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Toen	  ik	  mijn	  promotiereis	  begon,	  had	  ik	  niet	  kunnen	  vermoeden	  dat	  de	  titel	  
van	  mijn	  proefschrift	  uiteindelijk	  hier	  op	  uit	  zou	  komen.	  De	  woorden	  in	  
deze	  titel	  zeiden	  me	  toen	  nog	  weinig.	  Dat	  zal	  voor	  u	  waarschijnlijk	  ook	  
gelden.	  

Deze	  dag	  is	  het	  einde	  van	  een	  avontuurlijke	  promotiereis.	  Een	  reis	  waarbij	  
ik	  me	  regelmatig	  op	  ongebaande	  paden	  begaf.	  Ik	  heb	  mijn	  promotie	  
regelmatig	  ervaren	  als	  een	  puzzel	  met	  een	  eindeloos	  aantal	  stukjes	  -‐	  dat	  
geldt	  vooral	  voor	  het	  schrijfproces.	  Er	  waren	  momenten	  dat	  ik	  dacht	  dat	  ik	  

de	  puzzel	  niet	  zou	  gaan	  leggen.	  Maar	  dan	  was	  het	  ook	  wel	  weer	  fantastisch	  als	  je	  na	  een	  tijdje	  ploeteren	  een	  
deel	  van	  de	  puzzel	  had	  opgelost.	  Leerzame	  momenten	  waren	  dat.	  Momenten	  van	  voldoening	  ook.	  Ik	  heb	  
tijdens	  mijn	  lange	  reis	  dan	  ook	  vele	  mooie	  inzichten	  opgedaan.	  En	  dan	  nu	  de	  uitdaging	  om	  een	  aantal	  van	  die	  
inzichten	  kort	  en	  bondig	  te	  delen.	  

Mijn	  oma's	  persoonlijke	  medicatiedossier	  

Laat	  ik	  beginnen	  met	  een	  persoonlijke	  ervaring.	  Het	  is	  een	  moment	  
van	  jaren	  terug.	  Ik	  werd	  gebeld	  door	  mijn	  moeder.	  Mijn	  toen	  90-‐
jarige	  oma	  was	  met	  spoed	  opgenomen	  in	  het	  ziekenhuis.	  Ik	  spoedde	  
mij	  naar	  haar	  toe.	  Ze	  werd	  gelukkig	  al	  snel	  naar	  de	  verpleegafdeling	  
overgeplaatst	  en	  ik	  zat	  naast	  haar	  bed	  toen	  de	  verpleegkundige	  de	  
intake	  deed.	  De	  verpleegkundige	  vroeg	  welke	  medicijnen	  mijn	  oma	  
slikte.	  Mijn	  oma	  wees	  naar	  haar	  tasje	  dat	  ze	  in	  de	  haast	  had	  
meegenomen	  naar	  het	  ziekenhuis	  en	  vroeg	  me	  haar	  agenda	  te	  
pakken.	  Ik	  pakte	  de	  agenda	  en	  sloeg	  hem	  open.	  Mijn	  oma	  vroeg	  me	  
naar	  de	  laatste	  pagina’s	  te	  gaan.	  Daar	  stond	  in	  mijn	  oma’s	  
bibberhandschrift	  een	  keurige	  lijst	  met	  haar	  medicijnen.	  De	  verpleegkundige	  stelde	  op	  basis	  van	  die	  lijst	  een	  
aantal	  vragen	  aan	  mijn	  oma	  en	  nam	  alle	  gegevens	  netjes	  over	  in	  haar	  medisch	  dossier.	  	  

Wegens	  haar	  jarenlange	  medische	  ervaring	  wist	  mijn	  oma	  dat	  ze	  die	  lijst	  met	  medicijnen	  altijd	  bij	  zich	  moest	  
hebben.	  Haar	  zorgverleners	  beschikten	  vaak	  niet	  over	  het	  meest	  actuele	  overzicht.	  	  

Informatie-‐uitwisseling	  is	  een	  centraal	  thema	  in	  mijn	  proefschrift.	  Informatie-‐uitwisseling	  tussen	  
zorgprofessionals	  onderling,	  maar	  zeker	  ook	  tussen	  zorgprofessionals	  en	  patiënten,	  zoals	  het	  
medicatieoverzicht	  dat	  mijn	  oma	  deelde	  met	  haar	  zorgverleners.	  

Informatie-‐uitwisseling	  is	  niet	  technisch	  

Toen	  ik	  solliciteerde	  bij	  Zenc,	  dat	  was	  nog	  weer	  jaren	  voor	  mijn	  oma	  in	  het	  ziekenhuis	  belandde,	  weet	  ik	  nog	  
heel	  goed	  dat	  mij	  werd	  gevraagd	  wat	  ik	  van	  ICT	  en	  informatie-‐uitwisseling	  af	  wist.	  Ik	  zei	  heel	  eerlijk:	  “niets,	  
behalve	  dat	  ik	  websites	  kan	  bouwen”.	  Het	  leek	  me	  iets	  heel	  technisch,	  die	  digitale	  informatie-‐uitwisseling.	  Het	  
voelde	  als	  een	  ver	  van	  mijn	  bed	  show.	  Maar	  toen	  ik	  me	  als	  adviseur	  ging	  bezighouden	  met	  projecten	  die	  een	  
betere	  informatie-‐uitwisseling	  beoogden,	  kwam	  ik	  al	  snel	  tot	  de	  conclusie	  dat	  die	  techniek	  maar	  een	  heel	  klein	  
onderdeel	  is	  van	  een	  complex	  vraagstuk.	  

De	  uitdaging:	  langslepende	  discussies	  ombuigen	  

Projecten	  die	  de	  informatie-‐uitwisseling	  in	  de	  zorg	  willen	  verbeteren	  –	  ik	  noem	  dat	  in	  mijn	  proefschrift	  Health	  
Information	  Exchange,	  blijken	  vaak	  veel	  hinder	  te	  ondervinden	  van	  moeizame,	  langslepende	  discussies.	  Er	  is	  
onder	  andere	  veel	  discussie	  over	  de	  rol	  van	  patiënten.	  



Neem	  het	  voorbeeld	  van	  mijn	  oma.	  Zij	  bleek	  in	  het	  ziekenhuis	  te	  zijn	  beland	  
doordat	  ze	  verkeerde	  medicatie	  had	  geslikt.	  Dat	  kwam	  doordat	  de	  huisarts	  
en	  het	  ziekenhuis	  na	  een	  eerdere	  opname	  los	  van	  elkaar	  medicijnen	  
hadden	  voorgeschreven.	  

Hadden	  we	  dat	  kunnen	  voorkomen	  als	  haar	  papieren	  registratie	  van	  wat	  ze	  
dagelijks	  slikte	  bekend	  was	  geweest	  bij	  ziekenhuis,	  huisarts	  of	  apotheek?	  
Kunnen	  we	  van	  iemand	  van	  90	  of	  haar	  familie	  vragen	  om	  dat	  digitaal	  aan	  
haar	  zorgverlener	  te	  verstrekken?	  Kan/mag/moet	  de	  arts	  die	  informatie	  

van	  patiënten	  dan	  vertrouwen?	  En/of	  moeten	  huisarts,	  apotheek	  en	  ziekenhuis	  er	  niet	  gewoon	  ook	  voor	  
zorgen	  dat	  hun	  ICT-‐systemen	  met	  elkaar	  gaan	  praten?	  

Zo	  kan	  ik	  nog	  wel	  even	  doorgaan	  met	  het	  opsommen	  van	  lastige	  vragen.	  Ik	  denk	  dat	  als	  ik	  die	  vragen	  nu	  aan	  
jullie	  hier	  voorleg,	  we	  heel	  uiteenlopende	  antwoorden	  krijgen.	  Maar	  als	  je	  informatie-‐uitwisseling	  van	  de	  grond	  
wilt	  krijgen,	  zal	  je	  wel	  met	  de	  verschillende	  betrokkenen	  op	  zoek	  moeten	  naar	  antwoorden	  op	  die	  vragen.	  

En	  dus	  zie	  je	  in	  de	  praktijk	  dat	  er	  behoorlijk	  stevige	  discussies	  zijn,	  waarbij	  partijen	  elkaar	  proberen	  te	  
overtuigen	  van	  het	  eigen	  gelijk.	  Zonder	  succes.	  Met	  als	  gevolg	  dat	  er	  onenigheid	  blijft	  bestaan	  en	  
digitaliseringsprojecten	  nauwelijks	  verder	  komen.	  

Maar	  als	  je	  informatie-‐uitwisseling	  van	  de	  grond	  wilt	  krijgen,	  zal	  je	  wel	  met	  de	  verschillende	  betrokkenen	  op	  
zoek	  moeten	  naar	  antwoorden	  op	  die	  vragen.	  Deze	  complexiteit	  van	  informatie-‐uitwisseling	  fascineert	  me	  
enorm.	  Het	  fascineerde	  me	  dusdanig	  dat	  ik	  die	  uitdaging	  ben	  gaan	  onderzoeken	  in	  de	  context	  van	  een	  
promotietraject.	  

Wat?	  Een	  discours?	  

Mijn	  zoektocht	  naar	  manieren	  om	  conflicten	  te	  onderzoeken	  bracht	  me	  bij	  de	  ‘discours-‐analyse’.	  De	  discours-‐
analyse	  is	  een	  rijke	  onderzoekstraditie	  die	  ons	  helpt	  conflicten	  beter	  te	  begrijpen.	  Dat	  doet	  ze	  door	  discoursen	  
te	  kijken.	  

Een	  discours	  is	  een	  lastig	  te	  vatten	  concept.	  Helaas	  gebruiken	  we	  het	  in	  onze	  Nederlandse	  taal	  maar	  weinig.	  
Maar	  je	  kunt	  een	  discours	  vergelijken	  met	  een	  paradigma	  of	  een	  mentaal	  model.	  Het	  is	  net	  iets	  anders,	  maar	  
het	  geeft	  u	  een	  globale	  vergelijking.	  Voor	  hier	  wil	  ik	  een	  discours	  graag	  definiëren	  als	  een	  verzameling	  
woorden,	  gedragingen	  en	  artefacten	  die	  samen	  iets	  of	  iemand	  tot	  leven	  brengen.	  

Laten	  we	  als	  voorbeeld	  de	  arts	  nemen.	  Ons	  klassieke	  beeld	  van	  een	  arts	  is	  
iemand	  met	  bijna	  onbetwiste	  autoriteit	  vanwege	  zijn	  medische	  kennis.	  
Het	  klassieke	  beeld	  van	  de	  arts	  uit	  zich	  in	  hoe	  we	  tegen	  hem	  praten	  (we	  
spreken	  hem	  aan	  met	  u).	  Het	  uit	  zich	  in	  de	  manier	  waarop	  we	  ons	  tot	  
hem	  verhouden	  (met	  respect)	  en	  naar	  hoe	  het	  consult	  verloopt	  (de	  arts	  
stelt	  grotendeels	  de	  vragen	  en	  leidt	  het	  gesprek,	  de	  arts	  stelt	  een	  
behandeling	  voor,	  de	  patiënt	  volgt).	  En	  dat	  beeld	  vertaalt	  zich	  naar	  
dingen	  (hoe	  zijn	  spreekkamer	  is	  ingericht,	  de	  witte	  jas,	  de	  stethoscoop	  als	  
statussymbool,	  de	  computer	  die	  er	  staat	  voor	  de	  registratie	  van	  de	  arts	  in	  
plaats	  van	  voor	  de	  patiënt).	  

Je	  zou	  kunnen	  zeggen	  dat	  bovenstaande	  zaken	  samen	  het	  klassieke	  discours	  van	  de	  arts	  vormen.	  Een	  discours	  
dat	  we	  steeds	  weer	  vorm	  geven,	  maar	  dat	  ook	  aan	  verandering	  onderhevig	  is.	  We	  “construeren”	  de	  arts	  
tegenwoordig	  immers	  ook	  wel	  steeds	  meer	  als	  coach.	  

Verlamming	  voorkomen	  	  	  

Discours-‐analisten	  focussen	  zich	  over	  het	  algemeen	  op	  het	  analyseren	  en	  beschrijven	  van	  discoursen	  en	  de	  
mogelijke	  strijd	  daartussen.	  Bijvoorbeeld	  in	  een	  rapport	  of	  wetenschappelijke	  publicatie.	  Maar	  hoe	  kan	  het	  



analyseren	  van	  discoursen	  mensen	  helpen	  die	  worstelen	  met	  moeizame	  discussies?	  Hoe	  kan	  het	  een	  
constructieve	  bijdrage	  leveren	  aan	  conflicten?	  Hoe	  kan	  discours-‐analyse	  ons	  helpen	  te	  voorkomen	  dat	  
conflicten	  een	  verlammende	  werking	  hebben	  op	  digitaliseringsprojecten?	  Ik	  vond	  in	  de	  literatuur	  geen	  goed	  
antwoord	  op	  die	  vragen.	  Anders	  dan:	  we	  proberen	  diversiteit	  en	  conflicten	  te	  begrijpen	  en	  verklaren	  en	  hopen	  
dan	  dat	  mensen	  in	  de	  praktijk	  met	  onze	  publicaties	  hun	  voordeel	  kunnen	  doen.	  Dat	  vond	  en	  vind	  ik	  een	  
onbevredigend	  antwoord.	  

Een	  radicale	  filosofie	  

Nu	  had	  ik	  tijdens	  mijn	  masterstudie	  al	  kennis	  gemaakt	  met	  het	  ‘relationaal	  constructionisme’.	  Het	  relationaal	  
constructionisme	  is	  een	  zogenaamde	  meta-‐theorie;	  een	  wetenschapsfilosofische	  stroming.	  U	  kunt	  het	  zien	  als	  
een	  bepaalde	  versie	  van	  het	  sociaal	  constructionisme	  –	  dat	  zal	  een	  aantal	  hier	  wel	  wat	  zeggen.	  

Het	  relationeel	  constructionisme	  daagt	  ons	  uit	  om	  anders	  naar	  onderzoek	  te	  kijken	  dan	  hoe	  we	  dat	  gewend	  
zijn.	  En	  maakt	  (daardoor)	  ook	  andere	  manieren	  van	  onderzoek	  mogelijk.	  

Het	  voert	  hier	  helaas	  te	  ver	  om	  uitgebreid	  bij	  deze	  meta-‐theorie	  stil	  te	  staan.	  Belangrijk	  voor	  nu	  is	  dat	  het	  RC	  
het	  mogelijk	  maakt	  om	  de	  zoektocht	  naar	  DE	  waarheid	  te	  laten	  voor	  wat	  die	  is.	  Het	  nodigt	  ons	  uit	  om	  ons	  te	  
focussen	  op	  het	  ontstaan	  van	  lokale	  werkelijkheden.	  Het	  relationeel	  constructionisme	  richt	  onze	  aandacht	  op	  
de	  manier	  waarop	  mensen	  de	  uitdaging	  van	  informatie-‐uitwisseling	  binnen	  een	  bepaalde	  context	  co-‐creëren	  -‐	  
terwijl	  ze	  met	  elkaar	  communiceren.	  

Omdat	  het	  relationeel	  constructionisme	  de	  zoektocht	  naar	  universele	  waarheden	  loslaat,	  hoef	  je	  je	  als	  
onderzoeker	  niet	  langer	  als	  afstandelijke	  observator	  te	  gedragen	  die	  op	  zoek	  is	  naar	  “de	  waarheid”	  over	  
informatie-‐uitwisseling.	  Wat	  plat	  gezegd,	  stelt	  het	  relationeel	  constructionisme	  dat	  je	  als	  onderzoeker	  altijd	  
een	  “bijdrage”	  levert	  aan	  de	  manier	  waarop	  de	  conflicten	  die	  je	  onderzoekt	  verlopen.	  En	  dus	  kun	  je	  maar	  beter	  
nadenken	  over	  de	  wijze	  waarop	  die	  bijdrage	  ook	  ethisch	  verantwoord	  is	  en	  zinvol	  voor	  de	  diverse	  betrokkenen.	  
Je	  mag	  als	  onderzoeker	  dus	  de	  focus	  verleggen	  naar	  manieren	  waarop	  je	  je	  in	  conflicten	  of	  discursieve	  strijd	  
kunt	  begeven.	  En	  hoe	  je	  die	  conflicten	  kunt	  ombuigen	  naar	  constructieve	  gesprekken.	  Dit	  is	  een	  radicaal	  
andere	  benadering	  van	  onderzoek	  met	  in	  mijn	  ogen	  een	  enorme	  potentie	  voor	  het	  verhogen	  van	  de	  sociale	  
impact	  van	  onderzoek.	  

Generatief	  onderzoek:	  streven	  naar	  impact	  	  

Ik	  noem	  die	  door	  het	  relationeel	  constructionisme	  mogelijk	  gemaakte	  benadering	  van	  discours-‐analyse	  in	  mijn	  
proefschrift	  generatieve	  discours-‐analyse.	  Generatief	  omdat	  er	  nieuwe	  dingen	  door	  ontstaan.	  Het	  genereert	  
bijvoorbeeld	  nieuwe	  inzichten,	  nieuwe	  oplossingen,	  andersoortige	  gesprekken	  en	  andere	  verhoudingen.	  
Allemaal	  dingen	  die	  van	  grote	  waarde	  zijn	  als	  we	  stagnatie	  willen	  voorkomen	  of	  doorbreken.	  Als	  we	  dingen	  in	  
beweging	  willen	  krijgen.	  

Ik	  ga	  een	  voorbeeld	  geven	  van	  generatieve	  discours-‐analyse.	  Maar	  laat	  ik	  eerst	  een	  korte	  samenvatting	  geven	  
van	  mijn	  verhaal	  tot	  nu	  toe:	  

1. Informatie-‐uitwisseling	  komt	  vaak	  moeizaam	  van	  de	  grond	  wegens	  moeizame	  en	  langslepende	  
discussies.	  

2. Discours-‐analyse	  kan	  ons	  helpen	  die	  discussies	  te	  analyseren	  en	  begrijpen	  door	  conflicten	  te	  
benaderen	  als	  een	  strijd	  tussen	  discoursen,	  als	  discursieve	  strijd	  

3. Het	  relationeel	  constructionisme	  nodigt	  onderzoekers	  uit	  om	  zich	  in	  conflicten	  te	  mengen	  en	  mensen	  
te	  helpen	  om	  op	  een	  productieve	  manier	  met	  discursieve	  strijd	  om	  te	  gaan.	  Met	  andere	  woorden,	  
onderzoekers	  gaan	  op	  zoek	  naar	  manieren	  waarop	  mensen	  met	  uiteenlopende	  opvattingen	  de	  
complexiteit	  van	  het	  vraagstuk	  en	  elkaar	  beter	  gaan	  begrijpen.	  Zodat	  ze	  informatie-‐uitwisseling	  
ondanks	  meningsverschillen	  goed	  van	  de	  grond	  kunnen	  krijgen.	  

	  



Schijnconsensus	  doorbreken	  bij	  discussies	  over	  patiëntportalen	  

Generatieve	  discours-‐analyse	  dus.	  Hoe	  doe	  je	  dat?	  Ik	  beperk	  me	  hier	  
tot	  een	  voorbeeld.	  

En	  dat	  voorbeeld	  gaat	  over	  discussies	  over	  informatie-‐uitwisseling	  
tussen	  zorgverlener	  en	  patiënt	  via	  een	  zogenaamd	  patiëntenportaal.	  
Zo’n	  portaal	  is	  een	  website	  van	  een	  zorginstelling	  of	  van	  een	  
samenwerkingsverband	  van	  zorginstellingen,	  waarop	  je	  bijvoorbeeld	  
online	  afspraken	  kunt	  maken,	  online	  een	  consult	  kunt	  hebben	  met	  je	  
zorgverlener	  of	  online	  je	  dossier	  kunt	  inzien.	  

Bij	  discussies	  over	  patiëntportalen,	  bespeur	  ik	  een	  soort	  “schijnconsensus”.	  Iedereen	  lijkt	  het	  erover	  eens	  dat	  
we	  een	  patiëntenportaal	  moeten	  willen.	  “Want	  de	  patiënt	  staat	  hier	  toch	  centraal”.	  En	  digitale	  dienstverlening	  
hoort	  bij	  deze	  tijd.	  	  

Maar	  hoe	  stel	  je	  patiënten	  centraal?	  Welke	  vorm	  van	  digitale	  zorg	  is	  goed	  voor	  patiënten?	  Als	  je	  het	  dan	  gaat	  
hebben	  over	  wat	  er	  allemaal	  op	  zo’n	  portaal	  moet	  komen	  en	  hoe	  die	  diensten	  moeten	  worden	  ingevuld,	  dan	  
blijken	  de	  meningen	  nogal	  verdeeld.	  

Neem	  online	  inzage,	  de	  mogelijkheid	  voor	  een	  patiënt	  om	  zijn	  medisch	  dossier	  via	  het	  patiëntenportaal	  van	  het	  
ziekenhuis	  in	  te	  zien.	  Dat	  zou	  bijvoorbeeld	  betekenen	  dat	  mijn	  oma	  online	  kan	  bekijken	  welke	  medicatie	  zij	  
volgens	  het	  ziekenhuis	  slikt	  en	  of	  dat	  matcht	  met	  haar	  papieren	  registratie	  in	  haar	  agenda.	  Sommige	  mensen	  
vinden	  dan	  dat	  het	  prachtig	  zou	  zijn	  als	  mijn	  oma,	  of	  ik	  als	  kleindochter,	  door	  online	  inzage	  de	  kans	  krijgt	  om	  
ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  informatie	  in	  het	  dossier	  klopt.	  Anderen	  vinden	  dat	  je	  dat	  niet	  kan	  en	  mag	  vragen	  van	  
mijn	  oma	  en/of	  haar	  familie.	  Dat	  is	  een	  te	  grote	  verantwoordelijkheid	  en	  een	  te	  grote	  belasting.	  

Patiënt	  centraal	  als	  holle	  frase	  

Dus	  “patiënt	  centraal”	  is	  eigenlijk	  een	  beetje	  een	  holle	  frase.	  Het	  kan	  verschillende	  dingen	  betekenen	  voor	  
verschillende	  mensen	  in	  verschillende	  contexten.	  

Op	  basis	  van	  mijn	  analyse	  van	  discussies	  over	  informatie-‐uitwisseling	  ben	  ik	  daarom	  op	  zoek	  gegaan	  naar	  
verschillende	  definities	  en	  modellen	  van	  patiëntgerichte	  zorg.	  Ik	  ontrafelde	  verschillende	  discoursen	  van	  
patiëntgerichte	  zorg	  en	  kwam	  tot	  het	  volgende	  overzicht.	  

In	  het	  eerste	  discours,	  zorgen	  voor	  patiënten,	  wordt	  de	  identiteit	  van	  
de	  patiënt	  geconstrueerd	  als	  zorgbehoeftig	  en	  kwetsbaar.	  Het	  is	  de	  rol	  
van	  de	  zorgverlener	  om	  patiënten	  zoveel	  als	  mogelijk	  te	  ontlasten	  en	  
te	  ontzorgen	  door	  vanuit	  hun	  expertrol	  goede	  zorg	  te	  leveren.	  Dit	  
vertaalt	  zich	  naar	  online	  inzage	  als	  een	  riskante	  vorm	  van	  digitale	  zorg	  
die	  je	  niet	  of	  beperkt	  moet	  aanbieden.	  Patiënten	  kunnen	  immers	  
ongerust	  worden	  over	  hetgeen	  ze	  in	  hun	  dossier	  lezen	  en	  ze	  krijgen	  er	  
te	  grote	  verantwoordelijkheden	  door.	  

In	  het	  tweede	  discours,	  patiënten	  empoweren,	  is	  het	  de	  aanname	  dat	  
bijna	  iedereen	  in	  staat	  is	  tot	  zelfzorg.	  Patiënten	  zijn	  zelfredzaam	  en	  

besluitvaardig.	  En	  als	  ze	  dat	  niet	  zijn,	  dan	  kunnen	  artsen	  hen	  daarin	  trainen,	  coachen,	  opleiden.	  Uiteindelijk	  is	  
dat	  het	  beste	  voor	  patiënten	  omdat	  het	  tot	  de	  beste	  zorguitkomsten	  leidt.	  Maximale	  inzage	  is	  in	  dit	  tweede	  
discours	  een	  kans	  tot	  een	  beter	  geïnformeerde	  patiënt	  en	  daarmee	  meer	  zelfredzame	  patiënt.	  

Het	  derde	  discours,	  getiteld	  responsief	  zijn,	  benadrukt	  de	  verschillen	  tussen	  patiënten	  en	  hun	  variërende	  
voorkeuren.	  Niet	  iedereen	  kan	  of	  wil	  voor	  zichzelf	  zorgen	  en	  dat	  moet	  de	  arts	  respecteren.	  Responsief	  zijn	  is	  
dus	  de	  primaire	  taak	  van	  de	  arts.	  Dat	  betekent	  ook	  voor	  online	  inzage	  de	  grote	  uitdaging	  om	  dat	  afhankelijk	  
van	  de	  context	  vorm	  te	  geven:	  soms	  geen	  inzage,	  soms	  volledig,	  soms	  gedeeltelijke	  inzage.	  



Drie	  verschillende	  discoursen,	  die	  elk	  ethische	  vragen	  oproepen	  over	  bijvoorbeeld	  de	  rechten	  en	  plichten	  van	  
patiënten.	  Over	  of	  zelfmanagement	  een	  recht	  of	  een	  plicht	  is.	  

Zoals	  gezegd	  betekent	  generatieve	  discours-‐analyse	  dat	  je	  als	  onderzoeker	  probeert	  meer	  te	  doen	  dan	  
dergelijke	  discoursen	  te	  publiceren	  in	  een	  wetenschappelijk	  artikel.	  Je	  kijkt	  hoe	  dit	  mensen	  kan	  helpen	  bij	  het	  
voeren	  van	  discussies	  over	  online	  inzage.	  

Workshops	  als	  "samen	  onderzoeken"	  

Wederom	  een	  voorbeeld	  uit	  mijn	  proefschrift.	  Een	  ziekenhuis	  was	  bezig	  met	  het	  invoeren	  van	  een	  
patiëntenportaal	  inclusief	  online	  inzage.	  Ze	  vroegen	  mij	  deze	  invoering	  te	  begeleiden.	  Zoals	  het	  u	  inmiddels	  
niet	  meer	  zal	  verbazen	  verschilden	  de	  wensen,	  zorgen	  en	  ideeën	  van	  de	  diverse	  betrokkenen	  stevig	  van	  elkaar.	  
We	  organiseerden	  daarom	  workshops	  waarbij	  zorgverleners,	  patiënten	  (die	  worden	  nogal	  eens	  vergeten…!),	  
beleidsmakers,	  juristen,	  ICT’ers	  enbestuurders	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  gingen	  over	  hun	  wensen,	  zorgen	  en	  
ideeën.	  

Tijdens	  zo’n	  workshop	  is	  het	  de	  kunst	  om	  het	  gesprek	  in	  de	  richting	  van	  een	  dialoog	  te	  bewegen.	  Een	  gesprek	  
waarbij	  mensen	  zich	  uit	  hun	  harde	  stellingname	  durven	  te	  bewegen.	  Waarbij	  ze	  kritisch	  durven	  te	  gaan	  kijken	  

naar	  hun	  eigen	  opvatting	  en	  die	  van	  de	  ander.	  Waarbij	  mensen	  durven	  
te	  twijfelen.	  	  

Het	  eerder	  genoemde	  overzicht	  van	  discoursen	  helpt	  om	  de	  kern	  van	  
het	  vraagstuk	  te	  onderzoeken.	  Waarom	  is	  de	  een	  voorstander	  en	  de	  
ander	  tegenstander?	  Het	  helpt	  als	  praatplaat	  –	  om	  de	  verschillende	  
keuze-‐opties	  en	  hun	  voors	  en	  tegens	  zichtbaar	  te	  maken,	  en	  mensen	  
uit	  te	  nodigen	  net	  een	  stapje	  verder	  te	  kijken,	  onder	  andere	  door	  naar	  
het	  waarom	  van	  online	  inzage	  te	  kijken.	  Ook	  wijst	  het	  ons	  op	  de	  
verschillende	  ethische	  vragen	  over	  de	  rol	  van	  patiënten.	  

Eigenlijk	  maak	  je	  tijdens	  zo’n	  workshop	  onderzoek	  tot	  een	  gezamenlijk	  proces:	  je	  gaat	  samen	  op	  onderzoek	  uit.	  
De	  deelnemers	  onderzoeken	  de	  eigen	  positie,	  die	  van	  de	  ander,	  en	  daarmee	  de	  voors	  en	  tegens	  van	  
verschillende	  keuze-‐opties.	  Op	  die	  manier	  kunnen	  stellingnames	  minder	  hard	  worden	  en	  kan	  onbegrip	  in	  
begrip	  veranderen.	  “Ah,	  ik	  snap	  wel	  waarom	  hij	  zich	  zo’n	  zorgen	  maakt	  –	  misschien	  was	  ik	  wat	  te	  optimistisch”.	  

Zo	  ontstaan	  nieuwe	  inzichten	  en	  andere	  gesprekken.	  De	  onderzoeker	  doet	  nieuwe	  inzichten	  op	  die	  middels	  een	  
wetenschappelijke	  publicatie	  gedeeld	  kunnen	  worden	  met	  een	  bredere	  groep	  mensen.	  En	  voor	  de	  mensen	  in	  
de	  workshop	  vergroten	  we	  de	  kans	  dat	  de	  keuzes	  die	  uiteindelijk	  in	  bijvoorbeeld	  het	  ziekenhuis	  gemaakt	  
worden	  goed	  doordacht	  zijn	  en	  kunnen	  rekenen	  op	  begrip	  en	  draagvlak.	  

Ter	  afronding…	  

Ik	  hoop	  inmiddels	  duidelijk	  te	  hebben	  gemaakt	  waarom	  informatie-‐uitwisseling	  meer	  is	  dan	  een	  technische	  
uitdaging.	  Sterker	  nog,	  daar	  loopt	  het	  zelden	  op	  spaak.	  Het	  maken	  van	  de	  lastige	  keuzes	  over	  bijvoorbeeld	  de	  
rol	  van	  patiënten	  is	  de	  werkelijke	  uitdaging.	  En	  die	  uitdaging	  gaan	  we	  vaak	  uit	  de	  weg.	  Met	  als	  resultaat	  dat	  
langzaamaan	  steeds	  meer	  strijd	  ontstaat	  -‐	  of	  wat	  we	  dan	  “weerstand”	  noemen.	  Om	  dat	  te	  voorkomen	  of	  om	  
eenmaal	  ontstane	  conflicten	  om	  te	  buigen	  naar	  een	  constructief	  gesprek	  is	  het	  belangrijk	  dat	  we	  aandacht	  
hebben	  voor	  HOE	  we	  discussies	  voeren	  over	  informatie-‐uitwisseling,	  hoe	  we	  binnen	  projecten	  zorgen	  dat	  we	  
antwoorden	  vinden	  op	  lastige,	  soms	  ethische	  vragen.	  Met	  andere	  woorden,	  het	  is	  nodig	  dat	  we	  samen	  een	  
vraagstuk	  onderzoeken.	  

Dat	  vraagt	  om	  reflectie	  dialoog:	  gesprekken	  waarbij	  mensen	  durven	  te	  twijfelen	  aan	  hun	  eigen	  opvattingen.	  
Want	  dan	  ontstaat	  de	  kans	  op	  nieuwe	  inzichten	  en	  ideeën,	  en	  op	  toenadering	  tussen	  partijen.	  Als	  onderzoek	  
reflectie	  en	  dialoog	  weet	  te	  voeden	  en	  stimuleren,	  is	  het	  niet	  langer	  een	  louter	  wetenschappelijke	  exercitie	  en	  
kan	  het	  mensen	  helpen	  bij	  het	  belichten	  van	  de	  belangrijke	  vragen	  en	  de	  voors	  en	  tegens	  van	  de	  mogelijke	  
antwoorden	  hierop.	  



The	  journey	  continues...	  

Ik	  heb	  zojuist	  geprobeerd	  de	  highlights	  van	  mijn	  234	  pagina-‐tellende	  
proefschrift	  met	  u	  te	  delen.	  Ik	  kan	  me	  voorstellen	  dat	  dit	  hier	  en	  daar	  
vragen	  oproept.	  Ik	  heb	  aan	  het	  leggen	  van	  de	  puzzel	  10	  jaar	  gedaan,	  dus	  ik	  
heb	  niet	  de	  illusie	  dat	  ik	  nu	  die	  hele	  puzzel	  heb	  laten	  zien.	  Ik	  hoop	  dat	  u	  in	  
ieder	  geval	  deze	  uitspraak	  meeneemt.	  En	  ik	  kijk	  uit	  naar	  toekomstige	  
gesprekken	  over	  de	  lastige	  vragen	  rond	  informatie-‐uitwisseling	  –	  en	  
dialogen	  over	  de	  verschillende	  antwoorden	  daarop.	  

Dank	  u	  wel.	  
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