
Rita Struhkamp: ‘Dealing with disability.’ Inquiries into a clinical craft. 
Amsterdam/ Wageningen 2004. ISBN 90 365 2078 9 
 
Dit boek is het verslag van een etnografische studie over de afdeling voor MS 
patiënten en patiënten met een dwarslaesie van een Nederlands revalidatiecentrum. 
Het is een promotieonderzoek. Motivatie voor het onderzoek was, dat, toen Rita als 
laatste onderdeel van haar studie fysiotherapie enthousiast in de zorgpraktijk stage 
ging lopen, zij merkte dat veel zorgdoelen niet gehaald werden. De kwaliteit van zorg 
kon beter. En kan nog steeds beter. In dit boekje probeert Rita via een etnografische 
studie te tonen dat er kanttekeningen gezet moeten worden bij de pogingen om zorg 
te verbeteren door ze evidence-based te maken. En dan wel via systematisch 
onderzoek naar de effecten van verschillende behandelingen en zorg die cliëntgericht 
moet worden, door de behoeften van zorgvragers centraal te stellen. Zij wil de 
creativiteit en de kracht maar ook lijden en falen binnen de dagelijkse zorg zo 
zichtbaar maken en de kwaliteit van de dagelijkse praktijk thematiseren. 
Door verbeteringsstrategieën als marktdenken en resultaatgerichtheid wordt die zorg 
onder druk gezet, zo beargumenteert zij. Aan de hand van vier thema’s, 
zelfstandigheid en autonomie van patiënten, doelen stellen en lijden, kijkt zij hoe nu 
gemeten moet worden of een patiënt vooruit gaat.  
 
-Zelfstandigheid wordt via vragenlijsten gemeten. Iemand scoort bijvoorbeeld hoger 
als hij minder hulpmiddelen en zorg van andere nodig heeft. Terwijl in de praktijk 
zelfstandigheid vaker ontstaat in een netwerk waarin lichaam technologische 
hulpmiddelen en zorg van anderen op elkaar ingrijpen. Ten tweede wordt bij het 
meten uitgegaan van hoe meer, hoe beter. Daarbij wordt geen rekening gehouden met 
overbelasting door teveel zelfstandig uitgevoerde activiteiten, die bijvoorbeeld tot 
uitputting of rugpijn kunnen lijden. In de praktijk gaat het dan meer om coördineren 
en minder om maximeren. Ten derde speelt tijd een ingewikkelde rol. Gedurende een 
bepaalde periode wordt op verschillende momenten zelfstandigheid gemeten. Maar 
wat niet gemeten wordt is de onzekerheid die de toekomst in zich heeft en hoe dat om 
risico-inschattingen vraagt, die niet worden gemeten. En ook de aanpassingen die 
hulpverlener en patiënt daarom maken niet. Zo meten de vragenlijsten maar een 
beperkt deel van wat telt als effect, terwijl de werkelijkheid rijker is. 
 
-Ook bij autonomie van patiënten maakt zij kanttekeningen. Die is altijd ingebed in 
de mogelijkheden die de omgeving, techniek en organisatie leveren. Eten kan iemand 
kiezen binnen het centrum via een lijst, maar komt van de gaarkeuken, maar kan 
weer wel via een magnetron opgewarmd worden. Dat is toch anders dan de keuze 
thuis. Tenzij iemand een maaltijd brengt. Iemand kan leren koken, maar als hij het 
fornuis niet aan kan zetten dan komt hij niet ver. Maar als er een netwerk is van eten 
kokers, dan is de autonomie niet aangetast. 
 
-Een patiënt moet doelen stellen, het zouden zijn doelen moeten zijn. Maar niet altijd 
kan dat realistisch of haalbaar zijn. Doelen ontstaan vaak via een reeks 
gebeurtenissen, toestemmingen en aarzelingen. De doelen liggen ook altijd in de 
toekomst, terwijl ze in het heden, de revalidatieomgeving worden uitgevoerd. Dat 
vraagt creativiteit en nadenken over hoe de situatie in de toekomst zal zijn. De doelen 
moeten verplaatst worden naar de situatie thuis. Hij moet leren kennis en 
vaardigheden te verplaatsen naar andere situaties. Maar het blijft moeilijk om in te 
spelen op onzekerheid, instabiliteit en veranderlijkheid van een chronische ziekte of 
handicap. Het is dus beter om flexibel en creatief om te gaan met de 



spanningsvelden die eigen zijn aan het realiseren van doelen. 
 
-Er zijn verschillende manieren waarop met lijden wordt omgegaan. In de publieke 
taal over gezondheids- en gehandicaptenzorg wordt er meest over lijden gezwegen. Zo 
wordt lijden iets zwijgzaams en de persoon die lijdt een passief slachtoffer van ziekte. 
Maar lijden is aanwezig en niet te weren, soms schrijnend aanwezig. Rita zegt dat 
mensen ondergaan lijden niet passief of zwijgzaam, maar geven daar juist actief een 
vorm aan. Zij onderscheidt 3 vormen; 
1.Translatie; hulpverlener en patiënt vertalen het probleem naar een ander beter op 
te lossen probleem. Een doorligwond wordt niet kunnen voortbewegen in een bed, 
waardoor men ook wielen onder het bed monteert, naast verzorging van de wond. 
Maar niet alle problemen laten zich transleren. 
2. Lijden ‘managen’, d.w.z. verschillende vormen van ellende tegen elkaar afwegen. 
Ga je naar de bruiloft van je broer en neem je wekenlange bedrust voor lief of ga je 
niet? Daardoor is lijden niet meer zo overweldigend. Maar ook dit kent zijn grens, 
want verlangens zijn niet constant en gevolgen van handelingen niet te voorspellen. 
Bovendien heeft niet iedereen voldoende energie om voortdurend dit type afwegingen 
te maken. 
3. Lijden laten bestaan en er ruimte voor creëren. Dat is voor hulpverleners moeilijk, 
omdat zij graag actief zijn, terwijl ze nu moeten luisteren, geduldig afwachten en niet 
gelijk oplossen. Patiënten moeten actief woorden geven aan lijden om het met 
anderen te delen. Maar de grens van lijden is het lijden zelf, de onmacht die het 
oproept, de woordenloze pijn. 
 
Steeds keren de thema’s’ meervoudigheid en materialiteit ‘terug. Resultaten zijn niet 
eenduidig, behandeldoelen lopen uiteen en behandelingen verschillen. Verschillende 
activiteiten hebben een ander gewicht in iemands leven, kunnen niet hetzelfde 
worden gemaakt en bij elkaar opgeteld. Coördineren en afwegen is beter. Er is altijd 
verlies, maar de praktijk leert ons daarmee om te gaan, het te erkennen en te dragen. 
In de dagelijkse praktijk gaat het ook niet zozeer om meten van resultaten, 
beargumenteren van doelen, bepleiten van idealen. Het gaat vooral om het realiseren 
van effecten, idealen en doelen in de weerbarstigheid van het dagelijks leven. De 
interventiestrategieën en instrumenten die nu op de zorg worden losgelaten zijn in 
een bepaalde context ontstaan, stellen specifieke eisen en scheppen bepaalde 
verwachtingen. Ze sluiten niet zonder meer aan bij de karakteristieken en eigenheden 
van de klinische praktijk. Haar gelaagdheid, materiële robuustheid, creativiteit 
en ambachtelijkheid, en ook haar vermogen om om te gaan met de kwetsbaarheid van 
het bestaan. Deze kwaliteiten verdienen gezien en gewaardeerd te worden, zeker nu 
ze bekneld dreigen te raken onder de druk om resultaatgerichter, efficiënter, 
consument gerichter te werken. 
Ik vind het een mooie studie met een aantal fraaie voorbeelden. Een aantal punten 
herken ik, zoals de beperking in vrijheid van keuze door de omgeving waarin je 
terecht komt. En ook het ‘meer is beter’ idee, waardoor ik uiteindelijk als een dweil 
steeds rust zocht, doodmoe was. En ook de doelen die gesteld werden, waren vaak 
niet mijn doelen. En de omgeving waarin gegeten werd, ook niet. Wat ik meer zou 
willen zien is ‘mijn perspectief’ dat wil zeggen, wat het betekent om zo lang tussen 
mensen te wonen die je niet zelf hebt uitgekozen, en wat zo’n hulpverleningssituatie 
met je doet. Hoe dat doorwerkt op hulpverlenen. Maar daarvoor moet je 
waarschijnlijk ook patiënt zijn. 
Het boekje is een voorbeeld van onderzoek dat meer uitgevoerd zou moeten worden 
omdat meer van dit soort onderzoek ons veel leert over wat belangrijk is binnen 



zorgsituaties. Jammer alleen dat het in het Engels geschreven is, zodat niet meer 
mensen in Nederland het zullen lezen. 


