
Aandacht voor moral distress 

Ondanks de enorme werkdruk is het nu misschien wel 

belangrijker dan ooit dat tijd wordt genomen om met 

elkaar aandacht te geven aan de moral distress die je 

kan krijgen van het nemen van besluiten die ingaan 

tegen je eigen waarden. Of door het opvolgen van 

besluiten die ingaan tegen de manier waarop jij hebt 

geleerd goede zorg te leveren. Hierdoor ligt emotionele 

uitputting op de loer. Het kan zwaar zijn om bij-

voorbeeld zorg te moeten leveren zonder enige 

bescherming, terwijl je eigenlijk weet dat het belangrijk 

is om beschermende maatregelen te nemen. Of om 

juist volledig bedekt het vak uit te oefenen, terwijl het 

contact met de patiënt juist zo bijdraagt aan het goede 

herstel. Maar ook bijvoorbeeld het leveren van 

levensverlengende zorg aan een patiënt terwijl je weet 

dat dit niet in het beste belang is van de patiënt zelf. 

Verpleegkundige, Suzan (CWZ), benoemt in de docu-

mentaire ‘Levenslucht’ van NPO 1 letterlijk dat het hard 

werken is, maar ook emotioneel en psychisch erg zwaar 

is. Hierin staat zij zeker niet alleen. 

EMOTIONELE UITPUTTING 
IN DE ZORG 

De coronacrisis leidt momenteel tot enorme 

uitdagingen in de zorg. Bewonderenswaardige 

kracht, flexibiliteit en professionaliteit van de 

sector zorgt ervoor dat oplossingen worden gevonden 

voor de tekorten aan materialen, medicijnen, ruimte en 

apparatuur. Maar het coronavirus beheerst momenteel 

de inzetbaarheid van ons personeel in de gehele zorg. 

Een sprint kunnen veel mensen wel aan, maar een 

marathon is niet zomaar gelopen. 

In strijd met belangen patiënt 

De werkdruk is hoog. Veel handelingen moeten gedaan 

worden in een korte tijd. Veel handelingen, maar ook 

handelingen die je normaal gesproken niet uitvoert. En 

dat is niet het enige. Alle medewerkers in de zorg 

moeten moeilijke keuzes maken. Soms in strijd met 

jouw professionele waarden en je eigen gevoel van wat 

goede zorg is. Je zal merken dat je nu vaker dan ooit 

dingen moet doen die in strijd zijn met de belangen van 

de patiënt.  

Niet alleen in de ziekenhuizen! Ook in verpleeghuizen, 

thuiszorg, ggz en verstandelijk gehandicaptenzorg. De 

eenzaamheid en afzondering van geliefden en naasten 

gaan in tegen datgene wat je belangrijk vindt in het 

leveren van goede zorg. Ook het werken met 

(voldoende) beschermende middelen vormt een bar-

rière tussen jou en je patiënt. Het vraagt andere 

manieren van zorg verlenen, anders dan wat je hebt 

geleerd en anders dan wat goed voelt. 

WAT IS MORAL DISTRESS? 

Je weet wat ethisch het juiste is om te doen voor de 

patiënt. Dit is alleen niet altijd mogelijk. Een crisis of 

vanuit de organisatie opgelegde beperkingen, kunnen 

ervoor zorgen dat jij iets moet doen waar je niet achter 

staat of ingaat tegen de reden waarom jij voor het vak 

hebt gekozen. Je hebt niet altijd de macht om het 

anders te doen of om de situatie te veranderen (1). Dat 

kan emotioneel en fysiek een negatieve invloed op je 

hebben. Dit noemen we moral distress (2). Moral 

distress is niet hetzelfde als burn-out, maar kan op 

lange termijn wel dezelfde uitkomst hebben (3-5): 

• Emotionele uitputting 

• Verminderd werkplezier  

• Intentie om het beroep te verlaten  

Na verloop van tijd, als de situatie weer achter de rug is 

die ervoor zorgt dat je een knoop in je maag hebt, zal 

de moral distress weer zakken. Als je niet over deze 

gebeurtenissen praat en het niet erkend wordt, blijft 

een restant achter, namelijk moreel residu. Dit heeft tot 

gevolg dat je niet teruggaat naar het basisniveau. Als je 

opnieuw in een soortgelijke situatie terecht komt, stijgt 

de spanning vanaf het moreel residu. Steeds raak je 

hierdoor nog meer gespannen. Dit heet het crescendo 

effect – zie figuur 1.  

Als deze spanning te hoog oploopt kan dit allerlei 

vervelende gevolgen hebben. Je stapt op, wordt boos, 

gaat je verzetten tegen het team, of je vlakt je emoties 

af; “Ach, ik wen er wel aan”. Dit laatste is gevaarlijk, 

omdat je hierdoor ook afstand neemt van de patiënt (6). 

Het gevolg kan zijn dat je niet meer goed in staat bent 

zorg te leveren aan een patiënt of zelfs patiëntengroep.

Figuur 1: Crescendo effect van moral distress
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Machteloos 

Longarts Spanbroek (CWZ) is zichtbaar geraakt in de 

documentaire. Hij geeft aan dat het overlijden van een 

patiënt zo snel kan gaan. Normaal zie je het aankomen, 

maar nu niet. Spanbroek zegt: “Dat is waarom het ook zo 

lastig is voor de verpleging, de dokter. Je voelt je zo 

machteloos. Er is zo weinig wat je kan doen. De familie ziet 

het allemaal gebeuren en die heeft zoiets van ‘help ons’, 

maar er is zo weinig wat je kan doen, behoudens 

ondersteuning op dat moment.” 

Horrorscenario 

Intensivist Dijkman (MMC Eindhoven/Veldhoven) geeft 

aan dat zij er alles aan doen om te voorkomen dat zij de 

keuzes moeten gaan maken tussen welke patiënten 

nog zorg krijgen en welke niet. “Dat is een horror-

scenario, waar we van wakker liggen. We doen echt 

alles wat we kunnen om dat te voorkomen. … Het 

grootste probleem is niet de apparatuur op dit 

moment, maar het personeel.”, aldus Dijkman. 

Tegelijkertijd werd in de technische briefing van het 

RIVM, de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 

en de IGJ benadrukt dat momenteel het ziekteverzuim 

onder verpleegkundigen stijgt. En dat terwijl we deze 

beroepsgroep momenteel zo hard nodig hebben. 

“Ik lig er wakker van.” 

Voorkom emotionele uitputting 

We moeten dus toch, ondanks de hectiek, de ruimte 

maken en nemen om emotionele uitputting te voor-

komen. We willen de kwaliteit van zorg kunnen blijven 

garanderen. Aangezien situaties die je niet zelf kan 

beïnvloeden of werk gerelateerde stress de kwaliteit en 

veiligheid beïnvloeden, is het belangrijk om oorzaken van 

de moral distress in beeld te krijgen. Alleen dan kan een 

organisatie, leidinggevende, team onderling of een 

individu deze stressoren wegnemen of er mee leren om 

te gaan. Dit kan aan de hand van een moral distress kaart. 

Wij gebruiken deze in trainingen en casusbesprekingen. 

Maar als je het zelf onder de knie hebt, kan je dit ook 

goed doen met je eigen collega’s of bijvoorbeeld voor 

jezelf.  

Moral distress mapping 

Moral distress mapping is een methode die bestaat uit 

instructies (video’s en instructieboek) en een ‘spel’. Aan de 

hand van vraagkaarten ga je een casus uitpluizen wat 

uiteindelijk uitmondt in acties die je zelf kan ondernemen 

om de bronnen van de moral distress aan te pakken.  

Zorg goed voor degenen die zorgen 

Wat zijn we enorm trots op al onze medewerkers in de 

zorg. Het is belangrijk dat zij gezond blijven, dat zij 

inzetbaar blijven en dat zij veilig hun vak uit kunnen 

blijven oefenen. 

“Je voelt je zo machteloos.” 
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Contact 

Wil je met je zelf, met je team of organisatie aan de slag 

met moral distress of emotionele uitputting, neem dan 

contact op met dr. Brigitte de Brouwer. 

b.debrouwer@accuralis.com 
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