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Macht op de IC
Bewustzijn en verandering
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Macht is een beladen onderwerp. Maar als macht op een integere manier wordt uitgeoefend, is ze een krachtig instrument om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
Macht kent verschillende uitingsvormen, die een belangrijk effect hebben op verschillende aspecten van het zorgproces, zoals de arts-patiëntrelatie, het hoofdbehandelaarschap en de relatie met de andere teamleden.
Verkeerd gebruik van macht is een bron van conflicten en kan daarnaast leiden tot emotionele uitputting en burn-out.
Verschillende maatregelen stimuleren het juiste gebruik van macht.
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acht’ kan worden gedefinieerd als het vermogen om te kunnen bepalen. Het is een beladen
onderwerp dat vaak wordt geassocieerd met
machtsmisbruik. Als macht niet voor eigenbelang maar
integer wordt uitgeoefend, is ze echter een krachtig
instrument om een instelling veiliger, effectiever en
transparanter te maken.
Wij kunnen 3 soorten macht onderscheiden.1 Macht 1.0
is onze primitiefste vorm van macht, die voornamelijk
instinctief gedreven is en die gericht is op overleven. Ze is
het ‘recht van de sterkste’. Hoewel deze vorm van macht
niet geschikt is om continu uit te oefenen, kan Macht 1.0
incidenteel krachtig zijn en leiden tot het gewenste resultaat.
Met Macht 2.0 worden de checks-and-balances bedoeld
die de manifestaties van Macht 1.0 kanaliseren en reguleren. Regels en procedures die opgevolgd moeten worden,
zorgen ervoor dat macht niet misbruikt kan worden.
Macht 3.0 is de integriteit van de macht. Het gaat om het
vermogen op dienende wijze mensen te verbinden en
toegevoegde waarde te creëren. Het grotere geheel wordt
hierdoor gediend. Moderne leiders kunnen niet alleen
vechten (Macht 1.0) en adequaat managen (Macht 2.0),
maar geven vooral aan waar zij voor staan en schenken
vertrouwen aan hun medewerkers (Macht 3.0).
De afdeling Intensive Care is een stressvolle omgeving
waar veel disciplines onder moeilijke omstandigheden
moeten samenwerken. Conflicten komen dan ook vaak
voor. In een onderzoek onder 7498 intensivisten meldde
71,6% een conflict in de voorafgaande week en 53%
benoemde dit conflict als ‘ernstig’.2 Verkeerd gebruik van
macht of zelfs machtsmisbruik kan de patiëntenzorg op
de IC ernstig schaden, omdat de marges tussen leven en
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dood hier vaak klein zijn. Het uitoefenen van macht heeft
belangrijke gevolgen voor de arts-patiëntrelatie, het
hoofdbehandelaarschap en de relatie met de andere
teamleden.
In dit artikel bespreek ik hoe macht van invloed kan zijn
op deze 3 aspecten van het zorgproces op de IC.
Arts-patiëntrelatie

De relatie tussen arts en patiënt verandert snel. Terwijl
10 jaar geleden de asymmetrie in deze relatie groot was
en de arts meestal bepaalde wat er moest gebeuren, speelt
de patiënt nu een grotere rol in zijn of haar ziekteproces.
Door de snelle toename van beschikbare informatie
maken patiënten tegenwoordig steeds vaker een weloverwogen keuze die past bij hun normen en waarden.
Gedeelde besluitvorming is de norm.
Toch is deze ontwikkeling niet voor alle patiënten en in
alle situaties geschikt.3 Dit geldt bijvoorbeeld voor een
IC-opname. Door de ernst van de aandoening, de complexiteit van de situatie en de existentiële angst die daarmee gepaard gaat, is de patiënt of zijn familie minder
goed in staat een bijdrage aan de behandeling te leveren.
Minder dan 50% van de familieleden wil actief betrokken
zijn bij belangrijke beslissingen en een nog kleiner deel is
daadwerkelijk betrokken.4,5 Door deze afhankelijkheid is
de macht van de intensivist in deze situatie relatief groot
en moet onbedoeld misbruik hiervan dan ook nooit uit
het oog worden verloren.
Bij de meeste patiënten die op een IC overlijden, gebeurt
dit nadat behandelbeperkingen zijn ingesteld.6 Behandelbeperkingen worden over het algemeen niet afgesproken
zonder overleg met de patiënt of diens familie, maar een
diepgaande discussie over het hoe en waarom is meestal
niet mogelijk. Aangezien behandelbeperkingen soms
gevolgen hebben die verder reiken dan was bedoeld,7 is
het belangrijk te beschrijven aan welke kwaliteitscriteria
deze beslissing moet voldoen voordat ze wordt genomen.
Het IC-team moet de patiënt en eventueel de familie zo
veel mogelijk in staat stellen een rol te spelen bij de
behandeling. De inzet van Macht 1.0 of 2.0 is hiervoor
meestal niet geschikt. De waarden en normen van de
patiënt moeten worden verbonden aan die van het
behandelteam. Het is onwaarschijnlijk dat een ‘one size
fits all’-strategie hiervoor afdoende is. Naast een op de
patiënt afgestemde communicatie moet vooral aandacht
worden besteed aan een tekort aan informatie, onbegrip
over levensverlengende behandelingen en het gevoel
onder druk gezet te worden.8 IC-verpleegkundigen kunnen hier een belangrijke rol in spelen.9
Hoofdbehandelaarschap

Verschillende onderzoeken suggereren dat behandeling
van patiënten op een IC door een intensivist tot een
2

afname van de sterfte leidt.10 Dit heeft er in de praktijk
toe geleid dat bij opname van een patiënt op de IC, de
primaire verantwoordelijkheid voor de zorg wordt overgedragen aan het intensivistenteam. Dit zogenaamde
‘closed-format’-systeem is in het verleden vaak al te letterlijk opgevat en leidde soms tot situaties waarin belangrijke beslissingen over een patiënt genomen werden zonder dat de medebehandelaars of de arts die de patiënt al
jaren kende hierover geïnformeerd werden. Natuurlijk
was en is dit nog steeds een bron van conflicten, en uiteraard komt dit de kwaliteit van de zorg niet ten goede.
In een volwassener systeem treedt de intensivist veel
meer op als de coördinator van zorg. Medebehandelaars
houden de hoofdverantwoordelijkheid voor sommige
specifieke onderdelen van de zorg, zoals de beslissing om
te opereren. De intensivist betrekt de medebehandelaars
actief en weegt de verschillende adviezen zorgvuldig af.
De positie van tijdelijk hoofdbehandelaarschap is hierbij
meer gebaseerd op kennis en respect. Macht wordt niet
uitgeoefend door zich te beroepen op formele regels,
maar juist door beargumenteren, overtuigen, stimuleren
en inspireren. Dit is een veelgenoemd kenmerk van succesvolle IC-teams.11,12 Het daadwerkelijke bewijs voor de
effectiviteit van deze aanpak is echter niet zo sterk en
gedegen onderzoek naar de bouwstenen van een ‘hoogbetrouwbare’ IC-organisatie ontbreekt.
Overdragen van macht aan andere teamleden

De definities van rollen en de machtsposities zijn nog
altijd gebaseerd op historische en traditionele grenzen
tussen disciplines. Hoewel de rol van verpleegkundigen
op een IC aanzienlijk is veranderd, hebben zij nog steeds
weinig invloed op belangrijke beslissingen. In combinatie
met onvoldoende personeel, gebrek aan collegialiteit,
slechte communicatie en gebrek aan vertrouwen tussen
intensivist en verpleegkundige, kan dit bij meer dan 50%
van de IC-verpleegkundigen tot morele nood leiden.13
Voor het ontstaan van morele nood zijn er 3 noodzakelijke stappen: (a) er moet een moreel belaste actie plaatsvinden; (b) een individu bepaalt de beste strategie gebaseerd op eigen morele waarden; en (c) door interne of
externe beperkingen is het individu niet in staat het
voorgenomen plan uit te voeren. Verpleegkundigen voelen zich vaak machteloos, omdat zij geen stem hebben in
de vaak moreel complexe situaties op de IC. Op de lange
termijn kan dit leiden tot terugtrekken, emotionele uitputting, depersonalisatie en andere symptomen van
burn-out.14
Intensivisten kunnen een belangrijke rol spelen bij het
voorkomen of beperken van deze symptomen. Het is
essentieel dat de intensivist zijn of haar macht op een
geheel andere manier inzet en de verpleegkundigen in
staat stelt een prominentere rol te spelen in het zorgpro-
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▼ Leerpunten ▼

Tot slot
Het integer uitoefenen van macht op een IC is een
belangrijke voorwaarde voor een excellent functionerend
team. Leiders moeten zich bewust zijn van de verschillende vormen van macht en weten wanneer ze deze moeten gebruiken. De beroemde uitspraak van de Chinese
filosoof Lao Tse ‘Wie zijn macht wil bewaren, moet haar
niet tonen’ doelt vooral op onze instinctieve, primitiefste
vorm van macht. Maar ook deze Macht 1.0 is in sommige
omstandigheden effectief en de enige manier om verder
te komen. Het staat wel vast dat misbruik van macht leidt
tot morele nood bij andere teamleden, wat uiteindelijk
resulteert in emotionele uitputting, cynisme en andere
symptomen van burn-out bij deze zorgverleners.
Samenwerken, verbinden en delen van macht kunnen
geoefend worden, bijvoorbeeld met een ‘crew resource

• Als macht op een integere manier wordt uitgeoefend, is ze
een krachtig instrument om de kwaliteit van zorg te
verbeteren.
• Misbruik van macht leidt tot conflicten en burn-out.
• Training kan het juiste gebruik van macht door leiders
bevorderen.
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ces op de IC. Macht moet zijn gebaseerd op kennis of
expertise en niet alleen op iemands rol of functie.
De invloed (macht) van IC-verpleegkundigen kan op verschillende manier worden vergroot. Hierbij kan men
denken aan scholing over ethische principes, het instellen
van een moreel beraad, debriefing na moreel belaste situaties en het betrekken van verpleegkundigen bij de ontwikkeling van levenseindeprotocollen. Op individueel
niveau moet getracht worden de veerkracht van verpleegkundigen te vergroten door mindfulness, zelfreflectie,
versterking van het zelfbesef, communicatievaardigheden, en professionele netwerkvorming.

management’-programma.15 Alle teamleden nemen hieraan deel. Kernelementen van een dergelijk programma
zijn het creëren van een gezamenlijk situationeel bewustzijn en het herkennen van potentieel gevaarlijke omstandigheden, leren van gemaakte fouten, effectief communiceren, het geven en krijgen van feedback, en het beheersen
van stress, werklast en vermoeidheid. Toch ontbreekt het
bewijs dat zulke initiatieven daadwerkelijk bijdragen aan
een beter resultaat.16,17 Deze organisatorische en culturele
aspecten van de IC-zorg moeten dan ook verder onderzocht worden.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 16 november 2016
Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D1215
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