Mevrouw iviZde (even, ook in verband met haar dochter, ze was er nog niet aan

toe te gaan sterven.
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Als het mogelyfc is, toch de sioapmedicatie a/bouiven en ky'fcen hoe ze daarop
reageert.

De situatie ter discussie steMen in het teamover/eg.

In de antwoorden lopen zorgethische en regelethisch argumenten door elkaar.
Het recht op autonomie van mevrouw van Baden wordt benadrukt. De eerste
vier reacties zoals 'er iverd oi>er haar beslist' benadrukken het autonomiebeginsel
van de regelethiek. De overige antwoorden verwijzen naar ethische opvattin-
gen van zorgzaamheid en aandacht voor de behoefte van de patiente, naar ver-
antwoordelijkheid en de inzet van deskundigheid en ook naar wederkerigheid,
het voortdurend afstemmen van het zorgaanbod op zorgbehoefte. Er klink
onbehagen door in de antwoorden van de zorgverleners. Waar in het verhaal
met name het medisch handelen in een acute situatie centraal Staat, gaat het de
respondenten in hun reacties ook om morele- en existentiele vragen als 'mag je
iemand die nog zoveel vragen heeft en wil leven, in een slaaptoestand houden
zonder daarover afspraken te hebben gemaakt?': 'Aan mevrouw fcan niet
geiraagd worden ivat haar wens is..'; 'Ze maafcte zieh zorgen, ze was er nog niet aan
toe te gaan sterven' Het gaat respondenten om de zorgverantwoordelijkheid en
hoe daaraan te beantwoorden. Het medisch ingrijpen om mevrouw in slaap te
brengen is wellicht te rechtvaardigen in de acute situatie die ontstond, haar in ., >-
de slaaptoestand houden laat weinig ruimte voor reflectie, voor vragen over
moraliteit en zingeving.

Prafcti/'fcverhaaJ 3
Het gaat om een vrouw van rond de 45 jaar, mevrouw CoWenz. Ze is weduive,
haar man is 5 jaar geieden overleden. £r zy'n geen fcinderen. Met haar broer
hee/t ze een goede reiatie, hi/' bezoefct haar regelmatig. MevroMiv Coblenz li/dt
aan b/aasfcanfcer, de groei van metastasen hee^ haar immobiei gemaakt. A/en
toe wordt ze in een stoei naast haar bed gehoipen, meestal is ze daarvoor te
moe. Ze maafct zieh veei zorgen over haar conditie. Eet/ust hee/t ze niet, ze is
erg mager geworden en dat houdt haar bezig. Ze wii graag gezonde dingen
eten, voor zover ze het naar binnen fcan fcri/gen.
Op haar deur hangt een groot papier Nicht Stören.' Het papier hangt er a/ti/'d.
Ais ifc op een dag meehe/p by de verzorging van mevrouw, b/y/ifc na a/loop even
by haar. Ze hee/t grote donkere ogen in een uitgeput gezicht, ze verte/t over de
reizen die ze hee^ gemaakt met haar man. Ze hee/t veei goede herinneringen
aan ßelgie en verte/t daarover. Ze is eigen/yk te moe om te praten, maar vraagt
toch o/ik by haar wii biy'ven en met haar wiJ praten. Ze zal a/en toe haar ogen
dicht doen, maar don moet ik maar gewoon doorgaan met praten, ze Iuistert
ivei.
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Ze vroagt om wa( yoghurt en nadat ik dat voor haar Heb gehaaW, He/p ifc Hoar

by Het eten. Dat vindt ze jijn.

De arts die binnenkomt, ziet dat mevrouw by het eten wordt geho/pen. Zy zegt:

'Yoghurt is goed voor u. Maar u fcunt het best ze// eten. Probeer het toch.'

Mevrouw zegt dat ze daar eigen/yfc te woe voor is. Maar op aandringen van de

arts be/oojt ze zei/te zuZZen eten. Na twee Zepe/s Houdt ze op en neem ik Het weer

over.

Daarna /aat ik Haar a/Ieen om te rüsten en spreefc a/later terug te fcomen ivan-

neer zy aan Het middageten toe is.

De arts iegt Zater uit dat Het be/angryfc is voor mevrouw te oejenen en ze/jstan-

dig de dingen te doen 'nu Het nog fcan'.

Voor drie van de vijf respondenten die dit verhaal kregen voorgelegd, een situ-

atie die associaties opriep met soortgelijke ervaringen. Niet in de eigen werksi-

tuatie, maar wel elders in de zorgverlening: Toen mi/n vader in een verp/eeghuis

moest verb/yven, was het verboden Hem te He/pen by Het eten. /k stoorde my niet aan

het verbod en my'n vader genoot er van geHo/pen te worden 'Kan ik een keer rüstig

eten'.

In de reacties komen zorgverleners op voor mevrouw Coblenz:

Aan a//es zie je en merk je dat mevrouw erg moe is. Haar üchaam is op. Om

haar krachten te sparen zou ik Haar He/pen met eten, want dat vindt ze jijn.

Waarom moet mevrouw nog oejenen om zeljstandig te eten, terwi/'Z ze waar-

schi/n/yfc binnenkort za! fcomen te sterven. je p/aagt Haar Hiermee, dat is geen

pa//iatieve zorg.

De arts past een a/gemene visie 'De patiente moet zo Zang moge/yk zeZjstandig

bZijven', toe op een individueie situatie, waarmee hij iets creeert van 'Het mid-

de/ wordt een doeZ op zieh'.

Mevrouw kan zeZ/ beoorde/en waar ze Haar spaarzame energie nog voor w»J

gebruifcen: Haar fcwaJiteit van /even. Daarop ingaan zou van meer persoonZyfce

betrokfcenheid getuigen en van grotere projessionaZiteit.

Grote waarde wordt toegekend aan het grondbeginsel van autonomie:

mevrouw mag zelf beslissen, ook als dat niet overeenstemt met het advies van

de arts:

Met het advies van de arts refcening Houden en in overZeg met mevrouw

Cob/enz proberen wat zy alkmaal nog zel/fcan.
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Wat mevrouw Coblewz zel/ oangee/t ivat ze zel^tandig wii doen.

Besprefcen wot ze wii in deze situatie. Met welke doe! dwiwg je mensen dingen

te doen waar ze zichtbaar te moe voor zin?

Ik 2ou mevrouw CobZenz vragen ivat ze wi! en me daaraan aanpassen.

Vanuit de regelethiek en de zorgethiek bekeken zijn de reacties, de opvattingen

van de zorgverleners die ingingen op de vragen bij het praktijkverhaal, een

combinatie van beide perspectieven. De nadruk ligt op het uitgangspunt dat

mevrouw Coblenz de vrijheid heeft zelf te beslissen wat ze nog wel of niet

meer kan. Duidelijk is dat respondenten daarbij aandacht vragen voor weder-

kerigheid, inlevingsvermogen en een goed verstaan van wat de behoefte is van

deze patie'nte: 'Aan aZZes merk je dot mevrouw erg moe is'; 'Besprefcen wot ze ivil in

deze situatie'. Die wederkerigheid, de stem van de patient, is noodzakelijk om af

te kunnen wegen welke zorg verleend zou moeten worden.

Prafcty'kverhaaZ 4

Mynheer Von Doom is NederZander, 69 jaar, hy ivoont ai veZejaren in Wenen

en is getrouwd met een Oostennjfcse vrouw. Zy hebben geen kinderen. Hi/ li/dt

oon Zongfcanfcer met uitzaoiingen in de hersenen. /n zijn werfczame Jeven was

hy bibiiotwecaris en in zi/n vnje tyd ois zanger verbunden aan een bekend

Weens monnenfcoor.

Als ny in de war was, verviei hy in het Nedertands. Daarom misschien ook had

ik vee! contact met hem. Mynheer Van Doom is ongeveer twee maanden in het

hospice gebleven, is daama naar huis gegaan, om verder door zi/'n vrouw

verzorgd te worden. TTiuis is hy twee weken later overleden.

AJs ik 'dienst' had hie!p ik a/ti/'d by zyn verzorging en hie/p hem by het

middageten. Dat 2aatste lufcte me niet alti/d, de meeste vnjwiiligers wi/den

graag voor hem zorgen. Hy was een getie/ü persoon by iedereen. Graag zochten

we samen met hem, na de dagelyfcse verzorging de juiste mwziefc voor hem utt

de voorraad cd's die hy by zieh had. £r was a/ti/d mwziek in zy'n kamer waar

hi; naar luisterde, waar hy soms by lag te zingen.

Zi/'n vertrek naar huis was Zang voorbereid en iverd rege/matig met hem bespro-

ken. Hy wi/de graag naar zi/'n vrouw en thuis zi/'n. Op de dag voor zi/'n vertrek

was hy een beet/'e somber en ik vroeg weifce mwziek hy wiide horen. Het moest

jazz zi/'n en ik vond een cd van Django Reinhardt en Ste/än GrapeUi, jazz uit

de beginperiode. Hi/' was enthowsiast toen hi/' de mwziek hoorde, maar na enke-

Ze ogenbiikken begon hi/' te huiten. De mwziek moest aanbii/'ven. Het huilen

werd een niet te stoppen stroom van verdriet, de mwziefc herinnerde hem aan
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vroeger, vertelde ftij, 'aan die moote tj/d, waar hi; te iveinig van had genoten, te

weinig van had gemaafct'.

Hrt was moei/i/'fc nem te troosten, het a_/scheid nemen van deze patient vie/ me

zwaar.

In dit praktijkvoorbeeld gaat het, meer dan in de andere beschrijvingen, mede
om de gevoelens van de zorgverlener. De aard van het werk, de zorg voor ster-
venden, brengt met zieh mee dat zorgverleners regelmatig worden geconfron-
teerd met emoties en existentiele nood van mensen die zij verzorgen en met
die van zichzelf. Directe confrontaties daarmee hebben een resonerende wer-
king op de eigen vragen en emoties (The, 1997b, p. 23).
Respondenten reageren heel divers op deze situatie, zij wijzen in hun reacties
op 'een professionele houding':

De opste/Zing van de verzorger is te dose. Door betrofcfcen/emotioneel te zy'n
kwnnen gevoefens een te sterfce inv/oed fcnjgen op de prq/essionele zorg voor de
patient.

Degene die dat doet (muziefctherapie aanbieden), moet oofc in Staat zi/'n om de
consequenties te dragen. Ti/d en moge/yfcneden om hem te troosten.

Maar ook:

Wanneer moeten we die gevoe/ige snaar raken by een patient en ivanneer moe-
ten we die gevoeiige snaar /aten rwsten?

Mooi dat door de muziefc het verdriet kon strömen. Waarom troosten?ywist dat
'strömen' ruimte geven. £r we/ voor hem zi/n.

Het voorbeeld en de reacties verwijzen naar de spanning tussen professionele
eisen en individuele ervaringen en emoties, de spanning tussen systeem en
leefwereld.
Respondenten hierover:

Juist dat geraakt worden maalcl het werk boeiend. Te zien hoe e/k mens weer op
zi/n eigen manier met de dingen omgaat. Nietjouw 'op/ossingen'prq/ecteren, je
bent er voor die ander. Eigen emoties by col/ega's, vrienden uiten. Het gaat om
betrokkenheid by de ander.
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Met fiet team over/eggen over de gevoefens die je als zorgverlewers hebt. En met
de patient een hee! persoonli/fc gesprefc voeren. Met schromen om over eigen
gevoeiens te praten. Dan komt er een stufc verbondenheid tussen de patient en
my. Ervaringen steeds terugrapporteren in het team en inschatten o/ifc in stoat
ben met deze gevoelens mi/n junctie uit te oe/enen.

Daarbij vraog ifc me a/ivaarom ifc geraakt ben en ivaardoorprecies. En: Erover
praten met je co/lega, bi/Voorbeeid een maat/e. ;•

Het zijn juist de relationele aspecten die zorgverleners aanspreken, die 'het
werk boeiend maken'. Het is een zorgethisch perspectief. Aandacht voor de
behoeften van de patient, verantwoordelijkheid en deskundigheid voor goede
zorgverlening: 'Degene die dot doet, moet ook in Staat zijn de consequenties te dra-
gen. Tijd en mogef ykheden bieden hem te troosten.' De emotionele en existentiele
Problemen uit dit verhaal werden door respondenten herkend en in hun ant-
woorden werd verwezen naar het belang van communicatie en overleg,
bewustzijn van de eigen gevoelens, maar ook afstand en controle van emoties.
Antwoorden die aansluiting vinden bij het door Kunneman (1998) gelntrodu-
ceerde begrip van normatieve professionaliteit. Een steeds, in elke individuele

situatie, zoeken naar de juiste manier om met de emoties en existentiele vra-
gen waarmee patienten zieh geconfronteerd voelen, om te gaan. Belangrijke ^-„
voorwaarde is volgens Kunneman dat zorgverleners in staat zijn een bewuste
verbinding te leggen tussen de existentiele hulpbronnen van het eigen leven en
de inhoud van het werk in de praktijk en het bredere maatschappelijke verband
(Kunneman, 1998, p.125). De communicatieve kwaliteit van de organisatie is
hiermee in het geding.

5.2.2 Rege/- en zorgeth/sche argumenten in een spann/ngs-
fo//e context

De praktijkverhalen vormden een eerste aanzet tot een gesprek met de zorg-
verleners uit het hospice. Het ging om situaties die door de onderzoeker wer-
den ingebracht. Verhalen die associaties oproepen bij respondenten met soort-
gelijke ervaringen. In de eerste zo verzamelde reacties worden regelethische en
zorgethische argumenten genoemd en is de spanning tussen systeem en leef-
wereld herkenbaar. Meestal slaat die spanning door naar de regelethiek met
zijn nadruk op autonomie voor de patient en het belang van het geven van vol-
doende infbrmatie om die autonomie te kunnen uitoefenen (praktijkverhalen
over mevrouw Van Alphen, mevrouw Baden en mevrouw Coblenz.). In de
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reacties op de situatie van de heer Van Doom krijgt de zorgethiek meer ruim-
te. Het is ook het enige praktijkverhaal waarin niet de lichamelijke en medi-
sche aspecten van de situatie centraal staan, maar waarin het ging om het
omgaan met emoties van relationele betrokkenheid, gevoelens van onmacht en
verdriet van zowel de heer Van Doom als de van de zorgverlener in het verhaal.
Respondenten verwijzen in hun reacties naar rechten en plichten, steeds wordt
het recht om zelf te beslissen (patient) een belangrijk uitgangspunt van zorg-
verlenen genoemd, en de verantwoordelijkheid van zorgverleners om patien-
ten voldoende te informeren, om af te stemmen met hen en eventueel te
beslissen vöör hen (mevrouw Van Alphen). Professionaliteit en emoties lijken
soms op gespannen voet te staan (de heer Van Doom). Tegelijk wordt gewezen
op de verbondenheid van professionaliteit en relationele betrokkenheid. Er
wordt gewezen op het belang van bewustzijn van eigen emoties, eigen existen-
tiele hulpbronnen: 'Daarby iraag ifc me a/ivaarom ik geraafct bew en waardoor
precies'; '/nschatten o/ik in Staat ben met deze gevoeiens mi/n^unctie uit te oe/enen';
7k denk dat het befangryfc is om a/scheid te fcunnew nemen' en: 'Voor my persoonli/fc
is een derge/i/fce situatie ook erg moei/i/k'. Steeds ook wordt gewezen op het belang
van de mogelijkheid binnen het team te reflecteren op moeilijke situaties, op
spanningen en emoties, om aan te sluiten bij de leefwereld van de patient en
om te herkennen wat in de gegeven situaties werkelijk van belang is om te
doen of juist achterwege te laten. Een dialogisch perspectief. Respondenten
hechten naast het belang van regels en principes aan een zorgethische benade-
ring van situaties in de voorgelegde praktijkverhalen. Reflectie is een potentie-
le bron voor verandering, verwant met Giddens' (2000) ii/e-politics, een proces
dat steeds doorgaat. Individuele situaties die mensen confronteren met de
beperkingen van een al te regelgeleid denken, roepen vragen op die te maken
hebben met de beleving, met emoties en het belang en de uniciteit van behoef-
ten in die concrete situaties. Volgens Nussbaum (1998, p.20) is reflectie op
oordeelsvorming essentieel, 'Omdat ivy a/Zeen door re/Iexie/ te zi/n iverfcelyfc
gestalte fcunnen geven aan de mense/ij'fce vryheid.' In aanmerking moet worden
genomen dat het hier ging om schriftelijke reacties op praktijkverhalen die
weliswaar veel herkenning opriepen, maar tegelijk een (veilige) afstand creeer-
den. Het ging in die verhalen om crisissituaties waarop zorgverleners uit een
andere, vergelijkbare praktijk werden uitgenodigd te reflecteren. In het vervolg
van het onderzoek zal de betekenis van communicatie en reflectie voor deze
zorgverleners steeds meer vanuit de eigen praktijkervaringen aan de orde
komen.
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5.3 Etische probleemsituaties

5.3.1

Er werden in totaal zeventien mensen geinterviewd, vier in de proeffase, voor-
afgaand aan het eigenlijke onderzoek en dertien in het hospice tijdens het veld-
werk. Doel, plaats en tijd van de interviews werden vantevoren met betrokke-
nen afgesproken. Meestal vond het interview plaats in de werktijd van de
geinterviewde, soms ook kwamen mensen hiervoor in hun vrije tijd naar de
afgesproken plaats. De bereidheid tot deelname was geen probleem. De inter-
views werden op de band opgenomen. De uitgetypte weergave ervan werd aan
de geinterviewde ter verificatie voorgelegd. Dit leidde in geen van de gevallen
tot herziening van de tekst. Dat het aantal interviews voldoende was bleek uit
de verzadiging die optrad, interviews leverden op een gegeven ogenblik geen
verrassingen, geen nieuwe of opvallende ervaringen of inzichten meer op. Er
bleek veel overeenstemming in de dingen die werden gezegd door de geinter-
viewde zorgverleners. Gevraagd werd naar ervaringen van respondenten:
Kimt u een voorbeeld noemen van een situatie waarin u net heei moeihj'fc vond om er
achter te körnen wat de zorgbehoe/te ivas van de patient?

En: Ais u terugfci/fct op deze situatie vindt u dan dat dit een voorbeeid is waarin goede ™
paiiiatieve zorg is geboden door w en andere zorgverieners?
Ook werd gevraagd naar situaties die naar de mening van de geinterviewde
juist heel goed waren geweest:
Kunt u me verteilen u>at het goede was, u>aar zat het 'm precies in? Als u fet/fct naar
uw eigen bi/drage hieraan, van welke momenten zegt u dan, dat waren goede
momenten?
Hoewel het ging om vragen die gestructureerd waren rond de bedoeling van
het onderzoek, bleef het interview open. Dat wil zeggen dat er veel ruimte was
voor de gelnterviewden om accenten te leggen en uit te weiden over de aange-
reikte en de persoonlijke issues, om daarover te verteilen of erop door te gaan.
In de interviews kwamen ethische principes, voor zorgverleners belangrijke
uitgangspunten, ter sprake. Soms gebeurde dat spontaan, aan de hand van de
ervaringen. Of in antwoord op vragen als: Wat hee/t u bewogenjuist voor paiiia-
tieve zorg te fciezen? En: Welke eisen stelt u aan uzel/in uw werk? In andere geval-
len werd aan het eind van het interview de vraag specifiek gesteld: Kunt u mi;
een aantai ethische principes, normen o/waarden noemen, die een beiangri/fce roi
speien in uiv werk?

Doorpratend over belangrijke uitgangspunten en praktijkervaringen kwam
een scala van ethische probleemsituaties aan de orde en werd gesproken over
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de rol van communicatie en reflectie. Problemen hadden te maken met de
positie van de patient, van de familie en die van de zorgverlener zelf binnen de
organisatie waarin hij of zij functioneert. Ook werd gevraagd naar positieve
ervaringen en naar het communicatieve klimaat. Wat waren goede momenten?
Wat zou u, achtera/gezien, anders willen doen? Hee^ u net idee dat uw werfe
gewaardeerd ivordt door patienten en hwn naasten? Wordt wiv inbreng gewaardeerd
in Het team van zorgverleners?

Interpretatie van de interviews vond plaats door het interviewmateriaal te orde-
nen in een aantal thema's. Dit door bij het rüstig doorlezen van het materiaal te
zoeken naar betekenisvolle onderwerpen in de uitspraken en ervaringen van
respondenten. De onderwerpen die werden geselecteerd waren: communica-
tie, moeilijke zorgsituaties, opvattingen over goede zorg, over ethiek en over
autonomie. Doel van de interviews was voornamelijk materiaal te verzamelen
voor een samenspraak met betrokkenen en inzicht te krijgen in de praktijk, de
ervaringen en ethische probleemsituaties. Door verscheidene mensen die op
verschillende manieren direct bij de zorgverlening waren betrokken voor deze
interviews te benaderen, ontstond een beeld van deze praktijk, van de proble-
men en spanningen die men tegenkomt en van de manieren om daarmee om
te gaan.

.,-2 De zorg voor en om anderen confronteert mensen regelmatig met situaties
waarin het moeilijk is te bepalen wat goede zorg is, welk beroep ervan uitgaat
en hoe daarin te handelen. Ethiek in de praktijk heeft een dialogische structuur
omdat het goede, de intentie daartoe, niet alleen verbunden is met eigen opvat-
tingen, maar altijd ook met die van anderen: de patient waarmee men te
maken heeft, de familie en andere zorgverleners. Het gaat daarbij om profes-
sionele opvattingen en om inzichten en gevoelens die nauw verbonden zijn
met de eigen achtergrond en leefwereldervaringen. Daamaast heeft het zoeken
naar het goede, naar wat juist en rechrvaardig is in situaties die zieh in de zorg-
verlening voordoen, te maken met de regeis en de culruur van de instelling.
Gegevenheden die ervaren kunnen worden als grenzen en belemmeringen,
verankerd in het brede systeem van wet- en maatschappelijke regelgeving. Zij
kunnen in moeilijke situaties spanning oproepen en mensen confronteren
met emoties en existentiele vragen.

Een regelmatig voorkomende moeilijke situatie bleek het overplaatsen van
patienten van het hospice naar een verpleeghuis. Een voorbeeld van een situ-
atie die regelmatig veel spanning oplevert in het hospice en ethische, emotio-
nele en existentiele vragen oproept. Spanning die te maken heeft met regels
(systeem) en behoeften die in individuele situaties centraal staan en zijn ver-
bonden met de leefwereld van betrokkenen; spanning die verwant is met die



5 Ethiek als bron, of ethiek onder druk?

tussen regelethiek en zorgethiek. Het hospice kent een opname- en verblijfbe-
leid. Opname is bedoeld voor mensen die dat in de laatste fase van hun leven
nodig hebben. Dit bijvoorbeeld door gebrek aan thuiszorg, mantelzorg, of
omdat pijn of andere Symptomen thuis niet goed behandeld (kunnen) worden.
De algemene richtlijn voor de duur van het verblijf is drie maanden. Omdat de
situatie van de patient door de zorg in het hospice soms verändert en stabieler
wordt, waardoor het levensperspectief verschuift, moet in die siruaties worden
gezocht naar een andere opvangmogelijkheid. Als de patient niet terug naar
huis kan, wordt een plaats gezocht in een verpleeghuis. Voor sommige patien-
ten is dat een probleem. Hun opname in het hospice zagen zij als een 'laatste
verhuizing'. Daarnaast heeft het verpleeghuis bij de meeste mensen een siecht
imago. Het is voor velen een schrikbeeld. Soms zien zij er zo tegenop dat de
lichamelijke situatie door de 'dreigende' overplaatsing weer verslechtert en
besloten wordt de overplaatsing niet door te laten gaan. Hierdoor verblijven
sommige patienten regelmatig toch veel langer dan drie maanden in het hos-
pice, hetgeen voor sommigen vanuit verschillende motieven als problematisch
wordt ervaren.

Wat is de reden, dat bi/voorbeeJd mynfieer X al een jaar in net hospice verblijft
en mevrouiv A. moet verhuizen? (verp/eegfcundige, hospicej.

153
Het gebeurt we! eens dat een patient hier wordt opgenomen voor pyn en
benouwdheid. Als dan die fc/achten minder zi/n en de patient fcan, om ivat voor

reden don oolk, niet terug naar hwis, don moeten we hem doorverwi/zen noor

een verp/eeghuis. En vervoigens over/ydt die patient twee iveken later na hee/

vee/ stress omdat hi; daar eigen/yfc niet ivi/de zi/n. Dat vinden u>e dan hee/ erg

moei/yfc (verp/eegfcundige, proe/intervieivj.

/fc dacht by mezel/: hier /ig ifc op de goede p!efc. 7fc ben ook heel even bang

geweest. /emand had tegen me gezegd: maar a/s je hier te Jang /igt, dan dorn je

in een verp/eeghuis terecht. £n toen ben ifc een poosje van stree/c geweest

fpatiente, hospice^.

Om zo iemand nog te verp/aatsen, nee ik ge/oo/niet dat dat juist is. Dat is een

van de grote di/emma's ivaar we mee zitten en ivaarvan ik hoor dat het in

andere hospices ook zo is, dat mensen daar tegenaan /open. Zeggen 'de patient

hoort hier niet (langer)', is iets waarvan mtjn haren overeind gaan staan. En

onze ervaring is oofc, dat a/s mensen overgep/aatst worden, zij toch sneZ fcomen

te overii/den. 7k heb ergeen antwoord op... (verpieegfcundige, hospice^.
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In dit soort moeilijke situaties worden zorgverleners en patienten geconfron-
teerd met existentiele problemen, die niet verenigbaar zijn met him opvattin-
gen en beleving van goed leven, van goede zorg (zoals het uitgangspunt van
autonomie, het respecteren van het zelfbeschikkingsrecht van de patient): 7k
ben het daar niet mee eens...' ;'Jfc Hd> daar geen antwoord op...' ;7fc ben toen een
poosje van street; geweest...'

Autonomie, als het recht van zelfbeschikking van patienten, bleek ook in ande-
re situaties problematisch. Bijvoorbeeld in de situatie waarin een patient die
pijnbestrijding weigert. Een situatie die voor veel zorgverleners moeilijk is te
accepteren of mee om te gaan:

Wont ivot is dot ontzettend moeiJyfc a/s je iemand zo ziet Jy'den en hi; weigert
p|/nbestnjding. Daar fcon net gros van de mensen heel moeilyfc mee uit de voe-
ten (vryiviHiger, proe/interview .̂

Ook de familie van de patient is bij de zorg betrokken. Soms roept die zorg pro-
blemen op, het stervensproces kan hen te zwaar vallen, te lang duren. Soms
ook stemmen ideeen of verwachtingen over goede zorg niet overeen met die
van de zorgverleners:

Het komt rege/matig voor dat de Jämilie het wachten te Jang duurt. De/amilie
zit de t(/d uit te zitten tot de patient einde!yfc gaat over/i/den. Soms heb ik dan
het gevoel van 'Gee/hem ivat meer tyd'. Ook binnen het team heb ik wel eens
het gevoel van 'Goh, is ze nog niet dood?' Zeker by mensen die don a/ een
pompje hebben en niet meer aanspreekboor zi/'n. Dat is hee/ zwaar voor de
Jämi/ie, maar ook we/ voor de patient denk ik. Je fcunt dat niet beoorde/en o/het
nog heel erg is, o/..(verp/eegfcundige, hospice).

Het moeilijke in deze situaties is voor zorgverleners dat patienten zelf niet
meer in staat zijn aan te geven wat goed is. De familie heeft afscheid genomen,
het wachten en de voortdurende confrontatie met de stervende valt hen op den
duur heel zwaar. Ook zorgverleners vragen zieh af 'Wat is goede zorg in deze
situatie?' 'Heeft de patient nog pijn, nog andere behoeften?' 'Hoe kunnen we
de familie ondersteunen?' Voorbeelden ook van de spanning tussen het
medisch technische en menselijk wenselijke handelen en opnieuw de verschil-
lende opvattingen daarover:

A/s ifc 's morgens kom en een arts hee/t bi/voorbeeld a/gesprofcen met een collega
van hem: 'Natuurhjfc mag die pomp verhoogd worden.' /k heb don zoiets von:
'Nou de kiachtin zy'n bestreden, dat doe ik niet, want naar mijn idee gaat dat
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te ver (pomp verbogenj. Dat fcan ifc voor mezelf niet verantwoorden en ifc zeg
net don, en vervo/gens fcryg ifc natuurli/fc de >te/e /amilie over me Keen (ver-
pleegfcundige,

Wat palliatieve zorg tot goede zorg maakt, waar dat precies in zit, of wat juist
maakte dat het niet goed was, was waarop ik doorvroeg op de praktijkvoorbeel-
den van respondenten. Er werden meerdere voorbeelden genoemd van zorgsi-
tuaties die men moeilijk vond, zoals de situatie waarin volgens de zorgverlener
niet serieus genoeg werd omgegaan met de vragen en behoeften van de
patient, met name wat betreft euthanasie en ten aanzien van de privacy van de
patient. Voorbeelden waarbij de spanning tussen systeem en leefwereld het
interpreteren van de zorgvraag onder druk zet en zorgverleners confronteert
met emoties en existentiele vragen:

/fe bedoei, als iemand om euthanasie vraagt en als je er van uitgaat dat die
vraag op dat moment binnen de regeis valt. Ja dan zit er maar een ding op..../n
plaats van te gaan refcfcen, van 'misschien hebben we nog u>e! wat anders te bie-
den', en 'zouden we niet...(verpleegfcundige, hospicej.

Wanneer men wii dat de medicatie van pi/'n- en slaapmiddelen verhoogd wordt,
eigeniyfc met net doel dat de patient niet te lang meer zal feven. Maar er zi/'n ~_
geen ajsprafcen overgemaakt... (verpleegfcundige, proe/interview).

Er werden problemen gesignaleerd op het gebied van privacy voor de patient
en zijn familie. Situaties die zorgverleners confronteren met enerzijds profes-
sionele opvattingen en systeemeisen en hen tegelijk plaatsen voor ethische
dilemma's en existentiele vragen:

7k vind Het ivel eens moeilt/fc als mensen Hun intiemste dingen aan my verteld
hebben, nunpi/n, nun macfiteloosneid en schuldgevoel. Hoeveel gee/ifc daarvan
door aan het team? Natuurli/k vind ik dat ik dingen moet rapporteren naar
anaeren. Maar wat zeg ik wel, wat zeg ik niet? (verpleegfcundige, hospicej.

Wat ik ook het heie moeihjfce van de paüiatieve zorg vind, is omdat je met
zoveei vri/willigers werkt, er zo ontzettend veeJ gezichten aan het bed komen
(zorgverlener, proe/intervieu^.

Jk vind dat echtparen, dat hebben we hier ook meegemaakt, te weinig geiegen-
heid hebben om htm intimiteit te be/even, /k vond het heel schnjnend. Ze slie-
pen wel by elkaar op de kamer, maar dat was het dan (verpleegfcundige, hospi-
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In de interviews noemden zorgverleners onderwerpen als de onzekerheid over
een toekomstperspectief en zorg voor de zorgers. In de periode waarin de
interviews plaatsvonden bestond er veel onzekerheid over het voorbestaan van
hospicevoorzieningen. Deze onzekerheid betekende voor sommige zorgverle-
ners een extra belasting voor het functioneren. Samenhangend daarmee de
beperkingen waarmee zorgverleners worden geconfronteerd:

We hebfoen een stecht geweten tegenover de vryivtf/igers. Die hebbew het ook
zivoar. Die komen voak moar ee'n fceer in de week en de volgende iveek is die
patient iveer gestorben. De enige patient die hi; gekend hee/t is a/weer dood. £n
dan gaat hi; iveer verder. Eigen/i/fc zouden we met die persoon wiMen praten ais
we iveten dat hi; een goed contact had met de patient die is gestorben (pastoraaJ
iverker, proe/intervieu>).

De interviews geven een beeld van de praktijk, de spanning, de moeilijke situ-
aties en emoties van betrokkenen. De situaties die problematisch worden
genoemd, geven een indruk van achterliggende opvattingen over wat goed is,
over waarden en normen, en de motivatie van zorgverleners uit de interviews.
Het probleem van overplaatsing van patienten die dat niet willen, maar ook de
vragen over privacy, zijn voorbeelden van de spanning tussen systeem en leef-
wereld, tussen de rationele regels en de vragen, emoties en verwachtingen van
mensen in individuele en moeilijke situaties. Problemen zoals het verhogen
van pijn- en slaapmedicatie zonder dat de patient is ingelicht en het voorbeeld
van de zorgverlener die er moeite mee heeft dat patienten die om euthanasie
vragen nog iets anders wordt aangeboden verwijzen naar de voorwaarden-
scheppende rol van communicatie om ethische vragen of problemen te her-
kennen en er mee om te gaan. Dat wil zeggen wanneer in die situaties de dia-
logische structuur van ethiek in de praktijk geweld is aangedaan staat het
morele concept van zorg, waarin behoeften van anderen uitgangspunt zijn,
onder druk.

De verschillende perspectieven waarmee een moreel probleem in de praktijk
wordt benaderd en geinterpreteerd, brengt een emotionele geladenheid aan
(Verkerk 2000, p. 115), waardoor het spreken erover en het omgaan met deze
moeilijke situaties vaak als beperkt wordt ervaren. De vragen blijven. Trage tra-
gen noemt Kunneman (1999) ze. Traag, omdat ze steeds opnieuw worden
gesteld en de situaties waardoor ze worden opgeroepen, zieh in allerlei vormen
blijven herhalen en soms onoplosbaar lijken. Traag ook omdat degenen die de
vragen stellen, te maken hebben met emoties en existentiele pijn, die zieh niet
verhoudt met de rationaliteit van de systeemwereld. Daardoor dreigen de vra-
gen te verstommen 7k heb ergeen antwoord op';'Wat zeg ik we/, wat zeg ik niet'.
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Tegelijk bergen deze trage vragen de mogelijkheid in zieh van een dynamiek die
morele, emotionele en existenriele vragen steeds opnieuw op de agenda houdt
en die de spanning van de rationaliteit en dwingende macht van systeemeisen
aantast. Of dit theoretisch perspectief een praktische realiteit is voor de betrok-
kenen laat zieh nog bezien. Misschien is de wens de vader van de gedachten.
De dynamiek lean te traag blijken voor beweging of balans, ook de ontwikke-
ling van Systemen Staat niet stil, gaat steeds door. Theorie en praktijk lopen
niet eenvoudig in elkaar over.

Voorwaarde voor de dialogische structuur van ethiek in de praktijk is dat men
zieh bewust is van eigen intenties en opvattingen. In het interview werd ernaar
gevraagd. Het beeld van goed leven, van goed sterven, van goede zorgverle-
ning, blijkt niet vast te liggen. Het verschuift (Kunneman, 1998), afhankelijk
van de positie die men inneemt, de ervaringen die men opdoet en de inzichten
of de vragen die daaruit voortkomen. Wat goed is wordt zo steeds opnieuw
belicht en begrepen, terwijl 'het goede' tegelijk ongrijpbaar blijft en verhuld.
Bewustzijn van eigen opvattingen en existentiele brennen, deze integreren in
de structurele kaders van de professie waarvan men deel uitmaakt, zijn voor-
waarden voor een zoektocht naar een juiste omgang met ethische problemen

in de praktijk. Kunnemans opvatting van normatieve professionaliteit is een
terugkerend thema, dat is verbunden met kwaliteit van communicatie in de ™
zorg voor patienten en in de omgang met elkaar (Kunneman, 1998, p.126).
Zorgverleners spraken zieh in de interviews uit over voor hen belangrijke uit-
gangspunten voor zorgverlening in het hospice. In de motivatie om juist voor
de palliatieve zorg te kiezen werden redenen genoemd die verwezen naar
onvrede met andere zorgverleningsituaties zoals verpleeghuiszorg en de zorg
in ziekenhuizen, maar ook naar existentiele vragen over de betekenis van leven
en dood en naar de behoefte goed te doen, iets te betekenen voor mensen in
moeilijke situaties. Reaches vanuit een relationeel mensbeeld:

Ik Heb hier het meest het gevoei dat ik lean doen voor de mensen ivat ik ook echt
voor ze ivi/ doen. Dat ik zorg kan bieden u>aar ifc ook echt achter sta. En: /k
virtd het ideaal om met z'n alien in iedergeva/ te proberen om iemand nog juist
dot te geven, u>at hi; eigen/ijk ze//nog ivii (verp/eegkundige, hospice).

A/ van jongs a/aan heb ik me beziggehouden met /evensvragen van: Waarom
en ivaar leidt dit toch a//emaa/ toe (/ysiotherapeut).

/k ben we/ ajgefcnapt op de 'wij'k' van nu, want daar /igt mi/n hart nog we/ hoor.
Alleen niet zoa/s het nu moet, met een stopwatch /angs sterbende mensen. Jk
kaw het niet meer verkopen (verpleegkundige, hospice).
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Hrt k/etnscha/ige troll: me heel erg aan, moor ooik de wetenschap dot je Hier zorg
fcunt verlenen op een monier ivoor mi/n hart nog steeds by lag. De tyds/äctor
speelt door een belangnjfce rol in, wont dot vind je in de instellingen niet meer
(verpleegfcundige, hospice).

I/it ervaring en omdat ik me prettig voe/, me aangetrofcfcen voel tot de laatste
zorgver/ening oan mensen, dot een heeZ be/angnjk dee/ von mensen hun leven
vind (pastorooZ iverfcer).

/ets voor anderen doen, dot heb ifc alti/d graag gedaan. Deze mensen hebben je
hu/p hard nodig, ze zi/n fcivetsbaar. Er is iveinig, denk ifc, voor deze mensen en
daorom vind ik het leufc om ze iets te geven, iets extra's te geven Cvnjivi//iger,
hospice .̂

Het valt op, dat de meeste respondenten, bewust van hun drijfveren, een beeld
schetsen van een samenleving die zou moeten opkomen voor kwetsbaren en
dat zij voor zichzelf daartoe mogelijkheden zien in kleinschalige projecten als
hospicevoorzieningen. Een beeld waarin de kernwaarde van de zorgethiek her-
kenbaar is: 'zorg als belangrijkste betrekking tussen mensen onderling en tus-
sen mensen en hun omgeving' (Manschot, 1997 p. 102). Of zoals Verkerk
(1997. P- 54) de morele houding van zorg formuleert: 'zorg als het gevoelsma-
tige en ondersteunend antwoord op de situatie en omstandigheden van de
kwetsbare en hulpbehoevende medemens.' Respondenten reageerden op de
vraag over de eisen die het werk steh regelmatig met het verwijzen naar de
eigen kwetsbaarheid. Niet als negarieve waarde, maar juist iets wat ruimte
biedt, wat er mag zijn. Maar ook naar kennis en kunde en palliatieve zorg als
verpleegkundig specialisme.

je in/even in mensen die hier fcomen freceptionist/gostheer, hospicej.

/k denk niet dot ifc voldoende ben toegerust. /k vind dot ifc eifce dog dot ifc door
ben nog zovee! Jeer von mensen, von hoe dingen gaan. Of ze nu goed o//out
goon (vnjivi/iiger, proe/intervieiv .̂

Dat ifc hier kan zijn, geivoon ais mens. Met myn eigen fcivetsbare stufcfcen maar
oofc met mi/n vaardigheden en mi/n vermögen om te /uisteren (verp/eegfcundi-
ge, hospice .̂

/n 0/ die jaren dat ifc hier op deze monier bezig ben, ervaar ifc steeds meer dat
ifc het niet u>eet. Geivoon proberen zo bianco moge/i/fc by mensen binnen te
fcomen. /fc ervaar pastor zyn heel sterfc als reisgenoot zyn (pastor, hospice).
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/Ik vind H«J dat Het een specia/isme is o/zou moeten zyn (verp/eegfcundige, Hos-

Veel genoemd werden uitgangspunten als: respect voor mensen zoa/s ze zyn, niet

oordeiend zyn, respect voor net /even. Een uitgangspunt dat door vijf van de gein-

terviewden werd genoemd, soms ook met andere woorden:

AandacHt en waardering voor eifcaar binnen net team (vri/'ivi/Iiger, Hospice).

Zorgvu/dig omgaon met vertrouiven van de patient en zi/n 0/ Haar yömilie.

Grenzen die mensen stellen respecteren (verp/eegfcundige. Hospice).

Respect voor de mens zoa/s hy is, ifc denk dat dat Het be/angnjkste is (verp/eeg-

fcundige. Hospice).

BeZangryfc uitgangspunt is de mense/yke nabi/Heid. £n: gedu/d Hebben met

eifcoar, Het uitHouden en samen dragen ivanneer individueie zorgsituaties

moei/i/k zy'n om mee om te gaan (pastoraa! werker, proe/interviewj.

/k ge/oo/dat in Het aangezicHt van de dood zoveeZ gere/ativeerd fcaw worden,

dat Het op Het wezen/i/ke aankomt: dat men Hier eenvoudig de mensen open „ _

tegemoet kan treden, ook binnen Het team (pastoraa/ iverker, proe/intervieu>).

£er/ykHeid. Open en eer/i/k zi/n. De patient Hee/t recHt op in/ormatie (verpkeg-

kundig coordinator, proe/intervieiv).

Daarnaast werd autonomie met name door vijf van de geinterviewden

genoemd, evenals het uitgangspunt van verantwoordelijkheid, zei het vaak in

andere omschrijvingen. Uitgangspunten die soms sterk met elkaar verweven

zijn:

Jk vind Het beZangri/'fc dat degene om wie Het goat Het He/t in eigen Händen

Houdt. Dat Hi/ bepaa/t ivat ergaat gebewren en dat je ook mee moet gaan in die

wensen, o/Het nu om pynbestnjding gaat, o/over Het niet vo/ wi//en Houden, 0/

in de boosneid b/i/'ven steken...(vnjivi//iger, Hospice).

Het gaat om kwa/iteit van /even, e/ke dag. Het meest störende e/ement in de ter-

mina/e Jase is, dat mensen Hun ona/Hanke/ykHeid in/everen. Daaraan een by-

drage te kunnen /everen, dat mensen nog dingen ze/f fcwnnen doen, is nee/

be/angnjfc (/ysiotHerapeut, Hospice).
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Zei/alles regele«, a/scheid nemen, organiseren uitvaart, bi/7eggen vaw onejjen-
heden in (vriendschaps)re/aties (patiente, Hospice).

Aandacht w>or 'Hoe ver moet je gaan, oofc in de palJiatieve behande/ing'. Het
moet echt de fcu>a/iteit von het /even oofc beter mafcen (arts hospice).

Beivafcen pan ae autonomie van de patient, ook de eigen autonomie (pastoraa/
iverfcer, hospice).

Herkenbaar zijn zowel regelethische als zorgethische uitgangspunten.
Uitgangspunten als rechtvaardigheid en autonomie geven richting aan het
denken over situaties als overplaatsing naar een verpleeghuis, wanneer de
patient pijnmedicatie weigert en wanneer de vraag om euthanasie binnen de
wettelijke kaders past. Voor de patient is een gevoel van veiligheid belangrijk.
Relationele aspecten speien een belangrijke rol in de betrokkenheid en verant-
woordelijkheid voor elkaar en de patienten. In de reaches zijn ze verwoord in
uitspraken over het respect voor de eigenheid, voor de belevingswereld van aan
de zorg toevertrouwde patienten, voor hun privacy, over de zorg voor vrijwilli-
gers en de zorg voor de familie van patienten.

5.3.2 Omgaan met e th ische prob/emen

Doorvragend op praktijkervaringen die respondenten inbrachten, probeerde ik
een beeld te krijgen van de rol die communicatie speelt in het omgaan met
moeilijke situaties en wat daarnaast mogelijk van invloed is. De dialogische
structuur van ethiek betekent niet altijd een garantie voor een oplossing of het
bereiken van consensus. Veel is bovendien afhankelijk van de kwaliteit van die
dialoog (Gadamer, 1986), van communicatieve openheid en een klimaat waar-
in mensen zieh veilig en gerespecteerd weten en waar men gevoelig is voor
symbooltaal, voor datgene wat mensen niet onder woorden kunnen brengen
(Keirse, 1996, Kunneman, 1998 p. 124).

Tijd, oandocht, behoejte aan onderlinge steun en uitivisseiing waren begrippen,
waarmee respondenten reageerden op vragen die hierop betrekking hadden.
Ook als er te weinig tijd is, biedt een klimaat waarin men samenwerkt en waar
de bereidheid voelbaar is naar elkaar te luisteren, soelaas. Een minimumvoor-
waarde, wil de spanning tussen het instrumenteel mogelijke en het menselijk
wenselijke niet te veel oplopen.
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Er is niet altijd ti/ii genoeg, er is eigenli/fc te iveiwig ti/d maar ifc geZoo/dat ivy

a/(emaa/ de feehoe/te Hebbew e/kaar te ondersteunen. A/Ieen al die bereidfteid

daartoe maafct ons vaardig, ook in fcorte tt/ci eZfcaar eenvoudig het gevoeZ te

geven dat we eZfcaar dragen, dat we e/kaar behuipzaam zi/'n (ziefcenverzorgen-

de, proe/intervieiv).

£r is weinig uitwisseZing van ervaringen en re/Zectie op moeiii/fce zorgsituaties

met col/ega's moge/yfc doordat vaafc a/ieen gewerkt ivordt, men ziet e/kaar niet

veei. Ee'n maaJ per maand teamoverieg is iveinig, niet aUes kan dan besproken

worden (yerp/eegkundige, hospicej.

Ti/dens het teamoverieg is er iveinig aandacht voor ethische probiemen, vaafc

onvoidoende gevoei van veiligheid voor het deten van moeili/fce ervaringen en

eigen opvattingen fverp/eegkwndige, hospice).

Een ti/'dje ge/eden hadden ive een patient die iedere keer wegzakte in de stoei, en

dan zeg ik ook 7s het niet beter dat we eens een fcwssen o/zo, onder zyn arm 0/

rwg doen'. £n ja, dan ivordt dat serieus genomen door het verpiegend team. £r

uwdt niet zo naar je gekeken van 'Now zeg, daar heb jij niets mee te mafcen'

('hwishowdehjke dienst, hospice).

Wanneer de dialoog hapert, kan de spanning (te) hoog oplopen hetgeen voor

zorgverleners persoonlijk een zware belasting kan betekenen. Men voelt zieh

bekneld tussen de persoonlijke waarden en de realiteit, waarin instrumentele

belangen soms voorgaan.

/k herinner my een jonge vent, die heeJ vee! prob/emen hee/l gehad in zy'n

Jeven. Hij fcwam uit een orthodox miiieu en had dan oofc heei vee/ moeite zi/'n

prob/emen by mi/' neer te ieggen. Toen dat vertrouwen er eenmaai was, bieefc hy

hier niet op zy'n plaats en moest worden overgep/aatst naar een verp/eeghuis.

Dat heb ik toen domweg Jäten gebeuren. /k heb niet vee/ tegenwerpingen

gemaakt omdat ik dat a/ een keer daarvoor gedaan had en dat was een beetje

geescaleerd. Dus ifc dacht 'dit keer hou ik me er maar een beetje buiten'. Ook

om mezeZ/te beschermen, ik fcan niet steeds die con/rontaties aan. Daama is

die man toch na een maand over/eden in het verp/eeghuis. £r waren oofc nog

owders in het speZ. Die owders zeiden daarna, Wy begrepen niet waarom hy by

jw/iie weg moest. /fc wist niet wat ifc moest zeggenyverpZeegfcwndige, hospice j .

Dat een dialoog niet altijd een oplossing brengt, is niet het grootste probleem.

Waar deze zorgverlener onder leed, was juist dat de weg naar overleg en dia-



Zorg op de grens

loog werd geblokkeerd door eerdere ervaringen. Het vertrouwen dat met deze
patient was opgebouwd, werd ondergraven. Niet zo zeer door de overplaatsing
op zieh, maar door het feit, dat over deze ingrijpende gebeurtenis onvoldoende
overleg was geweest met de betrokkenen. De betreffende zorgverlener ervaar-
de dit als een persoonlijk falen, maar zag tegelijk geen mogelijkheid er anders
mee om te gaan.
Waar mensen op elkaar zijn aangewezen, waar zorgverleners rechtstreeks
ingrijpen in het bestaan van patienten en hun naasten, in dergelijke situaties
hopen mensen, dat zorgvuldig zal worden omgegaan met hun kwetsbaarheid.
Om daartoe in Staat te zijn, dienen zorgverleners volgens Kunneman (1998),
hun technische competenties te kunnen integreren in de eerder genoemde
normatieve professionaliteit. Hetgeen slechts mogelijk is binnen een klimaat
van vrije communicatie waarbinnen ruimte is voor emoties en ervaringen (pro-
fessionele- en levenservaringen).

Doorvragen naar waar goede ervaringen nu precies die kwalificatie aan te dan-
ken hadden, waar 'm het goede in zat, leverde reacties op als:

£en van de be/angryfcste behoe/tew von patienten die hier fcomen is rust. Maar
Hoe hi; die rust ivil, dat weetje niet meteen. Je moet heel alert zi/n en attent, ook
op u>at de/ami/ie aangee/t, want die hebben het he/e proces meegemaakt (ver-
p/eegfcundige, hospice).

Het grote verschiJ met het ziefcenhuis waar moeder was, is dat men hier, de arts
ook, me't de patient spreekt. En er oofc naast gaat zitten en de hand vasthoudt
en aan de schouder en wat dan ook. Dat men met de patient spreekt en niet
aan het voeteinde Staat en het over de patient hee/t met een coMega. Het werd
gewoon met mi/n moeder besprofcen en pas daarna werden de aanwi/zingen
aan de zuster o/aan de co-assistent gegeven. En dat scheelt als ergeivoon wordt
geiuisterd naar waar je last van hebt (dochter van over/eden patiente).

HeeJ be/angri/fc is pijn- en symptoombestryding en goede interdiscipiinaire
samenwerfcing. Tyd voorjamilie, ti/a" voor zorgver/eners onder/ing, een aange-
naam huise!i/k klimaat voor de patienten (ziefcenverzorigende, proe/interviewj.

De behoefte aan eigen inbreng en eigen verantwoordelijkheid kwam naar
voren in het interview met een patient: /k fcan zel/bepalen wanneer ik douche.
Ook dat de jysiotherapeut fcomt en wanneer...Ook rust werd veel genoemd, zorg-
verleners, maar ook patient en familie noemden het belang van het creeren van
rust en een gevoel van veiligheid: En ineens ging er echt rust over me heen. Dat ik
dacht by meze// hier /ig ik op de goede plefc. Toen had ik rust (patient).
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ya ew vei/igheid, dat mensen zieh veifig voelen. Dat is vaaik een van de dri//i>e-
ren ivaarom mensen worden opgenomen. Omdat ze zieh niet meer veilig weien
thuis, doordat er niet sne! genoeg op pi/'n kan worden ingespeefd o/op benauivd-
heid, wat natuurli/fc heel ängstig is. Of omdat de patient ziet dat de Jämi/ie het
iuj'na niet meer aanfcan. Dan is het ook heel moei/i/k voor de patient om rust te
vinden ate je ziet dat je^ämiüe de uitputting nabi/ is (zorgveriener, hospice).

Samenvattend kunnen we stellen dat uit de reacties van respondenten theore-
tische concepten vanuit de geleefde werkelijk aan het licht komen (Abma,
1996 p.92). In de door hen genoemde opvattingen en situaties klinkt zowel
een zorg- als een regelethische benadering van de zorgpraktijk door. De zor-
gethische benadering blijkt met name uit het belang dat men hecht aan de rol
van communicatie. Communicatie is belangrijk, niet alleen in de aandacht
voor de zorgvraag, maar ook in het organiseren van de zorg en de deskundig-
heid die nodig is in individuele situaties. De wisselwerking die uitgaat van het
onderlinge afstemmen zowel binnen het team als ten aanzien van zorgbehoef-
ten van patient en familie wordt belangrijk gevonden, evenals een klimaat van
veiligheid en onderling respect dat daaraan bijdraagt: 'AJJeen af de bereidheid
daartoe maakt ons vaardig'. Gebrek aan communicatieve ruimte en openheid

levert spanning en emotionele belasting op voor betrokkenen. 7fc kan niet steeds
die con/rontatie aan'; 'Eenmaal per maand teamoverfeg is weinig, niet alles kan dan .,g-
besproken worden'; 7k wist niet wat ifc moest zeggen...' Opmerkingen over te wei-
nig tijd en mogelijkheden voor communicatief overleg en uitwisselen van erva-
ringen keerden steeds terug.
Ook regelethiek speelt een rol, vooral waar het gaat om het 'bewaken' van de
autonomie van patienten zoals dat opklinkt in reacties als: 'Het meest störende
element in de termino!e/ase is, dat mensen hwn ze//standigheid in/et>eren' en 7k vind
het foe/angnj'fc dat degene om wie het gaat, het he/t in eigen handen houdt'. Dat die
opvattingen geen strak keurslijf zijn, maar open staan voor nuancering door
(leefwereld)ervaringen, kan worden beluisterd in reacties als: 7k geioo/dat in
het aangezicht van de dood zovee/ gereJativeerd kan worden, dat het op het wezenhj-
ke aankomt: dat men hier eenvoudig de mensen open tegemoet kan treden'.
De spanning tussen systeem en leefwereld die morele en existentiele vragen
onder druk zet, loopt als een rode draad door de gesprekken. Voorbeelden zijn
de frustraties (zorgverleners) en angst (patient) met betrekking tot het over-
plaatsen van patienten. Maar ook het gevoel te kort te schieten ten aanzien van
de privacy van patienten en te weinig tijd en aandacht te hebben voor vrijwilli-
gers en voor reflectie op moeilijke situaties.
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5.4 Samenspraak in groepsbijeenkomsten

Naast het inzichtelijk maken van de praktijk van de palliatieve zorgverlening
waren de interviews bedoeld om groepsbijeenkomsten te organiseren, een
samenspraak op gang te brengen om door te praten over thema's uit de reac-
ties van respondenten. Het interviewmateriaal werd geordend naar thema's
ethiek, communicatie en moeilijke situaties. Er werd een bijeenkomst georga-
niseerd met professionals en een met vrijwilligers. In de bijeenkomsten werd
het thema communicatie aan de orde gesteld. Respondenten werden per brief
uitgenodigd, waarin doel, tijdstip, plaats en tijdsduur werden bekendgemaakt.
De groepen bestonden voornamelijk uit vrouwen. De groep professionals
bestond uit elf mensen, onder wie een man, de vrijwilligers waren met z'n
twaalven, elf vrouwen en een man. De bijeenkomsten namen anderhalf uur in
beslag. Zij werden op de band opgenomen en volledig uitgetypt, waarbij van de
bijeenkomst van de professionals een deel op de band gemist werd doordat het
bandje niet op tijd werd omgedraaid.

5.4.1 De pro/essiona/s

De kwaliteit van de communicatie, het klimaat waarin mensen samenwerken,
is een belangrijke factor in het streven naar kwaliteit van zorgverlenen
(Kunneman, 1998). De onmacht die zorgverleners soms ervaren om gevoelens
ter sprake te brengen, de onmacht soms ook om de juiste woorden te vinden
voor wat je meemaakt, doet een beroep op de verantwoordelijkheid van alle
betrokkenen in het zorgproces.

In de interviews kwam dit onderwerp uitgebreid ter sprake. Opvallend daarbij
was, dat zorgverleners over het algemeen vonden dat er 'te weinig iverd gespro-
feen'. Als oorzaak hiervan werd genoemd dat verpleegkundigen vaak alleen wer-
ken. Men ziet elkaar niet veel en in het maandelijks teamoverleg kan ook niet
alles besproken worden, daarvoor is de tijd te beperkt.
In de eerste platformbijeenkomst werden de mogelijkheden en beperkingen
van communicatie besproken met het multi-disciplinaire team. Uitspraken
over ervaringen op het gebied van communicatie werden van te voren geor-
dend in categorieen en aan de groep voorgelegd. De categorieen waren: com-
municatie tussen hulpverleners en patient, communicatie tussen vrijwilligers,
en tussen professionele hulpverleners onderling.

Doel van deze eerste bijeenkomst, die anderhalf uur zou duren, was na te gaan
of de uitspraken herkenbaar waren en hoe deze samenhangen met opvattin-
gen over goede zorg. Daarnaast was het de bedoeling na te gaan welke proble-
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men men verder zou willen uitdiepen en verhelderen, om na te denken over
beleid, manieren om met dergelijke situaties om te gaan. Dit zowel wat betreft
Problemen in relatie tot de zorg voor patienten als in de zorg voor elkaar cq.
voor een goed werkklimaat.
In anderhalf uur kan zoveel niet uitputtend besproken worden, daarom zou-
den na deze meerdere platformbijeenkomsten volgen. Parallel daaraan werd
een bijeenkomst georganiseerd voor vrijwilligers in het hospice, waarin ook
het onderwerp communicatie ter discussie stond.
De onderwerpen leverden voldoende gespreksstof op. Wat in de bijeenkomst
met professionals als probleem naar voren kwam, was niet zozeer dat er te wei-
nig tijd was voor feedback en overleg. Hoewel dit wel werd beaamd, wees men
op beperkingen die de praktijk nu eenmaal ook meebrengt, en had men er
begrip voor dat het soms hapert aan mogelijkheden tot overleg en reflectie.

Zorgverlener i: /n de avonddiensten iverfeen we vee/ olieen. /fc zou Het jijn lin-
den om daarover eens jeedbacfc te fcnjgen. fen soort fc/anfcbord. Dat besprofcew
wordt van "GoH. Hoe doejy dat?"/a, dat mis ik we! eens. Je gaat dan naar
Huis en je bent soms een week weg, maar ergens is dat soms een beet/'e onbevre-
digend.
Zorgverlener 2: /deaa/ fcryg je Het nooit, want op Het ene moment Hee/t
iemand acuut jeedbacfc nodig en dan is Het er niet. Dan fcun je we! wacHten tot
Het de vo/gende maand besprofcen kan worden, maar dan is Het niet meer
acuut. Dus ideaa/ kan Het nooit worden, dat is onmoge/ijk.
Zorgverlener 3: £r is we/ ruimte binnen de avonddienst o/nacHtdienst om te
over/eggen, a/s je ecHt iets niet weet o/ergens mee zit. Dat je eigen/i/k we/ ver-
drietig bent omdat er twee mensen over/eden zi/n, waarje tocH we/...
je mag natuur/ijk a/tyd be//en, maar ik Heb nog nooit beleejä dat mensen dat
doen.
Zorgverleners 4 en 5: Dat is onze eigen verantwoorde/ijfcneid ook He, dat naar
buiten brengen. Maar dat Hoe/t tocH niet pers^ in de werksituatie. Het kan tocH
prima in je prive'sitwatie.

De beperkte tijd voor feedback en overleg werd in deze groepsbijeenkomst niet
als probleem ervaren, mijn interpretatie van individuele interviews over het
belang daarvan moest worden bijgesteld. Een probleem waar men het wel over
eens was, betreft de ervaring dat communicatie niet altijd op basis van gelijk-
waardigheid plaatsvindt. Men ervaart dat beleid dat in het IZO, het wekelijks
interdisciplinair zorgoverleg, wordt afgesproken, niet altijd wordt uitgevoerd.
Verpleegkundigen hebben de indruk dat het regelmatig gebeult dat wat zij
afspreken wordt overruled door wat de arts wil.
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5.4.2 De irriju/fffigers

Het platform met de vrijwilligers ging ook over communicatie. Opvallend was
dat juist de vrijwilligers zeer tevreden waren over de mogelijkheid van overleg
en reflectie.

Jfc heb het idee dot er ruimte genoeg is. /a, ilk bedoe! niet tie ruimte, de /etter-
/y'fce ruimte, maar de mensen die je fcunt benaderen. Die zyn er zoveeJ by
ivie je terecht fcunt en die mafcen daar ook, w>or mijn gevoel, tijd roor. Op
u>elfc moment je ook fcomt. /k bedoe! het moet ivel heel roar ztjn dat het niet
uitfcomt. Over het a/gemeen vind ik: a/s ik ergens mee zit fcan ik het me bijna
niet indenfcen dat je hier niet terecht fcunt. £n dan kun je oofc nog kiezen ivat je
aan wie verte/t. ja, zo is het toch, by de een u>il je /iever dit fcwyt en by dat
ander dat.

Er bleken weinig wezenlijke knelpunten te zijn in de communicatie, wat de
vrijwilligers betreft. Wat zij graag verbeterd zagen was de eigen verslaglegging:
elke vrijwilliger maakt, na afloop van zijn of haar dienst, in het schriftje dat
daarvoor is bestemd een verslag Vrijwilligers werken meestal een dagdeel per
week in het hospice. Voor de onderlinge communicatie en de overdracht van
specifieke dingen die de zorg voor de patienten betreft is het belangrijk dat na
elke dienst een kort verslag wordt geschreven. Dit bleek wel eens te worden
overgeslagen omdat men niets bijzonders te melden had. Omdat het schriftje
ook een communicatiekanaal is om onderling contact te ervaren, werd dat
gevoeld als een gemis. Tijdens het overleg werden afspraken gemaakt erop toe
te zien dat de verslaglegging dagelijks plaatsvindt.

De groepsbijeenkomsten leverden geen aanknopingspunten op, brachten geen
controversen aan het licht om in volgende bijeenkomsten over door te praten.
Met name tijdens de bijeenkomst met professionals kwam het niet tot een
echte samenspraak. Deels zal dit zijn veroorzaakt door de manier waarop ik de
bijeenkomsten begeleidde, deels ook waren de onderwerpen net niet prikke-
lend of net niet interessant genoeg. Men Hep er gewoon niet warm voor.
Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was meerdere platforms te organise-
ren, werd in samenspraak met de organisatie besloten deze bijeenkomsten op
te schürten. Later kregen de groepsbijeenkomsten, op verzoek van manage-
ment en zorgverleners, een nieuwe invulling in een ethisch beraad dat erop
was gericht beleid te ontwikkelen.
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5.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk werden uitkomsten van een deel van het veldwerk beschreven.
De uitgereikte praktijkverhalen bij het begin van het onderzoek leverden bij de
respondenten herkenning op. In de reacties op vragen bij deze verhalen werd
door zorgverleners gewezen op het recht van de patient zelf te beslissen en
hem of haar hiertoe steeds voldoende te informeren. Ook relationele aspecten
van verbondenheid en verantwoordelijkheid werden genoemd en de spanning
waarmee men wordt geconfronteerd wanneer professionele opvartingen en
organisatorische regeis weerstanden oproepen. Doel van het werken met de
praktijkverhalen was, bij het begin van het onderzoek een indruk te krijgen van
hoe men problemen definieert en welke normatieve uitgangspunten daarbij
een rol spelen. :

De interpretatie van de reacties in de interviews leverden een veelkleurig beeld
op. Thema's van zowel regelethiek als zorgethiek spelen een rol. Respondenten
noemden in de gesprekken steeds het belang van communicatie, openheid,
respect en veiligheid. Men signaleert communicatieve onmacht, veroorzaakt
door spanning tussen systeemeisen en leefwereldbehoeften. Maar er is ook de
bereidheid die gebrekkigheid te accepteren. Minimale voorwaarde is een kli-
maat waarin men ervaart dat men oog heeft voor elkaar: '£r is niet aJti/d genoeg,
er is eigenli/fc te iveinig tj/d, moor ifc geloqf dat ivy allemaal de beftoe/te Hebben elkaor
te ondersteunen. AHeen a/ de bereidheid daartoe maafct ons paardig, ook in fcorte ti/'d
elfcaar eenvoudig het gevoei te geven dat u>e elkaar dragen, dat we elkaar be/iulpzaam
zi/'n'. Ethiek als bron voor het denken en handelen, staat regelmatig onder druk
van rationele regelsystemen, maar lijkt juist ook door de emories en existentie-
le vragen die deze spanning voor betrokkenen met zieh meebrengen, een drij-
vende kracht. Een inzicht dat uit de praktijk, uit de reacties van respondenten
komt bovendrijven.

De groepsbijeenkomsten, bedoeld om een samenspraak op gang te brengen
naar aanleiding van de reacties van respondenten in de interviews, leverden
geen nieuwe inzichten op. In onderling overleg werd besloten de groepsbijeen-
komsten een andere inhoud te geven in het later georganiseerde ethisch beraad.
Het onderwerp van dit beraad werd door zorgverleners ingebracht als een moei-
lijke siruatie waarop beleid moest worden ontwikkeld (in hoofdstuk 7).





Steenzaam

Zij heeft de aarde niet gemaakt
noch aan de zon het licht gegeven
Het uitzicht heeft zij niet gekleurd,
maar wat zij aanraakt
komt tot leven.

Huil, huil nu wind, schudt wakker
al je krachten, ontwaak de kille steen.
Hij legt zieh neer, maakt zieh al klein,
wil in haar schoot
opnieuw geborgen zijn.

Dan wordt zijn naam
in elke steen geschreven,
want wat zij aanraakt
komt tot leven.





6 Integraal ZorgOverleg als vorm van
moreel beraad

6.1 Inleiding •

Voor het bewaren en verder ontwikkelen van de eigenheid van palliatieve zorg-
verlening is aandacht voor ethiek onontbeerlijk. Tegelijk kan ethiek moeilijk
zijn en spanning opleveren. Systeemdruk met zijn regels, protocollen en ratio-
nele benadering van leefwereldbehoeften en emoties die zorgverleners signale-
ren bij patienten en bij zichzelf, veroorzaakt communicatieve onmacht, frus-
tratie en ook angst. Spanning die herkenbaar is in concrete situaties waarover
zorgverleners in de interviews en in reactie op de praktijkverhalen verteilen, en

waarin de regelethische oplossingen worden gevonden op zorgethische vragen
zoals die rond 'het verkeerde bed'. Spanning is ook herkenbaar in situaties ™
waarover men zegt te weinig privacy voor patienten te kunnen creeren of dat
men er soms moeite mee heeft moeilijke ervaringen of vragen in een teamo-
verleg naar voren te brengen omdat men zieh onzeker, niet veilig of niet seri-
eus genomen voelt. De behoefte aan een klimaat waarin voldoende mogelijk-
heden aanwezig zijn en aandacht is voor communicatie en reflectie klonk door
in de interviews en in de reacties op de praktijkverhalen.
Communicatie en reflectie bieden mogelijkheden om ethiek in de praktijk
vorm te geven. Overigens is de vruchtbaarheid van overleg mede afhankelijk
van de kwaliteit van het communicatieve klimaat van de instelling. Een van de
mogelijke overlegvormen die ruimte bieden aan ethische vragen is een regel-
matig terugkerend moreel beraad. Verkerk (2000) pleit hiervoor. Verkerk en
ook Walker (1998) zien zorginstellingen als verantwoordelijkheidspraktijken,
waarin de kwetsbaarheid van individuen - van patienten maar ook van zorgver-
leners - aan het licht komt. De vraag daarbij is in hoeverre zorgorganisaties en
zorgverleners dit inzicht delen en welke aandacht er voor is. Morele problemen
zijn altijd verbunden met het perspectief van degene die ze als zodanig herkent
en aan de orde stelt: 'Verpleegkundigen zien vaak andere morele dimensies
dan dokters en op hun beurt zien managers de morele werkelijkheid ook weer
anders'(Verkerk, 2000 p. 115).
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Dit hoofdstuk gaat over het wekelijks Integraal Zorg Overleg (IZO). Tijdens het
veldwerk in de periode September - december 1999 en vanaf maart tot Septem-
ber 2000, werd dit overleg wekelijks bijgewoond. In het IZO staan zorgverle-
ners van alle betrokken disciplines Stil bij de verschillende aspecten van zorg
voor de patienten die in het hospice zijn opgenomen of op de wachtlijst staan.
Problemen of aspecten die extra aandacht nodig hebben, worden door hen in
het multidisciplinair overleg ingebracht en toegelicht. Op het gebied van ethiek
bestond bij het management behoefte aan verheldering. Hebben we voldoende
oog voor ethische problemen die het werk met zieh meebrengt? Hoe komt
onze besluitvorming eigenlijk tot stand? Met andere woorden: 'Biedt het IZO
voldoende ruimte voor ethische vragen in de vorm van een moreel beraad dat
is geintegreerd in dit wekelijkse patientenoverleg?' Dit waren vragen die ik
meenam voor het bijwonen van deze bijeenkomsten. Vragen die pasten bij het
doel van het onderzoek, om in gesprek te raken met betrokkenen om inzicht te
krijgen in deze palliatieve zorgpraktijk en de problemen die men daarin tegen-
komt. Ethiek was niet alleen een aandachtspunt van het management. Ook
zorgverleners lieten zieh hören over ethiek en de behoefte aan reflectie op ethi-
sche problemen.

Waar in het vorig hoofdstuk zorgverleners aan het woord komen in interviews
en in reaches op de aan hen voorgelegde praktijkverhalen, gaat het initiatief in
dit hoofdstuk meer van henzelf uit en gaat het niet enkel om wat men zegt,
maar ook om de besluitvorming en het handelen in ethische moeilijke situaties.

6.2 Integraal Zorg Overleg

Het Integraal Zorg Overleg (IZO) is een multidisciplinair overleg, dat weke-
lijks plaatsvindt. Doel van het overleg is het afstemmen en bewaken van de
interdisciplinaire zorgverlening ten bate van het verbeteren c.q. stabiliseren
van het lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van de individuele patient(en).
Dit gebeurt in het overleg aan de hand van de observaties en ervaringen van de
zorgverleners, die vanuit verschillende disciplines bij de zorg bestrokken zijn,
en aan de hand van Signalen van patienten en naasten. Hier vindt reflectie
plaats op de dagelijkse praktijk en de problemen die zieh voordoen, aan de
hand van eerdere afspraken. Het overleg wordt voorgezeten door het hoofd van
de zorg. Aanwezige zorgverleners wisselen ervaringen uit en geven vanuit hun
specifieke deskundigheid hun mening over het te volgen beleid. Om tot vol-
doende uitwisseling te kunnen komen is het de bedoeling dat bij dit wekelijks
overleg steeds de die dag dienstdoende zorgverleners aanwezig zijn: verpleeg-
kundigen en arts(en), de fysiotherapeut, de pastoraal werker, de zorgverlener
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belast met de zorg voor de naasten (ook nazorg) en de medisch directeur.
Daarnaast kunnen derden, zoals huisarts, maatschappelijk werker, of andere
disciplines aan het overleg deelnemen wanneer dat wenselijk wordt geacht.
Doordat zorgverleners in roulerende diensten aanwezig zijn in het hospice,
laat ook de aanwezigheid van zorgverleners in het IZO-overleg een wisselend
patroon zien. De 'zorgverlener naasten' bijvoorbeeld, bleek nooit op donderdag
te werken, waardoor haar inbreng in het overleg steeds schriftelijk was en
terugkoppeling de volgende werkdag plaatsvond.

In het zorgdossier^ wordt nieuw afgesproken beleid schriftelijk vastgelegd,
zodat zorgverleners die niet aanwezig zijn, goed geinformeerd blijven. Ook
worden afspraken en veranderingen in beleid of medicatie zoveel mogelijk met
patienten en familie (of contactpersoon) doorgesproken.
Het overleg heeft een vast patroon. Aan de orde komen:

- Bespreken van de nieuwe opnamen, schets van de situatie en doelstelling
van het verblijf, zorgplan.

- Bespreken van reeds opgenomen patienten: aan de hand van de belangrijk-
ste (zorg)problemen op het gebied van lichamelijke klachten, emotionele
en geestelijke problemen (ook de familie van de patient wordt in de zorg
betrokken) en levensbeschouwelijke vragen.

- De patienten die zijn ontslagen of die zijn overleden met rapportage van
hoe het is verlopen.

- Planning van nieuwe opnamen.

Het overleg neemt een tot anderhalf uur in beslag, waarbij de situaties van de
in het hospice verblijvende patienten wordt besproken. Meestal gaat het om
acht, soms negen patienten, een enkele keer minder dan acht. Daarnaast is er
tijd nodig om over de planning van op te nemen patienten te praten.
Om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen van hoe het overleg verliep en
welke plaats ethiek erin had, besloot ik een matrix te maken waarin soorten
aandachtspunten en problemen, door wie (welke disciplines) deze werden
genoemd en wie deelnamen aan de discussie en besluitvorming konden wor-
den opgenomen. Langs de x- en de y-as werden de verschallende gebieden
(fysiek, sociaal, psychisch, ethisch, spiritueel) aangegeven en een overzicht
gegeven vanuit welke disciplines men deelnam aan het overleg. Zo geeft de

9 Een zorgdossier is het dossier van de betreffende patient waarin alle relevante medische

informatie is vastgelegd, tevens achtergrond informatie over de patient, zijn/haar familiege-

schiedenis kortom alle informatie die van belang is voor het organiseren van de zorg.

Dagelijks wordt dit dossier door middel van een zogenoemde dagrapportage bijgewerkt door

de dienstdoende verpleegkundige.
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ingevulde matrix per bijeenkomst een beeld van meest besproken onderwer-
pen en wie per onderwerp een inbreng hadden. Daarnaast werd van elke bij-
eenkomst een verslag geschreven en beschikbaar gesteld aan het hoofd zorg-
verlening, de voorzitter van het IZO.
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt beschreven welke ethische probleemsi-
tuaties aan de orde kwamen in het overleg. Daarbij zal ik ook ingaan op het
proces van besluitvorming en de opvolging daarvan. Vragen die een rol spelen
zijn:, Welke rol speelde reflectie, hoe verliep de communicatie? Wie nam
steeds het initiatief tot bespreken van het probleem en tot besluitvorming? Ook
zal ik stilstaan bij de rol die ik als onderzoeker zelf speelde in dat proces.

6.3 Plaats van ethiek in het overleg

De bijeenkomsten zijn zo gestructureerd, dat steeds per patient een korte uit-
eenzetting wordt gegeven van de (ziekte)geschiedenis en huidige stand van
zaken per patient. Een werkwijze die ruimte creeert voor het delen van ervarin-
gen aan de hand van concrete casulsn'ek. Een belangrijke voorwaarde voor ethi-
sche reflectie en gemeenschappelijke zingeving (Nussbaum, 1998, p.18).
Vervolgens wisselen artsen, verpleegkundigen en andere aanwezige disciplines
observaties uit, aan de hand waarvan het beleid wordt voortgezet, dan wel wordt
aangepast. Per discipline wordt gereflecteerd op gesignaleerde problemen en
worden suggesties gedaan om ermee om te gaan. Dit resulteert regelmatig in
verschillen van mening over de interpretatie van geschetste situaties. Verpleeg-
kundigen leggen vaker de nadruk op belevingsaspecten voor patient en familie,
terwijl artsen vaker de medische- en psychologische achtergronden toelichten.
De benadering van ethische problemen is weinig systematisch. Hoewel het
management aangaf dat de ethische dimensie van het werk door mijn aanwe-
zigheid in het overleg meer aandacht kreeg, kreeg ik daarvoor in mijn waarne-
ming geen concrete aanwijzingen. Er was geen materiaal om te vergelijken hoe
het was voor mijn komst. Tijdens het overleg kreeg ik de indruk dat de aan-
dacht voor (ethische) vragen en de criteria die de doorslag gaven, veel meer
afhankelijk waren van de aanwezige teamleden en de Signalen die door hen
werden opgevangen van patienten en familie. Ook wie het initiatief neemt om
problemen op ethisch terrein aan de orde te stellen, verschilt per situatie.
Volgens het stramien waarop het overleg plaatsvindt, is een van de eerste aan-
dachtspunten bij elke patient de algemene lichamelijke toestand en eventuele
Wachten of problemen. De afspraken uit het vorige overleg zijn een richtlijn
voor de status ervan. De eerste aanzet wordt steeds gedaan voor de voorzitter,
het hoofd zorgverlening. Hierna geeft de verpleegkundige die de betreffende
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patient die dag(en) verzorgt een overzicht van de situatie en aandachtspunten.
Medische aandachtspunten vormen de hoofdzaak, waarbij het vaak gaat over
bijstellen of instellen van adequate medicatie ter bestrijding van klachten of
ongemak. Dit deel van het gesprek gaat meestal tussen arts en verpleegkundi-
ge. Ook de fysiotherapeut heeft hierin een aandeel. Daarna volgen sociale en
psychische aspecten en spiritualiteit (levensbeschouwelijke vragen en vragen
over zingeving). Deze niet scherp van elkaar af te grenzen levensgebieden zijn
van invloed op het welbevinden (ook lichamelijk) van de patient en zijn directe
naasten. De voorzitter noemt de aandachtsgebieden en vraagt of er problemen
zijn die extra aandacht vragen. Het zijn aspecten waarover niet alleen arisen en
verpleegkundigen aan het woord zijn. Ook de pastor/directeur en de fysiothe-
rapeut nemen deel aan het gesprek en de besluitvorming. Door de dagelijkse
verzorging en observatie van patienten, de vele contacten en gesprekken zijn
verpleegkundigen nauw betrokken. Niet alleen bij hoe het lichamelijk met hen
gaat maar vooral ook hoe zij hun ziekte ervaren en kunnen omgaan met het
naderend levenseinde. Ethisch moeilijke situaties worden, als daar aanleiding
toe is, steeds spontaan door hen of door de arts ingebracht. In de discussie zijn
zij de belangrijkste gesprekspartners. In hun functioneren in de praktijk wor-
den zij wellicht het meest geconfronteerd met ethische vragen. De arts stelt
vaker medisch-ethische vragen als 'Wot te ooen iuj een volgenoe koortspiefe: u«/ 0/
met behonflelen?' Verpleegkundigen brengen meer zorgethische vragen in
zoals over het effect van behandeling op kwaliteit van leven. De voorzitter (ook
verpleegkundige) neemt ook aan het ethisch overleg deel, maar meer in haar
rol als voorzitter. Als situaties bijzonder moeilijk zijn en eigenlijk alle zorgver-
leners over een längere periode raken, vertaalt zieh dat in een actieve deelname
van alle aanwezigen in het overleg.

De teamleden in het overleg hebben een verschillende rol. Vanuit de discipli-
nes en nineties die zij vertegenwoordigen en van waaruit zij betrokken zijn bij
de patientenzorg, verschilt ook het perspectief van hun observaties. De geza-
menlijke inbreng is van belang om de besproken zorgsituaties zo goed moge-
lijk te kunnen inschatten en in te spelen op de behoeften van patienten.
McClelland en Sands (1993) hebben onderzoek gedaan naar consequenties
van de afwezigheid in een team van een van de disciplines. Zij zagen dat bij
afwezigheid van een van de teamleden die een bepaalde discipline vertegen-
woordigt, een van de andere teamleden zijn of haar rol overnam. Zoals in het
IZO ook bij afwezigheid van bijvoorbeeld het hoofd zorg, de voorzittersrol
werd overgenomen door de pastor, cq. zakelijk directeur. Of bij afwezigheid
van de eerst verantwoordelijke arts, zijn waarnemer(ster) zijn plaats innam.
Het ging in die gevallen om afwezigheid die tijdelijk was, door vakantie en der-
gelijke. McClelland en Sands doelen echter op de structurele afwezigheid van
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een van de disciplines. Ook dan wordt die rol door een van de andere teamle-
den overgenomen. Zo kon de zorgverlener naasten nooit bij het overleg aan-
wezig zijn. De pastor en dienstdoende verpleegkundigen namen haar rol over.
Leemtes die men ervaarde door haar afwezigheid, met name als het ging om
ethische moeilijke situaties, werden opgevangen door overleg achteraf wan-
neer de zorgverlener weer aanwezig was. McClelland en Sands waarschuwen
voor een dergelijke situatie. De aanwezigheid en de stem van elke discipline is
belangrijk, vooral als professionele gebieden elkaar overlappen. Door die over-
lappende kennis wordt de afwezigheid vaak niet als een gemis ervaren. De
mogelijkheid iemand achteraf alsnog te kunnen consulteren lijkt een veilige
buffer. Maar het gaat volgens McCLelland en Sands juist om de persoonlijke
inbreng: 7n order^or a team to recognise that a perspective is excluded, the disci-
pline must Represent' (1993, p. 88).

Interessant is in dat opzicht de rol van pastor, cq. zakelijk directeur. Beide func-
ties verenigd in een persoon, die zelf regelmatig waarschuwde 'met twee pet-
ten op te zitten'. Beide disciplines zijn vertegenwoordigd en aanwezig in het
overleg, maar spreken met een stem.

6.4 Ethische problemen

176
Hoewel niet systematisch, worden in de meeste bijeenkomsten toch wel een of
meerdere ethische vragen gesteld. In slechts zes van de zesentwintig bijge-
woonde IZO's was ethiek geen onderwerp. De situaties die het meest werden
genoemd, heb ik geordend naar thema en naar de in het geding zijnde zorg-
ethische- dan wel regelethische uitgangspunten.

6.4.1 Verantivoorde//jfc/ieid i/oor kwa/zte/t i/an /ecen

Morele problemen onderscheiden zieh van andere problemen door de claim
die er van uitgaat, het beroep op verantwoordelijkheid tegenover zichzelf en
anderen (Nussbaum, 1986, p. 29). Verantwoordelijkheid kan worden opgevat
als plicht (regelethiek), maar ook als uitdrukking van zorg voor zichzelf en
anderen (Tronto, 1993). In een samenleving waar de medische mogelijkheden
zo groot zijn dat mensen met agressieve en ongeneeslijke aandoeningen
steeds langer in leven kunnen blijven, worden zorgverleners en patienten
steeds meer geconfronteerd met het effect van die behandelingsmogelijkhe-
den op de kwaliteit van het leven. Voorbeelden uit het hospice van dilemma's
die hiermee samenhangen:
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Mevrowiv /type/man wordt vanuit net hospice regelmatig naar net ziefcenhuis

gebracht w>or bestraling. Verpleegfcundigen unj'zen er op dat dit te belastend is

voor mevrouw, de behandeling /ei<Jt niet tot verlichting van de fc/achten. ZIJ stel-

len de vraag o/dit nog ivel palliatieve behandeling mag heten.

Over patiente 7/zendoorn met haar schildfclierproblematielk: 'Doorzetten van

de behande/ing /ei^t tot de dood, stoppen van de behandeling tot siechte kivali-

teit van leven.'

De heer Van Ommeren hee^ zieh duideli/fc uitgesproken, hi; ivil geen levensver-

lengende behande/ing. Omdat hy s/echt fean s/ikfcen is eerder al een in/Ltus aan-

gebracht ivaardoor hy vocht knjgt toegediend. Dit in/uus b£i/fet nw een levens-

ly'n' voor hem te zy'n. Verpleegfeundigen vragen zieh a/' 'Wat doen we als het

in/wus 'sneuve/t'?'

Heer Zomers hee^ regelmatig terugfcerende blaasontstefeingen. Zi/n levenskwa-

liteit is siecht, de levensverwachting fcort. De dienstdoende arts legt de vraag

voor: 'Wat te doen als hi; in het weekend iveer een feoortspiefc knjgt: u>e! o/niet

behandelen met antibiotica?'

De verantwoordelijkheid van zorgverleners voor goede zorg en het resultaat

van die zorg op de kwaliteit van leven, wordt door alle disciplines onderschre-

ven. Behandeling van de arts, waar overige zorgverleners vraagtekens bij zetten

vanwege de nadelige effecten, worden in het gezamenlijk overleg becommen-

tarieerd. De arts beargumenteert vanuit zijn deskundigheid het waarom van de

behandeling, terwijl andere disciplines voor de patient in de bres lijken te

springen door op de effecten, de belasting er van te wijzen.

Mevrouiv Appelman, een patiente die al langer in het hospice verblij/t, is wedu-

u>e en hee/t geen kinderen. Een bevriend echtpaar bezoekt haar regelmatig.

Mevrouif Ji/dt aan longkanker met uitzaaiingen waardoor ze py'n hee^, vooral

in de heap. Mevrouu» is alti/d zeer zel/stondig geweest, voelt zieh nu a/hanfce-

Ji/'fe. Ze hee/t heimivee naar huis en is licht venvard. Voor de py'n in haar heup

is behandeling in het ziekenhuis a^esproken: een serie van zes bestralingen.

Verpleegkundigen vragen zieh a /o /d i t de fcit>ah'teit van haar leven verbetert.

Het vervoer en al het ongemafc dat daar voor haar aan vastzit en de klachten

van de bestraling wegen volgens hen niet op tegen het door artsen verpachte

resultaat.

Verpleegkundige over mevrouiv .Appelmans: 'Waarom zoveel en op die plaats

bestrafen ?'
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Arts: 'Omgrotere, onhoudbare problemen te voorfcomen (...jmedicynen

b n w n wiet verhoogd worden, omdat dat grote kans gee/t op een delirium.'

few week later, de verpleegfcundige: 'De fclachten worden met minder, mevrouw

is su^er en de py'n neemt met 0 / We/ hee^ zy veel last van de bestraling. De

(waarnemend) arts neemt daarop contact op met de radioloog en behandelend

arts, waarna de bestralingen worden stopgezet en medicatie ivordt aangepast.

Mevrouw //zendoom, alleenstaande weduwe, verfceert in een ver gevorderd sta-

dium van kanker met veie uitzaaiingen. De schildfciier is aangetast. Mevroutv is

meer en meer verward en maakt vaak een depressieve indruk. Arts over behan-

deling van mevrouw; 'De schiidfcliera/wyfcing laat zieh niet goed behandeien,

terwy'I niet behandeien leidt tot Aizheimer-achtige klacrtten: toch doorzetten van

be/tandeling /eidt tot de dood, stoppen tot siechte kwaiiteit van (even.'

Verpleegfcundigen nuanceren de situatie, wy'zen op a/ternatieven: 'Mevrouw is

niet a/ty'd depressie/ ze hee/t prikke/s nodig, reageert daargoed op.'

Bes/oten wordt extra aandacht te geven door vri/wiüigers en andere zorgverle-

ners, zorgen dat ze niet te veei a/Zeen is. Het gesprek over de situatie van

mevrouw //zendoom resu/teert in a/spraken over ondersteuning van socia/e- en

psychologische begeleiding, met te verwachten gunstig eßect op de levenskwali-

tett.

178
De situatie van mi/nheer Van Ommerew wordt door de verpleegkundige inge-

bracht. Het gaat om angst: 'Mi/nheer is bang voor de levensverlengende e/fecten

van behandelingen die hem mogelyk nog worden aangeboden. Dat e^ert wil hy

niet. Tegelyk vertegenwoordigt het in/uus voor hem de 'levensli/n en is hi/ bang

dat hi/ zal sterven als het in/uus wordt gestopt.'

De realiteit is dat in/usen op den duur 'sneuvelen', de insteekopening kan gaan

ontsteken, waardoor het in/i»us moet worden verwi/derd om eventueel opnieuw

op een andere plaatst te worden ingebracht. De toediening van vocht per in/uus

hee/t een levensverlengend e^ect. Waardoor de verp/eegkundige de vraag stelt:

'Wat te doen als het in/uus sneuvelt? /s daarover met de patient gesproken?' De

arts spreekt a/dat hi; met de heer Van Ommeren zal spreken en zi/'n wens ten

aanzien van het in/uus in het dossier zal vermelden. Hierby maakt de tweede

arts de kanttekening, dat wanneer de patient de dingen die gebeuren en moge-

hjke behandelingen die worden voorgesteld beter witgelegd fcnjgt, de wens ten

aanzien van de levensverlengende e/fecten genuanceerder ligt dan uitsluitend:

niets nieuws proberen.

Men spreekt a/een gesprek met de heer Van Ommeren te voeren over

zy'n angsten. Als het in/itus dan daadwerkelyk sneuvelt, zal opnieuw met hem

worden gesproken over de te nemen stoppen.
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De Heer Zomers bereidt zieh voor op zyn sterven. Hi;' fiee^ o/scheid genome«
van mensen en dingen. De terugfcerende ontstefcingen zi/'n tot nu steeds
behandeW met antibiotica. De arts ste/t in net overleg de vraag: 'Wat te doen als
hi/ in het iveekend opnieuw een koortspiefe fcri/gt? Weifce instructie achter te
iaten voor de arts die in het weekend ivaarneemt?' Zi/ ste/t voor, dit probleem
met de patient zei/ te bespreken en aan de hand van de uitkomst van dat
gesprek beleid vast te steHen. /n het over/eg van de vo/gende week rapporteert de
arts, dat bi/' ontstaan nieuive fcoortsaanvaJ geen antibiotica gegeven zal ivor-
den. Dit is de wens van de heer Zomers.

Het bespreken van deze ethische problemen leverde soms veel en soms heel
weinig reflectie en discussie op in het overleg. In het geval van de heer Zomers
is het de arts die het probleem aan ziet komen, en stappen onderneemt om een
Strategie af te spreken. Andere teamleden die deelnemen aan het overleg, dra-
gen niet bij aan besluitvorming of verheldering van deze situatie. Dat is anders
in het geval van mevrouw Appelman en mevrouw IJzendoorn. Daar nemen
verpleegkundigen actief deel aan de discussie, en springen zij in de bres voor
de patienten. Vanuit ethisch theoretische gezichtspunten kan dit worden geln-
terpreteerd als onderscheid in regelethische en zorgethische benadering. In de
situaties van mevrouw Appelman en mevrouw IJzendoorn gaat het met name
om de zorg voor de kwaliteit van leven. Verpleegkundigen reflecteren op door
artsen ingezet beleid, dat voor de betreffende patienten belastend is en geen
verlichting van het lijden oplevert. Door hun dagelijkse, vaak intensieve zorg
voor patienten, hebben zij meer zieht op de effecten van de behandeling en
staan zij dicht bij de beleving van patienten. Door hun relationele verbonden-
heid en deskundigheid als zorgverlener voelen zij zieh verantwoordelijk om
voor deze patienten in de bres te springen en brengen zij argumenten naar
voren om het beleid om te buigen en meer in overeenstemming te brengen
met de grondbeginselen van de palliatieve zorg: verzachting van het lijden en
zoveel mogelijk de kwaliteit bewaren van het leven dat nog rest. In de situatie
van de heer Zomers en de heer van Ommeren gaat het om de autonomie van
de patient, als recht op zelfbeschilcking. Een regelethisch uitgangspunt, dat een
beroep doet op de verantwoordelijkheid om afspraken te maken over wel of
niet medisch ingrijpen in acute situaties. Blijft de vraag waarom minder reflec-
tie plaatsvindt, waarom andere teamleden minder deelnemen aan het overleg
als het gaat over de situatie van de heer Zomers. Ook in de regelethiek is com-
municatie belangrijk om tot een juiste afweging van in het geding zijnde prin-
cipes te komen. Wellicht weegt het regelethische prineipe van autonomie zo
zwaar voor zorgverleners, dat het alleen al daardoor minder uitnodigt tot kriti-
sche reflectie.
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6.4.2 Autonomie can de patient en aanc/acht i>oor de zorgbe-
hoe/te

Ethische vragen zijn verbonden met opvattingen over wat goed is. Een van de

in het hospice geldende criteria daarbij is dat de autonomie van de patient

zoveel mogelijk gerespecteerd dient te worden. Opvattingen van wat goede

zorg is kunnen uiteenlopen, soms heeft de patient daarover andere ideeen dan

de zorgverleners. Een aantal van de problemen op dit gebied, die tijdens het

overleg werden ingebracht:

Mevrouu» Be/ienbos is boos over het besluit Haar over te piaatsen naar Het ver-

p/eegHuis. Ze is sinds zes wefcen in Het Hospice en Hee/t 'op aanraden van de

arts' Haar Huis verfcocHt. Zy Hee/t nu geen kews meer, geen plefc om naar terug

te gaan.

De Heer Mi/'nders is met spoed in Het Hospice opgenomen. Om piaats te mafcen,

was een interne verHuizing van patienten nodig. Deze eerder opgenomen

patienten vinden dat vervelend en doen Hun befc/ag daarover aan verpteeg-

kundigen. Ty'dens Het overleg worden vraagtefcens gezet by Het spoedeisende

fcarakter van deze opname.

180
Mevrouiv Rienstra wiJ niet meer Jeven. Zy Hee/t geen speci/iefce klacHten, maar

verder /even Hee/t voor Haar geen zin meer. Hoar man verzet zicH tegen eutHa-

nasie.

Respect voor autonomie vraagt van zorgverleners dat zij zieh verdiepen in de

opvattingen ten aanzien van dat begrip, zowel bij patienten als bij zichzelf en

andere zorgverleners. Om te kunnen begrijpen hoe iemand anders, een

patient, een collega-zorgverlener, de werkelijkheid benadert, welke waarden en

normen daarbij belangrijk zijn, of welke coneepten van kwaliteit, autonomie,

moraliteit daarin een rol spelen, moet men de eigen opvattingen en ideeen in

het spel brengen (hoofdstuk 3, Communicatie en reflectie).

Mevrouw ße/lenbos is vo/gens de verpieegfcundige die Het probJeem inbrengt,

terecHt boos. De arts Hee/t de eventue/e overp/aatsing naar een verpleegHuis weJ

met Haar zoon besprofcen, maar niet met Haar zej/: 'Zy voelt zicH befcocHt.' De

arts venvacHt dat de verp/eegHuisomgeving beter is voor mevrouiv. Terugkykend

op de gang van zaken, wordt de procedure die is bewandeJd betreurd. £en

gesprek met mevrouiv za/ a/snog p/aats Hebben. Daarby za/ men ook ingaan op

Haar venvyt dat Het voor Haar onbegri/'pelyfc is dat zy maar zes wefcen in Het
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Hospice mag bli/ven, tenvi/1 sommige andere mensen er veel langer zy'n. Twee

wefcen later verHuist mevrouw Bellenbos naar Het verpleegHuis, Het is duidelyfc

niet Haar fceus, maar ze Hee^ zicH in Haar lot gescHifct. /n Het verpleegHuis bli[/i

«.• ze de eerste weefc op Haar fcamer. Later fcan ze beter omgaan met de situatie en

legt ze nieuwe contacten. Ti/'dens Het overleg wordt ajgesprofcen dat in de toe-

.• fcomst de a/sprafcen over beleid ten aanzien van verbly/en mogelyfce overplaat-

sing naar een verpleegHuis scHri/teiy'fc worden vastgelegd.
• • - : • ; . . ; ' . • , ' . . > ' . ; , i » ; ; . , . (< ,

Samenhangend met het probleem van mevrouw Bellenbos werden regelmatig

tijdens het overleg vragen gesteld ten aanzien van het opnamebeleid. Met

name het spoedeisende karakter van bepaalde opnamen werd betwist. Temeer

daar door zo'n opname mensen die al in het hospice verblijven soms tegen

hun wil en belang in, naar een andere kamer moeten verhuizen.

Dat was Het geval toen de Heer Mynders met broncHuscarcinoom, plotseling

werd opgenomen: Tnuis ging Het niet meer, de mantelzorg fcon Het niet meer

aan en mynheer voelde zicH onveilig. Verpleegfcundigen stellen de vraag:

'Waarom was Hier sprafce van spoed?' Om de Heer Mi/nders een goede plefc te

bieden, moesten twee patienten (onder protest^ naar een andere fcamer verhui-

zen. By opname bleek de situatie van de Heer Mi/'nders stabiel, verpleegfcundi-

gen signaleren geen angst. Zy springen in de bres voor de eerder opgenomen

patienten en verlangen meer inspraafc by de planning van opnamen. Hiertegen

brengt de arts in dat Het in zuifce gevallen tocH vaafc gaat om crisissituaties. /»

de tHuissituatie ly'fct de toestand onHoudbaar, eenmaal opgenomen fcomt de

patient tot rust, de omgeving is overzicHteli/fc, hy voelt zicH veilig en de angst

verdu>y'nt. De inspraafc by de planning van nieuwe opnamen ZOM volgens de

verpleegfcundigen pas optimaal fcunnen Jünctioneren wanneer de arts by de

tHuisbezoefcen vergezeld wordt door een van Hen. Dit stuit ecHter op faudgeftai-

re problemen.

Mevrouw Rienstra verblij/t sinds een weefc in Het Hospice. Ze is opgenomen voor

terminate zorg. De zorg is complex door de vele JicHamelyfc problemen, zoals

benauwdHeid, vermoeidHeid, doorligwonden en vocHtopHoping in de buifc. De

dienstdoende verpieegfcundige meldt in Het overleg dat mevrouw met Hoar

gesprofcen Hee/t over Haar eutHanasiewens: 'Mevrouw is op, zy fcan niet meer.

De situatie is op dit moment stabiel er zy'n geen speci/iefce fclacHten, maar ver-

der Jeven is te zwaar. Haar ecHtgenoot verzet zicH ecHter Hevig tegen Het idee

van actieve levensbeeindiging.'

Er vindt uitwisseling van ervaringen en desfcundigHeid plaats. Oofc de arts is op

de hoogte van de wens van mevrouw Rienstra en Hee/t daarover verschiüende
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fcerew met haargesprofcen: 'Hoar wens is fiet gevo/g vaw 'burn-out', mevrouw is
ntet depressie/ Ze ervaart geen zingeving meer van het bestaan.' De echtgenoot
en oofc de dochter van mevrouw hee/t probiemen met de vraag naar euthanasie.
De arts nee^ met wen een gesprefc gehad over de moge/i/'fckeid van terminate
sedatie. Euthanasie wordt in het hospice niet toegepast. £en opvatting die niet
alleen verbonden is met de christelyfce identiteit van de insteiling maar een
opvatting die breed gedragen wordt in de ivereld van de paiiiatieve zorgverte-
ning: 7t is remarkable that most people working in the area o/pa//iative care
arejirmly opposed to euthanasia' (Janssens, 2001, p. 142). Patienten en/ami/ie
zi/'n hiervon doorgaans op de hoogte. We/ fcunnen patienten die aan hun ivens
vasthouden, worden doorverwezen en overgep/aatst. /n de situatie van
mevrouw Rienstra ste/t de arts poor om door toediening van medicatie
mevrouw in een sJoaptoestand te brengen Ctermina/e sedatiej tot aan het over-
/i/den. Echter oofe deze moge/i/fcheid is voor echtgenoot en dochter probiema-
tisch.

Na uitvoerig over/eg wordt bes/oten dat de arts samen met een verp/eegfeundige
opnieuw het gesprefc aangaat met mevrouw om over verhoging van de medica-
tie (sedatie) te praten. Dit in aanwezigheid van haar man en haar dochter.
Oofc za/ overlegpiaatsvinden met de 'zorgver/ener naasten' over begeteiding van
de echtgenoot en dochter.
' " <k daarop volgende weefc is mevrouw Rienstra overieden. Zy kreeg s/aapme-
dicatie en mor/ine voor de pi/'n, de euthanasiewens werd niet meer geuit. Ze is
rüstig overfeden.
Voor ae/amiJie was het zo goed gegaan.

Opvallend in de bespreking van de bovengenoemde situaties was dat steeds
een balans werd gezocht tussen autonomie van de patient en de verantwoorde-
lijkheid van zorgverleners om de zorg af te stemmen op de zorgbehoefte die zij
in het omgaan met de patienten en hun naasten signaleren. In de situaties van
mevrouw Bellenbos en de heer Mijnders was het heel moeilijk om dat even-
wicht te vinden. Mevrouw Bellenbos voelt zieh befeocht en in de situatie van de
heer Mijnders zijn het de eerder opgenomen patienten die moeten inleveren.
Beide situaties leverden veel discussie op waarin verpleegkundigen het beleid
kritisch tegen het licht hidden. Zo ook in de situatie van mevrouw Rienstra. In
die situatie wordt getracht op communicatieve wijze, in gesprek met zowel
zorgverleners als patient en familie met de situatie om te gaan. Over deze aan-
pak bestaat binnen het team consensus.

Autonomie wordt in de geschetste situaties breed opgevat, enerzijds gaat het
om de door patienten en naasten geuite wensen, zoals in het geval van
mevrouw Bellenbos die niet naar het verpleeghuis wil, maar ook om zingeving
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zoals bij mevrouw Rienstra en haar familie. Reflectie vindt plaats door zowel
inbreng van de gevoelens van patienten als de opvattingen van de zorgverle-
ners zelf. In het geval van mevrouw Bellenbos en ook bij de heer Mijnders
wordt gezocht naar een compromis op basis van de mogelijkheden die er zijn.
Mevrouw Bellenbos schikt zieh weliswaar in haar 'lot', maar de siruatie leidt
wel tot kritische reflectie op beleid ten aanzien van de duur van verblijf in het
hospice en eventuele overplaatsing. Wat de spoedopname betreff, betekent het
compromis dat optimale inbreng van andere zorgverleners beperkingen heeft.
De doorslag in de beoordeling van de siruatie spoed of niet-spoed, blijft de ver-
antwoordelijkheid van de arts. Er is sprake van spanning door de beperkte
inbreng van de visie van verpleegkundigen in wat betreft de planning en beleid
van opnamen en van overplaatsen. Zorgethische argumenten van met name
verpleegkundigen hebben de overhand in het communicatief overleg, zij laten
de stem van de patient horen, wijzen op onnodige belasting van behandeling
en kwaliteit van leven. Oplossingen waartoe het overleg leidt zijn regelethisch
waar het betreft de planning van opnamen en eventuele overplaatsing (de heer
Mijnders, mevrouw Bellenbos, het zijn de regeis die hier de doorslag geven), in
andere gevallen zoals bij mevrouw Appelman en mevrouw IJzendoom wordt
opnieuw afgestemd met de patiente (bij monde van verpleegkundigen) en
wordt het beleid bijgesteld zodat het meer bijdraagt aan de kwaliteit van leven.
In de situaties van mijnheer Zomers en mevrouw Rienstra wordt ook het
gesprek met patienten en familie aangegaan. Er vinden gesprekken plaats op
basis van regelethische principes van weldoen, niet schaden en autonomie als
recht op zelfbeschikking. Patienten beslissen op basis van informatie die de
artsen verstrekken over (ethische)problemen die zij voorzien.

6.5 Hermeneutiek in praktijk

Sommige van de discussies over ethische problemen die tijdens het overleg
plaatsvinden zijn voorbeelden van een communicatief, hermeneutisch proces.
Tegelijk kan worden geconstateerd dat in een aantal gevallen weinig reflectie
plaatsvindt en besluiten eenzijdig tot stand komen. Verscheidene factoren spe-
len een rol. De beschikbaarheid van verschillende perspectieven bijvoorbeeld
(verbonden met de aanwezigheid van de disciplines waaruit het team bestaat)
in relatie tot de patient waarom het gaat. Een 'stem' die niet aanwezig is, wordt
niet gehoord (McClelland, Sands, 1993). De complexiteit van de siruatie speelt
ook een rol. In situaties waarin de arts maatregelen wil afspreken voor het
geval in het weekend (bij zijn/haar afwezigheid) een besluit moet worden
genomen over wel of niet behandelen van opnieuw een koortsaanval, is
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besluitvorming meestal snel en eenduidig. In andere situaties, waar het gaat
om onduidelijkheid over de (zorg)behoeften van een patient, of over het
beschermen van privacy, over familierelaties, of de impact van medicatie op de
levenskwaliteit van de betreffende patient, zijn discussies intensiever. Ze
komen in volgende IZO's terug, en er worden meer perspectieven ingebracht.
Ethische problemen die een sterk beroep doen op relationele verbondenheid,
deskundigheid en verantwoordelijkheid nodigen meer uit tot overleg, en roe-
pen ook meer emoties op. Ethische problemen die zijn verbonden met het
regelethische uitgangspunt van autonomie (als recht op zelfbeschikking),
nodigen minder uit tot reflectie. Principes die vast verankerd liggen lijken wei-
nig vTagen en verwondering meer op te roepen.

Bij het bespreken van het dilemma in de zorg voor mevrouw Appelman han-
teert de arts het principe van 'weldoen' en maakt hij de afweging tussen de
mate van weldoen en die van te voorziene schadelijke bijwerkingen. Een vorm
van redeneren die thuishoort in de regelethische traditie. Verpleegkundigen
laten de stem van de patient horen en belichten vanuit het zorgethisch per-
spectief de relationele aspecten en daimen verantwoordelijkheid voor de zorg-
behoefte van mevrouw in relatie tot de kwaliteit van leven. De patiente zelf is
niet aan het woord. Verbale communicatie in een gelijkwaardige dialoog is,
door haar fysieke en psychische situatie niet goed mogelijk. Verpleegkundigen
nemen die taak over. Door de dagelijkse zorg en de langdurige (zorg)relatie
met haar, zijn zij in Staat de Signalen die zij van haar opvangen, te vertalen door
in de discussie te wijzen op de effecten van de behandeling. Dit leidt tot het
gezamenlijk inzicht (horizonversmelting), dat het beter is de behandeling te
staken. Datzelfde gebeurt bij mevrouw IJzendoorn.

In de situaties van de heer Van Ommeren en ook bij de heer Zomers lijkt het
de arts vooral te gaan om het principe van respect voor de autonomie van de
patient. In het geval van de heer Van Ommeren is het de tweede arts die de
relationele betrokkenheid laat gelden en aandacht vraagt voor de stem van de
patient. Dit leidt tot nader onderzoek, door aandacht en gesprek, naar wat nu
precies de behoefte, de zorgvraag is van deze patient. Zij brengt nuancering
aan in de opvattingen over de angst van de heer van Ommeren. De verpleeg-
kundige doet hetzelfde, zij verwijst terug naar de patient en het belang van zijn
inbreng bij het omgaan met nieuwe situaties.

Ook het gesprek over de situatie van mevrouw Bellenbos kan gezien worden
als deel van een hermeneutisch proces. Het gesprek leidt tot een beleidsbeslis-
sing, niet tot een oplossing waar iedere betrokkene helemaal achter kan staan.
Verwacht mag worden dat dit gesprek, met het oog op toekomstige patienten,
een vervolg zal hebben. De vragen zullen opnieuw 'opborrelen' als zieh nieuwe
soortgelijke situaties voordoen. Een werking die te vergelijken is met Giddens'
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(2000) !i/e-po/itical proces. De vervreemdende effecten van expertsystemen op
de levens van individuen brengt een tegenbeweging op gang waardoor wegge-
drukte morele en existentiele vragen weer opborrelen, om aandacht en om
oplossingen vragen. Mevrouw Bellenbos wordt geconfronteerd met een onge-
wenste en niet verwachte verandering in haar situatie. Het hospice zou haar
'laatste woning' zijn. Nu blijkt dat zij nog een keer moet verhuizen. Met dat
toekomstbeeld had zij geen rekening gehouden. Ook vanuit de opvattingen die
haar vanuit haar achtergrond en traditie vertrouwd zijn, is zij verwonderd en
boos over de ontwikkelingen die boven haar hoofd hangen. Ze stelt kritische
vragen 'o/spraaik is a/spraafc' en: 'iets wot mi/' zo direct raafct, moet eerst met my
besprofcen iwrdew.' Zij weet zieh kwetsbaar, niet alleen omdat ze zo ziek is, ook
omdat ze de keus niet meer heeft eventueel naar haar eigen huis terug te
keren. De behoeften en opvattingen van mevrouw die strijden met de opvattin-
gen van professionals en de grenzen van de organisatie, zijn aanleiding tot het
gesprek hissen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiente.
Zorgverleners worden geconfronteerd met hun eigen kwetsbaarheid, de goede
zorg waartoe zij in Staat zijn wordt beperkt door de tijd en ruimte waarover de
organisatie beschikt. Het compromis dat men bereikt, houdt in dat mevrouw
Bellenbos in ieder geval achteraf uitleg krijgt over de noodzaak van de over-
plaatsing en dat voor toekomstige patienten het beleid moet worden aange-
scherpt zodat vooraf wordt aangeven wat mogelijk is en wat niet. Beleid dat
niet zal voorkomen dat opnieuw mensen moeten 'doorschuiven' en plaatsma-
ken. Regels kunnen vastliggen en duidelijk zijn, dat zal niet voorkomen dat
mensen het er moeilijk mee hebben als het hen betreft.

6.6 De rol van de onderzoeker in het overleg

Naast het registreren van ethische probleemsituaties en de omgang daarmee,
had het bijwonen van het wekelijks overleg tot doel het in kaart brengen van
besluitvorming op het gebied van ethiek. Vragen die het management daarbij
had waren: 'Hebben wij wel voWoende oog voor de ethische fcant?' en 'Zi/n we «iet
te veei gericht op de /ichameli/fce aspecten?' In het licht van Giddens' (i/e-politics,
hebben deze vragen te maken met het onderkennen van de spanning tussen
systeem en leefwereld in de dagelijkse zorgpraktijk. Vragen, die verbonden
zijn met de behoefte trouw te blijven aan de oorspronkelijke en kenmerkende
opvattingen van palliatieve zorg, die de behoefte van de patient en zijn naasten
centraal wil stellen in een zorgverlening die niet alleen is gericht op fysieke
noden, maar die alle aspecten van met menszijn in de zorg wil betrekken. In
die zorg staat het relationele aspect voorop, zijn kwetsbaarheid en autonomie
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met elkaar verbonden en wordt gestreefd naar een klimaat van open commu-
nicatieve verhoudingen.
Om uiting te geven aan de waardering voor de gastvrijheid van het hospice
voor het veldwerk van het onderzoek leek het me goed te voldoen aan het ver-
zoek van het management over het bijwonen van de IZO-bijeenkomsten. Ook
Hammersley en Atkinson (1995) wijzen in hun boek over etnografisch onder-
zoek op de ethische aspecten ervan. Zij vinden het belangrijk dat de onderzoe-
ker er alert op is dat hij niet alleen zijn eigen belangen nastreeft, maar ook
open Staat voor de belangen van de onderzochte praktijk 'THe argument about
the exploitative potential o/ethnographic research leads to a variety 0/recommenda-
tions: that researchers should give something bacfc...' p.274). Bovendien passen
dergelijke vragen in responsive onderzoek. Responsive betekent dat het onder-
zoek in samenspraak en met respect voor anderen tot stand komt (Abma,
1996; Guba & Lincoln, 1989). Belanghebbenden hebben een actieve rol als
partners in het onderzoek met veranrwoordelijkheid voor het bepalen van de
inhoud ervan. Met belanghebbenden wordt verwezen naar diegenen die
betrokken zijn bij de praktijk van het te onderzoeken werkveld.
Het bijwonen van het IZO bleek voor het onderzoek van groot belang. Naast de
aanwezigheid in de praktijk, de interviews en andere gesprekken waarin aan
de orde komt wat men belangrijk vindt, was het bijwonen van het IZO een
mogelijkheid om te horen wat men doet in moeilijke situaties en welke argu-
menten tot besluitvorming leiden. Van elk overleg werd een verslag gemaakt
en overlegd ter verificatie van mijn observaties en van de afspraken die werden
gemaakt. Eind november 1999, drie maanden na het begin van het veldwerk
en het bijwonen van het wekelijkse IZO, werd een tussenevaluatie gemaakt
van observaties en interpretaties en aan het management toegestuurd voor
overleg. Aan het eind van de periode van het veldwerk, in September 2000
vond opnieuw evaluatie plaats in een gesprek met het hoofd van de zorgverle-
ning en de algemeen directeur, c.q. de pastoraal werkster. De matrix bleek een
händig instrument om vast te leggen wat er gebeurde in het overleg. De versla-
gen hielpen bij het terugkoppelen in volgende bijeenkomsten op de afspraken
die men maakte. Duidelijk was dat het in het overleg vooral ging om fysieke
aspecten van de zorg en om het inspelen op acute situaties. Ethiek was wel aan-
dachtspunt, maar niet opvallend. Mijn rol als onderzoeker was die van iemand
die toehoort en aantekeningen maakt, zo was dat vantevoren afgesproken.
Doordat ik wekelijks aanwezig was, werd ik een vertrouwd gezicht. Werd ik van
relatieve buitenstaander meer een (onafhankelijk) 'insider' en werd in het over-
leg regelmatig mijn mening gevraagd. Ook zelf kon ik regelmatig de neiging
niet onderdrukken te wijzen op inconsistencies of op eerdere discussies over
eenzelfde onderwerp. Deze acties deden mijns inziens geen afbreuk aan mijn
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rol als onderzoeker maar voegden toe aan het onderdeel zijn van een praktijk
die ik van binnenuit wilde leren kennen.

6.7 Evaluatie IZO

Niet alleen bij het management, ook in het wekelijks overleg klonk regelmatig
de vraag hebben we u>ei voWoentie oog poor... en dat niet alleen op gebied van
ethiek, maar ook ten aanzien van begeleiding op sociaal en spiritueel terrein.
Een vraag die alsmaar draaide om het eigene van de palliatieve zorg: 'doen we
wel wat we zeggen te willen doen.' Een vraag die regelmatig opklonk, maar niet
als vraag centraal werd gesteld. Steeds gerelateerd aan individuele situaties
waarin problemen werden gesignaleerd, die om een oplossing vroegen. Wat
opviel in die eerste periode, van September tot eind november, was dat het
team van verschillende disciplines regelmatig niet voltallig aanwezig was,
waardoor het multidisciplinaire aspect beperkt was. In de tweede periode van
maart tot September 2000 was het team meestal wel volledig aanwezig. Bij
afwezigheid van verschillende leden van het team gaat het overleg sneller, er
kan minder ervaring worden gedeeld. Doelstelling van het IZO is om met
behulp van de deskundigheden uit de verschillende bij de zorg betrokken dis-
ciplines situaties te belichten, de kwaliteit van de zorg voor patienten te bewa-
ken en zo mogelijk te verbeteren. Alle voorhanden zijnde deskundigheid,
inzicht en ervaring kan op die manier worden ingezet ten behoeve van indivi-
duele zorgsituaties van dat moment. Het voltallig aanwezig zijn van de ver-
schillende bij de zorg betrokken disciplines lijkt een belangrijke voorwaarde
voor een goed functioneren van het IZO (McClelland, Sands 1993). In het sig-
naleren en inbrengen van ethische probleemsituaties en de besluitvorming
daaromtrent, zijn het echter vaak dezelfde disciplines (artsen en verpleegkun-
digen) die hierin een rol speien. De terugkerende ethische vragen in het hospi-
ce betreffen conflictsituaties, waarvan een beroep uitgaat op de verantwoorde-
lijkheid van zorgverleners:

- Het overplaatsen van patienten naar een verpleeghuis of elders tegen de
wens of de verwach ting van de patient. Een probleem dat zowel zorgethisch
als regelethisch begrepen kan worden. Zowel het principe van weldoen als
dat van de autonomie van de patient is in het geding. In de regelethische
afweging wordt ingebracht dat overplaatsing op de lange termijn beter is
voor de patient. 'De verpieeghuisomgevmg is beter voor patiente, men btedt er
meer activiteiten, meer a/Jeiding'. Het argument van weldoen weegt dan
zwaarder dan dat van autonomie. Zorgethisch wordt autonomie verbunden
met de kwetsbaarheid van de patient en het uitgangspunt van wederkerig-
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heid. Zorgverleners springen voor haar in de bres en voeren aan dat de
inbreng van mevrouw een rol moet speien in de besluitvorming. Het
afstemmen van zorgvraag en zorgverlening begint en eindigt bij de patient.
De discussie mondt uit in een regelethisch oplossing, het beleid, de regeis
aan te passen en voortaan bij opname aan patienten duidelijk te maken, dat
wanneer de situatie van de patient aanzienlijk verbeten zieh stabiliseert,
overplaatsing een van de mogelijkheden is.

Beleid dat tijdens het overleg wordt afgesproken, wordt niet altijd door het
gehele team gedragen en opgevolgd. In de terugkoppeling naar de ver-
pleegkundige achterban over afspraken die in het IZO zijn gemaakt ont-
staan soms andere inzichten, waardoor beleid wordt bijgesteld of niet
wordt opgevolgd. Dit komt dan in het volgende overleg weer aan de orde.
Een situatie die te maken heeft met de spanning tussen systeem en leefwe-
reld. Beleidsafspraken zijn gerelateerd aan regels en mogelijkheden van de
organisatie (zoals beschikbaarheid van mensen en middelen en het opna-
me- en verblijfbeleid waardoor soms situaties ontstaan zoals 'het verkeerde
bed') en niet a-priori aan de wensen en behoeften van patienten en hun
naasten. Dit leidt terugkerend tot emoties en existentiele vragen door zorg-
verleners over zin en betekenis van dat beleid in het licht van de zorg voor
de patient om wie het gaat. Een steeds weer opborrelde bron, soms ook van
ergernis.

Het 'palliatieve' van sommige behandelingen komt ter sprake. Het zijn
vaak de verpleegkundigen in het overleg die emoties tonen, vragen stellen
over voor de patient belastende behandelingen. Soms komt dezelfde zorg-
situatie met dezelfde vragen een aantal keren opnieuw op de agenda in het
overleg.
Vaak bleken individuele moeilijke zorgsituaties in een week zodanig te ver-
anderen, dat vragen die eerder (op)speelden, naar de achtergrond schoven
om plaats te maken voor nieuwe.
Duidelijke communicatie ten aanzien van beleid en afspraken naar patient
en familie. Een goed begrip van de situatie bij patient en familie is van
belang om zorgvraag en beleid te kunnen afstemmen. Dit vereist van art-
sen en verpleegkundigen een tijdig en voldoende informeren van patient
en familie over achtergronden van (behandel)mogelijkheden, over afspra-
ken en beleid. Soms werden hierin hiaten geconstateerd. De oorzaken
waren divers, hadden er soms mee te maken dat wel met familie maar niet
met patient was gesproken, men er door drukte nog niet aan toe was geko-
men, of dat de informatie niet goed was gehoord of overgekomen.
De beleving van de patient en zijn naasten, de manier waarop zij omgaan
met de ziekte en het naderend levenseinde, is een belangrijk aandachts-
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punt van zorgverleners in het hospice. Een terrein waar de spanning tussen
systeem- en leefwereld een rol speelt in de verwachtingen en ervaringen
van mensen. Vaak heeft men al een heel traject afgelegd van behandelingen
en ziekenhuizen in de hoop op genezing. Om voldoende aandacht te heb-
ben voor de psychosociale begeleiding is een 'begeleider naasten' aange-
steld. Deze speelt samen met de pastor en het zorgverlenend team een
belangrijke rol in afstemmen en uitleggen van beleid en zorgvragen.
Omdat de begeleider naasten, door de part-time functie, niet aanwezig is in
het IZO, vindt rapportage schriftelijk plaats, mondeling toegelicht op
dagen dat zij aanwezig is. In sommige gevallen werd dit als een knelpunt
ervaren.

- Verschil van inzicht tussen zorgverleners en familie over de kwaliteit van
de zorg.
Zoals in de situatie van de heer Van Vliet die eerder met zijn vrouw afspra-
ken maakte over hoe om te gaan met toenemende lichamelijke klachten
toen duidelijk werd dat hij binnen afzienbare tijd zelf niet meer zou kun-
nen praten (hoofdstuk 3). Een situatie die veel spanning en emoties en
omroept bij zorgverleners en hen confronteert met existentiele vragen en
communicatieve onmacht. Een situatie die door sommigen als hopeloos
werd ervaren maar desondanks bleef vragen om inlevingsvermogen en
overleg.

In het bespreken van de evaluaties van de stand van zaken zoals deze door mij
werd gelnterpreteerd en waargenomen, werd met name stilgestaan bij het pro-
bleem van 'het verkeerde bed'. Een bed in het hospice is bedoeld voor patien-
ten in de laatste fase van hun leven, gedacht wordt daarbij aan enkele dagen tot
weken, met een maximum van drie maanden. In de praktijk gebeurt het regel-
matig dat eenmaal opgenomen in het hospice, de situatie van de patient zieh
zodanig verbetert, dat men zieh afvraagt of het niet beter is de patient over te
plaatsen. Voorstellen in die richting hebben in het verleden tot problemen
geleid zowel voor de patient als voor de zorgverleners. Tegenwoordig probeert
men zo vroeg mogelijk te signaleren en actie te ondernemen wanneer men het
idee krijgt dat 'iemand niet op zijn plaats is' in het hospice. De indicatiecom-
missie wordt ingeschakeld en de procedure van overplaatsing wordt, na over-
leg met patient en/of familie, in werking gezet. Vaak ziet men dan het volgen-
de gebeuren: de patient wil niet opnieuw verhuizen of ziet erg op tegen
opname in een verpleeghuis, als reactie verslechtert opnieuw de lichamelijke
situatie en wordt het proces van overplaatsen opgeschort. Na stabilisatie van dit
proces wordt opnieuw een poging ondernomen, soms met hetzelfde effect.
Wat lijkt te stagneren is een bevredigend antwoord op de behoefte van de
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patient om te mögen blijven waar hij of zij nu naar tevredenheid verblijft. Om
dit te verduidelijken nog eens kort de achtereenvolgende stappen in het proces:
- Het herkennen van de zorgvraag vond plaats in de thuissituatie of in het

ziekenhuis: het kon niet langer zo, patient en/of familie hebben behoefte
aan meer veiligheid en rust, hulp bij het omgaan met pijn en andere symp-
tomen. Het levenseinde lijkt dichtbij.

- Met instemming van alle partijen vindt opname in het hospice plaats.
- Pijn wordt deskundig bestreden, verzorging en aandacht dragen bij aan het

welbevinden van de patient. De familie wordt opgevangen.
- De situatie stabilised! zieh, de verzorging vraagt zieh af: is deze patient

hier wel op zijn/haar plaats?
Als men deze vraag aan de patient zelf steh is het antwoord in de meeste
gevallen, ja. Maar het gaat hier om een vraag die oprijst uit de organisatie.
Niet de behoefte van de patient maar de 'realiteit' van de organisatie Staat
op het spei. Dit moet worden terugvertaald naar de patient in de hoop dat
hij/zij begrip heeft voor deze grenzen.

De analyse van de verkeerde bed - problematiek leverde geen oplossing op.
Geen nieuwe kennis of verklaringen, maar inzicht in details en opeenvolgende
patronen van gebeurtenissen in deze steeds unieke situaties (Abma, 1996,
p.89). Net als voor de betreffende patienten kan het voor zorgverleners moei-
lijk zijn tegen de wil of het verlangen van de patient mee te werken aan over-
plaatsing. De uitdrukking 7fc vraag me 0/0/deze patient hier ive! t/iwis Hoort'
wordt gesteld vanuit de doelstelling en mogelijkheden van de organisatie. Ook
de argumentatie ' 7fc Heb Het idee dat ni//zi/ meer a/Jeiding, meer activiteiten nodig
Hee/t' wordt daardoor gevoed. Hoewel het argument is verbunden met behoef-
ten die men waarneemt, is de richting van de oplossing niet die waar de patient
zin in heeft. Deze is veelal naar het hospice gebracht met het idee van een 'laat-
ste (veilige) piek' en de verwachting daar te zullen overlijden. Duidelijker
afspraken bij opname van nieuwe patienten kunnen misschien een deel van
dit soort moeilijke situaties voorkomen. Regeis en aangescherpt beleid als
oplossing voor een probleem dat met name zorgethische vragen oproept maakt
de situatie die aan de orde is voor zorgverleners misschien draaglijk, er wordt
immers iets aan gedaan en regeis geven houvast en helderheid. Ze legitimeren
het handelen. Tegelijk zal men zieh realiseren dat de mensen om wie het gaat
bij opname kwetsbaar zijn en in een crisissituaties verkeren. Het hospice is
voor hen een piek om het laatste stukje van hun leven in veilige handen te zijn.
Regeis over duur van verblijf zijn waarschijnlijk noodzakelijk, maar zij zullen
Problemen die zieh voor patient en zorgverleners bij overplaatsing naar een
verpleeghuis kunnen voordoen, in de toekomst niet voorkomen. Die spanning
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blijft bestaan en is verbonden met het tragisch karakter van het bestaan dat
mensen confronteert met tegenstrijdige eisen en verplichtingen. Waar regels
een oplossing bieden, moet men vanuit het belevingsperspectief (leefwereld/
levensverhaal) vaak erkennen dat die oplossing ook een zekere mate van
onrecht impliceert (Widdershoven, 2000; Nussbaum, 1989).
Ook werd stilgestaan bij het probleem ten aanzien van vastgesteld beleid dat
niet wordt uitgevoerd, of onvoldoende wordt opgevolgd (een lijn trekken).
Waar belangen van patienten en de regels en/of mogelijkheden van de organi-
satie elkaar kruisen kunnen verschallende blikvelden tegenover elkaar komen
staan: de een vertegenwoordigt het belang, het bestaan en de continuiteit van
het bedrijf, de ander dat van de individuele patient. Een siruatie die frustratie
en emoties oproept bij zowel de patient als de zorgverleners. Situaties waar-
naar door The (1997b), Kunneman (1998) en Verkerk (2000) wordt verwezen
(zie ook Hoofdstuk 3). The noemt een van de waarschijnlijk zwaarste aspecten
van verpleging de directe confrontatie met menselijk lijden. Verpleegkundigen
worden door de dagelijkse directe zorg geconfronteerd met angst en verdriet,
verbonden met het afscheid nemen van het leven. Eigen emoties bij het verple-
gen spelen een rol en zijn lang niet altijd te onderdrukken. Tegelijk maken ver-
pleegkundigen deel uit van de organisatie waarin zij zorgverlenen. Zij staan
dichter dan de patient en zijn of haar familie bij de arts, zijn vertrouwd met het
medisch taalgebruik en kennen de grenzen en mogelijkheden van de organisa-
tie. Dit brengt verpleegkundigen in bepaalde situaties, zoals het verkeerde bed,
in een positie die frustrerend is en spanning oplevert. Verkerk (2000) pleit
voor een regelmatig terugkerend moreel beraad, waarin betrokkenen hun
zienswijze op goede zorg inbrengen en met elkaar beraadslagen over moeilijke
situaties. Het instellen van een moreel beraad is echter niet voldoende. In de
sociale context van de zorgorganisatie werken professionals samen, maar
speelt ook hierarchie een rol en nemen actoren onderscheiden machtsposities
in. Het management van zorgorganisaties heeft de verantwoordelijkheid ruim-
te te geven en voorwaarden te creeren om hulpverleners in Staat te stellen zieh
bewust te zijn van de ethische dimensie van het werk en ermee om te gaan in
de dagelijkse zorgverlening. Ook Kunneman (1998) verwijst naar mogelijk-
heidsvoorwaarden om zo'n beraad te kunnen houden. Zorgverleners moeten
in Staat worden gesteld de professionele en technische competenties te inte-
greren in normatieve betrokkenheid. Van de organisatie wordt gevraagd een
klimaat te scheppen waarin open en gelijkwaardige communicatie mogelijk is
en wordt gewaardeerd, waar vragen, ook trage vragen, gehoord mögen worden
en schijneonsensus wordt ontmaskerd.

In het wekelijks IZO komen ethische aspecten aan de orde, een veel groter deel
van het overleg wordt besteed aan lichamelijke- en ook aan sociale- en psychi-
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sehe en levensbeschouwelijke aspecten van de zorg aan patienten en hun naas-
ten. De tijd is beperkt, in een krappe 90 minuten wordt de agenda gevolgd en
wordt stilgestaan bij wie is overleden en hoe dat is verlopen, bij nieuwe opna-
men en wat de problemen en verwachtingen zijn, de zorg voor de reeds opge-
nomen patienten passeert de revue en er wordt vooruitgekeken naar planning
van nieuwe opnamen. Dit vraagt van de aanwezigen de discipline om bij de les
te blijven, niet onnodig uit te weiden en toch de relevante ideeen, ervaringen,
gevoelens en observaties in te brengen en daarover op open en gelijkwaardige
manier met elkaar van gedachten te wisselen met het oog op kwaliteit van zorg.
Een wekelijks IZO waarin zoveel voor het voetlicht komt lijkt onvoldoende
gelegenheid om ethiek een volwaardige plaats te geven in het kwaliteitsbeleid
en dagelijkse praktijk. Toch is het IZO tegelijk een uitgelezen mogelijkheid
voor regelmatig en gelntegreerd moreel overleg. Het biedt zorgverleners de
gelegenheid spontaan te reflecteren op concrete ervaringen, emoties en ethi-
sche gezichtspunten naar voren te brengen. Een piek waar Giddens' li/e-politics
kansen krijgt. De multidiseiplinaire benadering van concrete casulstiek geeft
ruimte voor het vanuit verschillende invalshoeken belichten en interpreteren
van verhalen die zijn verbonden met de zorg voor individuele patienten, en
voor de emoties en ethische vragen die daarbij een rol speien. Een praktisch

voorbeeld van Nussbaums (1998) narratieve benadering van de ethiek. Een
,„2 benadering die ethisch redeneren verbindt met concrete situaties en de rol van

emoties in de ethiek benadrukt. Dat betekent dat naast dominante opvattingen
en regeis aandacht geschonken moet worden aan de concrete (levens)ervarin-
gen, aan verhalen die men elkaar vertelt en die men in het werk tegenkomt.
'Alleen zo kunnen we algemeen beleid een menselijk gezicht geven'
(Nussbaum, 1998, p-2o).

De rol die de onderzoeker zelf speelde door haar aanwezigheid in de praktijk
werd in de bespreking in december 1999 en tijdens het afsluitend overleg in
September 2000 met het management van het hospice besproken.
Aangegeven werd dat, alleen al door haar aanwezigheid, het onderwerp ethiek
meer in beeld kwam bij zorgverleners en management en men meer moge-
lijkheden zag en aangreep ethiek op de agenda te plaatsen. Waarbij de vraag
rijst hoe de afwezigheid van zo iemand werkt. Maakt het werkelijk verschil en
vindt men het belangrijk? Hoe wordt aan continulteit gewerkt? Datzelfde geldt
voor de suggesties uit de evaluaties: hebben zij het overleg veranderd? Het zijn
vragen die ik me achter mijn bureau stel nu het onderzoek al enige tijd achter
me ligt, een vraag die opnieuw aan de praktijk gesteld zou moeten worden.
De verslagen van het IZO, die wekelijks werden toegesruurd, bleken bij te dra-
gen aan een beter overzicht van wat besproken was en welke afspraken werden
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gemaakt. Eerder werden alle afspraken en wijzigingen in beleid in de individu-
ele zorgdossiers genoteerd. Een totaaloverzicht ontbrak. De suggestie een ver-
slag te maken van elk overleg, werd na afloop van het onderzoek overgenomen.
Een andere suggestie aan het management was om in het bespreken van ethi-
sche problemen meer systematisch vragen te stellen.

De volgende condities geven een door Verkerk (2000) bepleit moreel beraad
(hier geintegreerd in het IZO), meer kans:
- Om de verschillende perspectieven en deskundigheden een stem te kun-

nen geven dient te worden gestreefd naar voltallige aanwezigheid van het
team;

- Niet de regeis, maar de concrete casulstiek is uitgangspunt;
- Aanwezigheid van een deskundige (van buiten het team) op gebied van

ethiek kan behulpzaam zijn;
- Kwaliteit van communicatie die ruimte biedt voor dialoog en reflectie; aan-

dacht voor remmende factoren zoals de nadruk op regels of op principes
zoals autonomie als negatieve vrijheid;

- In het bespreken van ethische problemen systematischer vragen stellen.
Ethisch theoretische uitgangspunten zoals in eerdere hoofdsrukken
beschreven, zijn hiervoor inspiratiebron:
- Zorgethisch:

- Hoe wordt de zorgvraag door betrokken zorgverleners gelnterpre-
teerd?

- Welke verantwoordelijkheden roept dat op, welke zorg moet worden
georganiseerd?

- Welke deskundigheden zijn hiervoor nodig, zijn deze beschikbaar:
intern of extern?

- Wordt in het zorgproces, het plannen en organiseren van zorg
steeds afgestemd op de (mogelijk veranderende) behoeften van
patient cq. naasten?

- Regelethisch:
- Ga na welk ethisch principe (of principes) in het geding zijn?
- Welk principe weegt het zwaarst? Voor patient/naasten/zorgverle-

ners.
- Waarom is dat zo: specificeer het belang van de principes/het prin-

cipe dat de meeste aandacht vraagt en kom tot afweging van strate-
gieen om verder te gaan
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6 . 8 S a m e n v a t t i n g • • • . . -

In dit hoofdstuk werd het IZO beschouwd als vorm van moreel beraad.
Stilgestaan werd bij de inhoud en doelstellingen van dit wekelijks overleg en
het bijwonen ervan. Ethische problemen die in het overleg werden besproken,
handelden rond de thema's: verantwoordelijkeid voor kwaliteit van leven; auto-
nomie van de patient en aandacht voor de zorgbehoefte. Bij de beschrijving van
de voorbeelden is ingegaan op de manier waarop men spreekt over die proble-
men en hoe besluitvorming tot stand komt. De benadering van ethische pro-
blemen in het overleg is vaak weinig systematisch en afhankelijk van de perso-
nen die op dat moment in het overleg aanwezig zijn. Het valt op dat het vaak de
arts en de verpleegkundigen zijn in het multidisciplinair overleg, die ethische
onderwerpen naar voren brengen en de besluitvorming richting geven. Een
verklaring hiervoor ligt wellicht in de verantwoordelijkheid van hun discipline
en de betrokkenheid die hun werk in de praktijk met zieh meebrengt. In de
dagelijkse zorgverlening hebben verpleegkundigen nauw contact met patien-
ten en ook vaak met de familie, hun relationele betrokkenheid is groot. Ook
artsen in hun begeleiding van de zieke tot aan het overlijden, staan dicht bij de
patient en zijn of haar familie (The, 1997a). In discussies worden regelethische
en zorgethisch argumenten naar voren gebracht. Daarbij valt op dat het vooral
verpleegkundigen zijn die de stem van de patient vertolken (die dat zelf vaak
niet meer kan), relationele betrokkenheid tonen en opkomen voor kwaliteit
van leven. In het omgaan met ethische problemen speelt de spanning tussen
systeemeisen en leefwerelddimensies steeds weer een rol. Regelethiek, het
afwegen van waarden, is veelal leidinggevend in het bepalen van beleid.
Hoewel reflectie en besluitvorming soms eenzijdig tot stand komen, wordt aan
de hand van verschallende voorbeelden beschreven hoe de hermeneutiek werk-
zaam kan zijn in dat proces. Ook in de regelethiek is communicatie belangrijk.
Toch vindt juist in situaties waarin het gaat om het recht op zelfbeschikking
(na in/ormed consent) weinig reflectie plaats. Een onderwerp dat in het volgend
hoofdstuk opnieuw aandacht zal krijgen in de beschrijving van het proces van
beleidsontwikkeling ten aanzien van sedatie.

Ook aan het effect van de aanwezigheid van de onderzoeker in de praktijk
wordt aandacht gegeven. Management en individuele zorgverleners maakten
duidelijk dat alleen al de aanwezigheid van iemand van buiten het team, met
speciale belangstelling voor de ethische dimensie van het werk, hielp om daar-
voor meer aandacht te hebben. Hoe dit na haar vertrek aandacht blijft krijgen
is daarmee niet gezegd. De evaluatie van het IZO mondt uit in een aantal con-
dities voor moreel beraad.
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Wat bindt raakt
in de tijd
geschonden,
niets gespaard;
wat blijft is
vastgeschroefd,
verlangend
naar
verbondenheid.





Ethisch kwaliteitsbeleid

7.1 Inleiding

Begrippen als 'goede zorg' en 'kwaliteit van leven' zullen in beleid en doelstel-
lingen van zorgorganisaties niet ontbreken. Wat die begrippen precies beteke-
nen moet echter steeds opnieuw door betrokkenen worden vastgesteld, in een
gezamenlijk proces van afwegen en bespreken. Zorgorganisaties zijn verant-
woordelijkheidspraktijken; de betrokkenen dragen veranrwoordelijkheid voor
elkaar en voor zichzelf. Hoe zorgorganisaties daarover denken, komt bijvoor-
beeld tot uitdrukking in de manier waarop zij zieh in hun naamgeving presen-

teren aan de samenleving: hospice, gasthuis, een plaats van ontmoeting, een
bijna-thuis-huis. Tennen die verbunden zijn met veiligheid, respect, een plaats .,_„
waar je net als thuis, jezelf kunt zijn.
Een ethiek van zorg en verantwoordelijkheid is niet iets waarvoor alleen de
zorgverleners verantwoordelijkheid dragen. De organisatie, het management
heeft de taak de voorwaarden te scheppen om de morele dimensies van het
werk zichtbaar te maken en te houden. Dit door ruimte te creeren om situaties
ter sprake te kunnen brengen waarin zorgverleners, patienten, familie of ande-
re betrokkenen zieh geconfronteerd zien met morele problemen.
Kunneman introdueeert de term horizontaal kwaliteitsbeleid. Een benadering
die is gebaseerd op gelijkwaardige communicatieve verhoudingen binnen de
organisatie. Niet alleen patienten, ook zorgverleners weten zieh gezien en seri-
eus genomen. Zij worden gestimuleerd om in de omgang met morele vragen
die het werk in de palliatieve zorgverlening met zieh meebrengt, niet alleen
hun deskundigheid vanuit technisch-professiononeel kader in te brengen,
maar daarbij ook de eigen existentiele hulpbronnen in te schakelen. Dit om in
Staat te zijn contact te leggen met de bestaansknopen van patienten en met de
evenruele verworteling daarvan in de maatschappelijke context (Kunneman,
1998 p.125). De randvoorwaarden waar het hier omgaat, zijn volgens
Kunneman van een moreel karakter: het gaat om de communicatieve kwaliteit
van de onderlinge omgang, om de mate waarin emoties worden genegeerd of
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een stem hebben. Horizontaal kwaliteitsbeleid wordt niet alleen gekenmerkt
door de communicatieve kwaliteit van relaties, ook de zorg wordt als commu-
nicatief proces vormgegeven.
Gaat het hier om een theoretisch ideaal, of kan de praktijk er werkelijk zo uit-
zien, dat ethiek is geintegreerd in de dagelijkse praktijk en het beleid van zorg-
organisaties?

Een probleem dat tijdens het veldonderzoek in een ethisch beraad aan de orde
werd gesteld, betraf sedatie in de laatste levensfase. Een situatie die ter sprake
kan komen wanneer symptoombestrijding onvoldoende succes heeft en de
patient ernstig lijdt. In dit hoofdstuk wordt het proces beschreven waarin, aan
de hand van een door zorgverleners als zeer problematisch ervaren praktijksi-
tuatie, beleid is ontwikkeld. Een communicatief proces, waaraan zorgverleners
vanuit verschillend perspectief, vanuit eigen achtergrond en betrokkenheid en
vanuit hun kennis en ervaring hebben bijgedragen. In dit hoofdstuk wordt
ingegaan op de start, de verschillende fasen in het proces, wie erbij waren
betrokken en hoe ik de bijeenkomsten voorbereidde en hoe ze verliepen. Ook
wordt ingegaan op wat het soms moeilijk maakte het proces gaande te houden
en hoe het met het beleid verder ging na afloop van het onderzoek.

7.2 De dynamiek van 'trage vragen' rond sedatie

De spanningsverhoudingen die de moderne tijd kenmerken zijn voelbaar en
merkbaar in de afstand tussen systeemeisen en leefwereldbehoeften en erva-
ringen, tussen werk en prive-leven. De daaraan ten grondslag liggende rationa-
liserings- en individualiseringstendensen hebben bijgedragen aan de ontwik-
keling van expertsystemen, waarbinnen cognitieve leerprocessen domineren.
Tegelijk droeg de onderdrukkende werking ervan binnen de gezondheidszorg
bij tot het stellen van zingevingsvragen, en vragen als 'Wat is goede zorg voor
mensen bij het naderend levenseinde?' en 'Hoe daar ruimte voor te maken?'
Vragen die ten grondslag hebben gelegen aan de start en de ontwikkeling van
palliatieve zorg in Nederland. Een voorbeeld van Giddens' Ij/e-po/itics (hoofd-
stuk 1). Dit betekent niet dat de palliatieve zorg gevrijwaard is van deze span-
ningsverhoudingen. Ook daar heeft men te maken met systeem- en leefwe-
reldspanningen. De interviews en de ervaringen in het IZO laten voorbeelden
ervan zien. Ook binnen het palliatieve vakgebied is sprake van nieuwe ontwik-
kelingen en technische vooruitgang. Op het gebied van pijn- en symptoombe-
strijding is sinds de beginperiode grote vooruitgang geboekt. Waren in de
beginperiode verpleeg- en medisch-technische hulpmiddelen (zoals morfine-
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pompjes, het gebruik van infusen en spinaalkatheters) binnen de hospicezorg
zeer beperkt, in de huidige 'high care' hospices zijn ze een normaal verschijn-
sel. Ontwikkelingen die veel goeds bijdragen, maar tegelijk gemakkelijk de
indruk wekken dat problemen en vragen die zieh in de praktijk voordoen,
steeds met behulp van techniek en cognitieve leerprocessen zijn op te lossen
en beheersbaar gemaakt kunnen worden. Zingevingsvragen, emoties en ethi-
sche problemen die de zorgverlening ook kenmerken, passen niet in dat kader.
Het zijn vragen die soms lang blijven 'liggen', zij worden onder de druk van
het werk en de dingen die moeten worden gedaan en om voorrang vragen,
vaak weggestopt. Toch blijven ze hoorbaar in tal van opmerkingen en züchten
van zorgverleners: 'Dat de patient hier niet /anger hoort, is iets waar mi/n hären
van overeindgaan staan'; 7fc heb ergeen antwoord op..'; 'Want wat is dat ontzettend
moei/i/fc a/s je iemand zo ziet /i/den en hy weigert py'nbestnjding'; 7k vind het wel
eens moei/i/fc als mensen hwn intiemste dingen aan my verteüen, htm pi/n, hun
machte/oosheid, hwn schu/dgevoe/'

En ook in de geluiden vanuit het management: 'Hebben wij we/ vo/doende oog
voor...'en: 'Zy'n we niet te vee/gericht op lichame/i/fce aspecten?'
Het zijn vragen die gesteld blijven worden ondanks de systeemdruk, die ver-
taald in regeis en protocollen weinig ruimte biedt voor deze existentiele en
morele vragen en emoties. Dimensies die belangrijk zijn voor de kwaliteit van
de praktijk van zorg en verantwoordelijkheid.

Het steeds weer opborrelen van dit soort vragen, dat er ruimte is voor die vra-
gen en dat er iets mee gebeult, is wat Giddens (2001) verstaat als /i/e-po/itics en
wat Kunneman (1999) trage vragen noemt. Zij gaan over zin en betekenis, over
moraliteit en identiteit, vragen die niet passen in de logica van beheersbaar-
heid, van economische motieven en van rationaliteit. Het zijn deze vragen die
er voor zorgen dat de leefwereldervaringen, de verhalen van mensen ertoe blij-
ven doen en houvast bieden in de gezamenlijke zoektocht naar (leefbare) ant-
woorden.

Vragen van deze orde waren het, waardoor mij de mogelijkheid geboden werd
om de eerder geplande groepsbijeenkomsten alsnog te organiseren. Het ging
om ervaringen van zorgverleners met een zorgsituatie die erg moeilijk was
geweest voor de patient maar ook voor de mensen die bij de zorg waren betrok-
ken. Zij waren gefrustreerd, hadden het gevoel dat zij te kort waren geschoten.
Er was boosheid over procedures en communicatie die 'te traag' en niet ade-
quaat waren verlopen en over het onvermogen om regeis te interpreteren in
het licht van de zorgvraag van de patient.

De term zorgverlener misleidt gemakkelijk, als zou het alleen gaan om zorg
voor anderen, patienten, naasten. Ook zorgverleners hebben behoefte aan
zorg. Een van de manieren om op de kwetsbaarheid van zorgverleners te reage-
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ren is het regelmatig organiseren van een ethisch beraad, waarin moeilijke

zorgsituaties kunnen worden besproken, ervaringen kunnen worden uitgewis-

seld en gezamenlijk kan worden nagedacht over het omgaan met de complexe

zorgpraktijk en de vragen en problemen die die praktijk soms met zieh mee-

brengt. De zorgsituatie die aanleiding was voor het ethisch beraad dat ik zou

gaan begeleiden was de volgende:

A/tena, gebore« in 1919, /eed oaw een ontstefcing van de ga/wegen. De

aandoening is niet te opereren. £r is we/ een buisje geplaatst om het vocht a/te

voeren. Mi/nheer verbleefin net ziefcenhuis, hi; hee/t veel last van diarree. Op

de dog voor opname in het hospice is hi/ geva/Zen. Als gevo/g daarvan hee/t hi/

een groot hematoom op arm en rug. Deze b/oeduitstorting verplaatst zieh, /n

het ziefeenhuis hee^ mi/nheer Altena een euthanasiewens geuit. Toen daaraan

geen gehoor werd gegeven is hi; boos geworden en wilde eigenli/fc meteen naar

huis. Hi; stemt echter in met overp/aatsing naar het hospice.

By intafce door de hospice arts maafct hi; een sombere indrufc. Hi; is ge/aten en

verdrietig. De hospice arts maafct duide/i/fe dat in het hospice geen euthanasie

moge/y'fc is. /n dat gesprefc £>/£/A:t dat de euthanasiewens al eerder met de huisarts

is besprofcen, maar oofc door de huisarts iverd ajgewezen. Eigen/i/fc ziet hi; opna-

me in het hospice oofc niet zo zitten, toch Ji/ikt hi/ afcfcoord te gaan. Bi/ opname

hee/t mi/nheer A/tena nog steeds diarree. Hi/ hee/t door/igwonden, het hema-

toom en een necrotische ptefc op de rug. Hi/ ontfcent echter dat hi; py'n hee/t.

Vana/de tiveede dag wordt de^ysiotherapeut ingeschafceJd om mi/nheer wat te

mobiJiseren. Mi/nheer Altena hee/t echter geen interesse. Hy /y'fct op de dood te

wachten. Hy uit zieh daarover op dag vier 'Het leven is hem niets meer

waard.' By de verzorging merfcen verp/eegfcundigen dat aanrafcen pynlyfe is.

Echter de py'n iwrdt ontfcend. De heer A/tena hee^ maar een ivens: sterven. De

diarree is gestopt, zy'w stuit is zwart, de wonden gaan stinfcen. Zorgverieners

herfcennen duideli/fc de euthanasiewens van de patient. Zi/ hebben vee/ moeite

met de situatie. Mi/nheer Aitena communiceert niet meer met hen. Hy draait

hen /«tter/yfc de rug toe en spreefct niet meer.

£r ontstaat een discussie tussen arts en verp/eging. Door de verpleging wordt

voorgeste/d de patient te sederen tot hi; in s/aap va/t om niet meer wafcfcer te

worden. Het argument van de arts is echter de patient hee/t geen py'n, ifc fcan

niet sederen. En hy vraagt: 'Wat is het verschiJ tussen de heer A/tena op deze

manier in s/aap brengen en euthanasie?'

De heer A/tena is de dag daarop overieden, zonder ingri/pen van de arts.

Verpieging en oofc de arts hebben prob/emen met de situatie.

Een van de verp/eegfcundigen verte/de dat zy de heer Altena we/ had willen

in/luisteren 'andere taal' te gebruifcen voor zy'n wens om te sterven. 'Zi/n zie-
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lenpyn was ve/e malen groter dan zi/'n JicHamehjfce py'n. Als Hy geveinsd
en gezegd had: pi/n, dan was sederen geen probieem geiveest.'

De term ethisch beraad misleidt gemakkelijk. In eerdere hoofdstukken (hoofd-
stuk 3 en 6) werd er al op gewezen dat binnen organisaties, ook die van de
zorg, sprake is van verschillende machtsposities (Verkerk, 2000; Kunneman,
1998; 1999). Het is belangrijk hier oog voor te hebben en voorwaarden te
scheppen die een vrij en gelijkwaardig overieg mogelijk maken en daar ook
steeds attent op te blijven. Machtsverhoudingen kunnen de besluitvorming
gemakkelijk belnvloeden. Dit komt de kwaliteit van het communicatief overieg
niet ten goede. Hierarchische verhoudingen kunnen belemmerend werken in
overieg waarin het om kwetsbaarheid gaat, kwetsbaarheid van patienten maar
ook van zorgverleners. Het gevaar dat onder de vlag van ethisch beraad eenzij-
dige oplossingen tot stand komen, is altijd aanwezig wanneer er geen vrije
communicatie mogelijk is. Op besluiten die onder dergelijke condities zijn
genomen, wordt het ook lastig terug te komen: er was immers ethisch beraad.
De eerste groepsbijeenkomst in Oktober 1999 werd geheel in beslag genomen
door het uiteenzetten van de geschiedenis van de heer Altena, die op alle zorg-
verleners, ook die niet direct bij de zorg betrokken waren, diepe indruk had
gemaakt. Het was een multidisciplinair overieg, waaraan verpleegkundigen,
artsen, een fysiotherapeut, de pastoraal werker en het management deelna-
men. De sfeer was open, hoewel er spanning voelbaar was vanuit (verpleeg-
kundige)zorgverleners die hadden uitgezien naar het moment van dit overieg
om uitvoerig te kunnen spreken over hun ervaringen. Begonnen werd met het
uitwisselen daarvan, waarbij met name verpleegkundigen aan het woord
waren. Dit mondde uit in een aantal concrete vragen: 'Hoe hadden we beter voor
de Heer A/tena fcunnen zorgen?'; '£r ivas duide/yfc sprake van ondraag/yfc Ji/den,
waarom fconden ive daar niets aan doen?'; 'Wat te doen, als de eutHanasieivens b/i[^
bestaan en de patient pynbestryding a/ivyst?'; 'Wat is Het verscHil tussen in slaap
brengen en ewtHanasie?'

De vragen en de erkenning van de problemen en de pijn die dat ook voor zorg-
verleners meebracht, zetten het verdere proces in gang. Een nieuwe bijeen-
komst werd gepland voor december.

7. 3 Discussie over het begrip sedatie

In de voorbereiding van de tweede bijeenkomst maakte ik sheets van de ver-
schillende door Tronto (1993) beschreven fasen van het zorgproces.
Nadenkend daarover zag ik parallellen en mogelijkheden om het proces van
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beleidsontwikkeling in multidisciplinaire groepsbijeenkomsten vanuit dat
kader te begeleiden. Ik had daarbij niet de bedoeling het proces een bepaalde
richting op te sturen. De bedoeling was zorgverleners een theoretisch raam-
werk te bieden dat hun blik zou kunnen verruimen zowel met het oog op de
zorgsituatie die aanleiding vormde voor het overleg, als ten aanzien van toe-
komstige situaties. Door mijn ervaringen met en belangstelling voor de pallia-
tieve zorg, door het veldwerk in het hospice en de bekendheid met de meeste
zorgverleners, was er een basis van vertrouwen gegroeid zowel bij het manage-
ment als bij de zorgverleners. Bekendheid met de praktijk en vertrouwen,
beide belangrijke criteria voor een klimaat van gelijkwaardigheid om te discus-
sie'ren over ervaringen en vragen die mensen diep raken (Abma, 1996, p.141;
Guba & Lincoln, 1989 p. 132). Ethisch theoretische perspecrieven droegen,
samen met praktische kennis en ervaring als bagage, bij aan de rol van onder-
zoeker als instrument, als facilitator.

In de eerste bijeenkomst in Oktober ging het vooral om herkennen van de zorg-
vraag. In de verhalen van zorgverleners werd op verschallende manieren de
zorgvraag van de heer Altena verwoord. Voor de beleidsontwikkeling kwam
daarbij de vraag van zorgverleners centraal te staan: 'Kunnen ive met e/fcaar
a/sprafcen mafeen die houvast bieden voor soortge/yfce situaties in de toekomst?' De
erkenning van deze behoefte bracht het proces van gezamenlijke beleidsont-
wikkeling op gang. Ik zag het als een eerste fase van een zorgproces waarin het
gaat om aandacht voor de zorgbehoeften. Goede zorg valt of Staat met het ver-
mögen en de bereidheid om zieh te verplaatsen in de behoeften en perspectie-
ven van anderen (Sevenhuijsen, 2000). Er kwam een proces op gang om geza-
menlijk over die vraag na te denken en vanuit ieders competentie daaraan een
bijdrage te leveren. De tweede bijeenkomst zou in het licht staan van i/eront-
ivoorde/i/'fcheid. Een ethiek van zorg roept op tot verantwoordelijkheid. Echter de
manier waarop deze verantwoordelijkheid wordt ingezet, kan heel verschallend
zijn. Vanuit de regelethiek is de arts bijvoorbeeld verplicht patienten zo goed
mogelijk voor te lichten, verplichte verantwoordelijkheid dus. Zorgethiek houdt
een ontvankelijkheid in voor de zorgvragen van anderen, niet omdat we dat aan
hen verplicht zijn, maar omdat we daarmee onze zorg voor hen tot uitdrukking
brengen. 'Een verantwoordelijke zorgverlener is iemand die niet zozeer de
regels weet toe te passen, maar zieh morele vaardigheden van ontvankelijkheid
en aandachtigheid heeft eigen gemaakt, en op gepaste wijze op zorgvragen van
patienten weet te reageren (Verkerk, 2000, p.118). Tronto (1993, p. 131) hanteert
de term 'a flexible notion of responsibility' om aan te geven dat het niet enkel
gaat om het voldoen aan verplichtingen. Een organisatie als zorg-, en verant-
woordelijkheidspraktijk heeft ook zorg en aandacht voor haar zorgverleners.
De bijeenkomst in december is opnieuw een multidisciplinair verband. Voor
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een deel zijn het dezelfde mensen als in Oktober, maar ook andere zorgverle-
ners nemen deel evenals het management. De bijeenkomsten worden niet op
de band opgenomen. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en aan
betrokkenen toegestuurd. De bijeenkomst in december start met een terugblik
op het vorig overleg en het verslag ervan. Dan volgt een körte introductie van
regel- en zorgethiek. Met de vragen van zorgverleners uit het vorige overleg, in
een iets andere vorm herschreven, begon de discussie en het overleg:

1 Wat is het verschil als we iemand zodanig sederen tot hij of zij in slaap valt
en uiteindelijk zonder wakker te worden overlijdt, en euthanasie?

2 Wanneer mag de arts dat middel inzetten (laten slapen): ter verlichring van
de lichamelijke pijn die de patient aangeeft of mag het ook 'zielenpijn' zijn?

3 Is het 'laten slapen' een altematief aanbod voor mensen die euthanasie vra-
gen?

Er ontstond een levendige discussie, waaraan alle aanwezigen deelnamen. De
eerste vraag riep bij zorgverleners associaties op van andere zorgsituaties. Er
werden voorbeelden genoemd waarbij volgens sommige verpleegkundigen
sederen en euthanasie zo dicht bij elkaar lagen, dat het moeilijk was het onder-
scheid goed te zien of om dat onderscheid uit te leggen. Wanneer spreken we
van sedatie, wanneer van pijnbestrijding? Wat is het verschil met euthanasie?
Veel middelen tot pijnbestrijding hebben een sederende werking. De vage
grens tussen sederen en euthanasie werd door de artsen erkend. Ook bij nabe-
staanden blijkt er soms onduidelijkheid over te bestaan. Nuij en Hoogerwerf
(2000, p.123) spreken over een 'schemergebied' tussen pijnbestrijding en
euthanasie: 'Door het leed te verzachten, draaglijk te maken opdat er ook ruim-
te ontstaat voor andere dimensies in het eindige bestaan van de patient - het
wezenlijke van de palliatieve zorg - bespoedigt de arts soms het sterven van de
patient. In dit schemergebied wordt sedert 1991 de term terminate sedatie
gebruikt.' Hoewel artsen in het overleg die dünne grens erkenden, is er vol-
gens hen ook een duidelijk verschil tussen sedatie en euthanasie. Het verschil
zit in de intentie. Sedatie kan worden ingezet als Symptomen niet voldoende
reageren op de behandeling en de patient ernstig lijdt. Het doel is dit lijden te
verlichten. Er vond discussie plaats over dit verschil, de intentie. Voorbeelden
passeerden de revue. De arts vertelde het verhaal van een patient waarbij niet
de lichamelijke pijn op de voorgrond stond, maar het psychisch lijden, veroor-
zaakt door een psychiatrisch verleden van de patient. Om dat lijden te verlich-
ten werd de patient gesedeerd. Ook in die situatie bleek het met name voor de
familie moeilijk om het onderscheid tussen sedatie en euthanasie te zien en te
begrijpen. Steeds, in alle voorbeelden en verhalen, resoneerde toch weer de
oorspronkelijke vraag: 'Wot is Het verschi/...'
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Uit de readies in de discussie rond deze vraag bleek dat zorgverleners de situ-
aties waarop de vraag van toepassing was, moeiteloos konden reproduceren,
inclusief wat dat voor henzelf als persoon betekende. 'Als net om een patient gaat
van wie ifc iveet dat hi; euthanasie nee/f gevraagd, vind ifc het moei/i/fcer om de juiste
dosering voor sedatie te berekenen en toe te dienen, juist omdat de grens soms zo vaag
iyfct", aldus een van de zorgverleners. De vraag bleef in de lucht hangen, het
antwoord niet helemaal overtuigend omdat het in de concrete situaties die wer-
den aangehaald toch steeds weer die vaagheid was die indruk maakte en vra-
gen opriep.

Bij vraag twee riep de term zielenpijn veel discussie op. Ook hier was de her-
kenbaarheid groot. Echter psychische nood, de pijn van de ziel, is moeilijk
meetbaar: 'Mensen geven dat over het a/gemeen niet duidefi/fc aan.' Als het om psy-
chische of spirituele pijn gaat, gebruiken patienten vaak beeiden of symbool-
taal (Van Orshoven, 1996; Prins, 1999). Deze Signalen opvangen en juist inter-
preteren is moeilijk, te meer als de het spreken voor de patient fysiek niet meer
goed mogelijk is. Daarom, zo kwam naar voren, is het altijd belangrijk je te ver-
diepen in de achtergrond van patienten:' We/ke Vermögens hee/t men in het ver/e-
den opgebouwd om met probiemen om tegaan?' Gesprekken met familie en infor-
matie van de huisarts kunnen aanknopingspunten zijn om de uitingen van de
patient te begrijpen. Ook in de literatuur over ethiek en palliatieve zorg wordt
de discussie gevoerd. De onbehandelbaarheid van existentieel en emotioneel
lijden lijkt moeilijker vast te stellen dan de onbehandelbaarheid van fysieke
pijn en Symptomen. Terminale sedatie om angst, verlatenheid of hopeloosheid
weg te nemen zou een makkelijke uitweg betekenen voor een complex pro-
bleem (Janssens, 2001, p. 144; Janssens e.a., 2002, p.8o, 81). De transparantie
en aanwezigheid van heldere criteria die bij euthanasie vereist zijn, zouden
aldus Janssens e.a. ook moeten gelden bij terminale sedatie.
Dat is ook de mening van de zorgverleners in het overleg. Naar aanleiding van
de vraag over de zielenpijn werden ervaringen en aandachtspunten naar voren
gebracht, die weer nieuwe vragen opriepen: 'Wanneer wordt bes/oten tot sedatie,
moeten ive dan niet veef meer en systematischer nagaan o/ive we! zorgvuidig genoeg
handelen?' Sedatie is dan wel niet bedoeld om het leven te bekorten, vaak is dat
wel het gevolg. Ook zal sedatie het bewustzijn zodanig verminderen, dat com-
municatie niet meer, of heel beperkt mogelijk is. Misschien heeft de patient
nog laatste wensen, wil hij nog iemand zien of spreken. De belangrijkste pun-
ten die zorgverleners noemden waren: Nagegaan moet worden o/de patient nog
laatste wensen hee/t; overJeg met het multidiscip/inaire team en met de huisarts; wees
je bewust over welke pijn het gaat; de zielenpijn van de patient, o/je eigen pijn als
zorgverJener; en aandacht voor a/scheidsritueJen.
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De Stelling 'het laten slapen als altematief aanbod voor mensen die euthanasie
vragen', werd in eerste instantie afgewezen: 'zo mag je dot nooit noemen.'
Opnieuw werden echter vragen opgeworpen, verbonden met eerdere ervarin-
gen. 'Het b/tj^ een Heike/ punt. Natuurhjfc gaat het niet aan de pomp maar hoger te
zetten om het /even te befcortew: het moet steeds om pi/nbestri/dinggaan.' Voor som-
migen was het geen probleem de laatste dagen te bekorten, maar niet iedereen
was het daarmee eens. De terminale fase is een breed begrip, het is een groot
verschil, zo werd gezegd, iemand te sederen die nog rondloopt, of wanneer het
gaat om de laatste dag(en).

De discussies werden afgerond om in een volgende bijeenkomst weer verder te
gaan. In deze eerste bijeenkomsten stonden 'de zorgvraag herfcennen'en Veront-
woordehjfcheid' centraal. De eerste fasen van Tronto's beschrijving van een
ethiek van zorg (Tronto, 1993). Aandachtigheid, zorg en verantwoordelijkheid
zijn echter niet voldoende. Er is behoefte aan beleid waarin de verantwoorde-
lijkheid en deskundigheid van zorgverleners tot uitdrukking kan komen. Een
beleid dat aansluit bij de praktijk, en dat regelmatig kan worden geevalueerd
en ter discussie kan staan wanneer nieuwe en vergelijkbare zorgsituaties daar-
om vragen.

7.4 Voorwaarden voor verantwoorde sedatie 207

De vervolgbijeenkomst vindt plaats in april 2000. Opnieuw een multidiscipli-
naire samenspraak van zorgverleners en management. Een van de hospice-art-
sen volgt inmiddels aan de Universiteit van Cardiff in Wales de opleiding
Palliative medicine. Zij maakt sedatiebeleid tot een van de speerpunten van
haar Studie. In het kader hiervan ontwerpt zij een vTagenlijst om na te gaan
welke regeis en normen in het hospice ten aanzien van sedatie in de praktijk
worden gehanteerd. Gedurende de periode februari tot en met maart wordt
aan zorgverleners gevraagd deze vragenlijsten in te vullen in die gevallen waar-
in sprake is van sedatie. In deze bijeenkomst Staat het resultaat hiervan op de
agenda. Aan mij opnieuw de taak dit ethisch beraad voor te bereiden en te
begeleiden.

Het blijkt dat in de periode februari tot half maart in het hospice 12 mensen
zijn overleden. Acht van hen hebben sederende middelen gekregen. De vra-
genlijsten werden deels wel, deels niet ingevuld. In de praktijk bleek het er
vaak niet van te komen extra tijd te investeren om, naast het normale rapporta-
gesysteem, andere lijsten in te vullen. In de discussie hierover werd opnieuw
stilgestaan bij de betekenis van sedatie. Wanneer spreken we eigenlijk van
sedatie? Kunnen we er een definitie van geven? Als aandachtspunt werd de
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sederende werking van andere medicijnen genoemd, middelen die niet zijn
ingezet om te sederen.
Definities werden met elkaar vergeleken (Schotsmans, 2000; Jonker, 2000),
praktijkvoorbeelden passeerden de revue. Zorgverleners brachten criteria naar
voren die zij terug wilden vinden in een definitie:
- Het niveau: sederen tot het niveau dat vereist is;
- Dat alle redelijke proportionele behandelingen zijn uitgeput;
- Dat het gaat om patienten van wie het levenseinde zeer nabij lijkt.

Naast het definieren van het begrip werd over normen gesproken, voorwaar-
den die belangrijk zijn voordat sedatie kan worden voorgesteld of ingezet. Ook
hierbij hadden praktijkervaringen van de verschillende zorgverleners een
belangrijke motiverende werking. Dit bleek uit de levendige discussie, waaraan
iedereen deelnam. Veel nadruk werd gelegd op de cruciale rol van communi-
catie: communicatie met de patient, met andere zorgverleners, en met de fami-
lie. Niet alleen aan het begin, om op basis van informed consent tot een beslis-
sing te komen, ook tijdens het proces blijft het afstemmen op de behoeften en
wensen van de patient, de observaties van andere zorgverleners en familie van
wezenlijk belang. Overeenstemming was er over het belang van nauwkeurige
rapportage van de bevindingen, als een van de instrumenten om in dat proces
de vinger goed aan de pols te kunnen houden. Hierbij werd opgemerkt, dat het
dan ook goed zou zijn, om aan de hand van die registraties regelmatig te eva-
lueren hoe de zorgprocessen verlopen zijn. Aparte formulieren echter, blijken
in de praktijk niet te werken. Besloten werd dat moet worden gezocht naar
inbedding in bestaande (rapportage- )systemen. Een actie die op het bordje van
de onderzoeker werd gelegd. Tevens werd mij gevraagd om de in de discussie
door zorgverleners naar voren gebrachte aanbevelingen en aandachtspunten,
te interpreteren en herdefinieren in een voorstel voor de normen en werkwijze
in geval van sedatie. Dit als aanzet voor het gesprek in het volgend overleg.
Hier werd een beroep gedaan op mijn rol van vertolker van de ervaringen en
indrukken die de verschillende zorgverleners over de praktijk van de zorg en
met name in het omgaan met moeilijke situaties als die van de heer Altena, in
het overleg liefen hören.

Hoewel de fasen in het zorgproces te onderscheiden zijn, zijn ze niet geheel
van elkaar te scheiden. Zo ook in dit beraad. Om gezamenlijk gedragen beleid
te ontwikkelen was het belangrijk dat elke stem werd gehoord en ieder van de
aanwezigen vrij was zijn of haar ideeen of zienswijze in te brengen. Een aan-
dachtspunt voor mij als onderzoeker en begeleider.
Centraal in deze derde bijeenkomst stonden de vragen van zorgverleners: wat
is sedatie? Welke normen zijn belangrijk? Hoe om te gaan met rapportage?
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Steeds werd teruggekoppeld naar de praktijk, de ervaringen, de vragen en pro-
blemen die deze deslcundigen in de discussie inbrachten. Zoals ook in het
zorgproces het inschatten van de zorgvraag en het daarop inspelen een voort-
durend afstemmen inhoudt met degene waarom het gaat, met het oog op kwa-
liteit. Ook in die praktijk is zaJ niet altijd in een gesprek duidelijk zijn hoe ver-
der te gaan. Het vervolg van het ethisch beraad wordt gepland in juni 2000.

7.5 Protocollen en registratie

De intentie zorg te verlenen, zelfs de aanvaarding van verantwoordelijkheid
daarvoor, maar dan te kort schieten in kwaJiteit, betekent uiteindelijk dat men
er niet in is geslaagd deze intenties waar te maken (Tronto 1993, p.133). Het
ethisch beraad van juni werd afgeblazen. Er was teveel aan de hand: drukte in
het hospice, mensen met vakantie, het management niet compleet aanwezig.
Kortom, voldoende reden om de bijeenkomst naar een later tijdstip te verplaat-
sen. Voor mij was dat een teleurstelling: Er was hard gewerkt, we waren al een
eind op weg, was er dan toch niet voldoende animo? Was ethiek toch niet zo
belangrijk als men zei? Of zag ik het proces te veel als mijn persoonlijke ver-
antwoordelijkheid, mijn missie die moest slagen? Wilde ik het proces toch
mijn richting op sturen? Ik realiseerde mij echter dat responsiviteit van de
methode nu juist betekent de ander serieus nemen. Ook al lijken sommige
uitingen tegendraads ten opzichte van intenties en verwachtingen. Ik besloot
rüstig af te wachten, het IZO te blijven volgen, aanwezig te blijven in de prak-
tijk. Beleidsbeslissingen vragen om voldoende draagvlak. Belangrijke besliss-
ingen nemen met een handjevol mensen zou voorbijgaan aan de intenties van
responsief beleid.

In de tussenliggende tijd maakte ik me nuttig door het initieren van overleg,
zoeken naar mogelijkheden van het registratiesysteem: welke vormen van regi-
stratie sluiten het best aan bij de gangbare dagelijkse verslaglegging van
patientengegevens door zorgverleners? Er was overleg met het hoofd van de
zorgverlening en met de interne systeembeheerder (computersysteem). De
opties die besproken werden waren:

1. Sedatie van terminale patienten wordt opgenomen in het protocollen-
boek'°.

10 Een protocollenboek is een voor zorgverleners toegankelijk naslagwerk, waarin werkwijze

voor regelmatig terugkerende handelingen en daarop betrekking hebbende situaties zijn

neergelegd.
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2. Het computersysteem wordt zodanig aangepast, dat er ruimte ontstaat voor
een apart venster Sedatie. Hierin wordt een vaste vragenlijst opgenomen.
Bij dagelijkse rapportage van patientgegevens, die per computer plaats-
vindt, hoeven dan weinig extra handelingen te worden verricht.

3. Toch een aparte vragenlijst, maar dan niet groter dan een A-4, op nemen in
het patientendossier.

Deze opties werden in het verpleegkundig overleg" in augustus besproken.
Daar koos men in eerste instantie voor geautomatiseerde verslaglegging, met
de computer dus. Men moest op dat besluit terugkomen, omdat het systeem
niet gebruiksvriendelijk genoeg bleek. In de toekomst, wanneer de mogelijk-
heid zieh voordoet het systeem aan te passen, wil men daarop alsnog overgaan.
Besloten werd om met de vragenlijst in het patienten dossier te gaan werken.
De voorlopig afgesproken werkwijze sedatiebeleid werd in het protocollenboek
opgenomen.
In September 2000 vond het vervolg van het beraad plaats.

7.6 Verslaglegging sedatie voorvallen

De bijeenkomst van September betekende een afronding van het sedatiebeleid
210 eri luidde daarmee ook een afronding van het veldwerk in het hospice in. In dit

overleg werd het verslag van de definitie van sedatie, het beleid en de werkwij-
ze, vastgesteld in eerdere besprekingen, systematisch doorgenomen om even-
tueel aan te passen en tot overeenstemming te komen.
Afspraken moesten worden gemaakt ten aanzien van de verslaglegging.
Vragen daarbij waren: Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Wordt het al in wer-
king gezette protocol geevalueerd na elk overlijden (in geval van sedatie)?
Ontbreken er belangrijke aandachtspunten? Hoe zou verslaglegging moeten
worden aangepast? Of gaat het goed zo? Wat vindt men van een evaluatie na
ongeveer drie maanden?

De definitie, waarover overeenstemming werd bereikt luidt:
Sedatie is: Het toedienen von medicamenten met een sederende u>erfcing met aJs doel
Het ver/icHten van Het tot dusver tHerapieresistent /i/'den, fwaarinj a/Ie andere moge-
hjfcHeden die befcend zj/n te kort scHieten) door ver/aging van Het bewustzyn tot Het
niveau dat vereist is voor een adequate iydensverJicHting.

Ten aanzien van de norm, de aandachtspunten en de werkwijze werd het vol-
gende vastgesteld:

11 Verpleegkundig-overleg is een maandelijks overleg tussen verpleegkundigen over procedures

en ervaringen.
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Sedatie kan worden toegepast bij therapieresistent lijden: Onbehandelbare
pijn, einstige vormen van misselijkheid en braken. Ook angst en onrust, ook
geestelijk lijden dat niet reageert op de aangeboden therapie valt hieronder.
De beslissing om tot sedatie over te gaan dient, Indien mogelijk, in multidis-
ciplinair verband te worden genomen. De mate van sedatie zal afhangen van
de mate van lijden. Indien een lichte mate van sedatie voldoende is, zal de
patient nog een zekere mate van bewustzijn behouden, cq. in Staat zijn tot
communicatie met zijn of haar omgeving. Naarmate zwaardere vormen van
sedatie noodzakelijk zijn om het lijden te verlichten, zal de mogelijkheid tot
communicatie ophouden. Wanneer de patient door de sedatie volledig buiten
bewustzijn is geraakt, zal hij of zij niet meer in Staat zijn vocht of voedsel tot
zieh te nemen. In dit geval kan de sedatie een bespoediging van de dood tot
gevolg hebben.

i. Overeenstemming was er over interdisciplinair overleg als eerste belangrij-
ke uitgangspunt voor sedatie. Bij het vaststellen van sedatiebeleid zijn
steeds verschillende disciplines betrokken. in het hospice waar het overleg
plaatsvond zijn dat bijvoorbeeld in ieder geval de arts(en), verpleegkundi-
gen, en de pastoraal werker. Afhankelijk van de patient en de situatie,
mogelijk aangevuld door overleg met andere disciplines.
Voorstel, effecten en reikwijdte van de sedatie dienen met patient en zijn of
haar directe naasten te worden besproken. Dit gesprek vindt bij voorkeur
plaats door de arts in aanwezigheid van een verpleegkundige. Dit omdat
het gaat om een medische handeling, waarbij de verpleging een belangrijke
rol speelt in de verdere uitvoering en begeleiding. In acute situaties, 's
nachts of in het weekeinde, kan het voorkomen dat de arts voor dit gesprek
niet beschikbaar is. De dienstdoende verpleegkundige neemt in een nood-
situatie niet zelf het besluit tot sedatie, dit moet steeds van te voren bespro-
ken zijn. Met andere woorden, er moeten afspraken zijn gemaakt over hoe
te handelen in een noodsituatie. Dit beleid moet helder zijn. Bovendien
moet een arts altijd te raadplegen zijn, ook 's nachts.
Ook kan het voorkomen dat er nauwelijks tijd is voor een gesprek of voor
het geven van informatie aan de patient en zijn naasten. In dat geval is het
geoorloofd achteraf deze informatie te verstrekken. Deze noodsituaties zo
veel mogelijk van te voren inschatten is belangrijk om te voorkomen dat het
van te voren informeren van patient en familie erbij inschiet.
Belangrijke aspecten die volgens zorgverleners in het gesprek aan de orde
dienen te komen, zijn:

- Het doel, de intentie van de sedatie: verlichting van het lijden. De diep-
te van de sedatie hangt samen met het effect ervan op de klachten;
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- Verschillen met euthanasie. Intentie en doel verschillen van euthana-
sie. Niet alleen voor de patient, maar vooral ook voor familie, de directe
naasten, is het belangrijk uit te leggen wat er gebeurt, wat mensen kun-
nen verwachten en wat het verschil is met euthanasie. In sommige
gevallen kan het juist bedreigend zijn de term euthanasie te noemen.
Indien dit aspect niet besproken wordt met de patient en zijn of haar
familie, dan is het belangrijk dit schriftelijk te registreren: 'niet over ver-
schil met euthanasie gesproken';

- Overleg over de mogelijkheid de medicatie intermitterend toe te die-
nen: bijvoorbeeld in dag- en nachtritme;

- Bespreken van neveneffecten, de bijwerkingen: minder of geen com-
municatie meer mogelijk, minder of geen drinken en/of eten verkort
het leven.

Op basis van dit gesprek dient er sprake te zijn van 'informed consent';
patient en/of eerste contactpersoon weten waar zij voor kiezen en aanvaar-
den de consequenties.
Voordat de sedatie wordt ingezet, zal worden nagegaan in hoeverre patient
en/of directe naasten behoefte hebben aan bepaalde rituelen, een gesprek
met een geestelijk begeleider, het sacrament van de zieken, een biecht, of
andere zaken. De sedatie zal het bewustzijn vertagen en dus de communi-
catie op z'n minst bemoeilijken. Wellicht wil de patient, voordat het zover
is, nog afscheid nemen van bepaalde dierbaren, wachten op de overkomst
van familie of vrienden. Het is van belang hiervoor de ruimte te bieden als
dat enigszins mogelijk is.

Bij de feitelijke start van de sedatie, meestal door de verpleegkundige, is het
van belang nogmaals Stil te staan bij de vraag of de patient nog steeds ach-
ter de beslissing tot sedatie Staat. Een controle op in/ormed consent dus.
Gedurende de sedatie dient regelmatig te worden geobserveerd en gecon-
troleerd of de toegediende medicamenten het gewenste effect hebben.
Tenminste eenmaal in elke dienst gaat de verpleging na of de Symptomen,
die aanleiding vormden voor de sedatie nu afwezig zijn, of teruggebracht
tot een draaglijk niveau. Hiervan wordt schriftelijk verslag gedaan, ook als
alles is zoals het was bedoeld. Wanneer sedatie onvoldoende effect heeft,
dient te worden overlegd met de dienstdoende arts over aanpassing van de
medicatie. Dit overleg met de arts wordt ook schriftelijk vastgelegd, ook als
is besloten om de arts niet te raadplegen.

Wanneer de aanpassing van de medicatie de tevoren afgesproken reikwijd-
te overschrijdt, dient opnieuw te worden overlegd met de patient of met de
eerste contactpersoon. Dit overleg dient ook geregistreerd te worden.
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6. Norm-evaluatie: na overlijden van de patient altijd de norm toetsen: hoe is
het proces verlopen, zijn alle aspecten van de norm steeds aan de orde
geweest, is observatie van de patient en verslaglegging steeds voldoende en
adequaat geweest, was de communicatie met team en familie in orde?

7.6.1 Terugfcerende fragen /n net ocer/eg

Discussie ontstond opnieuw over wanneer nu precies van sedatie wordt
gesproken. Verpleegkundigen vinden dat het in de praktijk niet altijd even dui-
delijk is wanneer het over sedatie gaat of over nog behandelbare symptoombe-
strijding.
Afgesproken werd":
- Van sedatie wordt gesproken als het de bedoeling is te sederen;
- De arts schrijft voor, de arts is steeds degene die in voorkomende gevallen

moet aangeven dat het om sedatie gaat;
- Bij twijfel (juist in die grensgebieden waar over symptoombestrijding

wordt gesproken) moet de verpleegkundige de arts vragen: 'Wat zijn we aan
het doen? Is dit sedatie?'

- Gaat het om sedatie in de laatste paar uur van het leven van de patient, dan
is het protocol niet van toepassing

Steeds weer in het overleg kwam de vraag naar voren wanneer precies van
sedatie wordt gesproken. Ondanks het gezamenlijk definieren van het begrip
en terugkerende uitleg over het verschil met symptoombestrijding en euthana-
sie. Zorgverleners geven aan dat de praktijk vaak toch niet zo duidelijk is.
Pijnbestrijding, verandering, verhoging van middelen heeft vaak een sederen-
de werking zonder dat in al die situaties wordt gesproken of gesproken zou
moeten worden van terminale sedatie. Als patienten zijn overleden stelt men
zieh achteraf soms de vraag, was dit nu sedatie of niet? Blijkbaar is niet alleen
de grens tussen euthanasie en sedatie vaag, ook tussen adequate pijnbestrij-
ding en sedatie lijkt een schemergebied te bestaan.

Gezegd werd dat het verschil zit in de bedoeling, de intentie waarmee sedatie
wordt ingezet. Een verschil volgens Nuij en Hoogerwerf (2000) tussen laten

12 Uitgaande van de vastgcstelde definitie van sedatie, deze blijft gehandhaafd: Het toedienen

van medicamenten met een sederende werking, met als doel het verlichten van het tot dus-

ver therapie resistent lijden, (waarbij alle andere mogelijkheden die bekend zijn te kort schie-

ten) door verlaging van het bewustzijn tot het niveau dat vereist is voor een adequate lij-

densverlichting.
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sterven en doen sterven, uiterst vaag dus menen zij. Zij refereren aan eerdere
discussies in de medische ethiek over het zogenaamde 'dubbel effect', waarbij
ervan wordt uitgegaan dat de lijdensverlichting het goede en het mogelijk eer-
der sterven, het siechte effect is. Zij noemen de argumentatie waarin het siech-
te effect van de handeling wordt geaccepteerd omdat het goede effect ervan
groter is, 'ethische acrobatie' en wijzen dat af. Zij komen tot de condusie dat
het begrip 'intentie' als moreel motief onhanteerbaar en overbodig is als legiti-
matie van het medisch handelen. 'Wanneer besloten wordt tot terminale seda-
tie, dan heeft dat slechts een betekenis: er is geen ander normaal medisch han-
delen meer effectief om het lijden te verminderen of op te heffen. Het is als het
ware de bodem van palliatieve zorg' (Nuij en Hoogerwerf, 2000, p. 123). Wat
terminale sedatie tot buitengewoon medisch handelen maakt, is dat de inzet
ervan meestal gepaard gaat met dehydratie: de patient kan in gesedeerde toe-
stand niet drinken, krijgt geen vocht toegediend en zal daardoor eerder komen
te overlijden. Op die manier is er eigenlijk geen (moreel) verschil tussen eutha-
nasie en sedatie. Ook euthanasie is buitengewoon medisch handelen, een han-
delen dat in de wereld van de palliatieve zorg veelal wordt afgewezen'\
Janssens (2001, p. 142); Janssens e.a., 2002) gaan hierop in en beargumente-
ren de morele aanvaardbaarheid van het eventueel eerder overlijden (siecht
effect van sedatie) en de morele ongelijkwaardigheid van euthanasie en termi-
nale sedatie aan de hand van regelethische criteria:

- De handeling zelf moet moreel goed often minste moreel neutraal zijn;
- De handelende persoon mag het siechte effect niet beogen, maar mag dit

slechts tolereren. Indien het goede effect bereikt kan worden zonder dat het
siechte effect optreedt, moet de handelende persoon zo handelen;

- Het goede effect moet direct door de handeling worden veroorzaakt;
- Het goede effect moet voldoende gewenst zijn om te compenseren voor het

optreden van het siechte effect.

Het geintendeerd doden (euthanasie) wordt gezien als prima _/üae moreel
siecht, het toedienen van sederende middelen om het lijden te verlichten dient
hiervan te worden onderscheiden aldus deze auteurs. De intentie is volgens
deze principes relevant voor de moraliteit van de handeling. Beaamd wordt dat
dit een grond kan zijn voor vaagheid en misverstanden. Intenties zijn moeilijk

13 In de oorspronkelijke hospice-beweging werd (en wordt) euthanasie uitgesloten. 'De dood

uitstellen noch versnellen', is daar het uitgangspunt. In het recent versehenen Handboek

palliatieve zorg (Maarssen, 2002) wordt afstand genomen dat het idee dat euthanasie en

palliatieve zorg elkaar zouden uitsluiten. 'Binnen een goede palliatieve zorg kan euthanasie

als mogelijkheid zeker aan de orde komen' (Dekkers, 2002 p. 73).
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te controleren en ook kunnen er meerdere intenties naast elkaar bestaan:
zowel de intentie om het lijden te verzachten als de intentie om de dood te
bespoedigen. Dit is echter een onvoldoende argument om te zeggen dat inten-
ties er niet toe doen. Er is toch een vorm van controle mogelijk, namelijk door
te kijken naar de aard van de handeling: Verhouden de middelen zieh tot het
doel? 'Het voortdurend ophogen van morfine-dosis zonder de diepte van de
sedatie en de conditie van de patient in acht te nemen zou niet overeenstem-
men met de intentie van sedarie en zou dan inderdaad gelijk zijn aan euthana-
sie, waarvoor wettelijk vastgelegde zorgvuldigheidscriteria in acht genomen
dienen te worden' (Janssens, 2002, p.8o). Sedatie zou in dit geval een schijn-
oplossing zijn voor euthanasie. Ook het argument van dehydratie, als zou dat
bijzonder medisch handelen zijn vergelijkbaar met euthanasie, wordt van de
hand gewezen met een beroep op het oorspronkelijke uitgangspunt van pallia-
tieve zorg de dood noch te willen bespoedigen, noch te willen uitstellen:
'Dehydratie dient opgevat te worden als het afzien van een levensverlengende
handeling. Kunstmarige toediening van vocht (in terminale fase) kan een aan-
tal nadelige gevolgen hebben en wordt binnen de palliatieve zorg beschouwd
als ongewenst medisch handelen. Slechts in een klein aantal gevallen is vocht-
toediening gerechtvaardigd evenals het onderbreken van sedatie bijvoorbeeld
wanneer de patient levensverlenging van belang acht om van mensen, bijvoor-
beeld familie uit het buitenland, afscheid te kunnen nemen (Janssens e.a.
2002, p. 81; Broeckaert en Nünez, 2002).

Deze discussie uit de literatuur vindt een voedingsbodem in een praktijk, waar
pijnbestrijding en bijwerkingen daarvan, sedatie en de vraag om euthanasie
zorgverleners doen worstelen met de confrontatie met die soms dünne grens
hissen gewenst en ongewenst, tussen moreel aanvaardbaar en niet aanvaard-
baar handelen. Uitmondend in de terugkerende vraag die in het overleg steeds
opklonk: wanneer precies is of was er sprake van sedatie?

7.6.2 Reg/'strot/e

Overeenstemming was er over het belang van registratie. Registratie komt
tegemoet aan de behoefte aan transparantie van criteria en van intenties ten
aanzien van terminale sedatie. Een norm als richtlijn voor zorgvuldig handelen
in geval van sedatie van terminale patienten Staat of valt met een zorgvuldig
omgaan met en registreren van zaken die zijn afgesproken. Een zorgvuldig-
heid die in relatie gezien kan worden met het concept van responsiveness, maar
waarvoor tegelijk een belangrijke voorwaarde ontbreekt. Tronto's morele con-
cept van responsiveness implieeert een actieve rol van degene die zorg ontvangt.
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Van een actieve inbreng van de patient in gesedeerde toestand kan echter geen
(of nauwelijks) sprake zijn.
Het is heel moeilijk de praktijk in een keurslijf van een protocol te passen. De
praktijk, de individuele siruaties en onverwachte gebeurtenissen spelen hun
rol en laten hun sporen na. Daarom is de omgekeerde beweging ook belang-
rijk: de spiegeling, steeds opnieuw, van de praktijk aan de norm, aan het vast-
gelegde en overeengekomen protocol. Nieuwe ervaringen kunnen hier nieuwe
elementen aan toevoegen. Op die manier wordt dat protocol een levend instru-
ment voor zorgvuldig en professioneel handelen en blijft het bijdragen aan
kwaliteit van zorg. Registreren wat er is gebeurt, is daarbij van grote betekenis.
Zonder het vastleggen van feiten is het vaak moeilijk achteraf te bepalen wat er
precies is gezegd, wie gelnformeerd of geraadpleegd is en hoe de patient
reageerde op de behandeling.

Het voorstel om regelmatig het beleid te evalueren werd gesteund. Een periode
van drie maanden was te kort. Na een half jaar terugblikken, leek een betere
optie. Initiatieven daartoe zouden de verantwoordelijkheid zijn van manage-
ment en zorgteam.
Dit vierde overleg betekende een afronding van de groepsbijeenkomsten.
Bijeenkomsten die, geinitieerd door het management, op uitdrukkelijk ver-
zoek van zorgverleners werden georganiseerd. De motivatie van zorgverleners
droeg bij aan een proces waarin deelnemers actief bijdroegen aan de discussies
die werden gevoerd. Zowel management als zorgverleners gaven aan de dis-
cussies als zeer zinvol te ervaren.

7.7 Follow-up, beleid in de praktijk

Hoewel het veldwerk al enige tijd was afgesloten, bezocht ik half januari 2001
het hospice opnieuw met de vraag hoe het beleid in de praktijk verliep. Ik kreeg
de gelegenheid om patie'ntendossiers, waarbij sprake was van sedatie te bestu-
deren om te zien hoe het proces was verlopen. In een van de drie siruaties werd
volgens protocol het formulier dagelijks ingevuld. Desondanks werd in die
situatie de familie (te) laat gelnformeerd over aanpassing van de medicatie. In
de andere twee dossiers bleef registratie achter en was bovendien in een van
die siruaties niet duidelijk of het eigenlijk wel om sedatie ging. Niet goed kon
worden nagegaan in hoeverre recht werd gedaan aan de morele kwaliteit van
responsiveness.

De evaluatie riep een aantal vragen op. Enerzijds inhoudelijke vragen, die ik
met de evaluatie aan het management toestuurde, maar ook vragen ten aan-
zien van het proces van beleidsontwikkeling dat ik in het voorafgaande jaar had
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begeleid. Het ging om knelpunten die in de gesprekken over het beleid steeds
weer opnieuw werden ingebracht, zoals de vraag: 'Wanneer sprefcen ive nu eigen-
fy'fc van sedatie?' een vraag die samenhangt met het soms moeilijke onder-
scheid tussen pijnbestrijding en inzet van middelen voor de sederende wer-
king ervan. Uit de beperkte registratie bleek dat de voorgestelde manier van
verslaglegging niet goed werkte. In twee van de drie dossiers stellen verpleeg-
kundigen vragen bij het gevoerde beleid en wordt de wens neergelegd dit bin-
nen het team te evalueren.

7.8 Moreel beraad

Hoewel de uitkomst van deze follow-up mij prikkelde om met de praktijk in
gesprek te blijven, nieuw (vervolg van) overleg voor te stellen en verder te pra-
ten, bleef het hierbij. En ik zoek naar antwoorden op de vraag waarom toch
steeds de regelethiek domineert in het omgaan met vragen die voortkomen uit
zorgethische betrokkenheid, vragen die tegen de systeemdruk in worden
gesteld. Terugkijkend op de hele discussie over sedatie vraag ik me af of het niet
te veel een technische discussie is geworden, waarin het vooral ging om het
onderscheid pijnbestrijding, sedatie, euthanasie. In dat opzicht lijkt de praktijk
een afspiegeling van de theoretische beschouwingen met betrekking tot sedatie
en euthanasie. Ook daar gaat het om argumenten over de medische noodzaak
of morele laakbaarheid van wel of niet toedienen van vocht. En over de vraag of
de intentie, de bedoeling waarmee tot sedatie wordt besloten, van invloed is op
de morele status van de handeling. Om aan te geven dat de grens tussen eutha-
nasie en sedatie flinterdun, bijna verwaarloosbaar is. De patient, de heer Altena
en zijn complexe zorgsituatie, verdwijnen uit het zieht. Om de zorgethiek meer
kans te geven zou de concrete situatie meer in beeld moeten blijven. Dit kan
door bijvoorbeeld de vragen die in het overleg naar voren komen te blijven ver-
binden met die zorgsituatie, die aanleiding was voor de samenspraak.
Het is interessant dit te relateren aan de ervaringen en lessen uit het IZO. In
dat wekelijks overleg ging het niet enkel om ethische aspecten. Maar wanneer
ethische vragen opklonken waren deze steeds verbünden met concrete situ-
aties en de zorg voor individuele patienten. Juist in die concrete situaties krij-
gen regeis nieuwe betekenis of kan herziening van die regeis ter sprake komen
(Nussbaum, 1998, p.20). Beleid, protocollen en regeis staan verder af van de
concrete werkelijkheid, die zieh in zoveel verschallende situaties voordoet. Het
zijn belangrijke, zelfs noodzakelijke hulpmiddelen voor het handelen in het
algemeen, maar vragen om interpretatie per situatie, aldus Nussbaum.
Dat in ethische discussies in het IZO en in de schriftelijke reacties op de vra-



Zorg op de grens

gen uit de praktijkverhalen de regelethiek vaak de doorslag geeft, is deels te
begrijpen uit het houvast dat regels en principes bieden. In een rationele afwe-
ging wordt duidelijk hoe te handelen. In crisissituaties is het vaak ook van
belang handelend op te treden, te weten wat moet worden gedaan. De princi-
pebenadering sluit aan bij de systeemwereld, die anders dan de beleefde erva-
ringen, een rationele werkelijkheid vertegenwoordigt. Ook traditie speelt een
rol. De medische ethiek is van oudsher verbunden met het hippocratisch uit-
gangspunt van weldoen en niet schaden, waarbij in de beoordeling van wat
juist en goed is een belangrijke rol is weggelegd voor de medicus. De ontwik-
kelingen van de moderne tijd hebben autonomie, het zelfbeschikkingsrecht
van patienten een zwaar accent gegeven.

Ondanks die systeemdruk lijkt in het IZO toch meer ruimte te zijn voor de
beleving, de emoties en vragen die in concrete ervaringen een rol spelen. Meer
dan in de bijeenkomsten over sedatiebeleid. Daar verdween de concrete erva-
ring die aanleiding was voor het overleg naar de achtergrond. Een moreel
beraad zoals Verkerk (2000) bepleit, vraagt dan ook niet alleen een communi-
catief klimaat waarin de verschillende perspectieven ruimte krijgen voor reflec-
tie en overleg in het zoeken naar wat juist en goed is in moeilijke situaties. Net
zo belangrijk is het dat die situaties in de discussie centraal blijven staan. Juist
in de concrete ervaringen komt de kwetsbaarheid van individuen (zorgverle-
ners en patienten) aan het licht en krijgt de spanning tussen systeem en leef-
wereld woorden in vragen die daaruit opklinken. Troge vragen zoals Kunneman
(1999) ze noemt, die steeds weer opborrelen en oproepen tot reflectie. De
mogelijkheid die het IZO biedt spontaan ethische vragen of ervaringen in te
brengen, komt hieraan tegemoet. Hierdoor ontstaat ruimte voor emoties en
kwetsbaarheid, ruimte om zieh in te leven in het verhaal dat verteld wordt over
concrete ervaringen en het effect daarvan op mensen.

Ik denk terug aan het verhaal waarmee het boek begint, de moeilijke laatste
levensperiode van mijn oude vriend. Vragen rond het levenseinde gaan altijd
over kwetsbaarheid. Het zijn existentiele vragen waar vaak geen definitief ant-
woord op is. Regels en protocollen geven houvast, maar geen antwoord op die
kwetsbaarheid.

De gnj'ze medebroedm
mijden het lyiien
in hun midden,
zac/it/es schui/e/en zy
er aan voorinj,
dc ogen neergeslagen
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a/s in
om het angstig voorgevoeJ
von ivanneer tre/t net my.

De snelle ontwikkelingen in de (medische) wetenschap en medische mogelijk-
heden, hebben in de Westerse wereld bijgedragen aan een groeiende behoefte
om alles als beheersbaar en oplosbaar te beschouwen. Problemen die niet te
overzien zijn, werden tot kleine stukjes verbrokkeld, tot kleine problemen die
wel oplosbaar zijn (The, 1997a, p.277). Wat blijft liggen zijn de diepste vragen,
verbonden met kwetsbaarheid, eenzaamheid. Vragen voorbij techniek, over
zin van leven en lijden. Misschien hebben we dan ailemaal wel de neiging om
het hoofd te buigen. Misschien is dat beter dan met regeis en protocollen in de
hand en steunend op de retoriek over een al dan niet zachte dood, te denken op
die manier uiteindelijk alle antwoorden vinden. De zorgethiek biedt handvat-
ten hoe het anders kan. Tegelijk is het geen panacee tegen alle spanning die de
dwang vanuit de Systemen uitoefent op leefwereldervaringen en behoeften.
Zorgethiek kijkt niet zozeer naar de, ook noodzakelijke, regeis van de organi-
satie en het systeem waarvan die deel uitmaakt, maar naar de behoeften van
het individu. Zij vraagt niet alleen aandacht voor rationele maar ook voor exis-
tentiele vragen en emoties. Door dit perspectief meer ruimte te bieden, kan de
complexiteit van de palliatieve zorg meer zichtbaar worden gemaakt.
Zorgverleners en patienten maken deel uit van het systeem. Tegelijk hebben
zij eigen levensopvattingen, eigen emoties en waarden. Zij zijn de schakels
tussen systeem en leefwereld.

Communicatie en reflectie kunnen bijdragen aan kwaliteit van zorg, maar
even belangrijk is het zieh te realiseren dat lang niet alles (met woorden) kan
worden gezegd. Waar woorden niet wenselijk of mogelijk zijn, beschikken
mensen over Vermögens te zoeken naar andere bronnen, andere vormen om
contact te leggen met elkaar en in steeds wisselende zorgsiruaties af te stem-
men op de zorgvragen van patienten binnen een team van zorgverleners.

Ontelbaar dünne rimpels
diep gefcer/d in zi/n gezicht
dat ze/^ siapend
zo voi droe/heid is.
Geivonde, dünne handen
zoefcen stuurioos in de /weht,
hy hee/t geen woorden meer
voor ons, al/een zy'n
en die zucht.
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Het resultaat van het onderzoek waarin het gesprek centraal stond, is beschei-
den. Het is de bedoeling en de verwachting dat de ervaringen en beschreven
processen uit de onderzochte praktijk herkenning zuUen oproepen in andere
zorgpraktijken. Dit herkennen kan aanleiding zijn in de eigen praktijk het
gesprek voort te zetten in het streven naar kwaliteit van zorg waarin ethiek een
vanzelfsprekende plaats heeft.

7.9 Samenvatting

In horizontale kwaliteitszorg worden alle regelingen, afspraken en procedures,
die voor een goed functionerend kwaliteitssysteem noodzakelijk zijn, zo veel
mogelijk ingebed in relaties, die communiceren op basis van gelijkwaardig-
heid, betrokkenheid en openheid voor de waarde en inbreng van de ander
(Kunneman, 1998, p.127). In dit hoofdstuk werd een dergelijk proces beschre-
ven. Beschreven wordt hoe aan de hand van een zorgsituatie die voor verschil-
lende zorgverleners erg moeilijk was, in een gezamenlijk communicatief pro-
ces nieuw beleid werd ontwikkeld. Het proces nam, verspreid in de tijd, bijna
een jaar in beslag. Dat een dergelijk communicatief proces, waarin manage-

ment en zorgverleners samenwerken, ook gezien kan worden als een zorgpro-
220 ces blijkt uit de onderscheiden fasen: aandachtigheid, verantwoordelijkheid,

deskundigheid en responsiveness. Er kunnen vraagtekens worden geplaatst bij
de kwaliteit van de communicatie. Hoewel de sfeer open was, en er volop gele-
genheid werd geboden voor uitwisseling van standpunten, ervaringen en des-
kundigheid, bepaalden regelethische argumenten de richting van het beleid.
De vaagheid van de grens tussen pijnbestrijding en sedatie en tussen sedatie
en euthanasie werd niet volledig opgehelderd. Tegelijk nam dat onderwerp, de
grens tussen het een en het ander, in het overleg de meeste ruimte in. Het
bleek een steeds terugkerende vraag van (verpleegkundige) zorgverleners in
het overleg. Om criteria en inhoud van sedatie zo transparant mogelijk te
maken, werd het van belang geacht afspraken te maken over registratie van
afspraken, afstemmen en aanpassen van medicatie wanneer tot sedatie wordt
besloten. In een eerste evaluatie van beleid bleek zowel ten aanzien van regis-
tratie als ten aanzien van de vraag wanneer het nu precies om sedatie gaat,
onduidelijkheid. De zorgethische vragen van waaruit het overleg gestart was,
werden regelethisch opgelost. De verklaring van de constatering dat regele-
thiek domineert, moet deels worden gezocht in de in de moderne tijd gegroei-
de behoefte om alles als beheersbaar en oplosbaar te beschouwen. De snelle
ontwikkeling van de medische wetenschap heeft daaraan ook bijgedragen.
Daarnaast bieden regels en protocollen houvast in moeilijke situaties. De daar-



7 Ethisch kwaliteitsbeleid

mee verbonden rationele benadering, het afwegen van in geding zijnde princi-
pes, verdringt zorgethische aspecten die meer met de leefwereld en relationele
betrokkenheid zijn verbonden. In het proces van beleidsontwikkeling ver-
schoof de concrete zorgsituatie die aanleiding was voor het overleg, naar de
achtergrond, waardoor de discussie meer en meer werd toegespitst op het vast-
leggen van regels en protocollen. Voor een moreel beraad waarin juist de con-
crete ervaringen centraal staan, biedt het IZO een beter klankbord.
Het ontwikkelen van sedatiebeleid was tevens afronding van het onderzoek.
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/k zou je zacht/es
op een ivo/fcje willen /eggen
dan hieW ifc je nog even by de hand
en a/s je ivegvoer
hoe/de je niets meer te zeggen,
ga dan maar sue/
naar het beloojae /and.

ßeneden zie je ons
nog even b/ijven.
wet is wat stiller hier, , , .
dat doet een beetje pijn
maar fci/'fcend naar de
ivitte ivo/ken iveet ik
dat je er tegehjk ook nog zult zi/'n.

/k zai het dan ook vast niet fcunnen laten
zo nu en dan nog eens met je te praten.

In de voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van een palliatieve zorg-
praktijk. Met name werd stilgestaan bij de ethische dimensie daarvan. Het
begin van het boek, tevens begin van mijn zoektocht, was een concrete zorgsi-
tuatie. Een persoonlijke ervaring waarin zorgbehoefte en fysieke afhankelijk-
heid stuitten op muren van onbegrip en rancune. Een situatie waarin de weg
naar kritische zelfreflectie leek geblokkeerd waardoor de bewoner, tevens
patient, maar ook de betrokken zorgverleners, in een isolement verkeerden.
Een situatie die bij sommigen diepe emoties losmaakte, anderen min of meer
onberoerd liet.
Om de praktijk inzichtelijk te maken en concrete situaties te verhelderen, wer-
den theoretische perspectieven ingezet. De spanning tussen systeem en leef-
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wereld en de drive van mensen om de morele uitgangspunten herkenbaar en
bespreekbaar te houden, werden beschreven en aan de hand van praktijkvoor-
beelden uit de palliatieve zorg geconcretiseerd. De verschillende benaderingen
van zorgethiek en regelethiek werden voor het voetlicht gebracht en gerela-
teerd aan de genoemde systeem - leefwereld spanning. Doel van het onderzoek
was een bijdrage te leveren aan de praktijk en de theorie van de palliatieve zorg
door het beschrijven en verhelderen van ethische probleemsituaties in praktijk
van de palliatieve zorgverlening en het zoeken naar handreikingen voor men-
sen die hiermee te maken hebben. Gezocht werd naar vormen van communi-
catief overleg en ethische reflectie die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van
de palliatieve zorg en aan het veiligstellen en verder ontwikkelen van de eigen-
heid van deze zorg.

In dit slorwoord zal ik stilstaan bij wat het onderzoek en de wijze van benade-
ring heeft opgeleverd. Daarbij zal worden ingegaan op hoe de theoretische
perspectieven: maatschappijtheorie, ethiek en grondslagentheorie hebben bij-
gedragen om de praktijk inzichtelijk te maken en de spanning waar zorgverle-
ners in die praktijk mee worden geconfronteerd te verhelderen. Ook zal wor-
den ingegaan op de responsieve methode en de mogelijkheden die deze
methode biedt om met de praktijk in gesprek te gaan.

224
Systeem-leefwereld spanning in palliatieve zorg

De ontwikkeling van wetenschap en techniek in de moderne tijd, die gepaard
ging met steeds verdergaande specialistische kennis en praktijken, heeft geleid
tot Subsystemen met hun eigen taal en rationaliteit, waarin het alledaagse, de
vanzelfsprekende leefwerelddimensie, nauwelijks toegang heeft. Belangrijke
en ingrijpende levenservaringen waar mensen mee worden geconfronteerd,
zoals handicaps, ziekten en sterven, raakten uit het zieht door de ontwikkeling
van specialistische voorzieningen met eigen kennis, met regels en opvattingen
om die voorzieningen in stand te houden en verder te ontwikkelen. Het delen
en uitwisselen van ervaringen en gevoelens over wat het betekent te worden
geconfronteerd met die bestaansknopen werd minder vanzelfsprekend en het
praten over gevoelens en zingeving gelnstitutionaliseerd. Mensen leerden deze
te verwoorden in de taal van het vakgebied van hulpverleners en voor oplossin-
gen werd gekeken naar de technische mogelijkheden en bureaucratische voor-
zieningen (Habermas, 1987; Begeman, 1995; Kunneman, 1999; Giddens,
2001). Secularisering en ontkerkelijking als gevolgen van individualisering en
de rationaliseringsprocessen van de moderne tijd droegen ertoe bij dat collec-
tieve antwoorden op zingevingsvragen en emotionele gebeurtenissen minder
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toereikend of beschikbaar werden. Hoewel genoemde ontwikkelingen hebben
bijgedragen tot emancipatie, bevrijding van op hierarchie berustende vormen
van onderdrukking en macht, creeerden ze ook een vacuum door onmacht en
gebrek aan gemeenschappelijke kaders om te reflecteren op die leefwereldi-
mensies.

De ontwikkeling van de palliatieve zorg in Nederland, maar uiteraard ook
elders in de wereld, is te begrijpen als tegenbeweging van mensen uit de
gezondheidszorgpraktijk, humanistische en religieuze organisaties die zieh
niet langer konden vinden in de zorg voor stervenden in ziekenhuizen. Waar
het accent in ziekenhuizen lag op behandelen en genezen, werd er in de pallia-
tieve zorg voor gepleit zorg en kwaliteit van leven centraal te stellen. Zorg, niet
alleen gericht op de fysieke aspecten maar een 'totale zorg', waarin gelijkwaar-
dige aandacht is voor emoties, zingeving en sociale aspecten.
In kleinschalige zorgvoorzieningen als hospices en 'bijna-thuishuizen' werd
deze zorg geboden en verder ontwikkeld. Hoewel ontstaan uit onvrede met het
systeem, kan ook de palliatieve zorg niet buiten het systeem functioneren. Om
beschikbaar te kunnen zijn voor mensen die deze zorg nodig hebben, is struc-
turele financiering nodig, en regels en procedures om de zorg te organiseren
en voor de toekomst te waarborgen. Besef van de spanning die de rationaliteit,

de taal en regels van het systeem waarvan de zorg voor haar voortbestaan nood-
zakelijkerwijs deel uitmaakt, met zieh meebrengt en waardoor de juist zo »».
belangrijk gevonden leefwerelddimensie onder druk komt te staan, is een van
de inzichten die geleerd kan worden uit de ontstaansgeschiedenis van de pal-
liatieve zorg. Om de systeemdruk binnen de palliatieve zorg niet te hoog te
laten oplopen lijkt het zieh bewust zijn van normatieve uitgangspunten en de
noodzaak hierop te blijven reflecteren een belangrijke opdracht.

In de gesprekken met zorgverleners over hun motivatie om juist voor de pal-
liatieve zorg te kiezen komt de systeem-leefwereld spanning tot uitdrukking
evenals de behoefte daaraan te ontsnappen door voor deze vorm van zorgverle-
ning te kiezen:

/it heb hier het meest het gevoe! dat ifc fcan doew voor de mewsew u>at ik oofc echt
voor ze wii doen. Dat ifc zorg lean biedew u>aar ife oofc echt achter sta. £n: /k
vind het ideaaJ om met z'w a/Zew in iedergevaJ te proberen om i<;mami nog juist
dat te geven, ivat hi; eigenli/fc zeJ/nog wiJ (verpieegkundige, hospice).

/k ben we! a/gefcnapt op de 'ivi/fc' van nu, want daar iigt mi/'n hart nog u>e/ hoor.
AJIeen niet zoais het nw moet, met een stopwatch längs stervende mensen. /k
kan het niet meer verkopen (verpieegfcundige, hospice).
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Het fcieinschaüge trofc me heei erg aan, maar oofc de wetenschap dat je hier zorg
fcuwt verZenen op een manier ivaar my'n Hart nog steeds fei/ Zag. De ti/ds/äctor
speeZt daar een belangnjfc ro/ in, want dat vind je in de insteüingen niet meer
(verpZeegfcundige, hospice).

Besef van drijfveren en normatieve uitgangspunten alleen levert nog niet de
ideale praktijk op. Ook dat werd in het onderzoek duidelijk. Zorgverleners
staan tussen systeem en leefwereld in. Ze kennen de verhalen van de aan hun
zorgen toevertrouwde patienten, zijn betrokken bij hun wensen en behoeften,
tegelijk maken zij deel uit van een organisatie met regels en professionele
opvattingen en taalgebruik. Zorgverleners, betrokken bij de leefwereld van
patienten moeten vaak systeemregels volgen. Voorbeelden van hoe die span-
ning in concrete situaties zichtbaar wordt en druk uitoefent op relarionele
betrokkenheid, hoe die spanning emoties en vragen oproept, kwamen in het
IZO en in de gesprekken met zorgverleners regelmatig aan de orde. Ook de
vragen over privacy voor patient en familie en het gevoel te kort te schieten,
hebben te maken met de spanning tussen systeemeisen en leefwereldverwach-
tingen. Een van de tragische kanten van de zorgpraktijk is de confrontarie met
tegenstrijdige verplichtingen. Een besef dat soms ook het handelen verlamt.
Tegenstrijdige verwachtingen en verplichtingen maken duidelijk dat rationele

226 afwegingen en regels niet alle problemen oplossen. Een inzicht dat wordt uit-

gewerkt door Nussbaum (1986). Zij vat ethiek op vanuit de alledaagse ervarin-
gen en overtuigingen. Niet de abstracte regels zijn uitgangspunt maar relatio-
nele betrokkenheid, geen theoretisch engagement maar betrokkenheid op de
praktijk, de verhalen, emoties en belevingen van mensen die daarin een rol
spelen.

Jfc vind net u>el eens moeilijfc als mensen hun intiemste dingen aan my verteZd
hebben, hun ptjn, hun machteloosheid en schuldgevoei. Hoevee/ gee/ik daarvan
door aan het team? Natuurii/fc vind ik dat ik dingen moet rapporteren naar
anderen. Maar ivat zeg ik tvel, ivat zeg ik niet? (VerpZeegfcundige, hospice).

/k herinner my een jonge vent, die heel veeZ problemen hee/t gehad in zi/'n
leven. Hy kivom uit een orthodox milieu en had dan ook heel veei moeite zi/n
Problemen bi; mi; neer te leggen. Toen dat vertrouiven er eenmaaJ was, bleefc hi/
hier niet op zi/n plaats en moest hi; worden overgeptaatst naar een verp/eeg-
huis. Dat heb ik toen domiveg /aten gebeuren. /k heb niet veeZ tegeniverpingen
gemaakt omdat ik dat aZ een keer daarvoor gedaan had en dat was een beetje
geescaleerd. Dus ik dacht "ciit keer hou ifc me er maar een beetje buiten'. Ook om
mezeZ/te beschermen, ik kan niet steeds die conjrontaties aan. Daama is die



Slotwoord en samenvatting

man toch na een maand overJeaVn in net verpieeghuis. £r ivaren oofc nog
ouders in net spei. Die ouders zeiden daarna, Wy begrepen niet ivaarom hy by
juilie iveg moest. /k ivist niet u>at ik moest zeggen...(verp/eegfcundige, hospice).

Eth/eJc

Twee ethisch theoretische Stromingen werden in de voorgaande hoofdstukken
voor het voetlicht gebracht. De regelethiek en de zorgethiek. De regelethiek
behelst een gestructureerde benadering met duidelijke uitgangspunten.
Middels een stappenplan komt men in ethisch moeüijke situaties tot systema-
tische afweging van in geding zijnde principes om vast te stellen hoe te hande-
len. Het gaat in de regelethiek om principes van weldoen, niet schaden, het
recht op autonomie en het principe van rechtvaardigheid. Autonomie wordt
opgevat als het recht van de patient zelf beslissingen te nemen, de arts heeft de
plicht de patient zo goed mogelijk te informeren. In de zorgethiek staan rela-
tionele betrokkenheid en wederkerigheid meer op de voorgrond. Autonomie
wordt niet alleen opgevat als onafhankelijkheid en zelfbepaling, ook kwets-
baarheid en eindigheid maken deel uit van het menselijk bestaan. Mensen zijn

in hun autonomie op elkaar betrokken, steun en eventueel ingrijpen van ande-
ren betekent niet automatisch een inbreuk op deze autonomie (Manschot, , „
1997; Widdershoven, 2000b).
De systeem-leefwereld spanning weerspiegelt zieh in de praktijk in een verge-
lijkbare spanning tussen zorgethiek en regelethiek. Zoals in het voorbeeld van
mevrouw Appelman, die voor bestraling naar het ziekenhuis moet. Een behan-
deling die belastend voor haar is.

Mevrouiv Appe/man ivordt vanwiJ het hospice regefmatig naar het ziekenhuis
gebracht voor bestra/ing. Verpleegfcundigen ivy'zen er op dat dit te belastend is
voor mevrouiv, de behande/ing /eidt niet tot veriiehting van de fc/achten. Zy stei-
len de vroag o/dit nog ive/ pai/iatieve behande/ing mag heten.

Zo ook als het gaat om het overplaatsen van patienten naar een verpleeg-
huis wanneer de patient dat eigenlijk niet wil. Niet alleen voor de patient
maar ook voor zorgverleners en familie levert dat frustraties op.

Mevrouiv ßeüenbos is boos over het bes/uit haar over te pJaatsen naar het ver-
pJeeghuis. Ze is sinds zes weken in het hospice en hee^ 'op aanraden van de
arts' haar huis verkocht. Hee^ nu geen keus meer, geen p/ek om naar terug te
gaan.
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Verpleegkundigen stellen zorgethische vragen en vertolken in een vergelijkba-
re situatie de stem van de patient:

Om zo iemand nog te verplaatsen, nee ifc geloo/niet dat dat juist is. Dat is een
i>an de grote dilemma's waar u>e mee zitten en waarvon ife hoor dat het in
andere hospices ook zo is, dat mensen daar tegenoon /open. Zeggen 'de patient
hoort hier niet Clanger,)', is iets ivaarvan mi/n haren overeind gaan staan. En
onze ervaring is oofc, dat als mensen overgeplaatst worden, zy toch snel komen
te overlyden. /k heb ergeen anhvoord op...(verpleegkundige, hospice).

Het zijn ervaringen die in het IZO hebben geleid tot kritische reflectie waarin
regeis tegen het licht werden gehouden van de betekenis ervan in het leven van
betrokkenen. Een reflectie die niet tot een oplossing hoeft te leiden voor het
probleem, maar wel openheid kan verschaffen over de impact ervan.
Zorgvuldigheid en openheid over het hoe en waarom van de regeis, begrip voor
de implicaties ervan was wat het opleverde.

De ambivalentie van de palliatieve zorgpraktijk kwam in verschillende verha-
len van zorgverleners tot uitdrukking. Soms komt het tot een bevredigende
oplossing door in het IZO de stem, het verhaal van de patient te laten klinken
en op te komen voor zijn of haar beleving van de situatie. Zoals bij mevrouw
Appelman, waar verpleegkundigen opkomen voor haar kwaliteit van leven in
het licht van de behandeling in het ziekenhuis. Het beleid wordt bijgesteld. In
andere situaties lukt dat niet, zoals bij het overplaatsen naar het verpleeghuis
van mevrouw Bellenbos. Of in geval van de spoedopname die volgens ver-
pleegkundigen bij nader inzien niet zo'n spoedeisend karakter had, maar waar-
door wel patienten moesten verhuizen naar een andere kamer, hetgeen als een
störende inbreuk op hun situatie werd ervaren. Ook in de situatie van de heer
Altena, de aanleiding voor het proces van beleidsontwikkeling, speelt die ambi-
valentie een rol. De keuze om beleid te ontwikkelen, een protocol op te stellen,
leidde ertoe dat de concrete situatie naar de achtergrond verschoof en het
afstandelijk redeneren en het opstellen van regeis de nadruk kreeg.
Leefwereldvragen werden opgelost door regels en protocollen, passend in het
systeem. Dat zal in vergelijkbare situaties in de toekomst opnieuw tot vragen
leiden. Vragen die door rationele oplossingen werden weggedrukt omdat
regels en protocollen meestal geen antwoord geven op existentiele vragen en
emoties die in concrete situaties vaak een belangrijke rol spelen.
Ondanks de beperkingen van het IZO wat betreft de beschikbare tijd en het
niet altijd aanwezig zijn van de verschillende disciplines, biedt dit forum zorg-
verleners wel de mogelijkheid spontaan concrete ervaringen in te brengen en
te reflecteren op normatieve uitgangspunten en leefwereldvragen. Meer dan in
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het proces van beleidsontwikkeling blijft hier de orientatie gericht op wat goed
is in concrete situaties die zieh steeds weer en steeds anders voordoen. Het
praktijkonderzoek maakte duidelijk dat waar principes vastliggen, minder
behoefte lijkt te zijn voor kritische reflectie. Met door de arts ingebrachte voor-
stellen om in situaties van steeds terugkerende infectie af te zien van behande-
ling, maar enkel pijn- of symptoombestrijding aan te bieden, na over de voors
en tegens met de patient te hebben gesproken, werd steeds zonder al te veel
discussie ingestemd.

De zorgethiek noch de regelethiek lijken ieder voor zieh voldoende bij te dra-
gen om de spanning tussen leefwereld en systeem te overbruggen en de pallia-
tieve zorg daarmee een fundament te verschaffen om haar eigenheid te bewa-
ren. De regelethiek biedt houvast in de dagelijkse praktijk en schept kaders
voor een methodisch omgaan met ethische problemen. De kwetsbare kant van
de regelethiek is dat zij door het terugbrengen van ethische problemen tot
principes en protocollen, het gevaar in zieh draagt dat andere belangrijke ele-
menten die in concrete situaties een rol spelen, buiten spel blijven. Het is een
rationele benadering die aansluit bij de systeemwereld. De zorgethiek is meer
dan de regelethiek gericht op de praktijk en de persoonlijke beleving van men-
sen om wie het gaat. De patient is partner in het gesprek over wat wel of juist

niet bijdraagt aan zijn of haar welbevinden. De praktijkgerichtheid biedt möge- 320
lijkheden voor de 'veelstemmigheid' van dat overleg. De kwetsbaarheid van de
zorgethiek is dat door de nadruk op relationele betrokkenheid en leefwerelder-
varingen het gevaar van isolement dreigt, leefwereld en systeem verder van
elkaar verwijderd raken.
Ethiek als bron voor het denken en handelen, staat regelmatig onder druk van
rationele regelsystemen, maar lijkt juist ook door de emoties en existentiele vra-
gen die deze spanning voor betrokkenen met zieh meebrengen, een drijvende
kracht. Zo zouden zorgethiek en regelethiek een aanvulling kunnen zijn op
elkaar of een wisselwerking teweegbrengen. De regelethiek geeft duidelijkheid,
houvast in moeilijke en acute situaties, zorgethiek blijft dicht bij de beleving, de
betekenis van de concrete situatie in het leven van betrokkenen en zoekt naar
oplossingen voor de spanning en frustratie van een al te 'geregeld' beleid. Een
werking die echter alleen mogelijk is in een klimaat waar normatieve uitgangs-
punten een blijvende en heldere bron zijn voor het handelen en voor reflectie
op zowel uitgangspunten als op de werking ervan in de praktijk. Waar zorgver-
leners en management kunnen putten uit eigen existentiele bronnen en van
daaruit verbanden kunnen leggen met het werk dat ze doen en de wijdere maat-
schappelijke context. Hoewel het onderzoek te beperkt is om algemene condu-
sies te trekken, is er alle reden om aan te nemen dat dit de factoren zijn die een
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belangrijke rol speien om de palliatieve zorg haar eigenheid te laten behouden,
ook als ze stxaks weer integraal deel uirmaakt van het gezondheidszorgsysteem.

Communicot/e

De spanning tussen leefwereldervarigen en behoeften en systeemeisen zet het
herkennen van en het spreken over morele- en existentiele ervaringen onder
druk. Voor de praktijk van palliatieve zorgverlening zijn communicatie en
ethiek belangrijk. Ethiek in praktijk vraagt om ruimte voor het organiseren van
structurele vormen van communicatie en reflectie. Verkerk wijst op de sociale
context waarbinnen de zorgverlening zieh afspeelt en ethische vragen en pro-
blemen zieh voordoen. Zij zegt: 'morele kwesties komen niet uit de lucht val-
len maar zijn altijd von iemand die op zijn of haar beurt een bepaalde plek
inneemt in de sociale werkelijkheid, die vaak door machtsverhoudingen is
gekleurd' (Verkerk, 2000, p. 115). Zij wijst niet alleen op de inbedding van
ethiek in de praktijk maar ook op de verschillende perspectieven waarmee
mensen naar die praktijk en naar ethische kwesties in die praktijk kijken.
Morele opvattingen zijn verbonden met de identiteit van mensen en daardoor
vaak emotioneel geladen, aldus Verkerk. Dit Staat op gespannen voet met de
rationaliteit van het systeem. Morele kwesties verdragen zieh niet goed met
associaties van afstandelijkheid en maakbaarheid, die daaraan eigen zijn. Deze
spanning maakt het soms moeilijk. Ze beperkt de ruimte voor communicatie-
ve uitwisseling en het stellen van vragen op het gebied van zingeving en mora-
liteit. Maar het maakt deze vragen daarmee niet onzegbaar. Kunneman (1999)
gebruikt de term trage vragen voor problemen die zieh aan de logica van moder-
ne technologische ontwikkelingen onttrekken, en die als zingevingsvragen
worden aangeduid.

Een van de mogelijkheden in het hospice voor regelmatig overleg over ethische
problemen is het IZO. In het IZO is ruimte voor de beleving, de emoties en vra-
gen die in concrete ervaringen een rol speien. Meer dan in de bijeenkomsten
over sedatiebeleid het geval was. Daar verdween de concrete ervaring die aanlei-
ding was voor het overleg naar de achtergrond. Een moreel beraad vraagt dan
ook niet alleen een communicatief klimaat waarin de verschillende perspectie-
ven ruimte krijgen voor reflectie en overleg in het zoeken naar wat juist en goed
is in moeilijke situaties. Net zo belangrijk is het dat die situaties in de discussie
centraal blijven staan. Juist in de concrete ervaringen komt de kwetsbaarheid
van individuen (zorgverleners en patienten) aan het licht en krijgt de spanning
tussen systeem en leefwereld woorden in vragen die daaruit opklinken. Trage
vragen zoals Kunneman (1999) ze noemt, die steeds weer opborrelen en oproe-
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pen tot reflectie. De mogelijkheid die het IZO biedt spontaan ethische vragen of
ervaringen in te brengen, komt hieraan tegemoet. Hierdoor ontstaat ruimte
voor emoties en kwetsbaarheid, ruimte om zieh in te leven in het verhaal dat
verteld wordt over concrete ervaringen en het effect daarvan op mensen.

De responsiei/e methode

In de responsieve onderzoeksbenadering neemt de hermeneutische dialectiek
een belangrijke plaats in. Belanghebbenden in de praktijk worden zoveel
mogelijk bij het onderzoek betrokken door met hen in gesprek te gaan over de
onderwerpen en vragen. Zowel die bij de onderzoeker leven, als die welke zieh
in de praktijk voordoen. Een strak ontwerp zoals in kwantitatief onderzoek is
dan ook niet geeigend. Er moet ruimte zijn voor de vragen, verwachtingen en
waarden die in de praktijk een rol spelen en daar om aandacht vragen (Abma
en Widdershoven, 2002). In een gezamenlijk proces worden spanningen in de
praktijk inzichtelijk gemaakt en problemen en mogelijke oplossingen verhel-
derd. De rol van de onderzoeker is niet die van een afstandelijke deskundige,
maar van iemand die betrokken is bij die praktijk, er deel van uitmaakt,
beschikt over interpreterend vermögen en in staat is bij te dragen aan een kli-
maat waarin door samenspraak leerprocessen in gang worden gezet en wense-
lijk geachte veranderingsprocessen mogelijk worden.

Zo ook ontvouwde zieh tijdens het onderzoek een proces, dat weliswaar door
de onderzoeker in gang was gezet, maar dat werd bijgestuurd door de belang-
hebbende zorgverleners. In plaats van de door de onderzoeker gelnitieerde
groepsbijeenkomsten over kwesties die in de interviews een rol speelden, werd
gekozen voor een proces van beleidsontwikkeling. Dat vond plaats in een mul-
tidisciplinaire samenspraak in verscheidene bijeenkomsten, aan de hand van
een voor betrokkenen moeilijke praktijksituatie.

Een aanpak, die verrassingen oplevert omdat niet van te voren kan worden
vastgesteld wat het belangrijkste probleem is waar het onderzoek licht op zal
werpen. Bij ethiek en palliatieve zorg denken veel mensen direct aan vragen
rond euthanasie, stoppen van medicatie en abstinerend beleid. In de gesprek-
ken met zorgverleners bleken ook andere ethische kwesties vragen op te leve-
ren. Zoals het in het oog springende voorbeeld van de situatie van het 'verkeer-
de bed'. Maar ook vragen over de privacy van de patient, de vraag in hoeverre
ingezet beleid toevoegt aan de kwaJiteit van leven (het palliatieve van een
behandeling). Vragen die te maken hebben met verschillen van inzicht tussen
zorgverleners en familie en vragen die te maken hebben met onmachtsgevoe-
lens van zorgverleners.
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De stem van patient(en) en familie is in het onderzoek onderbelicht gebleven.
Slechts een patient en een familielid werd gelnterviewd. Ook maakten zij geen
deel uit van het forum voor beleidsontwikkeling. De stem van de patient en
zijn naasten werd in het onderzoek vooral door verpleegkundigen in het over-
leg ingebracht. De periode waarin ik als vrijwilliger meewerkte in de praktijk,
verschaffe mij wel een beeld van de situatie van patienten en familie. In het bij-
zonder hun kwetsbaarheid weerhield mij ervan hen op grotere schaal rechtst-
reeks in interviews te benaderen. In een eventueel vervolg zou hier, rekening
houdend met die kwetsbaarheid, meer aandacht aan kunnen worden besteed.
Waardoor ook hun vragen, verwachtingen en waarden een gelijkwaardiger
inbreng krijgen en kunnen bijdragen tot meer inzicht en begrip.
De gevolgde onderzoeksbenadering leverde voldoende mogelijkheden om met
de praktijk in gesprek te gaan. Zij biedt echter weinig duidelijkheid over de
implementatie van de leerprocessen die plaatsvonden. Wat dat betreft is dezelf-
de spanning waarneembaar als tussen systeem en leefwereld. In de responsie-
ve methode speelt de leefwerelddimensie, de praktijk en de ervaringen van
mensen die daarin bij elkaar betrokken zijn, een belangrijke rol. Daarom ook
sloot deze aanpak goed aan bij de palliatieve zorg, waar het niet alleen gaat om
het beheersen van fysieke problemen, maar waar de beleving, de leefwereld
van de patient, ook de aandacht heeft. Synergie is er ook met de zorgethiek. Zo
viel het in het IZO op dat verpleegkundigen vaak zorgethische vragen stelden
en de leefwereldaspecten van de patient inbrachten. In alle drie, de responsie-
ve methode, palliatieve zorg en zorgethiek, Staat de leefwereld en relationele
betrokkenheid centraal.

Waar de samenspraak regels en protocollen oplevert, zoals in de bijeenkom-
sten over de situatie van de heer Altena die uitmondden in sedatiebeleid, wordt
de responsiviteit beperkt doordat afstand wordt genomen van de concrete situ-
atie die de inzet was van het overleg. Het tragische aspect van de keuze wordt
versluierd door een rationele afweging aan de hand van een protocol.
Het onderzoek maakt de ambivalentie van de praktijk inzichtelijk. De nadruk
op de belevingsaspecten in de palliatieve zorg en een louter zorgethische bena-
dering, creeert kwetsbaarheid en isolement. Regels en protocollen beperken
kritische reflectie en communicatie. Om de spanning van die tweeslachtigheid
leefbaar te houden en kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden, is het nood-
zakelijk om aan de hand van de verhalen van mensen, de concrete situaties die
zieh voordoen, blijvend bewust te zijn van de normatieve uitgangspunten van
de palliatieve zorg en daarop te reflecteren.

Ik hoop dat dit boek, door de vragen en de gesprekken die het oplevert, daaraan
een bijdrage mag leveren.

Doom, mei 2003



Care on the border, an ethical
perspective on Palliative Care

When he cow/d no longer bear the si/ence in his room, he ivouW press the a/arm but-
ton next to his chair. His hearing, /ike his eyesight, had deteriorated /ate/y. He didn't
hear the 'yes, p/ease?' which sounded through the intercom. .Again he rang, again ...
'We're on our way/'. The sound reached his ear they heard him...
He immediate/y started to ta/ik: a giass 0/water, he wanted, chil/ed p/ease. And who
was he talking to, he a/so asked. The intercom remained si/ent. /t was a/ready dis-
connected. When the nurse came into his room a/ter an hour, he cou/dn't remember.
Why had he rung?

233
The first paragraph tells the story about the last stages of the life of a dear
friend: a period that confronted me with experiences in which physical depend-
ency and the need for care met walls of incomprehension and rancour.
Situations in which the path to self-reflection appeared to be blocked, so that the
patient, but also the care-giver, found themselves in isolation, a situation that
stood in contrast with the philosophy of the palliative care movement, which by
that time was developing in the Netherlands and with which I was closely invol-
ved. In retrospect, it was that concrete situation which was my motivation, the
start of a quest for the practice of palliative care and the place of ethics therein.

This study offers a multidisciplinary sketch of palliative care and ethics from
the perspectives of care-givers, patients and family. The research took place at
the hospice Rozenheuvel in Rozendaal. Theoretical perspectives have been
employed to analyse the practice of care-giving and to clarify the concrete situ-
ations which arise. The tension between the system and real-life experiences
along with the urgency of making moral values recognisable and topics for
ongoing discussion are illustrated by actual cases. The approaches of care-
ethics and rule-ethics are placed in the context of this ongoing tension between
the real-life experiences and expectations and system rules.
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The purpose of this research is to make a contribution to the practice and theo-
ry of palliative care through the description and clarification of ethical pro-
blems as they arise in the actual practice of care-giving and to search for guide-
lines for the people involved. The goal was to locate forms of communication
and ethical reflection, which could guarantee the continuance and further
development of the unique qualities of palliative care.

The summary presents the findings of the research and its methodology. In
doing this, it focuses on how the theoretical perspectives - social theory, ethics,
and communication as a precondition for ethics - have contributed to the
understanding of the practice of care-giving and to the clarification of the ten-
sions confronting the care-givers. The responsive method offers possibilities
for an optimal dialogue with all the people involved in the practice, not just
with the care-givers, but also the patients and their families.

Theoretical framework
System and real-life situations

The development of science and technology in modern times, coupled with
specialisation in knowledge and practice, has led to sub-systems with their own
languages and rationales to which the self-evident everyday world has no
access. Important and far-reaching life experiences with which people are con-
fronted, such as handicaps, illness and death, disappear from sight in the deve-
lopment of specialised facilities with their own knowledge base, rules and
assumptions in order to maintain and develop these facilities. The sharing and
exchange of experiences and feelings concerning what it means to be confron-
ted with obstacles to existence are less self-evident and existential meaning is
institutionalised. People leam to express these in the language of the care-
givers. Solutions are sought in technical possibilities and facilities.

Furthermore, the secularisation and removal of religious references, resulting
from the individualisation and rationalisation of modern times, make collecti-
ve answers to existential and emotional occurrences less extensive or less
accessible. While these developments have made a contribution to emancipa-
tion and freedom from hierarchical forms of suppression and power, they have
also created a vacuum of powerlessness and lack of communal frameworks for
reflection in the dimensions of life experience.
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The development of palliative care in the Netherlands, but also worldwide, can
best be explained as a contra-movement, initiated by people in the healthcare
sector or in humanistic or religious organisations who were no longer willing
to accept the approach to the care of terminal patients as practiced in hospitals.
While the hospital focuses on treatment and cure, palliative care considers care
itself and the quality of life as paramount. This type of care is not only directed
to physical aspects but encompasses 'total care': emotions, existential
questions and social aspects receive equal attention. Such care is offered and
developed in small care facilities, such as hospices and 'almost at home' hou-
ses. ;

While palliative care arose from discontent with the limitations of the health-
care system, it cannot function outside that system. Structural financial sup-
port is necessary in order for it to be accessible to people who need this care.
Rules and procedures are equally crucial for the organisation of palliative care
and the guarantee of its continuance. A realisation of the tension which accom-
panies rationality and how this places pressure on important dimensions of
daily life is one of the insights to be gained from the historical development of
palliative care. In order to prevent the pressure exerted by the system from
reaching excessively high levels, an awareness of the fundamental norms and
values and of the necessity for continuous reflection appear to be important
tasks.

Knowledge of the motivation and the norms and values of palliative care alone
do not result in the ideal practice. This research also corroborates that point.
Care-givers are caught in the middle between the system and the real world.
They know the case histories of their patients and are involved in their wishes
and needs. Simultaneously they belong to an organisation with its own rules,
professional assumptions and language. Care-givers, sharing daily life expe-
riences with their patients, often have to follow system rules. Examples of how
this tension in real situations becomes apparent and clouds relational concerns
were presented regularly in the weekly Internal Care Council (IZO) and in
conversations with the care-givers themselves.

One of the tragic aspects of a care-giving practice is the confrontation with con-
flicting obligations. Conflicting expectations and duties clearly illustrate that
rational considerations and rules do not solve all problems. Nussbaum provi-
des further insight, using her concept of an ethics based on everyday experien-
ce, convictions, and relational involvement. Neither abstract rules nor theoreti-
cal engagement lead to relational involvement in the practice of care-giving.
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This is reached through openness to the case histories, emotions and expe-
riences of people involved.

Rule-ethics and care-ethics

The study focuses on two approaches in ethics: rule -ethics and care-ethics. Rule-
ethics comprises a structural approach with clearly defined points of departure.
A phased plan assists care-givers step by step to make decisions regarding the
principles and treatments valid in ethically difficult situations. Rule-ethics is
concerned with the principles of well-doing and avoiding damage, the right to
autonomy and the principle of justice. Autonomy is defined as the right of the
patient to make their own decisions. The doctor has an obligation to inform the
patient as completely as possible.

In care-ethics, relational involvement and reciprocity are more central.
Autonomy is not just perceived as independence and self-determination.
Vulnerability and finiteness are also viewed as part of human existence. People
are involved with each other in the exercise of their autonomy. Support and the
eventual actions of others do not automatically constitute an intrusion into this
autonomy. The tension between the system and real-life experience is mirrored
in the care-giving practice and there is a comparable tension between the ethics
of care and the ethics of rules. This is illustrated in myriad examples through-
out the study.

Neither care-ethics nor rule-ethics appears to be sufficient by itself to bridge
the tension between the everyday world and the system in order to provide a
foundation to protect the unique qualities of palliative care. Ethics as a source
for thought and action is directly under pressure from the rational rules sys-
tem. At the same time, however, it serves as a driving force for the emotions
and existential questions, which this tension creates for those concerned. In
that sense, care-ethics and rule-ethics can be seen as complementary to each
other or as vehicles for exchange. Rule-ethics offers clarity and structure in dif-
ficult and crisis situations, while care-ethics remains close to experience itself
and seeks solutions for the tension and frustration of a too rigorous policy.
Such cooperation is only possible in a climate where normative points of
departure provide a continuous and clear source for treatment and reflection
on both assumptions and their effect on the practice itself. Even though this
research is too limited to draw general conclusions, it nevertheless pinpoints
factors that play an important role in guaranteeing that palliative care main-
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tains its uniqueness, even when it becomes integrated into the regular health-
care system.

Communication as condition for the practice of care-giving

The conflict between the experiences of daily life and the demands of the sys-
tem limits the discussion of moral and existential experiences.
Communication is essential for the practice of palliative care. Ethics in a care-
giving practice requires space for the organisation of communication and
reflection. According to Verkerk, the social context is important, as moral
questions do not arise of themselves. People in a given social reality, often
coloured by power relationships, pose these ethical questions from their own
diverse perspectives. Moral beliefs are closely allied with the identity of people
and consequently the resulting actions are frequently emotionally charged.
This represents a strong contradiction to the rationality of the system. Moral
questions do not mesh well with the concepts of objectivity and feasibility,
which are inherent in the system. The tension sometimes makes it so difficult
that it limits the space for communication and the posing of existential and
moral questions. This does not mean, however, that the question cannot be rai-
sed. Kunneman employs the term 'slowly arising' or 'delayed questions', to
describe problems, classified as existential matters, which lie outside the logic
of modern technological development but which will eventually surface and
call for reflection.

The hospice Internal Caregiving Council (IZO) offers one possibility for regu-
lar discussion of ethical questions. Such a council provides space for life expe-
rience and the emotions and questions that play a role in real-life situations.
Policy meetings, on the other hand, address more procedural issues such as
general treatment and sedation policy. The real-life situation, which was the
original cause for the meeting, disappears into the background. A moral deci-
sion-making board requires not only a communication climate wherein diver-
se perspectives receive space for reflection and negotiation in the search for
what is right and good in difficult situations but, equally important, ensures
that those situations remain central to the discussion. The climate is enhanced
by the presence of diverse points of view. Therefore, it is important that the
complete multidisciplinary team be present. The opportunity offered by the
IZO for ethical questions and experiences to be spontaneously brought into the
discussion meets that need. Space is created for emotions and vulnerability,
space for empathy with the real-life story and experience being related, and its
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effects on the individuals concerned.

A responsive methodology: furthering dialogue between
participants

The hermeneutic dialogue, whereby people interpret their existence through
interaction with each other, has an important role in this approach. A broad
dialogue was initiated with care-givers and personnel as far as scheduling per-
mitted. Discussions addressed both the researcher's and care-givers'
questions. A rigid structure as in quantitative research was not sought. There
needed to be space for the questions, expectations, and norms and values that
play a role in the practice. Researcher and practitioners set up a joint process to
uncover tensions in the practice and clarify the problems present.
Research activities undertaken included: participatory observation, preparatory
discussions with the management, introductory meetings to clarify the purpo-
se and methodology of the study, and the use of case studies of care-giving
practice to initiate a dialogue with those working in the hospice. Interviews
were held not only with doctors and nurses who participated in the different
situations but also with pastoral and social workers and others involved with
the hospice work. The weekly care-giving council (IZO) was attended to moni-
tor the decision-making on ethical questions posed by the care-givers.
Multidisciplinary meetings were organised to discuss relevant issues which
arose in the interviews, e.g. expectations about good care, ethics and autonomy.

In the responsive method, the researcher is not an independent expert but rat-
her a participant involved in the process along with other participants. The
researcher's contribution is the capacity to interpret and to create a climate
wherein a learning process through dialogue is initiated, and desirable change
processes are possible. In this study, a process unfolded which, after being set
in motion by the researcher, was adopted and worked out further by the care-
givers themselves. Instead of group meetings on topics chosen by the resear-
cher from the interviews, a choice was made to initiate a process of policy deve-
lopment on sedation.

This approach delivered a number of surprises, as the most pressing problem
for study in the council could not be predetermined. Generally, people associa-
te ethics and palliative care directly with issues such as euthanasia, discontinu-
ation of medicine and abstinence policy. The conversations with the care-givers
brought other issues to the forefront. These included: the transfer of patients
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to other types of facilities against their will, patient privacy, the effects of the
current care policy on the quality of life (the palliative aspect of the care) and
issues concerning the knowledge of care-givers and family and the care-givers'
own feelings of powerlessness.

The voices of the patient and family were not sufficiently audible in this study.
Only one patient and one relative were interviewed, and they did not participa-
te in the policy forum. The views and wishes of the patient and their family
were primarily expressed in the council discussion by the nurses. The resear-
cher gained additional understanding of the situation of the patient and their
family during a twelve-month period as a volunteer in the study. The realisa-
tion of the patient's vulnerability inhibited the researcher from large-scale
interviewing. This is however an area that warrants more attention. The
patients' questions, expectations and norms and values would result in a more
balanced overall picture for consideration and could contribute to better
insight and understanding.

The research methodology followed resulted in sufficient opportunities for dia-
logue with hospice practitioners. It was, however, not sufficient for an evalu-
ation of the implementation of the learning process that took place or of its
future viability. The same tension was noticeable between the system and daily
life experience. In the responsive method the dimension of daily life, the (hos-
pice) practice and the experiences of the people involved with each other are
key. For that reason the responsive method is especially suitable for palliative
care, which focuses on the daily life and experience of the patient rather than
only on the treatment of physical problems. This synergy also extends to the
ethics of care. That explains why it was the nurses who frequently brought up
ethical questions ofthat nature along with specific aspects of the patient's life
experience. The responsive method, palliative care and the ethics of care all
consider daily life and relational involvement as their central focus.

The research has made the ambivalence of the current hospice practice evi-
dent. Emphasis on aspects of experience in palliative care in a care-ethics
approach alone creates vulnerability and isolation. Rules and protocols in rule-
ethics limit critical reflection and communication. In order to make the ten-
sion between these two bearable and to be able to continue to offer the quality
of care, it is necessary to remain aware of the life histories of people and the
real-life situations in which they occur while continuing to reflect on the nor-
mative assumptions of palliative care. The research noted a tendency towards
dominance of rule-ethics. This study with all its questions and clarifications
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should be seen as a small contribution to the dialogue needed to assist care-
givers, patients and families and all those involved with palliative care practices
in their own process of discovery and learning.

Doom, May 2003
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Glinsterende zon
een druppel dauw
een dorstig blad.
Een diamant verbleekt
in het licht van
deze schat.
Schitterend, glänzend
rond,
volmaakt moment dat ik
het vond.

Een leven lang
op zoek naar
iets van waarde,
ligt zomaar
op de grond,
de aarde.
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