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Geboren als kwetsbaar wezen is de mens voor zijn overle-
ven afhankelijk van de zorg van soortgenoten. In ons
bestaan vormt zorg een essentiële waarde, die alle aspec-
ten van het dagelijks leven doorkruist. In deze Antenne
focussen we op zorg in een professionele context en koppe-
len we die aan ethiek. Ethiek is inherent en voelbaar aan-
wezig op alle echelons van de zorg, van de dagelijkse routi-
ne handelingen tot de besluitvorming op bestuursniveau.
Ethische inkleuring en ethische spanningsvelden worden
echter zelden herkend en benoemd.
Dankzij een indrukwekkende vooruitgang qua medische en
technische mogelijkheden, worden mensen niet alleen
ouder, ook de zorgafhankelijkheid en de medisch-ethische
dilemma’s nemen toe. Meest bekend zijn de ethische vra-
gen rond het begin en het einde van het leven. Ook in de
dagelijkse zorg wordt men geconfronteerd met moeilijke
keuzes.
Prestatiegerichtheid en functionaliteit winnen aan terrein. Er
wordt gewerkt onder druk van de ‘kloktijd’. Vertragen om
stil te staan bij delicate ethische dilemma’s en interprofessi-
oneel overleg hanteren als methode tot besluitvorming is
hierbij niet voor de hand liggend.
Toch wordt duidelijk dat naast meetbare competenties en
resultaten, een onderbouwde visie, gedeelde bezieling en
gemeenschappelijk gedragen inzet onmisbare voorwaarden
vormen voor kwaliteitsvolle zorg en voor de vitaliteit van
een organisatie.

Het vrijzinnig humanisme gaat uit van de mens als doel en
als ijkpunt. Welke gevolgen heeft dit op vlak van ethiek?
Welke waarden dienen in de zorg te worden nagestreefd?
Hoe kunnen we deze realiseren? Aan de hand van concrete
voorbeelden vanuit het werkveld, persoonlijke getuigenis-
sen van zorgverleners en zorgvragers én de reflectie van
deskundigen hopen we uw (ethische) belangstelling te prik-
kelen.

In de eerste bijdrage Dansen op een te slappe koord?
Over ethiek, recht en deontologie kadert Christian Van
Kerckhove ethiek binnen een ruimere context. Dit laat hem
en de lezer toe praktijksituaties ethisch te duiden. Hij
bespreekt voor ons de bijdragen van moreel consulenten
Anniek De Pauw, Doreen Coeckelbergh, Paul D’Haene,
Winnie Belpaeme en Yvon Bartelink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 5

Praktijk en theorie zijn in de zorg onlosmakelijk met elkaar
verbonden. In A woman for all seasons vertelt Marleen
Temmerman hoe ze haar humanistisch engagement als
mens en als arts vorm en inhoud geeft én hoe ze haar door

ervaring opgebouwde kennis aanwendt als gynaecoloog,
diensthoofd en politica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 13

In de bijdrage van Frank Van den Branden Hoe ethiek en
passie elkaar ontmoeten ontdekken we hoe technologi-
sche geneeskunde kwalitatief gedragen wordt door mense-
lijke gedrevenheid en hoe ethische waarden doelgericht
worden aangewend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 17

De veelkleurigheid van onze samenleving leidt in de
gezondheidszorg tot ethische dilemma’s en spanningsvel-
den. Hoe daarmee omgaan? Wij gingen te rade bij twee
‘connaisseurs’. Vanuit hun uitgesproken standpunten inspi-
reren Ludo Abicht en Wim van Rooy tot verder nadenken.
De gedachten zijn vrij, maar niet vrijblijvend . . . . . . p. 20

Luc De Droogh neemt het boek Ethisch(e) Zorgen.
Filosofie en Ethiek van de Zorg en de Hulpverlening van
Gily Coene en Koen Raes onder de loep. Dit boek handelt
zowel over de relationele aspecten in de zorg als over de
vragen die zich stellen bij de zorgorganisatie. . . . . . . . . . p. 24

Sam Heiremans, Maria Moeskops, Linda Geeraerts en
Harry Buyl nemen ons mee naar de mensen die ze tijdens
hun werk als moreel consulent ontmoeten. Hun getuigenis-
sen vindt u op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 26, 36 en 48

In haar bijdrage Ethiek in de (morele) zorg: mij een zorg?!
maakt Chris Van Maele duidelijk dat regelgeving een kader
biedt, maar dat de kwaliteit van de zorg wordt bepaald door
de zorgvuldigheid van elke zorgverlener én door de ethische
principes van de organisatie die hen allen verbindt.. . . p. 27

Wat doe je wanneer je als consulent dingen te horen krijgt
die je tegen de borst stoten, wanneer jouw cliënt waarden
verkondigt en beslissingen neemt die je verafschuwt?
Wakker blijven is de boodschap die Denise Odekerken ons
in haar bijdrage meegeeft. In contact blijven met de cliënt,
maar ook met jezelf. Een boeiend verhaal. . . . . . . . . . . . p. 29

In Zorglijke ethiek. Over identiteit en ethiek bij moreel
consulenten laten we opnieuw Christian Van Kerckhove
aan het woord. Hij analyseert een aantal visies op ethiek in
de zorg en bouwt van daaruit een alternatief waarbij autono-
mie als fundamentele waarde wordt geïnstalleerd.. . . . . p. 31

Films kunnen, vaak op pijnlijke wijze, de ethiek in handelin-
gen blootleggen. André Oyen bespreekt Wit van Mike
Nichols en Mammoth van Lukas Moodysson. Eerst lezen en
dan kijken! Ethiek in de zorg op celluloid . . . . . . . . . . . p. 37

van de
Redactie

Corinne Assenheimer 
moreel consulent Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, campus Middelheim

Kathleen Van Steenkiste
moreel consulent CMD Aalst

Yolande De Boevere 
assistent-moreel consulent CMD Aalst
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Wim Distelmans is niet alleen dokter, maar ook algemeen
directeur van TOPAZ, het supportief dagcentrum. Als ‘mana-
ger’ is hij onder meer verantwoordelijk voor de subsidiedos-
siers, voor het aanwerven van personeelsleden en voor de
zorg die wordt verleend. In “Alles kan, niets moet.”
Topaz, een tweede thuis voor ernstig zieken krijgen we
een (ethische) blik achter de schermen. . . . . . . . . . . . . . . p. 39

We wilden natuurlijk niet alleen zorgverleners aan het
woord laten, maar gingen ook te rade bij twee personen die
zorg ontvingen. Rita Van Simaeys vertelt hoe ze na het
overlijden van haar echtgenoot de stap zette naar een
moreel consulent. Mijn ervaring met het Centrum Morele
Dienstverlening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 42
In Sandraden: de ingekorte reiskoord schrijft Koen van
Hoeylandt over de weg die hij samen met zijn partner
Sandra aflegde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 44

We interviewden Guy Van Gompel, werkzaam op een afde-
ling ‘nierdialyse’. Hij schetst hoe in die context wordt
gestreefd naar zorg op mensenmaat. Zorgverlening in een

hoogtechnologische setting, een zoektocht naar even-
wicht?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 46

Feniks vzw staat in Oost-Vlaanderen in voor het verzorgen
van Vrijzinnig-humanistische plechtigheden. Tijdens de
gesprekken met nabestaanden, met koppels die trouwen of
een geboorte willen vieren, geven de medewerkers tijd om
te vertellen, tijd die als zorg wordt ervaren.
We organiseerden Een rondetafelgesprek over deze zorg
met Daniëlle, Freia, Ginette, Luciënne, Maaike, Peggy,
Sonja, Suzanne en Ward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 49

Naar een humanistische ethiek van de zorg is het afslui-
tend artikel van deze Antenne. 
Koen Raes zet de patiëntenrechten voorop en houdt een
pleidooi voor een ethiek van de zorg waarin het zelfbeschik-
kingsrecht de basis vormt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 52

We willen collega Hilde Borms heel erg bedanken voor haar
redactionele ondersteuning. Merci!

CORINNE ASSENHEIMER EN KATHLEEN VAN STEENKISTE
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op een te slappe koord?
Over ethiek, recht en deontologie

1. Bij wijze van introductie
Onlangs zag ik de film The Reader van regisseur Stephen
Daldry. Wat me bijbleef, zijn twee uitspraken van rechtspro-
fessor Rohl. Zijn studenten volgen het proces, waarover tij-
dens de lessen wordt gereflecteerd. Tijdens een van die les-
sen zegt Professor Rohl: “Societies think they operate by
something called morality, but they don’t. They operate by
something called law.” (“Samenlevingen denken dat ze
handelen naar de moraal, maar dat is niet waar. Ze hande-
len volgens de wet.”) en “The question is never ‘Was it
wrong?’, but ‘Was it legal?’” (“De vraag is nooit ‘Was het
verkeerd?’, maar ‘Was het wettig?’”).
Beide uitspraken tonen de ‘conflictuele’ of ‘problematische’
verhouding tussen recht en moraal. In de film wil de rechts -
professor recht duidelijk scheiden van moraal. In de context
van de waardegeladen rechtszaak valt daar natuurlijk iets
voor te zeggen. De vraag is eenvoudig: ‘Kan de betrokken
dame een eerlijk proces krijgen wanneer haar daden door
de maatschappij algemeen als moreel verwerpelijk worden
beschouwd?’. De stelling van de professor is duidelijk:
‘Neen.’. Indien recht en moraal niet worden gescheiden, is
een eerlijk proces onmogelijk. Maar kunnen beide wel los
van elkaar worden gezien?

2. Recht en moraal
In de twintigste eeuw heerste er in de rechtsfilosofie een
belangrijke discussie tussen het natuurrecht en het rechts-
positivisme. “Aanhangers van het natuurrecht gaan er van
uit dat er een inherent verband bestaat tussen recht en
moraal. Rechtsregels die geen weerspiegeling vormen van
de moraal ontberen legitimiteit en hoeven niet als zodanig
erkend te worden. Rechtspositivisten op hun beurt ontken-
nen een dergelijk verband tussen recht en moraal. Volgens
hen staat de vraag naar de geldigheid van het recht los van
de morele waarde van de wetten en van de vraag naar de
gebondenheid van het gedrag aan de wet. Onrechtvaardige
of immorele wetten zijn niet te verkiezen maar het kunnen
wel geldige wetten zijn.” (Logister, 2009, p. 2)
Rechtsfilosoof Lon Fuller laveert tussen beide systemen. Hij
bekritiseert het rechtspositivisme zonder een echte aanhan-
ger van het natuurrechtsdenken te worden. Fuller stelt dat
recht en moraal niet te scheiden zijn. “Zonder recht zou er
geen moraal zijn en ‘recht’ dat niet aan de minimummoraal
van de interne moraliteit voldoet, is non-recht.” (Hengst -
mengel, 2009, p. 19) Zo gesteld lijken recht en moraal niet
uit elkaar te houden. Om dit probleem ‘op te lossen’ maakt

Christian Van Kerckhove

lector Wijsbegeerte Hogeschool Gent,

Departement Sociaal Agogisch Werk
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CHRISTIAN VAN KERCKHOVE

HANNA (KATE WINSLET) LUISTERT NAAR MICHAEL (DAVID KROSS) DIE VOORLEEST IN DE FILM THE READER.
FOTO © THE WEINSTEIN COMPANY
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Deontologie heeft te maken met regels die ons door ande-
ren worden opgelegd en ons leren hoe in ons beroep te
handelen. Wat opvalt is dat deze regels niet met ethiek wor-
den verbonden.
Recht werd omschreven als “Objectieve regels ter ordening
van de maatschappij”, “De regels, waarden en normen van
de maatschappij ter bescherming van personen en de maat-
schappij”, “Alles wat vervat zit in rechtsregels”, “Het geheel
van rechtsregels gecreëerd om onze samenleving vlot te
laten verlopen”, “Wettelijke bepalingen om recht te doen
gelden (gesteund op ethiek).”
Net zoals bij de omschrijvingen van deontologie, hebben we
bij recht te maken met regels, maar ze gaan nu op voor de
gehele samenleving. Het doel van het recht is de samenle-
ving goed te organiseren. Merkwaardig is dat, in tegenstel-
ling tot bij deontologie, deze regels ethisch (waarden en
normen) worden ingekleurd.

4. Voorstel eenvoudige definities
Een herdefiniëring van de begrippen ethiek, recht en deon-
tologie dringt zich op. De definities die ik voorstel, zijn een-
voudige werkdefinities teneinde de cases, mij aangereikt
door moreel consulenten, te analyseren.
Ethiek: de uitbouw van een zelfrelatie die in het teken staat
van de vraag hoe ik een goed leven kan leven.
Recht: een regelgeving die mijn maatschappelijke verhou-
dingen tot de ander structureert en tot doel heeft het goed
samenleven mogelijk te maken.
Deontologie: een regelgeving die tot doel heeft een goede
beroepsverhouding met de ander (in dit geval de cliënt)
mogelijk te maken.
Het begrip deontologie (in zijn moderne versie) vindt zijn
oorsprong in de filosofie van Bentham, die een onderscheid
maakt tussen de mens zoals hij is (ontologie) en de mens
zoals hij moet zijn (deontologie).

5. Welke conflicten kunnen ontstaan?
Tussen ethiek en recht, tussen recht en deontologie, en tus-
sen ethiek en deontologie kunnen op basis van de aange-
reikte definities conflicten ontstaan. 
Er kan een conflict ontstaan tussen ethiek (wat we voor ons-
zelf willen of niet) en recht (wat we al dan niet mogen). Een
moreel consulent kan een onrecht ervaren, maar van rechts-
wege niet de mogelijkheid hebben of krijgen om dit onrecht
teniet te doen. Een denkbaar onrecht is dat een mens niet de
mogelijkheid heeft of krijgt om te zijn wie hij of zij wil zijn of
is (ethiek). Het conflict heeft een ethische grondslag omdat
de mogelijkheid tot het uitbouwen van een goed leven wordt
beperkt of in het gedrang komt. De oplossing van dit conflict
ligt evenwel op het niveau van het recht (en is als zodanig
een sociaal probleem). De rechtsregels moeten minimale
voorwaarden creëren om mensen zichzelf te laten zijn. Maar
indien het recht in deze mogelijkheid wil voorzien, kan het
eventueel in botsing komen met de deontologie (in de breed-
ste betekenis van het woord, namelijk als wat de maatschap-
pij verwacht wat ik moet zijn en hoe ik moet handelen).

Fuller een onderscheid tussen interne en externe moraal. De
externe moraal bevat die waarden die door het recht wor-
den gediend en valt als zodanig buiten het recht. Is hiermee
de zaak opgelost? Ik denk het niet. Dit heeft alles te maken
met de verwevenheid van recht en moraal en met het feit
dat de interne en de externe moraal met elkaar zijn ver-
vlochten. Het recht kan niet zonder de externe moraal, maar
deze moraal kan ook niet zonder het recht. “Morele princi-
pes kunnen niet functioneren in een sociaal vacuüm of in
een oorlog van alles tegen allen. Om het goede leven te
leven is meer nodig dan alleen goede intenties, zelf wan-
neer ze algemeen gedeeld worden; er is de steun nodig van
stevige kaders voor menselijke interactie, iets waarin -in
alle moderne samenlevingen tenminste- alleen een solide
rechtssysteem kan voorzien.” (Hengst mengel, 2009, p. 20)
Recht zorgt dus voor een aantal samenlevingsregels waar-
door zij die tot deze maatschappij behoren de mogelijkheid
krijgen een goed leven te leven. Met andere woorden, het
recht creëert de mogelijkheden (interne moraal) waardoor
een individu een goed leven kan uitbouwen (externe
moraal).

3. Hoeft het ons te verwonderen?
Op de vraag of recht en moraal van elkaar te onderscheiden
zijn, is het antwoord van Fuller duidelijk: recht en moraal
vallen wel en niet van elkaar te onderscheiden. Het hoeft
geen verwondering dat beide begrippen in de praktijk van
het dagelijks leven en werken met elkaar worden verward.
Tijdens een studiedag over ‘Sociaal werk en deontologie’
werd aan de deelnemers gevraagd een eigen definitie te
geven van de begrippen recht, ethiek en deontologie.
Ethiek “Betreft waarden en normen die we in ons werk han-
teren”, “Wat de gemeenschap verstaat onder goed en
kwaad”, “Wat men kan doen in bepaalde situaties en wat
niet”, “Wat de maatschappij goed of fout vindt.
Verantwoord handelen binnen de waarden en normen van
de maatschappij”, “Wat kan en niet kan volgens waarden en
normen”, “Oog hebben voor de waarden die jij zelf en je
cliënt belangrijk vinden”, “Handelen in het algemeen
belang van de gemeenschap.”
Onmiddellijk valt op dat ethiek steeds in een sociale context
wordt geplaatst. De gegeven definities omschrijven dus
veeleer sociale of politieke ethiek: het eigen handelen
wordt afgemeten aan het oordeel van de ander inzake goed
en kwaad. Ethiek wordt steeds ingevuld vanuit de heterono-
mie (wat de ander wil) en niet vanuit de autonomie (wat ik
wil). In de autonome ethiek bepaalt een individu zelf(stan-
dig) wat goed en slecht is.
De heteronome invulling van ethiek verklaart mogelijks
waarom binnen het sociale of morele werkveld vele proble-
men onterecht worden aangevoeld als ethische problemen.
Deontologie is “Wat vanuit onze beroepsopleiding aange-
bracht wordt”, “Plichtenleer betreffende ons beroep”, zijn
“Regels die men in acht moet nemen bij het uitoefenen van
ons beroep”, “Afspraken rond wat kan en niet kan vanuit de
opdracht die men ons geeft.”



september 2010 7

Het conflict tussen recht en deontologie duidt op een span-
ningsveld tussen wat op sociaal vlak al dan niet wordt toe-
gestaan (recht) en hoe ons wordt voorgeschreven ons te
gedragen (deontologie). Het scherpst ervaren we deze
spanning in ons beroepsleven, zeker wanneer er sprake is
van een deontologische code, die voorschrijft hoe we ons
moeten gedragen ten aanzien van de ander. Het is denkbaar
dat die beroepsregels ons een gedrag voorschrijven dat 

eventueel in aanvaring komt met wat door het recht als
(on)toelaatbaar wordt voorgeschreven. Ik denk aan het
beroepsgeheim. Natuurlijk voelen we ons bij een dergelijk
conflict niet lekker, maar dit impliceert niet dat we hier te
maken hebben met een ethisch probleem. Het conflict
draait immers in de eerste plaats niet over hoe wij ons tot
onszelf willen verhouden (ethiek), maar over hoe wij door
externe omstandigheden niet in staat zijn binnen ons
beroep te handelen zoals ons is voorgeschreven. Het pro-
bleem is dat we moeten handelen binnen een algemeen
rechtskader dat niet steeds rekening houdt met onze speci-
fieke deontologie en omgekeerd. Bijkomende moeilijkheid
is dat het rechtskader minder snel inspeelt op veranderen-
de en veranderde maatschappelijke situaties, terwijl we er
door onze beroepssituatie rechtstreeks mee worden gecon-
fronteerd en we bijgevolg worden verplicht daarop te anti-
ciperen.

Bij een conflict tussen ethiek en deontologie ontstaat een
botsing tussen mijn zelfrelatie, hoe ik me tot mezelf wil
gedragen, mijn goede leven zoals ik dat zelf invul (ethiek)
en wat van mij wordt verwacht, hoe ik me zal gedragen op
basis van hoe anderen hebben ingevuld wie en wat ik moet
zijn (deontologie). Als ik word gevormd tot wat ik moet zijn,
betekent dit niet alleen dat ik anders word dan wat ik was,
maar dat ik tegelijk mijn vrijheid verlies. Als anderen mij
zeggen hoe ik moet handelen in een bepaalde situatie, han-
del ik niet meer vanuit mijn eigen (innerlijke) beweegrede-
nen. Dit impliceert dat ik vanuit ethisch oogpunt niet verant-
woordelijk kan worden gesteld voor mijn handelen (wan-
neer ik conform de mij opgelegde gedragscodes handel).
Vanuit deontologisch oogpunt daarentegen ben ik natuurlijk
wel verantwoordelijk voor mijn daden, daar ik op basis van
mijn ethische vrijheid natuurlijk mede verantwoordelijk ben
voor het feit dat ik me heb laten vormen. Deze vrijheid ligt
aan de basis van de deontologie, omdat indien ik niet vrij
zou zijn, ik onmogelijk kan worden omgevormd van wat ik
ben (ontologie) tot wat ik volgens anderen zou moeten zijn
(deontologie). Toch situeert de kern van het probleem zich
niet hier. Ethiek en deontologie komen met elkaar in con-
flict, daar waar ik ervaar dat de handelingen die van mij
worden verwacht niet voeren naar een realisatie van de
ethische doelstelling, met name het goede leven. Het con-
flict kan zich op twee niveaus situeren, die ik slechts even
aanstip en waardoor ik veel te kort door de bocht ga.
Vooreerst kan ik oordelen dat wat ik behoor te doen (deon-
tologie) in tegenspraak is met mijn persoonlijke ethische
regels (mijn zelfverhouding of mijn invulling van het goede
leven). Wanneer ik dan toch doe wat ik deontologisch ver-
plicht ben te doen, dan voert dit (beroeps)handelen me
weg van mijn persoonlijke ethiek, namelijk het realiseren
van mijn goede leven. Frustratie alom. Op een tweede
niveau kan ik merken dat mijn deontologisch gedrag niet
bijdraagt tot en zelfs in strijd is met het uitbouwen van een
kader waarbinnen mijn cliënt zijn of haar goede leven wil
en kan realiseren (ethiek). Het resultaat is niet alleen mijn
frustratie, mijn cliënt verliest het vertrouwen in mij en de
werking.

6. En de praktijk, meneer de filosoof?
Inderdaad, filosofie en het alledaagse leven… Meestal zijn het
niet-filosofen die filosofen zien als wereldvreemde wezens die
goed praten hebben omdat ze niets moeten doen.
Er werd me gevraagd een aantal cases te benaderen uit-
gaande van mijn ideeën over ethiek, recht en deontologie.
Moet ik mijn gedachten toetsen aan de cases of de cases
toetsen aan mijn filosofietje? En wat moet ik doen indien de
cases niet met mijn filosofietje stroken? Mijn benadering als
onrealistisch overboord gooien? Of de beschrijving van de
cases als onrealistisch -vanuit een foutieve benadering-
afdoen? Ik zal geen van beide doen. Ik zal trachten op basis
van mijn eenvoudige definities van ethiek, recht en deonto-
logie de cases te analyseren teneinde het feitelijke pro-
bleem te achterhalen.
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ANALYSE CASE 1: We merken een duidelijke spanning tussen
ethiek en deontologie of tussen autonomie en heteronomie,
tussen wat ik zelf wil zijn en wat ik moet zijn, tussen wat ik
zelf het goede leven vind en wat de ander me zegt wat het
goede leven (voor mij) is.
De moreel consulent vertrekt vanuit de autonomie van de
cliënt. Ze hanteert een autonome ethiek die aansluit bij mijn
benadering van ethiek, namelijk de uitbouw van een zelfre-
latie die in het teken staat van de vraag hoe ik een goed
leven kan leven? Tegelijk ontstaat het conflict. De cliënt
heeft immers nooit geleerd of nooit tijd gehad om na te
denken over wat voor hem/haar het goede leven dan wel
is. Het eigen leven wordt bekeken vanuit de ogen van de
ander. Het goede leven wordt bijgevolg niet ingevuld vanuit
de eigen ethiek, maar vanuit de deontologie. Deontologie,
niet als beroepsethiek, maar benthamiaans: het onder-
scheid tussen de mens zoals hij is (ontologie) en de mens

zoals hij moet zijn (deontologie). In het deontologisch han-
delen wordt de mens gevormd tot wat hij volgens het deon-
tologisch mensbeeld moet zijn. De deontologie heeft me
geleerd hoe ik me moet gedragen en niet hoe ik me wil
gedragen; wie ik moet zijn en niet wie ik wil zijn. Dankzij de
moreel consulent wordt de cliënt zich bewust van het span-
ningsveld tussen ethiek en deontologie. Anders geformu-
leerd: de deontologie (wie ik moet zijn) heeft me van
mezelf (wat ik voor mezelf het goede vind) vervreemd
(ethiek) en deze aliënatie heeft me doen geloven dat het
enige echte goede leven dat leven is dat de ander me voor-
houdt dat ik moet leven. Tegelijk zorgt deze heteronomie
ervoor dat ik niet (meer) weet wat ik zelf wil.

Case 1: Voor eenvoud…
Anniek De Pauw
moreel consulent PCMD Gent

“H
oe gaat het sinds het vorige gesprek?”, is meestal mijn
openingszin. “Er is weeral zoveel gebeurd”, antwoordt de
cliënt met een diepe zucht die ik ook zal benoemen: “Je

zegt het met een zucht.” Het verhaal komt op gang… Ik luister.
Opmerkelijk vind ik het dat luisteren, écht luisteren, eigenlijk eenvoudig
is maar toch zo weinig voorkomt. Doordat de cliënt weet dat je de tijd vrij
maakt om naar zijn verhaal te luisteren, laat de cliënt zijn masker vallen. Enkele
reacties: “Bij jou kan ik zijn zoals ik echt ben”, “Jij bent de enige aan wie ik alles kan ver-
tellen” of “Hier moet ik me niet beter tonen dan dat ik me voel.” Er is tijd om te vertellen, te huilen, te lachen, op
adem te komen. Vaak weten mensen het niet meer wat te doen of te voelen in een kluwen van gebeurtenissen en
ervaringen. “Wat moet ik nu doen?”, vraagt de vrouw die na jaren huwelijk ineens ontdekt dat haar man vreemd
gaat. Soms begrijpen mensen zichzelf niet. “Ik heb echt alles: drie gezonde kinderen, een vrouw die van me houdt,
een eigen huis, een interessante job, vakantieplannen, een mooie wagen, alles wat me blij zou moeten maken, maar
toch voel ik me niet gelukkig. Wat moet ik nu doen?”, vraagt een 40-jarige man wanhopig. Ik hoor de twijfels, de
sterke emoties, het verdriet doorheen de verhalen waarbij ik vaak vraag: “Wat zou jij eigenlijk zelf echt willen zon-
der rekening te houden of het al dan niet realiseerbaar is. Wat zou jij nu willen? Waar heb je behoefte aan?” Telkens
opnieuw valt me op hoe vaak mensen wél weten en voelen waar ze nood aan hebben. Ik noem dat het buikgevoel.
“Ik heb zo’n nood aan rust en stilte” of “Eens een echt gesprek voeren met mijn vrouw zoals we vroeger deden.” Er
zijn vaak heel wat excuses waarom ze niet naar hun buikgevoel luisteren, van “Wat gaan de mensen dan wel niet
zeggen” tot “Ik weet het eigenlijk wel maar ik stel het telkens uit.” Uiteraard is luisteren naar het buikgevoel niet
alles oplossend, maar vaak merk je toch dat mensen tot rust komen bij het idee dat ze eigenlijk wél weten waar ze
nood aan hebben. Dit staat in schril contrast met hun begin gevoel “Ik weet écht niet wat ik moet doen.” Het lijkt zo
eenvoudig om te luisteren naar jezelf, maar vaak lopen we onszelf voorbij. In de gesprekken wordt er niet gelopen,
maar stil gestaan met ‘oog en oor’ voor eenvoudig helpende dus ondersteunde accenten die de cliënt zelf legt. Ieder
individu is uniek dus wat helpend en steunend is voor de één werkt stresserend voor de ander. Zo zoeken we ieder
op onze eigen manier naar een weg doorheen het leven die bezaaid is met heel wat onzekerheden en onvoorziene
omstandigheden, met ongekende emoties maar ook met deugddoende en positieve ervaringen. Deugddoend, zo
ervaren mensen het gesprek meestal. “Het heeft echt deugd gedaan om te praten, want ik was uit het oog verloren
om stil te staan bij mezelf. Wat is deugddoend voor mij? Wil ik deze weg wel op? Kies ik er voor? Wil ik dat alles blijft
zoals het is?”
Ik blijf het boeiend vinden om te zien welke weg mensen op gaan want uiteindelijk kiezen ze zelf de weg die ze
willen volgen.

ANNIEK DE PAUW
© ISABELLE PATEER - OTHERWEYES



ANALYSE CASE 2: Ook hier is er een spanningsveld tussen ethiek
en deontologie, maar dan deontologie in haar enge omschrij-
ving, namelijk als regelgeving die tot doel heeft een goede
beroepsverhouding met de ander mogelijk te maken.
Opnieuw vertrekt de moreel consulent vanuit de autonomie
van de cliënt. Echter, de cliënt vraagt precies het omgekeerde,
de cliënt wil dat de consulent zegt wat te doen. Dit heeft alles
te maken met vrijheid en verantwoordelijkheid. De cliënt weet
wat te doen. Door in te gaan op haar liefdesgevoelens voor
een jeugdliefde, wil ze het goede leven (eindelijk) kunnen
leven. Het gevaar schuilt in het gegeven dat de cliënt wel de
keuze wil maken, maar er niet de verantwoordelijkheid voor
wil nemen. Indien de moreel consulent voor de cliënt zou
beslissen, betekent dit niet alleen dat de consulent voor de
cliënt bepaalt wat het goede leven is (deontologie), maar
tegelijk komt de verantwoordelijkheid van de gemaakte keuze
bij de consulent te liggen. Terecht weigert de moreel consulent
de keuze voor de cliënt te maken. Immers, en hierin volgen
we Sartre, de keuze van bij wie je om raad vraagt, houdt al
een deel van het antwoord in. Een ander spanningsveld is de

meesterpositie waarin de moreel consulent wordt geduwd. De
moreel consulent is geen leeg vat, geen klaagmuur, geen
inhoudsloos klankbord. De eigen waarden en normen bepalen
de deontologie: een regelgeving die tot doel heeft een goede
beroepsverhouding met de ander mogelijk te maken. De
goede beroepsverhouding van de moreel consulent zal nu net
bepalen dat de cliënt wordt gestuurd vanuit zijn/haar eigen
zelfinvulling van het goede leven (ethiek).
Het spanningsveld tussen ethiek en deontologie toont zich op
nog een ander vlak. De dochter heeft een beeld van wat voor
haar het goede leven van haar moeder zou moeten zijn, ter-
wijl de moeder daarentegen op zoek is naar haar eigen goede
leven, wat haar door haar dochter niet in dank wordt afgeno-
men. Zij stuurt haar ma naar een moreel consulent in de hoop
dat die haar eens zal zeggen waar het op aankomt. In dit geval
is Should I stay or should I go? multi-interpretabel…
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Case 2: Al wat ik zeg of niet zeg, ben ik zelf
Doreen Coeckelbergh
moreel consulent CMD Ronse

S
hould I stay or should I go? Maria komt op gesprek, gestuurd door haar
dochter van 32. Ma is verliefd op een jeugdliefde, spreekt er mee af, voelt
zich geliefd. Kan niet. Mag niet. Moet gedaan zijn. “32 jaar huwelijk zet je niet

zomaar op het spel.” Ik zie haar verlangen strijden met haar engagement en normen.
Cliënten vragen vaak om ‘raad’: “Wat moet ik doen?” Ik probeer te vermijden om advies
te geven. Maar we hebben invloed, daar kunnen we niet buiten. Dat boezemt me regelmatig angst in: ik kan toch
niet voor een ander weten wat ‘goed’ is? Ik heb nog wel ’n tijdje gemeend (wellicht vanuit die angst) dat je je
invloed tot nul kan herleiden door je als een klankbord op te stellen. Dat geloof ik nu niet meer. We zijn geen bor-
den maar mensen, van vlees en bloed, met waarden en aannames die ons maken tot wie we zijn. Ik voel hoe ik
geraakt word in mijn waarden: ik gun liefde, ik houd aan en van eerlijkheid en openheid, word kwaad van negatie
of aan het lijntje gehouden worden, voel onrust en speelse spanning bij het stiekeme… dat alles ben ik, op dit
moment. En ik besef dat dit -of ik het nu wil of niet- invloed heeft op hoe ik de verhalen van cliënten hoor en op
hoe ik reageer: of ik instemmend of fronsend kijk, welke vragen ik wel of niet stel, wat ik wel of niet zeg. Mijn over-
tuiging nu is dat we altijd invloed hebben, alleen al door er te zijn, ‘zo’ en niet anders. Dat is des mensen: mensen
beïnvloeden mekaar in contacten. Maar daardoor bekruipt het ‘brr-gevoel’ me weer: ik zou niet willen dat iemand
iets doet of laat omwille van mij. Hoe kan ik cliënten maximale kansen geven om eigen richting te vinden?
Allereerst meen ik dat ik erop dien bedacht te blijven om zo breed mogelijk te kijken en te luisteren. Ik beken: ik
werd aanvankelijk helemaal meegenomen door Maria’s glanzende ogen toen ze over haar minnaar sprak. Ik zei
uiteraard niet: “Ga weg bij je man.” Maar ik voelde dat ik haar het vuur gunde dat ze naar eigen zeggen nog niet
mocht ervaren in haar huwelijk. Tot de supervisor me zei dat ook deze relatie later voor de uitdaging zou komen te
staan hoe het vuur erin te houden. Verder houd ik me het beeld van het klankbord wel voor als een streven: mezelf
achteruit zetten, met ontvankelijkheid en ruimte de ander bevragen naar waarden en de botsingen ervan. Jezelf
horen helpt ‘het op een rijtje zetten’, wat nodig is om richting te vinden. En ook, belangrijk: ik heb vertrouwen in
de processen die zich bij cliënten afspelen. Ik heb meermaals vastgesteld dat mensen precies datgene wat ze graag
horen, gehoord hebben. En ik vind dit geruststellend. Ik heb vertrouwen in onze ‘filter’ om op te nemen wat pas-
send is. Meer nog, ik moedig dit filteren ook aan: kauwen en proeven alvorens je slikt. Waarden en normen wor-
den vaak ingeslikt zonder te proeven. In de knoop geraken met verschillende waarden, maakt dat je gaat kauwen,
herkauwen, uitspuwen, al naargelang. En ja, natuurlijk, mijn manier van omgaan met mijn invloed zegt iets over
wat ik daar op dit moment belangrijk en waardevol aan vind. We kunnen niet buiten waarden om. 

DOREEN COECKELBERGH
© ISABELLE PATEER - OTHERWEYES
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ANALYSE CASE 3: Waarom doen de patiënten zo weinig
beroep op een moreel consulent? Indien de oorzaak moet
worden gezocht in het beleid van het ziekenhuis dan situ-
eert het probleem zich op het vlak van recht: een regel-
geving die mijn maatschappelijke verhoudingen tot de
ander structureert en tot doel heeft het goed samenleven
mogelijk te maken. Een ziekenhuis is immers een micro-
samenleving waar ook regels moeten worden opgesteld
om goed te kunnen samenleven. Indien de regels van de
kliniek dit goed samenleven niet mogelijk maken of
tegenwerken, dan moet de moreel consulent hier een
rechtsstrijd leveren. De ethische en deontologische vraag-
stukken zijn daaraan ondergeschikt.
Het probleem is totaal anders wanneer de kliniek wel het
goed samenleven mogelijk maakt, maar de patiënten
echt geen of heel weinig behoefte hebben aan een
gesprek en/of de steun van een moreel consulent. Dan is
er een conflict tussen ethiek en deontologie. Het enige
wat de moreel consulent dan kan doen, is langs gaan bij
elke nieuwe patiënt om hem/haar over zijn/haar dien-
sten te informeren. Dat lijkt me alles. Tenzij de moreel

consulent poogt om via allerlei activiteiten kenbaar te
maken waarvoor hij/zij staat. Ook hier geldt: onbekend is
onbemind.

Case 3: Doe ik het of doe ik het niet…
Paul D’Haene
moreel consulent AZ Groeninge Kortrijk

I
n het ziekenhuis waar ik werkzaam ben, doen patiënten zelden of nooit uit zichzelf beroep op de dienstver-
lening van een moreel consulent. Ik kies daarom voor een aanpak waarbij ikzelf -meestal na overleg met de
verpleging- naar patiënten toestap en mijn diensten aan hen aanbied. Ik ben er mij terdege van bewust dat

ik daardoor ongevraagd binnendring in de persoonlijke ruimte van die patiënt. In deze persoonlijke ruimte heeft
iedere stap die ik zet, elk gebaar dat ik maak, iedere vraag die ik stel, elke uitspraak

die ik doe, een ethische geladenheid. Een ethische geladenheid omdat ik mij
op elk moment wil afvragen of datgene wat ik de patiënt aanbied, ook

daadwerkelijk goed voor hem is. Dit stilstaan bij de waarde van elke
kleine handeling vanuit het perspectief van de patiënt en nooit uit-

gaan van een vanzelfsprekendheid is voor mij de kern van mijn
ethisch handelen. Natuurlijk kan je opmerken dat je de patiënt
kan bevragen en dat hij wel mondig genoeg is om aan te geven
wat hij wel of niet wil tegenover iemand die hem respectvol
tegemoet treedt. En vanzelfsprekend ga ik met de patiënt hier-
over in gesprek. Mijn ervaring leert echter dat dit lang niet altijd
voldoende helderheid brengt. Patiënten zijn door hun ziek-zijn

immers extra kwetsbaar en bovendien ervaren zij een ziekenhuis
vaak als een vreemde en beangstigende omgeving. Zij zijn daar-

door vaak gedesoriënteerd en staan niet in hun kracht. Zij worden
ook ‘overspoeld’ door hulpverleners van allerlei slag die op ieder

moment hun kamer kunnen binnenkomen en beschouwen dat dan maar
als een vanzelfsprekendheid die nu eenmaal bij een opname in een zieken-

huis hoort. Die vorm van ethische reflectie, voorzichtig en behoedzaam aftasten of ik
de begrenzing van de intieme ruimte van een patiënt op ieder moment voldoende respecteer, is daarom essen-
tieel onderdeel van mijn werk en helpt mij bij het vinden van de juiste balans tussen ondersteunend aanwezig
zijn bij de patiënt en respectvolle afstemming op wat diezelfde patiënt nodig heeft.

PAUL D’HAENE



ANALYSE CASE 4: In deze case zien we het vraagstuk van de
ethiek (het uitbouwen van een zelfrelatie die in het teken
staat van de vraag hoe ik een goed leven kan leven) waarbij
in de uitbouw van het eigen goede leven de ander mee-
speelt. Het zorgen voor de ander is een essentieel onderdeel
van de zelfrelatie. Dankzij die zorg kan of poogt de cliënt een
goed leven op te bouwen, ondanks alle tegenslagen die hij
heeft gehad. Er is niets mis mee, in zoverre de goede zorgen
voor de ander niet een middel zijn om de eigen problemen
te kunnen verwerken. Een soort van vlucht voor het eigen
leven of een zingeving via de ander. De ander, zijn neef, mag
niet als een middel worden benaderd, maar enkel als een
doel. Dit wil zeggen dat Maurice -hoe zorgzaam ook- moet
uitgaan van en respect hebben voor de eigenheid van die
ander. Maurice kan maar beter niet voor die ander bepalen
wat het goede leven is. Doet hij dit wel dan heeft hij geen
respect voor de autonomie van die ander (wat de ander ziet
als zijn/haar goed leven). Dezelfde problematiek ontmoeten
we in de relatie van Maurice met zijn dochter en van Maurice
met de moreel consulent. De bezorgdheid/zorg van de doch-
ter is begrijpelijk en vol goede bedoelingen. Maar de weg
naar de spreekwoordelijke hel is -zoals we allen weten-
geplaveid met goede bedoelingen. De dochter stelt zich op

het deontologisch standpunt: zij geeft aan te weten wat goed
is voor haar vader. Hiermee ontkent ze de zelfrelatie van haar
vader. Ondanks haar goede zorgen geeft ze uiting aan de zorg
dat haar vader niet langer zelfstandig en voor zichzelf kan
bepalen wat goed voor hem is. Een bijzonder gevaarlijke
vooronderstelling. Daarnaast hebben we de zorgrelatie van
de moreel consulent met de cliënt. Zij voelt het innerlijk con-
flict van haar cliënt goed aan. Hij is niet zeker welke plaats die
zorg in zijn zelfrelatie, in het uitbouwen van zijn goede leven
(zijn ethiek), kan, mag, moet innemen. Maar er is meer! De
moreel consulent wil ook op haar beurt zorg dragen voor
Maurice, omdat hij haar cliënt is. Over welke zorg spreken
we? De zorg om hem te begeleiden in het uitbouwen van zijn
goede leven (ethiek)? Of de zorg om -hoewel samen met
hem- voor hem te bepalen wat goed is voor hem. In het eer-
ste geval gaat de consulent samen met de cliënt op weg en
geeft hij aan welke weg hij wil volgen. In het tweede geval
neemt ze hem bij de hand, is zijn gids en weet wat goed is
voor hem. Moreel consulenten moeten geen zorgzame gid-
sen zijn.
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Case 4: “Wat moét ik nu doen om goed te doen?” of Over de verschillende perspectieven
van ‘Zorgen voor’ als liefdevol mekaar nabij zijn in dit Verschrikkelijk Mooie Leven
Winnie Belpaeme
moreel consulent PCMD Gent

aurice kijkt me met zijn zachte ogen vragend aan…
De lieve man komt al jaren bij me op gesprek. Hij weet dat ik geen pasklaar antwoord
op deze vraag kan geven. Dat verwacht hij ook niet. Zijn vraag vertelt me over zijn

vertwijfeling. Het is de prelude van onze bespreking van zijn dilemma. Twaalf jaar gele-
den overleed -na een aftakelende ziekte- Maurice’ eerste Grote Liefde, Martha. Maurice
zorgde voor haar, dag én nacht. Zijn eigen verlangens heeft hij toen veel eerder begra-
ven dan zijn geliefde. Na haar dood hervond hij zichzelf. Beetje bij beetje. Een moeiza-
me en vaak eenzame weg waar ik een bevoorrecht getuige van was. Na jàren vond
Maurice nieuw geluk bij Emma. Zijn tweede Grote Liefde. Anderhalf jaar geleden sloeg
het noodlot weer toe. Emma stierf. Plots. Hartaanval. Maurice bleef opnieuw alleen ach-
ter. Diepbedroefd en té vaak beproefd. Voor de tweede maal stond hij voor de (on)men-
selijke opdracht de ‘draad van zijn leven’ weer op te pakken. Opnieuw moest hij Zichzelf
voor een stuk ‘uitvinden’. Ondanks alles hervond Maurice zijn levenskracht. Hij herontdekte
andermaal zijn -door verdriet en verlies- ondergesneeuwde ‘Ik’. Stap voor stap durfde hij weer
open te staan voor de goeie dingen des levens. Met een blijvende leegte in zijn hart. Nu schenkt
het Leven hem deze uitdaging. Zijn alleenstaande neef is blind geworden en grotendeels afhankelijk
van hulpverleners. Maurice wil zijn neef bijstaan. Zijn dochter drukt hem op het hart deze zorg niet op te nemen.
De man heeft Maurice nooit aandacht geschonken. Zelfs niet na het overlijden van Martha, toen Maurice eenzame
tijden heeft gekend en de neef nog in blakende gezondheid was. Maurice’ dochter vindt dat haar Pa genoeg ge-
‘zorg’d heeft. Hij verdient het om de tijd die hem rest volop te genieten. Hij legt zijn dilemma aan mij voor. ‘Zorgen
voor’ is Maurice’ tweede natuur. Tegelijk is hij bang zichzelf te verliezen in een dagelijkse zorgtaak. We zoeken naar
wat Maurice wel en niet kan doen; naar zijn eventuele zorgaanbod en naar de grenzen ervan. Hoe hij dit aan zijn
neef kan aanbrengen én zich er zelf ook goéd kan bij voelen. Want Maurice is mijn cliënt. Ik wil zorg dragen voor
hem. In de periferie gaat mijn zorg ook uit naar z’n neef…

M

WINNIE BELPAEME
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ANALYSE CASE 5: Los van het feit of het werkelijk zo is dat
‘kiezen steeds ook verliezen’ is, botsen we hier op de gren-
zen van de ethiek. Ik kan natuurlijk niet volkomen auto-
noom mijn goede leven zelf uitbouwen. Er zijn grenzen.
Spinoza spreekt over interne en externe determinanten. Hoe
meer ik me van de externe determinanten kan bevrijden,
hoe meer ik mijn interne determinanten kan ontwikkelen of
hoe beter ik mijn eigen goede leven kan uitbouwen. Helaas
kunnen de externe determinanten genadeloos toeslaan.
Dan wordt de zelfrelatie problematisch, maar niet onmoge-
lijk. Op basis van wederzijdse zorg pogen de partners zo
goed als kan zorg voor elkaar te dragen. Hieraan is niets
egoïstisch, daar beiden heel goed beseffen dat de zelfzorg
niet mag worden geperverteerd door de zorg voor de ander
en omgekeerd. Te weinig zelfzorg maakt het uiteindelijk
onmogelijk om voor die ander te zorgen, om samen met die
ander zijn goede leven kwaliteitsvol proberen te houden
(tegen de strijd met de externe determinanten in). Hoe
moeilijk ook. Er werd gekozen, maar niet verloren. Althans

er wordt niet verloren omdat er werd of wordt gekozen.
Dankzij de keuze voor het begrenzen van de zorg voor de
ander door ook minimale aandacht te hebben voor de zelf-
zorg, zijn beide partners voor elkaar een onmeetbare steun.
Dat er uiteindelijk toch zal worden verloren, heeft alles te
maken met die externe determinanten en dus met het
leven zelf…

Voetnoten
(1) We gebruiken de begrippen ‘ethiek’ en ‘moraal’ door elkaar
(2) Alle boeken van Michel Foucault handelen over deze problematiek
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Case 5: Slaap Lekker Ding
Yvon Bartelink
moreel consulent CMD Vilvoorde

Ethische dilemma’s gaan over De Grote Vragen des Levens, maar manifesteren zich vaak in de kleine uurtjes van
de nacht. Concreet. Pijnlijk. Verwarrend. Onoplosbaar. Steeds weer vertellen cliënten van de emotionele pijn en
onrust die gepaard gaan met de onrechtvaardigheid van keuzes die eigenlijk geen
keuzes zijn. Wat moet ik nu doen? Wat is juist? Hier en nu? Want hoe je het ook
draait of keert: kiezen is steeds ook verliezen. Lees maar…
“Ik kruip dicht tegen je aan en fluister: ‘Ssst schat… kom, we gaan weer
slapen.’ En je bent direct vertrokken. De opstoot heeft je lieve lichaam
weer helemaal uitgeput. ‘Wat er in míjn hoofd omgaat?’ Angst.
Onmacht. Doemscenario’s. Het is weer terug! Natuurlijk wist ik wel
dat het niet weg was, maar we leefden alsof we je kanker te slim
af waren en mijn constante staat van alertheid was verzacht. Nu
niet meer. Overdonderend. Storm in mijn hoofd. Mijn hart op hol.
Geen seconde meer gerust. Steeds waakzaam en onzeker. En moe.
Zo moe. Het is teveel. Het is oneerlijk. Tranen druppen stil op mijn
kussen. Rusteloos draai ik van je weg, maar half slapend haal je me
terug. ‘Geen verdriet hebben alleen?’ Maar jij hebt je slaap, en je rust,
zo hard nodig. Ik kan je niet ook dat nog afpakken. Je hebt al zoveel
ingeleverd. Maar ik wil inderdaad niet alleen zijn. Verlang naar je zachte
armen troostend om mij. Is dat egoïstisch? Als jij niet rust, verliezen we de
strijd. Maar we hebben een eerlijke en gelijkwaardige relatie. We zorgen voor elkaar.
Jij net zo goed voor mij als ik voor jou. En we hebben dat nodig. Allebei. Ik wil trouw kunnen zijn aan ons, aan
jou en aan mij. Aan wie wij samen zijn. Maar wat moet ik dan doen om goed te doen? Ik draai en keer, vind
geen rust. ‘Niet weggaan, Schat. Heb je mij niet nodig?’ Jawel. JAWEL! Misschien nog wel meer dan jij mij. Maar
ik heb het gevoel sterk te moeten zijn. Zeker als jij het moeilijk hebt. Want als ik breek, wie kan jou dan nog
mee dragen? En wie ons? En degenen die we graag zien? Dus MAG ik jou niet wakker houden. Maar ik MOET
rust vinden. Moet slapen. Ik kruip weer dicht tegen je aan en fluister “ik zie je zo graag”. Je warmte en zacht-
heid dichten mijn wonden en mijn tranen drogen stillekes op. Deze nacht wint Je Ziekte. Maar de blauwe mor-
gen is weer aan Ons.”
…aldus een partner.

YVON BARTELINK
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for all Seasons
Een gesprek met Marleen Temmerman

Als gynaecoloog en als diensthoofd komt u met allerlei
mensen in aanraking, met verschillende culturen ook.
Welke medisch-ethische problemen ervaart u in verband
met de verschillen tussen de westerse cultuur en andere
culturen?

De gynaecologie en de verloskunde bij uitstek zijn door-
spekt van het verlangen van vrouwen naar een kind. De
gezondheid en de rechten van vrouwen worden echter
beïnvloed door sociale, culturele, religieuze en politieke
aspecten. In landen waar religie en cultuur fundamentalis-
tisch zijn, ondervinden vooral vrouwen nadelen. Ook in onze
cultuur was dat destijds zo. Vooral in door mannen gedomi-
neerde maatschappijen bemoeien regeringen en religieuze,
politieke en andere groepen zich met het gedrag van vrou-
wen. Concreet zie je die verschillen in het leven van de
vrouw. Een voorbeeld is de toegang tot contraceptie. In
België functioneren we op dat gebied vrij goed, wat niet zo
is in alle Europese landen: niet overal hebben jongeren toe-
gang tot contraceptie, tot de morning-afterpil of kunnen ze
naar de dokter van hun keuze gaan. Getuige hiervan is het
hoog aantal tienerzwangerschappen in andere landen in
Europa. Demografische controle en bijgevolg geboortebe-
perking zijn absoluut noodzakelijk als we met z’n allen op
deze planeet willen overleven. Ook in Afrika vragen vrou-
wen er om, maar ze krijgen er geen toegang toe. Dat houdt
verband met politieke beslissingen, waarin de gezondheid
van vrouwen niet prioritair genoeg is, en met mannelijke
dominantie, die sociaal-cultureel een rol speelt. De man
bepaalt hoeveel kinderen de vrouw krijgt.
Met vrouwenbesnijdenis werden wij hier vroeger nooit
geconfronteerd. Dat was een ver van mijn bed verhaal.
Door de grotere mondigheid van vrouwenorganisaties -
ook Afrikaanse- en door toenemende mondialisering inza-
ke informatiedoorstroming weten we nu meer over wat er
in de rest van de wereld gebeurt, dus ook over vrouwen-
mutilatie. Er zijn talloze Afrikaanse gemeenschappen die
heel heftig reageren tegen vrouwenbesnijdenis. Ik heb de
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door vrouwenmutilatie gezien 
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drama’s door vrouwenmutilatie gezien en het is duidelijk
dat dit moet worden verbannen. Ik denk niet dat nog veel
mensen hieraan twijfelen. De vraag is alleen hoe maak je
komaf met traditioneel schadelijke praktijken? Moet je ter
plaatse een evolutie of een revolutie nastreven? Vrouwen -
besnijdenis moet bij wet verboden worden, maar er is
meer nodig. We moeten zorgen dat de vrouwen die de
besnijdenis uitvoeren -want het zijn vrouwen die het 

doen- het niet meer moeten doen om den brode, dat ze
ander werk hebben. Zolang bepaalde gemeenschappen
oordelen dat je, om echt vrouw te zijn, moet besneden
zijn, brengen deze maatregelen weinig zoden aan de dijk.
De wetten zijn de basis, maar dat is niet voldoende. Daar
ter plaatse moet de strijd worden gevoerd.
Door de toenemende migratie komen we er hier nu mee in
aanraking. Bij bepaalde vormen van besnijdenis, zoals de
infibulatie of faraonische besnijdenis, kunnen vrouwen pro-
blemen hebben bij bevallingen. Wij kunnen hen alleen
maar goede zorgen geven. Wij kunnen ervoor zorgen dat
onze jonge artsen, onze vroedvrouwen, onze verpleegkun-
digen… weten wat deze besnijdenisvorm inhoudt. We kun-
nen erop toezien dat ze kunnen omgaan met deze vrouwen

én we moeten aan onze migrantenpopulatie duidelijk
maken dat besnijdenis hier niet kan, dat het bij wet verbo-
den is. En ten slotte moeten we onze steun geven aan de
grote strijd die de vrouwennetwerken ginder moeten voe-
ren. Wij kunnen bewerkstelligen dat besnijdenis hier poli-
tiek geagendeerd blijft, wij kunnen de vrouwen steunen,
maar wij kunnen dat in Afrika niet veranderen, dat moeten
zij doen.
We worden hier vaker geconfronteerd met de vraag naar
het herstel van het maagdenvlies. Dit is een typisch verhaal
van vrouwenonderdrukking door religie en cultuur en het
belang dat mannen hechten aan dat ‘slijmvliesplooitje’. Ik
wil hier niet schieten op andere culturen. Wij hebben drie
feministische golven nodig gehad. Vraag maar aan onze
grootmoeders hoe het vroeger was en je krijgt steevast te
horen dat je als maagd het huwelijk moest ingaan. Ook bij
moslims zijn er veel gematigde mensen die hun kinderen
hierin vrij laten. Er is echter die fundamentalistische groep
die veel van zich laat horen en waarover in de pers wordt
geschreven. Het maagdenvliesverhaal is vergelijkbaar met
dat van de vrouwenbesnijdenis. De moslima’s moeten zelf
hun strijd voeren en wij kunnen hen daarbij ondersteunen.
Zij moeten zelf vechten voor hun vrouwenbevrijding. Ik trek
niet zelf aan die kar, ik duw wel heel hard mee. Wanneer
een meisje in nood is en kans loopt om mishandeld of
slachtoffer te worden van een eremoord (dat gebeurt ook
hier in België), dan zal ik die ingreep tot herstel uitvoeren.
Niet met plezier en niet van harte.

U zegt dat u kiest voor evolutie: u verstrekt zorg aan het indi-
vidu en u steunt de groep die zelf zijn strijd moet voeren.

Ik weet niet of dat evolutie is. Ik denk dat die groep deels
voor revolutie kiest omdat evolutie te traag gaat. Ook wij
hebben een aantal voorvechtsters nodig gehad. Onze femi-
nistische golven zijn er niet kabbelend gekomen. Soms
wordt daar wat meewarig naar gekeken of zeggen veel
vrouwen dat ze geen feministen zijn. Een feministe heeft
het epitheton van mannenhaatster gekregen, wat absoluut
niet waar is. Feministen zijn vrouwen die gevochten hebben
en nog altijd vechten voor gelijke rechten voor mannen en
vrouwen. Welke vrouw kan daar nu tegen zijn? De moslima’s
en vrouwen uit andere culturen hebben ook voorvechtsters
nodig. Ik heb in Kenia geleefd, veel gepraat en gewerkt
met Afrikaanse en hindu-gemeenschappen. Er heerst daar
de traditie dat moeders en grootmoeders op zoek gaan
naar een goede partij voor hun dochters, ook als die meis-
jes nog heel jong zijn. Wij steigeren als we zoiets horen. Wij
verkiezen de aller individueelste vrijheid: ik word verliefd,
ik beslis met wie ik trouw. Dat zijn onze waarden. Zij begrij-
pen niet waarover wij ons druk maken. Zij zeggen dat ze
gelukkig zijn en leven voor de gemeenschap, want dat ze
binnen die gemeenschap een taak hebben. De taken van
de vrouw zijn kinderen baren, zorgen voor het nageslacht
en voor het geluk van man en huisgezin, maar evenzeer
zorgen voor de dorpsgemeenschap. In feite dragen ze zorg



voor de cohesie. Ze stellen dat hoe minder verschillen er
zijn in de gemeenschap, hoe groter de kans is dat die bij
elkaar blijft. Liefde is iets dat je leert, waaraan je werkt en
waarin je evolueert.

De gemeenschap heeft voorrang.

Gedeeltelijk wel. Zij kiezen ook voor het individueel geluk,
maar zoeken dat niet geïsoleerd - zoals wij - in een cocon
van jij en ik, maar in een bredere gemeenschap. Dat is een
andere waarde. Ik voer geen pleidooi voor het overnemen
van hun waarden. Ik stel wel de vraag wie wij zijn om hen
die waarden kwalijk te nemen. Als je met die vrouwen
praat, ontdek je dat ze een keuze hebben, dat ze ook kun-
nen weigeren. Zij beschouwen het als gearrangeerde huwe-
lijken. Het drama daarbij is dat sommigen die in het buiten-
land studeren, daar verliefd worden. Er ontstaan spanningen
omdat zij niet meer kiezen voor die traditionele maatschap-
pij. Wie is het gelukkigst? Ik weet dat niet.
Wat betreft de aangerichte schade is dit vraagstuk totaal
anders dan dat van de vrouwenbesnijdenis. Zijn vrouwen
benadeeld door vrouwenbesnijdenis? Ja. Zijn vrouwen bena-
deeld omdat ze een maagdenvlies moeten hebben om het
huwelijk in te gaan? Ja. Dat is zelfs vernederend. Jouw waar-
de als vrouw wordt gereduceerd. Word je als vrouw geredu-
ceerd door een geforceerd huwelijk of een kindhuwelijk? Ja.
Al deze praktijken zijn uit den boze omdat ze echte schade
aan de persoon teweegbrengen. Anderzijds moet je ook
genuanceerd naar andere samenlevingen kijken, zoals bij
gearrangeerde huwelijken. Ik ben er niet voor, maar ik ga
evenmin op de barricaden staan roepen dat het verkeerd is.
Ik zou mij moeten verdiepen in de vraag of de vrouwen die
in dergelijke gemeenschappen leven zo ongelukkig zijn? 

Een ander thema: bent u als diensthoofd nauw betrokken
bij spanningen omtrent financieringen, personeel of
bepaalde behandelingen die u waardevol acht en die niet
meer worden terugbetaald?

Als diensthoofd word ik verondersteld mijn dienst te leiden.
De tijden zijn gelukkig voorbij dat je als diensthoofd alles
alleen kon beslissen, als heer en meester, onafhankelijk van
het nut van die beslissing voor de dienst. Ik herinner mij nog
de professoren, toen ik student was, die allerlei materialen
bestelden die ongebruikt bleven. Dat is nu ondenkbaar. Als
diensthoofd moet je nu veel meer werken in structuren, ben
je veel meer betrokken bij het management en bij elke euro
die moet worden uitgegeven. Soms wil je meer investeren
in mensen, in personeel, om de zorgen te verbeteren, maar
dat is allemaal zeer duur. Je moet rekening houden met
benchmarking en met efficiënt werken. Soms botsen die
verschillende benaderingen. Er zijn gezondheidseconomen
die berekenen wat de gemiddelde ‘ligdag’ is na een beval-
ling. Dat is dan bijvoorbeeld twee dagen. Vroeger was er
geen haan die er naar kraaide of je nu zeven dagen in het
ziekenhuis bleef of al na drie dagen naar huis terugkeerde.

Vrouwen in Afrika bevallen en werken nadien voort, bij
manier van spreken. Toch heeft een vrouw tijdens de beval-
ling een grote inspanning geleverd. Bij sommige vrouwen is
dat minder, bij andere is dat fysiek en emotioneel meer
ingrijpend. Het is niet gemakkelijk om tegen vrouwen die
het moeilijker hebben te zeggen dat we maar voor twee
‘ligdagen’ worden betaald. We hebben wel een beetje
speelruimte. Ik kan wel een extra dag verlenen, maar het is
de maatschappij -en dat gebeurde vroeger niet- die zegt:
“Wie zal dat betalen?” Het is terecht te onderzoeken of onze
gelden goed worden besteed, want we moeten besparen.
Aan de andere kant hebben vrouwen het gevoel dat ze wor-
den weggestuurd en dat is niet goed. We moeten nadenken
over hoe we de zorg kunnen verbeteren. Eén van de aspec-
ten is het beter uitbouwen van de thuiszorg. In Nederland
zijn poliklinische bevallingen al ruim dertig jaar de gewoonste
zaak van de wereld. De thuiszorg is daar perfect uitge-
bouwd. Bij ons daarentegen wordt het ene systeem afge-
bouwd, maar wordt het ander onvoldoende uitgebouwd.
Op politiek niveau ben ik heel sterk bezig met de derdebe-
talersregeling. Ik heb in de Senaat een wetsvoorstel inge-
diend om deze regeling toe te passen voor al wie over een
beperkt inkomen beschikt. Bij de apotheker of in het zieken-
huis moet je alleen het remgeld betalen, bij de huisarts kan
dit nog niet. In het wetsvoorstel vraag ik hiervoor een rege-
ling voor iedereen tegen 2014. In de tussentijd zou al wor-
den gestart met de ‘sociale’ derdebetalersregeling.

In onze handelingen komen onze waarden tot uiting.
Welke invloed heeft uw levensovertuiging op uw houding
en gedrag, niet alleen als arts, maar ook als diensthoofd
naar uw medewerkers toe?

Zoals u weet ben ik humanist en vrijzinnig. Als arts, probeer
ik altijd -dat zijn echter geen waarden die exclusief verbon-
den zijn aan humanisme en vrijzinnigheid- met grote empa-
thie naar mijn patiënten te luisteren. Als jonge arts is dat
misschien iets moeilijker, maar naarmate je langer in het
vak staat, ben je beter in staat je in te leven in bepaalde
situaties en die ook te begrijpen. Achter een vraag ligt dik-
wijls heel wat verborgen en de kunst is om te luisteren.
Luisteren, niet alleen naar de woorden, ook luisteren met je
ogen. Ik let op de manier waarop iemand vertelt. Wie is die
persoon? Wat schuilt er achter de woorden? Wat zijn de
onuitgesproken angsten? Vanuit mijn levensvisie probeer ik
heel veel uitleg te geven en bespreek ik voor- en nadelen
op een niet-dogmatische manier. Als arts komt het erop
neer dat je informatie geeft op een zeer empathische, maar
zo min mogelijk gekleurde manier. Ik geef als arts geen uit-
leg vertrekkend vanuit mijn waardepatroon. Ik informeer
vanuit een objectief waardepatroon en help mensen zo een
keuze te maken. Maar zij moeten de keuze maken.
Als diensthoofd is het vooral mijn bedoeling om mensen
met wie ik samenwerk optimale kansen te geven. Een
diensthoofd is vanzelfsprekend een baas en die moet beslis-
singen nemen. Ik ben echter voorstander van het consen-
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susmodel. Ik heb een dienstraad opgericht waarin alle afde-
lingshoofden zetelen. Ik neem een beslissing nooit alleen.
Elke beslissing wordt vooraf bediscussieerd. Een dienst lei-
den is altijd streven naar een consensusmodel. 
Aangaande medewerkers ten slotte is het wenselijk zoveel
mogelijk de juiste persoon op de juiste plaats in te zetten en
hen blijvend te motiveren. Je moet de talenten van mensen
benutten. 

Eén van mijn minpunten -en dat is altijd hetzelfde verhaal-
is dat ik met van alles en nog wat bezig ben en niet veel
stil zit. Dat betekent niet dat ik van mijn medewerkers het-
zelfde verlang, alhoewel iedereen hard moet werken.
Eigenlijk is het maar normaal dat je je werk goed doet en
goed probeert te doen. Ik probeer zoveel mogelijk oog te
hebben ook voor de noden van mensen. Mogen ze op
woensdagnamiddag thuis blijven als ze kinderen hebben?
Mogen mijn onderzoekers ook thuis werken? Dat wordt in
groep besproken, zodat de werking van de dienst niet in
het gedrang komt. Ik heb daar in principe niets op tegen op
voorwaarde dat de output er is. Zolang er gewerkt wordt,
de output er is, het functioneren van de dienst niet wordt
verstoord en de cohesie in de dienst blijft bewaard, ben ik
zeer toegeeflijk. Iemand die in de kliniek werkt, moet hier
vanzelfsprekend dagelijks zijn. Er zijn dagelijks patiënten en
wij zijn er voor hen, niet omgekeerd. Wij moeten ons aan-
passen aan de patiëntenzorg en ervoor zorgen dat die opti-
maal gebeurt.

Vanuit uw internationale ervaring kunt u een blik werpen
op onze gezondheidszorg. Welke zijn de sterke of zwakke
punten ervan?

Het grote pluspunt van onze gezondheidszorg is dat deze
gebaseerd is op solidariteit, dat iedereen toegang heeft tot
gezondheidszorg. Dat is zó belangrijk. Om dit te beseffen, hoef
je niet in Kenia te gaan werken. Wij beschouwen deze verwor-
venheid als enigszins banaal en het lijkt vanzelfsprekend dat
de ziekteverzekering alles betaalt. De ziekteverzekering moet
alles betalen wat de optimale basisgezondheid betreft en dat
moeten we voor alle burgers kunnen garanderen. Deze ver-
worvenheid kost veel, maar ze is ook goud waard. Als je in een
ander land leeft waar dat niet zo is, ervaar je soms schrijnen-
de toestanden. Het zal je maar overkomen dat je van het ene
ziekenhuis naar het andere wordt gestuurd omdat je, voor-
aleer de nodige zorgen te krijgen, eerst moet betalen. Neem
maar eens een kijkje in de Verenigde Staten! Daar gebeuren

“Het grote pluspunt van onze 

gezondheidszorg is dat deze gebaseerd is 

op solidariteit, dat iedereen 

toegang heeft tot gezondheidszorg.”

drama’s, dat kost mensenlevens. De zorg is geprivatiseerd en
je moet eerst een bewijs van kapitaalkracht leveren vooraleer
je zorg ontvangt. Dat is rampzalig.
Nu hebben we ook in ons land geneeskunde met twee snel-
heden, wat onvermijdelijk is. Iemand die geld heeft, kan
zich meer permitteren. Toch moeten we ons gezondheids-
systeem blijven koesteren, in die zin dat de sterkste schou-
ders inderdaad de hoogste lasten moeten dragen. We zullen 

naar mechanismen moeten zoeken om ons gezondheidssys-
teem efficiënter te laten functioneren: geen dubbele onder-
zoeken, geen shopping. Het aan banden leggen van deze
praktijken kan door het globaal medisch dossier.
Solidariteit als principe moet worden behouden en het
gezondheidssysteem dat eerste lijn gericht is, moet in ere
worden hersteld. We moeten eveneens een rol opnemen
om de ziekenhuiszorg te verbeteren.

Hebben uw werk op internationaal niveau en uw werkzaam-
heden als senator uw kijk op uw dagelijks werk beïnvloed?

Ik heb heel lang getwijfeld om mij op het politieke terrein te
begeven, omdat ik al werk genoeg had. Uiteindelijk heb ik
toch de stap gezet vanuit de idee een hefboom te zijn en
vanuit mijn ervaringen een impact te hebben op het beleid.
De vraag is of ik dat voldoende kan. Ik werk alleen op die ter-
reinen waarvan ik iets afweet. Op het gebied van gezond-
heidszorg, buitenlands beleid en vooral ontwikkelingssa-
menwerking heb ik wel één en ander te vertellen en dat wil
ik dan vooral doen vanuit mijn praktijkgerichte ervaringen.
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Waarom is het beroep zo boeiend, zo fascinerend zelfs?
Waaruit ontspruit de jobsatisfactie? Waaruit wordt inspiratie
en energie geput? Ik noem vier belangrijke redenen:

1) Het wetenschappelijk luik: in de laatste 30 jaar heeft een
spectaculaire evolutie plaatsgegrepen. Zowel op het vlak
van de ontwikkeling van doeltreffende geneesmiddelen,
als op het vlak van technologische hulpmiddelen en
‘devices’ (hieronder verstaan we stents, pacemakers,
defibrillatoren, kleppen, overbruggingen…). Zowel ge -
nees middelen als ‘devices’ hebben wetenschappelijk
aangetoond dat ze én de levensduur aanzienlijk kunnen
verlengen én de levenskwaliteit significant kunnen ver-
beteren. Actief deel te hebben genomen aan een aantal
van die ontwikkelingen, was bijzonder intellectueel ver-
rijkend en tegelijk bijzonder voldoening schenkend.
Inderdaad, het betekende telkens opnieuw een concrete
bijdrage aan het welzijn van de cardiale patiënt.

2) Het humanitaire luik: dankzij de spectaculaire evolutie
qua mogelijkheden in preventie, diagnose en behande-
ling, hebben wij als cardiologen een reële ‘macht’, een
existentiële impact verworven over de kwaliteit en de
duur van het leven van de cardiale patiënt. We begelei-
den die patiënt 20, 30, 40 jaar of nog langer. Hij is aan
ons gehecht, verknocht en verbonden. We hebben met
hem een ‘ongeschreven contract van zorg, ethiek en
vertrouwen’. De kwalitatieve draagwijdte van dat con-
tract is onze grote verantwoordelijkheid. Het is dan ook
een actief proces van constante herbronning, zelfkritiek
en studie. Steeds opnieuw en nooit aflatend.
Schitterende wetenschappelijke lectuur en kwalitatief
hoogstaande meetings en congressen zijn daarvoor
onmisbare werktuigen. De cardiovasculaire patiënt leeft
steeds langer. De cardiologen zijn mee verantwoordelijk
voor de vergrijzing van de bevolking. Daardoor zal onze
rol in het ethische debat steeds toenemen. We zullen
daar knopen moeten doorhakken. Dat moeten we niet
aan de politiek overlaten. Een ander gevolg van de ver-
grijzing is het steeds (of moet ik zeggen het ‘terug’)
toenemende belang van de ‘klinische cardiologie’: we
moeten (terug) meer aandacht besteden aan anamne-
se, klinisch onderzoek, gesprek en luisterbereidheid. We
moeten erop toezien dat onze jonge collega’s dit men-
selijk deel van ons beroep niet ondergeschikt maken
aan de technologie, die soms dreigend op de oudere
patiënt afkomt.

CARDIOLOOG ZIJN IS UITERMATE BOEIEND. HET HART IS HET

DOELORGAAN. EEN ZEER SPECIAAL ORGAAN. EEN ERG

BELANGRIJK ORGAAN. LETTERLIJK OMDAT HET JE GANSE

LICHAAM VOORZIET VAN BLOED EN ZUURSTOF: DUS VAN

LEVEN. JE LEVEN LANG. FIGUURLIJK OMDAT HET EEN STERKE

SYMBOLISCHE WAARDE HEEFT: SPIRITUEEL CENTRUM VAN

GELUK EN LIEFDE, MAAR OOK VAN TEGENSLAG EN VERDRIET.

JE LEVEN LANG.

dr. Frank Van den Branden

diensthoofd Cardiologie ZNA Middelheim

nationaal voorzitter Belgische Vereniging van Cardiologie
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3) Het educatieve luik: een derde belangrijke bron van vol-
doening is onderwijs, opleiding en educatie. Dit aspect
houdt tevens een grote verantwoordelijkheid in. Het over-
brengen van kennis en het aanleren van praktische vaar-
digheden aan stagiairs, assistenten en ‘fellows’ is naast
een plicht, ook een recht. Het is in het belang en het voor-
deel van alle toekomstige patiënten dat we goede ‘magis-
ters’ zijn. Het is daarom een vereiste dat stagemeesters en
stageplaatsen aan hoge normen van kwaliteit voldoen.

4) Het luik van het impact op de beleidsvorming: we leven
in een parlementaire democratie: die structuur verzekert
nog steeds het recht op vrije meningsuiting en de plicht
van het confronterend debat. Zodoende nemen wij onze
verantwoordelijkheid in het debat ten volle op.
Dossierkennis levert onderbouwde argumentatie op.
Vanuit die ernst groeit respect en waardering aan de
andere kant van de onderhandelingstafel. Een aantal van
onze wetenschappelijk gefundeerde dossiers in verband
met de organisatie van de cardiologie in België, vormen
op ministeriële kabinetten een waardevol tegengewicht
in de schaal tegenover de argumentatie van lokale poli-
tieke druk.

In al de vorige beschouwingen is de factor beroepsethiek
nooit ver weg. In die beroepsethiek zouden we drie grote
luiken kunnen onderscheiden:

1) De zekerheden in het medisch-ethisch denken: die
behelzen de globale gedragscode van de geneesheer ten
opzichte van de patiënt, de familie, de paramedici, de
assistenten, de stagiairs, de huisartsen, de collega’s spe-
cialisten enz. Een bijna evidentie. Die code is gebaseerd 

op de ‘Eed van Hippocrates’ die dateert van 400 voor
Christus. De laatste aanpassing van die eed door de Orde
van Geneesheren gebeurde in 1994. Hij is dringend toe
aan een absolute modernisering en aanpassing aan het
huidig medisch-ethisch denken.

2) Naast de ‘zekerheden’ bestaan ook de ‘onzekerheden’, of
beter te benoemen als ‘ethische dilemma’s’. Die presente-
ren zich meestal bij het dossier van één bepaalde patiënt.
Dit dilemma vereist niet een globale, maar wel een geïndi-
vidualiseerde gedragscode. Als cardioloog beschikken we
over wetenschappelijke richtlijnen voor elk cardiaal ziekte-
beeld: die richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijke
evidentie. Ze zijn echter niet bindend; wel richtinggevend.



Gezeten voor een individuele patiënt, is het onze morele
plicht om die wetenschappelijke richtlijnen optimaal toe
te passen, maar wel ‘op maat’ en ‘delicaat aangepast’
aan die ene patiënt, rekening houdend met al zijn per-
soonlijke specificaties. Het gaat dan over leeftijd, levens-
verwachting, levenskwaliteit, levenswil, familiale en soci-
ale omstandigheden, verstandelijke vermogens, stadium
van een bepaalde hartziekte en comorbiditeiten (dat wil
zeggen andere gezondheidsproblemen buiten het hart). 

Het dilemma mondt uit in keuze: gaan we een bepaalde
behandeling voorstellen en eventueel geven? Gaan we
een bepaalde behandeling nog voorstellen en eventueel
geven?
De patiënt beslist. De vrijheid van de mens dient te
allen tijde te worden gerespecteerd. De cardioloog
geeft alle beschikbare informatie zodat de beslis-
sing van de patiënt de beste kan zijn voor diens
gezondheid. Hij moet in eerste instantie de redene-
ring van de cardioloog begrijpen. De cardioloog
moet trachten de beslissingsboom van de patiënt
mee te sturen opdat de patiënt geen beslissing
neemt die zijn gezondheid zou schaden. Het sturen

van dit proces mag echter nooit de grens van de
individuele integriteit van de patiënt overschrijden.
Dit delicate, humane proces kadert volledig in het
‘ongeschreven contract’ van zorg, ethiek en vertrou-
wen. Je eigen rijke ervaring is daarbij een ‘gouden
gids’.

3) Een derde luik van ethische overwegingen heeft
dan weer rechtstreeks te maken met de verschil-
lende functies die je beroepshalve bekleedt of
inneemt.
Als diensthoofd doe ik een beroep op mijn emotionele
intelligentie om mijn medewerkers maximaal te moti-
veren en om de uitbouw na te streven van een optima-
le professionele omgeving die jobsatisfactie garan-
deert. Ik tracht een evenwicht te vinden tussen een
directief beleid en een democratisch debatplatform.
Van daaruit moet creatieve zelfontplooiing voor iedere
medewerker mogelijk zijn. Hij of zij moet wel beseffen
dat vrijheid één van de grootste vormen van verant-
woordelijkheid inhoudt. De individuele ontplooiing
moet tevens een bijdrage leveren aan het functioneren
van de groep.
Als stagemeester-opleider heb ik een grote verant-
woordelijkheid naar assistenten en ‘fellows’. Naast
het aanleren van alle facetten van de cardiologie,
maak ik die jonge collega’s ook wegwijs in de ‘ethi-
sche zekerheden’ en de ‘ethische dilemma’s’ zoals
hoger besproken.
Als huidig nationaal voorzitter van de Belgische
Vereniging van Cardiologie heb ik dan weer een
functie om mee te waken over de kwaliteit van de
cardiologische geneeskunde in België. Dit kan ik
doen door te wegen op de politieke besluitvorming
rondom het bepalen van kwaliteitsnormen en rond-
om de organisatie van de cardiologische genees-
kunde in het land.

De geneeskunde is uiteraard enorm geëvolueerd. Tal van
wetenschappelijke ontwikkelingen hebben de mogelijk-
heden van preventie, diagnose en behandeling specta-
culair verbeterd. Die evolutie zal nooit stoppen. En dat is
goed nieuws.
Minder goed nieuws kan zijn dat geneeskunde tegen-
woordig erg gedirigeerd wordt door processen als ‘effi-
ciëntie’ en ‘economische rendabiliteit’. Managers zijn op
het toneel verschenen. Die hebben een ander agenda
dan medici. Managers hebben weinig empathie met
begrippen als beroepseer en voldoening op de werk-
vloer. Laten we op onze hoede zijn uit zorg voor onze
patiënten. Politiekers zijn op het toneel verschenen. Die
hebben een andere agenda dan medici. Het belang van
lokale politieke druk overstijgt bij hen dikwijls de
bezorgdheid rondom kwalitatieve drijfveren. Laten we
op onze hoede zijn voor onze patiënten. Het ethisch
debat mogen we als geneesheren nooit uit handen
geven.
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De gedachten zijn vrij, 
maar niet vrijblijvend
Een gesprek met Ludo Abicht en Wim van Rooy

Ludo Abicht: Vanuit een humanistisch perspectief vatten
de ‘universele verklaringen van de rechten van de mens’
van 1789 en 1948 de belangrijkste verworvenheden van
de verlichting en het moderne humanisme samen. Ze zijn,
per definitie, universeel geldig, omdat de oorspronkelijke
inspiratie ervan geput is uit de vertrouwdheid van de ver-
lichtingsdenkers met de verschillende grote tradities in de
wereld én omdat de oproep gericht is tot alle mensen zon-
der onderscheid. Uiteraard moet deze plechtige oproep
ook als een opdracht beschouwd worden die eerst zinvol
wordt, wanneer mensen die opdracht ook beginnen uit te
voeren. 

Wim van Rooy: Wat universele zorgwaarden betreft: er is er
volgens mij maar één en dat is het vermogen tot empathie
zoals dat wordt benaderd en omschreven door een filosoof als
J.S. Mill of door een eigentijds denker als Richard Rorty. Id est:
empathie zoals die functioneert binnen een liberale rechtsor-
de en een verlicht denken. Dus geen empathie vanuit een
dom waarderelativisme en evenmin het produceren van een
grootmoedig universalisme dat voortkomt uit de idee van
waardegelijkheid van culturen; ook kan er geen sprake zijn
van een tolerantie die de eigen cultuur afvalt. Tolerantie
tegenover het misdadige en het irrationele is geen tolerantie
maar zwakheid. Actief pluralisme is een nieuw ‘buzzword’ en
een nieuwe tactiek om te trachten de problemen die zich
voordoen in verband met multiculturaliteit te bezweren.

Eerste luik

1. Bestaan er (universele) (zorg)waarden die door alle mensen (dienen) te worden gedeeld?

ONDER DEZE NOEMER KAN DE VOLGENDE BIJDRAGE GECATALOGEERD WORDEN. WE LEGDEN EEN AANTAL VRAGEN OVER OMGAAN MET MULTI-
CULTURALITEIT IN DE ZORG VOOR AAN TWEE VRIJE DENKERS. 
DE EERSTE DENKER IS LUDO ABICHT, DOCENT FILOSOFIE AAN DE UNIVERSITEIT GENT. ALS TWEEDE DENKER VONDEN WE WIM VAN ROOY,
PUBLICIST EN ESSAYIST, BEREID OM ZIJN GEDACHTEN TE FORMULEREN.

IN EEN EERSTE LUIK PEILEN WE NAAR DE VISIE VAN BEIDE AUTEURS IN HET OMGAAN MET CULTURELE VERSCHEIDENHEID. IN EEN TWEEDE LUIK

KOMEN CONCRETE, OP DE ZORGPRAKTIJK GEËNTE, VRAGEN AAN BOD.
IEDERE AUTEUR GEEFT ZIJN MENING, NEEMT EEN POSITIE IN. GEDACHTEN WORDEN IN DADEN OMGEZET EN ZIJN ETHISCH NIET VRIJBLIJVEND. LEES MEE.

Corinne Assenheimer

moreel consulent Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, campus Middelheim

Kathleen Van Steenkiste

moreel consulent CMD Aalst

LUDO ABICHT WIM VAN ROOY © FILIP VAN ZANDYCKE
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2. Zijn er in de zorg waarden die wij als vrijzinnig humanisten tot elke prijs dienen te verdedigen?

Ludo Abicht: In de zorg gaat het, naast de fysieke
behoeften van de mensen, vooral om het behoud van
hun menselijke waardigheid. De hulpeloosheid van
bepaalde patiënten kan aanleiding geven tot een betut-
telende reactie, soms zelfs tot een infantilisering die
ongewild en misschien zelfs onbewust het laatste restje
zelfrespect van de mensen wegneemt. Omdat in een
seculier humanistisch mens- en wereldbeeld de mens
centraal staat én omdat er volgens ons geen vorm van
leven na de dood bestaat, wordt de zorg voor het leven
hier en nu bijzonder belangrijk. Naast het recht op een
efficiënte, respectvolle en als het enigszins kan affectie-
ve palliatieve behandeling hebben de mensen volgens
ons ook recht op waardig sterven. Zij moeten dat weten
en wij moeten ervoor zorgen dat ze in een omgeving
terechtkomen waar met deze wens ook voluit rekening
gehouden wordt.

Wim van Rooy: Cultureel universalisme bestaat niet. Men kan
van de zorgverstrekker dus alleen empathie verwachten zonder
dat hij moet doordringen in een andere cultuur. Hoe zou dat ook
kunnen? Kan hij in Antwerpen 180 culturen kennen? Verwacht
men van hem/haar dat hij/zij een mini-antropoloog wordt en
dat hij/zij onderscheid maakt tussen de mores van al die cultu-
ren?! De enige waarde die dus moet worden verdedigd is het
humane invoelen ten overstaan van een ander mens, uit welke
cultuur ook. Maar deze empathie kan nooit zover gaan dat men
begrip zou hebben voor bijvoorbeeld een moslimman die zijn
bevallende vrouw weigert ‘uit te leveren’ aan een mannelijk
gynaecoloog of dat men zou begrijpen dat een moslima docen-
te weigert een hand te geven aan haar collega’s of dat een
moslimadvocaat zou weigeren op te staan voor een rechter. Het
billijken van dit soort gedrag verwijst niet naar empathie. Het is
verkeerd begrepen tolerantie die als een boemerang in het
gezicht terugkeert. Men bevordert in hoog tempo daarmee de
segregatie, het gettodenken en de achterlijkheid.

3. Bestaan er maatstaven/criteria om te beoordelen of je op intercultureel vlak goed bezig bent? Kunnen onze auteurs
ons hiervoor ideeën, voorstellen, leidraden of methodieken aanbieden?

Ludo Abicht: Ter herhaling: multicultuur, het samenleven van
verschillende culturen binnen één land of regio, is een onloo-
chenbaar feit, terwijl intercultuur, de geïnteresseerde interac-
tie en vruchtbare samenwerking tussen al deze culturen, een
opdracht is. We zijn daarom intercultureel goed bezig wanneer
we erin geslaagd zijn projecten en programma’s samen met
mensen uit minderheidsculturen te bedenken en uit te wer-
ken; wanneer we ons voldoende geïnformeerd hebben om de
grote lijnen van de voor ons ‘vreemde’ culturen voldoende te
kunnen begrijpen (wat niet automatisch betekent dat we het
ermee eens zijn); wanneer we niet langer bang zijn collega’s
en medewerkers van allochtone afkomst net zo te behande-
len en voor hun verantwoordelijkheid te stellen als alle ande-
ren. Kortom, wanneer we de diversiteit als een gegeven aan-
vaarden, maar er voor de rest geen punt van maken.

Wim van Rooy: Of men dus goed bezig is, hangt af van de
stevigheid van de eigen cultuur. Die wordt als westers
gepercipieerd. Het feit dat zoveel mensen uit zoveel landen
naar het Westen willen komen om redenen van vrijheid en
welvaart, betekent helaas niet automatisch dat deze men-
sen vinden dat het westerse mentale universum iets te bie-
den heeft dat de eigen cultuur niet kent: zelfkritiek, vooruit-
gang, liberale rechtsorde -bijvoorbeeld. Het nihilisme staat
voor de deur als men die waarden, met alle kritiek erop,
niet handhaaft. Ooit was het een socialist die stelde:
“Vlaming zijn om Europeeër te worden.” Welnu, vandaag
zou men dit schrandere adagium kunnen vertalen als ‘Het
westerse gedachtegoed ferm en rücksichtslos incarneren
om in een mondiale samenleving conviviaal te kunnen
functioneren’.
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4. Is er rond ethisch-cultureel geladen spanningsvelden consensus mogelijk?

Ludo Abicht: Niet altijd, omdat seculiere humanisten een
onderscheid hebben leren maken tussen godsdienst, natio-
nale cultuur en ethische overtuiging. Dit proces heeft meer
dan vier eeuwen geduurd en is nog steeds bezig. Voor men-
sen met een andere achtergrond is deze splitsing veel min-
der vanzelfsprekend: ze horen ons over ‘integratie’ spreken,
maar verstaan die term als ‘assimilatie’, het verdwijnen van
hun eigen cultuur met haar waarden, normen, gebruiken en
gewoonten. Omdat we nu eenmaal niet aan de hoger
genoemde verlichtingsprincipes mogen raken zal het soms
tot confrontaties komen die we niet als gevolg van een ver-
keerd begrepen ‘politieke correctheid’ uit de weg mogen
gaan. Niet voor de hele samenleving en ook niet voor de
minderheden.

Wim van Rooy: Ten overvloede: men mag niet bang zijn om
te vertrouwen op het eigen gezond verstand. Dat eclipseert al
te vaak bij de confrontatie met de achterlijkheden van een
andere cultuur! Het is immers onmogelijk om werkelijk
afstand te doen van waardeoordelen. Dat wat wij weten-
schappelijke geest noemen, is een culturele houding, specifiek
gebonden aan de westerse beschaving en haar waardehiërar-
chie (L. Kolakowski). Het is die houding die andere culturen
moeten aanleren via een fundamentele acculturatie, al is het
zeer de vraag of het ‘waardestelsel’ van de islam (niet nood-
zakelijkerwijs die van de individuele moslim!) in staat is zich
deze westerse basiskarakteristieken eigen te maken, gegeven
1.400 jaar veroveringsideologie en de vrees voor apostasie.
Binnen welke grenzen is respect (het meest misbruikte woord
van vandaag) voor andere culturen aanbevolen en op welk
moment verandert de lovenswaardige wens geen barbaar te
willen zijn in onverschilligheid of zelfs goedkeuring van barba-
rij? Ik denk dat we vandaag op dit laatste punt aanbeland zijn,
én uit het drammerig hanteren van een verkeerd begrepen con-
cept als ‘respect’, én door de uitschakeling van het gezond ver-
stand, én door de hersenspoeling van een elite die haar weg
kwijt is en zich niet langer bewust is van de eigen beschaving,
méér: die de eigen beschaving, in dit geval de westerse, mis-
prijst, en die zich daardoor én uit een zeker schuldbesef allieert
met allerlei exotische culturen die het Westen eveneens haten.
Er is dus alleen consensus mogelijk als de elite haar postmoder-
ne, deconstructivistische en haatideologie tegenover het
Westen laat varen en niet langer meent dat alle strepen van de
zebra gelijkwaardig zijn. Deze elite moet loskomen van haar
drang om een nieuwe multiculturalistische utopie te scheppen.

Tweede luik

1. In hoeverre dient een zorginstelling/ziekenhuis tegemoet te komen aan:
• patiënten die geen Nederlands spreken? Behoort het bijvoorbeeld tot de taak van de ziekenhuizen om tolken

en interculturele bemiddelaars in dienst te nemen en te financieren?
• de wensen van patiënten (en personeel) inzake halal of koosjer voedsel
• aan de wensen van sommige patiënten (of hun partners) om door een mannelijk/vrouwelijke zorgverlener

te worden onderzocht, gewassen, geholpen…?

Ludo Abicht: Taalgebruik: ad impossibile nemo tenetur: in de
mate dat het financieel mogelijk is, moet aan de communi-
catiebehoeften tegemoetgekomen worden. Niet uit (wette-
lijke) verplichting, maar vanuit een ethische instelling. 
Halal en koosjer: in de praktijk betekent dit dat de diëtis-
ten zich informeren over beide (elkaar gedeeltelijk over-
lappende) voedselvoorschriften, net zoals ze dat voor de
individuele patiënten om medische redenen moeten doen.
Dat is helemaal niet moeilijk. Hier volstaat een beetje
goede wil.
Man/vrouw: de belangen van de patiënt(e) gaan voor.
Indien men de keuze heeft, kan, maar moet men niet met
deze wens rekening houden. Zoniet, mag men in geen
geval aarzelen de patiënt te verzorgen en de tegenstribbe-
lende begeleider (bijvoorbeeld vader, broer of echtgenoot)
desnoods met geweld te laten verwijderen.

Wim van Rooy: Het is NIET de taak van een ziekenhuis inter-
culturele bemiddelaars of tolken aan te stellen. Zorg en dus 
-zoals gezegd- empathie is de eerste taak. Waar begint en
waar eindigt immers deze vraag naar intermediairen? In onze
‘gutmenschlichkeit’ menen we de hele wereld te kunnen red-
den, een vorm van hybris die idiote vormen aanneemt. Ook
hier is wat gezond verstand van doen. De antropologie is een
westerse uitvinding, maar ze is de pedalen volledig kwijt.
Hetzelfde met voedsel, hulpverleners (zie hiervoor reeds):
wat als alle religies hun desiderata bekend maken en eisen
dat ze alle gehonoreerd worden?! Alleen al uit praktisch oog-
punt is dit ondoenbaar. Het is een verkeerd begrepen respect
(ut supra) aan iedereens particuliere en culturele wensen
tegemoet te komen. De kosten ook die dit alles met zich
brengt, leiden ertoe dat de hele migratie nauwelijks baten
doch alleen maar kosten genereert.
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Ludo Abicht: Dat is de moeilijkste van alle vragen, want hier
gaat het om een afwegen van familiegewoonten, culturele
verschillen en de belangen van de patiënt. Ik stel voor dat
men de patiënt van te voren vraagt hoe hij/zij daartegen-
over staat en dat laten doorwegen. We leven en wonen nu
eenmaal in een maatschappij waar de rechten van het indi-
vidu boven die van de familie, de clan of de stam staan.

Wim van Rooy: Ook de vraag naar waarheidsmededeling ligt
in dezelfde sfeer: men kan toch van ziekenhuispersoneel niet
verwachten dat het alle culturele allochtone mores ten over-
staan van leven en sterven alle interioriseert! Ook hier is het
gewone boerenverstand aan de orde: in onze ziekenhuizen
hanteert men een bepaalde uitgewerkte en genuanceerde
code om om te gaan met leven en dood.
Wat kan worden overwogen is het opstellen van een docu-
ment/charter waarin de patiënt uitgelegd wordt hoe de zorg
in ons land georganiseerd en gefinancierd wordt en welke de
achterliggende filosofie is, welke de rechten en plichten zijn
van de patiënt die zich aanmeldt. Het is als een soort verleng-
stuk van de inburgeringscursus te beschouwen, maar het
moet steeds duidelijk blijven dat de patiënt zich bij opname
inschrijft in een sociale en medische orde die zich na lange
politieke en maatschappelijke strijd uitgekristalliseerd heeft. 
Ik heb getracht bovenstaande bedenkingen breder uit te
werken in mijn boek De malaise van de multiculturaliteit
(Acco, 2008, 424 blz.).

3. In hoeverre dienen zorgverleners tegemoet te komen aan de waarden in en van andere culturen? Bijvoorbeeld inza-
ke zogenaamde ‘waarheidsmededeling’. In België is het de gewoonte patiënten te informeren over hun diagnose, maar
in andere culturen is dit soms ‘not done’. Het gebeurt dat bijvoorbeeld familie expliciet vraagt de waarheid aan de
patiënt te verzwijgen. Is het ‘goed’ om aan zulke bede tegemoet te komen? Welke waarden dient de dokter/de zorg-
verlener hier prioritair te stellen?

2. Wat denken de auteurs over het verbod voor personeel in een ziekenhuis/een rvt om herkenbare levensbeschouwe-
lijke symbolen en hoofddoeken te dragen tijdens werkuren?

Ludo Abicht: De enige norm zou die van de veiligheid en
de hygiëne moeten zijn. Voor de rest moet er zeker geen
algemeen verbod komen dat in principe wel alle gods-
diensten betreft, maar nooit werd toegepast op katho-
lieke religieuzen in ziekenhuizen, zodat het begrijpelijk
is dat de moslima’s verontwaardigd op dit verbod reage-
ren.

Wim van Rooy: Ook het dragen van religieuze of andere sym-
bolen is volledig uit den boze omdat het hier eigenlijk alleen
maar gaat om één erg agressieve ‘religie’, de islam. Diens ‘mission
statement’ bestaat erin de eigen suprematie te tonen (de hoge
minaretten zijn daarvan een ander voorbeeld) en zoveel
mogelijk mensen, vooral dus moslima’s, te laten meespelen in
een groot spektakel dat door de Moslim Broederschap vanuit
andere oorden geregisseerd wordt. Deze laatste beweging is
een islamofascisme en draagt dat elke dag weer uit.
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Een recensie van het boek

Ethisch(e) Zorgen – 
Filosofie en Ethiek van de Zorg en de Hulpverlening 

van Gily Coene en Koen Raes

Z
orgen klinkt katholiek -vrijzinnigen zijn voor autonomie
en zelfbeschikking- hoezo dan een filosofie en ethiek
van zorg en hulpverlening in een boek geschreven door

twee vrijzinnige auteurs? Er is natuurlijk de vaststelling dat
wij allemaal wel eens met de gezondheidszorg of de wel-
zijnszorg in aanraking komen. Een feit dat op zich voldoen-
de aanleiding is om het denken over zorgen en zorg niet
alleen vanuit een christelijke invalshoek aan te pakken. 
Maar de relatie tussen zorg en autonomie is dus best span-
nend en vraagt zeker van vrijzinnig humanisten om crea-
tieve ethische en filosofische reflectie. Als hulpverlening
dan per definitie paternalistisch is -zoals de auteurs terecht
stellen (p. 6)- roept dit meteen de vraag op hoe we in die
context dan met centrale waarden als autonomie en zelf-
beschikking/beslissing moeten omgaan, of daar über-
haupt ruimte voor is, wat ze in deze context van ziekte, lij-
den, sterven, betekenisverlies… kunnen betekenen. De
andere keuze -autonomie en zelfbeschikking voorbehou-
den voor de gezonde mens, die fluitend door het leven
gaat zonder ooit problemen te kennen- maakt van een
vrijzinnige levenshouding een wel zeer beperkte invals-
hoek op het leven -die empirisch niet vol te houden is.

Koen Raes en Gilly Coene vragen daarbij niet alleen aan-
dacht voor het relationele aspect waartoe zorgrelaties
vaak worden herleid, maar terecht ook voor zorgvraag-
stukken bij de inrichting van de samenleving. Het lijkt mij
de grootste verdienste van hun boek. 
Hun verhouding tot de zorgethiek is evenwel (voor mij)
niet helemaal helder. Ze lijken enerzijds in te stemmen
met de stelling van feministische zorgdenkers zoals Tronto
en Gilligan als ze benadrukken dat “de zorgethiek uitgaat
van een ander mens- en maatschappijbeeld, …, een meer
relationeel zelf dat zich verbonden weet met anderen en
dat anderen nodig heeft om betekenis en vorm te geven
aan zijn of haar leven, …, een moreel perspectief dat meer
aandacht heeft voor de dreiging van verlatenheid in plaats
van de dreiging van inmenging door anderen (de ‘groot-
ste’ bedreiging in een autonomie-ethiek). Zij benadert
afhankelijkheid en kwetsbaarheid niet als een afwijking of
een probleem, maar beklemtoont het welbevinden en
zoekt naar concrete oplossingen en mogelijkheden”
(p.46). Kan dit nog als een beschrijving gelden van de
zorg ethiek, dan lezen we even verder toch: “Beiden (ze
bedoelen rechtvaardigheidsethiek en zorgethiek, LDD) bie-
den een ander -maar afhankelijk van de situatie- waarde-

Luc De Droogh

Vakgroep Sociale Agogiek Universiteit Gent
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vol perspectief en laten aldus een vollediger beeld van de
situatie toe” (p. 46). Eén pagina verder lezen we dan even-
wel “In de zorg en de hulpverlening staat respect voor de
autonomie en zelfbeschikking van zorgvragers centraal”
(p47). Precies dat is toch wel een typische trek van dit
boek. In nogal wat hoofdstukken krijgen we een benade-
ring vanuit een klassieke ethische invalshoek, in de marge
verrijkt met een aantal overwegingen vanuit de zorg -
ethiek/denken over zorg. Daarmee bevestigen de auteurs
toch een beetje het klassieke vooroordeel -tegen hun
eigen intenties in: zorgethiek is iets voor het microniveau,
klassieke rechtvaardigheidsvraagstukken kunnen niet van-
uit het zorgdenken worden benaderd.

Zorgethiek is geen rechtvaardigheidsdenken, maar de vra-
gen over de inrichting van de samenleving die bijvoor-
beeld Tronto stelt, hebben wel degelijk betrekking op dat
macroniveau. Er is dus wel degelijk een relevantie van een
zorgdenken voor de inrichting van de samenleving -een
spanning die bovendien regelrecht te maken heeft met
hoe we de verhouding tussen autonomie en kwetsbaar-
heid -toch inherent aan het menselijk leven- kunnen den-
ken. Of met de vraag hoe de balans tussen individualiteit
en verbondenheid te regelen in een samenleving waarin
niet alle betekenisvolle verbintenissen in het leven zelf
worden gekozen. En zelfs als we zelf gekozen hebben (bij-
voorbeeld voor kinderen) duiken er toch heel wat ethische
en betekenisvragen op die niet tot die autonome beslis-
sing herleid kunnen worden… Het verrijkende van een
zorgbenadering wordt dan al te zelden uitgewerkt -meest-
al wel aangestipt.
Uiteindelijk geraken de auteurs niet uit de spanning auto-
nomie - zorg. Die blijvende spanning heeft mijns inziens te
maken met het standpunt van waaruit ze (blijven) vertrek-
ken. Tronto, zowat de grootste naam in het denken over
zorg vandaag, “begrijpt zorgen als een praktijk, eerder dan
van een geheel van regels en principes, en als een kwali-
teit van personen en van een samenleving”, zoals de
auteurs zelf haar werk overigens voorbeeldig samenvatten
(p. 45). Maar het boek zelf is hoofdzakelijk geschreven
vanuit een klassieke regelethische benadering waarbij ze
vanuit hun referentiekader dan overwegingen uit het den-
ken over zorg meenemen. Dat maakt dat ze ook geen echt
volwaardige filosofie en ethiek van de zorg en de hulpver-
lening uitwerken. Ze kunnen dat eigenlijk zelfs niet omdat
ze nu eenmaal vasthouden aan een op universele regels

en principes gebaseerde benadering, die er juist voor kiest
om abstractie te maken van concrete contexten. Hun bena-
dering blijft zo een toegepaste ethiek, waarbij ze vanuit de
ethiek naar praktijken kijken en niet omgekeerd een bena-
dering die vanuit een analyse van die praktijken zich ethi-
sche en filosofische vragen stelt.
Hun benadering is dus regelmatig niet contextgevoelig
genoeg. Eén voorbeeld ter verduidelijking. Het lijkt mij een
kernvraag of een ethiek en een filosofie van de gezond-
heidszorg én een ethiek en filosofie van de welzijnszorg
wel op dezelfde leest te schoeien valt. In de gezondheids-
zorg zijn de bekende ethische vraagstukken zoals abortus,
euthanasie… inderdaad vraagstukken waarbij een afwe-
ging van principes tot een beslissing leiden die vervolgens
deskundig moet worden uitgevoerd. In niet-medische
hulpverlening ligt de verhouding tussen zorgvrager en
zorgverlener evenwel fundamenteel anders. Hulpverlening
komt tot stand in de interactie tussen zorgvrager en zorg-
verlener -het gaat dus om een situatie van coproductie
met soms ook een (erg) langdurig proceskarakter. In de
hulpverlening gaat het bijna nooit om één cruciaal beslis-
moment, maar erg vaak om een (langdurig) proces dat in
die interactie tot betekenisgeving leidt. De betekenis van
een concept als autonomie lijkt mij in een dergelijke con-
text ook erg te verschillen van wat een autonome beslis-
sing in een medische context is. Kan men hulpverlening
zoals die in het welzijnswerk in ontelbare varianten
bestaat eigenlijk wel vatten met de taal van de klassieke
ethiek die toch erg op regels en beslismomenten gericht
lijkt?
Radicaler nog, is het niet zinvoller om zowel de gezond-
heidszorg als het welzijnswerk te benaderen vanuit de
notie praktijken (een mengeling van regels, theorieën,
methodologieën, culturele elementen en gewoontes…)
zoals onder meer Foucault die ontwikkelde (zie onder
meer hoofdstuk 4 van Ethisch(e) Zorgen). Foucault stelt
vragen over die praktijken als praktijken van corrigeren en
(her)opvoeden van onze gedragingen en onze subjectivi-
teit. Praktijken produceren subjectiviteit en ‘zelf’ kiezen 
-de hoogste waarde in de klassieke ethiek- is daarbij niet
eens een belangrijk element. Zelf kiezen is vaak -zo bena-
drukt Foucault- juist een efficiënte manier van werken.
Fenomenen als vraaggestuurd werken, persoonlijk assis-
tentiebudget, allerlei op participatie gestoelde aanpakken
(voorbeelden uit het boek die de auteurs op vele plaatsen
positief waarderen)… zijn vanuit de benadering van
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Foucault geen éénduidige voorbeelden van meer autonomie
en zelfbeschikking in de zorg. Het zijn echter voorbeelden
van praktijken die een nauwkeurige analyse vergen om
te weten in hoeverre in deze praktijken van autonomise-
ren/empoweren sprake is of veeleer van psychologisering,
versluierde vormen van machtsuitoefening…, of van het
in de schoenen schuiven van een sociaal probleem in de
schoenen van een individu (al of niet begripvol onder-
steund door zijn of haar hulpverlener).
Ook al is dit een kritisch getoonzette bespreking, ik zou de
lezers ervan willen uitnodigen om de weg van kritische

analyses van praktijken waartoe hier met Tronto,
Foucault… een aanzet wordt gegeven, verder te bewande-
len en meer consequent het pad van de puur regelethische
benadering te verlaten, ten voordele van een meer reflexieve
benadering van praktijken. Dat vergt wel een andere ver-
houding tussen theorie en praktijk: de ethicus/ethica
moet zich grondiger in de praktijk verdiepen en de hulp-
verlener/moreel consulent zal zich misschien meer dan
vandaag reflexieve vragen (geen vragen die voortdenken
vanuit de eigen praktijk, maar vragen die anders denken
stimuleren) over de eigen praktijk moeten stellen.

Autonomie: tot welke prijs?
Sam Heiremans
moreel consulent OCMW Gent

Hij was niet bepaald een aimabel man: luidruchtig, nors, eigenzinnig en over alles een uitgesproken mening.
Na een hersenbloeding moest hij met een hemiplegie opgenomen worden in een rust-
huis en zo kwam ik bij hem terecht. Het klikte wel tussen ons en hij zag mij graag
komen.

Al gauw maakte hij mij deelgenoot van zijn ergernissen. Eén ervan lag hem
zwaar op de maag: hij wilde eigenlijk alleen nog maar op zijn bed liggen
en uitdoven en dat was niet naar de zin van het personeel. Hij werd er
terecht op gewezen dat door te weinig beweging zijn spieren zouden
verstrammen en dat zou zowel voor hem als voor het personeel extra
ongemakken veroorzaken. Hij moest dus de hele dag ‘opzitten’ en dat
weigerde hij. Overtuigd van zijn eigen gelijk ging hij iedere dag na de
verzorging weer in zijn bed liggen en kwam er enkel uit om te gaan eten.
Ik bood aan te bemiddelen, doch tevergeefs. Beide partijen hielden hard-
nekkig vast aan hun standpunt De situatie escaleerde: de opdracht werd
gegeven om gedurende de dag het bed in de hoogste stand te zetten zodat hij
er niet bij kon.

Toen ik na deze beslissing bij hem op bezoek kwam, vond ik hem languit uitgestrekt op de grond. Ik dacht
dat hij gevallen was, maar hij vertelde dat hij er zelf was gaan liggen. “Als ik niet meer in mijn bed mag lig-
gen”, stelde hij vastberaden, “dan lig ik nog liever op de grond.” “En nu moet ik plassen”, zei hij, “dus doe
ik het maar in mijn broek.” Ik vroeg hem toch nog even te wachten en belde de verzorgsters die hem recht
hielpen en naar het toilet brachten. Toen ik hem verliet, zei hij dat hij opnieuw op de grond zou gaan liggen.

Koppig heeft hij dit twee dagen volgehouden. Toen ik de derde dag bij hem langsging, lag hij terug in zijn
bed. Hij kon de triomfantelijke grijns op zijn gezicht niet verbergen. Hij had zijn doel bereikt en niemand
heeft hem hierover ooit nog lastiggevallen.

SAM HEIREMANS
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mij een zorg?!

T
oen ik in 1982 samen met 5 collega’s aan de slag ging
als beginnend moreel consulent bij de Unie Vrijzinnige
Verenigingen vzw (UVV), werd binnen de raad van

bestuur vrijwel onmiddellijk werk gemaakt van het opstel-
len van een deontologische code of plichtenleer op maat
voor deze nieuwe beroepsgroep. De code focuste op de wet
op het beroepsgeheim van 1867 en regelde de outputkant
van de door ons verkregen vertrouwelijke informatie over
cliënten. In het kort kwam het erop neer dat wij het privé-
leven van anderen niet aan derden mochten kenbaar
maken wanneer we er eenmaal uit hoofde van ons beroep
waren in binnengedrongen en dat wij hierover de grootste
discretie dienden te bewaren. Twintig jaar later, naar aanlei-
ding van het in voege treden van de wet van 1992/1998 op
de bescherming van persoonsgegevens, vaardigde de Unie
Vrijzinnige Verenigingen een extra codex uit voor alle
moreel consulenten die toen met counseling bezig waren.
Deze codex bevat voorschriften die betrekking hebben op
het algemeen beginsel van het respecteren van de eerbie-
diging van de persoonlijke levenssfeer, en op de toegangs-
en verwerkingsregels ten aanzien van persoonsgegevens.
Zij geeft concrete richtlijnen in verband met het inwinnen,
registreren, verwerken, stockeren, doorgeven en vernieti-
gen van vertrouwelijke cliëntinformatie. Hierdoor wordt nu
ook rekening gehouden met de zogenaamde ‘inputkant’
van cliëntgegevens, dit wil zeggen dat moreel consulenten
niet willekeurig in het privéleven van cliënten mogen bin-
nendringen. Uiteraard is morele bijstand slechts mogelijk
door binnen te dringen in het privéleven van mensen, maar
het is onjuist te beweren dat wij de privacy van personen
voldoende respecteren door niet aan anderen mee te delen
wat wij over hen weten. Minstens even belangrijk is dat wij
niet voyeuristisch tewerk gaan en niet verder doordringen in
het privéleven dan echt nodig en te verantwoorden is. Of, in
andere woorden: je kan als moreel consulent de privacy
grondig schenden zonder het beroepsgeheim te schenden.
In de herwerkte deontologische code van 2004 werd deze
belangrijke nuancering toegevoegd.
Dergelijke gedragscodes zijn vanzelfsprekend zeer belang-
rijk. Ze focussen op de plichten van discretie en van geheim-
houding, en op wat er gebeurt als je deze niet naleeft. Toen
ik, als beginnend consulent, van start ging, was ik danig
onder de indruk van de onbevangenheid en van het vertrou-
wen waarmee mensen naar mij toe stapten. Dat ze hun
intiemste zielenroerselen blootlegden aan een wildvreem-
de persoon in een tot dusver onbekende dienst, vervulde

“Whenever two or more people meet and

truly connect, 

something special happens: they participate

in the presenting of a social field.

That social field not only connects us to one

another, it also connects us to ourselves.

It's the medium through which we can wake

up to who we really are...”
OTTO SCHARMER, THEORY U: LEADING FROM THE FUTURE AS IT EMERGES,
CAMBRIDGE, MA: SOCIETY FOR ORGANIZATIONAL LEARNING, SOL, 2007

Chris Van Maele

moreel consulent-hoofd van dienst Oost-Vlaanderen
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mij met schroom. Het feit dat wij ‘gebonden waren door het
beroepsgeheim’ en ‘werkten vanuit de humanistisch-vrijzin-
nige principes’, boden hen blijkbaar voldoende garanties
om zich in al hun kwetsbaarheid te durven tonen.
Maar naarmate mijn ervaring groeide, werd mij gaandeweg
duidelijk dat ethiek in de morele bijstand méér omvat dan
het rigoureus uitwerken en (doen) naleven van een
de(r)gelijke gedragscode. Want al spreekt de code zich uit
over het belang van respect en van discretie in de relatie
tussen moreel consulent en cliënt, je vindt er bijvoorbeeld
niets in terug over het altijd aanwezige spanningsveld tus-
sen afstand en nabijheid in deze relatie, noch over hoe je als
consulent dient om te gaan met de dosering tussen toewij-
ding en afwending, tussen aanwezigheid en beschikbaar-
heid, tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, tussen
bemoeizucht en bemoeizorg, tussen autonomie en afhanke-
lijkheid, tussen zelfzorg en betrokkenheid… om maar enke-
le elementen, inherent aan morele bijstandsgesprekken, te
noemen. Daar moet je als moreel consulent dus zelf zien
achter te komen… Wat kan bijvoorbeeld het schadelijk
effect zijn van een afstandelijke koele bejegening door de
consulent van iemand die snakt naar een beetje begrip en
menselijke warmte? Of van een nonchalant verplaatsen van
een afspraak met een cliënt die weken lang uitkijkt naar dit
gesprek als één van de weinige lichtpuntjes in een donkere
periode? Of van het niet durven benoemen van de dreiging
van suïcide? Met andere woorden: als het op ethiek in more-
le bijstand aankomt, doemt meteen de vraag op naar de
concrete toepassing van de vrijzinnig-humanistische princi-
pes en uitgangspunten in de casuïstiek van de dagelijkse
praxis, én naar de (morele) kwaliteiten die moreel consu-
lenten moeten hebben om geschikt te zijn voor dit werk.
Voor zowel de organisatie als voor de moreel consulenten
die met counseling bezig zijn, ligt hier een enorme uitda-
ging, die veel inspanning en engagement vraagt, en open
dialoog vereist tussen de ‘veldwerkers’ en diegenen die
eerder van op afstand bezig zijn met het uitwerken van
algemene regels en adviezen ten aanzien morele counse-
ling. De ethische waarden en principes van de organisatie,
die alle moreel consulenten verbinden, worden immers
door de veldwerkers op persoonlijke wijze dagelijks toege-
past en aangepast aan veranderende levensomstandighe-
den, en, vooral, aan de uniciteit van elke hulpvrager. En dan
is er, niet te vergeten, ook nog dat voornaamste werkinstru-
ment waarmee moreel consulenten dagelijks aan de slag
moeten: zichzelf.

In de loop van mijn ‘carrière’ van moreel consulent ben ik
zelf dan ook vrijwel voortdurend op zoek gegaan naar
inzichten en methodes die mij zouden helpen om een
‘goed’ consulent te zijn. Ik volgde heel wat vormingen en
bijscholingen die mijn kennis verruimden en mijn inzich-
ten aanscherpten, en plukte hiermee de vruchten van het
feit dat UVV permanente bijscholing en vorming als een
belangrijke ethische plicht had opgenomen in de deonto-
logische code van moreel consulenten. Hoe langer ik ech-
ter met dit werk bezig was, hoe meer ik ondervond dat
morele/existentiële hulp en zorg evenzeer gediend zijn
met authenticiteit en betrokkenheid, als met kennis van
het gedrag en het (moreel) functioneren van mensen. En
ik kwam eveneens tot de vaststelling dat, als het op
ethiek in de morele bijstand aankomt, de vraag ‘Hoe zal
ik zijn?’, minstens even belangrijk is als de vraag ‘Wat zal
ik doen?’. De laatste vraag refereert naar wat ik ken en
kan, de eerste daarentegen refereert naar mijzelf als totale
persoon en polst naar hoe ik zelf in het leven sta. Dit heeft
uiteraard te maken met mijn aanleg en mijn opvoeding,
maar ook met wat ik meemaak(te) en met de manier
waarop ik dit verwerkt(e). Ook mijn aanleg en tempera-
ment doen een duit in het zakje, evenals mijn leeftijd,
sekse, seksuele voorkeur en huidkleur. En dan is er mijn
persoonlijke geschiedenis, die mee gevormd is door ‘rele-
vante anderen’ in mijn leven: anderen waar ik iets van
le(e)r(d)e, iets van overnam, waarmee ik in een weder-
zijdse beïnvloedingsrelatie sta/stond. Ten slotte heb ik
ook mijn persoonlijk waardekader, te vertalen als: datge-
ne waar ik mij voor inzet, dat wat ik de moeite waard
vind, datgene waarvoor ik leef, maar ook datgene van
waaruit ik leef. Het gaat hier, met andere woorden, over
mijn persoonlijk zingevingssysteem. Mezelf leren kennen,
vereist dat ik hierover permanent reflecteer, dat ik mijn
persoonlijk zingevingssysteem helder probeer te krijgen,
dat ik inzicht krijg in de wijze waarop dit mijn professio-
neel denken en handelen mee bepaalt, én dat ik leer hoe
ik mijn persoonlijke sterktes en kwetsbaarheden ten gunste
kan aanwenden in een professionele existentiële zorg. Of:
zelfrefectie en zelfkennis als voorname ethische plicht
voor moreel consulenten die van existentiële zorg hun
beroep (willen) maken…

Als afsluiter van deze korte ethische reflectie eindig ik graag
met een aforisme van Julien De Valckenaere:
“Onbekend maakt al te bemind.”
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E
en moreel consulent?... Een ‘geestelijke’ begeleider
doorheen barre emotionele tijden; een reisgenoot die
even met je meeloopt en rondkijkt naar wat ‘er is’;

een ‘mede’-mens die je zelfreflectieproces ondersteunt en
aanmoedigt; een luisterend oor dat zich open, actief en ont-
vankelijk opstelt voor eender welk verhaal.
Het is dan ook niet denkbeeldig dat je als moreel consu-
lent wel eens dingen te horen krijgt die je tegen de borst
stoten. Mensen kunnen iets doen, beslissen of denken
waarvan jij vindt dat het indruist tegen menselijke waar-
den die voor jou doorslaggevend zijn. Want als begelei-
der ben je ook maar een mens.
Maar hoe doe je dat dan? Hoe kan je desondanks een
goede begeleider zijn als je uit het verhaal van je cliënt
afleidt hij met dingen bezig is waar je absoluut niet ach-
terstaat of die je zelfs verafschuwt? Wat doe je dan met
je eigen denkbeelden, gevoelens en gewaarwordingen in
een setting van morele bijstand?
Een cliënte komt vertellen dat haar man al jarenlang wei-
nig of geen zin heeft in seks. En zelfs een knuffel of een
kus is vaak teveel gevraagd. Hij is intens gespannen en
de conflicten tussen hen lopen soms hoog op. Conflicten
over de kinderen, over hun wankele financiële situatie,
de zorg voor zijn demente moeder… ze eindigen elke
keer weer in koppige stiltes. Ze hebben al verschillende
keren geprobeerd om in therapie te gaan, maar er lijkt
niks wezenlijks te veranderen in hun relatie. Praten en
vooral naar elkaar luisteren, lukt al lang niet meer, zegt
ze. Ze beschrijft het alsof er na al die jaren een kil nie-
mandsland tussen hen gegroeid is, waardoor oprecht
contact en aandacht voor elkaar, zowel geestelijk als
fysiek, stilaan een illusie is geworden. Het is die afstan-
delijkheid die haar vooral parten speelt als zij weer eens
fysieke nabijheid en verbondenheid zoekt. Steeds weer
zegt hij dat zijn hoofd er niet naar staat, dat hij met rust
gelaten wil worden, dat hij te gespannen is… Mijn cliënte
daarentegen voelt zich nog veel te jong om al ‘seksloos’
door het leven te gaan. En bovendien heeft ze gewoon
een gezonde, menselijke nood aan affectie, zegt ze. Door
de vele spanningen en stress in hun huwelijk en hun
gezin heeft mijn cliënte soms last van slapeloosheid.
Haar huisarts heeft haar hiervoor een kalmerend middel
voorgeschreven, dat ze heel sporadisch en in kleine
dosissen mag innemen. Haar man is resoluut gekant
tegen het innemen van medicatie die niet absoluut
levensnoodzakelijk is. Op een dag vertelt ze mij dat ze bij

september 2010 29

Denise Odekerken

moreel consulent PCMD Antwerpen

DENISE ODEKERKEN © ISABELLE PATEER - OTHERWEYES



A
nt

en
ne

30 september 2010

wijze van experiment eens zonder zijn medeweten een
pilletje in zijn thee heeft opgelost. En het effect hiervan
bleef niet achterwege, integendeel. Haar man was die
dag kalmer en zelfs goedgezind, ze hadden eindelijk
eens echt kunnen praten en genieten, en op het einde
van die dag hadden ze voor het eerst in jaren zelfs een
fijne vrijpartij. Mijn cliënte had hier zo van genoten dat
ze deze handeling sporadisch begint te herhalen. Zo nu
en dan eens een pilletje in zijn thee en er lijkt meer
ademruimte te komen tussen hen, het wordt fijner en
leefbaarder, niet alleen voor mijn cliënte, maar ook voor
haar man die zich, naar eigen zeggen, de laatste tijd veel
beter voelt… Hier is voor mij sprake van een ethisch con-
flict. Mijn cliënte schendt op het eerste zicht uit eigenbe-
lang de fysieke integriteit van haar man door hem zon-
der zijn medeweten niet geheel onschuldige medicatie
toe te dienen. Daar heb ik het persoonlijk nogal moeilijk
mee.
Allereerst lijkt het me van het grootste belang om me
sterk bewust te worden van het ethische spanningsveld
tussen mijzelf en de cliënte. Om vanuit een ‘wakkere
aandacht’ twee dingen te doen: het verhaal van de cliën-
te onvoorwaardelijk te beluisteren (zonder er meteen
een oordelen over te vellen, laat staan de persoon in
kwestie te veroordelen) en tegelijkertijd te voelen wat
het met mij doet. Vanuit welke waarden ontstaat dit
spanningsveld? Eenmaal we dit doorgrond hebben kun-
nen we verder gaan kijken. Waarden zijn immers nooit
waarden op zich, ze volgen uit het persoonlijk perspec-
tief, de gekleurde bril, de filter waardoor we naar de wer-
kelijkheid kijken. Ons perspectief wordt mee bepaald
door het doel dat we voor ogen hebben, onze geschiede-
nis, onze gevoeligheden, onze betrokkenheid… Omgaan
met zulke ethische conflicten vraagt dus in de eerste
plaats een zo helder mogelijk zicht krijgen op het per-
spectief van mezelf aan de ene kant als op dat van mijn
cliënte aan de andere kant. Want na verder doorvragen in
volgende gesprekken blijkt dat het haar ook en vooral te
doen is om haar ‘huwelijk in stand te houden’ en ‘de
spanning in hun relatie op te heffen’. Haar zucht naar
verbondenheid primeert blijkbaar op haar (door mij in
eerste instantie vermeende) pure eigenbelang. Als ik
daarnaast wat dieper bij mezelf te rade ga, ontdek ik dat
autonomie en verbondenheid, twee waarden waar ik zelf
veel belang aan hecht, voor mij ook een grens hebben.
Voor mij eindigt de autonomie van de ene waar die van

de ander begint. En kun je enkel legitiem naar verbon-
denheid streven met respect voor morele en fysieke inte-
griteit van de ander. En kun je dus, volgens mij, niet
zomaar iemand achter zijn rug medicatie geven.
Als moreel consulent ben je echter niet moraliserend
maar ‘lerend’: je zet een denk- en reflectieproces op
gang door cliënten te bevragen vanuit vrijzinnig-huma-
nistische noties over goed en kwaad. Je zet mensen aan
om, vanuit hun perspectief, een eigen antwoord te zoe-
ken, te vinden en te formuleren. Je nodigt hen uit om
daarover te reflecteren, zonder je eigen visie aan hen op
te dringen. Dit is echter niet zo vanzelfsprekend. Aan de
ene kant is in een sterk ethisch geladen gesprek als dit
de verleiding misschien groot om over moraliteit te gaan
praten en de cliënte een set van morele criteria aan te
reiken. Je kan je de vraag stellen of de cliënte, in dit
geval, dan niet beroofd wordt van haar onvervreemdba-
re recht om haar eigen moraliteit te ontdekken en te
creëren, op basis van haar levenservaringen en de doe-
len die zij vooropstelt? Maar als je er dan, aan de andere
kant, van vanuit gaat dat moreel besef van binnenuit
moet komen, en het conflict dus als het ware laat zijn
voor wat het is, dan ga je daarmee ook voorbij aan je
eigen grenzen. Bovendien kan je je in beide gevallen de
vraag stellen in welke mate het denk- en reflectieproces
werkelijk op gang gezet wordt?
Morele bijstand vraagt dus niet dat je als begeleider je
eigen waardekader aan je cliënten oplegt of dat je het
achter slot en grendel steekt. Een morele grens, een
ethisch spanningsveld of een verschil in perspectief? Het
getuigt van authenticiteit en zelfs van integriteit om er
aandacht voor te hebben, om het zuiver te krijgen en het
daarna te (durven) benoemen in contact met je cliënt.
Ik kies er bij deze cliënte voor om niet over het moreel
conflict heen te stappen of er bewust mijn ogen voor te
sluiten. Uit respect kies ik ervoor om wakker te blijven,
om aandachtig voeling te blijven houden met zowel het
verhaal van mijn cliënte als met wat er zich bij mij van
binnen afspeelt. In de hoop zo het perspectief op de wer-
kelijkheid voor mezelf en voor haar alsmaar duidelijker te
krijgen. Maar er zijn grenzen aan het inlevingsvermogen
en aan de aanvaarding. Pas nadat ik er zeker van ben dat
mijn grens bereikt is, breng ik dit aan in het gesprek. Met
als mogelijk gevolg dat ik haar uiteindelijk moet doorver-
wijzen of de begeleiding moet stopzetten. Maar zo ver
ben ik nog niet. Ik ben nog maar net wakker.
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Over identiteit en ethiek 
bij moreel consulenten 
(werkzaam in ziekenhuizen)

E
n valt zorgethiek te rijmen met het vrijzinnig-humanis-
tisch mensbeeld? In dit mensbeeld wordt de mens in
de eerste plaats gezien als een autonoom wezen, dat

geen opperwezen (evenmin als een alwetend evenmens)
nodig heeft in zijn zoektocht naar de zin van het leven. Op
ethisch vlak wordt er gekozen voor een autonome ethiek,
wat bijvoorbeeld het sterkst tot uiting komt in ethische
kwesties als abortus en euthanasie. Denk hierbij maar aan
het debat dat is ontstaan naar aanleiding van het overlijden
van Hugo Claus, waar een botsing was tussen autonome en
heteronome ethiek…

In welk ‘vakje’ hoort zorgethiek thuis? Ik doe hier bewust
aan vakjesdenken, omdat ik hoop hiermee de zaken wat
scherper te kunnen stellen. Indien moreel consulenten van
oordeel zijn dat zorgethiek dé vorm van ethiek is die het
beste bij hun werk past en deze zorgethiek blijkt een hete-
ronome ethiek te zijn, wat impliceert dit dan voor hun iden-
titeit? Concreet, hoe zou een moreel consulent met de bril
van zorgethiek op, kijken naar de wens van Hugo Claus of
van Tuur Van Wallendael?

Bij het doornemen van de mij toegezonden artikels kwam ik
tot een heel verrassende vaststelling. Maar voor ik deze
vaststelling onthul (!), wil ik je even meenemen op de weg
van mijn lectuur.

Zorgethiek

“Zorgethiek”, schrijft Marian Verkerk(1), “is een andere
ethiek. Het is een ethiek die haar uitgangspunt vindt in de
onderkenning van de kwetsbaarheid en de relationaliteit
van het menselijk bestaan. Het is een ethiek die bijzondere
aandacht vraagt voor zorg als morele waarde en houding.”
Zorgethiek in de gezondheidszorg is bijgevolg niet enkel een
andere ethiek, maar ook een ander soort zorg. Hoe anders
deze zorg is, beschrijft politicologe Joan Tronto. Het gaat hier
niet over zorg als een eenmalige en op zichzelf staande acti-
viteit, wel over een relationeel gebeuren in de tijd. Goede
zorgen vragen om tijd.

Toen een van mijn collega’s terugkwam van een lezing van
Joan Tronto, vertelde hij me met veel overtuiging dat vol-
gens haar zorgethiek en beleid als een tang op een varken
is, want zorgethiek vraagt tijd en het management heeft
alles, behalve tijd. Want ‘time is money’.

ONDERSTAANDE REFLECTIE IS HET RESULTAAT VAN MIJN LECTUUR

VAN EEN AANTAL ARTIKELS OVER ZORGETHIEK. IK KREEG DEZE

TEKSTEN DOORGESTUURD TER VOORBEREIDING VAN EEN BEGELEI-

DING VAN EEN ‘VERTEL- EN ONTMOETINGSMOMENT’ OVER ‘IDEN-

TITEIT EN ETHIEK’ VAN MOREEL CONSULENTEN DIE IN ZIEKENHUI-

ZEN OF RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN WERKEN. TIJDENS HET

LEZEN VROEG IK ME STEEDS MEER AF OF ZORGETHIEK WEL DE

MEEST GESCHIKTE ETHIEK IS VOOR MOREEL CONSULENTEN OM

HUN ZORGZAAM HANDELEN TE KUNNEN UITBOUWEN. LEVERT

DEZE ETHIEK EEN AFDOEND ANTWOORD OP DIE STEEDS WEERKE-

RENDE VRAGEN: ‘WAT MOET IK DOEN?’, ‘WAT MAG IK DOEN?’,

‘WAT KAN IK DOEN?’ EN ‘WAT WIL IK DOEN?’ (EEN VRAAG DIE

WE AAN HET EIND VAN DIT ARTIKEL ZULLEN BEANTWOORDEN).

Christian Van Kerckhove

lector Wijsbegeerte Hogeschool Gent 
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Uitdagingen

Tronto ziet in de zorg vier lagen: ‘caring about’, ‘caring for’,
‘care giving’, ‘care receiving’.
In een eerste benadering lijken deze vier lagen me een
bruikbaar en herkenbaar kader te geven voor mijn ethisch
handelen als zorgverstrekker. Toch zorgen deze vier elemen-
ten van zorgethiek voor een aantal uitdagingen:

a. wie bepaalt de noden en/of behoeften tot zorg?,
b. wat zijn de noden en/of behoeften tot zorg?,
c. wat is de macht van de zorgverlener?,
d. zijn de competenties een morele categorie? (‘Ik zal

het als professional toch wel beter weten’!).
In het spanningsveld tussen hulpverlener en cliënt is de

hulpverlener ook maar een mens en als mens wil hij:
a. worden gewaardeerd;
b. zijn kennis en frustratie met anderen delen;
c. de mogelijkheid/competentie hebben om te kunnen

omgaan met conflicten en dilemma’s op niet-bestraf-
fende en op niet-betuttelende wijze.

Kortom, als zorgverstrekker is men tegelijk zorgontvanger
(wederkerigheid). 
Bekeken vanuit bovenstaande uitdagingen wordt het wederke-
righeidsvraagstuk, aanwezig binnen de vierde laag van ‘care
receiving’, een wat merkwaardig vraagstuk. Over welke weder-
kerigheid bij het ‘zorg ontvangen’ hebben we het hier? Een
nieuw conflict wordt zichtbaar. Een conflict dat kan escaleren
wanneer we het ook bekijken vanuit het standpunt van het
beleid, voor wie tijd geld is. Enerzijds hebben we het gegeven
dat als de cliënt meewerkt, de hulpverlener iets terugkrijgt.
Anderzijds is het ook zo (of kan het ook zo zijn) dat wanneer de
cliënt niet meewerkt, hij bij de hulpverlener een zorg creëert. 
En bij dit alles doemt natuurlijk het vraagstuk op van de
autonomie van zowel de cliënt als van de zorgverstrekker.

Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven, vertrek-
ken we van de argumenten uit volgende artikels(2):

a. Zorg en ethiek, door De Droogh & Maeseele;
b. Een ander licht op geestelijke begeleiding, door Drs

Marjolijn Gelauff;
c. Is ethische consensus in een pluralistische samenle-

ving mogelijk?, door C. Mahler;
d. Maar wie is hier mijn broeder of mijn naaste? Ethiek

in de multiculturele ethiek, door Ludo Abicht.

Hierop zullen we tegenargumenten formuleren, waarmee we
verder aan de slag gaan om zo tot een eigen visie te komen.

Argumentatie en tegenargumentatie

1 Zorg en ethiek
De Droogh en Maeseele vertrekken vanuit de tegenstelling
tussen de regelethiek (rechtenethiek) en de zorgethiek. De
eerste formuleert universele regels die alom toepasbaar zijn.
De tweede concentreert zich op relationele problemen en de

persoonlijke verantwoordelijkheid. Carol Gilligan, schrijven
De Droogh & Maeseele, “vindt dat er naast of tegenover die
regelethiek ook zoiets bestaat als een meer situationele, dia-
logische en in de praktijk ingebedde ethiek. Die gaat niet uit
van een zoektocht naar universele regels die in elke concre-
te context zouden moeten kunnen worden toegepast. In de
zorgethiek worden morele problemen eerder benaderd als
relationele problemen die verwijzen naar persoonlijke ver-
antwoordelijkheid.” (p. 77)

De auteurs kiezen voor volgende ethiek: “Een rechtvaardig-
heidsbenadering verwijst naar universele rechten en verdedigt
autonomie. Terwijl zorg gebaseerd is op behoeften, particulier
is en aandacht heeft voor kwetsbaarheid en kwetsbare groe-
pen. Past een rechtvaardigheid dan niet beter bij een demo-
cratie? Neen, de rechtvaardigheid neemt zomaar aan dat
mensen gelijk zijn en dat rechten universeel zijn. Terwijl we
empirisch vaststellen dat er grote ongelijkheden zijn, dat niet
iedereen even autonoom kan zijn of rechten op een gelijke
wijze kan opeisen.” (p. 79) Het siert de auteurs dat ze niet
zwart-witdenken. Even verderop schrijven ze immers: “Zorg
houdt het risico van parochialisme is: alleen gevoelig zijn voor
de problemen in onze onmiddellijke nabijheid. En zorg neigt
ook naar paternalisme: wanneer de zorgverstrekker het denkt
beter te weten dan de zorgontvanger.” Dit is niet zomaar een



kleine kanttekening. Net op de geschiedenis van dit paterna-
lisme en de vernietigende kracht ervan, heeft Michel Foucault
zijn gehele oeuvre gebaseerd. Is er een mooiere omschrijving
van een heteronome moraal (waarbinnen de cliënt er enkel
het zwijgen moet toe doen) dan te zeggen dat de zorgver-
strekker zich zo gedraagt als hij/zij die het beter weet. Je kan
je dan afvragen of je dan als patiënt dan toch niet beter afbent
met de rechtenethiek, waarin de autonomie centraal staat.
Ook al zijn niet allen even autonoom, lees: mondig. Getuigt
het nu net niet van de professionaliteit van de zorgverstrekker
om met deze beperktere mondigheid van zijn/haar cliënt
rekening te houden? Gegeven de beperktere autonomie van
de cliënt (eventueel als gevolg van zijn zorgbehoefte) heeft
diezelfde cliënt behoefte aan rechten. “Tronto”, schrijven de
auteurs, “erkende dat we de betekenis van rechten niet
zomaar kunnen negeren in zorgpraktijken.” (p. 81)
En nu we het toch over rechten in relatie tot zorgethiek heb-
ben, moeten we toch in rekening brengen dat Tronto van
opleiding politicologe is. De discussie tussen rechtenethiek
en zorgethiek en de plaats erin van de tegenstelling auto-
nomie - heteronomie, moet dus ook in een maatschappelij-
ke of politieke context worden geplaatst: “Zorg wordt dan
een essentieel menselijke activiteit waarvan de betekenis
ook doordringt in de inrichting van de samenleving.”

2 Een ander licht op geestelijke begeleiding
Goed, laten we nu de verhouding tussen zorgethiek en auto-
nomie eens vanuit een ander standpunt bekijken. Marjolijn
Gelauff schrijft in haar artikel: “… ethiek van zorg neemt
haar vertrekpunt in praktijken en probeert ethische reflectie
mogelijk te maken waarin de praktijk zichzelf kan herken-
nen.” (p. 16) Elk weldenkend mens kan zich natuurlijk vin-
den in het hier geformuleerd uitgangspunt. Anders is het
gesteld met het doel van de ethische reflectie. Hoewel de
ethiek van de zorg vertrekt van praktijken, wil ze via ethi-
sche reflectie (en wat volgt is natuurlijk tussen de lijnen te
lezen; maar hierin ligt nu net het meest interessante, aldus
Derrida) een kader uittekenen “waarin de praktijk zichzelf
kan herkennen.” Door middel van de ethische reflectie wil
men dus komen tot universele ethische regels waarin het
particuliere van de praktijk zich kan herkennen.
Gelauff komt scherp uit de hoek wanneer ze schrijft dat uni-
versele antwoorden op basis van principes en grondslagen
die algemeen geldend en onpartijdig zijn een uitweg kun-
nen vormen bij ethische dilemma’s. Laten we nu eens
samen kritisch nadenken. Wat is er tegen onpartijdigheid?
Niks lijkt me, tenzij je in jouw ethiek van de zorg partijdig-
heid wilt binnenbrengen. Wat is er tegen principes en
grondslagen die algemeen geldig zijn? Niets lijkt me, want
principes -bijvoorbeeld- liggen nu net aan de grondslag van
mijn morele handelen. Wat is er tegen een principe dat stelt
dat de grondslag van mijn ethiek van de zorg ligt in de fun-
damentele gelijkwaardigheid van alle mensen en dat ik net
op basis van dit principe onpartijdig ben of wil zijn?
Het punt is natuurlijk dat Gelauff hier bezig is met het uit-
bouwen van een verdoken argumentatie. Waartegen wordt

geargumenteerd is de autonomie, waarmee de ethiek van
de zorg een probleem heeft. In wat volgt, willen we haar
argumentatie in enkele stappen weergeven en onze tegen
argumentatie opbouwen.

Stap 1: we zijn afhankelijke en sterfelijke wezens, 
dus kunnen we onmogelijk autonoom zijn.

“Het denken over zorg als relatie stelt ons voor vragen met
betrekking tot de inhoud van autonomie, een concept dat in
het humanistisch gedachtegoed en dus in het humanistisch
geestelijk begeleiden richtinggevend is. Maar terwijl auto-
nomie vaak in termen van onafhankelijkheid vertaald
wordt, blijkt het leven ons in de kern te confronteren met
onze afhankelijkheid en kwetsbaarheid als sterfelijke
wezens.” (p. 18)
Hier wordt toch wel oneigenlijk geargumenteerd. Natuurlijk
zijn we sterfelijke wezens. En natuurlijk zijn we afhankelijke
wezens. Maar wil dit zeggen dat ik niet autonoom kan zijn?
Autonoom betekent dat ik gegeven mijn ‘condition humaine’
en niet tegen mijn ‘condition humaine’ kan pogen toch voor
mezelf op te komen.

Stap 2: zorgethiek plaatst een vraagteken bij 
de autonomie omdat de ander hierin afwezig is.

“Ethiek van zorg neemt afstand van het liberale autonomie-
begrip dat gericht is op bescherming van de integriteit van
het individu tegen aantasting door anderen. Eigenlijk stelt
ethiek van zorg fundamentele vragen bij het concept van
het autonome individu.” (p. 18)

De tweede zin is er natuurlijk ter verantwoording van de
eerste. Maar laten we deze eerste zin eens lezen vanuit de
opmerking van De Droogh & Maeseele in hun artikel: “En
zorg neigt ook naar paternalisme: wanneer de zorgverstrek-
ker het denkt beter te weten dan de zorgontvanger.”
Eenmaal we in de zorgethiek de autonomie van onze cliënt
als liberaal in de beerput hebben gedropt en daarmee tege-
lijk “de integriteit van het individu tegen de aantasting door
anderen” op het kerkhof van de autonomie hebben begra-
ven, wat belet ons als hulpverleners dan nog om te zeggen
tegen onze cliënt dat wij het als professionals wel beter
weten?

Stap 3: zorgethiek vervangt de autonomie door 
de heteronomie.

“Het is in relatie tot de anderen dat ieder van ons zijn leven
vorm probeert te geven. In relatie tot de anderen wordt
ieder van ons tot deze unieke mens, terwijl ook de ander
zichzelf en zijn leven vormt in relatie tot ons.” (p. 18)

Ik kan niet autonoom zin aan mijn leven geven? Neen, ik
kan dit slechts doen in het aangezicht van de ander. Wie en
wat ik ben, wordt bepaald door de ander. Hiermee raken we
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natuurlijk verstrikt in de joods-christelijke traditie van onze
westerse ethiek. Niet ikzelf bepaal wat ik wil en kan zijn,
maar wel de ander. De ander zal bepalen wat bijvoorbeeld
de kwaliteit van mijn leven is en wanneer deze kwaliteit tot
nul is gereduceerd. Zie hier de euthanasieproblematiek
waarover we in de inleiding spraken.

Stap 4: de zorgethiek voert samen met de ander ook 
het lijden in als fundamenteel kenmerk van ons 
menselijk zijn.

“De vraag die ethiek van zorg ons dan stelt, is of we de
moed hebben het lijden van ons mensen aan te kijken en
als een aspect van het leven te durven zien.” (p. 18)

Is er nu een meer en fundamenteler christelijker thema dan
het leven van de mens -in dit aardse tranendal- te reduce-
ren tot lijden? Staat deze visie op het leven niet lijnrecht
tegenover de wijze waarop wij vrijzinnig-humanisten naar
het leven kijken en aan dat leven zin willen geven?

Stap 5: zorgethiek vindt haar zingeving in 
de onmacht van het leven.

“Veel van onze inspanningen in de zorg voor elkaar zijn erop
gericht pijn te verzachten en lijden weg te nemen. Maar steeds
blijkt aan de resultaten van onze inspanningen een grens te
zijn: uiteindelijk moeten we vaststellen dat pijn en lijden
wezenlijk deel van het leven uitmaken en ons confronteren
met ervaringen van onmacht tegenover het leven zelf.” (p. 18)

Centraal in deze toch wel christelijke ethiek staat het mede-
lijden. Kan dit ook, vanuit vrijzinnig humanisme, de basis
vormen voor ethisch zorgzaam handelen?

Is er een weg uit dit tranendal van 
de (christelijke benadering van) zorgethiek?

Ik denk een alternatief voor de zorgbenadering van ethiek
te hebben.

1 Hoe ons tot die ander te verhouden?
In zijn artikel schrijft Ludo Abicht dat een eerste noodzake-
lijke voorwaarde om de ander als gelijkwaardige te kunnen
benaderen “grondige kennis van de eigen culturele traditie,
om vandaar uit kennis te verwerven van de andere tradi-
ties”, is (p. 7). Hiermee formuleert hij zijn visie op het actief
pluralisme. Dit actief pluralisme vereist natuurlijk wederke-
righeid. Het spanningsveld situeert zich evenwel niet op het
niveau van de wederkerigheid, maar op het vlak van het
actief pluralisme. Is er een grens waarop mijn actief plura-
lisme niet langer bij kan dragen tot een beter samenleven?
Ook Ludo Abicht voelt dit spanningsveld aan. “Deze zoek-
tocht naar een enigszins leefbare vorm van samen/leven is
in het verleden al te vaak afgedwaald en we weten dat
ieder moment van evenwicht, vrede of maatschappelijke

harmonie kan plaats maken voor intolerantie, discriminatie
en geweld. Wanneer we daarom in die dialoog, ook in de
kliniek, niet bereid zijn een aantal fundamentele verwor-
venheden van onze traditie op te geven heeft dit niets te
maken met een misplaatst gevoel van superioriteit en nog
minder met vulgair racisme, maar met de op de ervaring
berustende overtuiging dat we op een beperkt aantal terrei-
nen geen enkele stap mogen terugzetten. Niet alleen
omdat een levensbeschouwing die aan de basis ligt van de
Universele Rechten van de Mens hoogstwaarschijnlijk te
verkiezen valt boven andere, meer restrictieve opvattingen,
maar omdat we daarmee ook de Mensenrechten van onze
gesprekpartners verdedigen.”
Wat Abicht hier opmerkt is niet onbelangrijk. Onze (ver)hou-
ding, onze openheid, onze (ver)draagzaamheid, ons aan-
vaarden van de waarden en normen van die ander heeft
een grens. En deze grens situeert zich volgens Abicht op het
vlak van de mensenrechten. De vraag naar de grens wordt
mede bepaald door de bril waarmee je naar de sociale orga-
nisatie van onze samenleving kijkt en dus ook naar de zorg
die je wilt uitbouwen.

2 Is ethische consensus 
in een pluralistische samenleving mogelijk?
We hebben hier de keuze tussen de Engelse en de Franse bril
om naar de samenleving te kijken. Sta me toe even heel sche-
matisch weer te geven welk beeld beide brillen ons tonen.
De Engels bril staat voor: diversiteit, religieuze waarden,
nadruk op de groep, erkenning van de eigenheid van min-
derheidsgroepen, levensbeschouwing zichtbaar in de
publieke sfeer, categoriaal.
Het Franse model staat voor: universaliteit, seculiere waar-
den, nadruk op het individu, participant met gelijke rechten,
levensbeschouwing is privézaak, niet-categoriaal.

Laten we nu even aannemen dat het handelen van moreel
consulenten op seculiere waarden is gesteund. Vraag is dan
of hierover kan worden onderhandeld. Het antwoord dat van
Charles Mahler is uitgesproken NEEN! “Consensus als een
abstract epistemologisch begrip is een verleidelijk idee maar
strookt niet met mijn empirisch aanvoelen van de feitelijk-
heid van ons bestaan en omgaan met de anderen. Zolang we
allen blijven geloven in één ultieme absolute waarheid die
voor iedereen identiek is of moet zijn zullen we ons blijvend
onverdraagzaam opstellen. Consensus op dat vlak is dus
noch mogelijk en naar mijn gevoel evenmin wenselijk.”

3 Op wie komt het aan?
We gaan er van uit dat aan het handelen van de moreel con-
sulent seculiere waarden ten grondslag liggen en dat op dit
vlak geen consensus mogelijk is. Dit impliceert dat over
deze fundamentele seculiere waarden niet kan worden
onderhandeld.
Kunnen we een zicht krijgen op de kern van dat ethisch han-
delen? Redding komt uit onverwachte hoek: de bio-ethiek.
Beauchamp & Childress(3) onderscheiden vier essentiële



onderdelen in de ethiek: weldoen; niet-schaden, autono-
mie, rechtvaardigheid. In het weldoen staat het welzijn van
de cliënt centraal. Dit wil zeggen dat men het welzijn van de
cliënt niet mag schaden. Hiermee raken we natuurlijk de
problematiek van de autonomie en de rechtvaardigheid. In
de autonomie staan twee zaken centraal: de autonome zin-
geving (wat is de waarde van het leven?) en het zelfbe-
schikkingrecht (ik beslis). De autonomie en het zelfbeschik-
kingsrecht vormen de basis voor mijn praktisch handelen.

Op het vlak van de rechtvaardigheid hebben we het feit dat
we moeten handelen overeenkomstig de identiteit van de
‘instelling’. De identiteit van de instelling wordt bepaald,
zoals we hierboven beschreven, door haar seculiere waar-
den. En deze onaantastbare waarden waarborgen de auto-
nomie van de cliënt.

Aan deze essentiële onderdelen van de ethiek, verbindt Jan
Vorstenbosch een filosofie van de zorg(4). In deze zorgfiloso-
fie vallen drie wijzen van benadering te onderscheiden. Zorg
is vooreerst het praktisch uitwerken van de principes van
het welzijn en niet-schaden. Hiermee zijn we dus ver ver-
wijderd van het paternalisme. Deze zorg concretiseert zich in
rollen, houdingen, concrete relaties en institutionele ver-
banden. Tegelijk worden aan de zorgrelatie grenzen gesteld.
Deze grenzen worden bepaald door de autonomie van de
cliënt die als een buffer dient. Op macroniveau wordt recht-
vaardigheid ingevoerd. Rechtvaardigheid kan als buffer wor-
den ingeroepen in instellingen waar men -als uitvlucht voor
goede zorgen- een beroep wenst te doen op schaarste aan
tijd, energie en middelen.

En ik dan als moreel consulent?

Na al deze woorden op een rij, zal de moreel consulent zich
toch nog afvragen: ‘En ik dan?’, ‘Wat moet ik doen?’, ‘Wat
mag ik doen?’, ‘Wat kan ik doen?’, ‘Wat wil ik doen?’.
Samenvattend zou ik willen zeggen dat een moreel consu-
lent uitgaat van de autonomie van de cliënt als waarde en
voorwaarde voor een waardevolle en respectvolle zorg. In
zijn relatie als moreel consulent met zijn cliënt staat de 

zorgvuldigheid centraal, en dit impliceert weldoen en niet-
schaden. De rechtvaardigheid regelt de verhouding patiënt
en moreel consulent-instelling.
Is deze ethiek een heteronome, dan wel een autonome
ethiek? Je kan je antwoord vinden indien je het toepast op
de vraag van Hugo Claus of Tuur Van Wallendael.
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Gehoord, gezien en geschreven
Maria Moeskops
moreel consulent Zorgbedrijf/OCMW Antwerpen

Als vrijzinnig moreel consulent in een verpleegtehuis voor dementerenden
heb ik een eigen rubriek ‘Gehoord, gezien en geschreven’ in het maandelijkse
infoblad. Omdat het zowel door de familie van de bewoners, als door collega’s wordt
gelezen, is het voor mij een prima gelegenheid om bepaalde items extra te belichten. Dat kan gaan over de zorg
in huis, over emoties, over bepaalde activiteiten…ter illustratie hieronder een artikeltje.

Beste lezer

Met het korten van de dagen, het dalen van de temperaturen en het vallen van de bladeren, krijgt de wereld
rondom ons weer een heel ander uitzicht. In plaats van buiten te genieten van zon en zomerse geneugten,
gaan we eerder knus binnen zitten.

Het nieuwe seizoen doet ons niet alleen letterlijk naar binnen keren. Het nodigt ons tegelijk uit om stil te
staan bij onszelf, bij onze eigen eindigheid als mens.

Een uitgesproken voorbeeld hiervan is de traditionele herdenking van alle overledenen in november. We fris-
sen de graven van onze geliefden op, plaatsen er een bloemetje bij… meer dan in de andere maanden van
het jaar krijgen sterven en doodgaan onze aandacht.

En hier in huis herdenken we alle patiënten en bewoners die afgelopen jaar in Joostens overleden zijn. We
doen dit -met respect voor ieders overtuiging- op 23 oktober.
Hebt u afgelopen jaar hier afscheid moeten nemen van uw vader, moeder, partner, broer, zus of kameraad, dan ont-
vangt u hiervoor wellicht nog een aparte uitnodiging. Mocht dit niet zo zijn, dan bent u bij deze reeds uitgenodigd.

Zoals eerder gezegd, komt binnenkort ook een klein kastje in de grote gang, met daarop de nieuwe overlij-
densberichten. Hopelijk nodigt het gedicht of de tekst die er bij hangt u uit om even stil te staan bij degene
die overleden is, maar even goed ook bij u zelf.
Hieronder is er alvast eentje ter opwarming…

Geef jezelf het recht van leven
een vergunning tot bestaan.

Geef jezelf een vrijbrief
om te zijn
wie je bent

verdrietig, bang, boos, moe.
Gun jezelf vrede en vreugde.

Gun jezelf liefde
het vertrouwen dat je openbloeit

vrij, vrijlatend
genietend van wat zich openbaart,

dankbaar en toegewijd
aan wat was en is.

Gun jezelf de vrijheid
om te zijn wie je bent.

CLAIRE VANDEN ABBEELE
UIT: ALS IK TROOST KON ZIJN

MARIA MOESKOPS
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Wit
REGIE MIKE NICHOLS

MET: EMMA THOMPSON,
CHRISTOPHER LLOYD, EI LEEN

ATKINS...
98 MINUTEN - VERENIGDE

STATEN / 2001

Wit, wat zoveel
betekent als 'gees-
tigheid, esprit', is
gebaseerd op het
gelijknamige, met
een Pulitzerprijs be -
kroonde, toneelstuk
van Margaret Edson
uit 1999.
Professor Engels
Vivian Bearing, doc-

tor in de 17de-eeuwse poëzie, gespecialiseerd in de
metafysische gedichten van John Donne beschikt over
een soms bijtende geestigheid die haar studenten wel-
iswaar iets bijbrengt, maar hen ook van haar ver-
vreemdt. Ze heeft het lesgeven en haar leven perfect
onder controle en laat niemand in haar kaarten kijken.
Haar colleges geleken op een strafkamp zegt een van
haar oud-studenten. Maar dan blijkt Vivian een termi-
nale eierstokkanker te hebben en moet ze een slopende,
langgerekte en experimentele behandeling ondergaan.
Acht maanden lang moet ze de touwtjes uit handen
geven en zoals ze zelf zegt ‘leren lijden’. Ze is niet lan-
ger een lerares, maar een leerobject voor anderen, een
reageerbuis of een omslag van een boek. Vivian ontdekt
dat je het slappe koord tussen leven en dood slecht met
Wit kunt bewandelen. Er zijn twee stereotypen dokters:
de compassievolle mensenredder en de gevoelloze ken-
nisjager, die geïnteresseerd is in de chemische proces-
sen. In Wit, draait het om die laatste categorie. Het ver-
wachte magere resultaat heeft de specialist vooraf niet
zo direct aan Vivian gemeld, maar ze heeft het wel
begrepen, ze leest als taalwetenschapper immers tussen
de lijnen. Toch heeft ze met de lijdensweg ingestemd,
juist omdat ze zelf ook een wetenschapper is, en een
keiharde. Poëzie mag dan de zachte sector genoemd
worden toch constateert ze achteraf zelf dat ook bij haar
‘onderzoek boven menselijkheid' ging. Vivian botst nu

Ethiek in de zorg 
op celluloid

HET AANBOD VAN FILMS WAARIN ‘ETHIEK IN DE ZORG’ EEN BELANG-

RIJKE PLAATS INNEEMT IS ENORM. OM AAN TE TONEN DAT OOK MEN-

SEN IN DE FILMINDUSTRIE BIJDRAGEN TOT EEN GEZONDE DISCUSSIE

HEB IK GEOPTEERD VOOR TWEE FILMS WAARIN DE FILMMAKERS DUI-

DELIJK STANDPUNTEN DURVEN IN TE NEMEN EN ZOWEL HET TERREIN

VAN DE ZORGVERLENER ALS DE ZORGONTVANGER VERKENNEN. IN

WIT HEBBEN WE DUIDELIJK TE MAKEN MET HULPVERLENERS WAAR-

VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK PRIMEERT TEN KOSTE VAN

DE ZORGONTVANGER. IN MAMMOTH LIJDT DE GEZINSSITUATIE VAN DE

ZORGVERLENER ONDER HAAR IMMENSE INZET. ZIJ TRACHT DAT OP TE

VANGEN DOOR EEN DEGELIJKE KINDEROPVANG, MAAR BOUWT DAAR-

DOOR WEER EEN AFHANKELIJKHEID VAN ANDERE ZORGVERLENERS OP.

DAT GEEFT HAAR ALS MOEDER DAN WEER SCHULDGEVOELENS. DE

COMPLEXITEIT VAN KWALITEITSZORG UIT ALLE MOGELIJKE SECTOREN

WORDT IN BEIDE FILMS TOCH WEL OP EEN UITERST HUMANE MANIER

BELICHT.

André Oyen

publicist, lid van Vlaamse Vereniging van de Filmkritiek

ANDRÉ OYEN



dingen beseffen: ze moet toezien hoe haar dochter eigen-
lijk closer is met haar surrogaatmama Gloria dan met
haar, de echte moeder.
Gloria moet zich voor iedereen sterk houden: ze mist haar
kinderen die op de Filippijnen zitten en lijdt onder het feit
dat ze met hen minder innig samen kan zijn dan met de
dochter van iemand anders. Mammoth is een soort
mozaïekfilm die zich op drie verschillende locaties (New
York, de Fillipijnen en Thailand) afspeelt. Het is eigenlijk
één groot verhaal verspreid over drie locaties en gezinssi-
tuaties, die met elkaar verbonden worden door een zelf-
de thema, namelijk de band tussen ouders en hun kinde-
ren.
Leo is een belangrijk figuur in de film, maar het zijn de
twee vrouwen die de grootste verantwoordelijkheid dra-
gen. In haar werk als urgentie-arts is Ellen werkelijk niet
te evenaren. Zij probeert zich ook de leefwereld van
iedereen in een wereldstad als New York voor te stellen.
Gloria is de ideale oppas, zij is er dag en nacht voor Jackie.
Op een nacht wordt Ellen, terwijl Leo op zakenreis is, bij
een jongentje geroepen, wiens eigen moeder hem
levensgevaarlijk verwond heeft. Er moet een spoedopera-
tie uitgevoerd worden. Terwijl Ellen alles op alles zet om
het leven van dit jongetje te redden, komt er een tele-
foontje uit de Fillipijnen waaruit blijkt dat Gloria haar
zoontje aangerand werd door een toerist. Gloria pakt alles
meteen in en zegt tegen Jackie dat ze haar moeder moet
bellen. Verder kijkt ze niet meer om naar het kind. Jackie
probeert Ellen te bereiken, maar die is onbereikbaar in het
operatiekwartier.
Uiteraard heb je begrip voor Gloria, maar toch vraag je je
af, heeft ze hier niet serieus gefaald in haar ethische code,
tegenover het kind dat zo op haar vertrouwde. Mammoth
is een prachtige film waar uit duidelijk blijkt dat in de
zorgverlening het naleven van de ethiek tegenover men-
sen die van de zorgverstrekker afhankelijk zijn zeer
belangrijk is.

op onthechte specialisten en studenten die tijdens het
graaien naar een tumor uitweiden over hun studieresul-
taten. Over angst wordt niet gesproken, alleen over de
hoeveelheden braaksel na zoveel inname chemo. Het
maken van een televisiefilm schiep voor cinemagroot-
heid Nichols de mogelijkheid om ongestoord (zonder de
druk van Hollywoodstudio's) creatief te zijn. Regisseur
Nichols maakt geen populaire knievallen, nee hij sleurt
de kijker mee om samen met de patiënte een onnodige
lijdensweg te maken en machteloos toe te kijken terwijl
ze ‘haar hersens uitkotst’. Wit is dwingend goed
gemaakt. Met ongelooflijke flexibiliteit speelt Thompson
de doodzieke literatuurdocent Vivian Bearing. Wij zien
haar dapper chemotherapie en vernederingen door-
staan, onderwijl peinzend over de zorgsector, dichter
John Donne, haar carrière en menselijkheid. Wit is pijn-
lijk boeiend, net als het leven en de dood. De enige die
haar nog wat menselijke warmte biedt en ook haar rech-
ten als patiënt uitlegt, is de verpleegster Suzie. De film
is een pleidooi om te luisteren naar de patiënt, om oog
te hebben voor de gevoelswereld, een kreet om respect
voor de menselijke waardigheid.

Mammoth
REGIE EN SCENARIO: LUKAS

MOODYSSON

MET: GAEL GARCÍA BER NAL,
MICHELLE WILLIAMS, 
THOMAS MCCARTHY, 
SOPHIE NY WEIDE... 
125 MINUTEN – ZWEDEN-
DENEMARKEN-DUITSLAND-
VERENIGDE STATEN / 2009

Leo en Ellen wonen
met hun achtjarige
dochter Jackie en
hun Filippijnse op -
pas Gloria in New
York. Het gaat hen
financieel voor de
wind, maar door

hun drukke bezigheden hebben ze veel te weinig tijd voor
mekaar. Tijdens een zakenreis in toeristenparadijs
Thailand komt Leo tot het besluit dat hij zijn leven gron-
dig wil veranderen. Ook Ellen gaat bij zijn afwezigheid
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Topaz, een tweede thuis voor ernstig zieken

Een gesprek met Wim Distelmans

H
et dagcentrum Topaz vult een hiaat op. Mensen die
ongeneeslijk ziek zijn, verblijven nogal lang in het
ziekenhuis. We noemen hen de ‘langliggers’.

Hoewel de meeste mensen liefst zo vlug mogelijk naar huis
gaan, vragen sommigen zich toch af of ze thuis wel dezelf-
de opvang zullen krijgen. Het gebeurt vaak dat iemand tij-
dens een hospitalisatie een proefbezoek aan Topaz brengt.
Als hij of zij merkt dat hier ook opvang is, dat er professio-
nelen werken, dat er ondersteunende zorg is, dan is het ver-
blijf in het ziekenhuis aanzienlijk korter. Topaz biedt een
degelijk alternatief, een tussenstadium tussen ziekenhuis en
thuiszorg. Mensen ontvangen er dezelfde zorg als in het zie-
kenhuis. Ik heb mijn ziekenhuisdirectie -dat zijn mensen
met wie je in economische termen moet spreken- destijds
kunnen overtuigen met het argument dat zo’n dagcentrum
hen verlost van de ‘langliggers’. Omgekeerd hebben men-
sen die in de thuiszorg zitten af en toe nood aan een onder-
steunende behandeling. Zij kunnen hier terecht en hoeven
geen uren in het ziekenhuis te wachten. De onderliggende
filosofie is in feite dat we hopen mensen langer thuis te
kunnen houden. Het klinkt cliché, maar onze uitgangsvisie is
dat de patiënt centraal staat. Mensen komen hier graag, het
is hier aangenaam vertoeven. Topaz wordt niet ervaren als
een wachtkamer voor de dood. Niettegenstaande de profes-
sionelen alert zijn en de vrijwilligers getraind worden om
een signaalfunctie op te nemen houden we de sfeer hier
bewust luchtig. Mensen die in Topaz werken, professioneel
of vrijwillig, eten mee aan tafel. De patiënten of ‘gasten’,
zoals wij ze noemen, moeten zich goed voelen, want hun
tijd is kostbaar. Omdat mensen het ziekenhuis eten vaak
niet lekker vinden, hebben we er bewust voor gekozen de
maaltijden zelf te bereiden. Onze gasten mogen ook wijn
drinken. De slogan is “alles kan, niets moet”. Klassieke hulp-
verleners leggen meestal de nadruk op wat niet mag. Wij
vertrekken vanuit een positieve ingesteldheid. Het is niet
prettig als mensen voortdurend te horen krijgen dat dit niet
meer mag en dat niet meer mag. Het enige wat ze nog
mogen is doodgaan.

PROF. DR. WIM DISTELMANS IS IN BELGIË BEKEND OMWILLE VAN

ZIJN DESKUNDIGHEID EN ONVERMOEIBARE INZET VOOR EEN MENS-

WAARDIG LEVENSEINDE. WAT WEINIG MENSEN WETEN IS DAT HIJ

NAAST ARTS OOK ALGEMEEN DIRECTEUR IS VAN HET SUPPORTIEF DAG-

CENTRUM TOPAZ. WAARVOOR STAAT TOPAZ EIGENLIJK? WELKE VER-

ANTWOORDELIJKHEID DRAAGT WIM DISTELMANS ALS DIRECTEUR EN

HOE VOELT DEZE ‘POSITIE’ AAN? WELKE ETHISCHE PRIORITEITEN EN

UITDAGINGEN STELLEN ZICH VOOR EEN DIRECTEUR VAN EEN ZORGIN-

STELLING? LIGGEN DIE IN HET VERLENGDE VAN DE ETHISCHE PRIORI-

TEITEN EN UITDAGINGEN VAN DE ARTS/ZORGVERLENER OF BESTAAT ER

EEN SPANNINGSVELD? IN HOEVERRE HEEFT HET ARTS-ZIJN EEN

INVLOED OP HET OPNEMEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID ALS

‘MANAGER’ EN OMGEKEERD? WAT GEZEGD OVER HET FEIT DAT

GEZONDHEIDSINSTELLINGEN MEER EN MEER WORDEN GELEID DOOR

MANAGERS DIE UIT EEN ANDERE SECTOR AFKOMSTIG ZIJ. EN LAST BUT

NOT LEAST: WAARUIT PUT WIM DISTELMANS INSPIRATIE EN ENERGIE

VOOR DIT VOLGEHOUDEN ETHISCH EN MENSELIJK ENGAGEMENT?

HET ANTWOORD OP AL DEZE VRAGEN IS VERHELDEREND.

Corinne Assenheimer

moreel consulent Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, campus Middelheim

Kathleen Van Steenkiste

moreel consulent CMD Aalst
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WIM DISTELMANS

“We zijn blij dat we Topaz hebben, 

voor zolang het nog blijft bestaan, 

want we moeten knokken 

voor onze subsidies.”
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Bovendien is Topaz spotgoedkoop. We hebben uitgerekend
dat het dagcentrum op jaarbasis €250.000 kost, all-in. De
ligdagprijs of beter de hotelkost (slapen, eten en schoon-
maak van de kamer) in het UZ Jette bedraagt ongeveer
€500 per dag, zonder arts, verpleegkundige of hulpverlener!
In Topaz is altijd een medicus aanwezig. Als vijftig mensen
die naar Topaz komen twee weken minder moeten worden
gehospitaliseerd is de kostprijs van ons dagcentrum betaald.
Het woord palliatief is een term die wij hier niet graag
gebruiken omdat het te veel wordt geassocieerd met ‘ter-
minaal’. Wij verlenen ‘supportieve’ zorg. Alle zorg in Topaz
gebeurt op mensenmaat. Autonomie en zelfbeschikking zijn
heel belangrijk in de omgang met onze gasten.
Een ziekenhuisdirectie moet zorgen dat haar hospitaal niet
verlieslatend is. Het dagcentrum is een voordelig alternatief.
Ik ben de initiatiefnemer ervan geweest en als dusdanig is er
geen sprake van een belangenconflict. Het is een voordeel
zelf hulpverlener te zijn omdat ik denk vanuit mijn eigen
zorgverleningsconcept. Dat er niet meer dergelijke dagcentra
zijn, heeft deels te maken met het gegeven dat mijn colle-
ga’s, hun patiënten niet graag loslaten. Ik probeer telkens
weer uit te leggen dat het niet is omdat mensen naar Topaz
komen dat ze geen chemotherapie of bestraling of heelkun-
dige interventie mogen krijgen. Maar bovenop die genees-
kundige zorg hebben mensen ook nog andere zorg nodig.
Wij hebben het gevoel dat mensen die Topaz bezoeken lan-
ger leven. Ik leg dat met hand en tand uit, maar ik kan me
niet van de indruk ontdoen dat klassieke hulpverleners op
Mars zitten. Het is vergelijkbaar met euthanasie. Wanneer je
zegt pro-euthanasie te zijn, lijkt het er voor sommigen nog
altijd op alsof je palliatieve zorg onbelangrijk vind. Of er
wordt gesteld dat vrijzinnigen euthanasie verkiezen boven
palliatieve zorg. Absurd. Wit-zwart denken.
De gast staat centraal en we spelen in op zijn belevingswe-
reld. In sommige gevallen ben ik ervan overtuigd dat chemo-
therapie beter achterwege blijft. Zolang ik echter aanvoel dat
deze behandeling voor de gast nog een belangrijk houvast is,
wie ben ik dan om te zeggen dat het niet mag. Ik wil geen
crisis uitlokken. Als chemotherapie schadelijk wordt, bespreek
ik het. Dat gebeurt vaak aan tafel, ‘tussen de soep en de
patatten’, op een informele manier. Ik lees ook de rapporten
waarin staat dat het geen zin heeft bij een terminale patiënt
intraveneus bij te voeden. In principe is dat waar. Maar als
mensen daar nu echt aan vasthouden omdat ze die baxter al
maandenlang krijgen. Moet ik dan zeggen dat het geen zin
heeft, dat het beter is ermee te stoppen? Nee, ik vraag dan
om bij ons ‘mosselen met friet’ te komen eten en misschien
beslist de gast dan zelf om de intraveneuze voeding af te
schaffen. Alles kan, niets moet. We beschouwen onze gasten
als ‘vol’, ze worden niet betutteld of met fluwelen hand-
schoenen aangepakt. Ze mogen ruzie maken, kortom ‘nor-
maal’ doen. Alle gasten leven hier in een grote groep met
elkaar en met de professionelen en vrijwilligers samen. We
hebben respect voor onze gasten. We lopen niet rond in witte
kielen. Iedereen spreekt elkaar met de voornaam aan.
Mensen die worden opgenomen in een rusthuis of een rvt of

een ziekenhuis zijn verplicht zich aan te passen aan de gang
van zaken. Hier is het omgekeerde het geval. Er bestaan
natuurlijk dagcentra die vanuit eenzelfde context vertrekken
maar toch heel dirigistisch en infantiliserend zijn.
Bij Topaz selecteren we professionelen en vrijwilligers op
basis van het elementair bestaan van humor, ons voornaamste
criterium. Dat lijkt belachelijk, maar het is wel zo. Een
andere maatstaf is relativeringsvermogen. Je moet zowel
jezelf als de rest van de samenleving kunnen relativeren. 

Kennis is minder belangrijk, die kun je opdoen. Ons is het
vooral te doen om attitude. Er werken hier een aantal ver-
pleegkundigen die schitterend werk leveren omdat ze de juis-
te attitude hebben, al jaren meedraaien in de filosofie en zelf
ideeën opperen die binnen deze filosofie passen. Hetzelfde
geldt voor de vrijwilligers. We hebben een pool van 35 vrij-
willigers, magnifieke mensen, die we ook bewust hebben
gekozen. Alle vrijwilligers kennen alle details van het
medisch dossier. Zij hebben het recht om dat te weten. Het
stelt hen in staat een betere invulling te geven aan hun vrij-
willigerswerk. In ruil vragen wij dat ze in hoge mate een sig-
naalfunctie waarnemen en de professionelen onmiddellijk
briefen van zodra ze merken dat er iets verkeerd loopt. In de
medische wereld is dit eerder uitzondering dan regel.
Uiteraard vragen we discretie en geldt het beroepsgeheim. Er
werkt hier eveneens een psycholoog en we doen beroep op
Yvon Bartelink, de moreel consulent. De psycholoog staat niet
alleen in voor het ondervangen van psychische moeilijkheden
bij de gasten, maar runt ook de vrijwilligerswerking.
Professionelen in de ziekenhuiswereld klagen steen en
been over de noodzaak aan registratie. Ook in Topaz worden
we daarmee geconfronteerd en kunnen we er niet onderuit.
Het is verschrikkelijk dat goed besturen wordt gelijkgesteld
met tot in het absurde registreren. Ik vraag me trouwens af
wie dat allemaal leest? Niemand, denk ik.
Gezondheidsinstellingen worden steeds vaker geleid door
managers die uit andere sectoren afkomstig zijn. Het moet
allemaal geld opbrengen en er wordt niet meer gedacht in
termen van patiënten. Omdat de middelen schaars zijn, moe-
ten die optimaal worden besteed. De vergrijzing draagt ertoe
bij dat meer en meer mensen zorgbehoevend worden, waar-
door de middelen per individu nog schaarser worden. Maar
voor absurde, zinloze zaken is nog onvoorstelbaar veel geld
ter beschikking, wat samenhangt met de macht van lobbyis-
ten. Men draait zijn hand niet om voor een palliatieve chemo-

“Alternatieve geneeskunde, 

in de positieve zin van het woord, 

en daartoe behoort zeker 

het dagcentrum Topaz, 

is nodig omdat het ons denken 

over zorg kan verruimen.”
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therapie die €40.000 per patiënt per jaar kost. Dat wordt door
de ziekteverzekering volledig terugbetaald. Wij daarentegen
moeten bewijzen dat Topaz, een valabel, nuttig alternatief is.
Dat is een kwalijke evolutie. De economische mechanismen
zijn duidelijk, maar ze zijn niet meer gericht op de patiënt.
We zijn blij dat we Topaz hebben, voor zolang het nog blijft
bestaan, want we moeten knokken voor onze subsidies.
Pensenkermissen hebben we nog altijd. Het starre denken
over zorg werkt verlammend. Het RIZIV vroeg me vorig jaar 

een zorgmodel ‘dagcentrum’ uit te schrijven terwijl Topaz
dertien jaar bestaat! In functie van ons allen, want we zijn
allen potentiële patiënten, is er nood aan alternatieve zorg-
modellen. Topaz is een motor om me blijvend in te zetten
omdat ik geloof in het concept. Het is een waardevol con-
cept naar de toekomst toe.
De mensen zijn tevreden en de kostprijs valt enorm mee. In
feite staat niets de uitbreiding van het concept in de weg. Zelf
politici zijn het met me eens. Een 12-tal jaren terug -ik was
toen nog voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen- legde ik het idee uit aan Frank Vandenbroucke,
toenmalig federaal minister van Sociale Zaken. Het verhaal
van dagcentra is vertaalbaar naar het probleem van de ver-
grijzing. Dagcentra vangen immers niet alleen terminaal
zieke patiënten op, ook oudere mensen met allerlei kwaaltjes
die het moeilijk hebben met zelfredzaamheid en het alleen
thuis zitten. Wanneer ze terecht kunnen in een dagcentrum,
waar ze ook supportieve zorg krijgen, hoeven ze niet naar een

rvt. De minister was het volmondig met me eens, maar
inmiddels zijn we twaalf jaar verder en is er in feite niets ver-
anderd. Het RIZIV is “medisch-technisch”-gericht. Daar wordt
vaak alleen gedacht in termen van terugbetaling van techni-
sche prestaties. Wij proberen het aantal technische prestaties
te minimaliseren en het RIZIV betaalt ons niet omdat we
onvoldoende technische verrichtingen plegen. In Topaz is
geen arts nodig, zegt het RIZIV, want ik ‘doe’ niets. Het tegen-
deel is waar, ik verdien geld voor het RIZIV. Dat is toch absurd!

Als ik in een dip terecht kom en ik kijk hier om me heen, dan
voel ik waarvoor we dit allemaal doen. Tijdens mijn consulta-
ties in het ziekenhuis krijg ik geregeld vragen voor euthana-
sie, vooral van eenzame mensen, hoogbejaarden. Ik nodig ze
dan uit naar Topaz om die vraag nogmaals goed te beluiste-
ren. Sommigen besluiten om naar het dagcentrum te komen
mits ze de garantie krijgen op hun vraag terug te mogen
komen. Na één, twee jaren verdwijnt de vraag. Anderen hou-
den het voor bekeken en dan spelen we ook geen kat en
muis spelletje en komen we aan de vraag tegemoet.
Ik ben nu op zoek naar potentiële artsen die Topaz kunnen
overnemen of het elders willen dupliceren. Het is niet evi-
dent zo’n mensen te vinden omdat artsen nog al te vaak tij-
dens hun opleiding worden ‘miskweekt’. Ze gaan ervan uit
dat ze alles zelf moeten beslissen en dat de geneeskunde
alles kan. Alternatieve geneeskunde, in de positieve zin van
het woord, en daartoe behoort zeker het dagcentrum Topaz,
is nodig omdat het ons denken over zorg kan verruimen.

THUIS BIJ TOPAZ
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V
ier jaar geleden overleed mijn echtgenoot totaal
onverwacht, als gevolg van een val in de kelder van
onze nieuwe woning waarin we amper vier maanden

woonden.
Na een jaar op antidepressiva geleefd te hebben en daarna
nog een jaar met emotionele ups-and-downs heb ik uitein-
delijk de raad van een vriend opgevolgd (hij had me al
meermaals over het Centrum Morele Dienstverlening (CMD)
ge sproken) en heb ik contact genomen met het Centrum in
Ronse. Het was met heel veel twijfels en een deel argwaan
dat ik naar de eerste afspraak met de consulent ben gegaan.
Ik had eerlijk gezegd nogal mijn twijfels inzake het in ver-
trouwen nemen en blootleggen van mijn innerlijke moeilijk-
heden aan een totaal vreemd iemand. Hoe kon praten met
een moreel consulent over het verdriet om mijn overleden
echtgenoot me helpen? Zij kon hem toch onmogelijk terug-
brengen? Ik was toch niet gek? Dit zijn waarschijnlijk typi-
sche vragen die iemand, die nog nooit in aanraking met een
moreel consulent geweest is, zichzelf stelt.
Daar zat ik dan, op een dag in september, in één van die vier
witte zeteltjes met Doreen rechtover mij. Ik had totaal geen
idee hoe dit gesprek zou verlopen, zou de consulent mij vra-
gen stellen? Wie zou het initiatief voor het starten van dit
gesprek nemen? Zou die consulent me wel liggen? Hoeveel
wou ik kwijt? Hoe persoonlijk zou ik het laten worden? Heel
veel vragen en twijfels dus.
Achteraf gezien is het gesprek totaal niet stroef verlopen,
het was wat aftasten langs beide zijden, maar uiteindelijk
was dit de aanzet van een lang genezingsproces van mijn
innerlijke gemoedstoestand.
De eerste maanden was ik wekelijks op de afspraak, daar-
na werden de gesprekken geleidelijk aan afgebouwd. Ik
was heel verbaasd over de intensiteit van zo een gesprek,
hoe vermoeiend het soms was. Ik ben dikwijls totaal leeg,
maar met een voldaan gevoel huiswaarts gekeerd.
Wat voor mij ook totaal onbekend en daardoor vernieuwend
was, was dat je door jezelf te horen praten (de consulent
luistert vooral) uiteindelijk tot antwoorden op je eigen vra-
gen komt. De consulent laat je gewoon praten, legt hier en
daar een accent, stelt een vraag waarop je zelf een dieper-
liggend antwoord zoekt, zij gaat terug in de tijd waardoor er
herinneringen terugkomen van dingen die je eigenlijk al
vergeten was, of ze loopt soms wat verderop waardoor je
als het ware een weg voor je ziet.
Ik herinner me dat ik bij het eerste gesprek het gevoel had
dat ik precies op de Place de l’étoile in Parijs stond (de

Mijn ervaring 
met het Centrum
Morele Dienstverlening

Rita Van Simaeys
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plaats waar verschillende wegen samen komen) en niet
wist welke richting ik uit moest. Ik zat letterlijk in een klu-
wen gevangen. En geleidelijk aan, naarmate de gesprekken
verliepen, verdwenen er denkbeeldige straten tot ik uitein-
delijk één brede laan voor me zag liggen.
We zijn ondertussen twee jaar verder en ik ga nog maande-
lijks naar het Centrum. Het verdriet om mijn overleden echt-
genoot is wat gesleten, maar door de gesprekken kwam ook
mijn omgang met mensen in het algemeen naar voor,
gedrag dat het gevolg is van hetgeen ik in mijn kindertijd
van mijn ouders gezien en geleerd heb. Na een jaar van
rouwbijstand gingen de gesprekken over in een zoektocht
naar mijn eigen ik, want daar stond ik dan voor het eerst
alleen in mijn leven, onzeker, niet wetend welke richting ik
uit kon. Het Centrum was voor mij belangrijk voor het leggen
van de zaadjes voor een nieuwe toekomst met daarin even-
tueel plaats voor een nieuwe partner. Ik heb daar samen met
de consulent de balans van mijn leven opgemaakt met din-
gen die ik wou behouden, zaken die ik absoluut niet meer
wou en nieuwigheden die ik graag in mijn leven wil.
Men zou veronderstellen dat er na zoveel gesprekken, die
dikwijls over je intiemste denken en gevoelens gaan, een
vriendschapsband met de consulent zou ontstaan maar dat
is niet zo. De consulent behoudt haar professionaliteit, waar-
door er een vertrouwensband blijft bestaan en die is bij
morele dienstverlening veel belangrijker dan een vriend-
schapsband. Het is dit vertrouwen dat je hand vast houdt en
dat je toelaat dieper in jezelf naar antwoorden te zoeken
voor je eigen zoektocht in je leven. Je weet ook dat dit ver-
trouwen niet zal beschaamd worden, dat ook niets van wat
je vertelt verder dan die vier muren zal gaan. En dit vind ik

persoonlijk het allerbelangrijkste. De consulent is de stro-
halm die ter beschikking is wanneer je het totaal niet meer
ziet zitten en geloof me, ik ben dikwijls in die toestand
geweest. Ik vertrok met lood in de schoenen naar het
gesprek, maar ik kwam na anderhalf uur totaal verlost en
met nieuwe moed huiswaarts. Eens thuis gekomen zindert
het gesprek nog na, het is zoals een film die zich nog eens
vertoont, en je brein blijft op de achtergrond bezig met de
verwerking van het anderhalf uur intensief werken. (zo een
gesprek van een uur tot maximum anderhalf uur is echt
intensief werken, het vraagt ongelooflijk veel energie). Het
is vooral intensief werken omdat je zelf voor 90% aan het
praten bent en de consulent komt voor 10% interactief tus-
sen. Ik kon me, vóór ik beslist had naar het Centrum te gaan,
niet voorstellen dat ik zelf het werk zou moeten doen, ik
stelde me een vraag en antwoord gesprek voor en dacht dat
de antwoorden me op een schaaltje zouden gepresenteerd
worden. Maar dit is dus niet zo, de antwoorden zitten in
jezelf verborgen en de consulent helpt je om die antwoor-
den uit hun diep verborgen schuilplaats te halen.
Tot slot kan ik iedereen aanraden en oprecht aanbevelen:
wacht niet zolang als ik om morele hulp te zoeken. Durf de
stap te zetten, baat het niet het schaadt je zeker niet. De
dienstverlening is voor jezelf ook gratis, maar ik kan je met
de hand op het hart vertellen dat het er zeer professioneel
aan toe gaat. Het Centrum maakt het op die manier voor
iedereen mogelijk om voor je innerlijke ‘ik’ te zorgen. En het
is het gezonde innerlijke dat je uiterlijk laat stralen voor
jezelf en je omgeving, dat je zelfvertrouwen geeft en nieu-
we moed om verder te gaan in het leven, dat toch de moei-
te waard is.
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D
e lange wandeling naast Heer Dood heeft ons diverse
paden doen inslaan (vanuit de hoop de griezelige mede-
wandelaar af te schudden) maar nooit kwamen we

ongezien weg, Hij bleef ons achtervolgen. Mindfulness.
Kruiden kooksels. Tai Chi. Het pad naar genezing loopt langs rou-
tes die je nimmer had gedacht te hoeven passeren.
Een dokter die met kruiden werkte, zou San dichter bij een mira-
culeuze genezing kunnen brengen. En als vriendelijkheid geme-
ne ziekten vermocht te kastijden dan maakte dit pad inderdaad
een kans. Want de arts, die zijn kruidenkennis koppelde aan een
praktijk als huisarts, toonde zich uiterst meelevend en hij vulde
ons met hoop. Alleen, spoedig bleek dat de potentiële redder
zelf aan een kanker leed die niet onder controle te krijgen was. 
Misschien boden exotischer kruidenmengsels wel een kans?
Weggestopt in de smalle straatjes van de Chinese wijk in Ant -
werpen, woonde een dokteres die de polsslag voelde en de tong
las. Van een mix van peulen, grassen, zaden, gedroogde vruchten,
durfden we heil verwachten. Een zurig, bitter bruin sap werd
gewonnen uit het knisperend pakket. Een ganse rugzak redding
torste ik richting huis nadat dokter X. ons had uitgelaten. De eerste
keer daarna dat we in het Universitair Ziekenhuis de behandelen-
de professor op zochten, viel hij achterover van verbijstering. Geen
enkel medicijn van westerse makelij had Sandra tot zich genomen
en toch was haar aantal witte bloedcellen (de graadmeter van
haar ziekte: de leukemie die in haar zat, vermeerderde dat aantal
cellen, kweekte zwakke, waardeloze witte bloedlichaampjes)
spectaculair afgenomen. De prof zocht contact met de Chinese
dokteres, smeekte haar kenbaar te maken welk Chinees kruid zo
geneeskrachtig had gewerkt, maar dat weigerde zij te doen.
Immers, volgens de Chinese ge neeskunde mag een geneeskrach-
tige component niet geïsoleerd worden van de assisterende solda-
ten. Wanhopig ging de prof op zoek naar de identiteit van de in
plastic verpakte reddingsboei. Wij ondergingen ontredderd de
vreemde clash tussen oost en west. Diverse maanden later ver-
scheen in één van de medische toptijdschriften een artikel waar-
in door Amerikaanse onderzoekers werd beschreven hoe een
mengsel van twijgjes en takjes van Aziatische origine een patiënt
met leukemie een wonderbaarlijke remissie had bezorgd…
Ware hulp op de warrige paden van de hulpverlening, boden
bovenal de vrienden. Zij kookten stoofpotjes gaar, geweldig
voedzaam; en als San dan een vol uur daarna hun recent aan-
gelegd terras met dat onverteerd voedsel vulde, begrepen ze
dat, ze zeiden: “volgende week iets minder kruiden misschien
en dan kan je maagje het wel dragen.”
Het laatste half jaar van haar ziekte (en haar leven) reden we
een keer of drie per week naar de universitaire kliniek. Een vast

Sandraden: 
de ingekorte reiskoord

“DEZE NACHT GEZOCHT TOT ZEVEN OP INTERNET”. WANHOPIG BOOR-

DEN SANDRA’S OGEN ZICH DOOR DE TEKSTEN DIE HAAR RESTEREND

LEVEN EEN ANDERE WENDING KONDEN GEVEN. TOT ZEVEN UUR IN DE

OCHTEND HIELD HAAR SPARTELLUST HAAR RECHT. VIA IN EEN DISPLAY

GETOVERDE WOORDEN HIELD ZE ME OP DE HOOGTE VAN HAAR SPEUR-

WERK: WANNEER ZIJ GING SLAPEN, STOND IK OP. GEEN VRIJE KEUZE

(AL WAS ZE ALTIJD AL EEN NACHTUILTJE GEWEEST), DE ZWARE COR-

TISONEKUREN GUNDEN HAAR GEWOONWEG WEINIG RUST. 

SANDRA WAS RUIM ZEVEN JAREN ZIEK. DE DIAGNOSE OP KERST-

AVOND 2001 ZETTE EEN KETEN IN GANG VAN ONTGOOCHELEND

NIEUWS. MET CHRONISCHE LYMFATISCHE LEUKEMIE KUNNEN SOMMI-

GEN TIEN JAAR LEVEN, ZELFS VEEL LANGER NOG. MAAR DAT TOE-

KOMSTPERSPECTIEF BROKKELDE STAPJE PER STAPJE VERDER AF, DE

CHROMOSOMALE AFWIJKINGEN DIE SANDRA’S DEEL WAREN, WEZEN

OP DE MEEST AGRESSIEVE VARIANT : STATISTISCHE OVERLEVINGSTIJD

TWEEËNDERTIG MAANDEN. 

Koen van Hoeylandt
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5ritueel lag verankerd aan die verplaatsing van een half uurtje:
ochtendmiddagmaal, haarwassen, iPod opladen, appel/sand-
wich/kartonvoeding in het koelboxje wringen. En dan in rust en
stilte met de auto vertrekken zoals we al die jaren daarvoor
naar Frankrijk reden, of naar Berlijn. Om half twee in het zie-
kenhuisbed trachten te geraken. Aangezien de dagzaal om half
zes sloot, versluisden we later op de dag steevast naar de vaste
afdeling. Daar werd San een bed getoond, op de kamer of op
de gang. Door gaans moest er dan nog bloed in haar stromen,
of plaatjes; de hematologen passeerden haar en stelden altijd
veel belang in haar langgerekte dodengang. En andere patiën-
ten werden vrienden: zij genoten van haar dadendrang, haar
stralende ogen die nooit wilden opgeven. De akelig zwaarste
momenten waren als die vrienden dan plots op een dag niet
meer in hun kamer bleken te zijn, de strijd voor het bestaan
met de grootste tegenzin hadden moeten opgeven.
Sandra vond dat ze al vaak genoeg in een ziekenhuisbed lag, ze
weigerde bijgevolg onder alle omstandigheden om opgenomen te
worden in de kliniek. Ook wanneer haar immuniteit zo catastrofaal
laag gezakt was dat zelfs de minuscuulste microbe haar had kun-
nen doden, bleef ze hardnekkig kiezen voor haar eigen bed.
Haar frêle, kwetsbare aderen gedoogden enkel de ultraspecialisten
met hun naaldenbootje op de bijna doorwaadbare bloedpoelen.
Omdat ze het plaatsen van een centrale katheder meed uit immen-
se angst voor ontstekingen, doorstond ze vaak diverse prikken voor-
aleer de geschikte noodzakelijke bloedader kon worden doorboord.
Het verlies van elk perspectief kwelde haar het meest. Groot
organisator die ze was, regelaarster, planster van het extreem
bekwame soort: haar toekomst lag voortaan slechts een paar
uren verder. En dat ze voorzichtig moest zijn in de buurt van
mensen teneinde besmetting te vermijden, vond ze ondraag-
lijk: mensen waren haar voornaamste bron van leven, zij gaven
haar de onbedwingbare drive om door te gaan.
Zo boos kon ze zich maken over de mensen die uitstelden: bin-
nen tien jaar zal ik wel eens doen wat ik echt wil. Die waan van
het eeuwig leven trachtte ze eenieder uit het hoofd te praten.
Altijd en overal, in elk station, in elke schouwburg, lopen mensen
rond die in behandeling zijn voor kanker. Dat brengt meestal een
gebrekkig immuniteit met zich mee. Weinigen zijn zo dapper als
Sandra zich te ‘outen’ als kankerpatiënt en met een ridicuul, doch
toch wat mysterieus, mondmasker rond te lopen. Meermaals
trok een kindje de mama aan de mouw bij het ontwaren van
San en stelde de vraag luidop: wat scheelt die mevrouw? Ssst,
deed dan de brave mama gegeneerd, en San lachte dan zacht-
jes en zei tegen het kindje: “Ik ben een beetje ziekjes, maar het
is niet besmettelijk, jij kan het niet krijgen hoor”.

Een stamceltransplantatie is voor de CLL-patiënt het enige redmid-
del: je kan genezen. Alleen, er dient een geschikte donor te
bestaan, met een HLA (Human Leukocyte Antigen) dat compatibel
is met het HLA van de zieke. Miljoenen mensen hun genetisch
materiaal maakt deel uit van zo’n bank, wereldwijd georganiseerd,
maar niemand matcht met Sandra. Een gewone stamceltransplan-
tatie behoorde voor haar dus niet tot de mogelijkheden. Wel was
de navelstreng in opmars als voorziener van bruikbare cellen. De
tamelijk ongerepte cellen die bij een geboorte beschikbaar wor-
den, bieden perspectieven voor de donorlozen. Maar: in België
brandt dat onderzoek nog op een laag pitje, en een behandeling
in de VS kost zo’n half miljoen dollar. Vrienden toonden zich direct
bereid om via kunstveilingen, fuiven een deel van het bedrag bij-
een te sprokkelen, we bespraken ook de verkoop van ons huisje,
maar het doek viel toen de echtgenoot van onze Amerikaanse
vriendin Chaya, beheerder van een onwaarschijnlijk interessante
CLL-website die ons voortdurend voorzag van kostbare informatie,
onder perfecte omstandigheden getransplanteerd in de
Amerikaanse topkliniek Fred Hutchinson in Seattle, bezweek aan
de gevolgen van de transplant: de transplant op zich bleek gelukt,
PC was virtueel genezen, maar een longinfectie werd hem fataal.
In de loop der laatste jaren werd duidelijk dat geen medicijn Sandra
kon redden. Verscheidene ziektes hadden zich in tussentijd in haar
lichaam verzameld (lymfoom, myeloom), schoon verbroederd met
de leukemie. Combinatie therapieën allerhande met de nieuwste
snufjes op de markt hielpen haar dan verder maar vijlden gestaag
aan haar levenskwaliteit. Konden we aanvankelijk nog een reisje
maken, of sporten (San werd een fanatiek jogster), werkte ze aan-
vankelijk nog als moreel consulent, gestaag brokkelden de krachten
af en werd zij een van mondmasker voorzien meisje dat vooral nog
genoot van lekker eten en warmte van de vrienden, van lange
intense gesprekken over het raadsel van de dood.
De verpleegkundige met wie Sandra haar nakende euthanasie zou
bespreken, arriveerde op de dagzaal terwijl in Gent-Wevelgem een
Noor als eerste over de aankomststreep reed (een renner met een
grote toekomst, hoorden we de tv-commentator zeggen).
Anderhalve meter, zo hoog reikt de stapel internetprints die Sandra
tijdens haar ziektetijd verzamelde. Tot diep in de nacht bereisde ze,
dag aan dag, cyberspace: patiëntengetuigenissen, informatie over
nieuwe medicatie, trialresultaten, voortdurend breidde haar kennis
zich uit. Maar weinig heeft het allemaal uitgehaald. Extra maanden
ja van leven, maar een einde aan dat alles in mijn nu (en het hare
bestaat zelfs niet meer helaas). Wat overblijft: het besef dat als het
bestaan zo hard bevochten wordt en het verplichte afscheid zoveel
pijn morst, dat bestaan toch wel ontzaglijk mooi moet zijn en
geweldigst om voluit te dragen; wie wegviel vult de rest der dagen.
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“Zonder het technische aspect 

te onderschatten denk ik dat 

het luisteren en het inleven in de situatie 

van de dialysepatiënten even belangrijk 

zijn om de aanvaarding en zo 

de levenskwaliteit van de patiënt 

en zijn familie te verbeteren.”

GUY VAN GOMPEL

Corinne Assenheimer

moreel consulent Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, campus Middelheim

Kathleen Van Steenkiste

moreel consulent CMD Aalst

ALS JE NIEREN NIET GOED MEER FUNCTIONEREN, STAPELT HET

LICHAAM WATER EN AFVALSTOFFEN OP. OM TE OVERLEVEN

WORDT DIALYSE NOODZAKELIJK. BIJ HEMODIALYSE GEBEURT HET

ZUIVEREN VAN HET BLOED BUITEN HET LICHAAM, IN EEN KUNST-

NIER. HIERVOOR MOET DE PATIËNT DRIE MAAL PER WEEK, DRIE

TOT VIJF UUR, NAAR EEN DIALYSECENTRUM GAAN.

GUY VAN GOMPEL WERKT ALS HOOFDVERPLEEGKUNDIGE OP DE

DIENST ‘HEMODIALYSE’ VAN HET ZIEKENHUIS NETWERK ANT -

WERPEN, CAMPUS MIDDELHEIM. HIJ NEEMT ONS MEE OP ZIJN

WERKTERREIN, EEN TERREIN WAAR TECHNIEK EN MACHINES EEN

HOOFDROL SPELEN, MAAR OOK EEN TERREIN WAAR PERSONEEL OP

‘MENSENMAAT’ MET OOG, OOR EN ZORG AANWEZIG TRACHT TE ZIJN.

Hoe is het emotionele verloop van een dialysebehandeling?
Nierinsufficiëntie begint dikwijls met vage algemene klachten.
Omdat mensen vaak lang wachten om zich tot een arts te
wenden, is de patiënt dikwijls vrij ziek bij het starten van de
behandeling. Na enkele sessies verbetert dit soms spectacu-
lair. De euforie van de beterschap verdwijnt echter zodra de
patiënt beseft dat hij, om te overleven, blijvend drie keer per
week dialyse moet ondergaan. Hoewel dialyse pijnloos is,
zorgt het wel eens voor ongemak. Inname van medicatie,
dieet en vochtbeperking belasten de patiënt in zijn dagelijks
leven. Het transport van en naar het ziekenhuis neemt tijd in
beslag. Patiënten ervaren dit als tijdverlies. Continuïteit in de
behandeling is essentieel. Patiënten slaan best geen behande-
ling over. Ook feestdagen die op een dialysedag vallen blijven
bijgevolg ‘behandeldagen’. De impact op het sociale leven van
de meeste dialysepatiënten is groot. Soms worden ze mis-
noegd en ongelukkig door de vele uren die ze verplicht aan
hun behandeling moeten spenderen. Omdat genezing meest-
al uitgesloten is, kan je in eerste instantie weinig vooruitzich-
ten bieden. Onder steuning en begeleiding om het aanvaar-
dingsproces goed te laten verlopen, is nodig. Hoewel het uit-
zonderingen zijn, berusten sommige mensen beter in hun lot
en beschouwen ze dialyse soms als een ‘uitje’. Zij vinden het
prettig om ‘onder de mensen te zijn’.
Vaak wordt aan transplantatie gedacht als oplossing. Voor
transplantatie moet je over een uitstekende conditie beschik-
ken. Het zijn bijgevolg meestal de jongere mensen die in aan-
merking komen voor niertransplantatie. Het aantal donoren
blijft te klein om aan de vraag te voldoen. Slechts 5-10% van
onze patiënten kan getransplanteerd worden.

Hoe verloopt het contact met de dialysepatiënten?
Door de regelmatige contacten groeit er een band tussen
verplegend personeel en patiënten.
Wanneer je gedurende een aantal jaren dezelfde mensen
drie keer per week in behandeling hebt, ontstaat er een
zekere affiniteit. Uit professionele overwegingen moet je
toch een zekere afstand bewaren. De grootte van die
‘afstand’ bepaal je als verpleegkundige zelf.

Sociaal leven en dialyse?
Dialysepatiënten voelen zich gemakkelijk geïsoleerd. Door
hun dieet, door beperkingen inzake vochtinname en door de
behandelingen op zich verlopen hun sociale contacten vaak
moeilijker. Om dit isolement te helpen doorbreken, werd
binnen de dialyse-afdelingen van onze ziekenhuisgroep een

Zorgverlening 
in een hoogtechnologische setting, 
een zoektocht naar evenwicht?
Een gesprek met Guy Van Gompel
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patiëntenvereniging opgericht. Jaarlijks worden een mid-
week aan zee, daguitstappen en een kerstfeest georgani-
seerd. Tweejaarlijks maken we zelfs een buitenlandse reis.
Een dialysecentrum in de buurt van ons verblijf is uiteraard
een vereiste. Dankzij sponsoring kunnen we de vakanties en
activiteiten aan democratische prijzen aanbieden.

Is er ruimte voor psychologische ondersteuning van patiënten?
Dialyse wordt heel sterk met techniek geassocieerd. De psycho-
logische of psychosociale en emotionele dimensie worden
vaak op de achtergrond geplaatst. We proberen, binnen de tijd
waarover we beschikken, in te gaan op vragen of problemen.
Door de complexiteit van de behandeling en de administratie-
ve beslommeringen is het niet altijd mogelijk om alle patiën-
ten elke keer voldoende aandacht te geven. Dat is een frustra-
tie voor veel verpleegkundigen. Patiënten en familie hebben
vaak onrealistische verwachtingen. Ze verwachten dat tijdens
de dialysesessies hun ‘ziek-zijn’ opgelost wordt en dat ze ver-
volgens thuis ‘alles’ kunnen doen zoals vroeger. In hun visie
behoren de dialyse, samen met hun problemen, tot de zieken-
huiswereld. Het is een voortdurende taak om patiënten mee te
betrekken in hun behandeling en te motiveren om therapie-
trouw te zijn. Ook naar anderstaligen -ruim 15% van het tota-
le patiëntenaantal- doen we inspanningen. Een tolk is niet
altijd onmiddellijk beschikbaar. Daarom maken we gebruik van
een ‘heen- en weerschriftje’. Het is dikwijls de enige mogelij-
ke communicatievorm. We geven informatie, schrijven de pro-
blemen op en melden wat er zich tijdens de behandeling
afspeelt. De familie kan het geschrevene aan de patiënt over-
brengen, de vragen beantwoorden of problemen aanbrengen.
Vorig jaar startten we een ‘psychosociale werkgroep’. Verpleeg-
en zorgkundigen van deze werkgroep bevragen regelmatig de
achtergrond van de patiënt: ‘Is er thuishulp nodig?’, ‘Is er
ondersteuning nodig?’, ‘Is er voldoende op vang voor praktische
regelingen thuis?’. In overleg met artsen en sociaal verpleeg-
kundige wordt naar een aangepaste oplossing voor de proble-
men gezocht. Bij het polsen naar deze aspecten komen vaak
emoties aan de oppervlakte. Indien nodig worden een psycho-
loog of andere gespecialiseerde hulpverleners ingeschakeld.

Is er ook die ruimte voor het personeel?
Er werken hier veertig personeelsleden van verschillende
opleidingsniveaus. Ieder heeft zijn karakter, zijn achter-
grond. Je moet enerzijds over technische kunde beschikken,
anderzijds moet je het emotioneel aankunnen om steun aan
de patiënt te bieden. Er zijn verschillende werkgroepen

waar elk personeelslid zijn interesse en competentie kan
aanwenden om de behandeling te optimaliseren. Wat psy-
chologische of emotionele ondersteuning van het personeel
zelf betreft is er nog ruimte tot verbetering. De nieuw opge-
richte ‘psychosociale’ werkgroep kan hier in de toekomst
misschien ook werk van maken.

Wordt er gezocht naar een evenwicht tussen de wensen,
(culturele/religieuze) vragen en waarden van de patiënt,
en de noodwendigheden en organisatorische beperkin-
gen van de dienst?
In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden
met wensen van de patiënten. Anderstaligen kunnen,
indien zij het wensen, op hetzelfde tijdstip samen gedialy-
seerd worden. Patiënten hebben soms voorkeur om door
een bepaalde verpleegkundige verzorgd te worden. Met
wat diplomatie kan meestal wel duidelijk gemaakt worden
dat niet aan alle wensen voldaan kan worden.

Vragen dialysepatiënten soms om de behandeling te stoppen?
Sommige dialysepatiënten twijfelen over de zinvolheid van
de behandeling, maar het beëindigen van de behandeling is
een grote stap. Er zijn patiënten die jarenlang komen en tel-
kens weer herhalen dat ze willen stoppen. Eigenlijk uiten ze
hun onmacht. Ze willen aandacht krijgen en vooral de beves-
tiging dat ze het moeilijk hebben. Sommigen vragen directer
hoe lang het zal duren voor ze overlijden wanneer de dialyse
gestopt wordt. Eens je start, is het niet evident om te stoppen
met dialyse. Je weet dat je dan op korte termijn zal overlij-
den. De meeste mensen laten wel aanvoelen dat er voor hen
een grens aan het ‘behandelen’ is. Toch is het mijn ervaring
dat iedereen zijn grenzen gaandeweg verlegt. Blijkbaar is er
nog altijd iets om voor te gaan. Soms verwondert het mij hoe
veel verder sommigen hun grens verleggen. De jongste jaren
gebeurt het iets vaker dat mensen beslissen om te stoppen
omdat ze geen kwaliteit van leven meer ondervinden.
Wanneer een patiënt aangeeft te willen stoppen, informeren
we bij zijn omgeving (de huisarts, de verpleging ter plaatse,
de familie, het rusthuis) of zij eveneens met de vraag worden
geconfronteerd. In een multidisciplinair team wordt de vraag
besproken. Indien blijkt dat de vraag tot beëindiging duidelijk
aanwezig is, kan, volgens de wens van de patiënt, een opna-
me met het geven van palliatieve zorg geregeld worden.

Besluit?
Nierinsufficiëntie met afhankelijkheid van dialyse is een
ernstige emotionele en sociale belasting voor de patiënt en
zijn familie. Zonder het technische aspect te onderschatten
denk ik dat het luisteren en het inleven in de situatie van de
dialysepatiënten even belangrijk zijn om de aanvaarding en
zo de levenskwaliteit van de patiënt en zijn familie te ver-
beteren. In dit verband wil ik ook de vrijwilligers en consu-
lenten van welke overtuiging ook, die ons ondersteunen,
naar waarde schatten. In de multidisciplinaire aanpak van
de psychosociale problemen van onze patiënten hebben zij
ook een stem en verdienen zij ook een plaats.

september 2010 47

“De meeste mensen laten wel aanvoelen

dat er voor hen een grens aan 

het ‘behandelen’ is. Toch is het 

mijn ervaring dat iedereen 

zijn grenzen gaandeweg verlegt.”
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Hoe een mensenleven inpassen in een intakeformulier
Harry Buyl
moreel consulent Zorgbedrijf/OCMW Antwerpen

Ik kwam in contact met de man naar aanleiding van een verwarrend verslag
dat was opgemaakt bij de ‘intake’. Een aantal tegenstrijdigheden over de
manier van lichaamsbezorging na overlijden en zijn levensovertuiging maak-
te de hoofdverpleegkundige attent dat een verder gesprek nodig was. Zij
waarschuwde mij dat de man moeilijk tot een gesprek te verleiden was.
Hardhorigheid was een andere factor in de communicatie. Hij had met zijn volle
baard en haardos het uitzicht van clochard.
Ik ging naast hem zitten en stelde me aan meneer voor. Ik kreeg pas een reactie nadat
ik uitlegde dat er blijkbaar een misverstand was gelopen tijdens het gesprek en het invullen van de formulieren. Hij
vertelde dat de maatschappelijk assistente op een korte, zeer directe manier hem vragen had gesteld. Het ging in
de trant van: “Wat moet er met u gebeuren als ge dood bent?” Hij had zich er vanaf gemaakt door maar ‘ja’ te knik-
ken op de voorgestelde antwoorden.
Door meneer zijn verhaal over zijn leven te laten doen, waarbij ik de te stellen vragen inlaste in het verloop van het
gesprek, kreeg ik een heel ander beeld van de persoon die naast mij zat. Hij wilde helemaal geen kerkelijke dienst
bij zijn overlijden zoals initieel stond genoteerd. In plaats van een begraving naast zijn overleden echtgenote (???),
opteerde hij voor een crematie om er ‘komaf’ mee te maken. Zijn ervaringen als weesjongen, als legionair tijdens
Wereldoorlog II, als gekwetste en later krijgsgevangene in Duitsland, zijn verloving en latere huwelijk, vormden de
basis van zijn levenswijsheid. De afkeer van de kerk en zijn overtuiging dat er niets na dit leven te verwachten is,
verklaarde zijn atheïsme en zijn onverschilligheid over wat er met zijn lichaam na de dood gaat gebeuren.
In een poging om het leven van deze mens in te passen in het verplichte intakeformulier, is voorbijgegaan aan de
emoties, het holistische aspect van wie die mens is. Het ontwaarden van een mensenleven tot enkele kruisjes en
notities op een formulier is waarschijnlijk een gevolg van de informatisering van die zorg.
Alleen aandacht en tijd geven aan wie een persoon achter zijn façade is, heeft deze man de gelegenheid gegeven zich te
uiten. Hij heeft daarmee zijn eigenwaarde kunnen opkrikken omdat er iemand interesse had voor ‘wie’ hij eigenlijk wel was.
Daarom kom ik tot de volgende vraagstelling: ‘Hoe een formeel intakeformulier aanpassen aan het unieke wat een
mensenleven zeker is?’.

HARRY BUYL

Impasse
Linda Geeraerts
moreel consulent Zorgbedrijf/OCMW Antwerpen

Isabelle is 76, heeft een beroerte gehad en komt na een revalidatieperi-
ode in het ziekenhuis in het rvt wonen. Ze is opgewekt, levenslustig en
werkt goed mee in alle therapieën.
Zij vertelt me dat ze altijd veel plezier heeft gemaakt en van het leven heeft
geprofiteerd. Haar zus komt minstens één keer per week op bezoek en dan is
het altijd dolle pret. Toch ligt er ook een schaduw over Isabelles leven: ze heeft
een zoon die gescheiden is, vader van drie kinderen, met een alcoholprobleem.
Ze zegt me dat haar zoon “geregeld” op bezoek komt en dat ze medelijden heeft met hem. Met de verzorging en
de verpleging van de dienst heeft ze een hechte band. Isabelle voelt zich gerespecteerd in haar identiteit.
Ik kom te weten dat Isabelles zoon inderdaad ‘geregeld’ op bezoek komt, namelijk als het zakgeld wordt bedeeld! Dan geeft
zijn moeder hem al haar zakgeld af, want ze beweert, aan de verpleging en aan mij, zelf geen extra’s nodig te hebben.
Isabelle wil haar lichaam aan de wetenschap schenken na haar dood. Ze vindt dat een nobele humanistische daad
waar ze nog mensen mee kan helpen. Toch vraag ik of ze het misschien OOK doet om haar zoon te ontslaan van begra-
feniskosten en ik zie haar schrikken. Dat klopt. Ik informeer haar dat ze zeker de aanvraag mag doen, maar dat sowie-
so de kosten achteraf naar haar zoon, of familie indien hij onvermogend zou zijn, zullen komen. Toch zet ze door.
Een jaar later lijkt ze alles op te geven: ze is nors en in zichzelf gekeerd, ze eet minder en minder, blijft op haar
kamer en praat nauwelijks met wie dan ook.
Daarom kan ik mijn ogen niet geloven bij haar reactie op de zeer pertinente vraag die ik haar stel “Isabelle, ben jij
jezelf aan het uithongeren omdat je dood wil?” en ze knikt heel stellig NEE!
Ten einde raad doe ik haar het voorstel waaraan ik me houd tot ik op reis vertrek: ik kom elke week KORT langs en
zij geeft aan of ze wil dat ik blijf of niet, ze hoeft niet te praten en ik ook niet. Dat vindt ze prima. Soms zit ik gewoon
10 minuten naast haar te zwijgen en andere keren zegt ze enkele woorden of vraagt ze hoe het met me gaat en
dan vertel ik wat. De laatste keer deed ze gewoon teken van ga maar weg, nu niet. Als ik terugkeer uit vakantie,
vertelt de verpleging mij dat Isabelle enkele dagen voordien is gestorven.

LINDA GEERAERTS



“Zorg kent grenzen. De zorg
voor de ander wordt be -
grensd door de zorg voor
jezelf en door je trouw aan
het vrijzinnig humanisme.” 

“Wij staan open voor wat men-
sen willen. Wij gaan wel interfe-

reren in praktische zaken en hen op
bepaalde aspecten wijzen en helpen, maar

ze krijgen de plechtigheid die ze zelf wensen.”

“Mensen zijn nog altijd niet goed vertrouwd met het
verschil tussen een burgerlijke en een vrijzinnige
plechtigheid. Het is een taak van de georganiseerde
vrijzinnigheid om met dit onderscheid meer naar bui-
ten te treden en expliciet te duiden. We moeten de
mensen duidelijk maken waarvoor wij staan.”

“Bij een huwelijk krijg je veelal met jonge mensen te
maken. Ik kan begrijpen dat zij nog niet echt wakker
liggen van hun filosofische overtuiging en dat zij nog
zoekend zijn. Ze moeten zich wel bewust zijn van het
feit dat zij zich wenden tot een organisatie die de vrij-
zinnigheid uitdraagt en dat dit element naar voor
komt in de plechtigheid.”

“Normaal gezien kan in een vrijzinnige plechtigheid
alles wat met vrijzinnigheid te maken heeft. Dat wil
zeggen dat er teksten kunnen worden gebracht door
andere mensen, dat er keuzevrijheid van muziek is,
dat er een bloemetje op de kist kan worden gelegd…”

“Onze opstelling, onze waarden voor om het even welke
plechtigheid zijn dezelfde. Het grote verschil is natuurlijk
dat je voor een huwelijksplechtigheid veel meer voorbe-
reidingstijd hebt en dat je het koppel, via de diverse
gesprekken, beter leert kennen. Van bij het eerste
gesprek benadruk ik dat het gaat over waarden en zin -
geving, dat het de bedoeling is dat zij nadenken over een
aantal zaken. Via gerichte vragen zoals ‘Wat zijn de waar-
den die jullie willen waarmaken tijdens jullie huwelijk,
apart en gezamenlijk?’ ontdek ik voor welke waarden het
koppel staat en kan ik eruit afleiden dat het wel echt om
een vrijzinnig-humanistische plechtigheid gaat.

Vrijzinnig-humanistische 
plechtigheden

Een rondetafelgesprek met Daniëlle, Freia, Ginette, Luciënne, Maaike,
Peggy, Sonja, Suzanne en Ward
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Vrijzinnige 
kleur en 
grenzen

“De eerste vorm van zorg die we
geven, is dat nabestaanden
hun verhaal kunnen vertellen.”

“Ik had deze morgen een
gesprek met een weduwe en

haar zoon. Die vrouw was com-
pleet onder de indruk van het gebeu-

ren. Zij vertelde honderd uit en ik liet haar
gewoon heel rustig uitpraten. Nadien werd ze heel rustig.
Ik denk dat dit eigenlijk een eerste vorm van nazorg is,
namelijk de mensen hun verhaal laten vertellen.”

“Mensen zijn heel dankbaar omdat je eerst en vooral luis-
tert naar wat zij te vertellen hebben en dat is onze grote
sterkte. Het is ook een eerste stap in de rouwverwerking.“

“Je moet voorzichtig omspringen met emoties. Je kunt
dusdanig emoties losweken zodat mensen eronder
door gaan.”

“Ik weet dat veel mensen na een gesprek altijd heel
dankbaar zijn. Ik herinner mij veel gesprekken in func-
tie van afscheidsplechtigheden waar mensen nadien
zeggen: ‘Wat je nu al gedaan hebt, is eigenlijk al zo
veel’. Dus ik denk dat onze gesprekken op zich al een
heel belangrijk gegeven zijn.”

Corinne Assenheimer

moreel consulent Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, campus Middelheim

Kathleen Van Steenkiste

moreel consulent CMD Aalst

Zorg geven, 
tijd geven aan 
nabestaanden

MENSEN DIE OP VRIJZINNIG-HUMANISTISCHE WIJZE WILLEN STILSTAAN BIJ

BELANGRIJKE ‘SCHARNIERMOMENTEN’ IN HUN LEVEN (ZOALS EEN

GEBOORTE, RELATIEVORMING, OVERLIJDEN), KUNNEN EEN BEROEP DOEN

OP DE MEDEWERKERS VAN EEN CENTRUM MORELE DIENSTVERLENING.

IN OOST-VLAANDEREN GEBEURT DIT IN SAMENWERKING EN SAMEN-

SPRAAK MET VRIJWILLIGE MEDEWERKERS, VERZAMELD IN FENIKS VZW.

HET ‘VERZORGEN’ VAN EEN PLECHTIGHEID WORDT DOOR DE MEDEWER-

KERS BEGREPEN ALS EEN VORM VAN ‘ZORGEN’, DIE START VAN BIJ HET

EERSTE CONTACT MET DE BETROKKEN FAMILIES.

OM HET FIJNE VAN DIT ZORGEN TE WETEN TE KOMEN, HEBBEN WE NEGEN

VRIJWILLIGE EN PROFESSIONELE MEDEWERKERS ROND DE TAFEL GEZET EN

HEN AAN HET WOORD GELATEN OVER VERSCHILLENDE ‘ZORGASPECTEN’.



“We hebben er ook oog voor dat de praktische aspec-
ten van een plechtigheid correct zouden verlopen.
Mensen hebben op zo’n moment al genoeg aan hun
hoofd en kunnen die zorgen best missen.”

“Bij een afscheidsplechtigheid zijn de mensen soms
benieuwd naar de manier waarop alles er zal staan,
de bloemen en zo. Dan ga ik voor de plechtigheid met
hen mee kijken zodat ze met hun eigen ogen kunnen
zien dat alles in orde is en ze gerust zijn.”

“Een waarde die niet direct
binnen de zorg past, is de
professionaliteit waarmee
ieder van ons te werk gaat.

Het verzorgen van plechtig-
heden is een gratis dienstver-

lening en is hoofdzakelijk geba-
seerd op vrijwilligers. Het is niet

evident dat een dergelijke organisatie een
groot professioneel karakter heeft in de omgang met
mensen. Deze waarde mag zeker niet worden onder-
schat.”

“‘Kosteloos’ is blijkbaar een
belangrijke waarde en een
element van de zorg.”

“Ik voel mij daar heel erg
thuis in omdat we in een

maatschappij leven waarin geld
een heel grote rol speelt. Het voelt

voor mij heel fijn om daar buiten te staan.”

“Ik word zeer goed gesteund
door mijn ‘coach’. Ze voelt
aan wanneer het een beet-
je te zwaar wordt. Als ik
zelf verdriet heb, dan hoef

ik niet te spreken tijdens
afscheidsplechtigheden. Je

kunt een ‘time-out’ krijgen.”

“Regelmatig worden wij uitgenodigd voor intervi-
siemomenten waar we ervaringen uitwisselen.
Daar pik je dingen van elkaar op en dat is erg
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“Mensen hebben de complete
vrijheid om te kiezen wat ze
vertellen en wat ze al dan niet
in de plechtigheid willen.
Inzake de vragen ‘Mag ik dat

wel doen?’, ‘Is dat geoorloofd?’,
‘Is dat gangbaar of niet?’ moet je

steeds benadrukken dat zij de enigen
zijn die beslissen. Het is cruciaal dat je

duidelijk stelt ‘Het is uw beslissing/de beslissing van
de familie, die hier telt.’.”

“Het is belangrijk dat je een
vertrouwensband opbouwt. Ik
vraag altijd eerlijk de situatie
toe te lichten, zodat ik tijdens
een plechtigheid geen dingen

zeg of doe die verkeerd kun-
nen uitpakken. Eerlijkheid van

beide kanten is een heel belangrij-
ke waarde.”

“Ik denk dat wij een relatie opbouwen, een relatie van
vertrouwen en eerlijkheid, op basis van gelijkwaardig-
heid. Het is een heel belangrijk punt dat mensen
eigenlijk via zo’n plechtigheid leren om zelf de verant-
woordelijkheid van hun leven in handen te nemen.
Uiteindelijk beslissen zij welke soort plechtigheid ze
willen en in feite staan wij te hunner beschikking om
de plechtigheid te vormen zoals zij deze wensen.”

“Tijdens het gesprek, ben je
echt wie je bent. Ook dat is een
waarde en het is voor mij heel
belangrijk dat ik kan zijn wie ik
ben en dat ik dat ook mag zeg-

gen.”

“Een kort gesprek net voor de
plechtigheid kan voor de fami-
lie vaak heel deugddoend zijn.
Dat is eveneens een deel van
onze zorg. Ook mensen die ver-
der van het gebeuren afstaan,

hebben soms behoefte om nog
iets te zeggen.”

Zelf-
beschikking

Vertrouwen, 
eerlijkheid 
en openheid

Authenticiteit

Zorg 
tijdens 
de plechtigheid

Profes-
sionaliteit

Laag-
drempelig, 
gelijkwaardig-
heid

Zorg 
vanuit 
de organisatie
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“Ik voel mij goed als ik iets
kan betekenen voor men-
sen, die je achteraf de
feedback geven dat je iets

voor ze hebt gedaan. In mijn
professioneel leven brengen

mensen dat zelden tot uiting.”

“Ik had al plechtigheden van Feniks meegemaakt. Ik
voelde me aangetrokken en wilde die ook verzorgen.
Ik wilde ook mijn vrije tijd zinvol invullen. De feedback
die je terugkrijgt is hartverwarmend. De combinatie
van iets betekenen voor anderen en het zinvol invul-
len van vrije tijd is een belangrijke drijfveer.

“Ik doe het zeer graag en voornamelijk om mijn brein aan
het werk te houden. Ik moet nadenken en zonder fouten
schrijven. Als ik dat niet meer doe, dan begin ik te vergeten.

belangrijk. Ook de bijscholingen die ons worden
aangeboden zijn kwalitatief erg goed en dragen bij
tot een optimale werking. Ik voel me daar uitste-
kend bij.”

“Ze geven ons altijd de indruk dat we hier thuis zijn en
ze ontvangen ons ook op die manier.”

“Mentaal is het erg belangrijk dat we goed worden
verzorgd, dat we het gevoel hebben dat we welkom
zijn.”

“De mensen die meewerken zijn begaan met elkaar.
Er wordt geïnformeerd naar elkaar en wanneer je een
tijdje afhaakt, krijg je gegarandeerd een telefoontje of
een kaartje. De warmte van de mensen en de atten-
ties worden erg geapprecieerd. Ook humor wordt fel
gesmaakt.”

Motieven

september 2010 51

V.L.N.R.: MAAIKE, WARD, SUZANNE, SONJA, LUCIËNNE, PEGGY, FREIA, GINETTE EN DANIËLLE



Naar een humanistische ethiek

van de zorg

Het belang van de macrodimensie 
van zorgvoorzieningen

Zorg- of hulpverleningsethiek wordt nogal automatisch met-
een geassocieerd met de relatie tussen zorgverlener en hulp-
vrager, in het ‘colloque singulier’ van de interindividuele
zorg relatie. Dat is voorbijgaan aan de vraag hoe zorgverle-
ning maatschappelijk is georganiseerd en dat is wel degelijk
een ethische vraag. Hoe zijn zorgvoorzieningen gestructu-
reerd op maatschappelijk vlak? Zijn zij rechtvaardig verdeeld?
Zijn zij efficiënt verdeeld (men denke aan het hospitalocen-
trisme -en de dominantie van de katholieke Caritas-zuil hier-
in- dat zo kenmerkend is voor de medische en psychiatrische
zorg)? Is de verhouding tussen het aantal hulpvragen in een
bepaald domein proportioneel met het (kwantitatief) belang
ervan? Hoeveel wordt er uitgegeven voor hart- en vaatziek-
ten, voor kanker, voor tandheelkunde, voor kinesitherapie,
voor psychotherapie? Welke hulpvragen worden als legitiem
erkend en welke niet (cfr. de discussie over alternatieve
geneeswijzen)? Welke zorgvoorzieningen worden gesubsidi-
eerd en welke niet? Het is enkel wanneer we zicht krijgen op
de macrosociale allocatie van zorgvoorzieningen -eerstelijns -
hulp, gespecialiseerde hulp, medische, psychische of sociale
hulp- in onze samenleving dat we zicht kunnen krijgen op de
preciese plaats van het zorgvrager-hulpverlenercontact.
Hulpverlening verschijnt niet ‘ex nihilo’: we zullen de bakker
niet onder de hulpverleners klasseren, maar in sommige lan-
den met hongersnood is dit misschien wel het geval. En dan
zijn er de grote verschillen tussen hulpverlenende instanties,
waarbij ‘het medisch model’ de toon aangeeft. Dat kleurt af
op de manier waarop hulpverlening wordt gepercipieerd en
is georganiseerd volgens bepaalde principes. Die zijn hele-
maal anders gestructureerd in de medische sector, de psy-
chologische sector, het welzijnswerk. Andere intakecriteria,
andere financiering, andere werkvormen, andere manieren
van terugbetaling (indien al).

Daaraan gekoppeld is er de vraag naar de codering van
hulpvragen. Niet alleen zijn er ‘legitieme’ (medische), ‘legi-
timeerbare’ (psychotherapie) en ‘illegitieme’ (handopleg-
ging) vormen van hulp, maar bovendien is de relatie tussen
wat een hulpvrager en een hulpverstrekker als ‘hulp’ ziet,
niet eenduidig. Eenzelfde vraag zal een andere therapie met
zich brengen wanneer zij gesteld wordt in een medische,
een psychologische of in een welzijnssetting. Men denke
hierbij alleen maar aan (seksuele) kindermishandeling,

Koen Raes

Universiteit Gent
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zal een vuilnisman niet meteen als een zorgverstrekker
benaderen en toch is diens bijdrage tot de volksgezondheid
van niet minder belang dan die van de arts (in Napels bra-
ken er vorig jaar allerlei ziektes uit doordat de huisvuilopha-
ling het enkele maanden liet afweten). Die collectieve
dimensie wordt al te makkelijk over het hoofd gezien, ter-
wijl zij met name voor de derde wereld van primordiaal
belang is. Met alle respect voor Artsen Zonder Grenzen,
maar wellicht zou de bevolking aldaar meer geholpen zijn
door ‘drinkbaar water-voorzieners’ en ‘rioleerders-’ zonder
grenzen… In dezelfde zin kan men vandaag de vraag
opwerpen of werken aan een beter -gezonder- milieu niet
meer zoden aan de dijk zou brengen dan het alsmaar meer
op de markt brengen van (psycho)-farmaceutica om ons
tegen allerlei ongezonde milieufactoren -zowel sociale als
fysische- te beschermen. De vigerende hulpverlening is al te
vaak ‘cliënt-centered’ en niet ‘context-centered’.

stress, suicidepogingen of aan de alcohol- en drugsproble-
matiek. Natuurlijk bestaat er een heel systeem van ‘door-
verwijzingen’, maar die zijn niet verplicht. Een hulpvrager
die bij een arts aanklopt maakt grote kans dat zijn probleem
zal worden gemedicaliseerd. Mocht hij een welzijnswerk-
voorziening binnentreden, dan worden wellicht de psycho-
sociale aspecten van zijn hulpvraag meer in de verf gezet.

Dimensies van zorg

Vanuit ethisch perspectief hebben zorgpraktijken steeds twee
dimensies: een consequentialistische en een deontologische.
De eerste dimensie verwijst naar de doeleinden van de the-
rapie: wat wil men precies bereiken? De tweede dimensie
verwijst naar de relatie tussen zorgverlener en hulpvrager: op
welke manier kan/mag men met elkaar omgaan. Vaak bot-
sen beide dimensies met elkaar, bijvoorbeeld wanneer een
heel ‘efficiënte’ therapie strijdig is met het respect voor de
belangen of preferenties van de hulpvrager.

Hulpvragen werpen op hun beurt altijd drie vragen op. De
axiologische vraag (‘Welke waarden zijn hier in het
geding?’), de etiologische vraag (‘Wat zijn de oorzaken voor
het sub-optimaal functioneren van die specifieke hulpvra-
ger?’) en de therapeutische vraag (‘Hoe kunnen we hieraan
iets verhelpen?’). Deze vragen zijn met elkaar verweven,
maar kunnen in een zorgcontext niet altijd op elkaar worden
betrokken. De oorzaak dat een patiënt betrokken wordt in
een verkeersongeval kan bestaan uit een verkeerde ver-
keerssignalisatie, maar daar kan de arts niets aan verhel-
pen. Net zomin als aan de oorzaken van stress, depressie of
van suicide. Dat leidt vaak tot het ‘Kurieren am Symptom’
en daar situeert zich ook de ‘machteloosheid’ van de hulp-
verlening; zij komt vaak te laat. De belangrijkste vroegtijdi-
ge -en vermijdbare- doodsoorzaken in Vlaanderen (ver-
keersongevallen, suïcide, longkanker, hartaanvallen…) heb-
ben etiologisch weinig met ‘hulpverlening’ te maken, maar
vergen politiek-agogische -preventieve- initiatieven, want
zij zijn gekoppeld aan onze levensstijl.

Men vergeet het al eens, maar de belangrijkste schreden in
het verbeteren van de -fysieke en psychische- gezondheid
van de bevolking werden niet gezet door ‘hulpverleners’,
maar wel door mensen die zorgden voor meer hygiëne
(badhuizen), drinkbaar water, rioleringen, huisvuilophaling,
betere huisvesting en betere arbeidsomstandigheden. Men
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Patiëntenrechten

De wet op de patiënrechten van juli 2002 houdt weinig reke-
ning met die macrosociale dimensies van ‘keuzen in de zorg’.
Niettemin is het een goede wet omdat hij een aantal funda-
mentele beginselen in de relatie tussen zorgverstrekker en
hulpvrager een juridisch fundament geeft en dan met name
de vereiste dat iedere vorm van hulpverlening moet stoelen
op de geïnformeerde instemming van de hulpvrager. Aldus
werd eindelijk komaf gemaakt met het ‘medisch paternalis-
me’ dat zo welig tierde in de medische hulpverlening.

De vereiste van ‘informed consent’ in de wet op de patiën-
tenrechten stoelt op een verzameling ethische waarden en
normen, en mag in die zin rustig een humanistische wet
worden genoemd, die iedere vorm van paternalisme uitsluit
en de autonomie van de hulpvrager vooropstelt. Ook indien
die autonomie niet volmaakt is, dan toch moet zoveel als
mogelijk worden betracht de hulpvrager als een autonoom
wezen te bejegenen. Uitgangspunt is het respect voor de
eigen(gereid)heid van de hulpvrager, die aan geen enkele
vorm van dwangbehandeling mag worden onderworpen.

Hulpverlening moet op de instemming van de betrokkene
zijn gebaseerd, met andere woorden op vrijwilligheid. Maar
die instemming zou in een intrinsiek ongelijke relatie tussen
een expert en een leek betekenisloos zijn, indien die leek
niet grondig zou zijn geïnformeerd over de diagnose, de
prognose bij niet-behandeling, de voorgestelde therapie en
al haar consequenties en de eventueel andere mogelijke
behandelingsmethoden, maar ook bijvoorbeeld over de
financiële implicaties. De hulpvrager heeft bovendien recht
op een ‘second opinion’, want uiteindelijk blijft hij anders
overgeleverd aan de mening van één persoon, terwijl hulp-
verleningspraktijken wezenlijk pluralistisch zijn en niet alle
behandelingsmethoden ‘evidence based’ zijn, gebaseerd op
een ruime consensus binnen het specifieke hulpverlenings-
domein. Het recht op informatie zou bovendien een lege
doos blijven indien de hulpverlener niet alle inspanningen
zou doen om het ‘expertenjargon’ in klare taal naar de hulp-
vrager te vertalen (men denke hierbij bijvoorbeeld aan het
probleem van de vaak onleesbare bijsluiters bij medicijnen).
Een loutere instemming volstaat dus niet; het moet duide-
lijk zijn dat de hulpvrager de informatie ook ‘begrijpt’, zowel
voor wat betreft de diagnose, de voorgestelde ingreep zelf,
de eraan verbonden risico’s en de verdere consequenties.
Weten of iemand iets ook werkelijk ‘begrepen heeft’ zal
altijd een moeilijke klus blijven, maar toch is die voorwaar-
de essentieel als uitdrukking van het respect dat de hulpver-
lener aan de hulpvrager verschuldigd is. ‘Vulgarisatie’ – niet
te verwarren met ‘simplificatie’ – is een vaardigheid waar-
aan vandaag de dag in de meeste opleidingen voor hulpver-
leners al te weinig aandacht wordt besteed en dit in een tijd
waarin de wetenschappelijke vooruitgang zulks des te meer
noodzakelijk maakt. ‘Wetenschapsvoorlichting’ is, zeker in
de sector van de hulpverlening, een ‘must’.

Het zelfbeslissingsrecht is van cruciaal belang in een huma-
nistische benadering van zorgverlening. Ook indien er een
spanningsveld bestaat -en dat is vaak het geval- tussen wat
de subjectieve voorkeuren zijn van de hulpvrager en wat de
hulpverlener als diens objectieve nood percipieert, zal de
voorrang moeten worden gegeven -na het geven van alle
relevante informatie- aan de voorkeuren van de hulpvrager
(al behoudt de hulpverlener altijd het recht om in dergelijk
geval door te verwijzen, want ook hij kan niet gedwongen 

worden een therapie uit te voeren waar hij niet achter
staat). Natuurlijk speelt hier de vereiste van ‘competentie’
een rol; is de hulpvrager wel (nog) in staat om over zijn
(fysieke of psychische) gezondheidstoestand te oordelen?
Ook hier is het onmogelijk een zwart-witmodel te genere-
ren, omdat competentie een containerbegrip is. Iemand kan
wel degelijk nog competent zijn op het ene vlak (bijvoor-
beeld in welk, ideologisch gekleurd, ziekenhuis hij wenst te
worden behandeld) en minder competent op het andere
vlak (bijvoorbeeld welke therapie het meest aangewezen
is). Maar het uitgangspunt -hoe contrafactisch ook- moet
toch zijn dat men ervan uitgaat dat de hulpvrager compe-
tent is en niet voortdurend -met name in psychiatrische set-
tings- aan ‘competentietests’ wordt onderworpen, alvorens
met zijn mening rekening gehouden wordt (‘Indien U het
met mij eens bent, beschouw ik U als competent, in de
andere geval als incompetent.’). In de context van euthana-
sie en palliatieve zorg is dat van groot belang, omdat al te
makkelijk de ‘incompetentie’ van de hulpvrager wordt
opgeworpen om met diens verlangens geen rekening te
houden.

Zorgzaamheid

Een humanistische zorgethiek vergt echter niet alleen een
respect voor ‘rechten’, maar ook een sterk inlevingsvermo-
gen van de hulpverlener. Dat is de grondslag van de ethiek
van het ‘caring’ en ‘sharing’. Een zorgzaamheidsethiek vergt
van de hulpverlener dat hij oog heeft voor de zorgen die
iemand nodig heeft en niet onverschillig maar ‘betrokken’ is.
Hij moet bereid zijn zorg op te nemen en een passend ant-



woord te vinden voor de vastgestelde vraag/nood aan zorg.
Dat moet hij concretiseren in een zorgtraject, waarin de par-
ticipatie van de hulpvrager een wezenlijk bestanddeel vormt,
niet in het minst omdat vertrouwen in een behandeling een
cruciale factor is in het welslagen van de behandeling. En ten
slotte wordt van de hulpvrager vereist dat hij die zorg ook als
zorg erkent, dat hij de ervaring heeft ‘werkelijk geholpen te
worden’. Dat wil zeker niet zeggen dat een hulpverlener in
zijn leven voortdurend met de zorgvragen van zijn patiënt in
zijn hoofd moet zitten. Ook hij heeft recht op een privéleven,
het recht om zijn/haar ‘jas’ even aan de kapstok te hangen,
na een dag hard labeur met bijvoorbeeld kankerpatienten of
terminaal zieken. Anders dreigt hij/zij ten onder te gaan aan
overbezorgdheid en stress, het welbekende ‘posttraumati-
sche stresssyndroom’. Hulp verlening is een veeleisende acti-
viteit, die vaak tot vroegtijdige ‘burn-outs’ leidt. In die zin is
het ook belangrijk om te voorzien in ‘hulpverlening aan hulp-
verleners’ (waar in ons land volstrekt geen traditie bestaat),
want het voortdurende contact met de lijdende mens is niet
evident en kan leiden tot ofwel een al te sterk inlevingsver-
mogen (‘Ik slaap er niet van.’) ofwel tot cynisme en indiffe-
rentisme (het zogenaamde ‘Mash-syndroom’; ‘Het kan me
allemaal niks meer schelen.’).

De zorgethiek gaat uit van een ander mens- en maatschap-
pijbeeld dan de klassieke rechtenethiek, al zijn ze zeker niet
tegengesteld aan elkaar. Waar een rechtenethiek de nadruk
legt op de autonomie van de hulpvrager en dus op zijn zelf-
beslissingsrecht (de klassiek-Griekse ‘ethical push’), kijkt
een zorgethiek meer naar de relaties waarin mensen zijn
ingebed en waarin ze verantwoordelijkheid opnemen voor
elkaar (de joods-christelijke ‘ethical pull’) en ‘betrokken-
heid’ manifesteren. Lange tijd kreeg die zorgethiek vooral
een paternalistische invulling op grond van de ‘caritasge-
dachte’. Maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Zij
kan evenzogoed worden ontwikkeld vanuit een egalitaris-
tisch perspectief waarin waarden als medemenselijkheid,
vertrouwen, deelachtigheid en verantwoordelijkheid voor-
opstaan. Dat is de invulling die er vandaag door hedendaag-
se feministen aan wordt gegeven. ‘Rechten’ zijn belangrijk,
maar leiden niet automatisch tot een vertrouwensrelatie
tussen hulpvrager en zorgverstrekker, en precies dat ver-
trouwen is cruciaal voor een adequate hulpverlening.
‘Rechten’ brengen, hoe belangrijk ook, het gevaar met zich
dat men de hulpvrager een verantwoordelijkheid toeschrijft
die hij niet aankan en dat de intrinsiek ongelijke verhouding
tussen de hulpverlener-expert en de hulpvrager onderge-
sneeuwd raakt. Dat kan leiden tot een verregaande ‘con-
tractualisering’ van de zorgverstrekking -zoals in de
Verenigde Staten het geval is- en waarbij de ‘cliënt’ mede-
verantwoordelijk gesteld wordt voor het al of niet welslagen
van een therapie, omdat hij toch zijn ‘informed consent’
gegeven heeft. Natuurlijk is er altijd wel verantwoordelijk-
heid van de hulpvrager -die verschilt al naargelang de the-
rapie-, maar dat mag er niet toe leiden dat de grotere ver-
antwoordelijkheid van de expert wordt veronachtzaamd.

Een al te sterke nadruk op een ‘rechtendiscours’ kan
bovendien leiden tot een ‘defensieve zorgverstrekking’
waarbij de hulpverlener allerlei onnodige ingrepen ver-
richt om later toch niet te worden beticht van nalatig-
heid. De dreiging van een mogelijke schadevergoeding
overschaduwt hierbij de zorgrelatie. In dergelijke situa-
ties is iedere vorm van vertrouwen zoek. ‘Defensieve
zorgverstrekking’ is dure, maar zeker geen adequate
hulpverlening: men heeft meer aandacht voor de verze-
kering van risico’s dan voor de zorg aan de hulpbehoe-
vende.

De moeilijke oefening bestaat er dus in om patiënten-
rechten, als uitdrukking van het respect tegenover de
hulpvrager te laten sporen met het vereiste vertrouwen
zonder hetwelk geen degelijke hulpverlening mogelijk
is. Daarin situeert zich de kern van een humanistische
benadering van de zorg.

Voor een grondiger behandeling van bovenstaande themata zie:
Ethisch(e) Zorgen. Filosofie en Ethiek van de Zorg en
de Hulpverlening
Gily Coene & Koen Raes 
2008, Gent, Academia Press, 233 p.
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