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Mijn eigen verhaal

Als jonge ergotherapeut werkte ik in de revalidatie met mensen met niet-
aangeboren hersenletsel. Dat is een doelgroep die mij na aan het hart ligt, 
omdat zij een zwaar leven hebben met vaak onbegrijpelijke, invaliderende 
stoornissen. Zij staan voor de opdracht betekenis in hun leven te hervinden, 
terwijl zij tegelijkertijd afscheid moeten nemen van een vroeger leven waarin 
hun functioneren vanzelfsprekend was. Een nieuwe identiteit hervinden 
is een moeilijke opgave voor de zorgverleners, mantelzorgers, maar vooral 
voor deze mensen zelf.

Als antropoloog gebruik ik kwalitatieve of etnograf ische onderzoeks-
methoden: ik observeer, verzamel velddocumenten en interview (vaak in 
de langdurige zorg). Ik analyseer de verslagen en transcripten en ‘maak’ 
verhalen waaruit we wat zouden kunnen leren over de zorg. De kwaliteit 
van zorg is een begrip dat ik met deze verhalen probeer te doorgronden. 
Ook begaf ik me, onderzoeksmatig, een periode op het terrein van toezicht 
en verantwoording.

Een boek over verhalen, verantwoording, gebaseerd op de patiëntengroep 
waaraan ik mijn hart verloor, refererend aan belangwekkende theorieën 
van onder andere Sontag, Frank en Jerak-Zuiderent … Wat een feest om 
door de auteurs te worden gevraagd een review te schrijven over hun in 
2020 gelanceerde boek.
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Kwalitatief onderzoek voor zorgverbetering

Niet voor niets begin ik deze review met mijn eigen verhaal. Daarmee geef 
ik mijn identiteit prijs en maak ik de lezer duidelijk waarom ik dit boek 
betekenisvol vind. Omdat ik denk dat het gebruik van observaties de zorg 
zouden kunnen verbeteren ben ik mij gaan verdiepen in het instrument Beel-
den van Kwaliteit, dat door dezelfde auteurs ontwikkeld is.1 Deze methode 
om reflectie te ontwikkelen en kwaliteit van zorg te kunnen doordenken 
en ontwikkelen op basis van observaties van het zorgproces, is door de 
auteurs in een eerder boek, Kwaliteit als ervaring (2019), beschreven. Het 
boek Tellen en vertellen is gebaseerd op de andere methode van kwalitatief 
onderzoek: het interview.

Het boek Tellen en vertellen is een zoektocht naar hoe verhalen van cliën-
ten en medewerkers geïnterpreteerd kunnen worden en naar het antwoord 
op de vraag of deze verhalen en interpretaties als narratieve verantwoording 
ingezet kunnen worden om de kwaliteit van persoonsgerichte langdurige 
zorg verder te ontwikkelen. De onderzoeksvraag die centraal staat, is: 
‘Kan verantwoording in de vorm van het werken met verhalen bijdragen 
aan kwaliteitsontwikkeling, en zo ja, hoe ziet dat er dan uit?’ Om tot een 
antwoord te komen werden twintig cliënten en hun begeleiders/professionals 
ieder twee keer geïnterviewd in een periode van twee jaar. Deze tachtig 
interviews zijn geïnterpreteerd in deelonderzoek I, gericht op de verhalen 
van achttien cliënten, en in deelonderzoek II, gericht op de verhalen van 
de professionals.

Narratieve verantwoording

Narratieve verantwoording is een hip begrip dat gebruikt wordt om het posi-
tivistisch paradigma van het objectiverende meten en tellen te doorbreken. 
Tellen moet in de persoonsgerichte langdurige zorg worden aangevuld met 
vertellen, omdat de betekenisvolle rijkdom van een verhaal meer zegt over 
de complexiteit van zorg dan een kaal cijfer. De context en het persoonlijke 
verhaal staan hierbij centraal. Het verhaal gebruiken in verantwoording over 
de kwaliteit van zorg vergt een herwaardering van ‘N=1’ en van subjectiviteit 
(niet in de zin van willekeurig, maar van persoonsgebonden). Het is niet de 
bedoeling afscheid te nemen van de objectiveerbare, meetbare kwaliteit, 
maar juist te zoeken naar een aanvulling daarop, een verrijking daarvan door 
nevenschikking van tellen en vertellen. Als kwalitatief onderzoekers weten 
wij immers dat triangulatie van bronnen en methoden leidt tot meer validiteit.
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De eerste twee hoofdstukken van het boek geven een overzicht van de 
opkomst en de theoretische ontwikkeling van dit thema in de literatuur. In 
hoofdstuk 3 exploreren de auteurs hoe het verhaal een plaats kan krijgen 
in de verantwoordingspraktijk en in de beleidsmatige context van de zorg. 
Vanuit het werk van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de 
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de sector voor gehandicap-
tenzorg is deze kwestie opgepakt. Ook de Inspectie voor Gezondheidszorg 
en Jeugd zoekt naar mogelijkheden om van zorginstellingen zelf te vragen 
om te laten zien hoe zij aan kwaliteitsontwikkeling werken. De auteurs zien 
het doel van verantwoording over zorg verschuiven van externe controle 
naar het faciliteren van kwaliteitsontwikkeling als leerproces.

Narratieve verantwoording gaat verder dan alleen een illustratie bij 
de cijfers. Het zegt meer wanneer het op een betekenisvolle, contextuele 
interpretatie is gebaseerd, in plaats van op objectieve ‘tekst-mining’ (digitale 
analyse van teksten). Via de op narratieve leest geschoeide menswetenschap-
pen kan het kwaliteitsonderzoek in de langdurige zorg zich bevrijden uit het 
knellende medisch-positivistische paradigma van de randomized clinical 
trial (RCT). Belangrijk is het theoretische onderscheid dat de auteurs maken 
tussen de informatieve versus de performatieve functie van het verhaal. Waar 
het informatieve verhaal een verslag over de cliënt is, is het performatieve 
verhaal een zoektocht naar hoe de persoon zijn leven wil leiden, wat vraagt 
om een dialoog en relatie tussen verteller en object. Het performatieve 
verhaal heeft te maken met het construeren van een identiteit: wie wil je zijn, 
hoe wil je leven als cliënt, en hoe wil je als zorgprofessional zorg verlenen? 
De performativiteit van het verhaal heeft een scheppende werking, je kunt je 
verhaal na gaan leven. Mensen hebben niet een verhaal, zij zijn hun verhaal. 
Door hun verhaal te vertellen leren mensen zichzelf begrijpen, en daarmee 
groeit hun identiteit. Hiervoor is het echter noodzakelijk dat zij daar ruimte 
voor krijgen, dat hun stem wordt gehoord en dat zij in deze constructie 
van het zelf worden ondersteund. En dat geldt niet alleen voor cliënten, 
maar ook voor professionals die met hun competenties, beroepsidentiteit 
en verschillende rollen in heel specif ieke situaties goede zorg proberen te 
bieden. Wanneer de professionals hun ervaringen delen en elkaar feedback 
geven, blijft de functie van het verhaal informatief. Alleen wanneer zij 
zoekend en ref lecterend vertellen en kritisch reconstrueren, wordt het 
verhaal performatief en daarmee scheppend. Voor reflectie is meerstem-
migheid een voorwaarde. Juist daar waar de verschillende verhalen van 
cliënten en professionals of van professionals onderling schuren en wringen, 
kan worden geleerd en ontwikkeld.
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De werkwijze

Het methodehoofdstuk geeft een gedegen inzicht in de werkwijze. De 
interpretatieve analysemethode is gebaseerd op een onderkenning van 
een dubbele hermeneutiek. Het cyclisch werken is mooi beschreven door de 
auteurs. De interpretatie is gedaan vanuit de waarden voor persoonsgericht-
heid van zorg die door de betreffende organisatie zijn geformuleerd. Maar, en 
dat is een punt van kritiek, de onderzoekers laten zichzelf niet zien terwijl 
zij wel normatief aanwezig zijn in de interpretaties van de interviews. 
Vooral in de analyse van de verhalen van de professionals oordelen de 
auteurs bijvoorbeeld over de mate van hun reflectiviteit (zie bijv. p. 142, 
152, 260 en 268). Een reflectie op de aannames, normen en analyses van de 
onderzoekers had explicieter mogen worden beschreven om ook hier van 
‘wrijving’ te kunnen leren.

De reflectieve professional

De verhalen van cliënten zijn vaak pijnlijk, maar het is duidelijk dat het 
cliëntverhaal een kritisch instrument kan worden in de professionele 
reflectie. Professionals zouden hun macht om het verhaal van de cliënt 
te framen kunnen leren onderkennen en hun mogelijkheden tot een open 
dialoog kunnen ontwikkelen door over de verhalen in gesprek te gaan en 
na te denken. Zo kunnen ref lectieve professionals hun eigen rol in het 
ondersteunen van cliënten onderzoeken en aanpassen. Doelen stellen 
voor, of zelfs met de cliënt volstaat niet altijd in de zorg voor cliënten met 
niet-aangeboren hersenletsel. Professionals bieden hun cliënten veel aan, 
maar vragen weinig aan hen. De onderzoekende professionele houding, 
de erkenning van het niet-weten, kan de beeldvorming over de cliënt 
voortdurend openhouden en persoonsgerichtheid in de zorg versterken. 
Ondersteunen is niet het afwerken van stappen in een plan om doelen 
te bereiken, maar is het nauwlettend volgen van de cliënt in zijn of haar 
ontwikkeling. De dromen van cliënten zouden daar meer leidend in kunnen 
zijn, want net als die van professionals is hun identiteit tenslotte ook een 
ontwikkelend construct.

Het boek fungeert als een spiegel voor deze zorgorganisatie en profes-
sionals. Het biedt veel stof om een dialoog op te bouwen over dissonanties, 
met als doel de persoonsgerichtheid in de zorg verder te doordenken. Elke 
zorgorganisatie zou eigenlijk een kwaliteitsafdeling moeten hebben waarin 
dit type kwalitatief onderzoek gedaan zou worden. Maar de methode van 



150  VOL. 26, NO. 2, 2021 

K WALON

interviewen als zodanig bevat geen aanwijzingen voor hoe je van het verhaal 
dat opgehaald wordt, kunt leren. Daarmee kom ik weer terug op de methode 
‘Beelden van Kwaliteit’. In die aanpak wordt, anders dan bij de methode 
van interviewen, de interpretatie van de observaties gezamenlijk gedaan. 
‘Beelden van Kwaliteit’ is gebaseerd op observaties die professionals zelf 
uitvoeren. Vervolgens wordt het observatieverslag besproken met een 
panel dat uit mensen van alle lagen in de organisatie en ook van buiten de 
organisatie bestaat. Juist deze gezamenlijke interpretatie maakt ‘Beelden 
van Kwaliteit’ een kwaliteitsinstrument dat de gelaagdheid in de zorg eerder 
verbindt dan ontkoppelt. In Tellen en vertellen is de verwerking van de 
interviews niet uitgewerkt tot een praktisch instrument dat bruikbaar is 
voor elke organisatie in de langdurige zorg. Dat is een gemis, maar wat niet 
is, kan nog komen.

Noot

1. Voor informatie over het instrument Beelden van Kwaliteit zie de gelijk-
namige website.
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Repliek

In KWALON is het gebruikelijk om een repliek van de auteurs toe te voegen 
aan de recensie van Nederlandstalig werk. Het leek mij toepasselijk hier 
ook de methode van het interview voor te gebruiken en ik toog daarom 
naar Drenthe, waar de auteurs wonen. Ik werd hartelijk ontvangen met 
een geweldige lunch en een enthousiaste reactie op het concept van deze 
recensie, dat ik hun bij wijze van een member check stuurde. We spraken 
over de neiging van het veld om op een positivistische manier te willen 
omgaan met verhalen. Het waarderen van ‘N=1’ is nog steeds moeilijk in de 
zorgwereld. Objectiveerbaarheid blijft toch, zelfs voor mensen die narratieve 
verantwoording als begrip omarmen, het overheersende master narrative. 
We spraken over het publiek voor wie dit boek is geschreven. Zorgverleners 
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kunnen veel hebben aan de uitgewerkte verhalen, maar zullen het theo-
retische gedeelte waarschijnlijk niet uitgebreid bestuderen. De theorie en 
de analyse zijn interessant voor wetenschappers en zorgbestuurders die 
innovatief willen nadenken over kwaliteit van zorg. Verantwoording in de 
vorm van het werken met verhalen kan immers daadwerkelijk bijdragen 
aan kwaliteitsontwikkeling. De centrale onderzoeksvraag in het boek Tellen 
en vertellen kan dus met ‘ja’ worden beantwoord. Van het systematisch 
testen van een praktisch hanteerbare vorm door zorgverleners is het 
echter niet gekomen. Voorwaarde daarvoor zou kunnen zijn een functie 
van onderzoeker/schrijver te ontwikkelen in de zorgorganisaties, samen 
met de opzet van een structuur om verhalen te gebruiken als input voor 
reflectiebijeenkomsten. De handschoen om de narratieve methode en het 
interview in zijn performatieve functie verder door te ontwikkelen tot een 
praktisch instrument of tot lesmateriaal dat in de zorgorganisaties gebruikt 
kan worden, werd door de auteurs gretig opgepakt.

Gelukkig, we hebben dus nog wat van hen in het vooruitzicht!

Over de auteur

Annemiek Stoopendaal is universitair docent/senior onderzoeker aan de 
Erasmus School of Health Policy and Management.




