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Hoorbare zorg

Wat horen patiënten op 
de afdeling?

Verpleegkundigen zijn gewend aan typi-

sche ziekenhuisgeluiden als seinen die 

afgaan, infuusalarmen, telefoongerinkel 

en stemgeluiden. Voor veel patiënten is 

dit lawaai ‘nieuw’ en verre van vanzelf-

sprekend (Mazer, 2006). Geluidsoverlast 

op de afdeling kan de slaap verstoren en 

onrust en stress veroorzaken bij patiën-

ten. Maar ook verpleegkundigen ervaren 

lawaai op de afdeling regelmatig als 

stressvol en storend (Smykowski, 2008). 

Het kan leiden tot een verminderde oor-

deelsvorming, veranderde waarneming 

en problemen bij de concentratie (Bai-

ley e.a., 2005). Veel onderzoek richt 

zich op het meten van geluidsniveaus 

(Bailey e.a., 2005; Christensen, 2005; 

Johnson e.a., 2006; Smykowski, 2008). 

Over het algemeen wordt daarin gecon-

stateerd dat geluiden in het ziekenhuis 

al snel boven de WHO-norm van 40 dB 

overdag en 35 dB ’s nachts zitten. Dat 

geldt bijvoorbeeld voor hoesten, over-

gaande telefoons en het gerinkel van 

serviesgoed. Diverse auteurs wijzen er 

echter op dat zorgverleners de primaire 

bron van geluid vormen (Christensen, 

2005; Bailey e.a., 2005). De gevolgen 

voor opgenomen patiënten van hoorba-

re gesprekken tussen zorgverleners was 

één van de gespreksthema’s die ver-

pleegkundigen inbrachten bij een leren-

de gemeenschap oncologie (zie kader). 

Een aantal verpleegkundigen besloot uit 

te zoeken wat patiënten precies ter ore 

komt tijdens hun opname.

Rond de balie
In het verleden constateerde het ver-

pleegkundig team van de afdeling al 

vaker de overlastgevoelige situatie rond 

de balie. Toch is geluidsoverlast door col-

legiale interactie een kwetsbaar punt ge-

bleven, onder meer vanwege de onhandi-

ge ligging van de balie: centraal op de 

afdeling, omringd door patiëntenkamers 

(zie foto). Om in beeld te brengen wat de 

interactie tussen zorgverleners rond de 

balie betekent op belendende patiënten-

kamers werd een klein observatieonder-

zoek gedaan. Het doel: aanknopingspun-

ten vinden om het ‘balieverkeer’ 

menslievender te maken en het team 

meer bewust maken van het balieverkeer 

en wat patiënten daarvan merken.

Twee verpleegkundigen hebben onaf-

hankelijk van elkaar plaatsgenomen op 

verschillende eenpersoonskamers vlak-

Lawaai op ziekenhuisafdelingen is een grote bron van onvrede 

onder zowel patiënten als zorgverleners. Dit artikel beschrijft een 

observatieonderzoek naar de interactie tussen zorgverleners rond 

de centrale balie van een verpleegafdeling in een algemeen zie-

kenhuis. Het geluid wordt in beeld gebracht vanuit het perspec-

tief van de aangrenzende patiëntenkamers. Leidende vraag: hoe 

kunnen we dit ‘balieverkeer’ menslievender maken?
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bij de balie, op verschillende tijdstip-

pen. De deuren bleven daarbij, net als 

anders, open. MW observeerde de gelui-

den op ‘kamer 6’ op een donderdagoch-

tend van 9.20 uur tot 11.30 uur. JB zat 

op een woensdagmiddag op ‘kamer 8’, 

van 16.00 uur tot 17.00 uur. Beiden 

schreven alles op wat ze hoorden, 

zowel de conversatie tussen mensen als 

de omgevingsgeluiden. Dat leverde twee 

luisterverslagen op voor verdere analy-

se. Hieronder enkele fragmenten.

Kamer 6
6.1: Aan de balie vindt een gesprek 

plaats, het gaat over een mevrouw. Het 

gaat over wel of geen melding doen. Er 

zijn afspraken met haar gemaakt en de 

woorden ‘gezinsvoogd’ en ‘huisarts 

bellen’ zijn duidelijk te horen. Er 

wordt geen naam genoemd maar per-

soon wordt wel ‘zo iemand’ genoemd. 

6.2: De artsen staan aan de computer 

in gesprek: ‘Weet de patiënt dat hij 

geen of wel kanker heeft?’ Een ver-

pleegkundige overlegt ondertussen met 

de secretaresse over het uitwerken van 

opdrachten rondom patiënt H. Er wordt 

voor de kamer veel getypt. Op de ach-

tergrond is duidelijk een stem van een 

arts hoorbaar, die aan een patiënt uit-

legt dat de bloedtransfusies op de dag-

behandeling gegeven gaan worden. 

6.3: Een verpleegkundige informeert 

een collega over bloed van patiënt L. 

De naam, geboortedatum, bloedgroep 

en houdbaarheidsdata worden opge-

somd. Er worden opnieuw patiëntenge-

gevens en bloedgegevens opgesomd. De 

collega’s overleggen wie er gaat eten. 

Kamer 8
8.1: Verpleegkundigen dragen hun 

patiënten over: ‘Patiënt kamer 11? Dat 

weet M. Ik kan jou alles vertellen over 

kamer 12.’ Stemmen door elkaar. Er is 

veel verpleegkundig verkeer aan de 

balie. Rustige sfeer. Geroezemoes (…) 

Verderop wordt een po door de pospoe-

ler gehaald en een nieuwe po wordt ge-

plaatst. Er voegen zich nog meer colle-

ga’s aan de balie. Er wordt gevraagd: ‘Is 

het een meneer of mevrouw?’ Er wordt 

geroepen: ‘Het is vier uur! Laat je pen 

vallen, het is vier uur!’ Een patiënt komt 

met een verzoek aan de balie. Of hij er-

gens in rust even kan bellen. ‘Waar kan 

dit?’ ‘In de teamleiderkamer, daar is het 

rustiger.’ ‘Ja, kom maar!’. Heb jij tijd om 

het bloed cito weg te brengen? ‘Ik zal 

nog een controle doen bij patiënt B. Hb 

5.4, morgen nog een kolf’. ‘Lasix nodig?’ 

‘Nee.’ Patiënt W. urinekweek?’ ‘Nee.’ 

‘Infuus? 1,5 liter’. ‘Patiënt W? Vloeibaar, 

dik vloeibaar? Helder vloeibaar’. ‘Ja’.

8.2: Een patiënt biedt een verpleegkun-

dige een dropje aan. ‘Was jij bezig met 

de medicijnen?’ ‘Ja.’ ‘Verpleegkundige X 

is op kamer 2.’ ‘Verpleegkundige X is 

hier hoor, ik geef ‘m even aan de tele-

foon.’ X wordt twee keer geroepen vanaf 

de balie. Hierna loopt secretaresse naar 

X toe. X komt aan de telefoon. Hij praat 

zacht/onverstaanbaar. Verpleegkundige 

Y stelt zich voor aan zijn pa tiënten op 

de kamers. ‘Ik zal even kijken’ (bezig 

met medicatie). ‘Ik bel u zo terug, joe-

hoe!’ Hoorn op de haak. ‘X?’ ‘Aan X 

hoef je niks te vragen.’ Ik hoor het pons-

apparaat. ‘Ik ben even bezig’. ‘We krij-

gen zo een opname, die leg ik dan op 

12.’ ‘Oh, die van 11 staat er nog niet in, 

die mag je naar 12.4 zetten.’ ‘Oké’. 

8.3: Gerommel in de medicijnkar. Stoe-

len worden verschoven in de naastgele-

gen kamer. ‘Even kijken of die dokter 

al iets heeft ingevuld.’ ‘Nou, het is nog 

heel rustig hoor, afkloppen!’ (…) Typen 

achter de balie is hoorbaar. ‘Is de 

patiënt al omgezet? Heeft ie al een 

ander bandje? Ja? Dan wordt de tv ook 

omgezet.’ Telefoon gaat. Wordt na 1x op-

genomen. Secretaresse spreekt zacht. 

‘Oké dank je, ik zal het doorgeven. Dag.’

Analyse: drie hoofdpunten
De twee verslagen van de luistersessies 

zijn onder begeleiding van Mieke Gryp-

Een lerende gemeenschap oncologie

De lerende gemeenschap oncologie van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg is ontstaan 

in het najaar van 2009. In deze multidisciplinaire groep (verpleegkundigen van verschillen-

de afdelingen, arts, maatschappelijk werk, case-management) hebben de deelnemers één 

ding gemeen: hun passie voor de zorg voor oncologische patiënten. De lerende gemeen-

schap heeft als doel om van elkaar en met elkaar te leren en samen de zorg rondom de on-

cologische patiënt te verbeteren. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten wordt uitgebreid ge-

reflecteerd op de dagelijkse zorgpraktijk en de expertise van de deelnemers. Er kwam ook 

een aantal thema’s aan de orde die nader zijn onderzocht. Dit artikel doet verslag van zo’n 

onderzoek. De lerende gemeenschap maakt deel uit van het Programma Menslievende 

Zorg, een samenwerkingsverband tussen het St Elisabeth Ziekenhuis en de Vakgroep Zor-

gethiek van de Universiteit van Tilburg (www.liefziekenhuis.nl; www.zorgethiek.nu). 
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donck geanalyseerd in een reflectiege-

sprek met drie van de auteurs (JM, JB en 

MW). Een aantal gebeurtenissen viel in 

positieve zin op. Zo sprak de secretares-

se van de afdeling, die achter de balie 

werkt, op rustige en zachte toon. Een 

arts sloot de kamerdeur op het moment 

dat hij een gesprek met de patiënt en zijn 

familie ging voeren. Ook bleek collegiaal 

overleg aan de balie soms kort en bondig 

te zijn, zonder namen van  patiënten 

hardop te noemen. Een eerste blik op de 

observaties bevestigt bovendien het beeld 

dat naar voren komt uit de literatuur. 

Seinen, telefoons, infuuspompen, getyp, 

de medicijnkar, het scannen van pols-

bandjes, het ponsapparaat, het is alle-

maal te horen. Gedurende de twee ob-

servatieperiodes is het nauwelijks stil 

geweest. Verdere analyse richtte zich ver-

volgens op de verstaanbare conversatie 

tijdens de observaties. De uitspraken zijn 

gerubriceerd met de labels ‘neutraal’, 

‘storend of niet’ en ‘professioneel of 

niet’. Het gaat hierbij dus niet alleen om 

geluidsoverlast in de zin van (een teveel 

aan) decibels, maar om meer kwalitatie-

ve aspecten aan de conversatie die 

goede, menslievende zorg in de weg kun-

nen staan. Hieronder bespreken we drie 

opvallende constateringen.

Allereerst viel op dat er regelmatig 

mededelingen hoorbaar waren die de 

privacy schenden van patiënten en hun 

familie. Op de patiëntenkamers was dui-

delijk informatie te horen waarvan 

aangenomen mag worden dat patiënten 

en hun familie (maar ook zorgverleners) 

die niet publiek wil maken. Dit is bijvoor-

beeld aan de orde bij de bloedgegevens 

van patiënt L. (fragment 6.3), de opmer-

king over een ‘gezinsvoogd’ (fragment 

6.1) en bij diverse opmerkingen in frag-

ment 8.1. Patiënten gaven bij navraag aan 

zulke niet voor hun oren bestemde infor-

matie soms als confronterend en belas-

tend te ervaren. Op de tweede plaats 

waren uitspraken verstaanbaar die niet 

passen bij menslievende zorg. Deze uit-

spraken kunnen kwetsend en confronte-

rend zijn door de manier waarop de 

boodschap wordt verwoord. In fragment 

6.1 wordt een  patiënt bijvoorbeeld ‘zo ie-

mand’ genoemd. We kunnen ons afvragen 

hoe het voor een patiënt is als hij hoort 

dat men over hem praat in termen van 

‘die van kamer 11’ (fragmenten 8.1 en 

8.2). Tot slot waren er uitdrukkingen die 

onprofessioneel zijn. Het gaat dan om 

zaken die zo worden uitgedrukt dat ze 

niet passen in een professionele relatie, 

die zou moeten getuigen van een zekere 

betrokkenheid en stijl. In fragment 6.2 

vraagt een arts zich bijvoorbeeld hardop 

af of een patiënt al op de hoogte is van de 

diagnose. En in fragment 8.1 lezen we 

hoe op weinig professionele wijze een 

einde wordt gemaakt aan de dienst door 

op te roepen de ‘pen te laten vallen’.  

Discussie: botsende logica’s
Over het geheel genomen lijkt er in deze 

kleine observatiestudie sprake te zijn van 

botsende logica’s. Wanneer we vanuit het 

perspectief van de zorgverleners kijken, 

valt op dat de balie beschouwd lijkt te 

worden als een veilige ruimte om het 

werk te doen en te overleggen. Dat ligt 

ook voor de hand omdat bij de balie tele-

foons zijn, computers, een printer, een 

ponsapparaat, een planbord en kastjes 

waarin allerhande materiaal voor de zorg 

ligt. Ook door de centrale ligging op de 

afdeling en de inrichting is het vanzelf-

sprekend dat hier allerlei werkzaamheden 

worden verricht. Vanuit het perspectief 

van de patiënt is er een andere logica 

zichtbaar. Dan is er sprake van zeer wei-

nig momenten van rust en stilte en over-

heerst het geluid van werkzaamheden en 

onderlinge conversatie. Regelmatig gaat 

dat gepaard met verstaanbare opmerkin-

gen die indruisen tegen wat verstaan 

wordt onder menslievende zorg. Hierbij 

dreigt het gevaar dat de privacy van pati-

ënten, een respectvolle benadering en be-

trokken professionaliteit sneuvelen in de 

drukke interactie van alledag. 

Zorg verlenen is geen kwestie van ratione-

le overwegingen en keuzes, maar een 
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De balie op de onderzochte afdeling met links en rechts daarachter patiëntenkamers. 
Foto: Medische Fotografie, St Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
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vorm van menselijk handelen die al doen-

de vorm krijgt in de praktijk (Vorstenbo-

sch, 2005; Van Heijst, 2005; Mol, 2006). 

De uitkomsten van een zorgproces staan 

niet altijd van tevoren vast. Van menslie-

vende zorg is sprake wanneer patiënten 

zelf in dat proces tevoorschijn komen en 

zich gekend en erkend weten, waarbij het 

alledaagse gezonde verstand evenzeer lei-

dend is als evidence-based interventies 

(Van Heijst, 2008). Dat betekent dat zor-

gen een interactie is tussen mensen die al-

lebei subjecten (en geen nummers of ob-

jecten) zijn. Professioneel zorg verlenen is 

een mensgericht beroep, waarbij zorgver-

leners zich beschikbaar stellen voor hulp 

aan medemensen die hen over het alge-

meen vreemd zijn (Van Heijst, 2005). De 

betrokkenheid houdt niet op zodra een 

patiënt even geen directe zorg ontvangt of 

anderen die zorg overnemen. Onze obser-

vaties laten zien dat manier waarop we 

hoorbaar over patiën ten, over vertrouwe-

lijke gegevens en over praktische zaken 

spreken deze betrokkenheid op het spel 

kan zetten. Zelfs als patiënten buiten 

beeld, in hun kamer verblijven. Wanneer 

we veronderstellen dat zorgverleners op 

grond van hun beroep het goede voor de 

ander willen doen, dan vraagt dat om een 

professionele houding waar enige 

schroom en terughoudendheid deel van 

uitmaken (Cf. Van Heijst, 2005, 2008). 

Conclusie
De belangrijkste conclusie van dit on-

derzoek is dat wanneer we menslieven-

de zorg willen bevorderen, er op een 

andere manier naar collegiale interactie 

rond de centrale balie van de afdeling 

moet worden gekeken. Het is weliswaar 

een locatie waar werkzaamheden moe-

ten worden verricht en die fungeert als 

contactpunt voor patiënten en familiele-

den, maar het is geen plek waar priva-

cygevoelige informatie hardop kan wor-

den uitgewisseld, waar stoom kan 

worden afgeblazen, waar geroddeld 

wordt, of waar onprofessioneel gedrag 

kan worden vertoond. Deze constate-

ring leidt tot drie adviezen:

1) De balie is geen plek voor lange 

overdrachten of uitgebreid werk-

overleg. Indien nodig op die locatie, 

moet dat kort en bondig zijn.

2) De balie is geen plek om privacyge-

voelige informatie uit te wisselen.

3) De werkzaamheden die achter de 

balie thuis horen (telefoneren, pon-

sen, patiënten te woord staan, mate-

riaal zoeken, enz.) vragen om een 

uitvoering waarbij medewerkers zich 

bewust zijn van (niet-zichtbare) 

patiënten op belendende kamers. 

Deze aanbevelingen zijn toegesneden op 

het balieverkeer van één ziekenhuisafde-

ling met een specifieke inrichting. We 

denken niettemin dat onze analyse van-

uit het patiëntenperspectief en de conclu-

sies aangaande menslievende zorg ook 

bruikbaar kunnen zijn in andere zorgset-

tings waar geluidsoverlast ten gevolge 

van collegiale interactie op de loer ligt.
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SAMENVATTING

Hoorbare en verstaanbare conversatie tussen zorgverleners is een belangrijke bron van • 

lawaai en geluid op verpleegafdelingen.

Met observaties is het geluid in beeld gebracht rond een centrale balie op een • 

verpleegafdeling van een ziekenhuis, vanuit het perspectief van de aangrenzende 

patiëntenkamers.

Het achterliggende doel is het ‘balieverkeer’ menslievender te maken.• 

Dit kan door te letten op privacy, respect en professionaliteit bij hoorbare conversaties.• 
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