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1. Samenvatting

Doel van het onderzoek.
In Nederlandse verpleeghuizen wordt aan het voorkómen of beperken van 
incontinentie bij bewoners over het algemeen weinig gedaan. Incontinentie lijkt 
een vanzelfsprekend gegeven bij ouderdom en het afnemen van fysieke en 
cognitieve vaardigheden. 
Binnen de Cliëntenraad1 van Verpleeghuis X2 wordt deze vanzelfsprekendheid, 
die ook in het eigen verpleeghuis gangbaar is, bekritiseerd. De 
Cliëntenraadsleden noemen het gebruik van inco's3 bij bewoners die niet 
incontinent zijn of gedeeltelijk incontinent,4 'onwaardig'. Zij bepleiten een 
preventief incontinentiebeleid omdat zij bemerken dat zowel bewoners als hun 
naasten, incontinentie in veel gevallen als een zware emotionele last ervaren. 
Een last die toeneemt als niet al het mogelijke gedaan is om de ongewenste 
incontinentie te voorkómen. 
Het doel van dit onderzoek is dieper inzicht te krijgen in de beleving en 
betekenis van (in)continentie voor bewoners en hun naasten in de huidige 
context van Verpleeghuis X. Vanuit het verkregen inzicht wordt tevens zichtbaar 
wat nodig is om (in)continentiebeleid ‘waardig’ te laten zijn.  
Het onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan het vermeerderen van kennis 
over dit specifieke aspect van zorg in een verpleeghuis in de context van wat 
ervaren wordt als 'goede zorg'. 

Type onderzoek
Dit is een empirisch, kwalitatief, fenomenologisch onderzoek. Via een diepte-
interview met één van de leden van de Cliëntenraad en twee focusgroep-
interviews met alle leden worden de ervaringen en duidingen van bewoners en 
leden van de Cliëntenraad rond het gangbare (in)continentiebeleid opgediept. Er 
is gekozen voor een fenomenologisch onderzoek omdat dit type onderzoek bij 
uitstek beleving en betekenis van een fenomeen bij de beoogde doelgroep aan 
het licht kan brengen.

Waarde en beperkingen
Het onderzoek is kleinschalig; er zijn acht respondenten bij betrokken. Dit 
maakt alleen een bescheiden conclusie mogelijk. Het is wel denkbaar dat de 
resultaten van het onderzoek gelden voor een veel bredere groep ouderen in 

1� Zie Bijlage 1.

2� Het verpleeghuis waar het onderzoek plaatsvindt blijft anoniem en wordt aangeduid met Verpleeghuis X

3� Inco is in de zorg de gebruikelijke afkorting voor incontinentiemateriaal.

4� Gedeeltelijk incontinent is incontinent voor urine waarbij incontinentie voor ontlasting vaak met goed beleid 
nog kan worden voorkómen. 



verpleeghuizen. Deze veronderstelling berust mede op andere, grotere 
onderzoeken, waarbij de emotionele impact van incontinentie ook gezien en 
benoemd wordt. Nader onderzoek naar beleving en betekenis van (in)continentie 
bij bewoners van verpleeghuizen, lijkt zinvol.     

Conclusie 
Bewoners en hun naasten, vertegenwoordigd en bemiddeld door de leden van de 
Cliëntenraad, ervaren het huidige (in)continentiebeleid als onwaardig, 
vernederend en beschamend. Deze ervaring en duiding heeft diverse oorzaken 
waarvan de voornaamste zijn: binnen Verpleeghuis X is weinig oog voor de 
waarde die bewoners hechten aan behoud van continentie en (intensieve) hulp 
bij de toiletgang. Incontinentie bemoeilijkt sociale contacten, vervult mensen 
met diepe schaamte en gêne, het waardoor men het ter sprake brengen van dit 
onderwerp mijdt. Vooronderstellingen van waaruit binnen de instelling 
gehandeld wordt bij (beginnende) incontinentie versterken de gelatenheid rond 
deze thematiek. Een vooronderstelling als: de onontkoombaarheid van 
incontinentie bij dementie. Een andere vooronderstelling: bewoners geven de 
voorkeur aan het gebruik van incontinentiemateriaal boven moeizame transfers 
naar het toilet. De benadering van incontinentie wordt als enigszins 
‘fabrieksmatig’ ervaren terwijl tegelijkertijd ook de goede intenties van 
verzorgenden gezien worden die van het vieze van incontinentie geen 
‘probleem’ willen maken. Maar incontinentie is wel een probleem. Wanneer 
verzorgenden, gestuurd door het gangbare beleid van de instelling en met de 
beste bedoelingen, niet ingaan op de beleving en betekenis van incontinentie, 
vergroot dit het leed bij bewoners en naasten en maakt dit gegeven het 
onderwerp nóg moeilijker bespreekbaar. Binnen Verpleeghuis X kan de zorg 
aanzienlijk verbeteren als de beleving en duiding van (in)continentie door 
bewoners en naasten serieus genomen wordt en ingesleten 
vanzelfsprekendheden in de zorgpraktijk vanuit het perspectief van 
zorgontvangers bekeken gaan worden.
Kernwoorden: bewonersperspectief, waardigheid, asymmetrische zorgrelatie, 
afstemmen, context van aandachtige, liefdevolle zorg.        

Probleemstelling

2.1. Aanleiding en onderzoekssetting

Aanleiding.
De Cliëntenraad van Verpleeghuis X heeft moeite met het incontinentiebeleid in 
de instelling. De raadsleden staan een preventief incontinentiebeleid voor. Zij 
hebben geconstateerd dat onevenredig veel nieuwkomers in het verpleeghuis, 
die continent binnenkomen, een aantal maanden later inco's moeten gebruiken. 
Deze wijze van incogebruik bij mensen die met een preventieve benadering 



langer dan nu het geval is continent kunnen blijven, vindt de Cliëntenraad 
onwaardig voor de bewoners. Op vragen hierover vanuit de Cliëntenraad aan 
beleidsverantwoordelijken in Verpleeghuis X is tot dusver gereageerd door de 
kwaliteitsaspecten van het incontinentiemateriaal dat ingezet wordt te 
benadrukken. De raad wil echter de vraag naar de noodzaak van het gebruik bij 
diegenen die (nog) niet incontinent zijn, of gedeeltelijk incontinent zijn, aan de 
orde stellen. De mensen die de Cliëntenraad vertegenwoordigt zijn vaak niet 
meer goed in staat om hun wil en wensen (duidelijk) te uiten. 
In dit onderzoek is een analyse gemaakt van de ervaringen met en evaluatie van 
het gangbare incontinentiebeleid in het verpleeghuis vanuit de optiek van de 
Cliëntenraad. Deze ervaringen en duidingen zijn door focusgroep-interviews 
met de leden van de Cliëntenraad in beeld gekomen. Voorafgaand aan de 
focusgroep-interviews is een diepte-interview gehouden  met één van de leden 
van de raad. In dit interview is de opgestelde vragenlijst uitgetest waarna deze 
lijst is bijgesteld ten behoeve van de twee focusgroep-interviews.5 

Onderzoekssetting.
De onderzoekssetting is een Cliëntenraad van tien personen in Verpleeghuis X. 
Acht leden van de raad zijn 'gebonden leden' dat wil zeggen: zij zijn 
mantelzorger en/of contactpersoon van een bewoner.6 De overige twee leden, 
voorzitter en secretaris, zijn 'ongebonden leden'. Zij hebben geen relatie met de 
instelling via een bewoner.
Van de gebonden leden vertegenwoordigen drie leden de Somatische afdeling, 
twee leden de afdeling Dubbelproblematiek7 en drie leden de afdeling Psycho-
Geriatrie. Het verpleeghuis heeft ook een revalidatie-afdeling, maar vanwege het 
doorgaans kortdurende verblijf van revalidanten op deze afdeling is hiervan 
geen vertegenwoordiging in de Cliëntenraad, hoewel daarvoor een zetel in de 
raad beschikbaar is.

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle bewoners van de zorginstelling.
In dit onderzoek zal ik steeds spreken over 'bewoners', of ‘mensen’ en niet over 
'cliënten' in het verpleeghuis ondanks het feit dat ik met de 'cliënten' raad in 
gesprek ga. De reden hiervan is dat ik de term cliënten niet toepasselijk vind op 
zorgafhankelijke mensen die in een instelling wonen.8

5� De data van het diepte-interview worden bij het onderzoek betrokken.

6� Mantelzorgers en/of contactpersonen (inclusief Cliëntenraad leden) worden in het vervolg samengenomen in  
het begrip ‘naasten’.

7� Somatische en psycho-geriatrische problematiek

8� ´Cliënt´, of ‘klant’ is taalgebruik dat afkomstig is uit het marktdenken dat zijn entree heeft gedaan in de zorg. 
Met dergelijk taalgebruik wordt de zorgafhankelijkheid van mensen weggemaakt en het asymmetrische van de 
zorgrelatie ontkend.



2.2. Doelstelling

De doelstelling van dit onderzoek is: inzicht geven in de beleving en duiding 
van bewoners en hun naasten, van het gangbare incontinentiebeleid in 
Verpleeghuis X. De beleving  en duiding van de bewoners wordt verwoord door 
hun naasten die hen vertegenwoordigen in de Cliëntenraad.  De evaluatie van de 
leden van de Cliëntenraad gaat over de beleving van de Cliëntenraadsleden zelf 
van het (in)continentiebeleid in het verpleeghuis en reflectie op die beleving. 
Daarnaast wordt gekeken naar mogelijke alternatieven voor het gangbare beleid.
Continentie- en incontinentiebeleid in de instellingenzorg is een relatief weinig 
besproken thema. De leden van de Cliëntenraad kwalificeren het huidige beleid 
als ‘onwaardig’. Dit aspect van de zorg wordt als kwalitatief9 onvoldoende 
gekenmerkt. De opbrengsten van het onderzoek voeden eventueel het 
kwaliteitsbeleid in de instelling en dragen in een breder maatschappelijk kader 
mogelijk bij aan het debat over welke zorg, op het terrein van (in)continentie, als 
góede zorg wordt ervaren en welke kosten en inspanningen de samenleving 
daarvoor overheeft. De wetenschappelijke opbrengst van dit onderzoek ligt in 
het verlengde van de dissertatie van dr. P. van Houten10 die een kwantitatief 
onderzoek heeft uitgevoerd naar de relatie tussen incontinentie, 
toiletgangvaardigheden en ziekten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Zijn 
onderzoek start vanuit de constatering dat veel ouderen ‘lijden’ onder de 
toiletgang-problematiek.11 Dit kwalitatieve onderzoek gaat in op dit ‘lijden’, de 
diepere lagen van beleving van ouderen van het (in)continentiebeleid. Op deze 
wijze is het een aanvulling op en verdieping van het genoemde kwantitatieve 
onderzoek.12 

2.3. Probleemstelling

Welke betekenis heeft het huidige incontinentiebeleid van Verpleeghuis X voor 
de bewoners en hun naasten?

Deelvragen:
a. Hoe is in Verpleeghuis X het incontinentiebeleid?
b. Hoe ervaren de bewoners het huidige beleid, naar de inschatting van de leden
van de Cliëntenraad?

9� Kwalitatief onvoldoende, in morele zin. 

10� Van Houten P., (2008) The relation between incontinence, toileting skills and morbidity in nursing homes. 
Paul van Houten: Amsterdam.

11� Van Houten is zelf 25 jaar werkzaam geweest als specialist ouderengeneeskunde in een verpleeghuis.  
Momenteel werkt hij als specialist ouderengeneeskunde in Zonnehuisgroep Amstelland.

12� Uiteraard met de restrictie dat het een bescheiden, kleinschalig onderzoek betreft in de setting van de studie:  
Zorg, ethiek en beleid.



c. Hoe evalueren leden van de Cliëntenraad het huidige beleid? 
d. Welke alternatieven zijn er voor dit incontinentiebeleid?

3. Voorstudie

Voorafgaand aan het ontwerpen van een onderzoeksvoorstel zijn afzonderlijke 
gesprekken gevoerd met de voorzitter van de Cliëntenraad en twee andere leden. 
Na het gezamenlijk vaststellen van het onderzoeksgebied is een beperkt 
literatuuronderzoek gedaan op het terrein van zorgethiek en naar het vóórkomen 
van incontinentie in verpleeghuizen. 
Er is kennis genomen van de zorgvisie van Verpleeghuis X en enkele 
beleidsdocumenten. Deze documenten van Verpleeghuis X zijn bij het 
onderzoek verder buiten beschouwing gelaten.

 4. Conceptueel raamwerk

4.1. Sensitizing concepts13

Ontleend aan literatuuronderzoek:
waardig, onwaardig, humaan, vernedering, uniekheid, beschamen, afstemmen, 
zorg-op-maat, kwaliteit van leven, respect, eerbied, kwetsbaarheid, ontluistering, 
decorumverlies, welzijn, wilsbekwaam, wilsonbekwaam, basiszorg, complexe 
zorg, mantelzorger, naaste, zelfwaardering, afhankelijk, onafhankelijk, 
zelfredzaam, zorgbehoeftig, interventie, presentie, regie, dementie, assymetrie, 
zorgrelatie, menslievendheid, professionaliteit, systeemtrouw, efficiëntie, 
systemische druk, erkenning, zorgpraktijk, bekommernis, innovatie, taciete 
kennis/wijsheid, vraaggestuurde zorg, aanbodgestuurde zorg, discours, 
autonomie.

Ontleend aan voorgesprekken met leden van de Cliëntenraad: 
gedrag lezen, representatie, contactpersoon, mantelzorger, belangenbehartiger, 
naasten, inspraak, communicatie, incontinentie-beleid, continentie-beleid, 
preventie, hospitaliseren, meetinstrumenten, schaamte, onwaardig.

4.2.Theoretische benadering

Zorgethiek
Leden van de Cliëntenraad hebben het incontinentiebeleid van Verpleeghuis X al 
bij de eerste oriënterende verkenningsgesprekken ten behoeve van het 
onderzoek ´onwaardig´ genoemd. Een morele kwalificatie van een fenomeen in 

13� Patton M.Q., (2002) Qualitative research & evaluation methods. Sage Publications: London. p. 456.



de zorg dat in hun optiek 'beter' kan; namelijk 'waardig' voor de bewoners. Zij 
willen bij het nadenken over 'goede zorg' en wat goede zorg inhoudt als het gaat 
over (in)continentie, vanuit de bewoners en hun naasten starten. Deels zijn zij 
zelf naasten van bewoners.
In de theoretische benadering wil ik een korte verkenning schetsen van 
zorgethiek èn de dominante ethiek, die in de instellingenzorg in Nederland vaak 
overheerst. 
In de zorgvisie14 van Verpleeghuis X wordt verwoord hoe men poogt de zorg af 
te stemmen op de zorgbehoeftige mens en eveneens oog te hebben voor diens 
naasten. In de toelichting bij de jaarvisie 2011 staat als te ontwikkelen 
kerncompetentie ‘aandachtig’ genoemd naar aanleiding van gesignaleerde, veel 
voorkomende eenzaamheid bij ouderen.15

Onlangs is binnen de zorggroep een commissie van experts opgericht, die 
interdisciplinair visie ontwikkelt op kwaliteit van leven. Als vraagbaak en 
denktank wil deze commissie vakkennis en dagelijkse praktijk in de zorg (van 
bewoners en naasten) in een visie op kwaliteit van leven bijeen brengen en in 
concrete adviezen aan bestuur en management voorleggen.16

Diverse intenties en initiatieven binnen Verpleeghuis X, of de zorggroep waar 
het huis deel van uitmaakt, tonen gevoeligheid voor (aspecten van) een zorg-
ethische benadering van de zorg.
Daarnaast getuigt de zorgvisie evenzeer van fundamenteel marktdenken in de 
instelling en wordt het bijbehorende jargon ook veelvuldig gebruikt. 
Bij een verschillende benadering van het incontinentiebeleid door 
Cliëntenraadsleden en het verpleeghuis, spelen wellicht uiteenlopende ethische 
tradities een rol. 
Zorgethiek is een jonge discipline op het terrein van ethiek; zo'n veertig jaar 
jong.
Het is ontstaan vanuit onvrede met de bestaande ethiek, die aangeduid wordt als 
'dominante ethiek', of 'neo-liberale ethiek'. De dominante ethiek gaat voorbij aan 
thematieken van gender of macht17 en heeft een specifieke mensvisie waarbij 
'volwassenheid' gedefinieerd wordt als onafhankelijk en autonoom zijn. 18 Het 
handelen vanuit deze dominante ethiek, met als kernwaarde ‘autonomie’ is 
gebaseerd op vrijheid en gelijkheid. Zorgethiek relativeert deze kernwaarde 
'autonomie' en benadrukt juist afhankelijkheid van en betrokkenheid op elkaar 

14� Deze Zorgvisie is niet als bijlage toegevoegd, vanwege de belofte van anonimiteit van Verpleeghuis X. 

15� ‘Aandacht’ wordt hierbij niet omschreven zoals binnen zorgethiek en met name de presentietheorie  
gebruikelijk is.

16� De Cliëntenraad is niet bij dit initiatief betrokken en ook niet vertegenwoordigd in deze commissie

17� Tronto J., (1993) Moral Boundaries. A political argument for an ethic of care. Routledge: New York/Oxon. p. 
25, 53

18� Van Heijst A., (2008) Iemand zien staan. Zorgethiek over erkenning. Klement: Kampen. p. 7



als fundament van menselijk samenleven. De neo-liberale waarden vrijheid en 
gelijkheid worden in het licht van afhankelijkheid en betrokkenheid ook 
geherdefinieerd. Een zorg-ethische mensvisie is een relationele mensvisie.
Het startpunt van zorgethiek ligt -anders dan bij de dominante ethiek- bij het 
primaire zorgproces.19 Dit is de plaats waar een zieke is, een lijdende mens, een 
hulpbehoevende oudere, een stervende mens. Het is tevens de plaats waar de 
professional zich bevindt die voor hem of haar zorgt.
Dit is geen harmonieuze situatie en zeker niet een situatie waarin 
zorgafhankelijke en zorgverlener elkaar als gelijken ontmoeten. Vanuit 
zorgethiek wordt de veronderstelde gelijkheid in de vanuit het marktdenken 
geïntroduceerde begrippen 'klant' en 'zorgleverancier', bekritiseerd . De 
klant/cliënt is een mens in nood en de zorgrelatie is daardoor asymmetrisch en 
geen transactie tussen gelijke handelspartners.
Zorgethiek wordt vanuit reële, concrete zorgbetrekkingen 'van onder naar boven' 
gedacht. Theorievorming vindt plaats vanuit de alledaagse zorgpraktijk en wordt 
vervolgens opnieuw getoetst aan die zorgpraktijk.
Bij vragen naar 'goede zorg' gaat het om 'goed' vanuit moreel oogpunt. In 
Nederland bestaan er over 'goede zorg' momenteel 'verschillende krachtige 
discoursen waarin sterk vanuit pragmatisme en efficiency, onkritisch en 
systemisch wordt nagedacht'.20  
Bij de zorg-ethische benadering ligt de focus op het primaire zorgproces en staat 
het perspectief van de patiënt centraal. Daarnaast wordt de taciete wijsheid21 van 
verplegenden en verzorgenden opgediept en voluit gehonoreerd. 
Prof. dr. H. Meininger22 omschrijft de dominante ethiek als een 'liberale, 
rationele visie' terwijl een 'narratieve, relationele visie' dichtbij zorgethiek staat. 
Beide visies leiden tot verschillende benaderingen van 'problemen' zoals die zich 
in de zorgsector voordoen.
Problemen die vanuit een liberaal, rationeel denkkader worden waargenomen, 
worden in de ethische theorievorming vooral beantwoord met een benadering op 
basis van regels en algemene principes zoals: respect voor autonomie, niet-
schaden, weldoen, gerechtigheid. De morele actor (handelende persoon) en de 
recipiënt (onderwerp van het morele handelen) zijn in deze benadering 
inwisselbaar. In een narratieve, relationele visie, nauw verbonden met 
zorgethiek, worden zorg en afhankelijkheid niet als een uitzonderingssituatie 

19� Van Heijst A., (2006) Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Klement: Kampen. p. 13

20� Vosman F, Baart A., (2008) Aannemelijke zorg; over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in  
de gezondheidszorg. Lemma: Den Haag. p. 22

21� Taciete wijsheid is praktische, stilzwijgende wijsheid waarover professionals beschikken. 
Zie: Vosman F, Baart A., (2008) Aannemelijke zorg, over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in  
de gezondheidszorg. Lemma: Den Haag. p. 24

22� Meininger H., (2002) Zorgen met zin. Ethische beschouwingen over zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking. SWP: Amsterdam. p. 160, 161



gezien, maar als een aan het mens-zijn inherente dimensie.23 In deze benadering 
doet het er wel degelijk toe wie de morele actor is en hoe hij/zij betrokken is als 
mens en als professional, op de zorgontvanger. Waar de dominante zorgvisie van 
professionals 'distantie' vraagt, is vanuit zorgethiek 'nabijheid, betrokkenheid en 
afstemming' essentieel voor een goede zorgrelatie.
Vanuit de presentietheorie van prof. dr. A. Baart wordt de goede zorgrelatie 
gevuld; het relationele betekent aandachtig aansluiten op de leefwereld en het 
levensverhaal van de ander.24 
Prof. dr. A. van Heijst pleit in haar boek 'Menslievende zorg' voor het 
terugplaatsen van 'de zorg' op de wezenlijk ethische grondslag waar het van 
weggeraakt is, onder invloed van neo-liberale waarden, economische beginselen 
en de daarbij horende management-logica. Zorgethiek vraagt om andere 
kernwaarden, zonder de verworvenheden van autonomie en recht op te geven.  
Bij de professionele zorgonderneming zijn ethiek en de zin van de gehele 
onderneming aan de orde. Wat wordt in deze branche gedaan? Hoe draagt dat bij 
aan een beter leven voor iedereen in de samenleving?25 
Door uit professionele zorgpraktijken manieren van doen op te diepen en 
zichtbaar te maken die ethisch van aard zijn, wordt duidelijk waarin mensen 
elkaar kunnen vinden en wat ze voor 'goed' houden. In een pluriforme 
samenleving is het van belang dat professionals, zorgontvangers en hun naasten 
gemeenschappelijke waarden kunnen onderschrijven. De waarden die ertoe doen 
in zorgpraktijken zijn: 'menswaardigheid' en 'medemenselijkheid'. Zorg verlenen 
is vanuit deze kernwaarden: 'Het behoeden van de waardigheid van bezeerde en 
lijdende mensen en het bevorderen van het besef en gevoel bij deze mensen dat 
zij ertoe doen en beminnenswaard zijn'.26 
Een fabrieksmatige aanpak, vanuit de dominante ethiek en de eraan gerelateerde 
marktwerking, is niet geëigend voor de zorgsituatie. Het leidt tot onbehagen bij 
zorgverleners, zorgontvangers en hun naasten. Dienstbaarheid van de 
zorgonderneming aan het primaire zorgproces is vereist vanuit zorgethisch 
perspectief. Tegelijkertijd zijn zorgethici 'doordrongen van de institutionele 
hardheid van de sector en de opgaven van de managers en (is er) een realistisch 
besef van de maatschappelijke verwachtingen over en politiek druk op de 
sector'.27  Zorgmanagers zitten op de organisatielaag van waaruit de zorg in de 

23� Tronto J., (1993) Moral Boundaries. A political argument for an ethic of care. Routledge: New York/Oxon. p. 
101.

24� Baart, A., Grypdonck M., (2008) Verpleegkunde en presentie. Een zoektocht in dialoog naar de betekenis van  
presentie voor verpleegkundige zorg. Lemma: Den Haag. p. 22.

25� Van Heijst A. (2006) Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Klement: Kampen. p. 12.

26� Van Heijst A. (2006) Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Klement: Kampen. p. 14.

27� Vosman F, Baart A., (2008) Aannemelijke zorg, over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in  
de gezondheidszorg. Lemma: Den Haag. p. 5.



instelling aangestuurd wordt. Deze sturing wordt vanuit diverse richtingen 
beïnvloed. Er is wetgeving die gevolgd moet worden, een terugtredende 
overheid die minder adviseert en meer controleert. Er zijn professionele 
standaarden en eisen van zorgkantoren met een sterk bedrijfsmatig karakter. 
Doelgericht, efficiënt, meetbaar, controleerbaar, betaalbaar werk wordt geëist 
waarbij de logica van management theorieën zèlf vaak ontleend is aan 
economisch denken. Dit alles leidt tot druk binnen de organisatie en op het 
management en professionals in hogere leidinggevende functies. Druk die 
doorgegeven wordt tot onderin de organisatie; de 'werkvloer'.
Het is van belang te benadrukken dat er vanuit de zorgethiek voor deze lastige 
positie van management en professionals oog is. Maar de verantwoordelijkheid 
van leidinggevenden om het primaire zorgproces te beschermen wordt er niet 
minder door.28 
Het thematiseren van die druk is een belangrijke stap om een discussie op gang 
te brengen over 'de zorg' en de vragen in beeld te brengen hoe die druk 
zorgverleners en zorgontvangers (met hun naasten) afhoudt van goede zorg.29 

Onderzoek naar (in)continentie 
In 2008 heeft dr. P. van Houten30 een proefschrift geschreven over 
(in)continentie problematiek waarmee hij in zijn 25-jarige verpleeghuispraktijk 
als arts geconfronteerd werd. Hij vroeg zich af waarom zoveel verpleeghuis 
patiënten incontinent zijn; waar dat mee te maken heeft en of er iets aan te doen 
is. 
Incontinentie wordt onderscheiden in urine-incontinent (UI) en ontlasting-
incontinent (FI)31 De definitie van de International Continence Society voor 
urine-incontinentie luidt: 'De klacht van elk onvrijwillig urineverlies'. De 
definitie van ontlasting-incontinentie is: 'Het onvermogen om de ontlasting vast 
te houden of herhaaldelijke onvrijwillige passage door de anus van ontlasting of 
gas'.32

Van Houten constateert dat aan incontinentie door verpleeghuisartsen over het 
algemeen weinig aandacht wordt geschonken. Artsen, verzorgenden en ook 
ouderen zelf veronderstellen dat incontinentie onverhelpbaar verbonden is met 

28� Pijnenburg M, Leget C, Berden B., (2010) Menslievende zorg, management en kwaliteit. Damon: Budel. p. 
14. 

29� Pijnenburg M, Leget C, Berden B., (2010) Menslievende zorg, management en kwaliteit. Damon: Budel. p. 
11-13.

30� Van Houten P., (2008) The relation between incontinence, toileting skills and morbidity in nursing homes, 
Paul van Houten: Amsterdam.

31� FI staat voor: Fecal Incontinence.

32� Enkele subtypen urine-incontinentie worden onderscheiden waaraan een fysiek probleem ten grondslag ligt;  
aandrangincontinentie, stressincontinentie en gemengde incontinentie (aandrang- plus stressincontinentie).
Voor al deze vormen van incontinentie bestaan trainingen en soms medicatie. 



ouderdom en invaliditeit. Incontinentie materiaal is bovendien overvloedig 
beschikbaar. Uit eigen praktijk ervaring weet Van Houten dat veel ouderen lijden 
onder wat hij noemt 'toiletgang-problematiek'.
Terwijl kleine kinderen zo jong mogelijk gestimuleerd en getraind worden om te 
komen tot succesvol toiletgebruik, worden ouderen die daaromtrent problemen 
ondervinden weinig of niet gestimuleerd of getraind.
Oudere mensen met fysieke en mentale handicaps ondervinden veel 
moeilijkheden om het toilet te gebruiken vanwege hun mobiliteitsproblemen, 
een slechte handfunctie en cognitieve verzwakking. Dit kan resulteren in het 
ongewild verliezen van urine en ontlasting. 
Voor thuiswonende ouderen die geen mantelzorgers hebben die hen 24 uur per 
dag ter zijde kunnen staan en onder meer naar het toilet kunnen begeleiden, leidt 
onder meer dit onvermogen tot opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. 
Deze instellingen zijn opgericht om oudere mensen met beperkingen en 
handicaps, waaronder afhankelijkheid bij persoonlijke verzorging of de 
toiletgang, te ondersteunen. 
Urine-incontinentie komt in Nederlandse verpleeghuizen veel voor. Een 
voorzichtige inschatting van Van Houten (voorzichtig vanwege lastig te 
vergelijken metingen) is dat 50 tot 60% van de verpleeghuisbewoners urine-
incontinent is.33 Van deze groep is zo'n 30% tevens ontlasting-incontinent. Dit 
tegelijkertijd vóórkomen van beide vormen van incontinentie is duale-
incontinentie. (DI)
UI en FI reduceren de kwaliteit van leven maar de hoogste reductie van 
levenskwaliteit is bij het zich voordoen van DI. Het feit dat zoveel 
verpleeghuisbewoners DI hebben suggereert volgens Van Houten etiologie; een 
ontstaansoorzaak. De teruggang in toiletgangvaardigheden blijkt een belangrijke 
factor voor deze algemene etiologie.34 Onder toiletgangvaardigheden vallen de 
mogelijkheden van een persoon om verschillende handelingen uit te voeren die 
nodig zijn om het toilet effectief te kunnen gebruiken. Deze handelingen 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. Van Houten betrekt in 
zijn onderzoek alle vormen van UI, ongeacht de fysieke of functionele 
beperking die er aan ten grondslag kan liggen. 
In de conclusies van het onderzoek van Van Houten staat onder meer:

33� Het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) noemt in de Richtlijn Urine-incontinentie 
bij kwetsbare ouderen (2010) de volgende prevalentie-cijfers voor UI uit 2008 voor 65 jaar en ouder: 75% van 
de bewoners in verpleeghuizen, 56,5 % van de bewoners in verzorgingshuizen en 50,5 % van de mensen die  
thuiszorg ontvangen. P. 21 (onderzoek van de Universiteit Maastricht, Department of Health Care and Nursing 
Science, Landelijke prevalentie-meting zorgproblemen) 

34� Wanneer mensen incontinent zijn vanwege het feit dat zij het toilet om de genoemde redenen niet op tijd 
kunnen bereiken, spreekt men van functionele incontinentie. In dat geval zijn motorische en/of cognitieve 
problemen de oorzaak van de incontinentie.  



prevalentie (het vóórkomen) en incidentie (het aantal nieuwe gevallen per 
tijdseenheid en per aantal van een populatie) van UI, FI en DI in Nederlandse 
verpleeghuizen is hoog. 
Verslechtering van de continentie-status van een bewoner voltrekt zich 
stapsgewijs. Van continentie naar zuivere UI (alléén urine-incontinent) en van 
zuivere UI naar DI. Afgezien van behandeling van UI bij een bewoner is FI 
preventie belangrijk. De incidentie van FI is gecorreleerd met 
toiletgangvaardigheden. Als deze afnemen, neemt de kans op FI aanzienlijk toe. 
Als de toiletgangvaardigheden verbeteren, 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 inco's, het 
uithoudingsvermogen en de motivatie van ouderen. De motivatie om met veel 
inspanningen incontinentie te bestrijden is niet altijd groot. 
Mensen met een beroerte, cognitieve achteruitgang of een heupfractuur, lopen 
een grotere kans op incidente UI of FI. Deels is dat te wijten aan verslechtering 
van de toiletgangvaardigheden. Deze vaardigheden trainen en zo verbeteren 
blijft voor deze mensen zinvol.
De genoemde vaardigheden kunnen getraind worden met gerichte 
trainingsprogramma's gecombineerd met frequente aansporingen van de 
verzorgenden om naar het toilet te gaan. Bij verpleeghuispatiënten leiden 
training en aansporing effectief tot vermindering van incontinentie èn aan 
incontinentie gerelateerde problemen. Vooral FI geeft problemen als 
huidirritatie, ontstekingen en onwelriekendheid bij incogebruik.
Van Houten bepleit ook een betere bereikbaarheid, herkenbaarheid en 
toegankelijkheid van toiletten in verpleeghuizen.

Incontinentie is derhalve niet een onontkoombaar gegeven bij ouderdom. 
Toiletgangvaardigheden zijn van cruciaal belang om continent te blijven. 
Incontinentie is voor veel ouderen een belasting. Met training en aansporing kan 
continentie langer behouden blijven en de overgang van UI naar DI uitgesteld 
worden.
Over het kostenaspect van preventief incontinentiebeleid zegt Van Houten dat 
niet te verwachten valt dat Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP) naar beneden kunnen 
worden bijgesteld wanneer bewoners minder verschoningen van inco's 
behoeven. Toiletgangvaardigheden trainen kost inzet van gespecialiseerd 
personeel (zoals een fysiotherapeut) en deze vaardigheden zo lang mogelijk 
behouden vraagt meer verzorgenden op de werkvloer die aansporen tot de 
toiletgang en waar nodig de mensen begeleiden naar het toilet.



Besparing vindt plaats op het gebruik van de zeer dure inco's35, geneesmiddelen 
die moeten worden ingezet bij huidirritaties en ontstekingen en de tijd die 
gemoeid is met het verschonen, wassen en insmeren ter voorkoming van 
huidproblemen van de bewoners. 

5. Casusdefinitie

De focus ligt op de leden van de Cliëntenraad. Zij vertellen over ervaringen die 
bewoners èn naasten in Verpleeghuis X opdoen met het vigerende 
(in)continentiebeleid en de betekenis die zij daaraan geven.  

6. Methode
6.1. Fasen van onderzoek
Werving 
In Verpleeghuis X is een Cliëntenraad van tien personen. Deze Cliëntenraad 
vormt een min of meer homogene groep in die zin dat alle leden gecommitteerd 
zijn aan de belangen vertegenwoordiging van de bewoners.
Binnen deze Cliëntenraad is er een toenemende behoefte zich te bezinnen op de 
zorgvisie van Verpleeghuis X en de eigen zorgvisie. Contacten met het Landelijk 
Overleg Cliëntenraden (LOC) dragen bij aan de wens om het eigen functioneren 
meer dan voorheen in het licht van zorgethische vragen te gaan stellen. Op mijn 
verzoek om een onderzoek te mogen doen naar een zorgethisch thema dat sterk 
leeft binnen de Cliëntenraad, werd direct positief gereageerd. 
In overleg met de voorzitter en enkele leden van de Cliëntenraad, in 
afzonderlijke gesprekken, is als onderzoeksthema het (in)continentiebeleid in 
Verpleeghuis X vastgesteld.

Afspraken en planning
Een informed consent brief met afspraken over en weer, is in de Cliëntenraad 
besproken en door de voorzitter ondertekend. (Zie bijlage 2)
De voorzitter heeft een aantal feitelijke vragen over de samenstelling van de 
Cliëntenraad en de achtergrond van de leden schriftelijk beantwoord. (Zie 
bijlage 1)
Tijdens een vergadering van de Cliëntenraad heeft de onderzoeker 
kennisgemaakt met de leden en nadere toelichting gegeven op het onderzoek. 

35� Incontinentiematerialen vormen van alle kunst- en hulpmiddelen de grootste kostenpost voor de 
ziektekostenverzekeringen en de AWBZ; rond de 128 miljoen euro per jaar. Daarbij zijn extra kosten van andere  
hulpmiddelen, diagnostiek, behandeling, verpleging en verzorging, niet inbegrepen. Van Houten, P., Jonkers, A. 
(2011) Toiletgang bij dementie. Reed Busines: Amsterdam. p. 61. 



Met één van de leden (op voordracht van de Cliëntenraad) is een diepte-
interview gehouden, om de opgestelde vragenlijst uit te testen. Volgens afspraak 
tellen de data van dit interview mee in het onderzoek. 
Twee Cliëntenraadsleden waren om gezondheidsredenen niet in staat mee te 
doen aan een focusgroep-interview en evenmin aan een andere vorm van 
interviewen, zoals nog overwogen is.36 De acht overgebleven leden konden niet 
allen tegelijk aanwezig zijn bij één focusgroep-interview. Daarom is gekozen 
voor twee interviews met elk vier leden.   

Methode van data verzamelen
Vanuit de deelvragen bij de probleemstelling is een lijst open-einde vragen 
opgesteld. Deze vragenlijst is in het diepte-interview uitvoerig aan de orde 
gesteld, bij het eerste focusgroep-interview als globale leidraad gebruikt en bij 
het tweede focusgroep-interview weer iets strikter gevolgd.37  
Alle interviews zijn met een voice recorder opgenomen. Bij de beide 
focusgroep-interviews is daarnaast een compacte video camera gebruikt. Een 
video-opname zou observaties achteraf mogelijk maken. De hele groep in beeld 
houden èn een goede geluidsopname realiseren, mislukte echter. Anders dan 
gewenst, is bij de interviews geen tweede persoon aanwezig geweest om 
observaties te doen en de geluidsapparatuur te bedienen.
Alle geluidsopnamen zijn letterlijk uitgetypt en aangevuld met notities over 
stilten en uitingen zoals lachen of huilen. Met accenten is de dictie aangegeven 
en een enkele keer staat een interpretatie van de wijze waarop iets gezegd is bij 
de tekst.38 De respondenten worden opgevoerd als R1 tot en met R8. Direct na 
elk interview zijn indrukken van het interview en gedachten naar aanleiding van 
het interview genoteerd in het logboek.

Data analyse
Tijdens het analyseren van de drie data-bestanden van de interviews zijn steeds 
memo’s gemaakt en is een logboek bijgehouden.39 Op diverse momenten zijn 
deze memo’s bij het analyseproces betrokken. 
Na het letterlijk uittypen van de tekst van het diepte-interview is de bandopname 
nog een keer geheel afgeluisterd terwijl de tekst meegelezen werd. Op een aantal 
momenten was de opname zo slecht dat ook na herhaald afspelen niet duidelijk 
werd wat daar gezegd was. In de tekst zijn de niet-verstaanbare delen 

36� Deze beide leden vertegenwoordigen de afdeling Dubbel-problematiek in Verpleeghuis X.

37� Motivatie voor deze aanpassingen staat onder: reflectie op onderzoeksproces, in bijlage 8.  

38� Omdat dit een interpretatie inhoudt van de wijze waarop iets gezegd is, is hiermee zeer terughoudend 
omgegaan. Voorbeelden van interpretatie zijn: ‘licht cynisch’ en ‘ironisch’.

39� In het logboek staan de memo’s, acties en reflectieve opmerkingen bij het onderzoekstraject. Vanwege het  
persoonlijk karakter van deze notities, is het logboek niet in een bijlage toegevoegd. 



aangegeven. De tekst is drie keer gelezen. Daarna zijn in twee ronden 
opmerkingen genoteerd in de kantlijn via de microsoft word opmerkingen-
functie. Via open-coderen (inductief) zijn de data van het diepte-interview 
handmatig gecodeeerd waarbij eerst op woordniveau gezocht is. Vervolgens zijn 
vanuit de kantlijn-notities en memo’s en het zoeken op woordniveau, woorden 
en codes opgeschreven. 
Het proces van analyseren werd onderbroken door het houden van het eerste 
focusgroep-interview en het uittypen van de data. 
Daarna is het analyseren van het diepte-interview voortgezet. In de data van het 
diepte-interview zijn deze woorden en codes handmatig met een kleurtjes 
systeem in beeld gebracht, inclusief overlappingen. Intussen  werden de data van 
het eerste focusgroep-interview een aantal keren gelezen.
Het tweede focusgroep-interview en het uittypen van de data, onderbrak het 
analyseren van het diepte-interview nogmaals. Ook deze tekst is meermalen 
herlezen. 
Vanwege de grote hoeveelheid data werd besloten bij de focusgroep-interviews 
beperkt op woord- (en eventueel thema) niveau met het kleurtjes systeem te 
werken. (wel elk interview afzonderlijk en met nieuwe woorden en codes 
erbij)Vanaf dit moment zijn de sensitizing concepts bij het analyseren van de 
data betrokken. Woorden en codes konden vervolgens geclusterd worden onder 
diverse thema’s, waarbij ook eerste patronen zichtbaar werden. 
Via een cijfer systeem voor (mogelijk) relevante thema’s, deels uit het diepte-
interview, deels uit de beide focusgroep-interviews opgekomen, zijn alle data 
enkele malen herlezen. Om de grote hoeveelheid data enigszins te kunnen 
ordenen is een tussenstap gemaakt van ‘mindmappen’. Rond de mogelijk 
relevante thema’s zijn allerlei verbindingen en overlappingen in beeld gebracht. 
Deze gegevens zijn in een document met alle verwijzingen en citaten 
uitgewerkt. Vanuit dit uitgeprinte document is knip- en plakwerk  gedaan 
waarbij de vier deelvragen bij de probleemstelling de indeling bepaalden van de 
beantwoording van de probleemvraag. De eerste twee deelvragen werden 
uitvoerig beantwoord. Met de derde was een begin gemaakt.40 Na de consultatie 
bij de docente konden de eerste voorlopige thema’s teruggebracht worden tot 
drie hoofdthema’s41 die als leidend gebruikt werden om alle data opnieuw door 
te lezen. Daarbij stond de vraag centraal of deze thema’s gerechtvaardigd 
respectievelijk weerlegd konden worden uit de data. Geringe bijstelling van de 
thema’s bleek nodig. Daarna zijn de drie thema’s uitgewerkt in het hoofdstuk 
‘Resultaten’ en is een vierde thema toegevoegd waarover lange tijd geaarzeld 
was. Toen de vier thema’s uitgewerkt waren, werd de essentie zichtbaar die als 

40� Bij de consultatie van de docente prof. dr. A. Goossensen, bleek dat dit een onjuiste werkwijze was.

41� De thema’s: ‘Een soort fabrieksmatige aanpak’, ‘waardigheid’ en ‘zien’. Over een vierde thema 
‘communicatie’, werd lang getwijfeld; dit woord dekte niet de lading van wat er ondergebracht moest worden.  
Het thema ‘onmacht’ (dat in de memo’s al vanaf het begin ter sprake kwam!) paste hier wel en is toegevoegd als  
vierde thema. 



een rode draad door de data en de thema’s heen loopt. De probleemstelling kon 
vervolgens beantwoord worden en het theoretisch onderzoek werd betrokken bij 
de onderzoeksbevindingen.        

6.2. Onderzoeksbenadering

Dit onderzoek is een empirisch kwalitatief onderzoek, vanuit de kwalitatieve 
onderzoekstraditie fenomenologie.
Bij fenomenologisch onderzoek staat de vraag naar de betekenis, de structuur en 
de essentie van de geleefde ervaring van dit fenomeen centraal voor een persoon 
of een groep mensen.42

Via een empirisch onderzoek, door mensen te interviewen en observeren, kan 
deze betekenis, structuur en essentie opgediept worden.
Bij deze onderzoeksbenadering ligt de nadruk op hoe mensen zelf vanuit de 
ervaringen die zij opdoen en de gevoelens die zij daarbij hebben, betekenis en 
zin geven aan een fenomeen. 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, gegrond in een levensvisie, dat 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. De leden van de 
Cliëntenraad in Verpleeghuis X ervaren het (in)continentiebeleid van het 
verpleeghuis als 'onwaardig voor de bewoners' .
Achter de woorden 'onwaardig voor de bewoners' schuilt een dubbele laag van 
‘ervaring’. 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 bewoners die minder of niet in staat zijn hun ervaringen hier omtrent te 
uiten en bij wie het nodig is het ‘gedrag’ nauwlettend te interpreteren. 
Cliëntenraadsleden, van wie de meesten zelf naaste van een bewoner zijn, 
vertellen in de interviews op welke wijze bewoners (in)continentie beleven, 
welke betekenis dit in hun leven heeft en hoe de wijze van omgaan met 
(in)continentie hen brengt tot de kwalificatie ‘onwaardig’. Deze ervaringen en 
de betekenis die bewoners er aan geven, laat de onderzoeker diep tot zich 
doordringen, het wordt beschreven (descriptief), geëxpliciteerd en 
geïnterpreteerd. De resultaten van het onderzoek worden voorgelegd aan de 
Cliëntenraad leden, zodat zij kunnen aangeven of de gevonden essentie van het 
fenomeen werkelijk is wat zij aan ervaring en duiding hebben verteld.  
Het bias-risico in deze geïnterpreteerde ervaringen van bewoners en de evaluatie 
van die ervaring door leden van de Cliëntenraad, komt in hoofdstuk 7 ter sprake.

42� Patton, M.Q., (2002) Qualatitive research & evaluation methods. Sage Publications: London. p. 104.



Methodologisch vraagt het opdiepen van ervaring, betekenis, behoedzaamheid; 
een voorzichtige benadering van wat leeft rond het onderzoeksthema bij de 
raadsleden. 
Er is gekozen voor twee focusgroep-interviews43. Een diepte-interview met ieder 
lid van de Cliëntenraad afzonderlijk heeft bij fenomenologisch onderzoek vaak 
de voorkeur, omdat een diepte-interview meer gelegenheid biedt dicht bij de 
ervaring van mensen te komen.44 Daartoe ontbrak echter de tijd bij dit 
onderzoek. Voorafgaand aan de twee focusgroep-interviews heb ik één diepte-
interview gehouden. Een focusgroep-interview als methode achtte ik om de 
volgende redenen verantwoord bij dit onderzoek.45 Deze concrete groep mensen 
kent elkaar goed. 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 is 
voor dit onderzoek, elkaar corrigeren, aanvullen en nuanceren waar nodig in de 
groepssetting.

7. Criteria voor onderzoek

Kwaliteitscriteria: betrouwbaarheid, validiteit, generaliseerbaarheid.46

Betrouwbaarheid
Het onderzoek is door één persoon uitgevoerd wat als ‘lastig’ ervaren is omdat 
kritische feedback en correctie tijdens het onderzoekproces dreigde te ontbreken. 
Hieraan is tegemoet gekomen door een mede-studente die toegekende codes, 
thema’s, werkwijze en de uiteindelijke verslaglegging kritisch heeft gevolgd, 
gecontroleerd en becommentarieerd. Daarnaast zijn er enkele consultaties 
geweest bij de docente waarbij de ‘tussenstand’ van het onderzoek besproken is. 
Alle data zijn letterlijk, direct na de interviews uitgetypt en door alle 
betrokkenen na te lezen.47 Tijdens het onderzoeksproces is zo nauwkeurig 
mogelijk elke fase van onderzoek beschreven, zijn memo’s bijgehouden en zijn 
eigen vooronderstellingen en visies zo goed mogelijk onderscheiden en 

43� Twee focusgroep-interviews met twee maal vier participanten. De Cliëntenraad was niet in de gelegenheid  
om voltallig samen te komen in de onderzoeksperiode.

44� Patton, M.Q., (2002) Qualitative research & evaluation methods. Sage Publications: London. p. 106.

45� Patton, M.Q., (2002) Qualitative Research & evaluation methods. Sage Publications: London. p. 386.

46� Patton M.Q., (2002) Qualatitive research & evaluation methods. Sage Publications: London. p. 544, 545 en 
93.

47� Niet alles wat in het uitspreken gebeurt, is schriftelijk vast te leggen. Alleen al de talloze betekenissen van het  
woord ‘ja’ vallen weg in geschreven tekst. Idem betekenissen zoals: bevestigend, vragend, meelevend, geschokt,  
constaterend, afsluitend, uitnodigend, geïrriteerd, begripvol, twijfelend, zoekend…  



losgehouden van het onderzoek. In ‘Reflectie op onderzoeksproces’, wordt 
daarover (bescheiden) verslag gedaan. (bijlage 8) 

Validiteit
Interne validiteit is verkregen door feedback van Cliëntenraad. De 
Cliëntenraadsleden hebben zich allen, via de email, uitgesproken over het 
concept-onderzoeksverslag. Naar aanleiding van de feedback zijn enkele kleine 
wijzigingen aangebracht die de tekst verduidelijken. Alle leden van de 
Cliëntenraad hebben, ieder in eigen bewoordingen, aangegeven dat de tekst van 
het concept-onderzoeksverslag weergeeft en uitdiept wat in de interviews aan 
het licht is gekomen.  Daarnaast heeft een kritische lezer48 het onderzoeksverslag 
op consistentie van probleemstelling, resultaten, conclusie en discussie 
gecontroleerd.
Externe validatie heeft plaatsgevonden door de onderzoeksresultaten te 
vergelijken met de resultaten van het theoretisch onderzoek. 

Generaliseerbaarheid
De resultaten van dit onderzoek hebben een beperkte geldigheid. Het betreft 
slechts een klein onderzoek bij een Cliëntenraad in een verpleeghuis waarbij zij 
ervaringen van een aantal bewoners en hun eigen evaluatie inbrengen. Dit 
betekent dat de resultaten alleen geldigheid hebben voor deze setting. Het is 
denkbaar dat de onderzoeksresultaten via communicatieve generaliseerbaarheid, 
in de vorm van receptieve communiceerbaarheid, overdraagbaar zijn op een 
bredere setting dan de onderzochte setting. De Cliëntenraad kan zelf initiatieven 
nemen om het onderzoeksverslag op diverse niveaus in Verpleeghuis X en elders 
aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld bij het LOC. Het LOC kan vanuit eigen 
kennis en kunde een inschatting maken van mogelijke relevantie van het 
onderzoek voor andere Cliëntenraden en verpleeghuizen.49 Binnen het 
tijdsbestek van dit onderzoek is het niet mogelijk deze vorm van 
generaliseerbaarheid zelf verder uit te werken.

Bias-risico50

In het onderzoek wordt zowel gekeken naar de ervaringen van de bewoners met 
het incontinentiebeleid als naar de evaluaties van de Cliëntenraadsleden. De 
ervaringen van de bewoners worden echter indirect vernomen; vertolkt door de 
leden van de Cliëntenraad. Dat heeft het risico van vertekening van de beleving 
en betekenis. Met name in situaties waarin bewoners niet meer goed, of 
helemaal niet meer, in staat zijn zich verbaal te uiten en hun wil of wensen 

48� Promovendus Research Social Sciences UVA.

49� Smaling A., Generaliseerbaarheid in kwalitiatief onderzoek.  Kwalon 42 (2009 jaargang 14, nr.3)

50� Patton M.Q., (2002) Qualitative research & evaluation methods. Sage Publications: London. p. 93. 



kenbaar te maken. Op de afdeling Psycho Geriatrie zijn dat bijvoorbeeld 
bewoners met gevorderde dementie. Hun gedrag kan multi-interpretabel zijn. Op 
de Somatische afdeling kan dit gelden voor mensen met bijvoorbeeld afasie.
Waar het representatie en belangenbehartiging van de eigen dierbare in het 
verpleeghuis betreft, is het risico aanwezig dat eigen beleving en de beleving 
van de bewoner niet zuiver te scheiden zijn. Tegelijkertijd zijn juist de meest 
nabije naasten vaak bij uitstek in staat de non-verbale en verborgen signalen van 
hun dierbare op te vangen en te duiden. De leden van de Cliëntenraad zijn zich 
van dit risico goed bewust geweest. Enkele keren is ook uitgesproken bij een 
bepaalde interpretatie van gedrag van de naaste, dat er onzekerheid was over de 
juistheid van die eigen interpretatie.
Het lidmaatschap van de Cliëntenraad betekent voor de leden een extra 
verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk de eigen evaluatie en de ervaringen 
van hun dierbare te onderscheiden en benoemen. Daarnaast is het dé taak bij 
uitstek voor deze raad om ervaringen van bewoners te vernemen, duiden en 
communiceren met beleidsverantwoordelijken vanuit de gedeelde intentie bij te 
dragen aan een continu proces van verbetering van de zorg. Met deze toelichting 
is het bias-risico niet weggenomen; hooguit gerelativeerd.

Beperkingen bij het onderzoek

Een tweede onderzoeker, die het onderzoeksverloop inhoudelijk en procedureel 
heeft kunnen toetsen, ontbrak. Daarnaast was het niet mogelijk om het bias-
risico geheel weg te nemen. Vervolgens maakt de beperktheid van het onderzoek 
een claim voor de relevantie van de resultaten zeer bescheiden.  

7.2. Ethische overwegingen51

De Cliëntenraad heeft in overleg met de onderzoeker gekozen voor dit 
specifieke thema van onderzoek. Het onderzoek dient de zorgpraktijk in 
Verpleeghuis X en kan, indien de Cliëntenraad dat wenst, worden voorgelegd 
aan anderen. De onderzoeker vraagt toestemming aan de Cliëntenraad voordat 
het onderzoeksverslag aan anderen dan de afgesproken personen wordt 
verstrekt. Afspraken omtrent de toestemming voor het onderzoek en het 
vertrouwelijk omgaan met gegevens zijn schriftelijk vastgelegd. 
De onderzoeksresultaten zijn van meet af aan geanonimiseerd, veilig opgeslagen 
en worden ook anoniem gepresenteerd. De opnamen van de interviews zijn 
gewist. 
Respondenten zijn tijdens de interviews geheel vrij geweest om wel of niet te 
antwoorden op de vragen die aan de orde gesteld werden. 
Voorafgaand aan het onderzoek is de locatiemanager van Verpleeghuis X door 

51� Patton M.Q., (2002) Qualitative research & evaluation methods. Sage Publications: London. p. 407. 



de voorzitter van de Cliëntenraad op de hoogte gesteld van het onderzoek. Bij 
die gelegenheid is door de locatiemanager een vergaderruimte in Verpleeghuis X 
ter beschikking gesteld voor de interviews.

8. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de data-analyse beschreven. Deze 
resultaten komen rond vier hoofdthema’s aan bod; thema’s die onderling 
samenhangen en elkaar deels overlappen. (8.1) Vanuit deze thema’s is het 
vervolgens mogelijk om de onderzoeksvraag te beantwoorden. (8.2) 
In 8.3, de paragraaf ‘discussie’, wordt ingegaan op de beperkingen en de 
generaliseerbaarheid van het onderzoek. Daarna worden resultaten en theorie op 
elkaar betrokken waarin verdiept inzicht in en nieuwe kennis over beleving en 
betekenis van (in)continentie in een breder theoretisch kader komen te staan. 
Vervolgens komt de practische relevantie van het onderzoek aan bod. Tenslotte 
volgen aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
8.1. De hoofdthema’s
Vanuit de analyse van de data52 zijn vier thema’s opgekomen die de beleving en 
betekenis van (in)continentie door bewoners en hun naasten omvatten. In bijlage 
7 is het proces van analyse van de data tot en met thema’s vaststellen in beeld 
gebracht. 
In het eerste thema ‘Een soort fabrieksmatige bendadering’, staat centraal hoe de 
benadering van (in)continentie op instellingsniveau (beleid) en in de 
zorgpraktijk (verpleeghuisarts, incontinentiedeskundige, verzorgenden) wordt 
ervaren en geduid door bewoners en naasten. Een benadering die over het 
algemeen als afstandelijk en probleem-ontkennend wordt ervaren. 
Het tweede thema is ‘(on)waardig’. Wat door de wat fabrieksmatige aanpak van 
(in)continentie wordt gemist door instelling en verzorgenden, is de beleving van 
de bewoner van dit gepraktiseerde beleid. Het huidige beleid wordt regelmatig, 
op verschillende wijzen, als ‘onwaardig’ ervaren. 
Bij het derde thema, ‘zien’, ligt de focus op wat wel en niet gezien wordt waar 
het benodigde goede zorg betreft op het terrein van (in)continentie. Waar gaat de 
aandacht op instellingsniveau en in het primaire zorgproces naar uit? Welke zorg 
wordt door bewoners en naasten ervaren als goede zorg, waarbij zij zich gezien 
en gehoord voelen? 
‘Onmacht’ is het vierde thema. Onmacht leidt op alle niveaus van de instelling 
en bij bewoners en naasten tot passiviteit en het niet onderling bespreken van het 
vigerende (in)continentiebeleid. Maar is die op voorhand veronderstelde 
onmacht in alle opzichten reëel?
Door de vier thema’s heen loopt als rode draad het belang van het zíen (door 
instelling en verzorgenden) van de ervaren pijn (bij bewoners en naasten) bij 

52� Zie p. 15 en 16.



verlies van continentie en bij volledige incontinentie. Een ervaring die geduid 
wordt als ‘onwaardig’en die versterkt (of verminderd) kan worden door hoe 
ermee omgegaan wordt in het verpleeghuis. Het zíen van die ervaring brengt de 
waarde van continentie en continentiebehoud  in beeld, die verbonden is met de 
beleving en duiding van ‘waardigheid’.       
1. ‘Een soort fabrieksmatige benadering’53

Sommige Cliëntenraadsleden omschrijven het (in)continentiebeleid in 
Verpleeghuis X  als beleid dat nogal mechanisch, fabrieksmatig54 overkomt. Er is 
geen sprake van een integrale benadering. Dit beleid is in hun terminologie een 
‘systeem’ met een eigen logica. Er wordt in de beleving van sommige leden van 
de Cliëntenraad, door de verpleeghuis organisatie niet buiten dit systeem 
gedacht, laat staan dat het systeem zèlf kritisch onder de loep genomen wordt. 
De woorden ‘systeem’, ‘gemechaniseerd’, ‘fabrieksmatig’ en ‘bedrijfsmatig’, 
worden alle inwisselbaar voor hetzelfde fenomeen gebruikt en drukken een als 
afstandelijk beleefde werkwijze uit. Met name vanaf het moment dat een 
bewoner incontinent wordt, lijkt een technische, georganiseerde, efficiënte 
aanpak van de incontinentie te gelden. 
Deze als een soort fabrieksmatig beleefde aanpak van incontinentie is deel van 
een reactief  beleid55. Zodra incontinentie zich voordoet bij een bewoner wordt 
dáár op gereageerd door de verzorging en de verpleeghuisarts.56 Tot die tijd is 
sprake van wat Cliëntenraadsleden noemen:

(R5) ‘een afwachtende houding’ 
(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.’  
(R5) ‘Het is een beetje, ja, het probleem is wat gemechaniseerd en het is meer een eh,  
lekkende uitlaat van een auto waar je wat aan laat doen.’    

Het probleem bij de als afstandelijk beleefde benadering van het 
(in)continentiebeleid in Verpleeghuis X is dat hiermee voorbijgegaan wordt aan 
de beleving en betekenis van incontinentie voor bewoners en hun naasten. De 
waarde van continentie en het belang dat bewoners (en hun naasten) vaak 
hechten aan zo lang mogelijk continent blijven, is niet in beeld.  

(R7) ‘Maar het is wel eigenlijk voor haar altijd een, ja, een pijnpunt. Want, nou ja, er  
gaat ook een stuk waardigheid voor haar mee verloren en daar is ze inwendig nog  
steeds bóós over, als je haar dat vraagt. Ja.’                                                              

53� Deze term wordt door R5 gebruikt.

54� Diverse termen worden door verschillende leden van de Cliëntenraad gebruikt om de systemische benadering 
van incontinentie te beschrijven..  

55� Reactief beleid; reageren op wat zich voordoet. Proactief beleid; anticiperen op wat zich mogelijk gaat  
voordoen. 

56� De leden van de Cliëntenraad spreken vrijwel uitsluitend over ‘verpleeghuisarts’ en niet over ‘specialist  
ouderengeneeskunde’. Om die reden noem ik deze arts ook verpleeghuisarts.  



(R7)’(…) je leven gaat deels ook híer verder, dat is altijd met elkaar verbonden  
natuurlijk. Ik moet zeggen nou ja, het is dan mijn moeder, (…) het feit dat je zíet dat het  
zo gaat, dat, ja, dat  doet ook iets met joú. (…) ook lééd dat je draagt. En daar wordt  
eigenlijk ook héél makkelijk aan voorbij gegaan.

De als bedrijfsmatig ervaren aanpak heeft wellicht te maken heeft met het 
gegeven dat beleid maken bij incontinentie veel eenvoudiger is dan bij 
continentie.

(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! (op de achtergrond instemmende geluiden) R8. 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 is allemaal zo’n echte keuze  
is, het is het systeem waar dat uitrolt.’ 

Bij incontinentie kun je ‘plannen’ omdat de kosten en personeelsinzet redelijk 
voorspelbaar zijn. Continentiebehoud is moeilijker te regisseren. Bewoners 
frequent naar het toilet begeleiden is tijdrovend en arbeidsintensief. Daarvoor is 
een grotere personeelsinzet nodig, waarmee de kosten stijgen. Hierbij speelt ook 
mee dat in het vaststellen van het Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) incontinentie wel 
meegewogen wordt en continentiebehoud niet.57 Voor continentiebehoud is 
derhalve geen budget beschikbaar. In die context is het streven naar een zo 
voorspelbaar mogelijk zich voordoen van incontinentieprevalentie vanuit de 
organisatie gezien, begrijpelijk. 
Het verschonen van incontinentiemateriaal gebeurt gemiddeld drie keer per dag 
terwijl begeleiding bij de toiletgang, in sommige gevallen met inzet van twee 
verzorgenden vanwege het gebruik van een tillift, veel vaker nodig is.    

(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. I. 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. (constaterend) 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.’  
(R5) ‘Dat vergoeden ze niet. Ik ben bang dat er voor een pro-actief beleid, dat je daar  
niet voor betaald wordt. En voor het reactieve beleid betaalt het incomateriaal. Ik ben  
ervan overtuigd dat we met die andere benadering heel veel moeite zouden krijgen, met  
de betaling.’

Rond het ‘plannen’ noemen Cliëntenraadsleden diverse woorden zoals: ‘regie’, 
‘overzicht’ en ‘beheersing’. Waar zorgvuldig registreren van continentiebehoud 

57� Personeelsinzet bij incontinentie wordt verdisconteerd in het ZZP.  



in de beginfase vrijwel ontbreekt, wordt de incontinentiefase uitvoerig 
gedocumenteerd. Deze registratie illustreert volgens sommige leden van de 
Cliëntenraad de ‘beheersing’ van het probleem. Daarnaast toont het dat 
Verpleeghuis X  het nodige óver heeft voor incontinente bewoners; kosten noch 
moeiten worden gespaard. Registreren geeft ook inzicht in het aantal inco’s dat 
een bewoner gemiddeld per dag nodig heeft, een aantal dat vervolgens min of 
meer als norm lijkt te fungeren.58  

(R5) ‘We kunnen het meten, we schrijven het in een boek. Die getallen die vatten het.  
Dat registreren, het staat zelfs op de begroting. Het kost geld. (…) Ja, ik denk dat dát  
het is. Ik denk dat dát de kern is.’  

De registratie leidt tot een papieren werkelijkheid die af en toe niet overeen 
komt met de realiteit. In het ene geval wordt de realiteit genegeerd omdat de 
registratie leidend is. 

(R5) ‘Ja, nee, u kúnt helemaal geen natte broek hebben. We hebben pas, een uurtje  
geleden, u nog verschoond. Dus daar zit een probleem dat ontstaat doordat er toch op  
geregistreerd wordt hoeveel incontinentiemateriaal verbruikt wordt.’  

In het andere geval wordt een papieren voorschrift niet gevolgd omdat het in de 
logistiek van de verzorging niet goed past. Hoewel het protocol toiletgang en 
verschonen vóór de middagmaaltijd voorschrijft, gebeurt het meestal erná. Voor 
het eten hebben de verzorgenden het extra druk en komt begeleiding van 
bewoners naar het toilet slecht uit. Na het eten is er meer tijd en gaan de meeste 
bewoners vervolgens een dutje doen. Verschonen en naar het toilet brengen, 
komt dan beter uit voor de verzorgenden. Maar een nadelig gevolg van deze op 
zich begrijpelijke praktijk is dat de incontinente bewoners met vieze, onfris 
ruikende inco’s het middagmaal nuttigen. R5 stoort zich hieraan en hij wil graag 
dat aan het logische en voorgeschreven moment, vóór het eten naar toilet gaan, 
gevolg wordt gegeven. Bij navraag hierover door de Cliëntenraad bij het MDO59 
werd slechts formeel verwezen naar het protocol. 

(R5) ‘Ja, maar net als alle protocollen, er zijn er niet die àfdwingen. Maar het is er wel.  
(…) Als je in het MDO daar iets over vraagt, of zegt, dan zal het antwoord altijd zijn:  
nee, maar àl 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. In een enkel geval gebeurt het  
ook wel eens echt hoor, maar niet altijd, echt niet. Heel vaak is het: nou is het even te  
druk.’  

Incontinentie wordt binnen Verpleeghuis X opgelost door voor bedlegerige en 
rolstoelafhankelijke mensen het optimale incontinentiemateriaal in te zetten, of 
hen een verblijfskatheter te geven. Een incontinentiedeskundige geeft adviezen 
over het alle soorten beschikbaar incontinentiemateriaal en de verpleeghuisarts 
doet regelmatig somatische controles. Maar, zo vragen de leden van de 
Cliëntenraad zich af, waarom is er geen cóntinentiedeskundige die adviseert en 
ligt de focus van de arts zo beperkt op voornamelijk het vaststellen van 

58� R5 stelt: twee inco’s per persoon per dag, R4 gaat uit van drie inco’s. Inco’s worden (gelimiteerd) vergoed 
door ziektekostenverzekeraars en uit de AWBZ.

59� MDO is: Multi Disciplinair Overleg.



incontinentie? Roept de hoge incontinentieprevalentie geen vragen bij hem op?60 
Hoort hij niet hoe moeilijk bewoners het hebben als incontinentie zich aandient? 
Waarom werkt hij niet preventief?61 

(R8) ‘Ja, hij was, hij was eh, incontinentiedeskúndige. 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 vermíjden? 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. Nog  
steeds.‘                                                                                                           

Regie houden en beheersen van het probleem heeft meerdere kanten. Incontinent 
worden is een emotioneel diep ingrijpende vorm van regie verliezen. Bewoners 
èn verzorgenden verliezen de regie wanneer incontinentie zich voordoet. Dat 
verliezen van de regie door de bewoner op de grens van beginfase naar 
incontinentiefase, bemoeilijkt de planning voor de verzorgenden en het omgaan 
met de hoge werkdruk. Daarom is het van belang dat de verzorgende de 
beheersing overneemt. 
Daarnaast speelt nog een andere factor mee die leidt tot het hernemen van de 
regie en de planbaarheid. Moeilijk èn onwaardig bij incontinentie is dat het 
‘vies’ is en ‘stinkt’. Voor de verzorging is het verschonen van bewoners een 
bezigheid die niet hoog scoort. De verzorging heeft een ‘beheersingsstrategie’ 
nodig om het vieze werk te kunnen doen. R5 noemt deze strategie ‘klein-
maken’; dit deel van het problematische van incontinentie verkleinen. 

(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.’  
(R5) ‘Dat dát meespeelt in het hele verhaal van incontinentie. Je verliest de regie. De  
verzorging, die hebben dat ook. Precies hetzelfde. Dus wat een bewoner doormaakt, als  
het goed is maakt een verzorgende dat precies op dezelfde manier door. Zoals de  
bewoner dat doormaakt, zo maakt de verzorging dat op precies dezelfde manier door.’ 

Ook hier geldt: er is begrip voor de afkeer die leeft bij de verzorgenden om het 
vieze werk van verschonen te doen. Cliëntenraadsleden die zelf ook 
geconfronteerd worden met incontinentie en inco’s bij hun naasten, herkennen 
voor zichzelf deze afkeer! 
Maar klein-maken van deze problematische kant van incontinentie betekent voor 
sommige Cliëntenraadsleden het veronachtzamen van de als zeer pijnlijk 
ervaren kanten van incontinentie. 
Het klein-maken geldt vooral de werkzaamheden rond het verschonen, maar ook 
de inzet van het incontinentiemateriaal überhaupt. 

60� Op de PG zijn nieuwkomers gemiddeld binnen drie maanden incontinent, zo stelt de Cliëntenraad.  

61�  In de zin van: gericht op maatregelen die continentiebehoud zo lang mogelijk stimuleren.



 (R5) ‘Daar hebben we héél goeie spullen voor en mevrouw heeft daar echt niet zoveel  
last van. Alles toedekkend, sussend.’
 (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.’

Klein-maken werkt uit als grotendeels ontkennen dat het problematische rond 
incontinentie er is. Dat problematische is: het afkeerwekkende van incontinentie 
vanwege de stank voor zowel de bewoner als de naaste, de schaamte rond 
incontinentie en het verdriet om wat als ‘onwaardig’ ervaren wordt. 62 
De mechanische benadering en klein-maken liggen dichtbij elkaar. De 
mechanische benadering is een uiting van de fabrieksmatige aanpak van 
incontinentie door de instelling terwijl ‘klein-maken’ vooral gaat over de attitude 
van verzorgenden. Verzorgenden maken het probleem van incontinentie klein 
om er zèlf mee te kunnen omgaan; zo houd je de regie. Het heeft ook de goed 
bedoelde intentie om de bewoner en diens naasten gerust te stellen. Het is niet 
erg, we kunnen er wat aan doen, we lossen het op. 

(R5) ‘Ik denk dat het in de verpleeghuiswereld om de sféér rond incontinentie gaat.  
Plassen; het is natuurlijk vervelend dat wij dat allemaal op moeten ruimen, maar eh,  
kom op, dat moeten we niet te groot maken dat probleem. Dat moeten we klein maken.’  
 (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 wat fabrieksmatige benadering (ontkenning 
en afstandelijkheid samen) vergroten de pijn en het verdriet bij incontinentie bij 
zowel bewoners als hun naasten. 
De meeste Cliëntenraadsleden voelen zich ambivalent in de gegeven situatie. Ze 
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 
diverse  emoties rond verlies van continentie en incontinent zijn en verschoond 
moeten worden, waar geen aandacht voor is. Leden van de Cliëntenraad zouden 
liever de ervaringen van onmacht en narigheid rond incontinentie () bij 
bewoners, hebzelf en verzorgenden) willen délen in plaats van verdoezelen of 
sussen. 
2. (On)waardig  
Ervaringen van bewoners en hun naasten maken duidelijk dat het behoud van 
continentie en -als het niet anders kan- omgaan met incontinentie63, alles te 
maken heeft met de ‘waardigheid’ van de bewoner. Die waardigheid is bij het 
incontinent worden in het geding. 

(R8) ‘Wat ik nou graag zou willen zien is dat ze binnen die Academie, (noemt naam van  
opleiding waar de zorggroep mensen laat scholen) 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  

62� Schaamte, gêne en de onwaardigheidsbeleving worden besproken onder het thema ‘onwaardig’.

63� Voortaan de ‘incontinentiefase’.



waardigheid van de bewoner, dat ze dat eh, eh, ingepeperd krijgen! Hè, dat ze daar echt  
aandacht voor moeten hebben.’  

Het thema waardigheid en met name het tegenovergestelde ervan, 
onwaardigheid, 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.64 
Die ‘vieze broek’, de ‘natte broek’ of ‘natte rok’ zijn aanduidingen die R5 
gebruikt als synoniemen van de inco en die geladen zijn met zijn beleving van 
onwaardigheid. Incontinentie ervaren over het algemeen zowel bewoners als hun 
naasten als ‘vreselijk’. Vanaf de peutertijd is ingezet op ‘zindelijk’ worden. Met 
grote inzet van de ouders en de omgeving wordt een kind gestimuleerd en 
gemotiveerd tot het gebruik van een toilet of (tijdelijk) een po. Een kind dat niet 
langer luiers nodig heeft, wordt geprezen om het verwerven van een belangrijke 
vaardigheid. Maar in de ouderdom doet deze vaardigheid er ineens veel minder, 
of helemaal niet meer toe. Incontinentie lijkt ‘gewoon’, het zou horen bij oud 
worden en het is niet ‘erg’. Bewoners van een verpleeghuis ervaren het verlies 
van continentie, of het incontinent verklaard worden omdat er geen tijd en geld 
is voor continentiebehoud, echter vaak als uiterst pijnlijk en beschamend.    

(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, wordt 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 
schaamte65; begrippen die dicht bij de beleving van onwaardigheid liggen. Deze 
gêne maakt dat over incontinentie vrijwel niet gesproken wordt door bewoners 
terwijl het tegelijkertijd als zeer ingrijpend wordt ervaren. Dit geldt voor zowel 
bewoners van de afdeling Somatiek als voor mensen die beginnend dementerend 
zijn.                                                                                                 

(R3) ‘Mijn vader die loopt nog op en die is lichamelijk eigenlijk nog heel goed. Die  
voelt ook nog zelf goed aandrang en die gaat zelf naar 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 daar voor.’
(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  

64� Beleving en betekenis zijn onderscheiden begrippen. Beleving omvat gevoelens en emoties en betekenis is de 
duiding die aan deze belevingen gegeven wordt. In de interviews blijken beleving en betekenis voortdurend door 
elkaar heen te lopen, bijvoorbeeld bij het kernbegrip ‘onwaardig’. Dit is zowel duiding van veel gevoelens 
(beleving) als betekenis geven aan die gevoelens: ‘onwaardig’. Ik heb het onderscheid om die reden niet  
doorgevoerd bij de thema’s.  

65� Gêne en schaamte liggen dicht bij de beleving van onwaardigheid maar zijn niet hetzelfde. Eén respondent  
verwijst aarzelend naar mogelijke samenhang van onwaardigheidsbeleving en sexualiteit. Een andere respondent  
noemt de inbreuk op intimiteit. Allerlei handelingen rond hulp bij de toiletgang en verschonen van inco’s hebben 
te maken met het ontbloten van intieme lichaamsdelen wat als een inbreuk op de intimiteit kan worden ervaren. 
In dit onderzoek is de mogelijke samenhang van inbreuk op intimiteit, schaamte en sexualiteit niet verder 
uitgezocht.  



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 een medebewoner.

 (R5) ‘(…) ontlasting is hét signaal: het stinkt! Gut, mevrouw (naam), we brengen u  
naar het toilet. Het stinkt hier zo.66 Buitengewoon genânt, hoor! R6. Já! R5.  
Buítengewoon genânt! Het heeft me… R7. Ja, dát is toch het moeilijkst!’  
(R7) ‘Ik heb zelf ook gêne om tegen een mevrouw van 98 te zeggen, hoe lost u dat nou  
op?’    

Incontinentie bij de bewoners van Verpleeghuis X is complex. De complexiteit 
heeft te maken met het vigerende beleid in Verpleeghuis X67, de tijdsdruk 
waaronder verzorgenden moeten werken en het gebrek aan geld om die druk te 
verlichten, de heersende vooronderstellingen bij ouderdom68, de attitude van 
verzorgenden69 en het veronachtzamen van de diep emotionele impact van 
incontinentie op bewoners en hun naasten.
Hoewel er op de afdelingen Somatiek en Psycho Geriatrie vrij veel 
overeenkomsten zijn in de beleving en betekenis van incontinentie, vallen ten 
minste twee verschillen op. Het eerste verschil is dat voor demente bewoners op 
de afdeling Psycho Geriatrie geldt dat zij in de loop van hun ziekteproces het 
gevoel van waardigheid verliezen. In de beginfase van dementie kan de bewoner 
zich nog bewust zijn van wat er gebeurt wanneer de eerste verschijnselen van 
incontinentie zich aandienen. De vrouw van R5 geneerde zich, maar de partner 
van R6 bemerkte niets van de beginnende incontinentie. 

(R5)’En dat is een ontzettende schok voor hen als ineens blijkt dat, dat er, dat ze, dat ze  
nát zijn, zonder dat er, zonder dat, nou ja. Dat is voor de meesten een schok!’

Naarmate de dementie vordert, neemt de beleving van gêne en gevoelens van 
onwaardigheid af, totdat het geheel verdwenen is. 

(R5) ‘Die beleven dat niet meer als waardigheid. Nee, absoluut niet. Dat gevoel van  
waardigheid dat, dat verdwijnt.’

Bij de naasten van demente mensen is dat gevoel van onwaardigheid sterk 
aanwezig al verschilt de interpretatie van wat precies ‘onwaardig’ is onderling. 
R6 vindt het feit dat zijn vrouw verschoond moet worden en dat allemaal 
ondergaat alsof het de gewoonste zaak van de wereld is onwaardig. De 
handeling van het verschonen van zijn vrouw, of het nu een verzorgende is die 
dat doet, of hijzelf, duidt hij als onwaardig. Zijn onwaardigheidsbeleving heeft 
te maken met het feit dat hij deze situatie vergelijkt met hoe het normaaal 
gesproken toegaat bij volwassen mensen. R5 vindt de verschijning van zijn 
vrouw met een inco onwaardig, evenals de vieze lucht die haar kan omringen 

66� De vieze lucht is op zich al gênant, maar deze reactie van de verzorgende maakt deze beleving nóg erger. 

67� Zoals de onder thema 1 beschreven fabrieksmatige aanpak van incontinentie.

68� Zoals: incontinentie hoort bij ouderdom en demente mensen worden snel en onontkoombaar incontinent

69� Zoals het onder thema 1 beschreven ‘klein-maken’ van de problematiek.



met een bevuilde inco. Hij probeert zich voor te stellen hoe het is om er zo bij te 
lopen, terwijl hij tegelijkertijd weet dat zijn vrouw dat besef niet heeft. 

(R6) ‘Mmm. Mijn vrouw beseft dat helemaal niet. Zoals ik al zei, eh, ja, je moet je  
voorstellen; d’r komt een verpleger, of d’r komt een verzorgende d’r kamer binnen en  
die zegt: ‘Kóm mevrouw (naam), even naar de wc’. Of eh, voor de wastafel’. En dan  
wordt ze geholpen. Ja, nou ja! Is dat wáárdig? Ik vind het ónwaardig. I. Waarom noem 
je dat ónwaardig?R6. Ik eh, ik kan me niet voorstellen dat dat eh, nee, dat dat pást toch  
niet. Tenminste, in het gewóne leven niet!’    
(R6) ‘(…) dan ga ik meteen naar de badkamer met d’r, even kijken, nou, hup, gauw…  
Maar alleen al dat kíjken… Broek naar beneden, lós trekken. Ja, ’t is nodig, ’t is níet  
nodig. Dat eh, dat wil je toch niet in je hóófd halen!’      
(R5) ‘(…) wat je denkt zelf te voelen als je zo incontinent bent. Ja, dat klopt natuurlijk  
niet, maar toch denk ik dat wel. Je zal toch zó rond moeten lopen… Ja, dan verplaats je  
je in de ander, alsof je zèlf incontinent bent en hoe erg je dat zou vinden.’  

Een tweede verschil met de bewoners van de afdeling Somatiek is dat 
incontinentie bij demente mensen in de bredere context van ‘verlies’ van 
vaardigheden en capaciteiten voorkomt vanwege hun voortschrijdende ziekte. 
R5 vindt het om die reden moeilijk om te onderscheiden of de incontinentie het 
grote probleem is, of het hele proces van aanvaarden van de ziekte van zijn 
vrouw waarbij met name de uitingen van decorumverlies als onwaardig worden 
ervaren. 

(R5) ‘ Maar dat ze, ja wat zal ik zeggen, dat ze dát soort verschijnselen krijgt als in  
haar broek plassen … dat is toch, dat heeft een apart plekje bij de meesten. Dat is een  
ontmenselijking, of een stap die, die je dieper raakt dan dat andere. (…) dáár zit een  
laag waardoor het moeilijk hanteerbaar wordt, moéilijker hanteerbaar wordt, één van  
de moeilijkst te accepteren aspecten van dement worden.’       
(R5) ‘Het past eh, volgens mij in de rij van een hele serie aspecten van dement worden  
en daar is ook, dat eh, zijn ook de dingen die onder het hoofdstukje ‘decorumverlies’  
vallen. Met je handen eten en zo. En van de bloemen van tafel pakken en daaraan gaan  
zitten sabbelen (…) Ik denk dat incontinent, dat dat eh, wel in dezelfde rij past, maar  
dan bij de hele erge dingen.’  
(R5) ‘En het feit dat ik dus toch wel graag erop duid hé, zij heeft er last van, dat is ook  
maar, wéét ik eigenlijk niet. Misschien omdat ik gewoon niet wil dat ze dat heeft.’

De grootste impact van incontinentie is op het relationele gebied. Dit geldt voor 
zowel de afdeling Somatiek als de afdeling Psycho Geriatrie. Door zowel de 
bewoners die zich kunnen uitspreken, als naasten, worden heftige gevoelens van 
afkeer geuit over incontinentie 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 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 waarschuwt de verzorgenden en verlaat het Verpleeghuis als zijn vrouw de 
inco bevuild heeft. Maar daarmee verlaat hij, zonder dat te willen, ook zijn 
vrouw.

(R5) ‘Heeft ook iets te maken met houwen van. I. Hoe bedoel je, R5? R5. Van een  
incontinente vrouw… dat tast ook je relatie aan. I. Jááh! R7. Já! R5. En dat moeten we  
niet hebben. Dat is eh, ze mag wel, ze mag dement worden, ze mag vergeetachtig, ach,  
als ze maar lief blijft en mij blijft kussen, dan is dat helemaal geen punt. Maar als ze eh,  



eh, ’t in d’r broek gaat zitten doen, dan wordt het een stúk lastiger… R7. Ja, ja. I. Want  
wát roept dat dan bij jou op? R5. Dat zit bij mij, ja. I. Maar wat gebéurt er dan bij jou,  
als zij eh, als jij daar bent en zij plast in d’r broek…of het gaat stinken… Wat gebéurt er  
dan bij jou? R5. Nou, daar heb ik een ontzettende hékel aan! R7. Ja! I. Hoe zou je dat  
noemen? Die hekel? Heb je daar woorden voor? R5. Afkeer, afschuw! I. Ja! R7. Ik  
herken dat! R6. Dát is onwaardig! R5. Ja, ja, ja. I. Dus die onwaardigheid heeft te  
maken met afschuw, afkeer en het aantasten van de relatie? R5. Dat is ’t em! I. En de  
angst, of de wérkelijkheid dat de liefde daarmee verandert? R5. Ja, dat is ook zo! R7. Ik  
herken ’t wel. R6. Ik vond het voorbeeld… R5. Ik roep de verzorging en ik ga naar  
huis!’ 
(R7) ‘Ja, maar je relatie verandert ook en dát is heel moeilijk. Ik heb dat bij mijn  
moeder ervaren, dat ik soms de móeder ben van mijn moeder. En dat heb ik, dat vind ik  
heel moeilijk…! (begint te huilen, maar blijft wel steeds doorpraten)’ 

Zowel op de afdeling Somatiek als bij Psycho Geriatrie doen zich situaties voor 
die door diverse Cliëntenraadsleden als onwaardig worden omschreven. De 
onwaardigheid betreft in deze situaties de reactie, of juist het niet-reageren, van 
verzorgenden70. Bewoners die naar het toilet moeten en hulp nodig hebben, 
moeten soms lang wachten voordat die hulp geboden wordt. Anderen, die naar 
het toilet gebracht zijn en er weer af geholpen willen worden, overkomt vaak 
hetzelfde.

 (R7) ‘(…) mijn moeder zit dan op somatisch, daar eh, zitten een paar hele bij-de-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 er af gehaald wordt. (…)ik  
had háást gezegd; het is ook ontmoedigings-beleid. 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!’

Andere bewoners die ook om hulp bij de toiletgang vragen, worden niet 
geholpen omdat hun toiletgang teveel tijd en personeelsinzet vraagt. Bedlegerige 
mensen en rolstoelafhankelijken die geen sta-functie (meer) hebben, worden tot 
de incontinenten gerekend. Dit betekent concreet dat sommige bewoners 
incontinent verklaard worden terwijl zij continent zijn, of deels continent. 

(R7) ‘En eh, die transfers werden steeds moeilijker en toen werd ze eigenlijk haast  
helemaal niet meer naar toilet gebracht… I. Hoe ging dat dan, als ze wel moest? R7.  
Ja, dan zeiden ze eigenlijk, eígenlijk, doet u het maar in uw broek. Daar kwam het  
eigenlijk op neer.’
(R5) ‘Dat vind ik heel kwetsend. Bij mensen die zich zelf niet meer naar het toilet  
kunnen begeven, en die de wens uiten… ‘Ja, ja’. Dan zeggen ze: ‘Doe maar in uw  
broek. 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.71’  

70� Reacties die (uitgezonderd het lang op hulp moeten wachten) passen binnen het incontinentiebeleid van 
Verpleeghuis X.

71� R5 bedoelt met ‘broek’ de inco.



(R3) ‘(…) ik zie dan dagelijks er wel zitten in die rolstoel, die wel aangeven dat ze naar  
toilet willen en dat ze vervolgens niet opgehaald worden’.  

Dit óntijdig72 incontinent verklaren van bewoners is voor leden van de 
Cliëntenraad een essentieel probleem waarvoor aandacht gevraagd wordt. 
Hierbij hoort ook de situatie van dementerende mensen die voelen dat zij naar 
het toilet moeten, zoekend door de gang lopen en het toilet niet kunnen vinden 
met alle gevolgen van dien. 
Is er voor leden van de Cliëntenraad een wáárdig gebruik van incontinentie-
materiaal denkbaar?

(R5) ‘Maar dat, ik denk dat het niet anders kan, maar, maar (stilte) 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 er is, dan ís dat zo.’
(R5)‘Dan is het heel goed om mensen door een inco de mogelijkheid te bieden dat ze  
zich dan gewoon, normaal presenteren. Dus het uiterlijk, de buitenkant. Ja, dat is zo.’

Waardig beleid gaat, in de optiek van de Cliëntenraadsleden, uit van het 
principe: 

(R5)‘Incontinentiemateriaal. Nee, tenzij…’ 
Incontinentie waar mogelijk voorkómen of uitstellen draagt naar hun ervaring 
fundamenteel bij aan behoud van waardigheid van bewoners. Een pro-actief 
beleid derhalve waarbinnen de waarde van continentie en de beleving van 
onwaardigheid van incontinentie serieus genomen wordt. Deze beleving is des te 
sterker wanneer vanuit het verpleeghuis niet àlles73 is ingezet om incontinentie 
zo lang mogelijk te voorkomen. 
Op het juiste moment incontinentiemateriaal inzetten kan binnen zo’n context 
vervolgens wél bijdragen aan waardigheid van de bewoner. Maar ook wanneer 
inco’s op het juiste moment worden ingezet, is blijvende aandacht nodig voor 
wat R5 noemt: ‘een gebrek’. Het probleem van ‘het vieze’, ‘het genante’, de 
onwaardigheidsbeleving en de gevolgen voor het sociale contact of de 
liefdesrelatie blijven een punt van aandacht en zorg. 
Door erkenning van beleving en betekenis van incontinentie als onwaardig 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. 

(R4)‘Waardig zou zijn als ze zo lang mogelijk gewoon naar het toilet gingen.’          
De betekenis van de toiletgang, óók als mensen gedeeltelijk of geheel 
incontinent zijn, blijft. De handeling op zich -naar het toilet brengen- drukt uit 
dat hun wens gehonoreerd wordt, dat ze als een volwassene bejegend worden en 

72� ‘Ontijdig’ in de zin van ‘te vroeg’, niet op het juiste moment. Wanneer alles gedaan is om incontinentie te 
voorkomen, is er een kantelmoment waarop de het gebruik van incontinentiemateriaal wel bij goede zorg hoort  
en de waardigheid van de bewoner ondersteunt.  

73� ‘Alles’ in de zin van incontinentiepreventie en zorgvuldig overleg met de bewoner en diens naasten. 



dat de waarde van continentie onderstreept wordt. Zelfs als mensen, eenmaal op 
het toilet, niet altijd kúnnen, blijft die betekenis gelden.       

(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.’  
(R1) ‘Het gaat denk ik ook om de handeling op zích. Dat, eh, als je daar wel iets aan  
doet, dan ben je op dat moment gewoon respectvol zórg aan het verlenen.’    
(R2) ‘Het is óók erg dat je afgewezen wordt.’  

Het beeld van roepende, wachtende, boze, gefrustreerde en zoekende74 bewoners 
ervaren de leden van de Cliëntenraad als een laakbare, onwaardige situatie. 
Laakbaar en onwaardig omdat hun kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de 
verzorging er pijnlijk door onderstreept wordt. Terwijl zij volgens de 
Cliëntenraad in wezen iets heel gewoons verlangen; naar het toilet geholpen 
worden.                                                                                

Zien
Bij het thema ‘zien’ horen diverse begrippen die veelvuldig in de interviews aan 
de orde komen. Begrippen als: ‘aandacht’, ‘horen’, ‘signaleren’, en ‘erbij 
betrekken’. Ik gebruik deze begrippen in deze paragraaf als verschillende 
manieren van zíen. Dit zíen gaat over hoe verzorgenden omgaan met bewoners 
en naasten. In wat leden van de Cliëntenraad hierover verhalen staat het primaire 
zorgproces centraal. Diverse leden van de Cliëntenraad geven voorbeelden van 
situaties waarin verzorgenden de bewoners of naasten onvoldoende zien in hun 
behoeften, emoties, afhankelijkheid of voorgeschiedenis als het gaat over 
(in)continentie. Achter de manier van kijken en handelen van verzorgenden zit 
het beleid van de instelling. Daarover is het een en ander gezegd in de vorige 
paragrafen. 
Over de individuele bewoner wordt door hun naasten gesproken in termen van 
een betrekking. Die ene bewoner is: ‘mijn geliefde’, ‘mijn vrouw’, ‘mijn 
moeder’ of ‘mijn vader’. De naasten willen vanuit hun intense betrokkenheid bij 
die specifieke mens, dat de zorg góed is.  

(R5) ‘(…) zo’n grúwelijke zaak vind 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 zíen van de bewoner begint bij het serieus 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 niet-communiceren 

74� Het zoekende gedrag van demente mensen die naar het toilet willen.



over het eigen gangbare beleid, wekt irritatie bij leden van de Cliëntenraad die 
hiermee geconfronteerd werden. Bij de moeder van R4 werd de informatie van 
de vorige zorginstelling, over haar continentiebehoud, terzijde gelegd. Omdat zij 
niet meer kon staan, werd ze bij binnenkomst incontinent verklaard zonder 
verdere toelichting.   

(R4) ( …)‘Dan denk ik ja, pak nou 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 áán wat je áángeleverd krijgt.’  
(R4) ‘Nou ja, wat ze in feíte zeiden:‘Dat dóen wij hier niet. Neem die onderbroeken  
maar weer mee naar huis. Alles is hier eh, met incontinentiemateriaal’. Dat is mij  
verteld nou, dat zal dan het beleid wel zijn, denk ik. Voor mensen zoals mijn moeder.' 75

 De moeder van R7 had bij binnenkomst in het verpleeghuis nog wel een sta-
functie, maar tot frustratie van R7 werd de fysiotherapie, nodig om de sta-
functie te trainen en behouden, na een maand gestaakt. 

(R7) ‘Toen we hier kwamen kon ze stáán. Niet los, althans even, maar ze kon stáán, ze  
kon tot staan komen. I. Dus met een sta-lift… R7. Ja, dat noemen ze de ‘bea’ hier, zo’n  
ding, en daar kun je op zitten dan. Dat kon ze toen nog allemaal. (…) ze kon ook niet  
lopen, maar wèl stáán. (…) als je daar niet meer in investeert, dan is dat gauw weg.’

Hier werd het grote belang dat bewoners en naasten hechten aan behoud van de 
sta-functie en daarmee behoud van continentie, niet gezien. ‘Belang’ in de zin 
van waarde, betekenis. De moeder van R7 beleefde het verlies van haar 
continentie als uiterst pijnlijk. Ze bleef ook hardnekkig spreken over 
‘onzindelijkheid’ in plaats van ‘incontinentie’ en van ‘luiers’ of  ‘pampers’ die 
zij moest dragen. Toen zij eenmaal volledig incontinent was, vertoonde ze 
probleemgedrag door ’s nachts, wanneer verzorgenden niet snel genoeg kwamen 
als ze belde, met ontlasting in de inco te gaan ‘smeren’. Gedrag dat na verloop 
van tijd, toen dit probleem onoplosbaar leek76, leidde tot de conclusie van het 
merendeel van het team van verzorgenden dat mevrouw naar de afdeling Psycho 
Geriatrie moest. Volgens R7 werd in de situatie van haar moeder 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. De context van het probleem gedrag van de 
moeder van R7 en haar voorgeschiedenis werden hier niet gezien. 

(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 PG)77 zou moeten omdat ze dat een teken van dementie vonden… nou, mijn moeder  
was écht niet dement. Die was gewoon tóp-baldadig.’ 
(R7)’Maar het kan natuurlijk een uíting zijn (…) van frustratie. Want ik vroeg, ook bij  
het stukbijten van die pyjama’s: ‘Waarom doe je dat?’ ‘Nou’, zei ze: ‘Omdat ik het kán.  

75� Met ‘mensen zoals mijn moeder’ bedoelt R4 mensen die rolstoelafhankelijk zijn en geen sta-functie meer 
hebben. Dat wil zeggen: even met hulp kunnen staan, wat de toiletgang aanzienlijk vereenvoudigt.

76� Na diverse maatregelen werd besloten om mevrouw een speciale pyjama aan te trekken waardoor ze niet bij  
de inco zou kunnen komen met haar hand.

77� Aanduiding die R7 gebruikt is door JvdK vervangen door het anonieme PG



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… ‘ 

In de beginfase, de periode waarin bij bewoners verslechtering van de 
continentie optreedt, wordt in de beleving van sommige Cliëntenraadsleden met 
een beperkte blik gekeken door verzorgenden en de verpleeghuisarts. De focus 
ligt op het puur somatische aspect78 en het ‘oplossen’ van het probleem van 
(beginnende) incontinentie en niet op de vraag welke mogelijke oorzaken ten 
grondslag liggen aan incontinentie die zich voordoet. Bij diverse oorzaken is het 
mogelijk om met zorgvuldig beleid continentie te behouden. Medische 
controles, gericht op de somatische aspecten die (kunnen) meespelen, zijn op 
zich belangrijk. Het uitsluitend daarnaar kijken is hier het problematische. Wat 
(beginnende) incontinentie betekent wordt niet gezien evenals de mogelijkheden 
die er zijn om incontinentie te voorkomen, beperken of uitstellen. Met de 
vanzelfsprekende inzet van incontinentiemateriaal wordt voorbijgegaan aan de 
waarde van continentie voor mensen en de als zeer verdrietig beleefde situatie 
van incontinentie.  

(R5) ‘En natuurlijk kijken ze allerlei dingen na en zo. Kijkt of ze geen verzakking heeft,  
kijkt naar haar motoriek, dat is natuurlijk óók belangrijk.’
(R8) ‘(…) alles gericht op het dat je overgaat naar incontinentie.’

Zíen in de zin van: signaleren en gedrag van (demente) bewoners interpreteren, 
zodat zij op tijd naar het toilet begeleid worden, gebeurt onvoldoende in 
Verpleeghuis X. Hoewel ook R5 beseft dat verzorgenden onder tijdsdruk staan, 
blijft het een gegeven dat hem hoog zit.      

 (R5) ‘Maar ja, goed, maar zo’n signaal, wat ik dus zag, dat kunnen die verzorgsters  
toch óók zien? R6. D’r zijn er te weinig. R5. Hm? R6. Er zijn er te wéinig. R5. Ja, weet  
ik wel, maar dat kan ik toch wat moeilijk accepteren.’   
(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. En dat wás het ook. En dan kón ze dus, met hulp,  
gewoon nog plassen (…)’ 

Onder ‘signaleren’ verstaat de Cliëntenraadsleden zorgvuldig observeren van 
een bewoner, 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 verzorgende 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 ík wel even, maar ja, dat kan ik natuurlijk niet  
doen.’                                                                                             

78� In de zin van: uitsluiten van ziekten (zoals blaasontsteking) of aandoeningen (zoals een verzakking)



R5 introduceert de parallel ‘moeder en kind’ waar het zindelijkheidstraining 
betreft.79 Punten van vergelijking tussen moeder en kind met de 
verpleeghuisbewoner zouden moeten zijn: de liefdevolle betrekking, de 
afstemming op het verbale en non-verbale 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.’  
(R5)’…zoals we met onze kinderen omgaan. Dan heb je wel een model dat je inzicht  
geeft.’                                                                                                                 

Dit gerichte kijken naar die ene bewoner en de situatie waarin die zich bevindt, 
voorkomt missers zoals een vermeend afstemmen op ‘de wil’ van de bewoner. 
De specifieke situatie van de Alzheimer patiënt wordt in dit opzicht niet goed 
gezien. Het juiste moment van hulp bij de toiletgang is hier belangrijk; 
signaleren dat mevrouw onrustig loopt te zoeken naar het toilet. En het logische 
moment van de toiletgang; zoals voor het eten, voor het naar buiten gaan.

 (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 waarin gesteld wordt dat 
altijd aan de bewoner zelf gevraagd moet worden wat hij of zij wil. Dat is een 
respectvol uitgangspunt, maar voor de toiletgang lijkt het niet op te gaan. Er is 
de praktijk waarin diverse bewoners hun ‘wil’ heel duidelijk en niet mis te 
verstaan uiten; zij vragen om hulp bij de toiletgang, of roepen om hulp. 
Sommigen worden zichtbaar en hoorbaar boos als die hulp lang op zich laat 
wachten. Op hun ‘wil’ wordt niet afgestemd. 
De algemene regel van altijd aan de bewoner vragen wat hij of zij wil, gaat ook 
voorbij aan de specifieke situatie van bewoners van wie sommigen hun wil 
helemaal niet kunnen uiten. Die wil kan alleen geïnterpreteerd worden uit hun 
gedrag of door ervaringen van naasten serieus te nemen. 

(R5) (…) ‘dat is toch de sfeer, als mevrouw wil of zèlf zegt ik wil, maar nee, ze zegt  
niks.’
(R5) ‘(…) ze wordt onrustig… zij had dus het ónvermogen  en ik denk ook dat is niet bij  
iedereen hetzelfde, het ónvermogen om te zeggen tegen een volstrekt vreemde: Ik moet  
plássen, wil je mij even de wc (…) dat kón ze niet.’ 
(R3)‘En mensen geven heel veel verschillende signalen af, hè. 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.’ 

79� Deze parallel komt in het diepte-interview 5x meer of minder expliciet  aan de orde. 



Voor andere bewoners geldt dat zij iets anders uiten dan wat zij werkelijk 
bedoelen. In de overdrachtspapieren van de moeder van R4 én door R4 zelf 
werd gemeld dat mevrouw op elke vraag steevast ‘nee’ zegt, terwijl ze ‘ja’ 
bedoelt.    

 (R4)‘Als je vraagt, mevrouw wilt u dit of dat of dat? Dan zegt ze ‘nee!’ Alles per  
definitie ‘nee’. Als je zegt, Kóm, we gaan zus of zo, of zo, we gaan een spelletje doen,  
dan vindt ze dat leuk en ze geniet ervan. Nou en toen ik daarmee aankwam was het van,  
ja, maar, zo zijn wij niet, zo gaat het hier niet, wij vragen het altijd aan de patíënt.’ 

Sommige leden van de Clëntenraad geven voorbeelden van niet-zien, die ze 
‘beroepsdeformatie’ noemen. Voorbeelden die illustreren dat het 
verzorgendenperspectief soms prevaleert boven het bewonersperspectief. Op de 
wc deur staat duidelijk dat daar de wc is maar voor dementerende bewoners is 
dat ontoereikend om het toilet adequaat te kunnen 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, daar zit toch nog iets ànders  
tússen.’ 

Het traag of helemaal niet reageren op het roepen van bewoners komt soms 
doordat een verzorgende druk bezig is met een andere bewoner of 
werkzaamheid. Maar het roepen kan vaak niet gehoord worden omdat in 
Verpleeghuis het verzorgende personeel gelijktijdig pauzeert. De ruimte waar 
gepauzeerd wordt is zó ver van de afdelingen verwijderd dat eventueel roepen 
van bewoners niet gehoord kan worden. 

 (R2) ‘ Dat is té ver weg. R4. Ik kan het je laten zien, dat is véél te ver weg.’
(R4) ‘Ik vind dat echt een makke. R3. Ik óók! R4. Het feit dat ze niet alarm kunnen  
slaan.’                                                                                               

R3 bepleit, mede vanwege dit soort praktijksituaties, een perspectiefwisseling 
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 gezíen 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 dat wel gebeurt.

 (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 tegen  
kunnen zeggen: ‘Gut, ik zit erover in dat ze (…) Dat ze dat snápt. Dat ze dat ook  
áánhoort, ja. Nou, dat is teveel gevraagd.’  
(R7) ‘Ik kreeg zelfs dit keer een complimentje tijdens het gesprek. Die arts zei dat ik zo  
trouw was! Ja! Ik denk, hè. Ja, vond ik wel bijzonder’. 
(R5) ‘Die wist ‘t precies, kon alles, tot en met: ‘Wat hebt u leuke truitjes gekocht voor  
uw vrouw’. Al dat soort dingen.’

Er zijn diverse voorbeelden van goede, weldadige aandacht van verzorgenden, 
voor zowel de bewoners als voor hun naasten. Voorbeelden waarin wèl gezien is 
wat nodig is en goed-doet.



(R3) ‘En dan breng je je vader hier… Ik werd heel vriendelijk opgevangen, en wij  
moesten nog een paar keer heen en weer rijden en dan kom je terug en dan staat ie  
daar op z’n pantoffels sinasappels 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 (naam), gaat u mee? Gaan we  
eventjes naar de badkamer. Ik moet u even helpen’. R8. Dat is mooi.’

Die vorm van attente aandacht waarbij zowel bewoners als hun naasten het 
gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt, dat hun visie ertoe doet, dat ze 
gezíen worden in al hun vertwijfeling, verdriet en onmacht, maakt een wereld 
van verschil. 

(R7) ’(…) als je het idee hebt dat mensen eh, wél alle zorg bieden, er écht voor gáán, ik  
denk dat je dan zelf op een gegeven moment ook makkelijker kunt accepteren dat het  
echt niet meer gaat. Je zou kunnen zeggen dat, dan, dan, je wordt,  je gaat mee, méér  
mee, in het proces (…)’ 
(R7)’Als je ziet dat er echt wel eh, goéd over nagedacht is en je bent betrokken, men  
heeft het erover gehad en alles is geprobeerd, ja, dan kijk je d’r zelf, denk ik, ook anders  
tegenaan’.  

Waar dat gebeurt, wordt het accepteren van situaties die bewoners en naasten 
eigenlijk liever anders zouden willen hebben, zoals bij het (in)continentiebeleid, 
wellicht ook gemakkelijker.

Onmacht
Bewoners, naasten, verzorgenden, en management van Verpleeghuis X, worden 
allen geconfronteerd met onmacht. Onmacht om het (in)continentiebeleid te 
wijzigen. Onmacht die op verschillende manieren speelt. Bewoners zijn 
onmachtig om de wijze waarop omgegaan wordt met hun continentie of 
incontinentie te beïnvloeden en veranderen naar hun wensen. Hun wensen, 
boosheid, frustratie en verdriet leiden niet tot wijzigingen in het 
(in)continentiebeleid. Bewoners zijn bovendien vaak onmachtig om hun 
beleving van verlies van continentie of hun incontinentie uit te spreken en te 
delen80. Gêne speelt daarbij een rol, onvermogen vanwege hun ziekte of 
handicap81 eveneens. Ook de vermeende onontkoombaarheid van incontinentie 
maakt dat zij zich hierover zwijgen. Naasten zwijgen eveneens vanuit de 
veronderstelling dat de incontinentie zich onvermijdelijk voordoet. Alleen bij 
actief navragen blijkt incontinentie van hun dierbare hen diep te raken. Maar de 
uiterlijke reactie is gelatenheid en berusting. 

(I)‘Zijn er andere naasten, 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…  

80� R7 duidt het probleemgedarg van haar moeder (met ontlasting smeren) als uiting van onmacht.

81� Bijvoorbeeld Alzheimer of afasie.



R5. Die zeggen dan wel: ‘Ik vind het vreselijk’. Ja, die hebben er ook hartstikke veel  
moeite mee.’                                                                                                                 

Naasten en Cliëntenraadsleden zijn onmachtig om te komen tot gesprekken met 
de professionals binnen het MDO omdat naasten in dat overleg niet welkom 
zijn. R5 duidt kunnen participeren binnen het MDO als (onder meer) het delen 
van niet-weten, wat ik interpreteer als: delen van onmacht. 
Ook met het management van Verpleeghuis X is geen communicatie tot stand 
gekomen over de als onwaardig ervaren (in)continentiezorg. 

(R5) ‘Op de één of andere manier kom je niet door.’                 
(R5) (…) ‘horen wat de therapeut van mijn echtgenoot vindt en ik wil ook horen, dat wil ik  
óók horen, als ze het níet weten. Ik wil het ook horen, en dat vind ik heel professioneel, dat  
je ook kunt en durft en wilt zegt: ‘Ik weet het níet, weet jij het wèl?’ En daar is het overleg  
voor. Op dat niveau, vind ik, als het een goed overleg is, moet het op die manier gaan.’  

Bij de verzorgenden nemen de Cliëntenraadsleden waar dat zij traag reageren op 
of geen gehoor geven aan het appèl82 dat op hen wordt gedaan door bewoners 
om de toiletgang vaker en adequaat te realiseren. Over de vraag of het 
voornamelijk onmacht of onwil is bij de verzorgenden, verschillen de 
Cliëntenraadsleden van mening. Ook over de vraag of verzorgenden oog hebben 
voor de beleving van onwaardigheid bij allerlei situaties rond (in)continentie bij 
bewoners, zijn de meningen verdeeld. 

(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.’ 
(I)‘Hoe is dat voor jullie? (kijkend naar de anderen) Herkennen jullie dit, voor jullie  
afdeling? Begrip? Onmacht? R6. Ja, ja. R5. Nou, zeker! R6. Nou, begríp zie ik eigenlijk  
niet… R5. Ja, dat is er wel, absoluut.’  

Alternatieven voor het vigerende (in)continentiebeleid, zoals de signaleringsstrip 
Salusion, die de Cliëntenraad heeft aangedragen bij bijvoorbeeld de 
verpleeghuisarts, zijn terzijde gelegd met als argument: ‘te duur’. 
Deze algehele onmacht die gecommuniceerd door alle betrokkenen van 
Verpleeghuis X rond het (in)continentiebeleid wordt vanuit de instelling steeds 
met eenzelfde argument verklaard: er is geen, of onvoldoende budget om meer 
verzorgenden in te zetten, of gespecialiseerde professionals,83 die nodig zijn bij 
een ander beleid. 
Ambivalenties binnen de Cliëntenraad cirkelen rond deze algehele onmacht. 
Sommigen hebben begrip voor het feit dat de arbeidsintensieve transfers naar 
het toilet gestaakt worden, maar onbegrip als mobiele bewoners niet naar het 
toielt begeleid worden. Ambivalenties leven bij alle leden van de Cliëntenraad 
over het feit dat de onmacht rond het (in)continentiebeleid bij diverse 
geledingen binnen de organisatie niet onderling gedeeld wordt. Daarnaast komt 

82� Het appèl van zoekende, wachtende en roepende bewoners om hulp bij de toiletgang.   

83� Bijvoorbeeld een continentiedeskundige, een deskundige op het terrein van Alzheimer of extra 
fysiotherapeuten die continentievaardigheden kunnen trainen en ondersteunen. 



de vraag op of  tijd- en geldgebrek ten diepste de omgang met (in)continentie 
verklaren. 

(R1) ‘Eigenlijk wéten we helemaal niet zeker of er geen tijd voor is, of dat het een soort  
gewenning is.’
(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.’  

Tijdsdruk bij verzorgenden is een factor die zeker meespeelt. Er is ongetwijfeld 
ook een tekort aan financiële mogelijkheden om die druk te verlichten door meer 
personeel in te zetten en het gewenste, waardige beleid te praktiseren. Leden van 
de Cliëntenraad hebben oog voor de druk waaronder het management van 
Verpleeghuis X staat. Druk die doorgegeven wordt tot op het niveau van de 
verzorgenden.  Tegelijkertijd kan en mag die druk volgens de Cliëntenraad niet 
een situatie laten voorbestaan die voor bewoners en hun naasten, maar juist ook 
voor verzorgenden onwenselijk is. 

(R6) ‘’t Is ook gebrek aan personeel!’ 84

(R5) ‘En dat betekent dat je ook eh, de consequentie moet trekken, het feit dat het  
menskracht kost. Er moet meer tijd zijn om erop te letten. Dat kost mens-kracht, dat kost  
geld. (…) het kost training (…)’    
(R6)’ Maar ja, dan praten we eh, over ten minste één verzorgende op drie bewoners, já…’  
(R7) ‘We kijken niet alleen maar naar onze eigen wens, of degenen waar we voor zijn. We  
kijken ook naar wat is haalbaar en eh, wat zou dat betekenen voor de verzorging zèlf. We  
proberen altijd brééd te denken. I. En hier bij zou je denken, dit zou voor verzorgenden zelf  
ook goed uitpakken? R7. Já! Die mensen vinden toch ook bepaalde dingen oneerbaar (…)’

In deze kluwen van onmacht lijkt het alsof alle betrokkenen daarvan op gelijke 
wijze slachtoffer zijn. Dat is natuurlijk niet het geval. De bewoners en hun 
naasten lijden verreweg het meest onder het huidige, als onwaardig beleefde, 
beleid. 
Als tijdgebrek en geldtekort niet ten diepste en uitsluitend de oorzaak zijn van 
het huidige beleid, wat is er dan nog meer aan de orde? De gangbare 
communicatie van onmacht vanuit de instelling, lijkt een excuus voor de 
onwenselijke zorgpraktijk bij (in)continentie maar gaat voorbij aan de 
wezenlijke basis van zorgen. 
Cliëntenraad leden signaleren dat sommige verzorgenden ‘het van nature 
hebben’. Daarmee doelen ze op aandachtig en zorgzaam kijken, waarbij de 
verzorgende afstemt op de bewoner (of de naaste) en zíet wat die nodig heeft. 
Dit honoreren van de beleving en betekenis van (in)continentie, in een context 
van aandachtige zorg, kost geen geld en niet veel tijd, maar het doet weldadig 
aan! Enkele verzorgenden zijn in staat zich te onttrekken aan de ‘doenerige 
cultuur’ die in een instelling kan heersen. Zij leggen daarmee ‘onmacht’ af en 
richten zich op de essentie van de zorg. Die essentie is de zorgbetrekking met de 
bewoner en diens naasten, gericht op welzijn en welbevinden. Zij begrijpen dat 
het verpleeghuis een woning is voor de bewoners en ze creëren met hun 

84� Deze opmerking herhaalt R6 een aantal keren.



aandacht en gezelligheid de sfeer van een woning. Dat biedt een context 
waarbinnen verder gezocht kan worden naar waardige zorg, ook als het gaat 
over (in)continentie. De onwaardigheid zien en de mensen erkennen in hun 
verdriet en onmacht maakt de teruggang naar incontinentie misschien iets 
makkelijker te dragen.

(R5)’Maar nogmaals, er zíjn erbij, die hebben het van nature. Die weten precies wat er  
is. Die eh, zíen 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.’ 
(R4)’Als er nog tijd is en ze geven die aandacht, nou dan gebeurt het wel. Maar het is  
heel persoonsgebonden, hoor. Want bepaalde mensen zie ik het voortdurend doen…’  

Daarnaast blijft de verzuchting van R5 gelden dat er kennelijk maatschappelijke 
verontwaardiging nodig is over (in)continentiebeleid in de ouderenzorg, voordat 
de samenleving bereid is hiervoor meer geld vrij te maken.  
8.2. Beantwoording probleemstelling
De probleemstelling luidt:
Welke betekenis heeft het huidige incontinentiebeleid van Verpleeghuis X voor de bewoners en  
hun naasten? 
1. Samenvatting van de beantwoording van de probleemstelling. 
Het huidige (in)continentiebeleid in Verpleeghuis X wordt door bewoners en 
naasten,85 op diverse aspecten geduid als onwaardig, vernederend en 
beschamend. Het niet-gezien worden in deze beleving van incontinentie en van 
de betekenis die de waarde van continentie(behoud) voor bewoners (en naasten) 
heeft, speelt daarbij een belangrijke rol.
Deze duiding van het beleid als onwaardig,86vernederend en beschamend omvat 
kort samengevat de volgende aspecten. Bij nieuwkomers in het verpleeghuis 
wordt aan de overdracht aangaande (in)continentie weinig aandacht geschonken. 
Er is geen oog voor de betekenis van continentie voor de nieuwe bewoner en de 
impact op diens kwaliteit van leven als niet zoveel mogelijk ingezet wordt op 
continentiebehoud. In de  beginfase van continentie naar incontinentie 
overheerst een afwachtende houding bij verzorgenden. Bewoners en naasten 
worden amper of niet geïnformeerd over het vigerende (in)continentiebeleid en 
overleg over zich voordoende problemen op dit gebied vindt amper plaats. In 
Verpleeghuis X wordt gehandeld vanuit bepaalde vooronderstellingen over 
incontinentie die niet houdbaar zijn.87 De benadering van incontinentie wordt 
door bewoners en naasten als mechanisch en instrumenteel ervaren. Voor de diep 
emotionele beleving van incontinent worden of zijn, is weinig tot geen aandacht. 
De zorgpraktijk van mensen die tevergeefs zoeken naar het toilet of  bewoners 

85� Het onderzoek betreft slechts een gering aantal naasten (leden van de Cliëntenraad), die de ervaringen van  
bewoners en enkele andere naasten in de interviews verteld hebben. 

86� Onder onwaardigheidsbeleving vallen deze woorden die in de interviews gebruikt zijn: (mens)onwaardig,  
vernederend en beschamend. 

87� Niet houdbaar in de zin van: door wetenschappelijk onderzoek achterhaald.



die soms langdurig roepen om hulp en wachten op hulp bij de toiletgang, wordt 
door bewoners en naasten als pijnlijk en vernederend beleefd.   
2. Uitwerking van de beantwoording van de probleemstelling
In het huidige beleid wordt bij binnenkomst van nieuwkomers weinig aandacht 
geschonken aan de overdracht door professionals buiten de eigen instelling en 
aan de ervaringskennis van de naasten. Nieuwe bewoners worden ingevoegd in 
het bestaande systeem waarbij de cognitieve en fysieke vaardigheden bepalend 
zijn voor het indelen bij continente of incontinente bewoners. Zo komt het voor 
dat iemand die (gedeeltelijk) continent binnen komt in Verpleeghuis X toch 
incontinent verklaard wordt.88 Vervolgens wórdt iemand ook in korte tijd 
incontinent. 
Bewoners en naasten bemerken amper ‘beleid’ in de beginfase. Een passieve 
houding van verzorging en andere professionals (verpleeghuisarts, 
fysiotherapeut, incontinentiespecialist) en gebrek aan communicatie over 
continentie en incontinentie valt op. Er worden weinig tot geen pogingen 
ondernomen om bewoners actief continent te houden. Fysiotherapie om de voor 
rolstoelafhankelijke  bewoners zo belangrijke stafunctie te behouden wordt na 
korte tijd gestaakt bij de moeder van R7. Uit de dagelijkse zorgpraktijk leiden 
bewoners en hun naasten af wat -kennelijk- het beleid is in deze beginfase. Dat 
stilzwijgende beleid houdt in: bewoners die zelf het toilet kunnen vinden en 
gebruiken zijn continent. Bewoners die rolstoelafhankelijk zijn maar een kort 
moment kunnen staan, worden naar het toilet geholpen. Mensen die bedlegerig 
zijn of rolstoelafhankelijk zonder sta-functie, krijgen incontinentiemateriaal of 
een katheter. Bewoners die dementeren en zoekend naar een toilet door de gang 
dwalen, worden (meestal) niet naar het toilet begeleid. Wanneer deze 
dementerende mensen verschijnselen van incontinentie vertonen, krijgen ze, 
vaak zonder voorafgaand overleg met de naasten, incontinentiemateriaal. Bij 
deze hele wijze van doen in Verpleeghuis X leven enkele vooronderstellingen 
over incontinentie die door wetenschappelijk onderzoek inmiddels als 
onhoudbaar zijn verklaard, maar het (in)continentiebeleid in het verpleeghuis 
nog steeds sturen. Een opvallende vooronderstelling is dat demente mensen al 
vrij snel en onontkoombaar incontinent worden. In de eindfase van dementie is 
incontinentie inderdaad onontkoombaar, maar in de beginfase en zelfs wanneer 
de dementie verergert, is met zorgvuldig beleid incontinentie vrij lang uit te 
stellen. Een andere vooronderstelling is dat incontinentiemateriaal voor 
bewoners prettiger is dan gedoe en gesjor met tilliften en dergelijke om hen naar 
het toilet te brengen. 
Vanaf het moment dat een bewoner incontinent verklaard is door de 
verpleeghuisarts, wordt binnen Verpleeghuis X ingezet op het optimale 
incontinentiemateriaal89 en zijn er regelmatige somatische controles door de 

88� Zoals gebeurd is bij de moeder van R4.

89� Het streven naar inzet van kwalitatief hoogwaardig materiaal is op zich prijzenswaardig. Het punt van kritiek  
geldt de instrumentele benadering waarin voorbijgegaan wordt aan de betekenis van incontinentie en het moeten 



verpleeghuisarts. Dit beleid, dat voornamelijk gericht is op íncontinentie wordt 
door de leden van de Cliëntenraad, als naasten van een aantal bewoners, ervaren 
en benoemd als een soort fabrieksmatige aanpak. Een benadering die beleefd 
wordt als afstandelijk, mechanisch, systemisch en geregisseerd. Zaak gericht en 
niet mens gericht. 
Het ‘probleem’ incontinentie wordt ‘verholpen’ met materialen die volgens een 
goed planbaar schema  worden verstrekt. Waar incontinentie ter sprake wordt 
gebracht bij verzorgenden, op initiatief van bewoners of naasten, wordt de 
problematische kant daarvan door verzorgenden regelmatig verkleind of 
ontkend. Hierdoor blijft de intens verdrietige beleving van incontinentie uit 
beeld en onbesproken. Het overslaan van de beginfase waarin continentiebehoud 
wellicht nog mogelijk was, is en blijft een zeer pijnlijk gegeven voor bewoners; 
een gegeven dat acceptatie van incontinentie ernstig belemmert. De eigen 
onmacht om invloed uit te oefenen op de hele gang van zaken en daarbij het 
sterke besef  bij bewoners van afhankelijkheid van anderen, bemoeilijken 
acceptatie van de situatie eveneens. De genoemde zakelijke, afstandelijke 
benadering van incontinentie en de ontkennende houding van het zorgpersoneel 
-er is helemaal geen probleem- verergert deze beleving. Wat het voor oude 
mensen betekent om steeds weer verschoond te moeten worden, valt geheel 
buiten de aandacht van verzorgenden. Dat medische controles die alleen gericht 
zijn op beperken van risico’s van incontinentie als krenkend ervaren kunnen 
worden omdat er geen aandacht is en was voor het voorkómen van incontinentie 
en de onwaardigheidsbeleving, lijkt buiten het blikveld van de arts te vallen. Het 
feit dat er geen aandacht is voor de beleving van incontinentie bij bewoners en 
hun naasten, verzwaart de last; het verdriet, de gêne, de boosheid en de frustratie 
rond incontinentie.90 
Bewoners bemerken dat zowel het gegeven dat zij incontinent zijn, als het 
lekken van het materiaal en de stank die onvermijdelijk is, hun sociale contacten 
negatief beïnvloeden. Ook dit is een uiterst moeilijk aspect van de beleving van 
onwaardigheid. 
Voor demente bewoners geldt deze onwaardigheidsbeleving gedeeltelijk op een 
andere wijze. Bij beginnende incontinentie kan een demente bewoner gêne 
ervaren bij urineverlies of doorlekkend incontinentiemateriaal. In een latere fase 
is de beleving van onwaardigheid bij dementerende mensen afwezig maar vooral 
bij de naasten sterk aanwezig. Zo sterk dat daarbij gesproken wordt over ‘lijden’ 
aan deze onwaardigheid. Een beleving die eveneens meerdere lagen heeft. Dit 
lijden van de naasten heeft betrekking op het gewaarworden dat de relatie, die 
door de dementie al drastisch verandert, met incontinentie van de dierbare onder 
druk staat. De incontinentie wordt als afschuw-wekkend ervaren. Houden van 

gebruiken van deze materialen.  

90� In Verpleeghuis X is veel ‘aandacht’ voor incontinentie, alleen is die aandacht, in de beleving van bewoners  
en naasten vaak verkeerd gericht (materiaalfocus) of gereduceerd (beperkt somatisch onderzoek)   



een incontinente partner wordt moeilijk vanwege afkeer en afschuw van het 
vieze van incontinentie. 
Het moeten verschonen van een incontinente partner voelt als erg onwaardig. 
Onwaardigheid die op diverse manieren ervaren wordt. Het zien en ruiken van 
de bevuilde inco, het moeten uittrekken van de kleding en die inco en het 
schoonmaken, plus de gewaarwording dat zij, de eigen partner, al deze 
handelingen zonder enige gêne ondergaat, voelt als onwaardig.91  De 
ontkennende houding van de verzorgenden92 van deze beleving van de 
viezigheid van incontinentie, vergroot het leed en het verdriet. 
Sommige Cliëntenraadsleden hebben gemerkt dat bij naasten van de bewoners 
een zekere gelatenheid heerst, ingegeven door de vooronderstelling dat 
incontinentie in deze levensfase onontkoombaar is. Onder deze gelatenheid zit 
echter een sterk beleefd verdriet, dat alleen geuit wordt wanneer daar actief naar 
gevraagd wordt. 
Bij bewoners op de afdeling Somatiek is de eigen beleving van bewoners van 
incontinentie veel sterker aanwezig dan bij bewoners van de afdeling Psycho 
Geriatrie. Cliëntenraadsleden wijzen op praktijksituaties waarin bewoners die 
incontinent verklaard zijn toch de verzorging roepen en vragen om begeleiding 
bij toiletgang. Verzoeken die niet ingewilligd worden. Bewoners die met hulp 
van de verzorging naar het toilet kunnen gaan, moeten vaak lang wachten 
voordat die hulp geboden wordt. Dat leidt tot extra frustratie, boosheid, onmacht 
en soms komt de hulp ‘te laat’. Ook mensen die naar het toilet gebracht zijn, 
moeten vervolgens soms lang wachten voordat zij van het toilet afgeholpen 
worden. Deze beleving van afhankelijkheid, er kennelijk niet toe doen als mens, 
niet gehonoreerd worden in normale wensen, leidt tot sterke gevoelens van 
boosheid, vernedering en onwaardigheid. 
In een aantal gevallen zullen bewoners wellicht de voorkeur geven aan het 
gebruik van inco’s boven de inspanningen om hen naar het toilet te brengen. Het 
is het echter van groot belang dat met de bewoner zèlf de mogelijkheden en 
wensen worden besproken. Het is aan de bewoner om af te wegen of de waarde 
van continentie voor hem belangrijker is dan de last van ‘sjorren’ ten behoeve 
van de toiletgang. 
De betekenis van het incontinentiebeleid van Verpleeghuis X voor bewoners en 
hun naasten, gaat veel verder en reikt veel dieper dan door de Cliëntenraad 
aanvankelijk werd verondersteld. Bij de aanvang van dit onderzoek, werd door 
de Cliëntenraad met name het overslaan van de beginfase, waarin een preventief 
beleid mogelijk is, als ‘onwaardig’ voor de bewoners aangemerkt. Gaandeweg 
het onderzoek is duidelijk geworden dat de onwaardigheidsbeleving van 
bewoners èn naasten voorkomt in zowel de beginfase als in de incontinentiefase. 
Die onwaardigheidsbeleving blijkt op diverse wijzen samen te hangen met 

91� Dit is hoe R6 het verschonen van zijn partner ervaart. 

92� Door R5 ‘klein-maken’ genoemd.



schaamte, gevoelens van er-niet-toe-doen, niet gezíen worden, afhankelijkheid, 
afstandelijke bejegening, gebrek aan communicatie en afstemming, onmacht en 
alleen gelaten worden in de diep emotionele beleving. 
In die situaties dat incontinentie werkelijk onontkoombaar is, heeft 
incontinentiemateriaal de functie de waardigheid van een bewoner te 
ondersteunen door deze voor ongewenst en beschamend verlies van urine of 
ontlasting te behoeden. Het ‘juiste moment’ voor de inzet van 
incontinentiemateriaal is wanneer op preventief gebied alles is geprobeerd, 
voorkómende maatregelen niet meer helpen en als goed overleg met de bewoner 
en de naasten tot een gedeeld besluit leidt. Dan is helpen aanvaarden van het 
onvermijdelijke geboden, in een liefdevolle context van begrip voor het verdriet 
bij verlies van continentie en bij gevoelens van onwaardigheid. 
Maar ook wanneer incontinentiemateriaal gebruikt wordt, is begeleiden naar het 
toilet een handeling die de waardigheidsbeleving van de bewoner kan 
ondersteunen.93 Blijvende aandacht is nodig voor de beleving van de 
incontinentie bij die bewoner en diens naasten. 
8.3. Discussie
Beperkingen van het onderzoek:
Het onderzoek is door slechts één onderzoeker gehouden. Er was derhalve geen 
tweede persoon die het hele onderzoeksverloop van binnenuit kon kritiseren en 
controleren. 
Van de tien Cliëntenraadsleden waren twee leden, beiden van de afdeling 
Dubbelproblematiek, niet in staat mee te doen in de interviews. Daardoor 
ontbrak helaas de inbreng van de afdeling Dubbelproblematiek. 
Bij de twee focusgroepinterviews mislukte de geplande video opname waardoor 
observerende notities achteraf niet gemaakt konden worden.94 
De vooraf opgestelde vragenlijst kon slechts in beperkte mate worden aangepast 
tussen het diepte interview en de beide focusgroepinterviews. De reden daarvan 
is dat de interview data nog onvoldoende uitgewerkt waren om de vragen voor 
een volgend interview95 gericht aan te passen. 
Beleving en betekenis van het (in)continentiebeleid is alleen vanuit het 
perspectief van de leden van de Cliëntenraad vernomen. Het omgaan van 
verzorgenden met (in)continentie van bewoners en hun beleving en duiding 
daarvan is niet onderzocht vanwege de beperkte tijd en setting voor het 
onderzoek. Ook het management perspectief ontbreekt om die reden.  
Om aan de beperkingen qua validiteit tegemoet te komen, is feedback gevraagd 
van de Cliëntenraad, hebben medestudenten kritisch meegelezen en heeft een 
tweede kritische lezer het hele verslag op consistentie gelezen. 96 Aan de 

93� Ook hier geldt: afstemmen met de bewoner. 

94� Naast de compact video werd een voice recorder gebruikt die wel goed werkte. 

95� De krappe tijds planning van de interviews werd medebepaald door geplande vakanties van de respondenten.

96� Zie p. 18 ‘validiteit’



beperkingen qua perspectieven kan alleen vervolgonderzoek tegemoet komen, 
zoals onder ‘relevantie’ wordt genoemd.
Discussie
Mensen die in een verpleeghuis wonen, doen dat niet uit vrije keuze. Ze zijn 
doorgaans op leeftijd en hebben een ziektegeschiedenis die verpleeghuiszorg 
noodzakelijk maakt. Ze komen het verpleeghuis binnen met een eigen 
levensverhaal, vanuit een eigen sociale context en soms met eerdere ervaringen 
van ‘zorg’ in de thuissituatie of in een andere instelling. Alle bewoners hebben 
met elkaar gemeen dat zij gezondheid, vitaliteit, mobiliteit, zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid hebben moeten inleveren. Dat zijn ervaringen van verlies en 
een vaak moeizaam proces van aanvaarding van de nieuwe situatie die 
gekenmerkt wordt door broosheid, afhankelijkheid en de confrontatie met de 
eindigheid van het leven. 
In een verpleeghuis gelden andere regels, andere verhoudingen en posities; het 
wordt vaak ervaren als een andere wereld, maar het meest lastig en 
confronterend is het meemaken en zien van zoveel kwetsbaarheid en leed in de 
ouderdom. Goede zorg in zo’n context gaat de confrontatie die bewoners opdoen 
niet uit de weg, maar erkent de last van ziekte en verlies en staat stil bij de 
ervaren pijn daarvan. 
Verhuizen naar een instelling betekent over het algemeen verhuizen naar een 
plek die de laatste woonplaats is. Veel van wat mensen in de ouderdom 
overkomt is tragisch, onontkoombaar en onverhelpbaar. Wanneer mensen in het 
verpleeghuis geconfronteerd worden met nieuwe tragische ervaringen waarin zij 
zich moeten schikken, terwijl die ervaringen níet onontkoombaar zijn, leidt dat 
tot verzet en verdriet. Op dit terrein, van de niet per definitie onontkoombare 
dingen, speelt de thematiek van incontinentie. Incontinentie is in veel gevallen 
bij verpleeghuisbewoners wel degelijk te voorkomen of uit te stellen. Het valt 
niet op voorhand onder het onverhelpbare van de ouderdom. 
De voornaamste reden om de aandacht te vestigen op incontinentie preventie is 
het besef dat incontinentie diep ingrijpt in de beleving van de eigen waardigheid 
van een bewoner. Incontinentie leidt tot een intens verdrietige beleving van 
verlies van waardigheid en veroorzaakt in die zin geestelijk lijden. 
In het onderzoek is duidelijk geworden dat deze intens verdrietige beleving zich 
zowel bij de bewoner van het verpleeghuis als diens naasten kan voordoen. 
Verlies van waardigheid, onwaardigheidsgevoelens, vernedering en schaamte 
spelen op verschillende wijzen bij zowel bewoners als naasten. Het is een 
meervoudige, gelaagde ervaring. Onder ‘Resultaten’ en ‘Beantwoording 
probleemstelling’ is die gelaagdheid in beeld gebracht, evenals de diverse 
belevingen en duidingen van onwaardigheid. ‘Onwaardig’ wordt zowel als 
kwalificatie gebruikt voor het incontinentiebeleid in Verpleeghuis X, als voor de 
bejegening van het verzorgend personeel rond deze thematiek.97 Onwaardig 

97� Meso-niveau van de instelling.



wordt gebruikt voor de eigen beleving van bewoners van het verlies van 
toiletvaardigheden en het overgaan naar incontinentie.98 Het wordt ook gebruikt 
door naasten bij het moeten aanzien van de dierbare die geconfronteerd wordt 
met dit beleid, deze bejegening en het verlies van continentie. De waarneming 
van de dierbare met een inco wordt onwaardig genoemd door naasten met name 
wanneer het ontijdige incontinentie betreft. Het zelf moeten verschonen van 
zo’n inco wordt als onwaardig geduid door één respondent, samenhangend met 
het gegeven dat de dementerende partner zelf geen enkele beleving meer heeft 
van het ondenkbare van de handeling van verschonen in het ‘normale’ leven. De 
zorgpraktijk van oude mensen die om hulp vragen bij de toiletgang waarbij zij 
soms lang moeten wachten of waarvoor zij niet in aanmerking komen omdat zij 
bij de incontinenten gerekend worden, wordt door bewoners en naasten als 
onwaardig ervaren en geduid. Tenslotte wordt onwaardig als omvattend 
betekenisgevend woord gebruikt voor de hele zorgpraktijk rond (in)continentie. 
Het opdiepen van de beleving en betekenis van onwaardigheid, gevat in de vier 
besproken thema’s die als diverse invalshoeken het ervaren problematische van 
incontinentie laten zien, vormt een (bescheiden) bijdrage aan nog niet veel 
voorhanden kwalitatief wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. 
Deze ervaringen van bewoners en naasten zijn van belang omdat zij een 
specifiek perspectief inbrengen, het perspectief van diegenen die direct 
afhankelijk zijn van de zorg, (bewoners) respectievelijk in aanraking komen met 
de zorg. (naasten) Dit perspectief is nog slechts in geringe mate ingebracht als 
thema binnen kwaliteit van leven discussies, de beleving van waardigheid en bij 
kwaliteitsmetingen binnen de instellingenzorg. 
De opbrengsten van dit onderzoek sluiten in die zin aan bij het kwantitatieve 
onderzoek naar incontinentie van dr. Van Houten.99 Het ‘lijden’ van bewoners 
aan incontinentie waarover hij spreekt in het voorwoord van zijn dissertatie 
wordt (nogmaals, op zeer beperkte schaal) uitgediept en ontrafeld in dit 
kwalitatieve onderzoek.  
In het theoretische deel van het onderzoek100 is ‘Zorgethiek’ als relatief nieuwe 
en specifieke benadering van de gezondheidszorg als uitgangspunt genomen. Ik 
leg de resultaten van het onderzoek, in het onderstaande deel van de discussie, 
naast de kenschets van Zorgethiek. 
Prof. dr. A.van Heijst noemt goede zorg: ‘Het behoeden van waardigheid van 
bezeerde en lijdende mensen’ 101 In die omschrijving is zorgen een fundamenteel 

98� Micro-niveau van de instelling

99� Van Houten, P. (2008) The relation between incontinence, toileting skills and morbidity in nursing homes. 
Paul van Houten: Amsterdam.

100� Theoretisch deel: p. 7 vv.

101� Goede zorg, vanuit zorgethisch perspectief. Van Heijst, A. (2005) menslievende zorg. Een ethische kijk op  
professionaliteit. Klement: Kampen. p.14.



morele onderneming. Het terugbrengen van de zorgsector op haar oorspronkelijk 
ethische grondslag, is een belangrijke doelstelling van Van Heijst102. Vooral bij 
de ouderenzorg is zichtbaar dat zorgen geen ander doel heeft dan 
medemenselijkheid betonen en oude mensen zo waardig mogelijk begeleiden in 
hun laatste levensfase. Gerichtheid op medemenselijkheid en het overeind 
houden en ondersteunen van menselijke waardigheid is de focus van de zorg in 
het primaire zorgproces in instellingen. 
Op het gebied van (in)continentie ervaren bewoners en naasten in Verpleeghuis 
X regelmatig een tekort aan aandacht voor de beleving van menselijke 
waardigheid en het verlies van waardigheid bij (toenemende) incontinentie. De 
waarde van continentie en daarmee verbonden het belang van continentiebehoud 
wordt over het algemeen niet gezien. De beleving van de wijze van omgang met 
incontinentie valt eveneens vaak buiten de waarneming van verzorgenden en 
andere professionals. Door het veronachtzamen van deze beleving en betekenis 
in het zorgend handelen op dit gebied, is er een risico dat de zorg in plaats van 
lijden verzacht of verlicht, juist leed toevoegt aan bestaand leed.103 Hierbij zijn 
enkele kanttekeningen noodzakelijk. Als eerste: er is geen twijfel over de goede 
intenties en de inzet en inspanningen van verzorgenden in Verpleeghuis X. Over 
het algemeen zijn leden van de Cliëntenraad te spreken over de zorgpraktijk en 
de bejegening van hun dierbaren en ervaren bewoners zelf  ‘de zorg’ ook als 
goede zorg. Maar niet op het terrein van (in)continentie. Een tweede 
kanttekening is dat verzorgenden niet afgerekend kunnen en mogen worden op 
de zorgpraktijk rond (in)continentie. Zij voeren het beleid van de instelling uit; 
een beleid dat bovendien in de beginfase onhelder is en verzorgenden in situaties 
van grote werkdruk eigen prioriteiten laat stellen waarbij bijvoorbeeld de 
toiletgang sneuvelt. Een derde kanttekening is: verzorgenden proberen 
incontinentie voor bewoners te verzachten door niet moeilijk te doen over 
verschonen van inco’s en de viezigheid daarvan. Dat deze ontkenning zó 
uitwerkt dat het de beleving van onwaardigheid versterkt, is onvoorzien en 
onbedoeld. 
Dat de zorgpraktijk rond (in)continentie zich zo voordoet als op ervaringsniveau 
beschreven wordt in het onderzoek, heeft met diverse factoren te maken. Het 
(in)continentiebeleid van Verpleeghuis X wordt matig gecommuniceerd met 
bewoners, hun naasten en deels ook de verzorgenden. Met name in de beginfase, 
vanaf het moment dat een nieuwkomer in het verpleeghuis komt, is het 
onduidelijk welk beleid de instelling voorstaat. Met bewoners en naasten wordt 
hierover amper of niet gesproken. In de praktijk blijkt bij welke bewoners wel of 
niet tijd en energie gestoken wordt in continentiebehoud. Uit de zorgpraktijk 
moet afgeleid worden welke criteria daarvoor kennelijk gelden. Criteria die 

102� Ook de dominante neo-liberale visie op zorg heeft morele uitgangspunten zoals autonomie en 
(keuze)vrijheid.

103� Van Hijst, A. (2005) Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Klement: Kampen. p.28. 



volgens bewoners en hun naasten discutabel zijn. Communicatie over deze 
criteria op instellingsniveau is echter moeilijk. Bewoners en naasten 
ondervinden weerstand vanuit de organisatie om hierover in gesprek te gaan. 
Wanneer een bewoner incontinent is (of incontinent verklaard omdat begeleiding 
bij de toiletgang te arbeidsintensief is geworden) gaat een systeem in werking 
dat als fabrieksmatig ervaren wordt door bewoners en naasten. Hierbij wordt 
vermoeden geuit dat de incontinentie voor de instelling misschien veel beter 
uitkomt, gemakkelijker is dan continentie en inzet op continentiebehoud. Enkele 
verschoonrondes per dag zijn immers voorspelbaar en planbaar. Tegelijkertijd 
beleeft een bewoner de incontinentie vaak als een groot verlies en verdriet. Dat 
verlies en verdriet wordt wellicht niet opgemerkt juist vanwege het gemak van 
incontinentie van bewoners voor de instelling. Een factor die daarmee 
verbonden is: er wordt binnen Verpleeghuis X stilzwijgend vanuit gegaan dat het 
gebruik van inco’s ook voor de bewoners zelf prettiger is. Een vooronderstelling 
die maar ten dele waar is. Sommige bewoners zullen wellicht de voorkeur geven 
aan incontinentiemateriaal of een katheter omdat de transfers naar het toilet door 
hen zelf als te belastend worden ervaren. Anderen geven, ondanks ongemak bij 
transfers, de voorkeur aan de toiletgang. In Verpleeghuis X zijn geen concrete 
situaties genoemd van bewoners die inco’s prevereren.104 Er zijn wel diverse 
voorbeelden van bewoners die vragen om begeleiding bij de toiletgang, maar 
niet geholpen worden omdat zij tot de incontinenten gerekend worden. Ook zijn 
er voorbeelden van het lang uitblijven van hulp, waardoor de motivatie bij 
bewoners om continentie te behouden, ondermijnd wordt door frustraties rond 
‘wachten’. De vooronderstelling -voor bewoners zijn inco’s prettiger dan 
moeizame transfers- kan eenvoudig getoetst worden door het aan bewoners zelf 
te vragen. Of, in die situaties dat bewoners hun wensen en voorkeur moeilijk of 
niet kunnen uiten, aan hun naasten. 
Behalve deze vooronderstelling, leeft nog een andere vooronderstelling rond 
incontinentie die een volgende factor vormt bij de ervaren zorgpraktijk. Die 
vooronderstelling is dat, bij mensen met dementie, incontinentie zich al in een 
vroeg stadium kan voordoen. Deze vooronderstelling leidt tot het inzetten van 
incontinentiemateriaal bij de eerste verschijnselen van continentieverlies bij 
demente bewoners. De veronderstelde onontkoombaarheid maakt naasten van 
dementerende bewoners gelaten en zwijgzaam over de ervaren pijn en beleving 
van onwaardigheid. Er is immers niets aan te doen. 
Nog een factor die een rol speelt naast vermeende onontkoombaarheid, is 
schaamte en gêne bij bewoners en hun naasten. Deze schaamte en gêne 
verhinderen het bespreken van ervaren moeite met incontinentie. Er rust een 
zeker taboe op het onderwerp; een taboe dat zwijgzaamheid bij alle betrokkenen 
bevordert. Samen met de vermeende onontkoombaarheid heeft het bovendien 

104� Respondenten houden het zeer wel voor mogelijk dat bewoners die voorkeur hebben, maar noemen geen 
concrete voorbeelden daarvan. 



geen zin dit heikele onderwerp ter sprake te brengen. 105 
Dit complexe cluster van factoren maakt dat aandacht voor de beleving en 
betekenis van (in)continentie over het algemeen ontbreekt. Zelfs de 
praktijksituaties waarin bewoners roepen om hulp bij de toiletgang (en al dan 
niet geholpen worden) leiden over het algemeen (enkele verzorgenden 
uitgezonderd), niet tot gevoeligheid voor de beleving en betekenis. Zorgvuldige 
communicatie tussen alle geldingen in de instelling en met name met de 
bewoner zelf kan het gesprek openen over wat goede zorg inhoudt bij deze 
thematiek van (in)continentie binnen Verpleeghuis X. Vanuit zorgethisch 
perspectief is de zorgontvanger bij uitstek degene die kan aangeven wat telt als 
‘goede zorg’.  
Binnen zorgethiek wordt benadrukt dat de zorgvrager en zorgverlener met elkaar 
een zorgrelatie hebben. Dit is geen relatie van gelijken maar een asymmetrische 
relatie, vanwege de afhankelijkheid en broosheid van de een ten opzichte van de 
ander. In die ongelijkheid is het van belang dat de afhankelijkheid van de een, de 
bewoner, zo min mogelijk als een pijnlijke afhankelijkheid ervaren wordt. In 
Verpleeghuis X is dat risico aanwezig van als pijnlijk ervaren afhankelijkheid. 
Verzorgenden bepalen of en wanneer bewoners naar het toilet geholpen worden 
(of van het toilet afgeholpen worden), gestuurd en gesteund door het beleid van 
de instelling en beperkt door tijdsdruk. In deze zorgpraktijk, waarin het 
voorkomt dat bewoners lang moeten wachten voordat gehoor gegeven wordt aan 
hun wens van begeleiding bij de toiletgang, kan deze afhankelijkheid op wrange 
wijze ervaren worden. Een schrijnend voorbeeld wordt gegeven door R7. 
Hoogbejaarde dames die naar het toilet willen en boos worden als de hulp lang 
uitblijft, wordt de les gelezen door verzorgenden. De dames moeten er goed mee 
rekening houden dat zij met hun ‘eisen’ niet de enige bewoners in Verpleeghuis 
X zijn. Het betreft een uitzonderlijke situatie die voor zowel bewoners als 
verzorgenden onwenselijk is.  
In een zorgethische benadering is niet alleen de zorgvrager maar ook de 
zorgverlener nadrukkelijk in beeld. Naast zorgvuldig kijken en luisteren naar 
wat die bewoner nodig heeft, stemt de zorgverlener (als het goed is) ook af op 
zichzelf. Daarmee wordt niet het gangbare ‘je grenzen bewaken’ bedoeld. Het 
afstemmen op zichzelf verwijst naar een onmisbaar reflexief proces. 
Zorgverleners reflecteren op wat hun zorgend handelen met henzelf doet. In 
Verpleeghuis X kan dat bijvoorbeeld bij het verschonen van inco’s bij 
incontinente mensen van belang zijn. De ervaring van afkeer en wellicht 
walging vanwege de stank is voor de hand liggend. Sommige 
Cliëntenraadsleden doen die ervaring ook op en hebben grote moeite met hun 
eigen afkeer. Zozeer dat zelfs de relatie met hun dierbare erdoor onder druk 
komt te staan. Reflecteren van verzorgenden op het zorgend handelen is in die 

105� Leden van de Cliëntenraad wijten het geringe aantal klachten dat bij de Cliëntenraad binnenkomt over het  
vigerende beleid mede hieraan.



context belangrijk. Vragen die hierbij meespelen zijn: hoe kan die zorg verleend 
worden zonder de gevoelens van afkeer zichtbaar te laten zijn en daarmee de 
bewoner te vernederen en diens afhankelijkheid te onderstrepen? In 
Verpleeghuis X schenken verzorgenden daar aandacht aan door het probleem 
van incontinentie te ‘verkleinen’ en ontkennen. Maar deze goedbedoelde 
strategie werkt kwalijk uit voor de bewoners die zich niet gezien en erkend 
voelen in hun beleving van incontinentie en alle handelingen van verschonen die 
nodig zijn. De tweede vraag bij ‘afstemmen op jezelf’is: hoe kan die zorg 
verleend worden zónder zelf, als zorgverlener de afkeer weg te drukken, te 
ontkennen, terwijl die er wel is? In het ‘verkleinen’ van het probleem van 
incontinentie ontbreekt vermoedelijk dat afstemmen op zichzelf nogal eens. Het 
problematische van incontinentie wordt verkleind of ontkend tot schade van de 
bewoner èn van de verzorgende zelf. Hoe goed bedoeld het klein-maken ook is, 
het is daarmee geen goede zorg. Klein-maken is een vorm van reduceren van 
wat aan de orde is en van ‘verlaten’ van de bewoner door de emoties te 
veronachtzamen. Het klein-maken lijkt misschien een efficiënte manier van 
werken, maar is op de lange termijn ontzielde zorg die ook verzorgenden 
beschadigt. De leden van de Cliëntenraad benadrukken meermalen in de 
interviews dat het aan de orde stellen van het (in)continentiebeleid in 
Verpleeghuis X ook in het belang van de verzorgenden gebeurt.
Bij goede zorg staat het perspectief van de bewoner of de patiënt centraal. Er is 
aandacht voor de levensgeschiedenis van die specifieke, unieke bewoner. De 
naasten zijn daarbij nadrukkelijk in beeld. In het onderzoek is de inbreng van 
naasten uitgangspunt geweest. Via naasten/ Cliëntenraadsleden is het perspectief 
van bewoners vernomen, naast het eigen perspectief. De positie van naasten is 
belangrijk. Een bewoner van een verpleeghuis staat in een netwerk van 
betrekkingen met andere mensen, naasten, die hem kennen als geen ander. De 
kennis van naasten doet ertoe; zij zijn sleutelinformanten en kennen de bewoner 
als geen ander. Hun kennis is des te belangrijker als een bewoner onvoldoende 
of niet meer in staat is zelf aan te geven wat voor hem belangrijk is en hoe hij de 
gang van zaken ervaart. De inbreng van naasten wordt binnen Verpleeghuis X 
niet altijd op waarde geschat. Vermoedelijk -mede- als gevolg van het centraal 
stellen van ‘autonomie’106 van de bewoner en daarmee de verbonden 
koerswijziging van aanbodgestuurde- naar vraaggestuurde zorg, ontstaan er 
misverstanden over ‘de wil’ van de bewoner. Misverstanden die onder meer te 
maken hebben met de broosheid op fysiek en mentaal gebied van de bewoner. 
Naasten zijn vaak goed in staat om de wil van bewoners adequaat te vertolken 
en verzorgenden kunnen vanuit eigen kennis en kunde toetsen of die vertolking 
juist is. Het zorgend handelen vindt plaats in een voortdurend afstemmen op de 
bewoner waarin de kennis en kunde van naasten wordt meegewogen. 

106� Autonomie wordt ook binnen zorgethiek als een belangrijke waarde gezien maar niet als centrale waarde  
waarachter andere waarden verdwijnen.



Sommige leden van de Cliëntenraad vragen zich af of het negeren van de 
inbreng van naasten te maken heeft met een specifiek afbakenen van het terrein 
van ‘professionals’. In dat geval schuilt achter het niet meewegen van de kennis 
van naasten een visie op professionaliteit die gangbaar is binnen de dominante 
visie op zorg, maar bekritiseerd wordt vanuit zorgethiek. In de dominante visie 
(die zich lijkt voor te doen in Verpleeghuis X als het gaat over professionaliteit) 
wordt de rol van de professional geïnterpreteerd in termen van afstand bewaren 
ten opzichte van bewoners en hun naasten. Betrokkenheid en nabijheid, binnen 
zorgethiek belangrijke kenmerken van de professional, gelden in de neo liberele 
visie juist als een gebrek aan professionele distantie. De zorgrelatie beschrijven 
als het aangaan van een ‘betrekking’ vormt de basis van zorgethiek en staat in 
contrast met de dominante visie op zorgen. Binnen Verpleeghuis X wordt de 
afstand tussen professionals in het MDO en de naasten, in de beleving van de 
Cliëntenraad, bewust in stand gehouden en zelfs vergroot. De medische 
achtergrond, kennis, deskundigheid en arbeidspraktijk van een aantal 
Cliëntenraadsleden lijkt er niet toe te doen.107 
Binnen zorgethiek wordt deze kennis en kunde van naasten als waardevolle bron 
gezien van waaruit geput kan worden met het doel bewoners beter te kunnen 
begrijpen en ondersteunen. Bij het verstaan van professionaliteit vanuit een 
zorgethisch kader hoort ook het erkennen dat de professional niet alles ‘weet’. 
Er zijn terreinen in de zorg, en die doen zich binnen de ouderenzorg veelvuldig 
voor, waar men geconfronteerd wordt met situaties van handelingsverlegenheid 
en niet-weten wat te doen. Een professionele houding is: erkennen van het niet-
weten, van onmacht en onoplosbaarheid. Cliëntenraadsleden spreken de wens 
uit om als die situaties aan de orde zijn bij incontinentie, de onmacht waarmee 
bewoners, zijzelf èn professionals geconfronteerd worden, te delen. Onmacht 
delen in situaties die onoplosbaar zijn, doet goed. Het helpt ook om het 
onontkoombare en onverhelpbare te kunnen accepteren. In de context van 
Verpleeghuis X wordt een bepaalde onmacht108 rond de thematiek van 
(in)continentie wel impliciet gecommuniceerd maar niet onderling gedeeld en 
besproken. Een open en ontvankelijke houding van professionals zou bewoners 
en naasten gelegenheid bieden hun beleving van (in)continentie vaker ter sprake 
te brengen dan nu het geval is. 
Sommige verzorgenden hebben, volgens de leden van de Cliëntenraad, ‘van 
nature’ het vermogen om af te stemmen op de bewoner en de naaste. Ze máken 
tijd, temidden van alle hectiek en richten hun aandacht, belangstelling en begrip 
op de ‘core business’ van de zorg: de bewoners. Wat prioriteit heeft en nodig is 
zíen ze. Ze geven erkenning en ondersteuning, creëren rust ondanks de 
werkdruk en beschikken over een dosis humor en relativeringsvermogen. In 

107� Een lid is werkzaam als verpleegkundige een ander lid tot aan de pensioengerechtigde leeftijd arts geweest.

108� Hierbij gaat het om onmacht om het (in)continentiebeleid te veranderen vanwege gebrek aan verzorgenden  
en financiële middelen. 



deze wijze van doen en laten is hun zorg weldadig. Ze hebben derhalve een 
‘presente’ houding in plaats van een ‘reducerende’. Dr. A. Baart vult de goede 
zorgrelatie vanuit de presentietheorie waarbij presente zorg relationeel en 
aandachtig is en aansluit op de leefwereld en geschiedenis van de 
zorgafhankelijke ander. 
De parallel die R5 oppert van de moeder-kind relatie, waar het 
zindelijkheidstraining betreft, is goed getroffen en heeft diverse kenmerken van 
de verzorgende die op de door Baart omschreven wijze present is, in relatie staat 
en aandachtig op de bewoner gericht is. De liefdevolle context en gerichtheid op 
het welzijn van het kind door de moeder, bieden een belangrijk model voor de 
zorgrelatie. Een moeder anticipeert, signaleert, ‘leest’ het gedrag van het kind. 
Zij is gericht op het juiste moment van ‘toiletgang’, prijst initiatieven van het 
kind om zindelijk te worden en beschaamt het kind niet als het een keer fout 
gaat. De afhankelijkheid van het kind van de moeder(asymmetrie van de relatie) 
is een belangrijk punt van vergelijking in deze de parallel. De volhardende, 
zorgzame inzet om het kind te brengen tot en houden bij een vaardigheid die het 
doet behoren bij hen die ‘groot’ zijn, is eveneens een essentieel element in de 
parallel. Andere overeenkomsten tussen moeder-kind en de zorgrelatie zijn de 
wederkerigheid van de relatie en het gegeven dat de aandacht verdeeld moet 
worden en niet exclusief voor één persoon is, terwijl dat niets afdoet aan de 
liefdevolle context. Het is ook alleen in zo’n liefdevolle benadering dat mensen 
zich in de fase van ouderdom en broosheid, kunnen overgeven aan het zorgen 
van anderen en afhankelijkheid niet slechts als een verschrikking ervaren. 
De uitkomsten van het onderzoek roepen de vraag op waar toch de gedachte 
vandaan komt dat oude mensen niet meer zouden hechten aan ‘zindelijkheid’, 
aan continentie. De moeder van R7 vraagt zich dat vertwijfeld af. 
Wanneer preventieve maatregelen niet langer toereikend zijn en alle 
mogelijkheden om (gedeeltelijke) incontinentie te voorkomen zijn benut, is het 
juiste moment aangebroken om incontinentiemateriaal in te zetten. Maar alleen 
na goed overleg met de bewoner en diens naasten. Als zorgvuldigheid is betracht 
in het preventieve deel en afstemming wanneer incontinentie onontkoombaar is, 
waarbij er oog is voor de beleving en betekenis van incontinentie, is het 
aanvaarden daarvan minder moeilijk dan bij het voorbijzien aan de emoties. In 
een goede zorgrelatie komt ook het moeilijke en onverhelpbare ter sprake. Dat 
maakt deel uit van de zorgpraktijk. 
Aan het juiste moment van inzetten van incontinentiemateriaal, het zorgvuldig 
doorspreken met de bewoner en aandacht voor gevoelens van onwaardigheid, 
vernedering en schaamte, ontbreekt het echter nogal eens in Verpleeghuis X. 
In de huidige manier van omgaan met (in)continentie is aan de orde wat prof. dr. 
A.Goossensen109 beschrijft in haar oratie over reductie in de zorg. Reductie in de 

109� Goossensen, A. (2011) Zijn is gezien worden. Presentie en reductie in de zorg. Tilburg University. p. 6 vv.



betekenis van: het (deels) niet zien van de ander of van delen van de ander.110 
Erkenning van de zorgvrager kan gedeeltelijk ontbreken, bijvoorbeeld door het 
niet-zien van de belevingswereld van de ander. 
Reductie doet zich ook op systeemniveau voor. Dan betreft het gangbare, 
vanzelfsprekende manieren van doen. Een afwachtende houding in de beginfase, 
niets ondernemen om continentie te behouden, is hiervan een voorbeeld. Evenals 
wanneer incontinentie zich voordoet; geen breed onderzoek doen naar mogelijke 
oorzaken en mogelijke behandeling daarvan, maar een beperkt somatisch 
onderzoek en incontinentiemateriaal verstrekken. Het daarna herhaald 
plaatsvinden van somatische checks heeft steeds opnieuw deze reductie in zich 
omdat de pijn en het verdriet rond incontinentie keer op keer niet gezien wordt 
en er evenmin aandacht is (geweest) voor het voorkómen van incontinentie. De 
fabrieksmatig beleefde benadering van incontinentie is ook een vorm van 
reductie opsysteemniveau. Schaamte en de beleving dat het onwaardig is om 
verschoond te moeten worden, vallen buiten de waarneming. Het tijdgebrek van 
verzorgenden, waardoor bewoners die naar het toilet geholpen willen worden, 
moeten roepen en wachten, hoort hierbij. Reductie is hier: geen oog voor wat het 
betekent om naar het toilet te moeten en niet te weten of dit op tijd zal gaan 
lukken. Of, op het toilet zitten wachten en met dezelfde onzekerheid en 
afhankelijkheid. ‘Ik kom zo’, kan nogal eens lang duren. 
Zorginnovatie vanuit zorgethisch perspectief is gericht op bewustmaken van 
dergelijke processen. Zelfreflectie is eerder genoemd, ‘zelfbetrapping’ is de term 
die Goossensen gebruikt voor het aan het licht brengen hoe de ander 
gereduceerd wordt. Zij noemt exposure als een krachtige oefenvorm van 
zelfbetrapping. Een zorgverlener stelt zich voor een bepaalde periode bloot aan 
‘de zorg’ onder dezelfde condities als de bewoners. In Verpleeghuis X zou dat 
kunnen betekenen dat iemand te horen krijgt: ‘U hebt een inco’. En het 
verschonen ondergaan zoals bewoners dat moeten ondergaan, geeft een ander 
perspectief en een andere ervaring dan het vanzelfsprekende perspectief van de 
verzorgende. In feite stelt R3 zo’n perspectiefwisseling voor, zij het zonder 
exposure, zoals zij dat als verpleegkundige bij haar eigen werk ook altijd zelf 
voor ogen houdt. In de interviews komt een aantal keren naar voren dat het 
verzorgenden perspectief  zo hier en daar prevaleert boven het 
bewonersperspectief en bijdraagt aan niet-zien.Exposure is een extreme vorm 
van gedwongen worden die perspectiefwisseling geheel te ondergaan en de 
beleving van de ander op te doen. De bedoeling van deze ervaring is dat het 
inlevend vermogen en een ‘brede blik’ (tegenovergesteld aan reductie) versterkt 
wordt.
De ontkenning dat er een probleem is rond incontinentie en daarmee het 
wegmaken van de beleving daarvan, is emotionele reductie. Het geestelijk lijden 

110� In de uitwerking van het begrip reductie is gebruik gemaakt van de inaugurele rede van prof.dr. A.  
Goossensen. (2011) Zijn is gezien worden. Presentie en reductie in de zorg. Tilburg University.  



van bewoners en naasten onder onwaardigheid, vernedering, woede, gelatenheid 
en schaamte blijft erdoor verborgen. 
Ook in reacties op taalgebruik vindt een vorm van reductie plaats. 
‘Incontinentie’ klinkt neutraal, en ‘inco’ of ‘mat’ eveneens. Wie ‘luier’ of 
‘pamper’ zegt in het verpleeghuis, of spreekt over ‘onzindelijk’, wordt door de 
verzorging gecorrigeerd omdat dat taalgebruik ‘vernederend’ is voor de 
bewoner.111 De gróte vernedering van de dagelijkse gang van zaken rond het 
(in)continentiebeleid blijft buiten beeld. 
Zorgethici112 hebben oog voor de sterke druk die uitgeoefend wordt op 
systeemniveau. Binnen Verpleeghuis X wordt door het management gesteld dat 
wijzigingen in het (in)continentiebeleid, zoals de Cliëntenraad die voorstelt, niet 
haalbaar zijn vanwege de extra personeelsinzet en daarmee gemoeide 
kostenstijging. Op het meso-niveau van instellingen komen diverse vormen van 
‘druk’ op het management samen. Zorgmanagers worden geconfronteerd met 
politieke druk; wet- en regelgeving, samengaand met het ‘vermarkten’ van de 
zorgsector. Vanuit de samenleving wordt druk uitgeoefend door eisen te stellen 
aan de zorg. Ook binnen de instelling is druk die voortkomt uit onbehagen van 
medewerkers op micro-nievau en bewoners, al dan niet gerepresenteerd binnen 
een Cliëntenraad. 
Zorgmanagers zitten op de organisatielaag waar beleid gemaakt wordt dat de 
zorg in de instelling aanstuurt. Zonder twijfel een lastige positie. Maar de 
verantwoordelijkheid van leidinggevenden om het primaire zorgproces, de kern 
van het hele ‘bedrijf’ en de legitimatie ervan, te beschermen, blijft gelden.113 
Kritiek op het (in)continentiebeleid binnen Verpleeghuis X voert die druk verder 
op. Reden wellicht om de leden van de Cliëntenraad op afstand te houden en te 
verwijzen naar de onmogelijkheid van hun wensen. Het thematiseren van de 
druk en een gesprek op gang te brengen over 'de zorg' biedt mogelijk een beter 
perspectief op draagvlak binnen de instelling voor (in)continentiebeleid. De 
voorkeur  van de Cliëntenraad is: zo lang mogelijk continentie behouden en 
(gedeeltelijke) incontinentie voorkomen. En zowel bij continentie als 
incontinentie aandacht hebben voor de beleving en betekenis ervan voor de 
bewoner. 
In het tweede deel van het theoretische onderzoek is ingegaan op de dissertatie 
van dr. P. van Houten114 Van Houten startte zijn onderzoek vanuit een vraag en 
een waarneming in zijn praktijk als arts ouderengeneeskunde. De vraag luidde: 

111� De moeder van R7, zelf bewoner, gebruikt de ‘vernederende’ woorden al jarenlang voor haar eigen situatie. 

112� Vosman F, Baart A., (2008) Aannemelijke zorg, over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in  
de gezondheidszorg. Lemma: Den Haag. p. 5.

113� Pijnenburg M, Leget C, Berden B., (2010) Menslievende zorg, management en kwaliteit. Damon: Budel. p. 
14. 

114� Van Houten P., (2008) The relation between incontinence, toileting skills and morbidity in nursing homes, 
Paul van Houten: Amsterdam.



hoe komt het dat binnen instellingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen de 
prevalentie van incontinentie zo hoog is? Zijn waarneming was dat veel 
bewoners van het verpleeghuis bij verlies van continentie en verergering van 
incontinentie van Urine-incontinent naar algeheel incontinent, een afname van 
hun kwaliteit van leven ervaren. Bewoners zo lang mogelijk continent houden 
en toiletgangvaardigheden trainen, valt om die reden onder ‘kwaliteit van leven’ 
bevorderen. 
Vermindering van toiletgangvaardigheden bleek een belangrijke oorzaak van de 
hoge prevalentie. Recent115 is een nieuwe populaire publicatie van Van Houten 
verschenen die hij samen met medisch journaliste Jonkers heeft geschreven. 116 
De beide auteurs wijzen in dit boekje op zowel de vele mogelijkheden om 
incontinentie te voorkomen als op de complexiteit van incontinentie. Als 
belangrijke reden om incontinentie waar mogelijk te voorkomen of uit te stellen, 
voeren zij aan dat verlies van continentie  bij ouderen tot sociale isolatie, 
schaamte en depressieve gevoelens kan leiden. De complexiteit117 van het zich 
voordoen van incontinentie en de mogelijkheden118 om dit te voorkomen worden 
vervolgens uitgewerkt. 
Zij wijzen er op dat binnen een instelling een breed gedragen visie nodig is en 
inzet van diverse disciplines om goed preventief beleid een kans van slagen te 
geven. Met een multidisciplinaire aanpak kan gericht gezocht worden naar 
training, medicatie, hulpmiddelen, of wat ook maar aan de orde is, om een 
bewoner te ondersteunen bij het behoud van continentie. 
Er is de laatste jaren veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar incontinentie 
preventie . De resultaten van dit onderzoek zijn vertaald in heldere en practische 
richtlijnen voor verzorgenden, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en 
specialisten ouderengeneeskunde.119 In enkele instellingen zijn inmiddels goede 
ervaringen opgedaan met zorginnovatie op het gebied van incontinentie.120 
Zorginnovatie vindt ook plaats door op technisch gebied goede ondersteuning te 
bieden. Tilliften die door één verzorgende bediend kunnen worden zijn daar een 

115� Dit boekje kon pas in een late fase van het onderzoek erbij betrokken worden vanwege het feit dat het recent  
verschenen is. 

116� Van Houten, P., Jonkers, A. (2011) Toiletgang bij dementie. Reed Business: Amsterdam.

117� Complexiteit in de zin van: tal van oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan incontinentie zoals: 
chronische ziekten en medicatie, functionele beperkingen, fysieke afwijkingen aan darm, blaas en sluitspieren,  
vrijheidsbeperkende middelen, ervaren last bij toiletgang, ontoegankelijkheid van toiletruimten, te weinig 
toiletten, te lang moeten wachten op hulp bij de toiletgang, vroege inzet van incomateriaal etc.

118� De auteurs geven vele practische adviezen aan mantelzorgers en verzorgenden om incontinentie te  
voorkomen of te beperken.. 

119� LEVV (2010) Richtlijn urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen. 

120� Van Houten en Jonkers noemen onder meer de ‘vijfminuten-regel’ die bij Zorggroep Plantein is ingevoerd.  
Iedere bewoner die naar het toilet wil wordt binnen vijf minuten geholpen. Van Houten, P., Jonkers, A. (2011) 
Toiletgang bij dementie. Reed Business: Amsterdam. p. 50. 



voorbeeld van. Sta-op toiletten vereenvoudigen de toiletgang voor mensen met 
functionele beperkingen aanzienlijk.  Aan moeite met uit- en aantrekken van 
kleding wordt tegemoet gekomen met aangepaste kleding. 
Er is voor het behoud van continentie, het goed omgaan met (beginnende) 
incontinentie en bij onvermijdelijke incontinentie, inmiddels kennis beschikbaar, 
die direct toepasbaar is in zorgpraktijken. 
Door wat zichtbaar is geworden aan beleving en betekenis van de waarde van 
continentie en de gevoelens van onwaardigheid bij het (in)continentiebeleid in 
Verpleeghuis X  is er alle reden om naar dit aspect van goede zorg gevoeliger te 
kijken dan tot dusver is gebeurd. 

8.4. Relevantie van het onderzoek121

Dit empirisch kwalitatief, fenomenologisch onderzoek verdiept het inzicht in de 
beleving en betekenis van het relatief weinig besproken fenomeen incontinentie 
bij oude mensen in een verpleeghuis. De grote waarde die continentie en 
continentiebehoud waar mogelijk voor bewoners heeft, wordt er in duidelijk. 
In toenemende mate wordt binnen de wetenschap reflectie op ervaring erkend 
als wetenschapstheoretisch relevant en veralgemeniseerbaar.122 Dit onderzoek 
heeft in die context van reflectie op ervaring plaatsgevonden. Het is denkbaar 
dat wat aan gevoelens en duiding rond incontinentie leeft bij deze beperkte 
onderzoeksgroep, voor een bredere populatie geldt. 
Voor verplegend en verzorgend personeel verschijnen de afgelopen jaren 
publicaties die concrete richtlijnen voor zorgpraktijken bieden om incontinentie 
zo lang mogelijk te voorkomen. De motivatie achter deze richtlijnen ligt op het 
gebied van (h)erkenning van ervaring en duiding van ontijdige incontinentie als 
beschamend en onwaardig. De onderzoeksresultaten brengen aan het licht hoe 
groot de impact van incontinentie in het leven van ouderen is op emotioneel en 
sociaal gebied. Hun ‘kwaliteit van leven’ is in het geding. 

Breder en dieper onderzoek naar de beleving en betekenis van (in)continentie bij 
bewoners en hun naasten is wenselijk. Kwaliteit van leven, (on)waardigheid, 
systemisering en mechanische benaderingen in de zorg, kwaliteit van de zorg en 
broosheid en afhankelijkheid in de ouderdom, zijn thema’s die op politiek-
maatschappelijk niveau bedicussieerd worden. Meer kennis op het niveau van 
beleving en betekenis van incontinentie kan dit debat verdiepen en verrijken. 
Het onderwerp (in)continentie is omgeven door schaamte en gêne. Schaamte en 
gêne vallen niet geheel samen met de beleving en duiding van onwaardigheid. 
Nader onderzoek naar schaamte en gêne, onderscheiden van de 

121� Het onderzoek is kleinschalig en beperkt uitgevoerd. Bij alles wat onder relevantie van het onderzoek wordt  
genoemd, past grote bescheidenheid.

122� Smaling, A. Generaliseerbaarheid in kwalitatief onderzoek. Kwalon 42 (2009 jaargang 14, nr. 3)



onwaardigheidsbeleving en duiding en mogelijke samenhang met intimiteit en 
sexualiteit is aan te bevelen.123                                                                              

Heersende vooronderstellingen omtrent het onvermijdelijke van incontinentie 
versterken gelatenheid en zwijgzaamheid over dit onderwerp. Ook binnen 
Verpleeghuis X leven vooronderstellingen ten aanzien van (in)continentie
die geen wetenschappelijke basis (meer) hebben. Dat roept de vraag op of deze 
afstand tussen beschikbare kennis en kunde en de concrete zorgpraktijken, vaker 
voorkomt en hoe die kennis efficiënt gedistribueerd kan worden.

Behalve verdieping van het perspectief van bewoners en naasten, is het van 
belang om via kwalitatief empirisch onderzoek ook beleving en betekenis van 
(in)continentie vanuit het perspectief van verzorgenden en management in beeld 
te brengen.

In het onderzoek en in de theoretische verkenning is enkele keren gesproken 
over de (vermoede) hoge kosten van een preventief incontinentiebeleid en de 
(bekende) hoge kosten van het gebruik van incontinentiematerialen en de daarbij 
nodige extra zorg.124 Eigenlijk is niet bekend wat preventief beleid aan eventuele 
extra kosten met zich mee zou brengen en zelfs niet óf dit het geval zou zijn als 
een vergelijking gemaakt wordt met alle kosten van verzorging en materialen bij 
incontinentie. Een gedegen doorberekening die een vergelijking op financieel 
gebied beter mogelijk maakt dan nu het geval is, lijkt wenselijk.  
Uiteindelijk rest de fundamentele vraag hoeveel de samenleving overheeft voor 
financiering van góede ouderenzorg waarbij ‘kwaliteit van leven’ en waar 
mogelijk ondersteunen bij behoud van ‘waardigheid’uitgangspunt zijn.  

Dankwoord

Allereerst dank aan de leden van de Cliëntenraad die mij hun vertrouwen hebben 
geschonken en wilden vertellen over een onderwerp dat hen diep raakt. In de 
eindfase van het onderzoek hebben zij tijd en energie gestoken ten behoeve van 
de feedback op het concept-onderzoeksverslag. 

Dank aan de locatiemanager van Verpleeghuis X die, bij het bericht dat dit 
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evenals koffie en thee. 

123� Zie noot 62.

124� Zie noot 35.
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