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Online beschikbaar via 
https://pure.uvt.nl/portal/files/5883433/Van_der_Meide_Why_frailty_06_05_2015.pdf  
Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van ZonMw, 
Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. 
 
Soort boek/ ziekte/ stijl: 
Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan Tilburg University verdedigd  
op woensdag 6 mei 2015. Zie ook: 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/agenda/show/event-promotie-jw-van-
der-meide/  
‘Dit promotieonderzoek belicht het perspectief van oudere ziekenhuispatiënten. Een 
ziekenhuisopname is een ingrijpende en gevaarlijke gebeurtenis voor veel ouderen, 
zowel in functioneel als in psychosociaal opzicht. Promovenda Hanneke van der Meide 
heeft hun ervaringen onderzocht door middel van een fenomenologische 'shadowing' 
studie. De onderzoekster heeft meegelopen met patiënten van 70 jaar of ouder van 
opname tot ontslag (variërend van 2 tot 22 dagen).  
Daarnaast omvat dit proefschrift een case study waarin is gekeken hoe de ervaringen van 
oudere patiënten doorklinken in de activiteiten van de cliëntenraad van een ziekenhuis. 
De resultaten laten zien dat voor oudere patiënten er veel meer op het spel staat dan zijn 
of haar objectief vast te stellen fysieke kwetsbaarheid waar de dominante opvatting van 
frailty naar verwijst. Wil het ziekenhuis goede zorg aan ouderen verlenen dan dient ze 
rekening te houden met de ervaringen van ‘uitgespeeld zijn’ en ‘thuis komen’. De studie 
beschrijft een breder kwetsbaarheidsperspectief waarin oog is voor de geleefde 
ervaringen van oudere patiënten en dat laat zien dat kwetsbaarheid niet beperkt is tot 
het lichaam, maar ook betrekking heeft op de relaties waarin de oudere gesitueerd is en 
de institutionele context van het ziekenhuis.” 
 
Over de schrijfster: 
Hanneke van der Meide (1984) werd geboren te Zierikzee. Zij  studeerde Culturele 
Antropologie aan de Universiteit Utrecht en Filosofie aan de Universiteit van Nijmegen. 
Na haar studie werkte ze als onderzoeker op projectbasis bij de GG&GD Utrecht en het 
AMC in Amsterdam. Zij werkte bij de vakgroep Zorgethiek aan de Universiteit van 
Tilburg en deed een promotieonderzoek naar kwetsbare ouderen (75+) in het ziekenhuis. 
‘Hoewel shadowing relatief veel tijd en inzet vergt, kan het rijke en contextuele 
beschrijvingen van patiëntenervaringen opleveren die een belangrijke rol kunnen 
vervullen in patiëntgerichte zorg.’ 
 
Korte beschrijving: 
“De hoofdtitel van dit proefschrift omschrijft de kern van deze studie. Frailty als 
paradigma voorziet in een beperkt perspectief op kwetsbaarheid, de oudere patiënt en 
ziekenhuiszorg. Een breder kwetsbaarheidsperspectief heeft oog voor de geleefde 
ervaringen van oudere patiënten en laat zien dat kwetsbaarheid niet beperkt is tot het 
lichaam, maar ook betrekking heeft op de relaties waarin de oudere gesitueerd is en de 
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institutionele context van het ziekenhuis. Aandacht voor dwelling, door te wijzen op het 
belang van ‘thuis komen’ in het ziekenhuis, kan helpen om kwaliteit van ziekenhuiszorg 
voor ouderen breder te zien dan alleen iets dat meetbaar is met functionele uitkomsten.” 
 
Engelstalig proefschrift  van 199 pagina’s met een Nederlandse samenvatting. 
Onderzocht wordt hoe, van binnenuit, een ziekenhuisopname wordt ervaren door oudere 
patiënten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Shadowing’. Het doel van 
deze studie is stem geven aan oudere patiënten en inzicht krijgen in hun geleefde 
ervaringen. De studie is uitgevoerd binnen het Programma Menslievende Zorg (2009-
2014), een samenwerking tussen zorgethici en zorgprofessionals waarin praktijken van 
relationele zorg zijn verkend en onderzocht.  
 
Toelichting ( uit de samenvatting pag. 184 e.v.):  ‘Het ziekenhuis vervult een 
belangrijke rol in de zorg aan ouderen. Ziekenhuizen hebben te maken met een 
vergrijzende patiëntenpopulatie waar ze niet goed op zijn afgestemd. 
Ziekenhuisafdelingen zijn doorgaans gericht op één of enkele aandoeningen, maar 
oudere patiënten hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Daarnaast zijn 
ziekenhuizen steeds meer gericht op snelle output, terwijl ouderen veelal meer tijd nodig 
hebben om te herstellen. Talloze wetenschappelijke studies laten zien dat een 
ziekenhuisopname een ingrijpende en gevaarlijke gebeurtenis is voor veel ouderen, 
zowel in functioneel als in psychosociaal opzicht. Hoewel deze mismatch tussen het 
ziekenhuis en de oudere patiënt op ruime aandacht kan rekenen, blijft het perspectief 
van de ouderen zelf daarin vaak buiten beeld. Er wordt veel gesproken óver oudere 
patiënten en veel minder dóór de ouderen zelf.’ 
 
Opbouw boek:  
Inhoudsopgave: Prologue 1 General introduction 2 Giving voice to vulnerable people: 
the value of shadowing for phenomenological healthcare research Story 1 Combing the 
hair and confusion 3 Feeling an outsider left in uncertainty: A phenomenological study 
on the experiences of older hospital patients Story 2 Greenhouses in the parking lot of 
the camper 4 Participating in a world that is out of tune: shadowing an older hospital 
patient. Story 3 A former captain in the hospital 5 Patient participation in hospital care: 
How equal is the voice of the client council Story 4 Sixteen teddy bears and a full address 
book  6 Why frailty needs vulnerability: A care ethical perspective on hospital care for 
older patients 7 General discussion. Summary, Samenvatting Dankwoord. 

 
 
 (Pag. 184 e.v..) ‘ In hoofdstuk 1 (introductie) staat een  beschrijving van de context van 
de studie en een korte weergave van de dominante opvatting van ouder worden in de 
westerse cultuur en de gevolgen hiervan voor de groep ouderen binnen (ziekenhuis)zorg. 
De centrale concepten, fragiliteit (frailty) en patiëntenparticipatie worden toegelicht.  Ze 
lijken contradictoir. Zorgethiek levert een andere interpretatie van afhankelijkheid en 
geeft ruimte om een aanvullend perspectief te belichten. 
Hoofdstuk 2 gaat in op de onderzoeksmethode shadowing in de context van 
fenomenologisch onderzoek in de gezondheidszorg een  kwalitatieve onderzoeksmethode 
in de sociale wetenschappen. Met een casus ter illustratie. 



Hoofdstuk 3 bevat een fenomenologische shadowing studie waarin wordt beschreven 
hoe het fenomeen ziekenhuisopname is ervaren door oudere patiënten. Tien patiënten 
van vijfenzeventig jaar of ouder  werden geobserveerd van opname tot ontslag. 
Hoofdstuk 4  bevat een single case study die dieper inzicht geeft in de ervaringen van één 
oudere ziekenhuispatiënt. In verhaalvorm gepresenteerd en daarna geanalyseerd met 
behulp van de vijf leefwerelddimensies: ruimte, tijd, relaties, belichaming en stemming. 
De belangrijkste ervaringen die naar voren komen in deze studie zijn: ambigue 
veiligheid, losgekoppelde tijd, het gevoel van gedeeltelijk betrokken te zijn en de 
worsteling om af te stemmen op het lichaam. 
Hoofdstuk 5  vertelt over een case study van een cliëntenraad in het ziekenhuis. De 
cliëntenraad is een belangrijk middel om oudere patiënten te representeren.  
In hoofdstuk 6 worden de bevindingen van de fenomenologische studie opnieuw 
geïnterpreteerd vanuit een zorg ethisch perspectief met het doel moreel gefundeerde 
reflectie te bevorderen.  
De discussie (hoofdstuk 7) gaat in op de belangrijkste inzichten van deze studie in relatie 
tot de twee doelen. Methodologische kwesties worden besproken.  
 
Extra:  
http://www.tweestedenziekenhuis.nl/oudere-patient-heeft-behoefte-aan-
thuisgevoel/#sthash.VxN5AZud.dpuf 
‘(…)De rode draad die uit haar onderzoek naar voren komt, is dat ouderen zich een 
buitenstaander voelen in het ziekenhuis, waar ze alleen worden gelaten met al hun 
onzekerheden. Het ziekenhuis is niet vertrouwd, alles gebeurt snel en veel ontgaat de 
ouderen. (…)an der Meide heeft verschillende voorbeelden van haar ervaringen met 
oudere patiënten opgeschreven in haar proefschrift. Zo is er een meneer die uren lang 
zijn plas heeft opgehouden, omdat hij niet op de noodknop durft te drukken, bang dat hij 
iemand tot last is. 
Thuisgevoel 
Van der Meide pleit ervoor dat ziekenhuizen zich beter afstemmen op de patiënt en ze 
vindt het belangrijk dat er een thuisgevoel wordt gecreëerd. “Iedere patiënt is uniek. Het 
is belangrijk dat zorgverleners bewust worden van de verhalen achter elk individu. Er 
moet een sfeer van veiligheid, verbondenheid en vertrouwdheid ontstaan.” Het geven 
van goede uitleg met begrijpelijke informatie en het ‘zomaar’ binnenlopen van de kamer 
waar oudere patiënten liggen kan al een verschil kan, volgens Van der Meide.’ 
 
Uit: Coleta Platenkamp e.a. : Maak er een boek van...!? Leren van patiënten en hun 
verhalen Uitgegeven door Stichting CCC, Amsterdam 2014 ISBN/EAN: 978-90-
9028213-8 
Pag.100-102 Bijdrage : Hanneke van der Meijden: 
(…) Inzicht in patiëntenervaringen is belangrijk voor zorg. Juist nu de zorg volop aan het 
veranderen is, is het van groot belang om telkens weer de vraag te stellen wat dit 
betekent voor de patiënt in de concrete zorgpraktijk. Patiëntenervaringen kunnen op 
verschillende manieren worden onderzocht. (…)  Shadowing, zoals de naam al doet 
vermoeden, betekent dat de onderzoeker zijn of haar participant, de shadowee, 
gedurende langere tijd als een schaduw volgt om op die manier zo goed mogelijk te 
achterhalen wat hij of zij doormaakt.  
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Ik gebruik shadowing in mijn promotieonderzoek naar de ervaringen van oudere  
patiënten (75+) in het ziekenhuis. Ik doe dat vanuit een fenomenologisch perspectief dat 
betekent dat ik vanuit een zo open mogelijke houding onderzoek doe. De 
onderzoeksvraag is dan ook heel open geformuleerd: hoe ervaren oudere patiënten hun 
verblijf in het ziekenhuis?  Daarin verschilt mijn onderzoek van veel andere onderzoeken 
naar patiëntenervaringen. Het meest bekende voorbeeld is het tevredenheidsonderzoek 
waarin een reeks vragen wordt gesteld om de tevredenheid van patiënten te meten. 
Anders dan bij vragenlijsten worden bij shadowing thema’s naar boven gebracht door de 
patiënten zelf. Het kan voorkomen dat dit thema’s betreft die minder makkelijk te meten 
zijn, maar wel van groot zijn belang voor de patiënt.  
Om inzicht te krijgen in de belevingswereld van de ander is een betrokken houding van 
de onderzoeker vereist. De rol van de onderzoeker in shadowing kan worden beschreven 
als ‘meezijn’ en ‘meevoelen’. (…) De methode geeft ruimte aan de onderzoeker om zoveel 
mogelijk af te stemmen op (het ritme van) de patiënt en geleidelijk meer inzicht te 
krijgen in diens belevingswereld. Door middel van shadowing kan het verloop van, soms 
tegenstrijdige, ervaringen worden blootgelegd, en kan dichterbij ervaringen worden 
gekomen die niet of lastig in woorden zijn uit te drukken. 
In het ziekenhuis werd soms met verbazing gereageerd op mijn methode. Deze trage 
wijze van onderzoek doen, valt dan ook uit de toon bij de snelle omgeving van het 
ziekenhuis. (…) De relatie tussen de onderzoeker en de shadowee is van invloed op de 
mate van inzicht die de onderzoeker krijgt in de ervaringen van de shadowee (in 
onderzoek de rijkheid van de data genoemd). Net als in het dagelijks leven is er soms 
meteen een klik met iemand, maar soms lukt het simpelweg niet om de relatie op te 
bouwen die nodig is voor een rijk verstaan van iemands ervaringen. Dit is zowel een 
kracht als een zwakte van de onderzoeksmethode. Binnen een goede relatie kan 
ontzettend rijk materiaal worden verzameld. Echter de ‘opbrengst’ van shadowing is 
sterk afhankelijk van factoren die moeilijk of niet te beïnvloeden zijn, zoals bijvoorbeeld 
persoonlijkheid. Het doel van fenomenologisch onderzoek is het beschrijven van 
ervaringen op zo’n manier dat de ervaring herkenbaar wordt. De kracht van een rijke 
ervaringsbeschrijving is dat het de lezer of de toehoorder kan meenemen, dat hij of zij als 
het ware kan voelen hoe het is voor een oudere patiënt om in het ziekenhuis te liggen. 
Hoewel de meeste zorgverleners veel ervaring hebben met oudere patiënten, kan het zijn 
dat hun dagelijkse werkroutines en alles waartoe ze zich moeten verhouden (tijdsdruk, 
technologie, protocollen, etc.) soms het zicht belemmeren op de patiënt zelf en wat 
belangrijk is voor hem of haar. Ervaringsbeschrijvingen alleen zijn vaak niet genoeg om 
de zorg te veranderen en de uitdaging is om te zoeken naar manieren, om de inzichten 
van dit type onderzoek daadwerkelijk in te bedden in de zorgpraktijk. Gezamenlijke en 
structurele reflectie van zorgverleners op de onderzoeksresultaten lijkt een goed middel 
te zijn. Hoewel shadowing relatief veel tijd en inzet vergt kan het rijke en contextuele 
beschrijvingen van patiëntenervaringen opleveren die een belangrijke rol kunnen 
vervullen in patiëntgerichte zorg.’ 


