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Schetsen
van mismatch
Een zorgethische visie op
evaluatieonderzoek

Inzicht in sociale interventies
De sociale sector heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschap
pij. Daar besteedt men veel tijd en aandacht aan. Maar wat levert het nou eigenlijk
op? En hoe kom je daar achter? Sommige beroepen uit de sociale sector bestaan
al meer dan honderd jaar. Zijn we nu ook honderd jaar wijzer geworden? Deze
vragen beantwoordt Movisie in ‘Effectieve sociale interventies’. Een onderdeel van
het project Effectieve sociale interventies is het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in so
ciale interventies’. In dit onderzoeksprogramma doet Movisie in samenwerking met
universiteiten en andere onderzoeksinstituten onderzoek in de sociale sector. Het
doel van de onderzoeken is tweeledig. Enerzijds vergroten ze de kennis over werk
zame elementen in de sociale sector. Anderzijds bieden ze inzicht in hoe passende
kennis over effectiviteit kan worden verzameld. De onderzoeken starten vanuit de
dagelijkse praktijk. Door observatie op de werkvloer en interviews met de profes
sional en cliënten of burgers wordt inzicht verkregen in wat wel en niet werkt. Dit
rapport is het resultaat van het zeventiende onderzoek in de reeks Inzicht in sociale
interventies.
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Samenvatting
Deze publicatie wil vooral één punt duidelijk maken: er is kwaliteitswinst te boeken
door beter en opener te kijken naar hoe professionals zich verhouden tot de levens
van kwetsbare mensen. Hoe ze aansluiten bij hun cliënten en hoe ze relaties met
hen aangaan. De kwaliteit van die aansluiting bepaalt in sterke mate of aangebo
den zorg matcht of niet matcht. Dit inzicht verdient inbedding in organisaties en
opleidingen en zou ook in evaluatieonderzoek verdisconteerd moeten worden.
Mismatch moet erkend, herkend en nader verkend worden.
Anne Goossensen verdiepte zich samen met Jeannet van de Kamp, Aline Bruurs,
Esther Kuis, Frans van Herwijnen, Jolanda van Dijke en Andries Baart in het fe
nomeen mismatch. Wat is het, hoe komt het op en hoe manifesteert het zich? Ze
deden literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Hun bevindingen werpen niet
alleen een nieuw licht op de vraag wat goede zorg is, maar ook op het begrip ‘evi
dence based’ en de inrichting van evaluatieonderzoek.

Mismatch en effectiviteit
In tijden van bezuiniging staat de effectiviteit van interventies in zorg en welzijn
volop in de schijnwerpers. Werkt het of werkt het niet? Wat kost het en wat levert
het op? Vaak is daar de formule probleem + interventie = symptoomvermindering
op toegepast. Maar klopt die formule wel altijd? Is een interventie die effectief
is gebleken voor een bepaalde groep personen, ook automatisch effectief voor
een persoon met de kenmerken van die groep? Het antwoord is nee, volgens de
auteurs van Schetsen van mismatch. Op individueel niveau is er vaak sprake van een
mismatch in de aansluiting tussen de hulpvrager en de hulpgever. Voor zorg waar
mensen werkelijk beter van worden, is meer nodig dan werken volgens een effectief
gebleken interventie. De kwaliteit van de menselijke relatie staat daarbij volgens de
auteurs voorop. De kans op mismatch wordt aanzienlijk verkleind als de professional
zich verplaatst in de leefwereld van de cliënt en daar zo nauw mogelijk bij aansluit.
De auteurs zien dit zelfs als een professionele verantwoordelijkheid.
Het lijkt een paradox. Om professionele hulp te optimaliseren, is maximale aanslui
ting bij de innerlijke wereld van de cliënt noodzakelijk. En die is juist beter te berei
ken door het professionele denken, bijvoorbeeld in diagnostische categorieën, tij
delijk achterwege te laten. Het spreekt voor zich dat het aansluiten bij de innerlijke
wereld van de cliënt het professionele denken (daarna) niet in de weg mag staan.

***
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Behulpzaam is het denken in twee leefwerelden, die van de werker en die van de
cliënt. Idealiter ontsluiten die twee werelden elkaar en ontstaat er een raakvlak tus
sen de ideeën, intenties en normen uit beide. Soms blijven de leefwerelden onver
bonden naast elkaar bestaan. Cliënt en hulpverlener wisselen dan wel informatie
uit, maar spreken langs elkaar heen qua logica en betekenisgeving. Het kan ook zijn
dat de hulpverlener wel doordringt tot de leefwereld van de cliënt, maar selectief
en onvoldoende diep. De professional hoort de cliënt wel, maar vertaalt de informa
tie meteen naar eigen denkkaders. Dat leidt vaak tot mismatch.
Het gevolg van mismatch is dat iemand niet echt geholpen wordt, ook al is er een
‘effectieve interventie’ toegepast. In het boek illustreren drie casussen hoe mismatch
kan ontstaan. De voorbeelden zijn ontleend aan:
• de praktijk bij een woningbouwvereniging tijdens herstructurering van een wijk,
aan de hand van dagboeknotities van een casemanager;
• een onderzoek naar de beleving van vrouwen bij borstreconstructie na amputatie;
• een onderzoek naar de beleving van cliënten van een verpleeghuis bij
incontinentie.
Een ernstige consequentie van mismatch is dat hulpzoekenden zich niet gezien en
begrepen voelen en dat zij geen erkenning ervaren voor hun werkelijke problemen.
Met als gevolg dat zij ontmoedigd raken, zich gefrustreerd of hulpeloos gaan voe
len. Tegelijkertijd voelen ze zich afhankelijk van de hulpverlener en diens macht om
het hulpaanbod te bepalen. De negatieve gevolgen van een gebrekkige aansluiting
tussen professional en cliënt kunnen zichtbaar worden in termen van drop-out
(vroegtijdig verlaten van de hulpverlening), maar ze kunnen ook verborgen blijven.
Bijvoorbeeld als de hulpzoekende braaf naar de hulpverlener toe blijft komen,
terwijl hij innerlijk al afgehaakt is. Dit leidt tot draaideurgedrag of ‘shoppen’ en
daarmee tot een kostbare en belastende opeenstapeling van pogingen tot hulp.
Voor hulpverleners kan dit leiden tot verlies van energie en motivatie.

Zorgethiek
De aandacht voor de aansluiting tussen hulpverlener en hulpvrager bij de auteurs
wortelt in de zorgethiek. Deze jonge discipline bestaat ongeveer veertig jaar.
Zorgethiek ontstond vanuit onvrede met de bestaande ethiek, ook wel aangeduid
als ‘dominante ethiek’, of ‘neoliberale ethiek’. De dominante ethiek heeft een spe
cifieke mensvisie waarin ‘volwassenheid’ gedefinieerd wordt als onafhankelijkheid
en autonomie. Het handelen vanuit de dominante ethiek is gebaseerd op vrijheid,
gelijkheid en rechtvaardigheid. Zorgethiek relativeert de kernwaarde ‘autonomie’
en benadrukt juist afhankelijkheid en betrokkenheid van mensen op elkaar als
fundament van menselijk samenleven. De neoliberale waarden vrijheid en gelijkheid
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worden in het licht van afhankelijkheid en betrokkenheid ook opnieuw gedefini
eerd. Een zorgethische mensvisie is een relationele mensvisie. Het startpunt van
morele afwegingen ligt bij de zorgethiek in het primaire zorgproces. Door zorgethiek wordt de veronderstelde gelijkwaardigheid tussen hulpvrager en hulpver
lener ter discussie gesteld, evenals het vanuit het marktdenken geïntroduceerde
begrip ‘klant’. De cliënt wordt begrepen als een kwetsbare mens met noden en
de zorgrelatie als asymmetrisch. Aan zorgen wordt een politiek-ethische dimensie
toegekend. De zorgethiek doordenkt de vraag wat ‘goede zorg of begeleiding’ is
vanuit reële, concrete betrekkingen ‘van onder naar boven’. De specifieke context
en de betekenisgeving van cliënten doen er toe. De auteurs verbinden de filosofische uitgangspunten van de zorgethiek met de maatschappelijke ontwikkeling van
evaluatieonderzoek naar effecten.

Inzichten over mismatch uit de literatuur
De onderzoekers distilleerden uit literatuuronderzoek drie dimensies in de omgang
tussen hulpverlener en cliënt die mismatch beïnvloeden. In het boek worden de ge
vonden concepten beschreven en beknopt geanalyseerd. Hier volstaan we met het
benoemen van de drie dimensies.
1. Zien of niet zien: in hoeverre zijn professionals in staat om de ervaring van de
cliënt die ze willen helpen door zich heen te laten gaan alsof zij die persoon zijn?
Om zich zo een beeld van hen te vormen dat recht doet aan hun perspectief?
2 Laten tellen of verlaten: kan het de hulpverlener werkelijk iets schelen wat de
cliënt meemaakt? Is hij de cliënt nabij of blijft hij beroepsmatig rationeel en
afstandelijk?
3 Afgestemd besluiten: hoe worden de besluiten over de hulpverlening genomen?
Bepalen hulpverlener en cliënt die agenda samen? Is de gekozen oplossing in
overeenstemming met de richting die de cliënt verkiest?
Uit de literatuuranalyse komt een volgorde in het conceptuele denken over mis
match naar voren:
1 Aanleiding tot mismatch die ontstaat door te smalle of reducerende waarneming
van de hulpvrager op basis van bijvoorbeeld te smalle cognitieve categorieën bij
de zorgverlener. Hieraan raken beeldvorming en stigmatisering. Het gaat hier
over zorgethische kwaliteitsdimensies die menselijke waardigheid bevorderen.
2 Als de waarneming in orde is, gaat het daarna over mismatch door een gebrek
aan emotionele nabijheid. Telt wat de ander doormaakt voor de zorgverlener?
Dat is een vraag die zaken op scherp zet. Als de situatie en pijn van de ander
ertoe doen, kan er daarna weinig mismatch ontstaan door emotionele verlating.

***
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3 Als dat in orde is, volgt de aanleiding tot mismatch door genomen besluiten,
acties en gemaakte keuzes die niet stroken met de voorkeursoplossingsrichting
van de cliënt. Geprotocolleerde zorg of hulp kan hieronder vallen, indien deze
voorbijgaat aan wat voor een cliënt de hoogste prioriteit heeft in te ondernemen
acties.
Ondersteuning die wel goed ‘matcht’ of aansluit is voor iedereen belangrijk, maar
voor kwetsbare mensen kan ze het verschil maken tussen kansen pakken of ernaast
grijpen, tussen overeind blijven of onderuit gaan. Juist mensen die zich in complexe
situaties bevinden, laten zich vaak lastig bereiken en begeleiden via standaardin
terventies. Ze verdwijnen gemakkelijk uit het zicht. Dit heeft niet alleen gevolgen
voor de mensen zelf, maar ook voor hun omgeving en de samenleving als geheel.
Daarom is het des te belangrijker om alert te zijn op factoren die de kans op mis
match vergroten. Dit vergt specifieke vaardigheden bij de professional en het stelt
eisen aan de instellingscultuur. De auteurs gaan daar nader op in. Daarbij leggen ze
de link naar de dimensies die uit de literatuuranalyse naar voren zijn gekomen.

Zorgethisch evalueren
De in dit boek beschreven visie op het ontstaan van mismatch heeft ook gevolgen
voor de inrichting van evaluatieonderzoek. Het houdt in dat we niet bij voorbaat
onderzoekscategorieën kunnen beschrijven die afgevinkt kunnen worden in een
vragenlijst. Bij het ‘mismatch-denken’ past evaluatieonderzoek dat de kwaliteit
van de aansluiting tussen de professional en de cliënt omvat. Dat kan alleen maar
wanneer de onderzoeker kijkt naar de specifieke zorgen en emoties die spelen
bij de cliënt en naar de context waarbinnen dat gebeurt. De auteurs noemen
dit ‘zorgethisch evalueren’ en introduceren de formule: probleemformulering
+ effectieve interventie + relationele afstemming = symptoomvermindering
en/of andere baten. Hoewel het uiteindelijk wenselijk zou zijn dat alle
evaluatieonderzoek mismatch-gevoelig is, lijkt er voorlopig winst te behalen door
zorgethisch evalueren als apart soort onderzoek te positioneren, met een eigen
focus, methoden en resultaten.
De kern van zorgethisch evalueren is een vérgaande gevoeligheid voor het perspec
tief van de hulpvragende ander en diens complexe sociale context, zowel gedurende
de dataverzameling als gedurende de analyse.‘Zien’ op basis van perspectiefwisse
ling vergroot de kans op aansluiting bij de ander. Zorgethisch evalueren verlangt
van een onderzoeker gevoelig te zijn voor processen van aansluiting en te onder
kennen wanneer dat goed, minder goed of niet lukt.
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Zorgethisch evalueren is een vorm van kwalitatief onderzoek met een gevoeligheid
voor match of mismatch. De onderzoeksbenadering is gestoeld op de principes van
hoogwaardig kwalitatief onderzoek en start vanuit een vraag om evaluatie van een
interventie, methode of benadering. De hoofdstukken over incontinentie en over
borstamputatie zijn voorbeelden van zorgethisch evaluatieonderzoek. Dat mismatch
goed in beeld kan komen bij deze evaluaties, komt door de vraagstelling en het
type dataverzameling, maar vooral door de opstelling en blik van de onderzoekers.

***
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Inleiding
ik@nrc.nl: Kostbaarste bezit
In mijn spreekkamer, op de polikliniek gynaecologie, verschijnen een man
en een vrouw, afkomstig uit het woonwagenkamp. Hij houdt zijn bromfietshelm vast, als was het zijn kostbaarste bezit. De reden van de komst is een
uitblijvende zwangerschap. Ik kijk haar na en vraag aan de man of ik even
de grootte van zijn testikels mag voelen. Hij laat het zonder morren toe.
Vervolgens spreek ik laboratoriumonderzoek af en stel voor dat ook zijn
zaad wordt nagekeken. Dan merkt hij aarzelend op: ’Eh, dokter, even voor
de duidelijkheid, ik ben niet haar man hoor, maar de enige in het kamp met
een brommer.‘
Kees van Katwijk, NRC 14 februari 2012
Pakkender dan met deze hilarische schets kunnen we niet introduceren waar deze
publicatie over gaat. In het land van zorg en welzijn vinden allerlei consulten,
gesprekken, contacten en interventies plaats. Er spelen doelen, trajecten,
activiteiten en acties. Deze zijn meer of minder methodisch gefundeerd. We willen
graag weten wat werkt en wat minder oplevert. Om allerlei redenen, met op
de eerste plaats dat we mensen voor wie het bedoeld is, het beste toewensen.
Daarbij bestaat de neiging om vooral te kijken naar ‘wat’ er geboden wordt, het
methodische of de ‘interventie’. Dit boek plaatst kanttekeningen bij die reductie
van de complexe werkelijkheid in zorg en welzijn tot ‘wat’ er geboden wordt. Er
speelt meer mee om tot successen te kunnen komen. Bijvoorbeeld de kwaliteit van
de relationele afstemming. Hoe goed kan een hulpverlener inschatten wat van
belang is voor déze cliënt? Wat zal een allergie op roepen? Wat is de beste timing?
Wat ziet of herkent hij wel en wat niet?
Het afstemmen op de ander gaat niet vanzelfsprekend goed genoeg. Het fenomeen
mismatch behoeft aandacht, in zorg en welzijn en ook in evaluatieonderzoek. Dat
is de kernboodschap van deze publicatie. We verkennen daartoe wat mismatch is
en doet en hoe we het in beeld kunnen krijgen. We wijken uit naar gebieden in de
zorg waar ‘de interventie’ en de aansluiting helderder te onderscheiden zijn dan in
welzijnspraktijken. Het bovenstaande voorbeeld illustreert dat. Ondanks de heldere
diagnostische interventie toont zich hier een kanjer van een mismatch. Het boven
staande ‘ikje’ (rubriek in NRC) laat een vergaande bereidheid van cliënten zien om
mee te werken aan een volstrekt misplaatste interventie. Dit is geen uitzondering,
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zo blijkt uit ons onderzoek naar mismatch in diverse zorgpraktijken. Het is vanwege
machtsongelijkheid, niet moeilijk willen doen en afhankelijkheid, dat cliënten het
niet aangeven als (belevings)werelden langs elkaar heen gaan.
Hoe ver reikt het begrip mismatch dan? Gaat het op voor elke keer dat een cliënt niet
op zijn wenken wordt bediend? Dat willen we niet beweren. Met het benoemen van
aansluiting op de ander als belangrijke evaluatievariabele, gaat het er vooral om dat
alles in beeld komt wat er voor de cliënt toe doet. En als de cliënt goed in beeld is, dan
mag zeker de professionele kennis mee bepalen wat er gaat gebeuren of niet gaat
gebeuren. Reacties op noden mogen dus afwijken van die op wensen (Schuyt, 2013).
Dit betekent dat een op regels gebaseerde afwijzing van een aanvraag voor een uitke
ring niet onder mismatch zal vallen.
Deze publicatie agendeert de kwaliteit van de aansluiting bij cliënten als een profes
sionele verantwoordelijkheid, in het bijzonder in de negatieve vorm die mismatch
heet. Dit inzicht kan van groot belang zijn voor het evalueren van het uitvoerend
werk in zorg en welzijn. Het vaststellen van de effectiviteit van interventies krijgt
sinds enige decennia prominente aandacht, aangewakkerd vanuit een evidence
based practice (EBP) perspectief. Deze benadering heeft in veel zorgvelden grote
invloed gehad. Van professionals wordt verwacht dat zij effectieve interventies toe
passen. Zij dienen wetenschappelijke publicaties over de effectiviteit van interven
ties te lezen, de kwaliteit van het onderzoek te kunnen beoordelen en die inzichten
actief in hun besluitvorming te betrekken. Vanuit verschillende hoeken kwamen re
acties dat de uitwerking van het evidence based perspectief in ‘effectieve interven
ties’ te eenzijdig zou zijn. Er ontstond een levendige discussie over wat interventies
nu eigenlijk succesvol maakt. Zijn dat algemene of specifieke factoren? Met andere
woorden: gaat het om algemene factoren, zoals allerlei aspecten van de relatie tus
sen de hulpverlener en de cliënt? Of gaat het om de bijzondere werking van die ene
onderzochte interventie (Van Yperen, 2003; De Vries, 2007)? In het verlengde van
die discussie werd de vraag ‘wat werkt’ verrijkt met de vragen ‘wie werkt’ en vooral
‘hoe werkt het’ (Goossensen, 2008).
Daarnaast werd veelvuldig gewezen op situaties rond cliënten die een simpele
doorvoering van evidence based inzichten in de weg staan. Vaak is bij cliënten
sprake van een kluwen van problemen op verschillende leefgebieden, waardoor
de redenering ‘probleem + interventie = symptoomvermindering’ niet op hoeft te
gaan. Problemen zijn chronisch, verweven en meervoudig en soms zijn er meerdere
gezinsleden bij betrokken (Scholte & Sprinkhuizen, 2012).

***
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In de sociale sector heeft de eenzijdige uitwerking van evidence based practice in
interventieonderzoek ertoe bijgedragen dat EBP geen voet aan de grond heeft ge
kregen. In publicaties over het nut van EBP voor deze sector zijn voor- en tegenstan
ders te herkennen (Garretsen, Rodenburg & Bongers, 2003; Potting e.a., 2008). Hun
argumenten cirkelen rondom bovenstaande kritiekpunten, aangevuld met professi
onal-gebonden factoren als weerstand en wantrouwen, organisatie- en systemische
factoren en implementatie- en innovatiebarrières (Van der Zwet, Beneken genaamd
Kolmer & Schalk, 2011). Overigens speelt deze discussie ook rondom EBP in de zorg.
Van groot belang om de spanning in dit debat te doorgronden, is begrip van het
verschil tussen aan de ene kant EBP als top-down benadering − waarbij professionals
de ‘voorgeschreven’, meest effectieve interventies simpelweg moeten toepassen −
en aan de andere kant een EBP-benadering, waarin het verbeteren van besluitvor
ming van professionals zelf nagestreefd wordt en de professional de afwegingen
maakt. In het laatste geval is hij of zij geen doorgeefluik, maar deskundig in het
wegen van argumenten in de besluitvorming. Bij de eerste optie spreekt men van
‘weerstand’ als professionals daar niet in mee willen. Bij de tweede optie heerst
een besef dat EBP in de smalle variant een te sterke versimpeling van de complexe
uitvoeringspraktijk betekent. Greengalgh e.a. (2006) geven al aan dat gepubliceerde
evidence op zichzelf niet voldoende is om tot gedragsverandering van de hulpverle
ner te komen.
Deze laatste zienswijze pleit voor een brede definitie van EBP, waarbij verbeterde
besluitvorming door professionals wordt nagestreefd. Evidence based practice is dan
een werkwoord: het streven naar de optimale besluitvorming (Thyer & Myers, 2011).
Het is helder dat dit niet bereikt wordt door het top-down doorduwen van aange
toond effectieve interventies die op zichzelf EBP zouden zijn. Sackett e.a. (2000),
grondleggers van de evidence based beweging, geven aan dat onderzoeksopbreng
sten over de effectiviteit van interventies slechts één van de drie bronnen vormen
die een rol spelen bij het proces van besluitvorming. Daarnaast is voor een betere
besluitvorming ook een verduidelijking van belang van: a) de inzet van klinische ex
pertise in de zin van het vermogen om opleiding, interpersoonlijke vaardigheden en
eerdere ervaringen (taciete kennis) om de ander en diens probleem in te schatten en
b) het meewegen van waarden, voorkeuren, zorgen en verwachtingen van cliënten.
In veel gevallen worden deze twee bronnen niet expliciet betrokken in het ‘werk
woord’ EBP. Dat is begrijpelijk omdat de klinische expertise van de professional
en diens vermogen om cliëntwaarden te achterhalen en te betrekken veel minder
expliciet zijn dan de effectiviteit van interventies. Er zijn minder duidelijke woorden
beschikbaar om vooral de taciete kennis onder a) en de relationele vermogens van
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professionals die helpen om b) te achterhalen uit te drukken, laat staan de kwaliteit
ervan vast te stellen. Hoewel sommige professionals hierbij een link leggen naar
non-specifieke factoren, brengt dat onvoldoende helderheid in het debat over EBP
en over zinvol evaluatieonderzoek. Om te voorkomen dat de denkkaders over wat
goede activiteiten zijn in zorg en welzijn de werkelijkheid al te veel versimpelen,
blijft het noodzakelijk om terug te bewegen naar de complexiteit van de alledaagse
praktijk.
Deze publicatie wil vooral één punt duidelijk maken: er is kwaliteitswinst te boeken
door beter en opener te kijken naar hoe professionals zich verhouden tot de levens
van kwetsbare mensen, hoe ze aansluiten bij hun cliënten en hoe ze werkrelaties
met hen aangaan. Dat zou in evaluatieonderzoek verdisconteerd moeten zijn.
Bijvoorbeeld door mismatch te erkennen. Om dit uit te diepen, voeren we u langs
een variëteit aan wegen om mismatch te beschrijven en te funderen in empirisch
en literatuuronderzoek. Grote delen van het boek gaan over tussenstappen in
de redenering. Het fenomeen ‘mismatch’ doorgronden en illustreren we na een
introductie op basis van empirische inzichten (wijkonderzoek en onderzoeken naar
borstamputatie en incontinentie). Parallel daaraan hebben we literatuuronderzoek
gedaan naar aan mismatch gerelateerde concepten. We willen zo duidelijk maken
dat het niet iets nieuws is, maar dat het raakt aan diverse theoretische thema’s uit
verschillende disciplines. Na het bijeenbrengen van deze lijnen doordenken we de
consequenties van de gevonden inzichten en de opbrengsten ervan voor zorg en
welzijn en voor deskundigheidsbevordering. Zo redeneren we verder naar evaluatie
onderzoek, om te komen tot een omschrijving van de term ‘zorgethisch evalueren’
en een uitwerking van de uitgangspunten daarvan.
Voor deze inleiding blijven er dan nog een paar punten over. Ten eerste de hulpver
lener. Die lijkt er wat bekaaid van af te komen in dit boek. Dat is zeker niet onze be
doeling, er is alle respect voor de inzet en deskundigheid van professionals in zorg
en welzijn. Dat we inzoomen op de kwaliteit van aansluiting, komt doordat zich
momenteel ook een kans voordoet tot transitie in zorg en welzijn; het is een vraag
van juist déze tijd om de omgang tussen professional en cliënt onder de loep te
nemen. Ten dele gaat het om het genereren van meer taal voor een dimensie in de
zorg waar veel professionals al goed in zijn. Daardoor zal ook evaluatieonderzoek
hier meer recht aan kunnen doen. Ten dele gaat het ook over de kans om hier in de
breedte nog veel beter in te worden. Dat vraagt om een grotere sensitiviteit voor de
relatie professional - cliënt dan nu het geval is, ook bij evaluaties.
Ten tweede: de zorgethiek. Deze jonge discipline bestaat ongeveer veertig jaar.
Zorgethiek ontstond vanuit onvrede met de bestaande ethiek, ook wel aangeduid
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als ‘dominante ethiek’, of ‘neo-liberale ethiek’. De dominante ethiek heeft een
specifieke mensvisie waarin ‘volwassenheid’ gedefinieerd wordt als onafhankelijk
heid en autonomie (Leget, Gastmans & Verkerk, 2012). Het handelen vanuit de
dominante ethiek is gebaseerd op vrijheid en gelijkheid. Zorgethiek relativeert de
kernwaarde ‘autonomie’ en benadrukt juist afhankelijkheid van en betrokkenheid
op elkaar als fundament van menselijk samenleven, in navolging van Gilligan (1982).
De neo-liberale waarden vrijheid en gelijkheid worden in het licht van afhankelijk
heid en betrokkenheid ook opnieuw gedefinieerd. Een zorgethische mensvisie is een
relationele mensvisie. Het startpunt van morele afwegingen ligt bij de zorgethiek
− anders dan bij de dominante ethiek − in het primaire zorgproces. Door zorgethiek wordt de veronderstelde gelijkwaardigheid tussen hulpvrager en hulpverle
ner ter discussie gesteld, evenals het vanuit het marktdenken geïntroduceerde be
grip ‘klant. De cliënt wordt begrepen als een kwetsbare mens met noden en de zorg
relatie als asymmetrisch. Aan zorgen wordt een politiek-ethische dimensie toege
kend. De zorgethiek doordenkt de vraag ‘wat goede zorg of begeleiding is’ vanuit
reële, concrete betrekkingen ‘van onder naar boven’. De specifieke context en de
betekenisgeving van cliënten doen er toe. Theorievorming vindt nadrukkelijk ook
plaats vanuit de alledaagse zorgpraktijk en wordt vervolgens opnieuw getoetst aan
die zorgpraktijk. In deze publicatie doen we een poging om filosofische uitgangs
punten van de zorgethiek te verbinden aan de maatschappelijke ontwikkeling van
evaluatieonderzoek naar effecten. Dat is geen simpele kwestie omdat het vraagt
om disciplinaire verschillen en concepten te overstijgen en te verbinden. We hopen
vooral inspiratie te bieden en een richting aan te geven voor innovatie.
Ten derde: ‘de interventie’. Om mismatch aan het licht te brengen, is het nodig om
de ‘interventie’ zoals die is uitgedacht en omschreven te onderscheiden van de zorg
die gegeven wordt van mens tot mens en die meer dan een interventie betreft.
Omdat we in deze publicatie vooral willen ingaan op dat wat zorg tot zorg maakt
die goed doet, scheren we ten onrechte veel methodisch handelen over een kam.
U treft interventies aan die gericht zijn op genezing of gedragsverandering, of op
begeleiding bij verhuizing. We kozen deze voorbeelden omdat ze mismatch in zijn
verschillende hoedanigheden laten zien. Door de verschillende contexten en doelen
heen toont zich hopelijk de essentie van het niet-aansluiten. Als dat begrip er is,
wordt een toepassing van het mismatch-denken in complexere situaties mogelijk.
Dat is bijvoorbeeld al het geval bij een interventie als motiverende gespreksvoering,
waarbij de interventie het aansluiten expliciet problematiseert. Voor de helderheid
vatten we hier alle vormen van methodisch handelen onder het begrip interventie
en plaatsen we het mismatch-denken daar haaks op, ook als het vooral methodisch
handelen betreft dat nog niet als interventie geregistreerd is. Hier moeten we
even heel precies opereren. Als we in dit boek het begrip ‘effectieve interventies’
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gebruiken, verstaan we daaronder interventies die door specifiek onderzoek zijn
beoordeeld als werkzaam. Die opgenomen (kunnen) zijn in een databank. Daarvoor
moet een interventie helder omschreven zijn en is er onderzoek nodig naar de wer
king ervan. Bij voorkeur is dit onderzoek met vergelijkende condities, waar mogelijk
gerandomiseerd en soms geblindeerd. Effectief begrijpen we daarmee als een eigen
schap van de betreffende interventie, los van welke context dan ook. Effectiviteit
slaat dan op de conclusie dat de interventie werkzaam was voor een groep mensen,
die gemiddeld meer vooruitging dan de controlegroep. De vraag is of die effectief
bevonden interventie ook in de n=1 situatie tot de voorspelde effecten leidt. Bij de
cliënt gerealiseerde effecten in een specifieke situatie waarin de effectieve interven
tie wordt toegepast, vallen hier niet onder het begrip ‘effectieve interventie’. We
willen juist nagaan wat daar bij komt kijken.
Ten vierde: het toepassingsgebied. In dit boek vragen we van u als lezer een behoor
lijke mentale flexibiliteit. U bent mogelijk actief in een welzijnsomgeving en toch
leest u steeds over voorbeelden uit de zorg. Soms hebben we daar een goede reden
voor, bijvoorbeeld dat het helderder redeneert wanneer de interventie een techni
sche handeling betreft. In de zorg is ‘de ingreep’ technisch hoogwaardig en goed
ontwikkeld. Bij welzijn gaat het om een hele andere ‘ingreep’, die al meer met het
sociale is verweven. In hoeverre heeft dit invloed op de aard en conceptualisering
van mismatch voor de welzijnssector? We hopen dat u in staat bent de essentie van
de voorbeelden eruit te halen en de inzichten kunt omzetten naar de omgeving
waarin u werkzaam bent. Steeds vraagt dit om een beweging van ‘wat’ er gedaan
wordt na een evaluatie van het probleem, dilemma, doel, streven waar de interven
tie aan bij zou moeten dragen. Is de evaluatie breed genoeg ingestoken? Lukt het u
om door de voorbeelden heen deze beweging waar te nemen?
Hiermee is het onderwerp niet uitputtend besproken voor de sector welzijn. Een
nadere uitwerking voor deze sector is gewenst. We lanceren het begrip nu concep
tueel, maar een nadere verkenning zou zich zeker moeten richten op het vraagstuk
in hoeverre interventies recht (kunnen) doen aan de relationele afstemming die mis
match voorkomt. Daar kunnen vervolgens weer nieuwe uitwerkingen en begrippen
ten aanzien van mismatch uit voortkomen die nog beter passen op de sector welzijn
en het evaluatieonderzoek dat daar plaatsvindt.
Tot slot: de denklijnen in dit boek. Het is mede om de inductieve redeneerwijze
in het zorgethische discours dat er in dit boek twee denklijnen te herkennen zijn.
We verkennen mismatch als relevant begrip voor evaluaties niet alleen vanuit de
theorie en literatuur, maar ook als een aparte begripslijn die ontstaat uit kwalita
tief onderzoek naar bestudeerde praktijken. In lijn met de zorgethische inzichten is
kwalitatief onderzoek een zeer geeïgende manier om op een ‘gegronde’ wijze tot
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empirisch begrip te komen over wat van waarde is voor cliënten. Daarmee zijn de
drie empirische hoofdstukken (1, 4 en 5) meer dan ‘een illustratie’ van de theore
tische lijn van dit boek, ze dragen bij aan de kennisvorming over mismatch. Beide
begripslijnen hernemen we in een nadere verkenning van de opzet en waarde van
zorgethisch evalueren, een benadering die recht doet aan mismatch en daarmee een
extra dimensie benoemt ten opzichte van ander evaluatieonderzoek. De empirische
hoofdstukken zijn als voorbeelden van zorgethisch evalueren te beschouwen. Later
in het boek, in hoofdstuk zeven, vindt u een omschrijving van de kenmerken van
deze wijze van evalueren.
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‘Leren kennen, laten
kennen’: casus en
probleemformulering

1

Anne Goossensen, Jolanda van Dijke & Andries Baart
Opeens begrijp ik dat zij denkt dat mijn collega die huizen weggeeft. Ik leg
uit dat haar kennis het huis heeft gekregen omdat ze meer woonduur had.
‘Mijn collega bepaalt niet wie welk huis krijgt, snap je dat?’ Ik weet niet of
ze het begrijpt. Ze pakt de krant nog een keer en laat zien welk huis ze mooi
vindt. Het is een huis met urgentie voor categorie 17. Ik leg uit dat de kans
niet groot is dat ze dat huis krijgt. ‘Omdat 17 mensen urgentie hebben.’ vult
ze aan. ‘Nee’, zeg ik, ’geen 17 mensen, de mensen uit wijk 17! Kijk, en hier
zie je (blader blader) welke wijk dat is. Dat zijn misschien wel 200 mensen!’.
‘Oh…’, zegt ze. Ze is er stil van. ‘Straks krijgt de hele wijk ook een nummer’,
zeg ik, ‘maar er zijn wel 200 gezinnen die hier urgentie krijgen’. Het lijkt nu
te landen. Over logica gesproken! (Dagboekfragment)
Evaluatieonderzoek heeft de afgelopen decennia aan belang gewonnen en vormt
niet zelden een direct feedbackmechanisme naar het handelen van professionals en
de financiering van zorg en welzijn. Daarmee neemt het belang van goed onder
zoek in de zin van wetenschappelijk degelijk én praktijksensitief onderzoek toe.
Evaluaties bestaan vaak uit het afnemen van vragenlijsten om symptoomreductie of
probleemvermindering vast te stellen. Door een vergelijking van voor- en nameting
ontstaat zicht op de effectiviteit van de gebruikte interventie. De vraag is wat het
handelen van de professional méér is dan deze interventie.
Deze bijdrage focust op wat over het hoofd gezien kan worden bij evaluatieonder
zoek dat zich mogelijk in een te smalle redeneercirkel voltrekt. We werken dit nader
uit door uit te gaan van de doelformulering. Het evaluatieonderzoek kent een doel,
bijvoorbeeld het vaststellen van de effectiviteit van een interventie. En ook die
interventie kent een doel, namelijk de vermindering van problemen. Het vaststellen
van effectiviteit begint dan bij de probleemformulering, waarbij de cliënt vertelt
en de hulpverlener uit diens verhaal een ‘misstand’ formuleert. Veelal gebeurt dit
door de persoon diens verhaal te laten doen en gaandeweg het probleem ‘eruit’ te
halen. In dit ‘eruit halen’ zit een belangrijke activiteit van de hulpverlener die van
groot belang is voor de mogelijke effecten. De hulpverlener gaat hoofd- en bijzaken
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onderscheiden en het verhaal als het ware ‘vertalen’ of ‘herformuleren’ naar beken
de en afgebakende termen. Daarnaast zijn er vaak lagen in de probleemformulering
te herkennen, waardoor sommige problemen gemakkelijk te identificeren zijn en
andere zich pas langzaam tonen, als dat al gebeurt. De doelformulering in de hulp
verleningspraktijk is daarmee niet altijd correct, in de zin van in overeenstemming
met wat het belangrijkste is voor de cliënt.
Door het identificeren van een verschil tussen de werkelijkheid van een cliënt en het
doel zoals de professional dat formuleert, voegen we een extra element toe aan de
redenering van Tudjman, De Jong & Snel (2010). Zij beschrijven de spanning tussen
praktijkwerkers en evaluatoren bij de klassieke aanpak van evaluatieonderzoek. In
die klassieke onderzoeksvorm zijn er dan vier elementen: a) het vaststellen van de
specifieke interventie, b) het vaststellen van de beoogde doelen van de interventie,
c) het nagaan of de beoogde doelen wel of niet worden gerealiseerd (effectmeting)
en d) het nagaan of de geobserveerde effecten inderdaad het gevolg zijn van de
verrichte interventie (bij voorkeur met een controlegroep). Onderzoekers willen
heldere doelen en hanteren wel het label ‘fuzzy thinking’ voor het denken van de
praktijkwerkers. Praktijkwerkers kijken met een andere bril. Inzichten en aannames
van professionals hangen samen met een complex van multipele oorzaken van pro
blemen en diversiteit van uitkomsten.
Tudjman e.a. (2010) pleiten er mede op basis van Veerman & Van Yperen (2008) voor
om evaluatieonderzoek nauw te laten aansluiten bij de interpretatie van praktijk
werkers. Dit hoofdstuk gaat in op een vergelijkbare spanning tussen enerzijds de
kwaliteit van de afstemming van professionals op hulpvragers in de formulering van
hun problemen en anderzijds de formulering van doelen.
Om goede, blijvende effecten in het primaire proces te behalen, is een grote over
eenkomst tussen het door de hulpvrager ervaren probleem en de door de hulpver
lener geformuleerde doelstelling noodzakelijk. Pas dan kan passende hulp gegeven
worden. Wanneer we hier preciezer naar kijken, blijkt het te gaan om een proces
waarin de hulpverlener de ander wil leren kennen en de cliënt zich moet laten
kennen. Dat gaat niet vanzelf en lukt niet altijd even goed. Er bestaat een kans op
mismatch. We werken dit begrip uitgebreid uit, omdat het een sleutel is naar een
nog weinig zichtbare, maar wel belangrijke factor bij het vaststellen van resultaten
en het bij uitstek de ingang is om aan een te smalle opvatting van EBP te ontkomen.
In het identificeren van mismatch kan nog veel meer alertheid aan de dag gelegd
worden. De kwaliteitsverbetering die we op dit vlak voor ogen hebben, wordt door
bestaande kwaliteitssystemen nog te weinig gesignaleerd. Goede en slechte praktij
ken op dit vlak staan nog te weinig op de agenda van kwaliteitsfunctionarissen en
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onderzoekers. We verkennen wat mismatch is, hoe het ontstaat, en vooral wat er
onderzoeksmatig nodig is om het op te sporen.

Mismatch?
Mismatch in zorg en welzijn gaat hier niet over de vraag of twee persoonlijkheden bij
elkaar passen, het gaat in veel bredere zin over de aansluiting van de hulpverlener bij
de cliënt. De aansluiting ligt besloten in het vermogen van de hulpverlener om de an
der te ‘lezen’. Veel, zo niet alle, mismatch ontstaat doordat er nog onvoldoende begrip
is opgebouwd van de ervaringswereld van de hulpvrager en wat er daarin toe doet. Of
doordat de verschillen tussen de hulpvrager en de hulpverlener te weinig onderkend
worden. Het kan gebeuren dat een gekozen effectieve interventie door mismatch niet
tot de voorspelde effecten komt. Het vaststellen van effectiviteit gebeurt immers altijd
voor groepen cliënten, terwijl mismatch in een unieke context voor een bepaald per
soon tot stand komt. Behulpzaam daarbij is het denken in twee leefwerelden, die van
de werker en die van de cliënt. Leefwerelden die op elkaar aangesloten moeten raken.
In de ideale situatie (Baart, 2001) ontsluiten de twee werelden elkaar en ontstaat een
raakvlak tussen de ideeën, intenties en normen uit beide werelden. Het kan ook níet
goed gaan, bijvoorbeeld als de leefwerelden elkaar helemaal niet raken en onverbon
den naast elkaar blijven bestaan. Cliënt en hulpverlener wisselen dan wel informatie
uit, maar begrijpen elkaar niet echt en spreken langs elkaar heen qua logica en beteke
nisgeving. Het kan ook zijn dat de hulpverlener wel doordringt tot de leefwereld van
de cliënt, maar selectief en onvoldoende diep, met als gevolg dat de informatie van de
cliënt als het ware wel gehoord, maar daarna vertaald wordt naar eigen denkkaders.
De betekenisverbanden van de leefwereld van de cliënt worden dan niet meegenomen
in de herformulering door de hulpverlener en diens verhaal wordt ‘onteigend’. Zo
redenerend blijkt dat een op het oog coherente omgang tussen werker en cliënt toch
mismatch kan opleveren. Mismatch kan verschillende vormen aannemen. Samengevat
kan er sprake zijn van de volgende vormen van mismatch (Baart e.a., 2011a).

Tabel 1. Soorten mismatch
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Geen aansluiting

De wereld van de cliënt en van de werker gaan langs elkaar heen. Er
kan respons komen op een vraag die niet gesteld is, terwijl de eigenlijke
vraag niet gehoord wordt en onbeantwoord blijft.

Verkeerde
aansluiting

Er komt een reactie die het probleem wel raakt, maar verkeerd is van
toon, inhoud of vorm waardoor de situatie verergert.

Gedeeltelijke
aansluiting

Op een deel van wat er op het spel staat bij de cliënt komt een passend
antwoord, maar op een ander deel beslist niet.

Mislukkende
aansluiting

Hierbij is de aansluiting aanvankelijk goed, maar na enige tijd niet meer
en ontstaat er dus geen goede afloop en geen effecten.
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Het gevolg van mismatch is dat iemand niet de hulp krijgt die bedoeld werd, soms
ondanks de toepassing van ‘effectieve interventies’. Een ernstige consequentie is dat
hulpzoekenden zich niet gezien, gehoord, begrepen en vervolgens slecht geholpen
voelen en daardoor geen erkenning ervaren voor wie zij zijn. Met als gevolg dat
zij soms ontmoediging en ‘learned helplessness’ doormaken. De negatieve gevol
gen van gebrekkige aansluiting kunnen zichtbaar worden in termen van drop-out
(vroegtijdig verlaten van de hulpverlening), maar negatieve gevolgen kunnen ook
verborgen blijven. Bijvoorbeeld als de hulpzoekende braaf naar de hulpverlener
toe blijft komen, maar innerlijk afgehaakt is. Het gevolg van mismatch is dat de
hulpvraag blijft bestaan of na korte tijd (in iets andere vorm) weer opdoemt. Dit leidt
tot draaideurgedrag of shoppen en daarmee, vanuit maatschappelijk perspectief,
tot een kostbare en belastende opeenstapeling van pogingen tot hulp. Voor hulpge
vers kan dit energieverlies betekenen en soms zelfs burn-out. Hen ontbreekt veelal
zicht op hun eigen mogelijkheden om dit te beïnvloeden. Zij zien mismatch nog te
vaak als ‘een gebrek aan motivatie’ bij de cliënt of een stadium van het ‘not ready to
change’-model, kortom cliëntgebonden factoren. Ten onrechte circuleren beelden als
‘shoppen’, hulpzoeken als substituut voor aandacht vragen, consumeren en therapieontrouw. Deze manier van het adresseren van mislukte zorg verbloemt wat de hulp
verlener hierin doet. Het legt de verantwoordelijkheid voor wat niet lukt ten onrechte
alleen aan de kant van de cliënt en verdoezelt daarmee een belangrijke succesfactor
die juist door de hulpverlener te beïnvloeden is. Hoewel de gevolgen ervan binnen
een instelling soms niet helemaal aan het licht komen, zijn ze er vanuit maatschap
pelijk perspectief − als naar carrières en gevolgen van drop-out gekeken wordt − wel
degelijk.
Een goede aansluiting bewerkstelligen begint met een diepgaande verkenning van de
ander, diens verhaal, betekenisgeving en problemen. We willen juist op dit deel van het
hulpverleningsproces extra licht werpen en het minitieus verkennen. Voor een goede
aansluiting is het noodzakelijk dat de ander zich ook ‘ontbloot’ en de ruimte krijgt om
zich te laten zien en te laten kennen. We werken dit nader uit via het spoor van de wer
ker, die wil ‘leren kennen’ en het spoor van de cliënt, die zich moet ‘laten kennen’.

Iemand leren kennen
De kwaliteit van resultaten staat of valt met een juiste probleemformulering. Die
is te maken indien de hulpvrager de ander goed heeft leren kennen en een juist
beeld van de persoon en diens situatie heeft. Iemand leren kennen en een goed
beeld krijgen bestaat dan uit: iemand naderen, de ander meemaken, vertrouwd ra
ken met elkaar, begrip krijgen van wat er speelt en dit articuleren en snappen wat
je zou kunnen doen. Een definitie van ‘goed leren kennen’ zou hier zeker helpen,
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maar is niet makkelijk te geven. Belangrijk is dat het niet alleen een ‘uitgaande en
registrerende’ beweging van de professional is. Het gaat over een ‘wederzijdse’
naar begrip zoekende activiteit, waarin de eigen mentale kaders en beeldvorming
van de hulpverlener kunnen wijken voor de logica van (wat er toe doet voor) de
ander.
De kwaliteit van het leren kennen houdt verband met de vraag naar wat profes
sionals in die eerste contacten daadwerkelijk zien. Dit raakt aan de zorgvuldigheid
waarmee zij waarnemingen in innerlijke beelden omzetten. En hoeveel ruimte er
is om open en onderzoekend te blijven kijken naar wie de ander is, wat er speelt
en hoe dat beleefd wordt. Die open blik is van belang omdat de beleving van
kwetsbare mensen zodanig kan verschillen van die van professionals dat de twee
volkomen uit elkaar lopen. En dat blijft soms onopgemerkt, hetgeen niet zonder
gevolgen is voor te behalen effecten. Een dreigend gevaar is dat hulpverleners te
gemakkelijk denken de ander te begrijpen en ongemerkt vastzitten in hun eigen
denkkaders of focus. We noemen dit ook wel reductie (Goossensen, 2011). Reductie
hangt samen met het onvolkomen zien van de ander: de hulpverlener bestaat voor
de cliënt in een gereduceerde modus. Een werker kan te snel denken de ander,
diens leefwereld, logica en probleem te (her)kennen. Er kan sprake zijn van een
te smalle uitsnede van de situatie van de ander, door een te probleemgerichte
waarneming. Het kan zijn dat de betekenis van de feitelijke situatie wordt gemist
of dat de leefwereld van de betrokkene niet doorvoeld wordt. Het resultaat is dat
de hulpvrager niet goed of niet volledig gezien wordt. Niet goed gezien worden
betekent dan voor een cliënt ontkenning, met afwijzing, pijn en mogelijk innerlijk
afhaken als gevolg. Het resultaat is dat de formuleringen van probleem en doel te
weinig worden ontleend aan een perspectiefwisseling met de ander, waardoor zij
niet aansluiten en effecten uitblijven. Een blijvend speuren naar wie de ander is en
het steeds zoeken naar mogelijkheden om de ander zich te laten tonen, bevordert
het ontstaan van goede effecten.
De professioneel gevormde denkwijze (bijvoorbeeld het probleem willen ‘grijpen’
in diagnostische of theoretische termen) is weliswaar belangrijk voor een inter
ventiekeuze, maar kan het zicht op het innerlijk perspectief van de ander en diens
logica in de weg staan. Dit is een paradox: om professionele hulp te optimaliseren,
is maximale aansluiting bij de innerlijke wereld van de cliënt noodzakelijk. En dat
is juist beter te bereiken door het professionele denken, zoals in diagnostische ca
tegorieën, tijdelijk achterwege te laten. Ook al mag het aansluiten bij de innerlijke
wereld het professioneel denken (daarna) niet in de weg staan. Het gaat eerder om
twee sporen.
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Zich laten kennen
Aan de andere zijde moet een hulpvrager zichzelf laten kennen. Dat ontrolt zich
in een eigen patroon en via voor de persoon specifieke wegen. Voor veel cliënten
is ruimte nodig om zich te laten kennen: om het verhaal te kunnen doen in eigen
woorden, zonder dat die direct samengevat of vertaald hoeven te worden naar
gesloten vragen of conclusies. Het zich laten kennen door de hulpvragers gaat beter
als er bewust een passief moment wordt ingelast in de omgang tussen hulpgever
en hulpvrager. In deze ruimte, die de hulpgever moet creëren, kan de ander als het
ware naar voren treden om zich te laten zien op een manier die helpt. Narratieve in
formatie, het verhaal van de cliënt, is daarbij van grote waarde omdat hiermee zicht
ontstaat op de logica van de cliënt. Met logica bedoelen we de kernovertuigingen
van waaruit de innerlijke leefwereld vorm krijgt. Indien zo’n overtuiging is: ‘Ik ben
voor een dubbeltje geboren en zal nooit een kwartje worden, wat ik ook doe’, dan
heeft dat gevolgen voor de resultaten die met de betreffende persoon te boeken
zijn. Narratieve informatie, iemands verhaal in diens eigen woorden, geeft zicht op
diens logica. De gekozen structuur van het verhaal en de woordkeuze wijzen als het
ware naar overtuigingen, waarden en verwachtingen.
Mensen laten zich gemakkelijker kennen in gewone dagelijkse handelingen. Dit
bracht een instelling die zorg biedt aan dakloze mensen, al tot het inzicht dat een
gesprek waarbij de cliënt achterop de fiets bij de werker zit, soms belangrijke diag
nostische informatie oplevert. Niet dat alle diagnostiek achterop de fiets uitgevoerd
zou moeten worden, maar zulke dagelijkse dingen met elkaar doen, werkt goed
(Baart e.a., 2011b). Voor de hulpverlener betekent dit dat het meebewegen met de
ander in simpele dagelijkse dingen belangijk wordt. Zo komt het voor dat samen
koekjes bakken met een cliënt de uitgelezen manier is voor iemand om zich te laten
kennen. In de praktijk betekent dat niet dat de hulpverlener met een lijstje met
dagelijkse dingen om te doen aankomt. Juist het volgen van de ander maakt dat het
zich laten kennen vaak beter lukt.
Dat volgen geeft zicht op wat een cliënt doormaakt en waar goede zorg op afge
stemd moet zijn. Het helpt mogelijk om dit te preciseren. Doormaken impliceert een
‘brede’ blik die ook de mens en de alledaagsheid betrekt, naast of achter de focus
van zorg en welzijn. Dit doormaken valt niet volgens standaardwegen te begrijpen
(Baart e.a., 2011a). Elke keer, bij iedere persoon, dient opnieuw onderzocht te wor
den wat iemand doormaakt, om te kunnen achterhalen wat een passende respons
is. Daarmee bepalen het vermogen om iemand te leren kennen en de mate waarin
iemand zich wil laten kennen de match die kan ontstaan en de mate waarin mensen
vertrouwd raken met elkaar en zichzelf durven te ontsluiten. Naarmate die ver
trouwdheid groeit, stijgt de kans op goede effecten. Dan wordt het beter mogelijk
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om via relationele sturing tot agendering van wat nodig is te komen en vervolgens
tot ‘finetuning’. Afgestemd aanbod betekent dat wat geboden wordt daadwerkelijk
tot stand komt in overeenstemming met de leefwereld, logica en betekenisgeving
van de cliënt, dus als een respons. Op mesoniveau en macroniveau is dit door te
vertalen naar de criteria waarmee de kwaliteit van de zorg wordt vastgesteld. De
gebruikelijke criteria om vast te stellen of de hulp effectief, efficiënt of toeganke
lijk is, blijken niet volledig. Een toegevoegd criterium kan zijn of de zorg ook goed
aansluit bij de mens met het probleem.

Empirische verkenning
We verkennen het thema van mismatch door een uitsplitsing naar ‘het zich laten
kennen’ door de cliënt en ‘het leren kennen’ door de hulpverlener. We gebruiken
daartoe kwalitatief onderzoek, gebaseerd op de praktijk van een buurtwerker in
een probleemwijk. Zij heeft als taak om bewoners bij te staan tijdens een herstruc
tureringsoperatie. De werker werkt vanuit de buurt om bewoners bij de herstructu
rering te begeleiden en stuit daarbij ook op andere zaken die spelen. Zij probeert
daarop te reageren en eventueel door te verwijzen. Zij houdt dagboekfragmenten
van haar omgang met buurtbewoners bij die gebruikt zijn als onderzoeksmateriaal
voor dit hoofdstuk.
Mismatch, het ondanks actieve pogingen niet aankomen of aansluiten van onder
steuning of hulp bij mensen die de hulp hard nodig hebben, vormt een probleem
binnen mensgerichte organisaties. Ondersteuning die wel goed ‘matcht’ of aan
sluit is voor iedereen belangrijk, maar voor kwetsbare mensen zoals bewoners
van probleemwijken kan ze het verschil maken tussen kansen pakken of ernaast
grijpen, tussen overeind blijven of onderuit gaan. Juist mensen die zich in complexe
situaties bevinden, laten zich vaak lastig bereiken, doorgronden en begeleiden via
standaardinterventies. Ze verdwijnen te gemakkelijk uit het zicht. Dit heeft niet
alleen gevolgen voor de mensen zelf, maar ook voor buren, portieken, de buurt, de
wooncorporatie en de samenleving.
In een grote gemeente ligt wijk Q, een zogenaamde Vogelaar-, probleem- of
krachtbuurt. Er worden de komende vijf jaar zo’n 200 woningen gesloopt en nog
eens 240 gerenoveerd. Iedereen moet verhuizen. Sommige van de huidige bewoners
zullen terugkeren, andere zullen zich vestigen in een andere buurt en ook zullen
er nieuwe bewoners komen. Er wonen veel grote, allochtone gezinnen. Sommige
huurders wonen noodgedwongen in deze buurt, omdat zij vanwege onder meer
een laag inkomen en een korte inschrijftijd nergens anders terecht kunnen. De bin
ding met de buurt lijkt over het algemeen laag en de buurtnetwerken zijn verzwakt.
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Over wat zich precies achter de voordeuren afspeelt, is weinig bekend.
De herstructurering biedt uitgelezen kansen voor de betrokken woningbouwver
eniging om haar huurders beter te leren kennen, relaties met hen op te bouwen en
meer zicht te krijgen op hun leefwereld, woonwensen, problemen en mogelijkhe
den. Zijn de buurtbewoners voldoende op de hoogte van de plannen, hoe staan zij
hier tegenover en zijn zij in staat om hun kansen te pakken? Voor de woningbouw
vereniging speelt de vraag hoe ze contact kan leggen met deze groep kwetsbare
huurders, hoe ze meer inzicht kan krijgen in hun behoeften. Een andere vraag is hoe
de werker buurtbewoners zo goed mogelijk kan begeleiden op hun weg naar de
woningbouwvereniging. De werker ziet dat sommige bewoners de kansen pakken
die de herstructurering hen biedt door te verhuizen naar een gewenste buurt, maar
dat lukt niet iedereen. De werker ontmoet ook huurders die wel mogelijkheden zien
en actie ondernemen, maar om wat voor reden dan ook vast komen te zitten in het
proces van verhuizen. Bijvoorbeeld omdat ze net buiten een gunstige (urgentie)
regeling vallen, niet over een helpend netwerk beschikken of een handicap hebben.
Het risico dreigt dat ze hierdoor onderuit gaan. Zo ontmoet de werker een vrouw
bij wie de verhuizing zoveel extra energie kost dat zij in de ziektewet belandt.
Ze is analfabeet en moet dus alles onthouden. Nu met dat verhuizen is dat
zoveel, dat ze helemaal tureluurs is geworden. Daardoor zit ze nu in de ziektewet. Werk kan ze er niet bij hebben. Ze kan me niet eens vertellen waar
ze werkt. Ja, in een wasserette, maar waar staat dat ding nou? Na een half
uur weet ze het weer: Wijk L. ‘Stom hè’, zegt ze, ‘werk ik daar al 40 jaar en
kan ik je nu niet vertellen hoe het heet’. ‘Nou dat laat wel zien dat uw hoofd
echt veel te vol zit, zeg ik.’(Dagboekfragment)
Tenslotte zijn er mensen die weliswaar op de hoogte zijn van de herstructurerings
plannen en de onvermijdelijke verhuizing, maar die passief blijven. Het gedrag van
deze mensen lijkt op een soort verlamming, ze komen niet zelf in actie en hebben
veel steun, begeleiding en aansporing nodig om alles rond te krijgen. Vaak gaat het
om mensen die zonder een aanstaande verhuizing al de grootste moeite hebben het
hoofd boven water te houden.
Ik vertel mijn collega over mevrouw Bosma die geen idee van verhuizen had.
Het hele concept van plannen maken, mensen regelen en inpakken, was volkomen vreemd voor haar. Mijn collega kan er niet bij. Ik zeg dat ik er in eerste
instantie ook van sta te kijken, maar dat ik het een heel helder signaal vind uit
de buurt. Er wonen blijkbaar mensen die dat niet kunnen overzien. Ik denk echt
dat ze niet de enige is. (Dagboekfragment)

Schetsen van Mismatch 25

***

Deze laatste groep van potentiële achterblijvers komt niet uit zichzelf naar de wo
ningbouwvereniging en onderneemt weinig of geen actie om een nieuwe woning
te vinden of te verhuizen. Bij kleine tegenslagen haken deze huurders gemakkelijk
af. Wanneer zij geen hulp krijgen die zich aanbiedt, op- of indringt, blijven ze het
zoeken naar een woning uitstellen en stapelen de problemen zich op. Het gaat dan
om hulp die de moeite neemt om de leefwereld van de cliënt te betreden en te
onderzoeken waar de ervaren drempels liggen en die tracht weg te nemen. De taak
om deze mensen te helpen, zal steeds zwaarder worden naarmate de herstructure
ring vordert.
In de verhalen over bewoners kunnen we verschillende opgaven herkennen.
Hierboven bleek al dat er meer kan meespelen, waardoor de noodzakelijke stap
pen om tot verhuizen te komen niet gemakkelijk lukken. Het is voor werkers soms
moeilijk voor te stellen, maar huurders hebben te maken met praktische drempels.
Zij kunnen het lastig vinden om de woningbouwvereniging − en andere instellingen
− te bereiken. Bewoners hebben moeite met de taal, problemen met bellen, beschik
ken niet over een pc of internet. Soms zijn ze analfabeet en lezen ze geen folders,
brieven of informatiekranten. Een kleine praktische tegenslag kan dan al aanleiding
zijn om af te haken, terwijl verhuizing voor iedereen onontkoombaar is en de situ
atie om actie vraagt. Zo komt het voor dat mensen na een eerste contact niet door
de woningbouwvereniging teruggebeld worden. Veel mensen grijpen in dat soort
gevallen zelf naar de telefoon. Voor kwetsbare huurders betekent niet teruggebeld
worden soms dat ze ontmoedigd raken en het erbij laten zitten.
We praten verder over hun huis. Mevrouw weet niet of ze urgentie kan krijgen.
Ze was naar de bijeenkomst van de woningbouwvereniging in de kerk geweest
en had gevraagd of ze haar wilden bellen, maar ze was nooit teruggebeld.
(Dagboekfragment)
Er is een beginnetje gemaakt met deze huurder, maar het lijntje wordt niet vast
gehouden en er wordt niet doorgepakt. Het gevolg is dat de huurder het erbij laat
zitten en geen actie onderneemt om een nieuw huis te zoeken. Zulke doodlopende
lijntjes worden ook veroorzaakt door iets simpels, bijvoorbeeld wanneer mensen
wel teruggebeld worden, maar met een geblokkeerd nummer. De ervaring leert dat
mensen in probleemwijken vaak niet de telefoon opnemen wanneer er met ‘num
mer onbekend’ wordt gebeld. ‘Nummer onbekend’ betekent in hun ervaring vaak
gedoe met instanties. Ook luisteren ze hun voicemail niet af, want dat kost geld. En
zo komt het bericht niet aan bij de huurder. Dit toont hoe huurders in de wacht
stand kunnen raken op het moment dat de informatiestroom niet aansluit op hun
logica of bevattingsvermogen. Een wachtstand die soms jaren kan duren.
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Het helpt om zicht te hebben op de leefwereld en innerlijke logica van cliënten en
de weerstanden die daaruit voortvloeien. In het project blijkt dat veel werkers zich
er geen idee van kunnen vormen hoe de huurders het verhuisproces beleven. Het
citaat aan het begin van dit hoofdstuk illustreert dit. Het geeft aan dat mismatch
kan bestaan in je simpelweg niet kunnen voorstellen wat een ander niet begrijpt.
Inleving in deze huurdersgroep leert bijvoorbeeld dat de drempel om te bellen voor
veel mensen hoog is. De werker komt huurders tegen die de woningbouwvereni
ging niet durven bellen uit angst dat ze het gesprek niet kunnen volgen of zichzelf
niet goed kunnen uitdrukken, bijvoorbeeld omdat ze de taal onvoldoende beheer
sen of omdat de informatie voor hen te complex is om in één keer te bevatten. Dit
blijft voor werkers vaak onopgemerkt omdat huurders uit beleefdheid zeggen dat
ze het begrijpen, of omdat ze bang zijn ‘dom’ gevonden te worden. Als het wel
gezien wordt, vraagt dit veel alertheid en geduld van medewerkers.
Mijn collega legt het urgentie- en DBO- verhaal uit aan twee huurders. De
beide dames snappen er helemaal niets van. Het is ook erg ingewikkeld. Pas als
mijn collega ongeveer voor de vijfde keer DBO zegt, pakt de buurvrouw het op.
‘Wat is dat dan?’ vraagt ze. Mijn collega heeft het al zeker drie keer uitgelegd,
maar nu horen ze het pas. Zo werkt dat blijkbaar met een onbekend woord.
(Dagboekfragment)
Mismatch kan dus ontstaan doordat werkers woorden gebruiken die onduidelijk
blijven. Als het gaat om woorden die hulpverleners dag in dag uit gebruiken, is het
soms moeilijk om dit te blijven zien. In sommige gevallen zitten de werker en de
cliënt eerst wel op één lijn, maar later niet meer. Bijvoorbeeld als mensen geen
helder en eenduidig antwoord krijgen op hun vervolgvraag.
Op een gegeven moment vraag ik aan het gezin of ze ook moeten verhuizen.
Ja, maar ze weten niet wanneer. Ze hebben wel een brief gehad dat ze recht
hebben op verhuisvergoeding, maar weten niet of ze urgentiekandidaat zijn.
De dochter heeft al een aantal malen gebeld naar de woningbouwvereniging,
maar daar zeggen ze dat ze ‘ook niet weten wanneer er dingen gaan gebeuren.’ Ze leven al zo’n vijf, zes jaar in deze situatie, dus het is normaal geworden.
Ze kijken wel eens wanneer ze meer weten. (Dagboekfragment)
Dit betekent dat ze niet meer aangesloten zijn op recente ontwikkelingen, belang
rijke berichtgeving missen en er problemen kunnen ontstaan bij de grote verhuis
operatie. Bij het onderzoeken van mismatch is het nagaan van hindernissen in de
aansluiting op het hulpaanbod dan ook van belang. Dat is soms niet eenvoudig,
omdat in sommige huishoudens heel basale zaken ontbreken of te moeilijk zijn.
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In wijk Q hebben lang niet alle mensen een pc of internet tot hun beschikking,
waardoor zij niet digitaal op een woning kunnen reageren. Dat is soms moeilijk
voor te stellen, want wie beschikt anno 2011 niet over een pc of internet? Gelukkig
kan ook per telefoon voor huizen ingeschreven worden. Toch blijkt dit niet altijd
een goed alternatief, want de stappen worden te ingewikkeld gevonden.
Ze heeft nog drie euro beltegoed. Dat lijkt me krapjes als we het uitgebreid
moeten proberen. Ik zeg dat we beter met mijn telefoon kunnen bellen. Ik bel
en zet hem op de luidspreker. De mevrouw zegt dat we het registratienummer
moeten invoeren. Ze begrijpt het en ik begin met invoeren. Na twee cijfers zegt
de stem: ‘U hebt niet het juiste nummer ingevoerd, voer nogmaals het nummer
in.’ Ik ben op slag nerveus. Dat zal voor anderen niet veel anders zijn. We proberen het nog een keer en weer gaat het te langzaam: ‘U hebt niet het juiste
nummer ingevoerd, de verbinding wordt nu verbroken.’ (Dagboekfragment)
Zo kan het gebeuren dat mensen niet of te laat op woningen reageren of het opge
ven en daardoor niet vooruit komen in hun zoektocht naar een nieuw huis. De kans
is groot dat zij pas op het laatste moment tot acties komen en genoegen moeten
nemen met een woning die niet aan hun woonwensen voldoet of achter het net
vissen. Mismatch opheffen betekent hier: signaleren wat er gebeurt en begrijpen
hoe dat vanuit de ervaringswereld van de ander kan ontstaan, om vervolgens een
helpende hand te bieden voordat zaken misgaan. In de praktijk betekent dit dat
werkers soms over de schaduw van hun eigen begripsvermogen heen moeten sprin
gen. Zaken die voor hen heel normaal en basaal zijn, maken geen deel uit van de
logica van huurders.
Nog een voorbeeld: eind mei breekt een brand uit in de flat in de wijk door een
pan die vlam heeft gevat. Twee appartementen branden uit en vier huurders gaan
met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Uiteindelijk verklaren instanties
zes omringende appartementen onbewoonbaar. De impact van de brand is groot en
veroorzaakt onrust in de buurt. De brand raakt niet alleen de directe slachtoffers,
maar ook een wijdere cirkel eromheen. Sommige buurtbewoners van wie het huis
nog goed is, besluiten toch ergens anders onderdak te zoeken. De werker schrijft:
Op straat staan mensen met elkaar te praten voor de dichtgespijkerde uitgebrande huizen.Ze lijken afscheid te nemen. Ik blijf staan, wil graag luisteren.
Het ene gezin gaat weer naar binnen en een vrouw blijft staan terwijl haar man
dozen in de auto stouwt. ‘Wonen jullie in een van die huizen?’ vraag ik en wijs
naar de dichtgespijkerde huizen. ‘Nee, ernaast’ zegt ze. ‘En jullie moeten desondanks weg?’ vraag ik. ‘Nee, we moeten niet, maar we gaan wel.’ ‘Oh’, zeg ik,
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‘waarom?’ M´n kinderen zijn bang’, legt ze uit,’ze slapen niet meer.’‘Vanwege
de brand?’ ‘Ja inderdaad. We waren op een kinderfeestje en toen kwamen we
terug en toen troffen we dit’. Ik vraag haar hoe oud de kinderen zijn. Eentje
blijkt vijf, de ander tien. ‘En waar wonen jullie nu?’‘Bij mijn oma van 84’, zegt
ze. ‘Och jeetje’, zeg ik. Ze kijkt me veelbetekenend aan, met een blik van ‘Ja,
we moeten daar zo snel mogelijk weg’ (Dagboekfragment).
Gebeurtenissen als een brand komen in een kwetsbare buurt extra hard aan
omdat mensen daar toch al kampen met gevoelens van onveiligheid en onvrede.
Incidenten als een brand versterken deze emoties. De werker merkt op dat mensen
een beperkt sociaal netwerk en weinig uitwijkmogelijkheden of opvang heb
ben. Ook blijkt dat mensen zich onvoldoende ingedekt hebben tegen rampspoed.
Achteraf blijkt zelfs dat niet één van de slachtoffers van de brand een inboedel
verzekering had afgesloten. Voor hulpverleners was dit onbegrijpelijk. Hier komt
het erop aan om te begrijpen dat huurders zich niet bewust zijn dat een dergelijke
verzekering bestaat of dat zij zich deze uitgaven niet kunnen veroorloven.
Dat er tijd nodig is voordat een werker zicht krijgt op deze verschillen in logica,
komt ook doordat er nabijheid nodig kan zijn om zaken te ontsleutelen en te
beseffen wat je niet weet. Huurders geven gevoelige of schaamtevolle informatie
niet zomaar prijs, maar doen dit doorgaans pas wanneer een vertrouwensband is
ontstaan. Juist de onderwerpen waar mensen zich voor schamen, bijvoorbeeld hui
selijk geweld of analfabetisme, vormen vaak een logische verklaring voor de – voor
werkers op het eerste gezicht soms onbegrijpelijke – keuzes die mensen maken in
de verhuisoperatie. Als de werker dat inziet en dieper zoekt, blijkt er wel degelijk
een gegronde reden te bestaan voor het typische gedrag van huurders. Dit vergt
van de luisteraar dat hij meebeweegt naar eerdere ervaringen.
In het volgende voorbeeld moet de werker mee terug naar het verleden om te
begrijpen waarom er nu geen hulp gevraagd wordt aan de politie.
We hebben het over de politie. Waarom ze die niet wil inschakelen. Want
daar zit volgens mij wel een mogelijkheid om haar zoon uit huis te krijgen
en hulp te geven. Ester vertelt dat ze de politie vaak heeft gebeld toen ze
werd mishandeld door haar ex-man. Eén keer heeft ze gezegd dat ze moesten komen omdat ze dood ging. Toen ze kwamen zeiden ze: ‘Je bent niet
dood, je moet niet bellen.’ Ik ben geschokt. ‘Zeiden ze dat?’ roep ik uit. ‘Ja’,
zegt ze. Ze kent de wijkagent; een heel fijne man. Maar ze wil niet met hem
praten, dat hoeft niet en dat heeft geen zin. Ik begrijp nu beter waarom zij
vindt dat het geen zin heeft. (Dagboekfragment)
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Mensen blijken soms het vertrouwen in hulpverleners of instanties verloren te heb
ben. Dat niet onderkennen is een heel ernstige oorzaak van mismatch. Als iemand
zich niet wil laten kennen, kan hulp al bijna niet meer slagen. De Marokkaanse
mevrouw in het voorbeeld hierboven leeft samen met een gewelddadige zoon die
regelmatig de boel kort en klein slaat. Eén van de redenen waarom zij hem niet
wil aangeven, is haar gebrek aan vertrouwen in de politie. Eén verkeerde ervaring
maakt dat mensen vaak voor jaren ‘op slot’ gaan en zich afkeren van hulpverlening.
Interventies werken dan niet en effecten blijven uit.
In dit hoofdstuk hebben we de aandacht gevestigd op een vaak veronachtzaamde
dimensie van kwaliteit in zorg en welzijn bij evaluatie: de mate van verbinding
tussen werker en cliënt. We hebben hiervoor het begrip mismatch geïdentificeerd.
Onze korte verkenning toont dat mismatch zich vaak in een blinde vlek bevindt en
zich heel verschillend kan manifesteren. Het kan met taal te maken hebben, met
wantrouwen of negatieve eerdere ervaringen. In complexe situaties, zoals hierbo
ven geschetst, valt niet bij voorbaat aan te geven hoe de mismatch er uit kan zien.
Mismatch vergt van professionals dus eerder een speuren naar wat over het hoofd
gezien kan worden dan een check of er iets specifieks gemist wordt. Dit compliceert
ook de ontwikkeling van evaluatieonderzoek dat gevoelig is voor mismatch. Het
volstaat niet om vastgestelde categorieën van mogelijke mismatch te checken, het
vergt de inzet van kwalitatieve methoden om zoekend genoeg te kunnen zijn.
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Verdieping van
mismatch:
organisatorische aspecten
Frans van Herwijnen & Anne Goossensen

Het vorige hoofdstuk ging over de begeleiding van de verhuizing van bewoners
uit een wijk die gesloopt zal worden. Iedereen gaat naar een andere woning en de
wijk moet leeg. De bewoners dienen te snappen wat er gaat gebeuren en op welke
termijn. Dat raakt aan vragen over wie waar naartoe mag en kan verhuizen, hoe
urgentieregelingen werken, hoe het reageren op een woningadvertentie in zijn
werk gaat en wat er komt kijken bij het organiseren van een verhuizing. Echter,
in deze gang naar een nieuwe woning zijn verhuiskwesties van deze gezinnen
nauw verbonden met moeites en problemen op andere leefgebieden. Doordat de
werker in dit project aanwezig is in de leefwereld van de bewoners, krijgt zij zicht
op die verwevenheden en kan zij deel worden van de successen en mislukkingen
in het verhuisproces. Zij ziet als geen ander hoe er match of mismatch optreedt bij
de begeleiding door de woningbouwvereniging. Frans van Herwijnen voerde zijn
afstudeeronderzoek voor de Master Zorg, Ethiek en Beleid uit naar deze praktijk en
vroeg zich af: Hoe tonen aansluiting en mismatch zich in de begeleiding van bewo
ners die moeten verhuizen uit een krachtwijk?
In deze studie wordt duidelijk hoe de buurtwerker eventuele gebrekkige aansluiting
tussen de woningbouwvereniging en de buurtbewoners signaleert en waar mogelijk
oplost. Ter concretisering melden we hier hoe de mismatch opgevangen werd. In lijn
met de inzichten uit het vorige hoofdstuk is er behoefte aan extra informatie voor
buurtbewoners die hen de ingewikkelde informatie over urgentie helpt begrijpen.
Ook tackelt de buurtwerker moeilijke toegangswegen tot noodzakelijke hande
lingen, zoals het maken van een account en een zoekprofiel. Of het verhelderen/
uitleggen op welke huizen de urgentieregeling van toepassing is. Soms helpt ze
mensen verder met misverstanden of moeilijkheden op andere gebieden, om zo de
weg vrij te maken naar het vinden van een nieuw huis.
Twee belangrijke kenmerken van de buurtwerker vallen daarbij op. Ten eerste de
radicale intentie om van betekenis te willen zijn voor de buurtbewoner en diens
perspectief als uitgangspunt te nemen. Het tweede dat opvalt is de ruimte die zij
mag nemen om een professioneel antwoord te geven op waar de ander mee zit,
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ook als dat niet om woningbouwzaken in engere zin gaat. Beide punten geven
aanleiding tot reflectie, waarbij we opschalen van de individuele professional naar
organisatiegerelateerde zaken.
We verkennen de uitkomsten van de close reading met betrekking tot het feno
meen mismatch en reflecteren daarover. De onderstaande thema’s identificeerden
de auteurs met betrekking tot mismatch.

Mismatch
door slechte
ervaringen met
instelling(en) van
bewoner(s).

Mismatch door
opzet van een
activiteit, zoals
overlegvormen voor
bewoner(s).

Mismatch door
(onduidelijkheid)
regels en procedures
instelling.

Mismatch
doordat instellingen
doelstellingen en
professionals als
uitgangspunt
nemen voor
beleid.

Mismatch door
bureaucratie binnen
een instelling.

Mismatch

Mismatch door
miscommunicatie
tussen professional/
instellingen
bewoner(s).

Mismatch door
onvoldoende kennis
over bewoner(s) bij
de professional.

Mismatch door
vooringenomenheid
professionals.

Mismatch door
controverse in
verwachtingen
tussen professional/
instelling en
bewoner(s).

Het schema toont dat mismatch weliswaar het eerst zichtbaar wordt in het pri
maire proces, in de interactie tussen professional en buurtbewoner, maar dat het
niet alleen om het handelen van de professional gaat. Zo toont de studie dat het
kader waarbinnen een professional werkt, mee bepaalt hoe groot de ruimte is om
mismatch te voorkomen. En daarmee van invloed is op de kansen om waargenomen
mismatch te herstellen.
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Een eerste te bespreken thema is de cultuur van een instelling. De cultuur is sterk
medebepalend voor het agenderen van de gevoeligheid van professionals voor de
‘andere’ belevingswerelden van cliënten. Cruciaal is hoe vanuit missie en visie de
aansluiting bij de doelgroepen gewaardeerd wordt. Instellingen kunnen er voor kie
zen om ‘producten te willen leveren’ en daar in te willen excelleren. Dat bevordert
een zakelijke sfeer, waarbij cliënten precies ‘bediend’ worden, zij kunnen immers
ook ergens anders ‘winkelen’. Plichten en rechten spelen dan een belangrijke rol
en partijen spreken elkaar daarop aan. De vraag is hoeveel mogelijkheden buurt
bewoners hebben om ondersteuning te vinden buiten de woningbouwvereniging.
Wanneer dat niet mogelijk is, is er sprake van een scheve machtsverhouding, waar
door het productdenken niet op gaat.
In de bedrijfsmatige cultuur van de woningbouwvereniging staan klantvriendelijk
heid en service vaak hoog in het vaandel. Om mismatch te verminderen is de cruci
ale vraag hoe dit ‘verstaan wordt’. Leidt het tot intrumentele uitwerkingen, zoals
aan het einde van het gesprek de vraag stellen of alle punten nu naar tevredenheid
besproken zijn? Of worden werkers op het spoor gezet om hun hele handelen te
doordringen van het besef dat de woningbouwvereniging er ‘is’ voor de wijkbewo
ners en dat alle handelen uiteindelijk zou moeten bijdragen aan een verbetering
van de situatie van die bewoners? Er vindt dan in het denken een ‘omkering’ plaats.
Niet de regels en procedures zijn het belangrijkste, het is niet zo dat buurtbewo
ners die moeten volgen en zich daaraan aanpassen, maar er heerst een besef dat
de regels een noodzakelijk middel zijn om tot het doel te komen: goede diensten
aan huurders bieden. In het laatste geval bevordert de cultuur dat werkers blijven
zoeken en streven naar toepassingen op maat, dat zij kijken naar wat er binnen de
spelregels mogelijk is voor de bewoners.
Uit het voorgaande blijkt dus dat er een verschil is tussen enerzijds medewerkers
die hun eigen referentiekader in termen van regels en procedures als uitgangspunt
nemen en vanuit dat denken bepalen wat het ‘goede’ is om te doen, en anderzijds
medewerkers die steeds de situatie van de buurtbewoner in ogenschouw blijven
houden. De laatsten zijn gevoelig voor mismatch en de eersten niet. De laatsten zul
len er begrip voor opbrengen dat buurtbewoners verward en wantrouwend kunnen
raken door de regels, procedures, aanvraagformulieren en doorverwijssystemen. Zij
willen zoveel mogelijk aan de zijde van de buurtbewoner staan en daar hoort bij
dat zij verantwoordelijkheid nemen voor een gebrek in aansluiting tussen bele
vingswerelden en begripsniveaus. Zo bezien lijkt het belang dat een instelling hecht
aan afstemmingskwesties en de ruimte die ze aan professionals biedt om bruggen
te slaan vanuit de werkwijzen, regels en beleidsvoorkeuren een belangrijke factor
bij het al dan niet ontstaan van mismatch. Niet alleen kunnen beleid en cultuur zo
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beïnvloeden hoe buurtbewoners waargenomen en bejegend worden, ook zijn be
leid en cultuur op die manier van invloed op de ruimte die professionals ervaren om
waargenomen mismatch te repareren. Pas als professionals een sterke betrokken
heid ervaren met de manier waarop hun beleid en regels uitpakken voor bewoners,
zal er minder mismatch optreden. Dat is niet eenvoudig. Het vergt elke keer een be
hoorlijke mentale spankracht om van perspectief te kunnen wisselen met diegenen
voor wie de regels gelden, hun logica en het gebrek aan middelen en kansen dat zij
ervaren. Toch is de bereidheid daartoe juist dát wat het verschil kan maken en ertoe
kan doen om het ‘leren kennen’ en ‘zich laten kennen’ te bevorderen. Om zo soms
tegen bestaande manieren van doen, regels en cultuur in te gaan en tot kwaliteit te
komen, en blinde vlekken in de aansluiting aan het licht te brengen.
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Intermezzo: mismatch
verder ontrafeld

3

Anne Goossensen & Esther Kuis
In hoofdstuk 1 vonden we empirische aanwijzingen voor ervaren ‘mismatch’ tussen
professional en cliënt of buurtbewoner. De term mismatch slaat op het onvoldoende
aansluiten bij de leefwereld, logica en betekenisgeving van mensen op wie de hulp
gericht is, waardoor hulp niet tot zijn recht kan komen. Mismatch kan bij cliënten
doorwerken in ervaringen van ‘niet gezien’ of ‘niet gehoord’ worden, in ervaringen
van emotionele verlatenheid, maar ook in besluiten of acties die niet matchen met
oplossingsrichtingen van de betrokkene zelf. Drop-out en afhaken dreigen dan. De
indruk bestaat dat de gesignaleerde mismatch niet in beeld is bij professionals en
zeker niet op kwaliteitsagenda’s staat. Is dat erg?
Vermindering van deze mismatches is volgens Goodrich & Cornwell (2008) om drie
redenen belangrijk: a) het is een moreel en menselijk imperatief om zwakke en
kwetsbare mensen te willen beschermen, b) onderzoek toont aan dat betere hulp te
verwachten is als mensen minder bang zijn en communicatie goed verloopt en c) er
is een doorwerking te verwachten in de beeldvorming over zorg- en welzijnsinstel
lingen indien hun professionals slecht scoren op attitude-aspecten die menselijkheid
ondermijnen. Dit kan tot gevolg hebben dat cliënten voor een andere instelling
kiezen en dat professionals liever ergens anders gaan werken.
We hebben de mismatches gepositioneerd in het debat over het moeizame verloop
van evidence based practice (Van der Zwet e.a., 2011). Sackett e.a. (2000) beschrijven
drie bronnen die belangrijk zijn voor goede besluitvorming in de zorg: 1) onder
zoeksopbrengsten over de effectiviteit van interventies, 2) klinische expertise en 3)
het achterhalen van cliëntwaarden. We relateren mismatch aan bron 2 en 3. Bron 3
is toe te lichten als: het vermogen om opleiding, interpersoonlijke vaardigheden en
eerdere ervaringen (taciete kennis) in te zetten om de ander en diens probleem in
te schatten. Er zijn dus ingangen in bestaande discoursen die concepten bieden om
mismatch uit te leggen en zichtbaar te maken.
In dit hoofdstuk gaan we na welke concepten er in de internationale literatuur
te vinden zijn die het begrip mismatch kunnen verhelderen. Het gaat dan om het
vermogen van professionals om een proces van ‘leren kennen’ en ‘zich laten ken
nen’ te bevorderen, in concreto door een goede relatie aan te gaan met cliënten,
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door perspectiefwisseling, door nabijheid te bieden en door betekenisgeving te
achterhalen. Dit relationele afstemwerk gaat niet vanzelfsprekend goed in de zorg.
En we hebben tot op dit punt relatief weinig ‘conceptueels’ in handen als we dit
relationeel aansluiten willen betrekken in evaluaties van zorg en welzijn. Wat zegt
literatuuronderzoek hierover?
Er is geen handzaam standaardwerk voorhanden waar we naar kunnen verwijzen
voor theorie over mismatch, noch levert de term mismatch bruikbare ‘hits’ op bij
searches in de wetenschappelijke databases. Blijkbaar is eerst meer conceptueel
voorwerk nodig om mismatch in theoretische zin te kaderen. Daartoe scanden we
de literatuur op bruikbare concepten die daar een bijdrage aan kunnen leveren.
Vanuit de gevonden inzichten in de empirische hoofdstukken, en met de zorgethiek
op de achtergrond, evalueren we de gevonden concepten.
Dit levert twee soorten opbrengsten op: a) concepten die zich (causaal) verhouden
tot het optreden van mismatch en er dus aan vooraf gaan en b) concepten zoals
zorgzaamheid, die helpen om de term mismatch beter uit te leggen. Beide zijn
relevant. In het laatste geval gaat het om concepten die helpen om de aspecten van
zorg te benoemen die zorg tot een succes maken. Hier behoren de bronnen 2 en 3
van Sackett e.a. – klinische expertise en het achterhalen van cliëntwaarden – duide
lijk bij betrokken te zijn. Het gaat om concepten die andere aspecten in de zorgsi
tuatie benoemen dan effectieve interventies en die belichten hoe zorg boven het
leveren van een ’product’ of aanpak uitstijgt, of die verhelderen dat de essentie van
zorg in iets anders is gelegen dan in die levering. Schuyt (2005) bespreekt dit door
introductie van het begrip ‘zorgzaamheid’. Hij geeft in een uitgeschreven lezing aan
dat zorgzaamheid samen met zorgvuldigheid de zorg maakt tot wat zij zou kun
nen zijn, maar wat zij in veel gevallen niet (meer) is. Bij niet-zorgzame zorg, in zijn
woorden, ontbreekt de juiste ‘fit’ en dat is precies wat wij met mismatch bedoelen.
Het komen tot die fit van Schuyt (2005) gaat met vallen en opstaan. Het is aan de
zijde van de professional verbonden met tijd, aandacht, toewijding, ergens helemaal
in opgaan en iets tot het einde toe volbrengen zonder het af te raffelen. Belangrijk
daarbij is respect voor de autonomie, integriteit, intimiteit, kwetsbaarheid en priva
cy van de ander. Goede zorg ziet Schuyt als: een commitment aangaan, een bewust
gewilde persoonlijke verplichting die tot handelen aanzet, geënt op een morele
toewijding tot de persoon in kwestie. Zorgvuldigheid helpt om dat te bereiken en
die zorgvuldigheid definieert hij als: ‘intensieve aandacht besteden aan iets’.
Het bieden van ‘zorgzame zorg’, staat volgens Schuyt (2005) onder druk vanwege
toenemende efficiëntiedrang in de zorg, beheersing van kosten en de focus op een
goedlopende organisatie. In de complexe contexten van alledag is zorgzaamheid
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volgens Schuyt (2005) het beste te begrijpen als het ontstaan van de juiste fit tus
sen de zorgvraag van een individu in een bepaalde context en de daarbij passende
inhoud van zorg. Vraag en inhoud kunnen variëren van aandacht tot de juiste hulp
middelen en alles daartussenin.
Vraagt een patiënt om aandacht en wordt daar in de zorg geen aandacht
aan besteed of is er eigenlijk geen tijd voor, dan is er een gebrek aan
zorgzaamheid. De aandacht kan uiteraard door verschillende en wisselende
personen gegeven worden. Vraagt een gehandicapte patiënt vooral om een
handig hulpmiddel, dan bestaat zorgzaamheid uit een efficiënte, zakelijke
afhandeling om dat mooie ding zo snel mogelijk ter plekke te krijgen.
(Schuyt, 2005, p. 25)
‘Fit’, zoals beschreven door Schuyt (2005), is het tegenovergestelde van het woord
mismatch dat vanuit de zorgethiek werd gekozen om allerlei soorten van niet-aan
sluiten tussen zorgverlener en zorgontvanger zichtbaar te maken. Beide zijn cruciaal
om ‘uitgeholde’ zorg die toch in orde wordt bevonden, volgens verantwoordings
structuren te signaleren. Mismatch kan beschreven worden als het niet overeenko
men van het zorgaanbod en de zorgvraag en het falen om zorg en behoefte goed
op elkaar te laten aansluiten (Leget, Gastman & Verkerk, 2011). Cruciaal is het theoretische kader van waaruit de aansluiting tussen zorgaanbod en behoefte wordt
geëvalueerd. Wanneer dit vanuit een te ‘technisch’ perspectief plaatsvindt, komen
de typen mismatch, zoals in de hoofdstukken 1 en 2 benoemd, niet in beeld.
Deze redeneerlijn volgend, heeft het zin om te zoeken naar veel voorkomende soor
ten van mismatch die we kunnen bundelen. Een eerdere poging daartoe onder de
noemer ‘zorgzame zorg’ leidde tot dimensies van mogelijke mismatch (Goossensen
& Baart, 2011). Zo kan de kwaal goed gezien worden, maar de mens niet. Of kan
de handeling kundig verricht worden, maar zonder aandacht voor de beleving en
moeites van de cliënt. Hulp kan te weinig afgestemd zijn op de logica of beteke
nisgeving van de ander of worden gegeven vanuit een afstandelijke attitude. Deze
categorieën helpen om zichtbaar te maken, waar de mismatch betrekking op heeft,
terwijl het op het niveau van ‘wat’ er gedaan wordt effectief en in orde is. Cossette,
e.a. (2006) dragen bij aan het ontwikkelen van zorgdimensies door vier opbrengsten
van zorg te onderscheiden: a) zorg die vaktechnisch state-of-the-art is en vakkundig
op orde, b) zorg die de hele mens ziet en daarbij aansluit, die verkent waar mensen
het moeilijk mee hebben en die bijdraagt aan zingeving, c) zorg die moed geeft
om door te gaan en d) zorg die precies en op tijd wordt uitgevoerd en ongemak
voorkomt. Hier begint in beeld te komen wat we op basis van hoofdstuk 1 wilden
aankaarten.
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Dan de link met de grondleggers van het evidence based medicine paradigma van
Sackett e.a. (2000) hernemend (zie inleiding): zij beschrijven wat er in het proces
moet gebeuren, terwijl de bovengenoemde categorieën uitkomstgebieden zijn
waarop vast te stellen is of het betrekken van de drie bronnen goed gelukt is. De
waarde van het betrekken van de drie kennisbronnen in het besluitvormingspro
ces is dat daarmee de concrete insteek en de uitkomst per cliënt kan variëren. Het
serieus nemen van de grondslagen van EBP leidt ertoe dat er geen een-op-een link
meer kan bestaan tussen een probleem of diagnose en een voorkeursinterventie.
Er kan dus ook geen dwingende koppeling zijn tussen een diagnosegroep en één
voorgeschreven interventie. Natuurlijk ligt dit bij de ene interventie moelijker dan
bij de andere. Maar het serieus nemen van de derde bron van Sackett, namelijk het
achterhalen van de patiëntenwaarden, garandeert dat zorg afgestemd wordt op de
logica en het betekenissysteem van de individuele betrokkene. En dat voor mensen
met hetzelfde probleem soms verschillende interventies worden gekozen.
De methodologische kwestie is in hoeverre het maken van vooropgezette categorieën
(Goossensen & Baart, 2011; Cossette e.a., 2006) om match of mismatch te signaleren
helpt, of dat het noodzakelijk is om dit geheel open te beschouwen. In het laatste
geval blijft het concept of de dimensie waarop match of mismatch wordt vastgesteld
flexibel. We vinden een antwoord in het één doen en het ander niet laten. De concep
tuele categorieën helpen om gevoelig te worden voor de domeinen waarop afgestemd
kan worden binnen de relatie. Naast ziektegerichte aandacht zijn aandacht voor de
mens, diens existentiële vragen, behoefte aan aandacht, ontwikkeling en tot bloei
kunnen komen van belang. Zulke categorieën helpen om ‘in de breedte’ te kunnen
denken, breder dan de diagnose of andere standaardcategorieën. In die zin helpen
ze om zicht te krijgen op wat mogelijk niet (goed) wordt geadresseerd. Dat is echter
maar tot op zekere hoogte waar. Er dreigt immers altijd het gevaar dat de categorieën,
of de achterliggende theoretische uitgangspunten, weer als een harnas gaan werken,
dat ze de blik beperken en inflexibel maken. Als we het werk van Schuyt (2005) serieus
nemen, kunnen categorieën niet meer zijn dan een tijdelijke blikverruimer, waarna zo
open mogelijk gekeken moet worden om de ‘vraag’ van deze cliënt te kunnen verstaan.
Pas dan kan de gewenste fit ontstaan die zorg tot zorgzame zorg maakt. Daarbij is de
zorgrelatie misschien nog wel behulpzamer dan categorieën.
Immers, wat maakt een professional gevoelig voor wat een ander nodig heeft, of
eigenlijk vraagt? Schuyt (2005) geeft daarover aan dat: “… in de zorgrelatie es
sentiële vragen en antwoorden om goede zorg te kunnen bieden geformuleerd
worden.” Dit onderschrijven Cossette e.a. (2005) omdat ze ‘caring’ verbinden met
een relationele dimensie in de zorg. Juist die zorgrelatie biedt de kans om uit te
zoeken waar het de zorgvrager echt om te doen is en wat er op het spel staat. De
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zorgrelatie biedt de kans ‘de ander daar niet in te verlaten’, zoals de presentiethe
orie het omschrijft (Baart, 2001). De zorgrelatie lijkt zorgzaamheid dus te kunnen
bevorderen en mismatch te verminderen. Maar hoe valt die relatie te definiëren als
we de kwaliteit ervan willen vaststellen? Onder zorgrelatie verstaan diverse auteurs:
Therapeutic alliance has been conceptualized as the collaborative and affective bond between therapist and patient (Martin et al., 2000, p. 438). In
recent years, the construct of alliance has grown to include such factors as
collaboration, bond, and goal agreement (Hatcher and Barends, 1996; Martin
e.a., 2000). (Blais, 2004, p. 487).
Een zorgrelatie is echter niet per definitie aanwezig (soms zijn het eerder zorgcon
tacten) en ook niet per definitie goed. Er bestaan kwaliteitsverschillen die samen
hangen met de mate waarin het proces van ‘leren kennen’ en ‘laten kennen’ zich
ontwikkelt. Soms werkt een hulpverlener samen met een hulpvrager, formuleert
hij of zij doelen, maar schiet de verbinding tekort op bijvoorbeeld emotionele
betrokkenheid. Er zijn dus goede en minder goede zorgrelaties en factoren die de
kwaliteit van die relatie beïnvloeden, zoals het inlevingsvermogen, het geduld en de
tijd van een hulpverlener. Vervolgens is dan de vraag welke professionele aspecten
leiden tot een optimale zorgrelatie. Wat kan een zorgverlener doen of zijn om zo
goed mogelijk afgestemd te raken op de zorgvrager, om hem optimaal te leren ken
nen? Hier geeft de (internationale) literatuur uitgebreid antwoord op.
It was theorized that a patient’s ease in communicating with his/her provider,
comfort level in calling provider, trust, participation in health care decisionmaking, and satisfaction with care are empirical referents that reflect the
single construct of relationship with health care providers (Anderson,
Neafsey & Peabody, 2011: 5).
Andere publicaties dragen diverse hulpverlenergebonden factoren aan die goede rela
tievorming positief beïnvloeden. In sommige gevallen wordt de link naar de zorgrelatie
niet gelegd, maar wordt er rechtstreeks een verband aangetoond tussen empathie van
de werker en betere uitkomsten (Elliott e.a., 2011). Dat geldt ook voor publicaties waar
in het hele woord zorgrelatie niet eens valt en men spreekt van contacten, consulten of
communicatiemomenten. Soms is er geen tijd om zo’n zorgrelatie op te bouwen en zijn
zorgmomenten kort. Maar ook dan kan mismatch optreden.
Voor ons begrip van mismatch is de kwaliteit van de band tussen professional en cliënt
van wezenlijk belang. Een goede relatie bevordert ‘leren kennen’ en ‘zich laten ken
nen’ en minimaliseert de kans op mismatch. We kunnen deze conceptuele stap niet
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weglaten en aangeven dat non-specifieke factoren zoals empathie voldoende zijn om
zorg effectief te maken. Empathie is iets dat een professional heeft of minder heeft. De
kwaliteit van de relatie speelt zich tussen de professional en de cliënt af. Hier toont zich
dus een belangrijk conceptueel punt, dat ook een aanvulling vormt op de interpersoon
lijke vaardigheden die Sackett e.a. (2000) belangrijk vinden voor een therapeut om de
twee bronnen naast effectieve interventies aan te boren. Daarmee gaat het voorkómen
van mismatch dus over goede relatievorming. Dat faciliteert het begrijpen van patiën
tenwensen, verwachtingen, behoeften en tevredenheid, die volgens Britto e.a. (2004)
de basis vormen van patiëntgerichte zorg. Het gaat er dan vooral om hoe de hulpver
lener tot begrip van de denk- en belevingskaders van de cliënt komt, waar wel en waar
niet naar gekeken wordt en wat erbij betrokken mag worden.
In onderstaand schema is in kaart gebracht welke conceptuele stappen onderschei
den worden als het gaat om mismatch (wit) en hoe die zich verhouden tot eerder
genoemde discoursen als Evidence Based Practice, zorgethische theorieën en het
werk van Schuyt (2005). Het zorgethische gedachtegoed komt voort uit het werk
van Gilligan (1982) en Tronto (1993) en wijst op het belang van relatievorming in de
zorg. In latere hoofdstukken komen we hierop terug.
In donkergrijs is aangegeven wat de ontbrekende schakel is in de conceptuele struc
tuur. In het vervolg van dit hoofdstuk werken we uit welke typen mismatch er te
herkennen zijn in de conceptuele literatuurstudie die wij uitvoerden. Daarmee wil
len we vooral bruggen slaan naar aanpalende theoretische velden en uitleggen hoe
het verschijnsel mismatch in diverse vormen besproken wordt.

Link met
zorgethische
theorieën

Interpersoonlijke
vaardigheden
hulpverlener

Kwaliteit relatie
met cliënt

Link met EBP
volgens Sackett
e.a. (2000)

Bijvoorbeeld volgens
categorieën Goossensen
& Baart (2011) of Cosette
e.a.(2006)

Essentie
zorgzaamheid
volgens Schuyt
(2005)

Achterhalen
logica, waarden,
behoeften cliënt

Aanbod: mate
van match of
mismatch

Evaluatie van de
geboden hulp

3e bron bij
besluitvorming
EBP

Inclusief effectieve
interventie indien
gepast
(1e bron EBP)

Link met EBP
volgens Sackett
e.a. (2000)

Nadere
uitwerking
mismatch
dimensies
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Voor dit hoofdstuk is het relevant om die internationale literatuur te verwerken
daar waar ze helpt om het concept mismatch verder te verduidelijken. Daarbij hoort
ook het verband tussen ‘mismatch’ en andere gebruikte begrippen en vertogen. Met
behulp van literatuuronderzoek leveren we daar een bijdrage aan. We vonden 123
internationale artikelen uit de periode januari 1990 tot mei 2012 die meetinstru
menten en conceptuele onderbouwing bieden gerelateerd aan match of mismatch.1
Nadat we uit zeer breed geïnventariseerde publicaties de concepten hadden
gefilterd, bleken die ondanks hun pluriforme, theoretische achtergrond terug te
brengen te zijn tot drie dimensies van mismatch. In lijn met eerdere argumentatie
kent deze indeling alleen bestaansrecht als tip voor dimensies waarop aansluiting
gevonden kan worden, met hooguit een tijdelijk bestaansrecht. Ieder checklist-ach
tig gebruik dient vermeden te worden.
De kracht van deze indeling kan zijn dat ze ook subtiele processen tussen hulpver
lener en cliënt includeert en daarmee een agenda instelt om mismatch zichtbaar en
evalueerbaar te maken. In de vele artikelen die we bestudeerden, blijken er inter
nationaal diverse auteurs bezig te zijn vanuit diverse theoretische achtergronden
om mismatch op de kaart te krijgen. We presenteren de gevonden literatuur naar
deze drie dimensies2 in de omgang tussen hulpverlener en cliënt en geven deze voor
de overzichtelijkheid weer in tabellen. Het ligt buiten het bereik van deze studie
om uitvoerig in te gaan op alle concepten die we onder de drie dimensies hebben
gevonden. Hier moeten we ons noodgedwongen beperken tot een korte analyse.

Eerste dimensie van mismatch: zien of niet zien
Hier gaat het om concepten die refereren aan te smalle of reducerende waarneming
door de hulpverlener van de hulpbehoevende ander als gevolg van bijvoorbeeld te
smalle cognitieve categorieën. Het probleem bevindt zich bij de derde bron van de EBP,
het achterhalen van de logica, waarden en behoeften van de cliënt. Ook ligt er een link
naar de tweede bron van EBP, klinische expertise, vanwege een gebrek aan inlevings
vermogen of empathie, daar waar die expertise gedefinieerd is als het ‘begrijpen’ van
de ander. De gevonden concepten refereren aan de mate van overeenstemming over
de vraag wie de hulpvrager is, wat er speelt en waar een oplossingsrichting voor de
problemen zou kunnen liggen. De literatuur biedt woorden voor de mate van bereikte
afstemming en overeenstemming en beschrijft factoren die dat bevorderen. Het gaat
dan om hoe de hulpverlener denkt over een cliënt, hoe hij hem of haar begrijpt of
verbeeldt. Dit raakt sterk aan het wel of niet goed ‘zien’ of ‘horen’ van de cliënt. Aan
1
2

De searches en eerste screening van het materiaal zijn uitgevoerd door onderzoekster Esther Kuis,
in het kader van een review van de literatuur naar meetinstrumenten die zorgzaamheid meten.
Hier valt in de verte een lijn te leggen met de drie vormen van luisteren zoals beschreven door
Schärmer (2009).
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het vermogen van hulpverleners om de ervaring van de cliënt die ze willen helpen door
zich heen te laten gaan alsof zij die persoon zijn. Hieraan gerelateerd zijn dan ook
studies die de kwaliteit van luisteren agenderen of mechanismen die het begrip van de
hulpvrager belemmeren, zoals (tegen)overdracht. We vonden de volgende relevante
concepten (ze staan niet in volgorde van belangrijkheid).
• Representaties (Campbell, 2007)
• Concordantie (Anden e.a., 2010)
• Verklaringsmodellen (Roter & Hall 1992; Haidet e.a., 2008)
• Menselijke interactie (Bickerton e.a., 2011)
• Overdracht & tegenoverdracht (Katsuki e.a., 2006)
• Actief luisteren (Fassaert e.a., 2007)
• Empathie (cognitieve dimensie) (Di Lillo e.a., 2009; Kliszcz e.a., 2006; Hojat e.a.,
2002; Kersten e.a., 2012; Wirtz e.a., 2011)
• Engrossment (Ellis e.a., 2007)
• Overeenstemming tussen arts en patiënt (Ahlen e.a., 2007)
• Empathisch accuraat luisteren (Eide e.a., 2011)
• Erkenning (Steihaug e.a. 2012; Steihaug & Malterud, 2002).
Heel behulpzaam om de essentie van deze dimensie te doorgronden, zijn de begrip
pen ‘representaties’ en ‘verklaringsmodellen’. Ook het begrippenpaar ‘overdracht
& tegenoverdracht’ helpt om uit te leggen dat ‘projecties’ op dit niveau mismatch
in de hand werken, omdat ze de open waarneming verminderen. Deze concepten
gaan over de vraag wat een hulpverlener wel ziet of niet ziet. Het onderscheiden
van kwaliteit van luisteren en zien hoort dus bij deze dimensie, zoals in de artike
len over ‘actief luisteren’. Ook begrippen als ‘concordantie’ en ‘overeenstemming’
tussen de hulpverlener en cliënt zijn zinvol. Dit sluit aan bij de bevinding in de
eerste twee hoofdstukken van dit boek, dat de werelden van hulpverlener en cliënt
langs elkaar heen kunnen gaan. Met die kanttekening dat de laatstgenoemde drie
begrippen ook helemaal de plank mis kunnen slaan als ze oppervlakkig ingevuld
worden. Zo wordt concordantie bijvoorbeeld soms ingevuld als overeenstemming
qua achtergrondkenmerken (leeftijd, geslacht) van hulpverlener en cliënt. Dat is een
mooie opstap maar garandeert niet dat mismatch voorkomen wordt. Het begrip
‘engrossment’ drukt heel precies uit dat ontvankelijkheid bij de hulpverlener nood
zakelijk is om deze dimensie van mismatch te voorkomen en beschrijft ook adequaat
hoe het doorgronden van de leefwereld van de cliënt kan leiden tot het draaien van
perspectief bij de hulpverlener, waardoor vervolgens een juiste match ontstaat.
Hierna werken we de gevonden literatuur nader uit en reflecteren er op in de meest
rechtse kolom van de tabel.
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Tabel 1
Begrip

Inhoud

Relatie met mismatch
vanuit zorgethisch
perspectief

Representaties
(Campbell, 2007)

De wijze waarop begeleiders en
hulpverleners cliënten cognitief
begrijpen, over hen denken of hen
afbeelden (als term komen we hier
‘representaties’ tegen) werkt door
in de kwaliteit van de interacties en
daarmee in de te behalen resultaten.

Zeer sterke overeenkomst
met mismatch en reductie
vanuit zorgethisch
perspectief.

Concordantie
(Anden e.a., 2010)

Wijst een behandelaar erop dat de
eigen waarneming van de cliënt, diens
probleem en de oplossingsrichting
tekort kunnen schieten en dat het
zinvol is om na te gaan in hoeverre
hier overeenstemming over bestaat.
Het begrip ‘concordantie’ slaat op
verschillende uitsnedes van hoe de
situatie, het probleem of de ziekte
door hulpverlener en cliënt beleefd
worden. Dat gaat ten dele over de
tegenstelling tussen de ziekte zien
als ‘abnormaliteiten in de structuur
en het functioneren van organen en
systemen’ versus ‘het beleven van een
ziekte in het eigen ‘zijn’ en in het
sociaal functioneren’.

Het concept is zeker
waardevol en slechte
concordantie lijkt een
directe aanleiding tot het
ontstaan van mismatch.
Mismatch en een gebrek
aan concordantie
leiden beide tot slechte
processen en slechte
uitkomsten. Vanuit een
zorgethische visie is het
wel de vraag of datgene
waar op aangesloten
zou moeten worden
door de hulpverlener
fundamenteel genoeg
beschreven wordt
door ‘concordantie’.
Er lijkt toch nog een
vrij medische invulling
gegeven te worden aan
het type nagestreefde
aansluiting.

Verklarings-modellen
(Roter & Hall, 1992;
Haidet e.a., 2008)

Het risico dreigt dat hulpverleners
niet goed mee krijgen waar de
patiënt echt mee zit, omdat de
verklaringsmodellen van cliënten
sterk kunnen verschillen van hun
eigen denkwijzen en cliënten zelden
hun denkmodellen aan hulpverleners
onthullen.

Deze uitspraak raakt
zeker aan het punt
dat we met het
mismatchonderzoek
willen maken, echter
de term ‘modellen met
uitleg’ richt zich nog
teveel op de ziekte of
het probleem. Vanuit
zorgethische reflectie
is een bredere wijze
van denken, ervaren en
duiden interessant, dus
ook breder dan de ziekte
zelf.

Menselijke interactie
(Bickerton e.a., 2011)

Het begrijpen van menselijke
interacties in de consultatie. Door
sociale interactie is het mogelijk om
meer over de wereld van de ander
te weten te komen, de ander en zijn
wereld te gaan begrijpen en zo een
gedeeld begrip te bereiken. Of dit
bereikt wordt, hangt onder andere
af van persoonlijke ervaringen en de
sociale en culturele afstand tussen de
betrokkenen.

Nog een benadering
die voor een bredere
blik pleit dan alleen het
probleem en op grond
daarvan een bredere
aansluiting bij cliënten.
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Begrip

Inhoud

Relatie met mismatch
vanuit zorgethisch
perspectief

Actief luisteren
(Fassaert e.a., 2007)

Actief luisteren als manier om goed
of beter afgestemd te raken op de
beweegredenen van de hulpvrager,
de ervaring van het probleem. Het
is belangrijk om aanwijzingen en
zorgen van cliënten te herkennen en
verkennen. Dit goed doen, leidt tot
meer satisfactie bij cliënten. Hulp die
op deze wijze wordt vormgegeven,
biedt erkenning voor het lijden van
de patiënt (Fassaert e.a., 2007).

Hoewel veel van de
gevonden concepten de
kwaliteit van ‘zien’ ter
discussie stellen in relatie
tot mismatch, is deze
weg via het ‘luisteren’
ook zeer waardevol om
tot betere afstemming
en minder mismatch te
komen. Mogelijk is het
onderscheid tussen zien
en luisteren onnatuurlijk.
Beide werken op
elkaar in en dragen
bij aan genuanceerde
waarneming.

Overdracht/
tegenoverdracht
(Katsuki e.a., 2006)

Als het gaat om de mate waarin de
professional de hulpzoekende echt
kan waarnemen zoals die ander
‘is’, dan is ook het begrippenpaar
overdracht en tegenoverdracht,
afkomstig uit de psychiatrie,
relevant. Doordat projecties (op
basis van thema’s uit het leven
van de betrokkenen) kleur geven
aan de interactie in het hier
en nu, kunnen vertekeningen
plaatsvinden in de manier waarop
cliënten zich presenteren en
worden waargenomen. Bewustzijn
van mogelijke overdracht/
tegenoverdracht-patronen kan dus
noodzakelijk zijn om tot een juiste
inschatting te komen van wat er aan
de orde is en wat iemand nodig heeft.

Het herkennen bij zichzelf
van projecties van de
hulpverlener of reacties
op projecties van de
cliënt en het benoemen
daarvan, kunnen helpen
bij het ‘open’ houden
van de werkrelatie
en het waarnemen
van de cliënt en diens
realiteitsbeleving. Hierbij
gaat het nadrukkelijk niet
om het terugkoppelen
van de ervaren projecties
naar de cliënt, zodat
die aan de slag moet,
maar veel meer om een
verantwoordelijkheid van
de hulpverlener om de
ander zo goed mogelijk te
willen ‘zien’.

Empathie
(cognitieve dimensie)
(Di Lillo e.a., 2009;
Kliszcz e.a., 2006; Hojat
e.a., 2002; Kersten e.a.,
2012; Wirtz e.a., 2011)

In de literatuur over empathie
vinden we verschillende dimensies,
waaronder cognitief en affectief,
maar ook relationeel, moreel,
communicatief en gedragsmatig.
Vooral de cognitieve dimensie van
empathie gaat over het vermogen
om op accurate wijze waar te nemen
en te begrijpen wat het gezichtspunt
van de ander is. Di Lillo e.a. (2009)
omschrijven dit als het vermogen van
hulpverleners om de ervaring van
de cliënt die je probeert te helpen
door je heen te laten gaan alsof je
die persoon was. Hojat e.a. (2002)
noemen dat: begrip hebben voor de
ervaringen, zorgen en perspectieven
van de cliënt.

Indien het beoogde
begrip van het
gezichtspunt van de ander
diep genoeg gaat, is dit
een waardevol concept.
Daarbij kan het nodig zijn
de eigen mentale frames
‘in actie’ tijdelijk op te
schorten.
Het gaat er dan niet om
samen te vloeien met
de belevingswereld van
de ander (sympathie),
maar wel om (tijdelijk)
van perspectief te
wisselen waardoor de
belevingswereld van
de ander doorgrond en
begrepen kan worden.
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Begrip

Inhoud

Relatie met mismatch
vanuit zorgethisch
perspectief

Engrossment
(Ellis e.a., 2007)

Engrossment begint met
ontvankelijkheid aan de zijde van
de hulpverlener, waarin die zich de
realiteit van de ander voor kan stellen
en aanvoelt. Deze ontvangende
beweging leidt tot een verschuiving
in de motivatie van waaruit de ander
hulp aangeboden wordt.

Dit concept is zeer
behulpzaam bij het
verduidelijken van de
manier waarop mismatch
voorkomen kan worden.

Overeenstemming
tussen arts en patiënt
(Ahlen e.a., 2007)

Overeenstemming tussen arts en
patiënt kan betrekking hebben
op: de kwaliteit van luisteren,
het zicht hebben op zorgen, op
de probleemformulering, op
verwachtingen en op tevredenheid,
maar ook op voorwaarden (tijd,
aantal besproken problemen) of op
evaluatie.

Dit betreft eigenlijk
een categorie die door
de drie onderscheiden
niveaus heen een rol
speelt omdat het een
waardering betreft: wel
overeenstemming versus
geen overeenstemming.
Vanuit de zorgethiek
is het daarmee een
waardevolle bijdrage zo
lang het (ook) blijft gaan
over wat er gezien en
gehoord wordt door de
hulpverlener.

Empathisch accuraat
luisteren
(Eide e.a., 2011)

Uit onderzoek is gebleken dat
patiënten zelden hun zorgen en
emoties spontaan verbaal uiten.
Vaak is er sprake van indirecte
aanwijzingen dat hen iets dwars zit.
Hulpverleners zien deze aanwijzingen
vaak over het hoofd of gaan er
niet goed mee om. Om empathisch
op de zorgen van patiënten te
kunnen reageren, is het nodig dat
de hulpverlener deze aanwijzingen
herkent en accuraat indentificeert.

Dit is een behulpzaam
concept om mismatch
in kaart te brengen.
Als hulpverleners niet
emphatisch accuraat
luisteren kan mismatch
ontstaan. Er wordt dan
niet aangesloten bij
de zorgen of emoties
van patiënten, omdat
de hulpverlener deze
niet ziet of anders
interpreteert.

Erkenning
(Steihaug & Malterud,
2002; Steihaug e.a.,
2012; Schibbye, 1993)

Erkenning als een relationeel concept,
een houding die uitgedrukt wordt
door interactie. De essentie is respect
voor de andere persoon. Schibbye
(1993) beschrijft vijf gedragingen
die bijdragen aan erkenning van de
ander, namelijk luisteren, begrijpen,
accepteren, tolerantie en bevestiging.

Erkenning voor de ander
kan eraan bijdragen dat
de ander zich gezien
voelt, voelt dat hij of zij er
toe doet.
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Tweede dimensie van mismatch: laten tellen of
verlaten
In deze categorie gaat het erom of het er voor de hulpgever toe doet wat een
cliënt doormaakt. We vinden concepten of theorieën die gaan over (een gebrek
aan) emotionele betrokkenheid of nabijheid van de hulpverlener bij de cliënt. Soms
ontbreekt de empathische respons. Dit staat een ander leren kennen en zich laten
kennen in de weg. De presentietheorie kiest hier de woorden ‘telt het?’ voor de
zorgverlener (Baart, 2001). Hoewel hier een link lijkt te liggen naar een ‘betrokken’
of een ‘afstandelijke’ houding, gaat dit punt verder dan dat. In hoeverre ‘verstaat’
de hulpverlener het appèl? Mismatch bestaat hier uit ervaren afstandelijkheid,
onverschilligheid of een te sterk rationaliserende benadering door de therapeut.
Match wordt wel beschreven als ervaren mededogen of een gevoel ‘ertoe te doen’
voor de hulpverlener. De volgende concepten uit de literatuur refereren aan deze
dimensie.
• Empathie (emotionele component) (Hemmerdinger, Stoddart & Lilford, 2007)
• Ertoe doen (Corbière & Amundson 2007); Rosenberg & Cullough (1981);
Schlossberg (1989)
• Compassie (Dewar e.a., 2010)
• Attitudeverandering (Ellis e.a., 2007)
• Detached of engaged zijn (Kralik e.a., 1997)
• Affectieve versus instrumentele communicatie (Roter e.a., 2002).
In voorwaardelijke zin is het van groot belang dat de empathische vermogens van
een hulpverlener ontwikkeld zijn, dat er sprake is van hoge emotionele intelligentie
of dat het bewustzijn van het verschil tussen affectieve of instrumentele commu
nicatie groot is. Voldoende zijn deze vermogens echter niet om te kunnen spreken
van ‘match’ op dit niveau. Dat is het geval wanneer een cliënt kan rapporteren dat
hij zich van betekenis voelt voor de hulpverlener, dat zijn (gebrek aan) welzijn ertoe
doet voor de ander, dat er sprake is van een gevoelsrespons. De veronderstelling is
dat een goede zorgrelatie hieraan bijdraagt, net als een hulpverlener die de cliënt
breder ziet dan alleen zijn probleem. Overigens is een volgorde hier van belang. Om
mismatch te voorkomen dient eerst de vorige dimensie op orde te zijn en dan kan
deze tweede dimensie gaan tellen. Als de cliënt immers gereduceerd waargenomen
wordt, kan de emotionele respons van de hulpverlener moeilijk recht doen aan wat
er echt speelt.
Hierna werken we de gevonden literatuur nader uit en evalueren deze kort in de
meest rechtse kolom van de tabel.
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Tabel 2
Begrip

Inhoud

Verhouding tot mismatch
vanuit zorgethisch
perspectief

Empathie
(emotionele component)
(Hemmerdinger e.a.,
2007)

Empathie kent ook een emotionele
component die de relatie met de
cliënt ten goede kan komen. Wat hier
bedoeld wordt, raakt aan emotionele
intelligentie, of de vaardigheid om
de eigen en andermans emoties te
monitoren, en aan het vermogen
om emotionele informatie als gids te
gebruiken voor het eigen denken en
gedrag.

Deze vorm van
gevoeligheid voor
emoties helpt zeker bij
een juiste afstemming
op cliënten. Vanuit het
mismatchperspectief is
het cruciaal wat er na de
emotionele afstemming
plaatsvindt. Gebruikt
de hulpverlener de
emotionele informatie
om vervolgens cognitief
acties uit te zetten? Pas
indien ook de emotionele
nabijheid in stand blijft,
wordt mismatch optimaal
voorkomen.

Ertoe doen
(Corbière & Amundson,
2007; Rosenberg
& Cullough, 1981;
Schlossberg, 1989)

Het concept ‘ertoe doen’ gaat over
de ervaring dat het voor de ander
telt. Schlossberg (1989) distilleeert
vier dimensies van ‘ertoe doen’ uit
het werk van Rosenberg & Cullough:
aandacht, belang, afhankelijkheid en
groei van de identiteit.

Dit relateert aan een zeer
belangrijke analyse uit de
theorie van de presentie
(Baart, 2001), waarvan de
essentie is of het er voor
de hulpverlener toe doet,
dat de ander het zwaar
heeft of lijdt. Als dit niet
goed lukt, voelt een cliënt
zich mogelijk wel goed
gezien en geanalyseerd,
maar ook verlaten op
emotioneel vlak.

Compassie
(Dewar e.a., 2010)

Compassie gaat voor deze auteurs
over de manier waarop we ons
betrekken op andere mensen en
wordt uitgelegd als het waarnemen
van de kwetsbaarheid van de ander,
het toelaten van een emotionele
reactie daarop en daarmee in lijn
handelen, op een wijze die van
betekenis is voor anderen. Dit concept
raakt aan interpersoonlijke processen,
die recht doen aan wat een situatie of
probleem voor iemand betekent.

In deze uitleg heeft
compassie een sterke
overeenkomst met het
punt dat we willen maken
met het begrip mismatch.
Handelen zonder
compassie heeft al snel
mismatch tot gevolg.

Attitudeverandering
(Ellis e.a., 2007)

Hier gaat het om een ‘draai’ in
de motivatiebeleving, waarbij de
hulpverlener weg van zichzelf
beweegt, richting actie om het
welzijn van de ander te beschermen
of vergroten.

De attitudeverandering
die hier beschreven wordt,
is een belangrijk gevolg
van het niet verlaten van
de hulpvragende ander
op emotioneel vlak. Als
die attitudeverandering
er niet is, is de kans op
mismatch groter.
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Begrip

Inhoud

Verhouding tot mismatch
vanuit zorgethisch
perspectief

Detached of engaged
zijn (Kralik e.a., 1997)

De begrippen engagement en
detachment helpen om aan te geven
hoe een afstandelijke omgang met
cliënten kan ontstaan, bijvoorbeeld
een omgang die teveel gericht is
op alleen de ziekte of diagnose.
Detached hulpverleners gebruiken
een procedurele benadering en
vermijden persoonlijk contact met
cliënten. Deze hulpverleners worden
in dit onderzoek autoritair gevonden,
ongeïnteresseerd in de cliënt als
persoon en ze wekken de indruk
dat cliënten meer zelf moeten doen.
Engaged hulpverleners raakten aan
fysieke, emotionele, spirituele en
omgevingsaspecten van cliënten.
Die voelden zich humaan en met
compassie benaderd.

Engaged en detached
kunnen op diverse
manieren vertaald en
uitgewerkt worden.
Mensgericht versus
taakgericht lijkt een
uitleg die voor een deel
van de beschrijvingen
opgaat. Mensgericht
omvat dan interesse
in de mens breder dan
zijn ziekte, maar ook
een gevoelsrespons
op wat er bij die mens
waargenomen wordt,
lijkt aan de orde. Met het
oog op het voorkomen
van mismatch is dit zeker
relevant, maar ook een
deel van het verhaal.
Engaged zijn alleen lijkt
onvoldoende, zolang er
nog steeds een te smalle
focus kan zijn op datgene
wat relevant is om
betrokken op te zijn.

Affectieve versus
instrumentele
communicatie
(Roter & Larson, 2001)

Het denken in termen van affectieve
communicatie-uitingen versus
instrumentele communicatie-uitingen,
wil recht doen aan aandacht voor de
bredere mens versus aandacht gericht
op de ziekte of het probleem.

Dit onderscheid is op dit
moment onvoldoende
om de mismatch
die wij bedoelen te
adresseren, omdat
er geen paargewijze
vergelijkingen worden
gemaakt van uitingen van
de cliënt en respons van
de hulpverlener en omdat
het communicatieniveau
op zich onvoldoende is
om mismatch volledig op
vast te kunnen stellen.

Derde dimensie van mismatch: afgestemd
besluiten
Een derde niveau waarop mismatch kan ontstaan is het niveau van besluitvorming
over te ondernemen acties. Het gaat om wat er gedaan gaat worden en hoe dat zich
verhoudt tot de wil en preferente oplossingsrichting van de cliënt. Hier staat een
gedeelde visie op ‘wat zal helpen’ op de agenda, evenals de mate waarin besluiten
door hulpverlener en cliënt actief gedeeld zijn. Dit relateert aan EBP in de zin dat
kwaliteit van besluitvorming nagestreefd wordt. Ook op deze dimensie definiëren
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we de verantwoordelijkheid van mismatch vooral aan de kant van de professional,
diens interpersoonlijke vaardigheden, diens waarnemingsvermogen en diens eva
luatievermogen van wat er ontstaat. Natuurlijk kan het zo zijn dat een cliënt zich
niet wil laten kennen. Dan nog gaat het om de sensitiviteit en het geduld van de
hulpverlener om te trachten het vertrouwen te (her)winnen. Al is het maar vanwege
de scheve machtsverdeling. We zien het voorkómen of verminderen van mismatch
als een professionele verantwoordelijkheid, die voorbijgaat aan of mensen wel of
geen ‘klik’ hebben.
Op deze dimensie van mismatch vinden we concepten die bijdragen aan de ‘ge
zamenlijkheid’ van acties − de na te streven essentie van EBP volgens Sackett e.a.
(2000) − zoals:
• Partnership (Clark e.a., 2008)
• Shared decision making (Elwyn e.a., 2003)
• Patiëntgerichte communicatie (PCC) (Epstein e.a., 1982; McCormack e.a., 2011)
• Coördinatie (Gilbert, 2004)
• Geïndividualiseerde zorg (Berg, Suhonen & Idvall, 2007)
Shared decision making en partnership zijn begrippen die bijdragen aan een betere
afstemming tussen hulpverlener en cliënt. Maar het risico bestaat dat dit gedrags
instructies worden, zonder dat de hulpverlener zich genoeg inleeft in de beteke
nis van de keuzes voor de cliënt. Kort gezegd kunnen de shared decision making
aanpak en de partnership benadering verkeerd uitpakken als er geen gevoeligheid
bestaat bij de hulpverlener voor de denkwijze van de cliënt, de eerste dimensie van
mismatch. Match kan vooral tot stand komen door leefwerelden aan elkaar te laten
raken en vruchtbaar te laten interacteren. Als dat niet gebeurt, kunnen deze bena
deringen of communicatie-instructies dat niet oplossen.
Hieronder bespreken we de gevonden literatuur en reflecteren er kort op.
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Begrip

Inhoud

Verhouding tot mismatch vanuit
zorgethisch perspectief

Partnership
(Clark e.a., 2008)

Afkomstig uit de hoek van
begeleiding van chronisch
zieken. De gedachtengang
is dat hulpverleners cliënten
het beste stimuleren
om onafhankelijk hun
ziekte te managen indien
hulpverleners heel goed
kunnen communiceren.

Het begrip is afkomstig uit de
zelfmanagementtraditie, waar het
stimuleren van kracht bij cliënten
belangrijk is.
Echter, het willen zien en bevorderen
van kracht bij mensen in een
kwetsbare positie en fase van hun
leven kan juist mismatch in de hand
werken door een gebrek aan besef
van het lijden van de ander.

Shared decision making
(Elwyn e.a., 2003)

Dit concept leidt de
hulpverlener via tien
specifieke gedragingen
naar een met de cliënt
gedeeld perspectief wat
betreft de aard van het
probleem, keuzes, opties,
voor- en nadelen van
opties en een gezamenlijk
besluit. Voorbeelden van
de tien gedragingen zijn: 1)
aangeven dat er een besluit
genomen moet worden, 2)
vragen hoe de patiënt het
liefste informatie ontvangt,
schriftelijk, mondeling,
et cetera, 3) alle opties
voorleggen inclusief vooren nadelen, 4) aangeven
dat niets doen ook een
keuze is, enzovoort.

Hoewel het concept sterk
is uitontwikkeld en kundig
geoperationaliseerd, is het
onvoldoende om mismatch
te voorkomen zolang er geen
afstemming plaats vindt op de eerder
besproken niveaus van waarneming
van de cliënt en emotionele
betrokkenheid.

Patiëntgerichte
communicatie (PCC)
(Epstein, 2005;
McCormack e.a., 2011)

PCC is gericht op het
verminderen van
onzekerheid bij de cliënt
en het verkleinen van
ambiguïteit in de zorg.
PCC wil de kwaliteit van de
relatie tussen hulpverlener
en cliënt verbeteren en
zo satisfactie verhogen.
Dit wordt nagestreefd
via heldere en directe
communicatie, empathie en
vriendelijkheid, luisteren,
non-verbaal uitdrukken van
verbondenheid en andere
basale vaardigheden zoals
hoffelijkheid.

Hoewel dit concept wel aansluit op
een subtiele dimensie waar mismatch
dreigt te ontstaan en soms moeilijk
gesignaleerd wordt, ontbreekt het
de standaard-operationalisatie
ervan aan kracht omdat ze vooral
instructief van aard is en alleen
aangeeft wat hulpverleners wel
zouden moeten doen. Hierdoor
draagt dit concept het risico in zich
te instrumenteel te worden.
Zeer interessant daarentegen is
de uitwerking van Epstein: hij
geeft aan dat er een essentie in
patiëntgerichtheid te herkennen
is die raakt aan een manier van
zijn van de hulpverlener. Het
gaat dan om aandacht, kritische
nieuwsgierigheid, geïnformeerde
flexibiliteit en presence. Hij zegt
deze hulpverleningskwaliteiten
te herkennen in narratieve
rapporten over de hulp en geeft
aan dat doorvertaling naar
meetinstrumenten noodzakelijk is.
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Begrip

Inhoud

Verhouding tot mismatch vanuit
zorgethisch perspectief

Coördinatie
(Gilbert , 2004)

Onder coördinatie verstaat
deze auteur dat twee
interacterende partners tot
een gelijke vorm van nonverbale activiteit komen,
en/of een vergelijkbare
vorm van gedrag vertonen
(imitatie en spiegelen), of
dat partners in een gelijk
tempo en een gelijke
richting bewegen, of beide
(synchroniciteit).

Dit kan bijdragen aan het aansluiten
bij de patiënt, maar is op zichzelf
onvoldoende om een match tot
stand te brengen tussen wat de
patiënt nodig heeft en de geboden
zorg.

Geïndividualiseerde
zorg (Berg e.a., 2007)

Geïndividualiseerde zorg
wil zeggen dat de zorg
afgestemd is op individuele
behoeften, gedragingen,
ervaringen, percepties
en gevoelens. Er wordt
rekening gehouden
met de individualiteit
van de patiënt en die
individualiteit mag
bepalend zijn voor de
inzet van interpersoonlijke
benaderingen en
interventies.

Geïndividualiseerde zorg is een
relevant concept. Het lijkt te gaan
over het afstemmen van het aanbod
op wat de patiënt nodig heeft: dit
kan mismatch voorkomen. Of dit
daadwerkelijk lukt, hangt af van de
vraag in hoeverre aandacht besteed
wordt aan het achterhalen van de
logica, waarden en behoeften van de
patiënt waarop de zorg vervolgens
afgestemd wordt.

Samenvatting
In dit hoofdstuk onderzoeken we vooral of er concepten zijn die helpen mismatch
te verduidelijken. Het valt ten eerste op dat er veel concepten naar boven komen uit
de internationale literatuur. In die zin raakt mismatch dus aan een dimensie die be
langrijk wordt gevonden, ook buiten de zorgethiek. Vervolgens blijkt dat een aantal
concepten wel dezelfde richting op gaat, maar dat deze concepten minder diepte
kennen dan mismatch vanuit een zorgethisch perspectief. Terugblikkend is hier zelfs
een omgekeerde dieptewerking te herkennen. De eerste tabel in dit hoofdstuk gaat
behoorlijk diep. Wanneer de tweede tabel los beschouwd wordt, geldt dat minder.
En de derde tabel kan, los beschouwd, als relatief oppervlakkig gezien worden.
Deze laatste categorie van concepten (coördinatie, shared decisionmaking, enzo
voort) raakt vooral aan het gedragsmatige niveau van de betrekking. Indien hier
alleen op ingezet wordt, bestaat het risico dat toch mismatch ontstaat. De concep
ten in de derde tabel kunnen dus mét en zonder zorgethische lading gehanteerd
worden en daarmee wel of geen mismatch veroorzaken. Het sleutelinzicht dat het
verschil maakt, gaat over de waarneming van de professional (zoals uitgewerkt in
tabel 1 in dit hoofdstuk). Is de professional gericht op het zoeken naar wie de ander
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is? Wat ziet de professional van de cliënt? Hoe vertaalt hij de geuite vraag naar pro
fessioneel jargon? Wat gaat daarbij verloren aan eigenheid en logica van de cliënt?
Is er contact met het ritme van de cliënt, ook als dat trager is dan van de hulpverle
ner? Is de professional betrokken bij de cliënt? Dit geldt ook voor de begrippen in
de tweede tabel. Op zich zijn concepten als bijvoorbeeld affectieve communicatie
en empathie van belang als we mismatch willen snappen, maar ze zijn op zichzelf
niet voldoende om mismatch te voorkomen. Zolang de diagnostische en professio
nele denkkaders van de hulpgevers niet betrokken raken in de reflectie over wat de
vraag of nood van de cliënt betreft, blijft de kans op mismatch bestaan. Er is volgens
onze literatuuranalyse dus echt een volgorde in het conceptuele denken over mis
match. De uitvoeringsvolgorde in het denken over mismatch is als volgt.
1 Aanleiding tot mismatch die onstaat door te smalle of reducerende waarneming
van de hulpbehoevende ander op basis van bijvoorbeeld te smalle cognitieve cate
gorieën. Hieraan raken ook beeldvorming en stigmatisering en in zekere zin een
gebrek aan inlevingsvermogen of empathie daar waar het is gedefinieerd als het
‘begrijpen’ van hoe het is om in de schoenen van die ander te staan. Dit niveau
raakt aan zorgethische kwaliteitsdimensies van zorg die humaniteit en waardig
heid bevorderen.
2 Als dat in orde is, gaat het daarna over aanleidingen tot mismatch door een
gebrek aan emotionele betrokkenheid of nabijheid. De presentietheorie kiest
hier de woorden ‘telt wat de ander doormaakt voor de zorgverlener?’. Een vraag
die zaken op scherp zet. Als de situatie en pijn van de ander ertoe doet, kan er
daarna weinig mismatch ontstaan door emotionele verlating. Het gaat hier om de
vragen als: mag de zorgverlener mededogen of compassie ervaren en uiten? Is het
bespreekbaar als een cliënt er last van heeft wanneer dat ontbreekt?
3 Als dat in orde is, volgt de aanleiding tot mismatch door genomen besluiten,
acties en gemaakte keuzes, die niet stroken met de wil en voorkeursoplossings
richting van de cliënt. Geprotocolleerde zorg of hulp kan hier onder vallen, indien
ze voorbij gaat aan wat voor een cliënt de hoogste prioriteit heeft in te onderne
men acties.
In de volgende hoofdstukken gaan we aan de hand van twee concrete voorbeelden
uit de zorg na welke inzichten empirisch onderzoek naar mismatch in diverse zorg
praktijken kan opleveren over het concept mismatch en hoe dat al dan niet overeen
komt of contrasteert met bovenstaande inzichten uit het literatuuronderzoek.

***
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Schets van een
mismatch: gesmoorde
belevingen na
borstreconstructie

4

Aline Bruurs & Anne Goossensen3
Introductie
Dit onderzoeksverslag is bedoeld als illustratie van hoe mismatch eruit kan zien. Na een
casusdefinitie en een conceptuele verkenning van mismatch volgen nu twee hoofd
stukken waarin we via een empirische verkenning nagaan hoe mismatch er uit kan
zien en wat het doet. Dit staat dus los van het vorige hoofdstuk waarbij we juist vanuit
de theorie top-down naar praktijken wilden kijken. Hier gaat het om een bottom-up
beweging, waarbij we de kennis uit de interviews laten oprijzen. De twee bewegin
gen brengen we hier niet in verbinding, we willen juist de empirie ook voor zich laten
spreken. In de zorgethiek hechten we waarde aan de kennis die we op deze wijze aan
praktijken onttrekken. Te snelle onderwerping aan heersende concepten en theoreti
sche kaders maakt dat ervaringskennis soms niet genoeg voor zich kan spreken.
Het onderzoek richt zich op de fysieke, psychologische en relationele gevolgen van
borstreconstructie bij vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan vanwege
kanker of genetische belasting4. Omdat het hier een operatie en dus een fysieke
interventie betreft, worden in dit voorbeeld de zorg voor het lichaam en de zorg die
overige aspecten van de vrouwen beslaan, helder uit elkaar getrokken. Veelal wordt
het laatste in de oncologie gerubriceerd onder ‘psychosociale factoren’. Die duide
lijke scheiding tussen interventie en emotionele en mogelijk existentiële belevingen
van de vrouwen, is verhelderend omdat het precies mogelijk maakt om te duiden
waar wel aandacht voor is en waarvoor niet. In de sociale sector is de scheiding van
de verschillende aangrijpingspunten voor hulp soms minder helder. Een uitstapje
naar een zorgsector waar een interventie niet uit praten bestaat, kan wellicht bij
dragen aan het verder doorgronden van mismatch in de welzijnssector.
3

4

Gebaseerd op een leeronderzoek van Aline Bruurs: ‘Wij hadden nooit kunnen denken dat het zo
anders zou zijn’. Erkenning van gesmoorde belevingen bij vrouwen na borstreconstructie. Master
Zorg, Ethiek en Beleid, Tilburg University.
Drager zijn van het borstkankerverwekkende gen BRCA 1 of 2 wat bij dragers van dit gen in 55%
tot 85% kans geeft tot ontwikkeling van borstkanker voor het 85ste levensjaar. Borstcentrum UZ
Leuven.
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De focus van het onderzoek ligt op de reconstructie van één of twee borsten na am
putatie. Wat is daarover bekend? De eerste pogingen tot borstreconstructie dateren
van vroeg in de 20ste eeuw en toonden weinig bevredigende resultaten (Bostwick,
1991). Ook de siliconenimplantaten, die in de jaren ‘60 opkwamen, werden impo
pulair om veiligheidsredenen (Radovan, 1982). De controverse die ontstond rond
de siliconenimplantaten deed chirurgen overgaan tot het inbrengen van sojaboon-,
olie- en saline-implantaten, omdat die veiliger zouden zijn en natuurlijker zouden
aanvoelen (Anderson & Larson, 1995). Ook deze verdwenen weer van de markt.
Eind jaren ‘80 kwam er de permanente implantatie met expander5 als alternatief
(Becker, 1987). Begin jaren ‘90 ontstond de huidige praktijk waarbij het verplaatsen
van weefsel van een ander deel van het lichaam om er een borst van te maken, de
techniek bij uitstek werd. Met bijkomende tepelreconstructie en tepelhoftatoe
age zou de nieuw gecreëerde borst de natuurlijke borst zo goed mogelijk kunnen
benaderen. Deze vorm van borstreconstructie is momenteel de best practice. De
National Health Service Executive (1996a) in Groot Brittannië doet de aanbeveling
om met alle vrouwen zonder uitzondering te spreken over de mogelijkheid van een
dergelijke reconstructie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt de meest effectieve
vorm een behandeling te zijn waarbij in één ingreep de borst wordt weggenomen
en gereconstrueerd. Het advies aan artsen is om de voordelen van deze gecombi
neerde ingreep in termen van kosteneffectiviteit en de kwaliteit van leven na de
reconstructie te benadrukken bij cliënten (South & West Regional Health Authority,
1995). Uit onderzoek blijkt dat dit minder last voor de vrouw met zich meebrengt en
leidt tot een hogere kwaliteit van leven. Er is tevens de wijdverspreide overtuiging
dat het ook psychologische voordelen heeft. In de praktijk blijkt dat als artsen dit
adviseren, vrouwen vaak snel kiezen voor een reconstructie in de verwachting dat
dit beter voor hen zou zijn (Anderson & Kaczmarek, 1996). Het doel van dit onder
zoek is inzicht verwerven in hoe vrouwen dit daadwerkelijk ervaren. Vanuit deze
achtergrond is de centrale vraag in deze studie: in hoeverre sluit de besluitvorming
en begeleiding bij borstreconstructie aan bij de ervaring van vrouwen?

Methode6
Er zijn drie diepte-interviews gehouden met vrouwen uit België (Vlaanderen). Twee
vrouwen hadden borstkanker in de voorgeschiedenis. Eén geïnterviewde vrouw was
genetisch belast en onderging preventief een borstamputatie en -reconstructie. De
5
6

***

Technisch hulpmiddel om volume te creëren.
Dit onderzoek is een empirisch kwalitatief onderzoek vanuit de fenomenologische onderzoekstradi
tie. Bij fenomenologisch onderzoek staat de vraag naar de beleving en de betekenis van de geleefde
ervaring van een bepaald fenomeen door een persoon of een groep mensen centraal. Door mensen
te interviewen en te observeren kunnen deze beleving en betekenis opgediept worden. Het is een
zoektocht naar de essentie van de ervaring. Voor nadere verantwoording van de methode is het
bovenvermelde leeronderzoek van Aline Bruurs op te vragen.
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operatie lag voor alle drie langer dan een jaar voor de dag van het interview.
Respondente 1 is een 55-jarige vrouw bij wie acht jaar geleden bij toeval in de
rechter borst een tumor gevonden werd. Deze tumor werd onmiddellijk verwijderd.
Omdat het om een hormoongevoelige tumor ging, kreeg R1 gedurende vijf jaar
medicatie toegediend7. Na vijf jaar bleek het nodig om haar eierstokken weg te
nemen. Enkele dagen later werd in de linkerborst een tumor gediagnosticeerd die
zich tussentijds had kunnen ontwikkelen. Er werd haar een bilaterale borstamputa
tie geadviseerd. Zij is gehuwd in een eerste relatie, heeft drie meerderjarige kinde
ren en werkt voltijds buitenhuis.
Respondente 2 is een 49-jarige vrouw die weet dat ze genetisch belast is. Haar
zus, haar zoon en haar nichtje zijn eveneens belast. Haar dochter draagt het uitlok
kende gen niet. Bij een geplande reguliere controle werd vijf jaar geleden een
borsttumor vastgesteld. Deze tumor werd verwijderd en een behandeling volgde.
Een jaar na de diagnose werd preventief een amputatie en reconstructie in één
ingreep uitgevoerd. Zij is samenwonend in een tweede relatie, heeft twee meerder
jarige kinderen en werkt voltijds buitenhuis.
Respondente 3 is een vrouw van 38 jaar. Haar moeder stierf aan borstkanker
toen zijzelf 21 jaar oud was. De respondente ontwikkelde geen kanker, maar is
wel genetisch belast. Preventief onderging ze een amputatie en tegelijkertijd een
reconstructie. Ze is gehuwd in een eerste relatie, heeft twee minderjarige kinderen
en werkt voltijds buitenhuis.
Het gaat hier om de bevraging van drie vrouwen. Daarom hebben de resultaten
een beperkte geldigheid. Zij gelden voor deze onderzoekssetting. Zo maakten deze
vrouwen bijvoorbeeld geen melding van depressieve symptomen vlak na de recon
structie, iets waar in de literatuur wel melding van gemaakt wordt (Smaling, 2009).

Resultaten
Vanuit de data-analyse zijn vier thema’s zichtbaar geworden die de beleving en
betekenis van de ervaringen met borstreconstructie weergeven. We noemen die ‘ge
havend overleven’, ‘angst’, ‘overweldiging’ en ‘gemis’. We lichten deze thema’s toe.
Gehavend overleven
Na de diagnosestelling volgt een periode van intense onzekerheid waarin angst
permanent aanwezig is. Amputatie is de door de medische wereld geadviseerde
interventie. Deze interventie kan de kans op recidive terugdringen en daarmee de
onzekerheid verkleinen. Die kans wordt gegrepen. Wat de gevolgen zijn of wat
respondenten daardoor verliezen, is ondergeschikt aan de wens om de onzekerheid
7

Het natuurlijk hormoon oestrogeen zet kankercellen aan tot groei. Om groei te voorkomen worden
aromataseremmers gegeven die de aanmaak van het natuurlijk hormoon beletten. Borstcentrum
UZLeuven.
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te minimaliseren. Na de behandelingen volgt de verklaring ‘genezen’ te zijn. Daar
ligt een essentieel punt in de ervaring: het willen overleven.
R2. Als je dat meemaakt dan ben je alleen maar gelukkig omdat je er op die
manier uitkomt. Ik realiseer mezelf, als je dat overkomt, het is wat het is, ge
kunt toch niet ongelukkig zijn omdat je dat hebt meegemaakt? Dat is mijn
ingesteldheid niet, omdat je dat hebt meegemaakt, omdat je er zo uitkomt,
omdat je geneest!
Deze vrouwen hanteren de evidentie dat deze verminkende ingreep onvermijdelijk
is als men enig gevoel van zekerheid over de toekomst wil ontwikkelen. Ze willen
hun kinderen zien opgroeien, de volgende generatie zien. Uiterlijkheden zijn in dat
perspectief ondergeschikt, de borst moet verwijderd.
R3. Ik ga dat doen! Ik doe dat! En uiterlijkheden, dat is wel belangrijk, maar tot
op zekere hoogte. Eigenlijk is er niet zo veel veranderd, uiterlijk, als je kleding
aan hebt. Ik heb liever dat ik er zelf fysiek ben dan dat er fysiek met mij iets
scheelt. Ja ja ik ben blij, vooral voor mijn kinderen, dat was voor mij het belangrijkste, maar voor die uiterlijkheden… (trekt de schouders op en tuit de lippen).
Moeten leven met een onvolledig lichaamsbeeld wekt angst op. Er is de keuze die
geen keuze is. Na de reconstructie melden de respondenten een dubbel gevoel. Alle
drie de respondenten besluiten om in dezelfde operatie een reconstructie te laten
uitvoeren. Enerzijds melden zij tevredenheid met de nieuw gecreëerde borsten, an
derzijds ervaren ze ook wat verloren werd. Wat chirurgisch gecreëerd werd voldoet,
maar baadt in een beleving van verlies en teleurstelling zonder nieuwe hoop.
R1. Ik was bang om te moeten leven zonder borsten en ik dacht dat dit gemakkelijker zou zijn. Ik ben blij met de borsten die ik gekregen heb al zal het nooit
worden gelijk het was, al zullen ze nooit zijn als de borsten die ik had.
Er wordt verwondering uitgesproken over de technische mogelijkheden van de
chirurgie. Het chirurgisch resultaat verandert in de loop van maanden na de in
greep. Na een jaar van voortdurende lichamelijke veranderingen komt langzaam
een lichaamsbeeld tot stand dat aanvaard kan worden als het eigen lichaams
beeld waarmee de respondenten zich kunnen vereenzelvigen. Dat resulteert in
zelfverzekerheid.
R1. Het eerste jaar, vind ik, ben je enorm eufoor over het feit dat het kan, dat ze
je twee nieuwe borsten geven, die borsten maken. Ge ziet het enorm evolueren
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dagelijks, elke dag is er verandering. Je borsten worden terug borsten. Medisch
werd je enorm goed begeleid. Die euforie duurde zeker een jaar, een geweldige evolutie dat jaar, het geneest, het krijgt meer zijn vorm. Oh ja het wordt
mooier en dan, die ene borst is wat kleiner we gaan er wat bijspuiten, het is
beter, het is goed gegaan. Het wordt mooier en mooier. Kom, we gaan er een
tepel opzetten, we gaan die tepel tatoeëren en dan na een jaar zeg je: Oh ja nu
hebben mijn borsten wel hun definitieve vorm. Ik ben er fier op. Ik ben daar blij
mee. Je kan gemakkelijk een open bloesje dragen.
In de uitgesproken tevredenheid over de chirurgische resultaten zit een vergelijken
de component. De eigen borsten worden vergeleken met borsten uit de onmiddel
lijke omgeving. Het resultaat wordt vergeleken met het lichaam van voor de ingreep
toen het nog jong en stevig was.
R2. Het resultaat vind ik eigenlijk héél schoon. Ik moet eigenlijk geen BH aandoen, ik heb borsten gelijk mijn dochter van 20 jaar! …het is heel belangrijk die
reconstructie, het resultaat is enorm mooi ook ….
Er is enige tijd nodig om de aard van veranderingen te kunnen plaatsen in de
beleving. Aanvankelijk wordt er vreemd naar het eigen lichaam gekeken. Later
volgt een houding die aansluit bij de realiteit. Onvolmaaktheden worden gezien en
getransponeerd naar een beleving die aansluit bij de natuurlijke evolutie en verou
dering van het lichaam.
R3. Maar zoals dat de eerste drie maanden, vier maanden is, zo gaat het niet
blijven… het was mooi, zeker, dan denk je dat je een borstlift gehad hebt. Zo
ziet dat er dan uit! Er zit geen beweging in. Het is precies dat ze er dat op hebben geplakt, en dat is zo, maar dat wordt natuurlijker met de tijd……(maakt
met handen duidelijk dat de borsten gaan zakken met de tijd, ze lacht daarbij).

Angst
Angst verschijnt vanuit diverse achterliggende onzekerheden en maakt mensen
kwetsbaar. De angst om opnieuw ziek te kunnen worden, wordt niet weggenomen
door een amputatie en reconstructie. De angst en vrees blijven constant aanwezig.
Het feit dat gereconstrueerde vrouwen langdurig en regelmatig nacontroles krijgen,
versterkt deze gevoelens bij de respondenten. Wanneer er verdachte vaststellingen
zijn, worden die zeer snel onderzocht. Ook dat voedt de vrees.

Schetsen van Mismatch 57

***

R2. Voor de omgeving is dat allemaal heel snel, en je wilt daar niet aan denken
maar soms denkt ge toch: dat kan nog altijd de kop opsteken, het kan terug komen …ik moet nu ook nog om de vier maanden op controle, en dat is toch niet
voor niks …die snelheid dat is toch niet voor niks dat ze dat doen!...Hmhm...
[vijf seconden stilte].
De ingreep heeft een weerslag op de relatie met de partner. Er bestaat angst dat
de relatie gevaar loopt en verstoord wordt. Ook bestaat de angst om als gehavende
vrouw verstoten te worden door de partner. Het verstoorde evenwicht moet weer
in balans komen. De aard van de relatie en de verbondenheid in de relatie op het
ogenblik van de ingreep en de tijd nadien zijn daarvoor bepalend.
R1. Ook al heb ik een goeie man, dat is toch wel een belemmering in een relatie
hoor (schudt acht keer met het hoofd), ook wel naar je partner...
R2. Vrouwen die een partner hebben die dikwijls zeggen: ‘Zeg, je bent een …
vrouw’ (trekt een bedenkelijk gezicht) en die dan hun rug naar haar toedraaien, dat is heel moeilijk dan hé?... Ja, als je op dat moment al een beetje
uit elkaar gegroeid bent en je moet dat dan nog meemaken, ofwel groeit ge
terug naar mekaar toe ofwel is het helemaal verloren denk ik... ik kan er goed
inkomen …als ze zeggen…ja…
De partner blijkt een belangrijke schakel in een psychologisch duoproces van verlie
zen en aanvaarden. De geïnterviewden geven aan dat de partner meenemen in de
begeleidingsgesprekken noodzakelijk is. Aandacht hebben voor de context van de
zorgvrager is daarmee een expliciete vraag aan de hulpverleners.
R3. Ja en dat ze alert moeten zijn op de relatie ook, die psychologe ja, die
zouden de partners moeten meenemen.
R2. Dat is wel belangrijk denk ik, dat ze bepaalde boodschappen naar de patiënt maar ook naar de partner… dat de partner ook een heel belangrijke functie heeft in heel dat proces… ja en dat ze alert moeten zijn op de relatie ook.
R3. Goh, ik weet dat ik toen naar die psychologe alleen ben geweest. Ik weet
niet of het de bedoeling was dat je daar met zijn twee naar toe ging, ik weet
dat ik daar alleen naar toe geweest ben, ze moeten dat tegen de twee zeggen! Ik weet dat ik alleen geweest ben en ik weet niet meer waarom, wat de
bedoeling was. Eigenlijk moeten ze dat tegen alle twee zeggen.
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De geïnterviewden vragen om aandacht voor de situatie waarin de vrouw zich
bevindt en benadrukken het belang van het bespreekbaar maken van de komende
veranderingen met beide partners. In de onderstaande zinsnede legt de geïnter
viewde de finale verantwoordelijkheid bij de betrokkenen zelf, maar benadrukt ze
de informatieverstrekking. Hier doet de patiënt een beroep op de feitelijke verant
woordelijkheid van de zorgverlener om ook te sturen op psychosociale processen.
R2. Er zullen ook relaties zijn waar ze de partner niet veel zien... dat ze er misschien op moeten staan dat ze op de volgende momenten het koppel samen
zien, dat kunnen serieuze struikelblokken zijn, volgens mij…
R2. En als het ook geen goeie relatie is, dat ze dan zeggen: ik zal het wel alleen
doen! Het is moeilijk he?... Je kunt niet genoeg aangeven dat het toch wel
belangrijk is dat ze er over spreken en dan is het hun verantwoordelijkheid wat
ze er mee doen!

Overweldiging
Wanneer er weinig tijd verstrijkt tussen de diagnose en de amputatie en reconstructie,
is er het gevaar te snel te gaan. De medische wereld gaat in zijn beste bedoelingen
voorbij aan de mentale arbeid die de vrouw moet verzetten en die een overweldigende
beleving tot gevolg heeft. Dit is emotioneel zeer zwaar te dragen. Er is sprake van onmacht, verlies van zelfbeschikking, overgeleverd zijn en ervaren dwang. Te snel gaan,
niet stilstaan bij emoties, geen tijd tot doorleving geven, dat alles leidt tot zorg die niet
aansluit bij de ontvangers, mismatch dus. Snelle, goed bedoelde zorg voegt hier schade toe.
R1. Ik heb negen jaar geleden voor de eerste keer kanker gehad en dan vijf jaar
hormoontherapie gehad en na vijf jaar bleek dat dat uiteindelijk niks geholpen
had [...], ze zeiden: ‘Ge zit nog niks in de menopauze en we gaan de eierstokken eruit halen’. Oké, volgende week hop, en die draadjes zaten er nog in toen
ik te horen kreeg: je hebt aan de andere kant kanker, en de week erop kreeg ik
te horen van: laat maar een amputatie en een reconstructie doen. Ik kreeg dat
al te horen toen die eierstokken er pas uit waren. Kom, je mag volgende week
al naar het ziekenhuis. Ik heb dat geregeld, je mag volgende week al gaan. Dat
is niet misschien bij alle vrouwen zo kort op elkaar en ik denk dat dat het ook
nog zwaarder maakt.
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R2. Oh nee, de dertiende de diagnose, de vrijdag erop wist je dit en dat moet
gebeuren, we gaan opereren en dan de week erop donderdag geopereerd.
Dan ben je vertrokken, he?
De medische wereld handelt in een tempo waarin de betrokkene niet meekan. Dan
ontstaat het gevoel een toevallige passagier te zijn in een Formule-1 auto. Ratio en
emotie kennen elk hun eigen snelheid, lopen niet parallel. Aangeslagen en wezen
loos komen vrouwen bij de eindstreep aan. Alles is verloren.
R1. … dan ineens pats worden die eierstokken weggenomen, dan pats de
week nadien krijg je te horen: laat de borsten afhalen en een reconstructie
doen en dat was ineens alles, dan kwam die menopauze daar aan, bonk bats
beslist. Kom morgen, neen deze week kan ik niet binnen komen, de winkel en
de verbouwingen. Ik laat het de week daarop doen, dan is het gemakkelijker.
Oké, vijf dagen later krijg je het andere dan te horen. Oké, laat het dan maar
doorgaan. Ik heb er ook allemaal geen tijd voor… dat ze dan maar in één keer
allemaal voort gaan. Dat was alles, ineens was die menopauze daar en waren
die borsten weg…
Wanneer men zelf niet sterk genoeg is om keuzes te maken, kan men door de wijze
waarop medische informatie verstrekt wordt in een bepaalde richting geduwd
worden.
R2. Maar het zou kunnen door de informatie die ze geven of de manier waarop
ze het vertellen, dat het vanzelfsprekend is dat je mee in die stroom moet! Je
hebt wel mensen die voor zichzelf moeilijk beslissingen kunnen nemen en die
zullen daardoor wel meer beïnvloed worden.
Respondenten vertellen dat ze te weinig kansen kregen om eigen afwegingen te
maken. Er wordt een zekere snelheid in de besluitvorming opgelegd. Dat voelt
aan als dwang. Er is te weinig tijd om voorstellingen te kunnen maken over de
consequenties van de gemaakte keuzes. Er wordt geen beeld gevormd van de
mogelijke gevolgen. Later komt het besef dat men niet lang genoeg nagedacht
heeft.
R1. De chirurg zei: ‘Je moet eens heel goed nadenken, wil je een of twee
kanten laten doen? De tweede kant preventief, moest er met de tweede kant
iets gebeuren kunt ge nooit nog een reconstructie laten doen. Je moet dat nu
beslissen’.
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R1. Ik kreeg de informatie: je bent nog jong en gezond genoeg om een amputatie en een reconstructie in één operatie te hebben, nu kan het nog, als ge het
nu niet laat doen komt ge misschien later terug in een situatie van kanker en is
er niet meer de mogelijkheid van reconstructie. Ik dacht: dat moet dan zo maar,
ik heb er niet bij stilgestaan wat het allemaal kon geven. Ik dacht: het moet
zo en laat het maar vooruit gaan. Ik heb er niet lang bij stilgestaan wat dat allemaal kon inhouden.
Wanneer borstkanker gediagnosticeerd wordt, is handelingssnelheid wel gewenst
omdat daardoor onzekerheid rond overlevingskansen vlugger weggenomen kunnen
worden.8 Het blijkt echter niet zonder meer de nadrukkelijke wens van de vrouwen om
snel na de amputatie gereconstrueerd te worden. Wanneer de diagnose duidelijk is
en de behandeling doorloopt, blijkt er minder haast te zijn. Man en vrouw willen zich
afstemmen op elkaar en groeien naar een beredeneerde overtuiging om de reconstruc
tie echt te willen laten uitvoeren. Het belang om dit punt van onderlinge overeenstem
ming pre-operatief te bereiken wordt benadrukt door de geïnterviewden.
R2. Dat was in 2008, de laatste chemo gehad in november en dan de laatste bestraling nog en was het 2009 en een jaar later heb ik de reconstructie gehad. De
huid moet herstellen na de bestralingen, je moet minstens zes maanden wachten en dat omwille van de wachtlijst. Het was voor mij ook niet echt belangrijk
dat dat allemaal zo snel zou gaan.
R3. Er is een lange periode geweest tussen het weten en de effectieve ingreep.
Toen heb ik tegen de professor gezegd maak maar een afspraak, een gesprek
want ik wil wel weten hoe dat zit… Ik laat mij informeren... Mijn man die zei:
‘Het is uw lichaam, jij beslist wat je ermee doet. Ik moet niet zeggen: doe dat
wel of doe dat niet. JIJ moet er zelf 100% achter staan, want anders moet je
daar niet aan beginnen.’
R3. …Als ge er niet 100%... als je twijfelt…als je nog maar 20% twijfelt, doe
het dan niet, maak geen afspraak, kies geen datum, ge moet daar echt 100%
achter staan. Anders denk ik dat je op bepaalde punten teleurgesteld gaat zijn.
Ja….
R3. …Als dat echt in een relatie zo super belangrijk is en de partner zegt: ‘Ik
weet niet of ik daar mee om kan gaan?’ Dan kan je beter nog wat wachten, en
dat tussen mekaar wat uitklaren of gaan praten met iemand die dat al meegemaakt heeft.
8

Resultaten van bevraging Centrum Klantervaring Zorg, 2009.
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Gemis
Er is veel verloren en er is een sterke gemiservaring als de amputatie en reconstruc
tie eenmaal uitgevoerd zijn. Verschillende informatie-aspecten lijken in dit proces
tekort te schieten voor de respondenten. Er is iets weg en verloren in het toe
komstbeeld. Seksuele heelheid 9 wordt gemist. Er wordt weinig nazorg geboden en
erkenning als uniek mens daarin wordt niet ervaren. Vrouwen die een amputatie en
een reconstructie ondergaan, verwachten van artsen informatie over de technische
aspecten van de ingreep. Van verpleegkundigen en borstverpleegkundigen ver
wachten ze informatie over hun fysiek en psychisch functioneren, hun kwaliteit van
leven, hun lichaamsbeeld en de relationele gevolgen van de ingreep10. Verschillende
beroepsbeoefenaars11 schieten tekort in het uitvoeren van deze opdracht, zo tonen
de resultaten.
R1. Ik heb wel een gesprek gehad met de hoofdverpleegkundige op de dienst...
dit gesprek ging alleen over de zwaarte van de ingreep, ge herstelt snel, over
gemakkelijke kleding, praktische dingen, maar over de impact die dat zou hebben op mij als persoon? Niet het emotionele persoonlijke. Dat is niet aangeraakt geweest. Neen.
R2. Dat seksuele? Neen, daar is niks over gezegd….
R3. Hij heeft die mogelijkheid niet geboden om eerst die amputatie en dan die
reconstructie te doen. Dat was eigenlijk één pakket, ik wist niet dat die andere
mogelijkheid er was. Ze hebben tegen mij nooit gezegd: ‘Ge kunt eerst een
amputatie en daarna dat…’, dat hebben ze nooit tegen mij gezegd…
R1. Ik vind dat ze meer moeten zeggen dan hoe het allemaal technisch gaat
verlopen, en hoe je gaat genezen en hoe lang het allemaal duurt en broem
broem broem, broem … oh …wat moeten ze zeggen... Ja, dat is heel moeilijk
maar ik denk toch dat er teveel mensen gewoon nuchter zakelijk op afgestuurd
worden… zie wat we allemaal kunnen … zie hoe schoon we het allemaal kunnen maken…. Ja ja…
Het is opvallend hoe zorgvragers de oorzaak van te weinig gesprek en daardoor een
tekort aan informatie en juiste begeleiding bij zichzelf leggen.

9 Hier is bedoeld: ongeschonden, in goede staat zijn.
10 Bevraging van 465 patiënten in 14 Vlaamse ziekenhuizen in 2009 door Oncowijzer, Universiteit
Gent, Universiteit Brussel en de Vlaamse Liga tegen Kanker.
11 Beroepsbeoefenaars zijn hier artsen en verpleegkundigen.
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R1. De assistente oncologie heeft het eventjes aangeraakt, zo naast het bed,
over het gaat moeilijk zijn, het gaat niet gemakkelijk zijn, maar die heeft daarover niet echte uitspraken gedaan. Misschien was dat wel aan mij geweest om
daar dieper op in te gaan en ben ik er niet genoeg op ingegaan. Zij wist niet
wat ik wou horen. Misschien wachtte die wel af wat ik wou horen of niet wou
horen, ik ben er niet ver genoeg op ingegaan.
R2. Ik denk ook wel dat het misschien aan mijn eigen gelegen heeft, dat er niet
meer over gesproken is…

Gemis van seksuele heelheid
De ingreep heeft een negatieve impact op het seksuele functioneren van de vrouw
en haar partner. Er is een intens pijnlijk gevoel iets verloren te zijn. De seksuele
responscyclus is verstoord. Ook de partner wordt betrokken in deze problematiek.
Onzekerheid in handelen en twijfel bij het eigen gedrag werken verlammend op de
seksuele activiteit en beïnvloeden daardoor de relatie. Er treedt hulpeloosheid en
twijfel op.
R1. Ook al heb ik een goeie man, dat is toch wel een belemmering in een relatie
hoor (schudt acht keer met het hoofd) ook wel naar je partner toe want ik
zeg: mijn borsten oké, het zijn die van mij, ze leven en ze zijn warm maar als
je eraan komt of je nu aan mijn borsten komt of mijn billen of mijn armen dat
gevoel is juist hetzelfde, ge knijpt erin en het doet zeer. Ge prikt er met een
speld in en dat doet zeer. Maar er is geen seksuele prikkeling meer, het gevoel
bij aanraking is hetzelfde als dat van andere delen van je lichaam. Komt mijn
man eraan, dan denk ik, hij doet dat voor mij. Komt hij er niet aan, dan denk ik,
hij ontwijkt het. En mijn man denkt: wat moet ik nu doen om het goed te doen
voor haar? Moet ik beginnen met haar borsten zoals wij dat vroeger deden? Of
sla ik ze maar over? Dat is enorm moeilijk! Ook al kunnen we daar samen over
spreken, je komt daar slecht uit want het is zo, de borsten zijn er niet meer en
het is weg en dat kan door niks vervangen worden. Achteraf viel ik in een gat,
dan begon inderdaad dat pas te komen van: hoe gaan WIJ daar mee om?
De huidgevoeligheid in de borst verdwijnt of vermindert doordat bij de ingreep
zenuwbanen doorgesneden worden. Deze ongevoeligheid kan zich in sommige
gevallen na enige tijd gedeeltelijk herstellen. Borsten zijn een secundair geslachts
kenmerk en het symbool van vrouwelijkheid. Seksualiteitsbeleving is een primaire
behoefte. Borsten maken deel uit van de seksuele responscyclus. Deze functiever
storing wordt door respondenten als een fundamenteel gemis ervaren om een
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bevredigende seksuele relatie te kunnen hebben. Deze gemisbeleving hakt diep in
het gevoelsleven en geeft verdriet en pijn. Wanhoop en twijfel worstelen met een
fundamenteel verlangen.
R1. … dat ik nu dikwijls denk, poeh, soms denk ik: het hoeft allemaal niet
meer of neen jawel! jawel! Je bent nog maar 55 jaar, het moet nog wel en
je hebt er nog wel plezier van, wel! wel! Maar het is enorm, enorm, enorm
veranderd, dat mis ik wel, dat mis ik écht wel. Voor mij waren, WAREN, mijn
borsten het allerbelangrijkste, voor mijn man eigenlijk ook, en ik mis mijn
begin in mijn seksualiteit, mijn opgewonden geraken en iedereen kan zeggen: ‘Je moet iets anders zoeken‘, oké ik zoek ook andere dingen en er zijn
dingen die me opwinden maar het belangrijkste is voor mij weg. Ik mis die
enorm! Ik mis mijn borsten enorm in het seksuele.
R1. … naar seksualiteit toe is dat… was voor mij… borsten, daar begon voor
mij alles mee dat was voor mij… ik mis die enorm! Heel mijn seksuele leven
is daarmee overhoop gegooid. Er zijn dagen dat ik... één dag, één dag dat
borstgevoelen, dan zou ik weer een jaar verder kunnen, af en toe eens een
dag dat borstgevoel, één avond…
R.2. Daar heb ik eigenlijk heel weinig gevoel, eigenlijk geen gevoel in die
borsten. Ge voelt dat op sommige plaatsen misschien maar niet echt, neen neen
neen dat is echt. Ik heb op mijn arm ook plaatsen die gevoelloos zijn van die
operatie maar dat is neen, neen gevoelloos! …Mis je dat?... Oh ja, ja... (stilte).
Dat iemand zich voorafgaand voorstellingen maakt van wat ‘geen borstgevoel’ zou
kunnen betekenen, lijkt een irrationele verwachting. Wat volgt, komt niet overeen
met wat men zich voorgesteld had. Er volgt een diepe teleurstelling. Er is ook het
gevoel geen keuze gehad te hebben. Verlies van borstgevoeligheid is een onont
koombaar gevolg van de reconstructie-ingreep.
R1. … ge hebt geen borstgevoel maar ge kunt dat eigenlijk ook niet inschatten van tevoren, wat is dat, geen borstgevoel? Het is van u, het is warm, het
leeft, er zit niets vreemd in je, al wat op je lichaam is, is van jou... dus dat
is… heel heel moeilijk in te schatten het is toch wel... het heeft een grotere
impact dan ik gedacht had. (blijft zes seconden ja knikken)
R1. … dan hebben wij wel gezegd toen we zaten te wachten, we moeten
hier nog wel van genieten want het gaat anders zijn. We hadden nooit kunnen denken hoe anders het had kunnen zijn. (schudt zes seconden nee)
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R2. Ge weet eigenlijk niet van tevoren, ge hebt geen keuze, ofwel heb je
geen borst, niks, of een borst waar je geen gevoel in hebt. Ge hebt geen
keuze.
Als eenmaal alle fases van behandeling achter de rug zijn en het dagelijks leven en
het werk worden hervat, staat de omgeving niet meer stil bij wat er doorgemaakt
werd en welk een verdriet en pijn er geleden werd. In de ervaring van de geïnter
viewden, wordt begeleiding in deze laatste fase gemist.
R1. Als je dikwijls bij de dokter moet komen, als je moet gaan voor bestralingen en die zijn gedaan, dan val je ook in een gat hé? Dat die aandacht weg
is en dan begint terug dat dagelijks leven.
R2. Wat ik ervaren heb op een gegeven moment, je bent geopereerd, je
krijgt de nabehandeling, ge moet er nooit echt doodziek uitzien en in een
keer begint ge terug te werken en alles is achter de rug hè? Iedereen denkt
hup alles achter de rug, de nabegeleiding... Het is niet de bedoeling om te
zeggen: je bent nog ziek, maar het zit nog wel in mijn hoofd.

Mismatch
Als we over mismatch willen leren van deze studie, gaat het er om heel precies te
kijken naar wat er in de zorgsituatie speelt en wat er mee màg spelen als het om
kwaliteitsbepalingen of evaluatiestudies gaat. Steeds gaat het over wat wel gezien
mag worden, wat benoemd kan worden en wat mee mag tellen versus wat onge
zien blijft. Daarbij is het logisch en begrijpelijk dat het expliciete, concrete, tastbare
en het oplosbare prevaleert boven het minder grijpbare, chronische, schurende en
kwijnende. Maar juist in die beweging ontstaat de bodem waarop mismatch kan
ontkiemen en groeien. In deze studie tonen de verhalen van respondenten hul
peloosheid, twijfel, angst en verdriet. Respondenten hebben het zwaar door het
levensbedreidgende karakter van hun (dreigende) ziekte en ook door de door
werking van de ingreep op hun lichamelijke zelfbeeld en seksualiteit. Is hier oog
voor? Wordt het gezien dat de vrouwen hiermee worstelen? Is er aandacht voor en
worden er suggesties gedaan voor begeleiding? Dat zijn vragen die raken aan de
door de vrouwen ervaren kwaliteit van de hulp. Vragen die gaan over de ‘uitsnede’
die gemaakt wordt bij het evalueren van deze situaties. Kan de kwaliteit van de
aansluiting van de zorg bij de emotionele moeites die deze vrouwen ervaren onder
deel worden van een evaluatiestudie? Of gaat het alleen om de ‘interventies’ of het
methodische handelen zelf?
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Het materiaal toont hoe de volgens protocollen goed ingerichte zorg ook als
overweldigend en als kille, kwetsende zorg ervaren kan worden. De vrouwen die
een borstamputatie en reconstructie ondergingen, beseffen dat de ingreep noodza
kelijk is, willen ze hun overlevingskansen verhogen. Het is immers na kanker of ter
voorkoming van kanker dat ze geopereerd worden. Hun leven staat op het spel. Ze
beleven het lichaamsbeschadigende traject dat ze doorlopen als onontkoombaar en
accepteren dat, omdat ze willen overleven. Dat de medische gang van zaken raakt
aan existentiële vragen met betrekking tot hun lichaamservaring, zelfbeeld en rela
ties, wordt niet geadresseerd in de consulten.
Ook zorgt het tempo waarin de amputatie en reconstructie plaatsvinden voor extra
stress. Het snelle handelen geeft vrouwen weinig ruimte om zich mede-eigenaar
van het proces te voelen. Besluiten worden als opgelegd ervaren door een des
kundige ander, die adviseert op basis van effectiviteitsgegevens. Dat leidt volgens
de onderzoekster tot gevoelens van overweldiging en onmacht. Dat zijn opnieuw
emotionele termen. Cruciale vraag is dan of er in evaluatiestudies aandacht kan
zijn voor leed dat wordt toegevoegd door het handelen van de hulpverlener of
werker. Als de discrepantie tussen ritmes van cliënten en hulpverleners te groot is,
kan dat de effectiviteit van zorg verminderen. Wordt deze mismatch opgemerkt in
evaluatieonderzoek?
Er is een speurende en gevoelige blik nodig om deze informatie boven water te
krijgen. Informatie hierover kan pas gehoord worden als een aantal ‘bedekkende’
mechanismen overwonnen zijn. Het gaat dan om patronen die raken aan de sterke
wens van cliënten om mee te willen werken aan de hulp, de neiging tot sociale
wenselijkheid en de doorwerking van machtsongelijkheid. Deze mechanismen bij
zorgafhankelijken houden de uiting van moeilijkere gedachten en emoties tegen.
Ze willen niet een lastige patiënt zijn; ze hebben moeite om uit de meegaande rol
te komen die de arts verwacht en om met iets anders op de proppen te komen. Ze
zijn niet goed in staat om desnoods met kracht aandacht te vragen voor wat mis
schien minder graag gezien en gehoord wordt.
Cliënten kunnen deze dynamiek tussen hulpverlener en cliënt ervaren als tegen de
stroom in roeien. Bovendien is de kans redelijk groot dat ook de eerste, mogelijk
deels onbewuste reactie van de arts of hulpverlener negatief of negerend is. In het
communicatie-onderzoek bestaat daar zelfs een term voor: ‘blocking behaviour’.
Dit staat voor het op een ander onderwerp overgaan in het gesprek of anderszins
niet reageren op wat de cliënt wil inbrengen. Dat gebeurt niet vanuit een negatieve
grondhouding, maar vanuit de begrijpelijke behoefte van hulpverleners om zich te
verhouden tot het maakbare. Het is in alle opzichten prettiger en bevredigender
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om inzet te leveren voor iets waar vooruitgang op geboekt kan worden, iets waar
het handelen uitmondt in resultaat, zoals in dit onderzoek de nieuwe, gezonde, zo
goed mogelijk herstelde borsten. Dat weerspiegelt de competentie van de hulp
verlener die daar naar zijn of haar gevoel resultaat mee boekt. Het wordt ingewik
keld als dat voor cliënten niet het hele verhaal is. En de centrale vraag is dan: hoe
kunnen noodzakelijke ingrepen worden uitgevoerd zodanig dat er wel recht wordt
gedaan aan dat hele verhaal? Goed evaluatieonderzoek richt zich niet alleen op de
doelstelling van de interventie of de medische ingreep.
Evaluaties zullen hulpverleners als ‘goed’ beoordelen als ze recht doen aan bele
vingen die cliënten hebben. Recht doen begint bij een attitude die gericht is op
goed willen doen, een respons willen geven, iets toe willen voegen, zich permeabel
maken voor negatieve emoties en feedback die de tekortkomingen van het eigen
handelen adresseren. Het vraagt erom de gevolgen te durven zien van de keuzes
die op instituutsniveau gemaakt worden, van het gebrek aan tijd, en soms van het
gebrek aan aandacht. Dat resulteert in het kunnen toegeven dat er, zonder dat er
sprake is van schuld, toch geen ruimte kan zijn voor waar de cliënt het zwaar mee
heeft, waar die niet uitkomt. Waar mogelijk ook niet uit te komen valt, zoals in dit
onderzoek de moeite met het verlies van gevoeligheid in de borsten en de doorwer
king daarvan in de relatie. Dat valt niet op te lossen of terug te draaien, maar als
de hulpverlener het onder ogen wil zien, is er al veel gewonnen. Dan kan mismatch
voorkomen worden.
Wanneer we teruggrijpen op de drie typen van mismatch uit hoofdstuk 3, lopen die
in dit voorbeeld op drie manieren uiteen.
Ten eerste ervaren vrouwen dat het besluitvormingsproces beter kan. Zij melden dat
een deel van de door hen ervaren emotionele moeilijkheden niet in beeld is bij de
behandelende artsen. Dit refereert aan de eerste dimensie van mismatch. Natuurlijk
is vanwege de kanker snel medisch handelen noodzakelijk, maar de besluitvorming
over de reconstructie hoeft daar niet noodzakelijkerwijs direct aan gekoppeld
te worden. De respondenten melden een gebrek aan volledige en betrouwbare
informatie, waarbij verschillende zorgverleners tekort schieten. Omdat de emotio
nele verwerkingsproblemen en gevolgen voor seksualiteit niet in beeld zijn, blijkt
de verstrekte informatie onvolledig of vertekend. Daardoor is overleg of inspraak
bij besluitvorming onvoldoende mogelijk. Over emoties wordt niet gesproken. De
geïnterviewden geven aan dat gezondheidswerkers weinig oog hebben voor hun
beleving en gevoeligheden. De vrouwen ervaren de zorg die gegeven wordt door
zorgverleners als instrumentele verrichtingen, los van menselijke betrekkingen.
Vrouwen melden dat zij zich niet gezien voelen in het zware waar ze doorheen
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gaan. Daarmee komen we op de tweede dimensie van mismatch. Zoals het nu uit
de verhalen van de respondenten overkomt, vinden de hulpverleners de emoties en
worstelingen om aan het nieuwe te wennen niet relevant. Ook hebben de respon
denten geen emotionele betrokkenheid ervaren op de thema’s waar zij het zwaar
mee hebben. Hieruit blijkt dat de vrouwen vinden dat hen onvoldoende passende
begeleiding geboden wordt. Het wordt bijvoorbeeld te weinig expliciet gestimu
leerd om met de partner naar pschologische begeleiding te gaan. Terwijl de ervaring
leert dat de reconstructie gevolgen kan hebben voor het ervaren lichaamsbeeld, het
zelfvertrouwen en de seksuele relatie met de partner.
Op de derde dimensie van mismatch geven de vrouwen aan dat de effectieve
voorkeursbehandeling om amputatie en reconstructie tegelijkertijd te doen door
hen niet als zodanig herkend wordt. De besluitvorming zoals die nu plaatsvindt, is
eenzijdig gericht op de kennis over effectieve behandeling. Er wordt in hun ogen
onvoldoende rekening gehouden met hun eigen waarden en voorkeuren. De geïn
terviewden stellen dat de expertise van vrouwen die de ingreep al eerder ondergin
gen, niet benut wordt. Terwijl ze aangeven dat ze op basis van deze informatie mo
gelijk tot een andere, betere, keuze voor de reconstrcutie waren gekomen: minder
snel, minder haastig. Zij geven aan dat besluitvorming nu enkel gebaseerd is op de
medisch-technisch beste behandeling, terwijl de moeite van de betreffende vrouwen
om hun nieuwe lichaamsdeel te accepteren en de gevolgen voor hun seksualiteit en
hun relatie niet erkend en gehonoreerd worden in het besluitvormingsproces.
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Schets van een
mismatch: omgaan met
(in)continentie in de
ouderenzorg

6

Jeannet van de Kamp & Anne Goossensen12
Introductie
Dit onderzoeksverslag is een derde illustratie van hoe mismatch er uit kan zien.
Het onderzoek richt zich op de overgang van continentie naar incontinentie van
bewoners in een verpleeghuis. De schets verbeeldt een probleem dat in fysieke zin
niet over kan gaan. De vraag is wat dan nog mogelijk is, wat effectieve interventies
zijn en hoe die zich verhouden tot goede zorg. Vragen zijn: waar kan aandacht
voor zijn en waar niet voor, wat wordt wel geadresseerd en wat niet? In de sociale
sector spelen mogelijk ook chronische problemen in situaties die langzamerhand
verslechteren. Denk aan eenzaamheid, werkloosheid, armoede, relatieproblemen
of het hebben van een verstandelijke beperking. We onderzoeken aan de hand van
dit voorbeeld welke inzichten een analyse van de verpleeghuiszorgpraktijk oplevert
voor het verder doorgronden van mismatch in de welzijnssector.
Urine-incontinentie komt in Nederlandse verpleeghuizen veel voor (Van Houten,
2008). Een voorzichtige inschatting is dat 50 tot 60% van de verpleeghuisbewoners
urine-incontinent (UI) is. Van deze groep is zo’n 30% tevens faeces-incontinent (FI).
Dit tegelijkertijd vóórkomen van beide vormen van incontinentie heet duale incon
tinentie (DI). UI en FI reduceren de kwaliteit van leven, maar de hoogste reductie
van levenskwaliteit levert DI. De teruggang in toiletgangvaardigheden blijkt volgens
Van Houten (2008) een belangrijke factor voor incontinentie. Onder toiletgangvaar
digheden vallen de mogelijkheden van een persoon om verschillende handelingen
uit te voeren die nodig zijn om het toilet effectief te kunnen gebruiken. Deze han
delingen zijn: opstaan uit stoel of bed, lopen of rijden in een rolstoel, vinden van
het toilet, laten zakken van kleding en op het toilet plaatsnemen.

12 Gebaseerd op een leeronderzoek van Jeannet van de Kamp: ‘Zicht op de waarde van continentie.
Beleving en betekenis van (in)continentie voor bewoners van een verpleeghuis. Een empirisch kwali
tatief fenomenologisch onderzoek. Master Zorg, Ethiek en Beleid. Tilburg University.
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Prevalentie (het voorkomen) en incidentie (het aantal nieuwe gevallen per tijds
eenheid en per aantal van een populatie) van UI, FI en DI in Nederlandse verpleeg
huizen is hoog (Van Houten, 2008). Verslechtering van de continentie-status van
een bewoner voltrekt zich stapsgewijs: van continentie naar zuivere UI (alleen
urine-incontinent) en van zuivere UI naar DI. Afgezien van behandeling van UI bij
een bewoner is FI-preventie belangrijk. FI-incidentie correleert met toiletgangvaar
digheden. Als deze afnemen, neemt de kans op FI aanzienlijk toe. Als deze verbe
teren, neemt de kans op FI significant af. Behalve de genoemde samenhang van
toiletvaardigheden en FI zijn ook andere factoren van belang voor ontwikkeling van
FI. Bijvoorbeeld de toestand van de bekkenbodem, verminderde alertheid door het
dragen van incontinentiemateriaal (inco’s), uithoudingsvermogen en motivatie. De
motivatie van ouderen om met veel inspanningen incontinentie te bestrijden is niet
altijd groot. Mensen met een beroerte, cognitieve achteruitgang of een heupfrac
tuur lopen een grotere kans op UI of FI. Deels is dat te wijten aan de verslechtering
van de toiletgangvaardigheden.
Deze vaardigheden trainen en verbeteren blijft voor mensen zinvol. De genoemde
vaardigheden kunnen getraind worden met gerichte trainingsprogramma’s gecom
bineerd met frequente aansporingen door de verzorgenden om naar het toilet te
gaan. Bij verpleeghuispatiënten leiden training en aansporing effectief tot vermin
dering van incontinentie, net als van incontinentie-gerelateerde problemen. Vooral
FI geeft namelijk problemen als huidirritatie, ontstekingen en onwelriekendheid bij
incogebruik.
Een betere bereikbaarheid, herkenbaarheid en toegankelijkheid van toiletten in
verpleeghuizen helpt. Incontinentie is daarom niet een onontkoombaar gegeven bij
ouderdom. Toiletgangvaardigheden zijn van cruciaal belang om continent te blijven.
Met training en aansporing kan continentie langer behouden blijven en de over
gang van UI naar DI uitgesteld worden.
Vanuit deze achtergrond is het incontinentiebeleid in verpleeghuizen te beschrijven
in doelen en interventies van verzorgenden. In het onderzoek dat plaatsvond in
verpleeghuis X, kunnen de doelen en interventies van verzorgenden bij het inconti
nentiebeleid als volgt omschreven worden. We delen ze op naar de fasen continent,
overgangsfase en incontinent.
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Continent
• Mobiele bewoners met geringe beperkingen op gezette tijden naar het toilet begeleiden
• Rolstoelafhankelijke bewoners met een stafunctie op gezette tijden naar het toilet
brengen met een sta-lift en daar helpen met de nodige handelingen om het toilet te
kunnen gebruiken
• Mobiele bewoners die op hun eigen kamer een closetstoel hebben zo nodig helpen deze te
gebruiken (vooral ‘s nachts)
• Na gebruik de closetstoel reinigen
Overgang van continent naar incontinent
• Uitsluiten van ziekte, infectie en aandoening, door urine-onderzoek
• Zo nodig medische behandeling starten, bijvoorbeeld bij blaasontsteking
• Diagnose ‘incontinent’ stellen
• Incontinentiespecialist raadplegen over optimaal materiaal voor de bewoner
Incontinent
• Rolstoelafhankelijke en bedlegerige bewoners zonder stafunctie inco’s geven of een
katheter
• Bewoners die een katheter hebben regelmatig controleren op blaasontsteking
• Bewoners die herhaald en indringend roepen of bellen omdat ze naar het toilet willen
buiten de afgesproken tijden, melden wanneer de hulp geboden gaat worden, indien ze
althans voor toiletgang in aanmerking komen (herinnering zorgafspraken)
• Bewoners die herhaald denigrerend spreken over ‘luiers’, ‘pampers’ of onzindelijkheid
corrigeren (waardigheid hooghouden)

Effectief interveniëren in de ouderenzorg bij incontinentie vindt plaats op basis van
deze doelen en aanwijzingen. Om na te gaan hoe de effectiviteit van de verzorging
op dit vlak door de naasten van bewoners ingeschat wordt, is de volgende onder
zoeksvraag geformuleerd: Welke betekenis heeft het huidige incontinentiebeleid
van Verpleeghuis X voor de bewoners en hun naasten?
Methode13
Met een empirisch kwalitatief onderzoek, vanuit de fenomenologische onderzoek
straditie, kan de beleving van ouderen, zoals lijden aan (in)continentie, aan het licht
gebracht worden.

13 Bij fenomenologisch onderzoek staat de vraag naar de betekenis, de structuur en de essentie van de
geleefde ervaring voor een persoon of een groep mensen centraal (Patton, 2002). Via een empirisch
onderzoek - door mensen te interviewen en te observeren - kan deze betekenis, structuur en essen
tie opgediept worden. Bij deze onderzoeksbenadering ligt de nadruk op de manier waarop mensen
zelf, vanuit de ervaringen die zij opdoen en de gevoelens die zij daarbij hebben, betekenis en zin
geven aan in dit geval incontinentie. Het onderzoek naar het (in)continentiebeleid in Verpleeghuis
X, hoe dat ervaren wordt door de bewoners en hun naasten, is gericht op het opdiepen van deze
ervaring, de betekenis ervan en het morele kader, alle gegrond in een levensvisie die achter deze
ervaring ligt. Een fenomenologische benadering biedt ruimte voor levende ervaring, geleefde
ervaring: hoe mensen deze ervaring ontvangen, beschrijven, hoe zij zich erbij voelen en die ervaring
beoordelen, herinneren en duiden.
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Onderzoeksgroep
Cliëntenraadsleden, van wie de meesten zelf naaste van een bewoner zijn, vertel
len in dit onderzoek in interviews op welke wijze bewoners (in)continentie beleven,
welke betekenis dit in hun leven heeft en hoe de wijze van omgaan met (in)conti
nentie hen brengt tot de kwalificatie ‘onwaardig’. Deze ervaringen en de beteke
nis die bewoners eraan geven, laat de onderzoeker diep tot zich doordringen, om
ze vervolgens te beschrijven, expliciteren en interpreteren. De resultaten van de
analyse zijn voorgelegd aan de cliëntenraadsleden, zodat zij kunnen aangeven of
de gevonden essentie van het fenomeen werkelijk is wat zij aan ervaring en duiding
hebben bedoeld. Methodologisch vraagt het opdiepen van ervaring en betekenisge
ving om behoedzaamheid: een voorzichtige benadering van wat rond het onder
zoeksthema bij de raadsleden leeft14.

Resultaten
De leden van de cliëntenraad in Verpleeghuis X ervaren het (in)continentiebeleid
van het verpleeghuis als ‘onwaardig voor de bewoners’. Achter de woorden ‘on
waardig voor de bewoners’ schuilt een dubbele ervaringslaag. Bewoners die in staat
zijn hun wil te uiten, geven soms te kennen dat zij het dragen van inco’s in bepaalde
omstandigheden onwaardig vinden. Er zijn ook bewoners die minder of niet in
staat zijn hun ervaringen hiermee te uiten, mede als gevolg van hun dementie, en
bij wie het nodig is het gedrag nauwlettend te interpreteren. De resultaten worden
beschreven aan de hand van de thema’s: fabrieksmatige benadering, onwaardig,
gezien worden en onmacht.
Een soort fabrieksmatige benadering
Sommige cliëntenraadsleden omschrijven het (in)continentiebeleid in Verpleeghuis X
als nogal mechanisch en fabrieksmatig. Deze woorden drukken afstandelijkheid uit. Er
wordt, volgens meerdere leden, door de verpleeghuisorganisatie niet buiten deze vorm
van (vermeend effectieve) begeleiding gedacht, laat staan dat de begeleidingsvorm
zelf kritisch onder de loep genomen wordt. Vooral in de beginfase van incontinentie
lijkt een technische, georganiseerde, efficiënte aanpak van van het probleem te gelden.
Deze aanpak is deel van een reactief beleid. Zodra incontinentie zich voordoet, wordt
daarop gereageerd door de verzorging en de verpleeghuisarts.

14 Er is gekozen voor twee focusgroep-interviews van ieder vier personen uit de cliëntenraad. Het gaat
om vier mannen en vier vrouwen tussen de 30 en 80 jaar. Zij staan gezamenlijk voor het belang van
de verpleeghuisbewoners. Onderling is er vertrouwen en er is geen reden om te verwachten dat de
groepscontext hen belemmert om zich uit te spreken. De leden van de cliëntenraad kunnen binnen
de beperkte ruimte en tijd die er voor dit onderzoek is elkaar in de groepssetting waar nodig cor
rigeren, aanvullen en nuanceren.
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R5. Mevrouw is incontinent, dat betekent incontinentiemateriaal en dat is
onontkoombaar. Er is geen enkele poging meer om dat anders te krijgen.
En dan komt het, voor de helft misschien een beetje spinsels van mij, maar
ik heb er wel last van, dat ik denk: dat is wel mákkelijk. Je krijgt een soort
fabrieksmatige benadering.
De als bedrijfsmatig ervaren aanpak ontstaat mogelijk doordat beleid maken bij
incontinentie veel eenvoudiger is dan bij continentie. Incontinentie kan verholpen
worden met inco’s en is planbaar in de tijd. Verzorging bij de overgang van conti
nentie naar incontinentie brengt onzekerheid in de planning, incidenten en acuut
moeten handelen met zich mee. Extra werk dus.
R8. Ik denk dat eh, incontinentie per definitie een probleem is. Alleen binnen de verpleeghuissector is het eigenlijk geen probleem, want ze slaan die
fase over, hebben we al gezegd. Eigenlijk hebben ze het liefst dat iederéén
incontinent is, want dat is veel mákkelijker! R7. Ja.
R8. Daar kan je veel beter beleid op maken dan als er een categorie is die het
níet is. R5. Ja, ja.
R8. Dat is verrekte lastig, want dát vraagt een heleboel zorg! […] En weet
je, we gaan iedereen eh, keurig in de pampers schuiven, ja, dan is het eh […]
R7. Ja, ja. R8. …een kwestie van schema’s maken en […] R6. Da’s veel overzichtelijker! R7. Overzichtelijk, ja! R8. Dat is veel overzichtelijker! R7. En het
is práktischer, het is veel praktischer en het kost minder tijd.
R8. Incontinentie is geen probleem; cóntinentie is een probleem! R5. Want
het is natuurlijk toch ontzettend veel eenvoudiger om mevrouw het etiket
‘incontinent’ te laten krijgen. En nou wil ik niet zeggen dat het allemaal zo’n
echte keuze is, het is het systeem waar dat uitrolt.
Bij incontinentie kun je verschoonrondes ‘plannen’, zodat de kosten en personeelsinzet redelijk voorspelbaar zijn. Continentiebehoud is moeilijker te regisseren.
Bewoners frequent naar het toilet begeleiden is tijdrovend en arbeidsintensief.
Bovendien wordt bij het vaststellen van de zorgzwaarte incontinentie meegewogen
maar continentiebehoud niet. In die context is het vanuit de organisatie gezien be
grijpelijk dat incontinente bewoners ‘gemakkelijker’ zijn dan continente bewoners.
Incontinentie levert meer vergoeding op en kost minder tijd. Het verschonen van
incontinentiemateriaal gebeurt gemiddeld drie keer per dag, terwijl begeleiding bij
de toiletgang veel vaker nodig is.
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R1. Als ze het anders zou willen, dan zouden ze die tillift moeten gebruiken.
En hoeveel tijd kost dat? R4. Nou, alles bij mekaar, als ze dat zouden doen,
dan zijn ze zó twintig minuten verder. Denk ik, ja, zéker wel. Echt wel. I15 En
het verschonen van zo’n inco? Hoeveel tijd kost dat?
R4. Dat valt wel mee. Ze wassen d’r dan… R3. Tien minuten? R4. Ja. R1. Dus
ze hebben tien minuten tijdwinst. R4. Ja. Ja. R1. Door een inco. R4. Ja, ik
denk wel meer tijdwinst hoor. […] I. Zo’n drie inco’s per dag? R4. Ja, ja.’
Rond het ‘plannen’ noemen cliëntenraadsleden woorden als ‘regie’, ‘overzicht’ en
‘beheersing’. Continentiebehoud in de beginfase wordt amper geregistreerd, de
incontinentiefase daarentegen uitvoerig. Dit documenteren bevordert volgens som
mige leden ‘beheersing’ van het probleem.
R5. We kunnen het meten, we schrijven het in een boek. Die getallen die vatten het. Dat registreren, het staat zelfs op de begroting […] Ik denk dat dát
de kern is.
Protocollen maken deel uit van de geregisseerde zorgwerkelijkheid, toch worden
ze niet altijd gevolgd. Soms past het niet in de − vaak begrijpelijke − logistiek van
de verzorging, maar het niet opvolgen van het protocol kan wel tot onwaardige
situaties leiden. Het protocol schrijft toiletgang en verschonen voorafgaand aan het
middagmaal voor, maar het gebeurt in de praktijk meestal erna. Incontinente bewo
ners zitten daardoor met vies ruikende inco’s aan tafel.
R5. Ja, maar net als alle protocollen, er zijn er niet die àfdwingen […] onze
bewoners die gaan tussen elf en twaalf, dan gaan ze naar toilet. Nee, ook al
zijn ze, ook al hebben ze inco’s, nee, dat gebeúrt... (zegt men). In een enkel
geval gebeurt het ook wel eens echt hoor, maar […] vaak is het: nou is het
even te druk.
Incontinentie wordt binnen Verpleeghuis X ‘effectief’ begeleid door bedlegerige
en rolstoelafhankelijke mensen optimaal incontinentiemateriaal of een verblijfska
theter te bieden. Een incontinentiedeskundige geeft adviezen over alle soorten
incontinentiemateriaal en de verpleeghuisarts doet regelmatig medische controles.
Maar, zo vragen de leden van de cliëntenraad zich af, waarom is er geen continen
tie-behoud-deskundige en ligt de focus van de arts zo beperkt op het vaststellen van
incontinentie? Roept de hoge incontinentieprevalentie geen vragen bij hem op?16
15 I staat voor interviewer.
16 Op de PG-afdeling zijn nieuwkomers gemiddeld binnen drie maanden incontinent, zo stelt de
cliëntenraad.
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Merkt hij niet hoe moeilijk bewoners het hebben als incontinentie zich aandient?
Waarom werkt hij niet preventief?
R8. Ja, hij was, hij was eh, incontinentiedeskundige. En toen hebben we ons
ook wel eens afgevraagd, leuk dat je zoveel weet over incontinentiemateriaal maar is het ook niet handig om eens te weten hoe je dat kunt vermijden?
I. En? R7. Ja, dáár kunnen ze geen antwoord op geven.
R5. Natuurlijk heeft de verpleeghuisarts ernaar gekeken en natuurlijk heeft
hij urine nagekeken of er niet allerlei rare dingen waren. En daar is wel vijf
keer naar gekeken en nóg een keer. De somatische kant… dat wordt nog
regelmatig gecontroleerd.
Regie houden en beheersen van het probleem heeft meerdere kanten. Incontinent
worden is een emotioneel diep ingrijpende vorm van regie verliezen, het gaat
immers om iets wat we als peuter hebben aangeleerd en waarbij het verlies van
decorum een rol speelt. Bewoners en verzorgenden verliezen de regie wanneer in
continentie zich (beginnend) voordoet en dat bemoeilijkt de planning en verhoogt
de werkdruk. Daarom is het van belang dat de verzorgende de regie herneemt, ook
omdat incontinentie nog op een andere manier problematisch is. Het verschonen is
vies werk. R5 noemt de beheersingsstrategie van verzorgenden om dit werk te kun
nen doen: ‘kleinmaken’.
R5. Ik denk dat het in de verpleeghuiswereld om de sfeer rond incontinentie
gaat. Plassen, het is natuurlijk vervelend dat wij dat allemaal moeten opruimen, maar eh, kom op, dat moeten we niet te groot maken, dat probleem.
Dat moeten we klein maken.
R5. Heel vies, het stinkt en zo. Dat moet je zó doen (knijpt neus dicht) met
een beetje afstand. En dat, ja, ik denk dat dat meespeelt waarom die incontinentie zo ver gemechaniseerd wordt hè, tot een unicum dat prima bedrijfsmatig aangepakt kan worden.
Het kleinmaken geldt vooral voor de werkzaamheden rond het verschonen, maar
ook voor de inzet van het incontinentiemateriaal op zich. Er is bij de cliëntenraads
leden begrip voor de afkeer die verzorgenden kunnen hebben van het vieze werk
van verschonen; zij herkennen zelf deze afkeer. Maar kleinmaken van deze proble
matische kant van incontinentie werkt voor sommigen uit als het veronachtzamen
en bagatelliseren van de ervaring, van het afkeerwekkende, moeilijke, verdrietige
en onwaardige van incontinent worden.
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R5. Als ik met het probleem kom, dan is het eerste wat je voelt dat ik me
daar niet druk om hoef te maken […] Ja, het is toch goed geregeld hier. Zeúr
dan niet. Prima incontinentie-materiaal. Wat zeur je nou toch? En dan denk
ik, ja, nou ja.
De mechanische benadering is een resultante van de fabrieksmatige aanpak van
incontinentie door de instelling, terwijl ‘kleinmaken’ vooral gaat over de attitude
van verzorgenden. Kleinmaken heeft overigens ook de goedbedoelde intentie om
de bewoner en zijn naasten gerust te stellen.
R7. En zij dénken dat dat voor ons en eh, ook voor de cliënt, een préttige
oplossing is. Dat zij daar niet moeilijk over doen dat je incontinent wordt. Je
krijgt niet op je kop, je krijgt gewoon een pamper en dan is het probleem
opgelost.
Verkleinen van het probleem en de fabrieksmatige benadering leiden tot een ont
kennende en afstandelijke benadering. Dit blijkt de pijn en het verdriet over incon
tinentie bij zowel bewoners als hun naasten te vergroten en het leidt tot ambiva
lentie. Cliëntenraadsleden hebben begrip voor de houding van de verzorgenden en
oog voor de werkdruk. Tegelijkertijd zien ze bij hun dierbaren en andere bewoners
van Verpleeghuis X heftige emoties rond verlies van continentie, incontinent zijn en
verschoond moeten worden, emoties waar geen aandacht voor is.
(On)waardig
Ervaringen van bewoners en hun naasten maken duidelijk dat behoud van continen
tie en − als het niet anders kan − omgaan met incontinentie, alles te maken heeft
met een beleving van waardigheid.
R8. Wat ik nou graag zou willen zien is dat ze binnen die Academie, (naam)
bij bijscholing nou ook eens aandacht zouden besteden aan dit onderwerp.
Ze hebben het maar over de techniek, wat voor materiaal en hoe kan dat zo
goed mogelijk… Maar júist dat behouden van die waardigheid van de bewoner, dat ze dat eh, eh, ingepeperd krijgen! Hè, dat ze daar echt aandacht
voor moeten hebben.
Het thema waardigheid en in het bijzonder het tegenovergestelde ervan, onwaardig
heid, komt veelvuldig en in diverse synoniemen en omschrijvingen voor in relatie tot
incontinentie. Omschrijvingen als: ‘mensonwaardig’, ‘ontmenselijking’, ‘onder de
grens’, ‘het hinderlijke aspect’, ‘sociaal gezien onaangenaam’ en ‘kwetsend’. ‘Vieze
broek’, ‘natte broek’ of ‘natte rok’ zijn aanduidingen die R5 gebruikt als synoniemen
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van de inco en die geladen zijn met zijn beleving van onwaardigheid. Het verlies van de
zindelijkheid die het hele leven van belang geweest is, lijkt er in de ouderdom amper
of helemaal niet toe te doen. Incontinentie zou horen bij oud worden en niet ‘erg’ zijn.
Bewoners ervaren verlies van continentie, of incontinent verklaard worden omdat er
geen tijd en geld is voor continentiebehoud, echter wel degelijk als ‘erg’.
R7. Ik weet dat dát voor haar een héél groot probleem is geweest en dat ze
ook heel vaak gezegd heeft: de mens is raar, je leert je kind van kleins af aan
zindelijk worden en op het moment dat je in een verpleeghuis komt, word je
eigenlijk verplicht om in je broek te plassen. […] Dus ze was daar heel boos
over, dat weet ik wel!
Het onderwerp incontinentie in het verpleeghuis is omgeven door gêne en schaam
te: begrippen die dicht bij de beleving van onwaardigheid liggen. Deze gêne maakt
dat over incontinentie door bewoners vrijwel niet gesproken wordt. Dit geldt voor
zowel bewoners van de afdeling medische klachten als voor mensen die beginnend
dementerend zijn.
R3. … mijn vader voelt ook nog zelf goed aandrang en die gaat zelf naar
het toilet. Er gebeuren wel eens ongelukjes. Dat merk ik omdat ik zelf z’n
was doe; die moffelt ie in z’n was weg, dus dan schaamt ie zich op de een of
andere manier daarvoor.
R5. Omdat bij haar, speelde eh, veel meer, zeker in het begin, en op de eerste plaats een enorme hoeveelheid gêne dat ze een natte rok had. Dat vond
ze vréselijk! En dat was, dat heeft ook even haar gedrag bepaald, zelfs. Niet
willen opstaan uit een stoel, omdat die stoel mogelijk dan nat bleek te zijn
…
Ook de naasten ervaren die schaamte en gêne bij incontinentie van hun dierbare of
van een medebewoner.
R5. … ontlasting is hét signaal: het stinkt! Gut, mevrouw (naam), we brengen
u naar het toilet. Het stinkt hier zo. Buitengewoon genânt, hoor! R6. Já! R5.
Buítengewoon genânt! Het heeft me… R7. Ja, dát is toch het moeilijkst!
De grootste impact heeft incontinentie op de relatie. Zowel bewoners die zich kun
nen uitspreken als naasten, uiten over incontinentie heftige gevoelens van afkeer,
zoals ‘erg’, ‘verschrikkelijk’, ‘vreselijk’, ‘vies’ of ‘het stinkt’. R5 verwoordt die afkeer
van het vieze van incontinentie en hoe dat de relatie met zijn vrouw onder druk

Schetsen van Mismatch 77

***

zet: de stank van een vieze inco is niet los te koppelen van de persoon die de inco
draagt. Hoe dierbaar zij hem ook is, R5 verlaat het verpleeghuis als zijn vrouw de
inco bevuild heeft (na de verzorgenden gewaarschuwd te hebben).
Zowel op de afdeling Somatiek als bij Psychogeriatrie doen zich situaties voor die
door diverse cliëntenraadsleden als onwaardig worden omschreven. De onwaardig
heid betreft in deze situaties de reactie, of juist het ontbreken daarvan, van verzor
genden. Bewoners die om hulp vragen bij de toiletgang en anderen die juist van het
toilet af geholpen willen worden, moeten vaak lang wachten.
R7. … mijn moeder zit dan op somatisch, daar eh, zitten een paar hele bijde-tijd-dames tussen. Ja, eentje die is dan 98, die is soms echt boos. Want
die moet dan véél te lang wachten. Maar wat me ook vaak opvalt dan, d’r
zit zo’n meneer, met afasie, en die kan alleen roepen, eh, onverstaanbaar.
En dan zit ie op toilet en dan is ie kláár, dan heeft ie gebeld, maar dan duurt
het ook héél lang voordat ie eraf gehaald wordt […]. Ik had háást gezegd:
het is ook ontmoedigingsbeleid. Dan kom je d’r niet meer áf. En dan roepen
ze wel: ‘Ja, we komen zó, we komen zó’. Maar dat kan héél lang duren.
R4. …en dat heb ik een aantal keren bij die mevrouw gezien. Die was toen
ernstig gefrustreerd. I. Hoe zag je dat? R4. Ja, die blééf roepen op een gegeven moment. En dan de toon, de tóón die verandert hè. ‘Kóm me nou eens
halen! Ik zit hier al zo lang!’
Sommige bewoners die hulp vragen, worden niet geholpen omdat hun toiletgang
teveel tijd en personeelsinzet vraagt. Bedlegerige mensen en rolstoelafhankelijken
die niet meer zelf kunnen staan, worden niet naar het toilet geholpen. Hier moet
soms een lift bij worden ingeschakeld. Concreet betekent dit dat bewoners soms
incontinent verklaard worden terwijl ze (deels) continent zijn. Cliëntenraadsleden
duiden zowel die ontijdige incontinentverklaring, als de vergeefsheid van de roep
om hulp, als onwaardig.
R5. Dat vind ik heel kwetsend. Bij mensen die zichzelf niet meer naar het
toilet kunnen begeven, en die de wens uiten… ja, ja. Dan zeggen ze: ‘Doe
maar in uw broek [inco]. Doe maar in bed. Doe maar. Laat maar gaan’. Héél
kwetsend. Dat vind ik heel kwetsend. Maar zó zeggen ze dat: ‘Het komt wel
goed hoor.’
R3. … ik zie dan dagelijks er wel zitten in die rolstoel, die wel aangeven dat
ze naar het toilet willen en dat ze vervolgens niet opgehaald worden.
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Is voor de cliëntenraad een waardig gebruik van incontinentiemateriaal denkbaar?
Bij waardige begeleiding worden inco’s volgens hen alleen ingezet als alle andere
mogelijkheden uitgeput zijn.
R5. Ja, als je eenmaal toe bent aan dat het niet anders kan… Dat is nou juist
de moeilijkheid: ís alles wel gebruikt? […] maar als je eenmaal zover bent
dat het evident is.
Incontinentie waar mogelijk voorkomen of uitstellen draagt naar de ervaring van
cliëntenraadsleden fundamenteel bij aan behoud van waardigheid van bewoners.
Als dat niet kan, past een pro-actieve begeleiding waarbinnen de waarde van
continentie en de beleving van onwaardigheid van incontinentie serieus genomen
worden. Ook bij onontkoombare inzet van incontinentiemateriaal is blijvende
aandacht nodig voor het probleem van het ‘vieze’, ‘gênante’, de onwaardigheidsbe
leving en de gevolgen voor het sociale contact of de liefdesrelatie. Door erkenning
van beleving en betekenis van incontinentie door en voor bewoners en hun naasten
en een zo zorgvuldig mogelijk ermee omgaan, kan de waardigheid van de bewoner
hoog gehouden worden. Bij die erkenning hoort in de optiek van de cliëntenraad
het altijd blijven honoreren van de wens van bewoners om naar het toilet geholpen
te worden, ook als zij incontinentiemateriaal dragen. Zelfs als zij zich eenmaal op
het toilet niet altijd kunnen ontlasten.
R4. Waardig zou zijn als ze zo lang mogelijk gewoon naar het toilet gingen.
R7. … sterk gedacht in: wat kost het in mankracht en geld en wat levert het
op? Dat gevoel heb je; het levert té weinig op en dús is het niet waard erin
te investeren. I. Er wordt niet gevraagd, in zo’n situatie: hoe komt het dat
zij twee van de drie keer niet kán? R7. Nee, dat ook niet, ook niet. Maar óók
niet wat het betekent voor die persoon dat die die éne keer op het toilet
kan, dat het wél kan.
Het beeld van roepende, wachtende, boze, gefrustreerde en naar het toilet zoeken
de bewoners ervaren de leden van de cliëntenraad als het ontbreken van effectieve
begeleiding. Dit benoemen zij als een laakbare, onwaardige situatie, omdat hun
kwetsbaarheid en de afhankelijkheid van de verzorging er pijnlijk door onderstreept
worden.
Gezien worden
Bij ‘zien’ horen diverse begrippen die veelvuldig in de interviews aan de orde ko
men. Begrippen als: ‘aandacht’, ‘horen’, ‘signaleren’, en ‘erbij betrekken’ staan voor
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verschillende manieren van zien. Dit zien gaat vooral over de manier waarop ver
zorgenden bewoners en naasten waarnemen en op basis daarvan met hen omgaan.
Over de individuele bewoners spreken hun naasten in termen van een betrekking.
Die ene bewoner is ‘mijn geliefde’, ‘mijn vrouw’, ‘mijn moeder’ of ‘mijn vader’.
Naasten willen vanuit hun intense betrokkenheid bij die specifieke mens dat de zorg
goed is.
R5. … zo’n grúwelijke zaak vind ik dat mijn echtgenote dement geworden
is, dat ik toch m’n uiterste best zou willen doen om de zorg die ze krijgt,
dan ook de állerbeste… ik wil met m’n neus d’r bóvenop zitten! En als het
niet goed gaat, dan wil ik ook weten waaróm het niet goed gaat. Omdat ik
anders, zeg maar, gewoon dat voor mijzelf niet goed aan zou kunnen.’
Het zien van een bewoner begint bij kijken hoe iemand er aan toe is en het
ervaart om continent of incontinent te zijn. Het goed kijken begint bij het serieus
te nemen van de rapportage over de continentiestatus wanneer iemand nieuw
binnenkomt in het verpleeghuis. Verpleeghuis X negeert soms wat hierin vermeld
staat en voegt de bewoner zonder overleg of toelichting in het eigen systeem van
incontinentiebeleid. Zowel het negeren van de beschikbare informatie als het nietcommuniceren over de eigen gangbare begeleiding, wekt irritatie bij leden van de
cliëntenraad die hiermee geconfronteerd worden. Bij de moeder van R4 werd de
informatie van de vorige zorginstelling over de manier waarop haar moeder naar
het toilet geholpen werd, terzijde gelegd. Omdat zij niet meer kon staan, werd ze
bij binnenkomst in verpleeghuis X incontinent verklaard zonder verdere toelichting.
R4. … Dan denk ik ja, pak nou in éérste instantie, ga nou eens kíjken, lees
die overdracht nou eens góed, observeer de mensen een hele tijd. En ga eens
kijken naar wat die gewoonten zijn en neem eens aan wat je aangeleverd
krijgt.
De moeder van R7 kon bij binnenkomst in het verpleeghuis nog staan en daardoor
makkelijker naar het toilet, maar tot frustratie van R7 werd de fysiotherapie, nodig
om de stafunctie te trainen en behouden, na een maand gestaakt.
R7. Toen we hier kwamen kon ze staan. Niet los, althans even, maar ze kon
staan, ze kon tot staan komen. I. Dus met een stalift … R7. Dat kon ze toen
nog […] niet lopen, maar wel staan. […] als je daar niet meer in investeert,
dan is dat gauw weg.’
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Hier werd het grote belang dat bewoners en naasten hechten aan behoud van de
stafunctie en daarmee behoud van continentie, niet gezien.17 De moeder van R7
beleefde het verlies van haar continentie als uiterst pijnlijk. Ze bleef ook hardnek
kig spreken over ‘onzindelijkheid’ in plaats van ‘incontinentie’ en van ‘luiers’ of
‘pampers’ die zij moest dragen, ondanks correcties van het zorgpersoneel op deze
‘denigrerende termen’. Toen zij eenmaal volledig incontinent was, vertoonde ze
probleemgedrag door ’s nachts, wanneer verzorgenden niet snel genoeg kwa
men als ze belde, met ontlasting te gaan ‘smeren’. Na verloop van tijd, toen dit
probleem onoplosbaar leek18, concludeerde de meerderheid van het team dat
mevrouw naar de afdeling Psychogeriatrie moest. Volgens R7 werd in deze situatie
voorbijgezien aan de brede context van frustratie, ongenoegen en onmacht bij
haar moeder over het hele proces van continentie naar incontinentie. Een proces
dat inzette met het staken van de fysiotherapie.
R7. Nou, ik moet zeggen, dat heb ik wel een héle moeilijke periode gevonden hoor. Op een gegeven moment kwamen er gesprekken dat ze aangaven
dat m’n moeder naar (de psychogeriatrie afdeling) zou moeten omdat ze dat
een teken van dementie vonden… nou, mijn moeder was écht niet dement.
R7. Maar het kan natuurlijk een uíting zijn […] van frustratie. […] ‘Waarom
doe je dat?’, vroeg ik. ‘Nou’, zei ze: ‘Omdat ik het kán. Ja, dat kan ik zelf.
I. Ah, ja, dáár had ze macht. R7. Maar ja, als je geestelijk helemaal goed
bij bent en je hebt totaal geen zeggenschap over die functies… Je bent
afhankelijk dat iemand je helpt, dan kan dat zijn, als je een opstandige geest
hebt…
Zien in de zin van: signaleren dat iemand het zwaar heeft en naar het toilet wil
en hem of haar op tijd begeleiden, dat gebeurt onvoldoende in Verpleeghuis X.
Hoewel R5 beseft dat verzorgenden onder tijdsdruk staan, blijft het hem hoog
zitten.
R5. Maar ze hebben, nógmaals, dat hele traject óvergeslagen en dat doet mij
nog zeer, dat ze in de gaten had, ik had het in de gaten, als ik bij d’r was, de
ónrust merkte, dat ik dacht, kom op, je moet plassen. […] dan kón ze dus,
met hulp, gewoon nog plassen.

17 Bewoners die een stafunctie (nog kunnen staan) hebben, worden in Verpleeghuis X naar het toilet
gebracht.
18 Diverse maatregelen hielpen niet om dit gedrag te beteugelen.
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Onder signaleren verstaan de cliëntenraadsleden zorgvuldig observeren van een be
woner, gericht op interpreteren van en afstemmen op wat deze mens nodig heeft.
De situatie waarin bewoners dringend om hulp vragen bij de toiletgang, waarbij
die hulp uitblijft omdat verzorgenden het te druk hebben of omdat iemand tot de
incontinenten gerekend wordt, roept de vraag op of verzorgenden het erge hiervan
niet zien. Wat verzorgenden – kennelijk – niet zien, is voor R3, zelf verpleegkundige,
soms niet om aan te zien.
R3. Ja… en ik heb zelf ook wel eens de neiging dat ik denk: kóm nou toch
eens! En dan bij mezelf te denken, ja, dat kan ik wel even, maar ja, dat kan
ik natuurlijk niet doen.
R5 introduceert de parallel ‘moeder en kind’ waar het zindelijkheidstraining betreft.
Punten van vergelijking tussen moeder en kind met de verpleeghuisbewoner zou
den moeten zijn: de liefdevolle betrekking, de afstemming op het verbale en nonverbale gedrag, oog hebben voor de afhankelijkheid van de een ten opzichte van
de ander, het anticiperen op situaties waarin ‘onzindelijkheid’ zich kan voordoen en
het aanvaarden van het risico dát zich dat voordoet.
R5. Ik vergelijk het altijd met eh, moeders die hun kindje zindelijk aan het
maken zijn. Die wéten wanneer ze moeten plassen. Als het daar in een
hoekje gaat zitten, of daar gaat staan of zo, denken ze: hé, zou die moeten
plassen? Dat wéten ze, dat… Daar kun je op getraind worden.
Dit gerichte kijken naar die ene bewoner en de situatie waarin die zich bevindt,
gaat steeds beter als je iemand kent en specifieke momenten herkent. Daardoor
worden missers voorkomen, zoals afstemming op de vermeende ‘wil’ van de bewo
ner als het haar gevraagd wordt en ze ontkennend antwoordt. Beter is het om te
signaleren dat mevrouw onrustig loopt te zoeken naar het toilet.
R5. Want mijn echtgenote, als die geen aandrang heeft en iemand zegt:
Kóm, we gaan plassen’, dan zegt ze gewoon: ‘Nee, dat wil ik niet. Nou ja, en
dan laten ze het gewoon schieten.[…] ‘Ja, mevrouw wilde helemaal niet’.
Verzorgenden volgen de richtlijn van het verpleeghuis dat altijd aan de bewoner
zelf gevraagd moet worden wat hij of zij wil. Dat lijkt een respectvol uitgangspunt,
maar als algemene regel gaat het voorbij aan de specifieke situatie van bewoners.
Sommigen kunnen hun wil helemaal niet uiten of zij uiten iets anders dan wat zij
werkelijk bedoelen. De moeder van R4 antwoordt op elke vraag steevast ‘nee’.
Wat deze mevrouw werkelijk zou ‘willen’ is dan alleen te interpreteren door het
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gedrag van iemand goed te kennen. Door goed en open te blijven kijken en door
ervaringen van naasten serieus te nemen.
R3. Niet iedereen zal het zeggen, van: ik wil naar het toilet. Sommigen,
oude mensen, die worden heel onrustig. Dat zijn signalen waarvan je al kan
herkennen: ‘O, ik moet die even op het toilet zetten’. Dat zijn ook vaak de
problemen waardoor mensen gaan vallen hè, ’s avonds.
Sommige leden van de cliëntenraad schrijven voorbeelden van niet-zien bij
verzorgenden toe aan ‘beroepsdeformatie’. Het zijn voorbeelden die illustreren
dat het verzorgendenperspectief soms prevaleert boven het bewonersperspectief.
Voor dementerende bewoners is de aanduiding ‘wc’ op de deur van het toilet niet
toereikend om het toilet adequaat te kunnen vinden en gebruiken.
R5. Maar kijk, het argument van de verzorging is: ‘Ja maar, kijk, het is hier vlakbij,
híer de deur uit en dáár is de wc. Met grote letters er op gezet: wc. Dat moet genoeg zijn. Meer kunnen we niet.’ Ja, nou (…) daar zit toch nog iets ànders tússen.
Verzorgenden reageren traag of helemaal op het roepen van bewoners omdat ze
bijvoorbeeld elders bezig zijn, maar ook omdat ze tegelijkertijd pauzeren in een
ruimte ver van de afdeling.
R2. Dat is té ver weg. R4. Ik kan het je laten zien, dat is véél te ver weg.
R3 bepleit, ingegeven door onder andere van dit soort praktijksituaties, een perspectief
wisseling bij verzorgenden: anders gaan kijken, je verplaatsen in de ander, je inleven.
R3. Op de afdeling waar ik werk hebben wij de insteek van: ‘Hoe zou jíj willen dat jóuw vader of moeder verzorgd zou moeten worden?’ En daar denk
je ook wel over na hoor!
Naasten van bewoners hebben ook de behoefte gezien te worden in hun emoties en
zorgen om hun dierbare. Het wordt als pijnlijk ervaren als die aandacht er niet is en
als een steun en erkenning wanneer die er wel is.
R5. … ik vroeg ook enige aandacht voor … het feit dat ik ook vind dat zij
natuurlijk voor mijn echtgenote belangrijk is maar dat zij ook voor mij belangrijk is. Net zo goed. Ik moet mijn verhaal ook kwijt kunnen, ik moet ook
eh, tegen haar kunnen zeggen: ‘Gut, ik zit erover in dat ze […] dat ze dat
snápt. Dat ze dat ook áánhoort, ja. Nou, dat is teveel gevraagd.
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Het gaat niet altijd mis. Er zijn diverse voorbeelden van goede, weldadige aandacht
van verzorgenden, voor zowel de bewoners als voor hun naasten. Het maakt een
wereld van verschil als zowel bewoners als hun naasten het gevoel hebben dat er
naar hen geluisterd wordt en dat ze gezíen worden in al hun vertwijfeling, verdriet
en onmacht. Ook het accepteren van situaties die bewoners en naasten eigenlijk
liever anders zouden willen hebben, wordt hierdoor gemakkelijker.
R3. En dan breng je je vader hier [… ] en dan kom je terug en dan staat ie
daar op z’n pantoffels sinaasappels uit te persen in de keuken… Ik denk,
oké, dit is goed. Ze hadden hem meteen opgevangen en, nou, dat gaf al een
góed gevoel.
R6. … ik vind dat ze het fantástisch doen! R8. Ja, ja. Dus dat zij die waardigheid wel… R6. Ze wordt meteen opgevangen: ‘Mevrouw Y.gaat u mee? Gaan
we eventjes naar de badkamer. Ik moet u even helpen’. R8. Dat is mooi.
Onmacht
Bewoners, naasten, verzorgenden en management van Verpleeghuis X, worden al
len geconfronteerd met verschillende vormen van onmacht. Bewoners zijn onmach
tig om de wijze waarop omgegaan wordt met hun continentie of incontinentie te
beïnvloeden. Hun wensen, boosheid, frustratie en verdriet zorgen niet voor goede
begeleiding. Bewoners zijn bovendien vaak niet in staat om hun beleving van verlies
van continentie of hun incontinentie uit te spreken en te delen. Daarbij spelen
zowel gêne als onvermogen een rol. Ook de vermeende onontkoombaarheid van in
continentie maakt dat bewoners en hun naasten zwijgen, evenals een angst om tot
last te zijn. Actief navragen bij naasten brengt wel verborgen emoties aan het licht.
I. … u komt natuurlijk ook andere naasten tegen op de PG, die daar ook
moeite mee hebben? R5. Ja, en het aardige is dat als je over het probleem,
het erover hebt, dan komen de verhalen pas. I. Ja? R5. Niet spontaan. Dat
niet. Mensen hebben zich er over het algemeen bij neergelegd. Het zit in
het systeem, het is onontkoombaar, jammer, ja, maar zo gaat dat. I. Maar die
delen wel de ervaring dat… R5. Die zeggen dan wel: ‘Ik vind het vreselijk’.
Ja, die hebben er ook hartstikke veel moeite mee.
Cliëntenraadsleden vinden dat verzorgenden vaak traag reageren op of geen ge
hoor geven aan het appel dat bewoners voor de toiletgang op hen doen. Over de
vraag of dit voortkomt uit onmacht of onwil, verschillen de cliëntenraadsleden van
mening. Ook over de vraag of verzorgenden wel oog hebben voor de beleving van
onwaardigheid, lopen de meningen uiteen.
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R7. Ik heb wel het idee dat het met name te maken heeft met onmacht… en
dat keuzes moeten maken en dan iets ànders kiezen. Ze snáppen het wel…
Ik heb, ’t is niet… ik heb zelden meegemaakt dat het onwil is. Ónmacht.
Alternatieven voor het vigerende (in)continentiebeleid zijn door de instelling ter
zijde gelegd. Men verklaart met steeds hetzelfde argument de algehele onmacht die
alle betrokkenen van Verpleeghuis X rond het (in)continentiebeleid ervaren: er is
geen of onvoldoende budget om meer verzorgenden en gespecialiseerde professio
nals in te zetten. De vraag rijst of tijd- en geldgebrek de omgang met (in)continen
tie volledig verklaren.
R4. Kijk, bij m’n moeder is het natuurlijk een ongelooflijke heisa. R2. Ja. R4.
Dus eh, daar heb ik meer beeld bij dat ze daarmee ophouwen, dan bij mensen à la de vrouw van R5 en R6, denk ik.
R1. Eigenlijk wéten we helemaal niet zeker of er geen tijd voor is, of dat het
een soort gewenning is.
Tijdsdruk bij verzorgenden is een factor die zeker meespeelt en er is ongetwijfeld
een tekort aan financiële mogelijkheden om die druk te verlichten en het gewenste,
waardige beleid te praktiseren. Cliëntenraadsleden begrijpen dat het management
van Verpleeghuis X onder druk staat. Tegelijkertijd kan en mag die druk niet een
situatie laten voortbestaan die voor bewoners en hun naasten en voor verzorgen
den onwenselijk is.
R7. We kijken ook naar wat is haalbaar en eh, wat zou dat betekenen voor
de verzorging zèlf. […] Já! Die mensen vinden toch ook bepaalde dingen
oneerbaar.
In deze kluwen van onmacht lijkt het alsof alle betrokkenen op gelijke wijze
slachtoffer zijn. Dat is waarschijnlijk niet het geval. Bewoners en hun naasten lijden
verreweg het meest onder het huidige, als onwaardig beleefde, beleid. Als gebrek
aan tijd en geld niet de enige oorzaak is van het huidige beleid, wat kan er dan
nog meer aan de orde zijn? De instelling lijkt geëxcuseerd voor de onwenselijke
zorgpraktijk bij (in)continentie, maar de wezenlijke basis van ‘zorgen’ is niet alleen
maar tijd- en geldgebonden. Cliëntenraadsleden signaleren dat sommige verzor
genden ‘het’ van nature hebben. Daarmee doelen ze op aandachtig en zorgzaam
kijken, waarbij de verzorgende afstemt op de bewoner (of naaste) en ziet wat die
doormaakt en nodig heeft.
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R5. Maar nogmaals, er zijn erbij, die hebben het van nature. Die weten
precies wat er is. Die eh, zien gewoon aan mij, zo was het, als ik er behoefte
aan heb, dat ze tegen mij zeggen: ‘Het gaat goed met uw vrouw’. Dat zien
ze heel goed.
Bij dit onderzoek over incontinentie gaat het daarmee om het waarde hechten aan
het verlies van het vermogen om zelf naar het toilet te kunnen gaan. Om oog voor
de onwaardigheidsgevoelens die bij een bewoner opgeroepen worden als hij of zij
tevergeefs moet bedelen om naar het toilet te mogen gaan. Over hoe incontinentie
ervaren kan worden als een praktisch probleem dat zogenaamd effectief verholpen
werd door het juiste inco-materiaal te vinden en ongelukjes te voorkomen. Maar
daarmee mist die blik iets. Door de focus op het juiste inco-materiaal blijft het blik
veld (te) beperkt, worden somatische controles en verschoonrondes door bewoners
als krenkend ervaren en blijft de verlies- en onwaardigheidservaring bij incontinen
tie vrijwel geheel uit beeld.

Mismatch
Mismatch ontstaat in deze setting als verzorgenden wel de juiste incontinentiemate
rialen voorschrijven of een blaasontstekingstest doen, maar geen oog hebben voor
de beleving die samenhangt met het incontinent worden en met de betekenis daar
van. Mismatch ontstaat als verzorgenden niet afstemmen op het verlies van waar
digheid en de pijn die dat met zich meebrengt, als ze de ander op dat vlak in de kou
laten staan. Hier ligt een parallel met de moeites van de vrouwen in de vorige studie
naar borstreconstructie. Mogelijk begint de indruk te ontstaan dat mismatch op
houdt bij trage vragen en altijd gaat over moeilijke, verdrietige of zielige gevoelens
die niet gezien worden. Maar dat is niet het hele verhaal. Niet alleen het zien van
moeites brengt mismatch aan het licht. In het eerste hoofdstuk bleek bijvoorbeeld
dat ook hele werelden langs elkaar heen kunnen gaan. Daarbij komt dat ook het
handelen van zorggevers voor mismatch kan zorgen. In het huidige voorbeeld gaat
dat over de ‘snelheid’ waarmee er ‘toegewerkt’ wordt naar het incontinentie-scena
rio en over de keuze om incontinentie ‘klein’ te maken, als een onhandigheidje wat
even weggewerkt wordt. Juist het aansturen op het verminderen van het ongemak
en het wegpoetsen van ‘ongelukjes’ voegt ervaringen van mismatch toe.
Denkend vanuit de dimensies van mismatch, is de eerste stap dan om bewoners te
zien in hun emotionele worsteling met incontinentie en vervolgens te streven naar
het wisselen van perspectief met de betreffende bewoner en diens naasten. Het
mogelijke verschil in logica en de eventueel beleefde moeites en zwaartes kunnen
dan als het ware binnenkomen in de waarneming van diegene die de hulp verleent.
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Waarneming wordt niet meer teruggebracht tot wat er toe doet vanuit het beleid,
namelijk die dingen waar verzorgenden wél wat mee kunnen, het maakbare. Het
reduceren en ontkennen van emotioneel en existentieel moeilijk te verteren pro
cessen vermindert, en de herformulering van incontinentie naar een hanteerbaar
probleem neemt af. Dat is belangrijk, want in die vertaalslag gaat een groot goed
verloren. Namelijk of er steun kan zijn voor de bewoners, vrije aandacht voor hoe
de ander het beleeft.
De vraag is dan, op de tweede dimensie van mismatch, of het ertoe doet voor een
verzorgende wat bewoners hierbij meemaken. Als hij of zij het wel ziet, doet het
er dan toe dat het zo gaat met die ander? Dat die pijn heeft? Het onderzoek toont
dat het dan vaak leeg en stil blijft, op een enkele uitzondering na. De citaten tonen
dat verzorgenden op handelen gericht zijn en ze zich daarvoor inzetten, in lijn met
het beleid. Ze letten bijvoorbeeld op tijdige verwisseling en spannen zich in om die
voor het eten rond te krijgen. Een praktijk waarbij verzorgenden bewoners op emotioneel gebied nabijblijven, blijkt uit dit onderzoek niet. We zien eerder situaties
waarin de verzorgende wel iets meekrijgt, maar niet in staat is om een betrokken
houding aan te wenden. Dat kan gebeuren omdat hij of zij sterk taak- of protocol
gericht werkt, haastig is en veel mensen in weinig tijd moet helpen, er geen gevoel
voor heeft, of omdat de teamcultuur hier niet toe uitnodigt.
Op de derde dimensie van mismatch kan daardoor ook geen handelen ontstaan dat
de moeites en beleving of waarden van de bewoner in de besluitvorming insluit.
Handelen lijkt niet meer verbonden met degenen voor wie het bedoeld is. Handelen
wordt dan autonoom: de juistheid of kwaliteit wordt op eenzijdige criteria beoor
deeld. In Verpleeghuis X handelt men vanuit een gereduceerd beeld van de kwestie.
Indien er wel oog mag zijn voor de betekenis van het verliezen van incontinentie,
leidt dat niet alleen tot oog voor emotioneel en mogelijk existentieel leed, maar
ook tot ander gedrag. Zo kan er als een oudere het verpleeghuis binnenkomt, dus
bij de overdracht, zorgvuldiger aandacht ontstaan voor mensen in het overgangsge
bied tussen continent en incontinent. Hier vloeit ander handelen uit voort. Zo zullen
verpleging en verzorging waarschijnlijk veel meer moeite gaan doen om mensen
naar het toilet te brengen op momenten die er voor hen toe doen. Het handelen
vanuit het zien en erkennen van de pijn en moeites van de ander wordt betrokke
ner, minder afstandelijk en meer gericht op het verminderen van ellende. Handelen
krijgt dan minder de toon van excelleren in het maakbare en ontkennen wat daar
buiten valt, maar drukt uit dat de ander ertoe doet in wat voor hem of haar van
belang is. Het effectief begeleiden van continentie naar incontinentie stoelt dan
op het begaan zijn met de ander. Vanuit die compassie zal de verzorging zich
inspannen om de toiletfunctie te behouden en momenten van onwaardigheid te
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beperken. En, als het echt niet anders kan, zullen er inco’s bijgehaald worden. Maar
op zo’n manier dat de betekenis om die te moeten gaan dragen wel in het vizier
van de verzorging blijft.
Het kan zijn dat dit onderzoek daarmee een dilemma blootlegt. Het zou kunnen
dat het in de huidige verpleeghuiscontext te veel gevraagd is om het anders te
doen. Ook als er meer wakkerheid over de negatieve ervaringen met het inconti
nentiebeleid ontstaat, kan het te veel tijd kosten om die ervaringen tegen te gaan.
Of kan het op verzoek wegbrengen van bewoners naar de wc gevaarlijke situaties
voor anderen opleveren. Het is dus mogelijk dat binnen het huidige systeem en de
huidige mogelijkheden de kansen ontbreken om de in het onderzoek gesignaleerde
problemen op te lossen.
Op deze visie is een aantal tegenwerpingen te maken. Ten eerste is het de vraag
in hoeverre extra middelen nodig zijn om deze mismatch te veranderen. Alleen
voor niveau 3 van de mismatch (aanpassen van het handelen en de besluiten) zijn
mogelijk extra investeringen van belang. Op de niveaus 1 en 2 is al winst te behalen
terwijl er niet direct extra tijd of mankracht voor nodig is. En zelfs op niveau 3 kan
al vooruitgang geboekt worden als de attitude van de hulpverlener leidt tot zorg
die recht doet aan hoe het voor de ander is.
Wat betreft onderzoek, de kans bestaat dat de huidige benadering van
incontinentie uit evaluaties gunstig naar voren komt, omdat het protocol goed
gevolgd wordt. Terwijl ze door bewoners en naasten negatief, namelijk als
mechanisch en instrumenteel beschouwd wordt. Goed evaluatie-onderzoek
betekent dan dat onderzoek gevoeliger wordt of maakt voor de doorwerking van
bepaalde vormen van bejegening door de verzorgenden die negatief inwerken op
de emotionele worstelingen die ouderen meemaken door incontinentie.
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Consequenties van
mismatch

7

Anne Goossensen

In deze paragraaf zoeken we naar conclusies over mismatch op basis van de empiri
sche schetsen en theoretische verdieping. Welke inzichten leveren de verkenningen
van mismatch uit de vorige hoofdstukken op? We onderzoeken wat gevolgen zijn
van het erkennen van mismatch voor opbrengstformuleringen in zorg en welzijn.
Ook denken we na over de vraag welke gevolgen mismatch kan hebben voor
cliënten.
Binnen het in de inleiding beschreven theoretische kader van evidence based
practice is het voor evaluatiestudies niet alleen van belang om effectiviteit van
interventies te toetsen, maar ook om de besluitvorming over de keuze voor een
interventie op basis van de probleemformulering te evalueren. De brede definitie
van EBP identificeert daarvoor de bronnen ‘klinische expertise’ en ‘identificatie van
cliëntwaarden’ als relevant. Deze bronnen zijn om te zetten naar vaardigheden
bij professionals die het ‘leren kennen’ en ‘laten kennen’ bevorderen. Sackett e.a.
(2000) geven aan dat afstemming op de cliënt, de ander willen kennen tot en met
zijn waarden, essentieel is om tot goede keuzes in de zorg en welzijn te komen en
dus tot goede kwaliteit. Hier is een link te leggen naar het zorgethische discours dat
de zorgrelatie prominent als hulpverleningsaspect naar voren schuift. Ook hoofd
stuk 3 in dit boek geeft een keur aan concepten en auteurs om de kwaliteit van de
afstemming tussen hulpverlener en cliënt uit te drukken. Hiermee tonen we dat het
terugbrengen van deze hulpaspecten tot ‘non-specifieke of ‘algemene’ factoren van
de hulpverlener te algemeen is. Er zijn inmiddels veel termen, uitdrukkingswijzen en
handelswijzen om hulpverleners hierin te bekwamen. Dit aspect van professionali
teit is mede van invloed op het behalen van resultaten en dient derhalve betrokken
te worden in evaluaties. Dat is een eerste belangrijke constatering. Vervolgens toont
de theoretische verkenning uit hoofdstuk 3 dat er drie dimensies van mismatch te
herkennen zijn: zien, laten tellen en afgestemd besluiten. Uit deze inzichten trekken
we de volgende conclusies.
We behandelen: a) mismatch en wel of geen vastgestelde categorieën, b) mismatch
en soorten opbrengsten, ook wel ervaren baat en c) mismatch en vaardigheden van
de professional. We werken deze hierna uit.
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Mismatch en wel of geen vastgestelde categorieën
Wanneer we door redeneren vanuit het thema ‘leren kennen’ en ‘laten kennen’,
dan is een eerste belangrijke constatering dat de mate van aansluiting bij het
perspectief van de cliënt een belangrijke factor is voor een geslaagde evaluatie
van de hulpverlening. Echter, dit roept direct de vraag op hoe de kwaliteit van die
aansluiting dan te evalueren is. Hierin zijn grofweg twee lijnen te ontwikkelen. De
eerste is een lijn waarin het aanbod van zorg of welzijn nader wordt uitgeplitst
naar categorieën, zoals een zorg of kwaal willen verhelpen, aandacht geven aan
de mens die ziek is, of groei willen bevorderen (Goossensen & Baart, 2011; Cossette
e.a., 2006).
Echter, de kanttekening bij alle indelingen van mismatch dient te zijn, dat zij niet
meer kunnen bieden dan inspiratie om mismatch op te sporen, en wel omdat elke
indeling het risico in zich draagt om weer aspecten bij een specifieke cliënt over
het hoofd te zien. Elke indeling is een reductie van de complexe werkelijkheid en
belemmert mogelijk onbedoeld het herkennen van de logica of behoeften van
individuele cliënten. Een open en onderzoekende blik is een eerste vereiste om hier
gevoelig voor te raken. Het is deze denkwijze die Schuyt (2005) bevordert door in
zijn definitie van zorgzaamheid over ‘fit’ en ‘misfit’ te spreken en hij wijst op de
relatie tussen verzorgende en cliënt om te achterhalen hoe tot een fit te komen.
We kennen dus geen categorieën, we moeten speuren naar wat er voor deze
cliënt toe doet en wat er voor hem of haar op het spel staat. En dat is niet altijd
gemakkelijk te formuleren. Soms omdat de cliënt nog niet zo ver is dat hij of zij de
ervaring kan articuleren, mogelijk als gevolg van schaamte of andere remmingen.
Soms is er een te groot taalverschil. Soms gaat het om dieper liggende waarden die
zich niet direct laten kennen maar eerder door beschrijvingen van de ander heen
schemeren.
De empirische schetsen tonen dat in de onderzochte casussen de aansluiting van de
professional op de cliënt onvolledig is omdat wezenlijke ervaringen of betekenisge
vingen van de hulpbehoevenden niet in beeld komen bij de professionals. Daarbij
weten we overigens niet zeker of de hulpverleners zich daar niet van bewust zijn,
of ze ze wel waarnemen maar er verder niets mee doen of dat ze te druk zijn of
moe of gestresst. In ieder geval ontstaat in alle drie de gevallen geen gedrags- of
gevoelsrespons die recht doet aan dat waar de cliënt mee zit en wat de consequen
ties van de mismatch zijn. We doelen dan op de gevolgen die mismatch kan hebben
in diverse grootheden, zoals geen geld, geen steun, geen nieuw huis, geen erken
ning. De schetsen tonen dat professionals slecht zicht kunnen hebben op de moeite
van buurtbewoners om uitverhuizingsperikelen te begrijpen. Ze tonen ook emoti
onele schade als gevolg van een interventiegerichte aanpak bij borstconstructie of
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incontinentie. We zagen ook hoe onwaardigheidsgevoelens kunnen verergeren.
Handelen dat puur is ingegeven door het toepassen van effectieve interventies ver
oorzaakt dus soms toegevoegd leed.
De verschillende casussen in deze publicatie tonen ons de accentverschillen in
mismatch die ontstaat. Een essentiële, maar moeilijk aan te tonen boodschap over
mismatch is daarmee dat het beginsel in relatie tot de denkkaders van professionals
ontstaat. Dat juist de open waarneming, het zoeken en waar nodig het loslaten
van de (onbewust) gehanteerde criteria noodzakelijk is om de ander in zijn anders
zijn waar te kunnen nemen en recht te kunnen doen. Het kunnen toelaten van dit
andere vergt dus permeabiliteit van de professional, vraagt om ontvankelijkheid
en een continue inspanning om te zoeken naar wat de logica van de andere
persoon zou kunnen zijn en wat ongezien of ongehonoreerd zou kunnen blijven.
Elke categorie is dan een hulpmiddel om hierin te verbeteren, maar kan ook weer
beperkend gaan werken als zij wordt teruggebracht tot een checklist en een nieuw
kader vormt.

Opbrengsten van hulpverlening en ervaren baat
Wat kan hulp die gevoelig is voor mismatch cliënten opleveren? Hier ligt een exerci
tie voor die vraagt om het oprekken van het domein waarop opbrengsten van hulp
worden beschreven. Normaliter formuleren we opbrengsten in termen die samen
hangen met het probleem. Als hulp bij huiselijk geweld wordt gegeven, zou de
mishandeling af moeten nemen. Als een interventie tegen eenzaamheid plaatsvindt,
is de verwachting dat gevoelens van eenzaamheid verminderen. Bij een interven
tie voor ouderenparticipatie leidt dit hopelijk tot meer deelname aan activiteiten.
De probleemformulering heeft daarmee dus een cruciale plaats in de verwachte
effecten.
Het bijzondere van rekening houden met mismatch is dat dit het denken over
opbrengsten (ervaren baat) beïnvloedt. Ervaren baat positioneren we dan als een
begrip voor opbrengsten van zorg en welzijn, met de focus op het eindstation: heeft
het echt gebaat voor de hulpvrager? Opbrengsten zó formuleren voorkomt dat
opbrengsten van hulp uitgdrukt worden zonder recht te doen aan de positie en be
tekenisgeving van de hulpvrager. Het grote verschil tussen spreken van ervaren baat
en effecten van interventies, is dat het ervaren baatconcept de vertaling naar de
hulpverlenerskaders en -doelen mee-evalueert. Op deze wijze denken maakt zicht
baar dat hulp in zelfreferentiële zin ‘goed’ kan zijn, dus in termen van de doelstel
ling die geformuleerd werd, maar dat diezelfde hulp toch niet voldoende oplevert
voor de persoon die hulp vroeg.
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Dit is te verduidelijken in twee richtingen. De eerste richting betreft de
probleemuitsnede: waar gaat de hulpverlener zich op richten? Hier gaat het om
een interpretatie van het gepresenteerde verhaal over een knelling in iemands
leven naar de door de hulpverlener herkende en benoemde probleemformulering
of diagnose. In deze vertaling gaat de aanleiding om hulp te zoeken als het ware
over van de logica van een cliënt naar die van de hulpverlener. Hierbij speelt de
mate van aansluiting tussen die twee logica’s een belangrijke rol. In een gunstig
geval komt het door de hulpverlener geformuleerde probleem overeen met de
door de cliënt ervaren hulpvraag of knelling. In een minder gunstig geval lopen de
twee uiteen. Het professionele kader en andere factoren kunnen dan een verschil
laten ontstaan tussen de vraag waar iemand mee kwam en het antwoord dat hij of
zij aangeboden krijgt. Een kras voorbeeld daarvan kwamen we tegen in onderzoek
op basis van video-opnames van intakes voor verslavingsproblemen. Een man
kwam vragen om hulp bij zijn schulden. De hulpverlener stelde na een intake en
het overleg van het diagnostisch team de diagnose gokverslaving en formuleerde
een daarbij passende therapie. Op de video-opname was zonder twijfel sprake van
een mismatch tussen de logica van de hulpverlener en die van de cliënt, omdat
die nog niet toe was aan het toegeven van de gokproblemen. Die mismatch werd
niet overbrugd en de onderzoeker schatte in dat de cliënt niet meer terug zou
komen. Ervaren baat is in dit geval de mate waarin het aanbod recht doet aan de
vraag waar de cliënt mee kwam, voordat de herformulering door de hulpverlener
plaatsvond. Als de herformulering te sterk blijkt, gebeurt er wel wat, maar niet op
het vlak waar de cliënt om vroeg of waar hij aan toe was. De baat die de cliënt dan
ervaart blijft laag, ondanks effectieve (= uit onderzoek aangetoond dat ze zouden
moeten werken) interventies. Deze vorm van ‘ervaren baat’-denken ontwikkelt
zich als het ware in de tijd. Ze wil ook licht werpen op wat er verloren gaat in de
hertaling van die belevingswereld naar de officiële doelen van de hulpverlening, de
keuze voor een interventie en de daarvan verwachte opbrengsten. De ervaren baat
die wij hier bedoelen is in lijn met de beschrijvingen van Flikweert en Melief (2000).
Een andere vorm van ervaren baat heeft betrekking op de breedte van het domein
waarop hulp wordt aangeboden. Het begrip ’ervaren baat’ doelt dan op de erva
ring dat de problemen waarvoor iemand kwam weliswaar niet opgelost zijn, maar
dat een cliënt er toch iets aan gehad heeft. Iemand kan aandacht, steun, warmte
en betrokkenheid ervaren hebben, hoewel de symptomen niet verminderd zijn.
Iemand kan bijvoorbeeld geleerd hebben beter met chronische pijn om te gaan.
Zo kunnen dergelijke opbrengsten een gevoel van baat opleveren, zonder dat de
oorsponkelijke klachten verminderd zijn. Er zijn mogelijk geen effecten zichtbaar
vanuit het perspectief van de doelen, maar er is wel baat ervaren. Er is in veel
ruimere zin dan die van een oplossing voor het initiële probleem een positieve
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opbrengst ervaren, of misschien is erger voorkomen. Het is een andere manier van
denken over opbrengsten, maximaal zichtbaar in situaties waarin het niet lukt om
de problemen op te lossen maar er toch goed gedaan wordt voor mensen. Het is
zeker ook een manier van denken die doorwerkt in situaties waarin het wel lukt
om de problemen op te lossen.
Beide soorten opbrengsten vloeien voort uit het willen bevorderen van een
goede aansluiting bij de hulpvrager. Dan stijgt de kans op beide soorten ervaren
baat. Zowel Schuyt (2005) als auteurs van zorgethische publicaties, waaronder
Cossette (2008), wijzen in dit verband op de zorgrelatie (zie het vorige hoofdstuk
over mismatch). Het tot stand brengen van een verbinding of relatie van waaruit
mismatch kan worden voorkomen, helpt natuurlijk bij het goed uitvoeren van een
interventie, maar kent ook een eigen nut. Dit nut raakt aan de lagen die we eerder
beschreven en bestaat uit de volgende ervaringen: a) gezien worden in alles wat er
voor jou toe doet zonder een oordeel te ervaren, b) ervaren dat het uitmaakt voor
de ander dat je het zwaar hebt, erkenning van de emoties waar je mee worstelt
en c) probleemoplossende suggesties ontvangen die aansluiten bij jouw referentie
kader en betekenisgeving, en die je kunt bijsturen, zonder de goedkeuring van de
hulpverlener te verliezen. Laat het duidelijk zijn dat we hier spreken over opbreng
sten van relationele afstemming, over zaken die zich op subtiel vlak tussen mensen
afspelen. Om die reden is het soms moeilijker om scherpe contouren en duidelijke
grenzen aan te geven en betreft het formuleren eerder aftasten. Om toch aan ver
heldering bij te dragen, werken we deze punten nog wat verder uit per dimensie.
Ervaren baat toont zich dan als volgt.
a Een ervaring van gezien worden zoals je bent en er ‘mogen zijn’, onvoorwaarde
lijk. Ongeacht of je problemen verminderen of niet. Ook als zaken mislukken, of
als je weer terugvalt, of als je niet verder komt in de ‘juiste’ richting. Een derge
lijke opbrengst, voortkomend uit een goede zorgrelatie, laat zich ook uitdruk
ken als ‘erbij horen’, ‘ertoe doen’, je geïncludeerd weten. Vanuit de zorgethiek
gezien raakt de baat die ervaren kan worden aan de kwetsbaarheid van de cliënt:
die mag er helemaal zijn en dáár wordt iemand in erkend. Evenals in de pijn en
zwaartes die ervaren worden, en de pogingen om daar betekenis aan te geven, of
de momenten dat dat niet lukt. Doordat een hulpverlener als het ware ‘naast’ de
ander gaat staan en zoveel mogelijk wil zien en begrijpen en dáár aandacht aan
wil geven, valt het conditionele weg dat vaak de grondtoon vormt van hulpver
leningscontacten. Die vorm van aandacht kent ook opbrengsten zoals ‘inclusie’
en dat kan moed geven. De ervaring van ‘gezien worden’ leidt tot erkenning in
existentiële zin, van waaruit iemand kracht kan putten om door te gaan, ook als
dat doormodderen is.
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b Emotionele verlatenheid en afstandelijkheid zijn bijproducten van de relatie
vorming bij het verlenen van hulp. Beide werken negatief in op de bereidheid
van een cliënt om zich over te geven, zich te laten kennen en therapietrouw te
blijven. Omgekeerd kan emotionele nabijheid of raakbaarheid van de hulpverle
ner de cliënt een gevoel geven dat hij of zij ertoe doet voor de hulpverlener. Maar
niet alle emoties zijn behulpzaam, reflectie hierop en beheer ervan zijn nodig. De
ervaring van emotionele steun is voor cliënten van grote waarde, juist bij chroni
sche problemen. En juist ook als er geen oplossing voor handen is.
c Indien de hulpverlener goed is aangesloten en afgestemd op de cliënt, kan die
met suggesties komen die afgestemd zijn op de logica van de ander. Hierdoor
hoeft daarna niet meer onderhandeld te worden om tot een gedeeld perspectief
te komen en vermindert de kans dat een cliënt maar blijft meebewegen in een
discours dat niet het zijne is, met alle gevolgen van dien: oplossingen die niet
aansluiten, draaideurgedrag of ´shoppen´. Ervaren baat komt voort uit een gevoel
dat de ander je begrijpt, voor jou opkomt en jouw belangen gaat behartigen,
desnoods naar andere betrokkenen toe, vanuit een perspectief dat aansluit bij
jouw logica.
Zo nadenken over opbrengsten van zorg is ook mensgericht en leidt daarmee tot
zorg die goed doet, waarin vanuit alle drie de bronnen van Sackett e.a. (2000) kwali
teit wordt geleverd.

Mismatch en de vaardigheden van de professional
Wat betekent dat dan voor deskundigheid? Wat betekent dit voor ons beeld
van een goede professional? Qua professionele vaardigheden gaat het om het
vermogen het ‘leren kennen’ en het ‘laten kennen’ te bevorderen. In hoofdstuk 3
hebben we al beschreven dat hierbij het vermogen om goede relaties te bouwen
van cruciaal belang is. Goede relaties zijn het vehikel om te achterhalen wat
er voor een cliënt op het spel staat en uit te vinden waar goede zorg uit kan
bestaan. Wat door Schuyt (2005) het komen tot een ‘fit’ genoemd wordt. De
vraag is welke aanwijzingen op het gebied van professionele vaardigheden te
geven zijn, die bevorderen dat een goede ‘match’ ontstaat. In de reflectie over
mismatch onderscheiden we drie dimensies die ook door te vertalen zijn naar
deskundigheidsaspecten. In de eerste dimensie (‘zien of niet zien’) gaat het over
de mate waarin een professional onbevangen kan waarnemen, in staat is tot open
en ontvangend luisteren en eigen verwachtingen, beelden en veronderstellingen
terug kan houden. Het gaat over professionals die informatie en signalen van
cliënten goed kunnen begrijpen vanuit hun context en beleving, en die in staat
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zijn te reflecteren op de onbevangenheid van hun waarneming en de mate waarin
werelden ‘op elkaar aangesloten’ raken. Deskundigheidsbevordering gaat hier
over reflectie op de attitude waarmee de ander tegemoet getreden wordt, over
waarnemingsoefeningen en gevoelig worden voor momenten van ‘begrip’ die
voorbarig waren. Sommige auteurs gebruiken de term ‘open mindedness’ voor deze
dimensie (Smaling, 1995). Ook ‘innerlijke ruimte’ (Leget e.a., 2011) of mate van een
‘ontvangende blik’ (Martinson, 2006) zijn relevant als professionals beter willen
worden op deze dimensie.
In de tweede dimensie (‘laten tellen of verlaten’) gaat deskundigheidsbevordering
over de ander niet emotioneel verlaten. Professionals die qua deskundigheid willen
groeien op deze dimensie oefenen zich in perspectiefwisseling en empathie. Zij
oefenen het vermogen om de ervaring van de cliënt die ze proberen te helpen
door zich heen te laten gaan alsof ze die persoon zijn. Ze gaan steeds beter
herkennen wanneer ze van het perspectief van de ander afwijken, al is dit vanwege
diagnostische categorisering of vanwege een gelegitimeerde professionele blik.
Dat het télt voor de professional, wat de ander meemaakt, dat is de kern van
professionaliteit op deze dimensie. Evenals gevoelig worden voor de momenten
dat er een breuk ontstaat in die emotionele betrokkenheid. Een krachtig groeiinstrument voor professionals op deze dimensie is de feedback van cliënten over
hoe zij de betrokkenheid van de hulpverlener ervaren. Ook spiegelgesprekken
dragen hieraan bij als methode.
Op de derde dimensie (‘afgestemd besluiten’) gaat het over hoe professionals tot
besluiten komen die afgestemd zijn op de oplossingsrichting van (wilsbekwame)
cliënten. Professionele groei gaat dan om een actieve verkenning van de waarden
die er voor de ander toe doen en de wegen en opties die cliënten wel of niet
geschikt vinden. Woorden als ‘weerstand’van een cliënt bestaan niet op deze
dimensie, het gaat erom te verkennen waar die weerstand vandaan komt en om
te weten te komen welke mogelijkheden wel bij een cliënt passen en welke niet.
Shared decisionmaking als vorm is niet direct voldoende om goed te worden in
deze dimensie. Eigenlijk volgt goede professionaliteit op deze dimensie uit goed
doen op de vorige twee dimensies. De dimensies zijn niet goed onafhankelijk te
beschouwen, maar volgen logisch op elkaar. Het begint bij sensitieve waarneming
en de ander emotioneel nabijblijven op relevante ervaringen om vervolgens vanuit
die afstemming tot eventuele keuzes te komen.
Daarmee vormt het bovenstaande een operationalisatie van goede relaties in
zorg en welzijn vanuit zorgethisch perspectief. De zorgethiek zet daarbij in
op de attitude en waarneming van de professional die gevoeligheid voor de
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werkelijkheidsbeleving van de kwetsbare persoon bevorderen. Vanuit deze
optiek gaan professionele vaardigheden bij het leren kennen en laten kennen
dus over het vermogen om van perspectief te wisselen met de ander en daaruit
gevolgtrekkingen te maken over waar aandacht voor nodig is en wat er verder
nodig is. Hier wordt een zeer gevoelige afstemming nagestreefd.
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Zorgethisch evalueren
Anne Goossensen

8

Deze publicatie gaat over de betekenis van mismatch voor evaluatieonderzoek. We
hebben het fenomeen mismatch in theoretische en empirische zin geïntroduceerd
en verkend. Wat betekent dit nu voor evaluatieonderzoek? Mismatch snappen is
begrijpen dát het gevolgen heeft voor evaluatieonderzoek: door de constatering
dat alleen het toepassen van een effectieve interventie onvoldoende is om hulp
effectief te laten zijn, om tot opbrengsten te komen. Denken over mismatch
voorkomt dat een effectieve interventie die niet goed aansluit, tot ineffectieve
hulp en een gebrek aan opbrengsten leidt. Natuurlijk heeft het de voorkeur om
te kiezen voor een interventie die bewezen werkzaam is. Echter, om hulp te laten
renderen is ook goede aansluiting van de hulpverlener bij de logica en opgaven van
de cliënt van groot belang. Denken over mismatch in onderzoek roept dan ook de
vraag op of en in hoeverre interventies de kwaliteit van de relationele afstemming
adresseren. Zijn de elementen interventie en afstemming in elkaar te schuiven? Wij
denken van niet en een belangrijk argument daarvoor is dat instructies geven om
af te stemmen op de hulpvrager niet per se mismatch voorkomt.
Voor evaluatieonderzoek betekent dit dat we niet bij voorbaat categorieën kunnen
beschrijven die afgevinkt kunnen worden in een vragenlijst die onderdeel uitmaakt
van het onderzoek. ‘Mismatch-denken’ houdt in dat goed evaluatieonderzoek de
kwaliteit van de aansluiting tussen de professional en de cliënt tot haar domein
rekent. Dat kan alleen maar door te kijken naar de specifieke zorgen en emoties
die spelen bij de cliënt en naar de context waarbinnen dat gebeurt. We illustreren
dat door de formule: probleemformulering + effectieve interventie + relationele
afstemming = symptoomvermindering en/of andere baten. Hoewel het uiteinde
lijk wenselijk zou zijn dat al het evaluatieonderzoek mismatch-gevoelig is, lijkt er
voorlopig winst te behalen door zorgethisch evalueren als apart soort onderzoek te
positioneren, met een eigen focus, methoden en resultaten.

Kwalitatief onderzoek
Zorgethisch evalueren is een vorm van kwalitatief onderzoek, met een gevoeligheid
voor match of mismatch. De onderzoeksbenadering maakt gebruik van principes
van hoogwaardig kwalitatief onderzoek (Patton, 2002) en start vanuit een vraag
om evaluatie van een interventie, methode of benadering. De hoofdstukken over
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incontinentie en over borstamputatie zijn voorbeelden van zorgethisch evaluatieonderzoek. Dat mismatch goed in beeld kan komen bij deze evaluaties, komt door
de vraagstelling en het type dataverzameling, maar vooral door de opstelling van
de onderzoekers.
De vraagstelling dient voldoende ruimte te bieden aan de verkenning van de eerder
geschetste dimensies op de lijn match en mismatch. Wat betreft de dataverzame
ling: zorgethisch evalueren gaat moeizaam samen met kwantitatieve dataverzame
ling. Wel kunnen cijfers zeker een rol spelen ter ondersteuning van de zorgethische
analyse. Voorbeelden van dataverzamelingsmethoden die het mogelijk maken om
conclusies te trekken over mismatch zijn diepte-interviews, dagboeken, observaties
of focusgroepen.
In hoofdstuk één ging het bijvoorbeeld om (evaluatie) onderzoek op basis van
dagboekfragmenten. Dat heeft voor- en nadelen en is eigenlijk geen voorkeursmethode van dataverzameling bij zorgethisch evalueren. Het materiaal is namelijk
krachtig omdat het de eigen woorden van de professional toont, zonder enige
sturing door vragen van buitenaf. Een tweede sterk punt is dat het een goede kijk
geeft op de ‘couleur locale’ van de praktijk. Vanuit tekstgerichte typen kwalitatief
onderzoek, zoals discoursanalyse, zijn juist de klank, het ritme en de woordkeuze
van groot belang om de gehanteerde mentale modellen van een respondent te
achterhalen en daarmee zicht te krijgen op diens betekenisgeving van de situaties.
Dagboekfragmenten lenen zich hier ook goed voor.
Nadelen van het werken met dagboekfragmenten zijn dat er – zeker indien de
fragmenten alleen voor het onderzoek zijn opgesteld – sociale wenselijkheid in kan
kruipen of dat blinde vlekken van de werker niet in beeld komen omdat doorvragen
door een onderzoeker niet mogelijk is. Cruciaal minpunt is dat de zorgontvangers
niet of alleen indirect aan het woord komen.
Diverse sociaal-wetenschappelijke onderzoekstradities, zoals fenomenologie
en etnografie, vormen een goede basis voor zorgethisch evalueren. Maar waar
het vooral om gaat, is dat de methode van dataverzameling gericht is op het
perspectief van de cliënt en de mate waarin hulpverleners het perspectief en de
ervaringen van de cliënten die ze proberen te helpen ‘door zich heen laten gaan’.

Aanwijzingen
In de voorbeeldhoofdstukken 4 en 5 kropen de onderzoeksters dermate ‘in de huid’
van de cliënten, dat zij konden evalueren wat vanuit hun beleving wel geadresseerd
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werd vanuit de hulp en wat niet. Probleem, interventie én aansluiting werden ge
ëvalueerd. Wat deze onderzoeksters goed deden, kunnen we doorvertalen naar drie
aanwijzingen die zorgethisch evaluatieonderzoek kenmerken, plus een voorwaarde.
De voorwaarde betreft de mate van openheid die de onderzoeker genereert om de
belevingswereld, betekenisgeving en logica van de hulpvragers in beeld te krijgen.
De kern van zorgethisch evalueren is een vérgaande gevoeligheid voor het perspec
tief van de hulpvragende ander en diens interpretatie van zijn of haar complexe
sociale context, zowel gedurende de dataverzameling als gedurende de analyse.
Deze open mindedness van de onderzoeker (Smaling, 1995) komt de volgende aan
wijzingen voor zorgethisch evalueren ten goede.
Aanwijzing a
De ‘uitsnede’ die de onderzoeker maakt, de casusdefinitie; datgene waar hij of zij
zich bij het bestuderen binnen de evaluatie op richt. Nadrukkelijk wordt breder en
dieper gekeken dan de doelformulering voor het onderzoek (effectiviteit vaststel
len van een interventie) en in het verlengde daarvan de doelformulering voor de
interventie in lijn met het probleem van de hulpvrager. Zorgethisch evalueren richt
zich op de door de hulpvrager als mens ervaren werkelijkheid, breder dus dan zijn
problemen, en wil vaststellen of de hulpverlener daar voldoende op aansluit. In het
verlengde daarvan kijkt de onderzoeker naar de relatie die de werker met de hulp
vrager aangaat. Bij voorkeur inventariseert zorgethisch evalueren momenten van
match en mismatch tussen werker en hulpvrager.
Aanwijzing b
Vanuit deze context beziet de onderzoeker zelf welke problemen en doelen er leven
bij de hulpvragers en evalueert hij of zij dus ook de vertaling van de situatie van de
cliënt naar het geformuleerde onderzoeksdoel en de gekozen interventie.
Aanwijzing c
De onderzoeker evalueert opbrengsten van de geboden hulp vanuit een ruimer
perspectief dan alleen symptoomvermindering en kwaliteit van leven, door een
‘ervaren baat’-perspectief te kiezen. Ervaren baat omvat ook ervaringen van zorg
ontvangers die niet direct te maken hebben met symptoomvermindering, maar
er wel toe doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ervaren ‘erkenning’ die zorg
ontvangers ervaren, waardoor ze het gevoel krijgen dat zijzelf, hun ervaringen en
hun verhaal ertoe doen. De beleving dat ze er niet alleen voor staan, dat iemand
betrokken is. Ervaren baat sluit ook ervaringen van steun of ontvangen aandacht
in, bijvoorbeeld in het geval dat aandoeningen of problemen chronisch zijn en niet
opgelost kunnen worden. Zorgontvangers kunnen dan toch opbrengsten van hulp
ervaren, ook al is er geen effect qua probleemvermindering in klassieke zin vast te
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stellen. Ervaren baat adresseert ook andere zaken die tellen voor een zorgvrager,
zoals ‘gezien worden’ in zorgen of worstelingen waar mensen het zwaar mee heb
ben. Evaluatieonderzoek wordt beter als het ruimere opbrengsten wil erkennen dan
direct voortkomend uit het probleem dat de aanleiding was.

Empirie
In de hoofdstukken over borstamputatie en incontinentie is de toegevoegde waarde
te zien van onderzoeksresultaten die het binnenperspectief van zorgontvangers
weergeven. Als onafhankelijke derde kan de zorgethische onderzoeker makkelijker
door de machtsongelijkheid en sociale wenselijkheidsmechanismen heen prikken
en in de verhalen van cliënten naar boven tillen wat er echt toe doet en mogelijk
ongezien bleef. In het geval van de borstreconstructie werd in diepteinterviews naar
boven gehaald wat tot nu toe mogelijk ongezien bleef en zeker niet gehonoreerd
werd in de benoeming van resultaten van zorg. Bij het onderzoek naar incontinen
tie lukte het in focusgroepen om via de informatie van naasten van perspectief te
wisselen met bewoners.
We gaan nu nader in op de voorwaarde voor zorgethisch evalueren: de expertise
van de onderzoeker. Die bestaat uit een vergaande openheid en gevoeligheid voor
de logica en betekenisgeving van de respondent, de hulpvragende ander en de
interpretatie van de complexe sociale context. Smaling (1995) werkt dit thema uit
door het begrip ‘mentale triangulatie’ te introduceren, wat er toe moet leiden dat
recht wordt gedaan aan het object van onderzoek. Smaling introduceert daarbij de
begrippen: ontvankelijkheid, ‘hearkening’19, perspectiefwisseling, documentatie,
interpretatie20 en zelfverheldering21. Een ander begrijpen is niet gemakkelijk en
vergt – soms tegenstrijdige – indrukken en interpretaties te erkennen die het begrip
in de weg staan. Volgens Smaling moeten we hier, in het westen, ons luisteren en
ervaren ontdoen van cultureel aangeleerde gewoonten. Ik zou dat willen aanvullen
met diagnostische kaders en andere professioneel aangereikte frames, alsmede een
te sterke oriëntatie op het doel van de interventie die we evalueren. ‘Hearkening’
helpt daarbij en is uit te leggen als:

19 Een Engels equivalent voor de Duitse, door Martin Heidegger in deze context gemunte, term “hor
chen’ wat staat voor luisteren met gelatenheid ( Maso, Atkinson & Delamont, 1995).
20 Hier verwijst Smaling naar een proces, beschreven door Garfinkel, waarbij onbewuste fenomenen
worden geïnterpreteerd op een manier die lijkt op de zogeheten hermeneutische cirkel van Martin
Heidegger.
21 Een dergelijk interpretatief proces heeft als vanzelf zelfverheldering tot gevolg.
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In the Heideggerian sense hearkening is goal-free listening; it is listening
with the attitude of letting-be and letting-go. Hearkening in this sense is
essential for freeing oneself from undesirable and restrictive societal, cultural
and personal prejudices, essential in avoiding to exclude unjustifiably certain
aspects of the world we live in. (Smaling, 1995)
Het begrip sluit aan bij de grondgedachte van deze publicatie waarin we de ‘voor
ingenomenheid’ van de waarneming van evaluatie onderzoekers op de agenda
zetten. We pleiten voor de erkenning van het belang van perspectiefwisseling met
de cliënt door de hulpverlener. Dit geldt ook voor de onderzoeker.
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zo nauw mogelijk bij aansluit. De auteurs zien dit als een professionele
verantwoordelijkheid. Voor zorg waar mensen werkelijk beter van worden, is
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