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Onze naam is Eleos. Dat is het Nieuw Testamentisch Griekse

woord voor barmhartigheid. Kunt u aangeven wat volgens u het

wezen van barmhartigheid is?

“Het theologische antwoord op die vraag is dat er een relatie is tussen

hoe God zich over de mensen ontfermt en de mensen zich vervolgens,

in het spoor van God, over elkaar ontfermen. Dit werkwoord geeft aan

dat er sprake is van nood en behoeftigheid. De ene partij redt het alleen

niet en de andere partij komt, liefdevol, te hulp. Enkel en alleen voor

zover het met liefde gebeurt, is dat te hulp komen niet vernederend.

Hier begint het te wringen, want onze tijd drijft op het ethos van

gelijkheid en daarin past dit type afhankelijkheid niet. We hebben grote

moeite met ongelijkheid, we zijn allergisch geworden voor asymmetri-

sche verhoudingen tussen mensen - en misschien zelfs wel tussen de

mens en God. Daar is overigens wel een gegronde reden voor, want

degenen die tot een halve eeuw geleden afhankelijk waren van de liefda-

digheid hebben dat vaak als betuttelend en vernederend ervaren. De

ethische uitdaging is volgens mij aan de ene kant om barmhartig te zijn

zonder de ander neer te drukken en jezelf te verheffen, en om open te

staan voor wat de ander aan jou te geven heeft. Er ligt denk ik ook een

ethische uitdaging aan de kant van de ontvanger van barmhartigheid, al

is dat tot op heden weinig doordacht. Die uitdaging is het gracieus aan-

vaarden van hulp en steun, in de wetenschap dat je het zonder de ander

niet redt, maar met behoud van zelfrespect.”

U schrijft in uw lezing ‘De hemel van Nederland’ dat barmhar-

tigheid de structuur van de zorg is. Wat bedoelt u daarmee? 

“Mijn antwoord knip ik in tweeën. Ten eerste gaat het over een kritiek

op het marktdenken in de zorg, waardoor een regime aan het ontstaan is

dat ontmenselijkend werkt, omdat het de dynamiek van de mens die

voor de ander een medemens is onderuit haalt. Op die dynamiek drijft

heel ons leven en samenleven, maar onze maatschappij is zo geïndivi -

dualiseerd, dat we dat aan het vergeten zijn. Niemand komt uit zichzelf

voort en zou zijn blijven leven zonder de zorg van de ander.

Marktwerking drijft echter puur op de wet van vraag en aanbod. Dit

wordt nu toegepast op het geven en krijgen van zorg. De gedachte is

dan dat de een zorg inkoopt bij de ander, een contractuele economische

ruil. Onder invloed van marktwerking zijn we gaan doen of zorg afne-

men een kwestie is van een contract sluiten tussen twee gelijke partijen.

Maar dan miskennen we de asymmetrie die eigen is aan de zorgsituatie.

Geopereerd moeten worden, om maar eens wat te noemen, of een che-

mokuur ondergaan is doorgaans niet iets waar je voor ‘kiest’. Hooguit

besluit je ertoe omdat het de minst slechte van andere slechte opties is.

De taal van kiezen en consumeren verhult die naakte realiteit en zet

heel ons denken over zorg op het verkeerde been. 

In dit ruilmodel worden wezenlijke zaken aan het zicht onttrokken. De

reëel bestaande ongelijkheid wordt verdoezeld en de machtspositie van

professionals verhuld. Het marktmodel verdoezelt ook dat alle mensen

zorgbehoevende wezens zijn, en zorg geven en krijgen een kenmerk is
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“Zorg geven en krijgen is een kenmerk

van heel de menselijke conditie

en niet alleen van zwakken en zieken.”
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Expertise

“Mijn onderzoek gaat over de ethische vraag hoe menselijke waar-

digheid in het sociale domein van professioneel zorg verlenen (en

ontvangen) normatief kan fungeren als een bindende waarde voor

mensen met pluriforme achtergronden en in uiteenlopende situa-

ties. De onderzoeksvraag is ook of vanuit christelijk oogpunt,

menswaardigheid geen complement behoeft van de notie ‘menslie-

vendheid’.
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“Door marktdenken ontstaat een

regime dat ontmenselijkend werkt.”
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van heel de menselijke conditie en niet alleen van zwakken en zieken.

Verder maakt het ruilmodel van de markt onzichtbaar dat de degenen

die zorg ontvangen zelf een bron zijn van iets te geven hebben.

Zorgontvangers zijn geregeld een bron van vreugde voor de professio-

nals die voor hen zorgen. Ze schenken van alles: een blik, een glimlach,

een woord van dank of een leuke kaart. Als je goed luistert naar wat

professionals zelf zeggen, dan zit hun arbeidsvreugde niet alleen maar

in het salaris en wat ze vaktechnisch goed kunnen, al is dat zeker van

belang. Het zit ook in hun plezier in de omgang met mensen. Ze vinden

het fijn iets voor de ander te kunnen betekenen. Zijn blij als ze zien dat

hun zorg de ander goed doet, dat die ervan opknapt of minder pijn heeft. 

Het marktdenken laat al deze aspecten weg, terwijl die voor de motiva-

tie van de professionals wezenlijk zijn en ook voor het verloop van het

zorgproces. Toch is het dat waarom werkers in de zorg iedere dag graag

naar hun werk gaan. Andersom geldt het ook. Als het management het

de werkers onmogelijk maakt om dit te ervaren (bijvoorbeeld omdat de

werkers als boekhouders alles moeten registreren wat ze doen en geen

enkel eigen initiatief mogen nemen) dan helpt men de zorg om zeep.”

“Het tweede deel van mijn antwoord is dit. De woorden ‘barmhartig-

heid is de structuur van zorg’ zijn een zinspeling op wat de Franse filo-

soof Luc Ferry schrijft in zijn boek De Godmens of de zin van het leven.

Hij stelt daar dat ‘liefde de structuur van zin’ is. Daarmee wil hij zeg-

gen: wie iets op het spoor wil komen van de zin van het leven, kan dat

alleen vinden door zich op de paden van de liefde te begeven. Met

andere woorden: los van de liefde is zin niet verkrijgbaar. Ik heb in mijn

boek Menslievende zorg (2008, 4e druk) laten zien dat iets dergelijks

ook geldt voor het denken over zorg. De essentie van zorg is niet ver-

krijgbaar buiten de notie van weldoende betrokkenheid, ofwel barmhar-

tigheid, om. Die betrokkenheid is er een van hulp en steun, in respons

op een situatie van nood en misère. Ik bepleit om de afhankelijkheid die

zieke en oude mensen ervaren voluit te onderkennen en niet te bedek-

ken met het jargon van de markt (waar de patiënt ineens ‘cliënt’ heet),

of met een ethisch jargon van autonomie. Het enig werkelijk menselijke

antwoord op hulpbehoevendheid is medemenselijke ontferming en niet

pseudo-gelijkheid.”

“Professionaliteit niet versmallen tot

vaktechnische bekwaamheid.”

Foto: Rianne Vermaat
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Professionals in de zorg zijn dragers van barmhartigheid. Hoe

verhouden professionaliteit en barmhartigheid zich tot elkaar?

“Kort gezegd zou ik zeggen: professionaliteit kan een eigentijdse vorm

zijn waarin barmhartigheid gestalte krijgt, mits we professionaliteit niet

versmallen tot vaktechnische bekwaamheid en het afwerken van proto-

collen en volgen van regels. Zeker zijn die bekwaamheid en regels

nodig, want ze vormen een noodzakelijk raamwerk voor menslievende

zorg. Om echter de zorg kwaliteit te geven is ook medemenselijkheid

nodig van aandachtige betrokkenheid op iedere unieke medemens, want

geen mens is als de andere.

Ik claim de aanwezigheid van zorginstituties in onze westerse samenle-

ving, met alle vakbekwame professionals die daar werken, als een vorm

van institutionele barmhartigheid. De wortels ervan gaan rechtstreeks

terug op de aloude caritasinstellingen die we kennen vanuit de vroege

Middeleeuwen. Het waren religieus gemotiveerde zorgverleners die

zich eeuwenlang hebben gewijd  aan de zorg voor hun medemensen.

Professionals zorgen ervoor dat in onze samenleving er voorzieningen

zijn waar zieke, oude en gehandicapte mensen terechtkunnen voor hulp

en zorg. Zij hebben daar gewoon recht op. Dit is een belangrijke ver-

worvenheid. 

Leggen we die naast de parabel van de barmhartige Samaritaan, dan

moeten we dit Bijbelverhaal niet meer primair en exclusief verstaan als

een geschiedenis over het ene individu tegenover het andere, maar

 breder trekken. De parabel zegt dat een man van Jeruzalem naar Jericho

ging en werd overvallen; twee voorbijgangers passeerden en pas de

derde, een Samaritaan, schoot te hulp. Hij kende de gewonde niet, maar

zag hem, werd bewogen en schoot te hulp, naar we mogen aannemen

puur omdat het een medemens was. Hedendaagse professionals mag ik

graag vergelijken met mensen die langs de weg gaan patrouilleren

 waarvan ze weten dat er geregeld gewonden vallen die naar hulp

 snakken. Ze zijn ter plaatse, bekwaam en geschoold, en ze lossen elkaar

af zodat er altijd een hulpaanbod bestaat. Zo bezien voorzien de

 professionele zorginstellingen in een sociale en institutionele vorm van

medemenselijkheid. Het mooie is dat dit aanbod voorbij de willekeur en

de bevoorrechting gaat. Het aanbod is er voor iedereen, professionals

weigeren niemand – al is het een discussiepunt of die structuur

 voldoende open is voor bijvoorbeeld illegalen, asielzoekers of mensen

die hun zorg verzekering niet betaald hebben.

Als mensen met elkaar in aanraking komen in de zorgsituatie, kan er

iets wederzijds op gang komen. Het gebeurt dat de ontvanger van zorg

gesteld raakt op degene die voor haar of hem zorgt en erkentelijkheid

betuigt voor wat die krijgt. Ook dat is belangrijk, wat er uitgaat van de

zorgontvangende partij, is een aspect van menslievende zorg. Het is

geen eenrichtingsverkeer. Zorgen is wezenlijk veel meer dan een

 zorgverrichting plegen, al behoort de vakkundige verrichting wel tot

datgene wat van een professional verwacht mag worden. Verrichtingen,

diagnoses stellen, behandelen en verplegen, dat alles gebeurt in een

omvattender kader van de menselijke betrekking waarin de professional

probeert iemand bij te staan in diens lijden en nood. Zorgen is het

 aangaan en onderhouden van die betrekking, pas daarbinnen kunnen

zaken gedaan worden. Wie zorg nodig heeft, is aangewezen op een

ander en moet bij haar of hem aankloppen. Dat is niet gemakkelijk,

want ongelijk. Toch kan er ook wederzijdsheid ontstaan, een over en

weer, waarin de zorgaanbieder ineens tot ontvangende partij wordt. 

In het christelijk geloof wordt die dynamiek van geven en ontvangen

teruggekoppeld naar de relatie van  mensen met God. Iedere mens

heeft diens bestaan te danken aan iets wat die zelf niet kon maken of

organiseren. Het bestaan is deels een gift van anderen, die voor je

 hebben gezorgd toen je nog weerloos was. Voor de gelovige is het leven

tevens een geschenk van God.”

Het centrale onderwerp van uw boek ‘Iemand zien staan.

Zorgethiek over erkenning’ (2008) is uw stelling dat het er in

zorgprocessen ook om gaat of je iemand ziet staan en erkent.

Kunt u dat nader toelichten? 

“Volgens mij hebben we een ontoereikend idee over wat goede zorg is,

we zijn te zeer gefocust op vaktechnische aspecten. Als ik naar ontvan-

gers van zorg luister, en naar hun familieleden en naar heel wat profes-

sionals, dan hoor ik een terugkerend thema. Allen willen dat wat zij

doen, en wie zij zijn, door anderen wordt opgemerkt. Niemand wil een

nummer zijn, een van de velen zonder naam of gezicht. Iedereen wil

ertoe doen, en zich gezien voelen. Dat is simpel gezegd, maar niet zo

gemakkelijk om inhoud aan te geven. Zou iedereen in de zorgsector

daar rekening  mee houden, dan werd het leven er een stuk prettiger op.

Want ontvangers van zorg leven op als ze merken dat de professionals

weten met wie ze te doen hebben. Bijvoorbeeld dat deze bewoner een

“Wie zorg nodig heeft, 

is aangewezen op een ander. 

Dat is niet gemakkelijk.”

“Iedereen wil ertoe doen, 

en zich gezien voelen.”
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nieuw kleinkind heeft gekregen, of die patiënt slecht tegen tocht of

scherp licht kan. In zulke kleine dingen kan iemand eigenheid voor een

deel liggen. Op hun beurt leven professionals op, wanneer patiënten of

de familie laten merken dat ze respect hebben voor het werk. Ook dat kan

in kleine woorden en gebaren. Familieleden vormen een groep waar voor

nog te weinig aandacht bestaat; zij vinden het vaak prettig als hun be -

trokkenheid bij de geliefde serieus wordt genomen, als om hun in schatt -

ing wordt gevraagd en zij bij de gang van zaken worden be trok ken.”

In het laatste hoofdstuk van uw boek Iemand zien staan spreekt u

over het erkennen van bepaalde zaken, zoals het beseffen dat er

grenzen zijn aan ons therapeutisch handelen. Bedoelt u hiermee

dat we – zowel zorgvrager als zorgverlener – moeten leren

 accepteren dat niet alles in ons leven maakbaar en beheersbaar

is? En dat behandeling niet per se leidt tot herstel/genezing,

maar wellicht ‘alleen maar’ tot acceptatie of het draaglijker

maken van leed? 

“Dat is goed verwoord. Het baart me zorgen dat – althans in Neder -

land – steeds meer terminaal zieke of zeer oude mensen tot op de laat-

ste draad worden doorbehandeld, terwijl duidelijk is dat herstel niet

mogelijk is. Gelukkig zijn er hospices, maar velen geraken daar niet.

Zulk doorbehandelen is ‘roven van kostbare tijd’. De tijd vult zich met

het ziekenhuis in en uit. In plaats van het naderende einde onder ogen

te zien, dat hoe dan ook ons allen wacht, wordt niet passende, want

voornamelijk medische en behandeltechnische aandacht gegeven.

Intussen wordt het onderliggende vraagstuk zoekgemaakt, namelijk hoe

existentieel en spiritueel orde op zaken te stellen en de schaarse tijd die

rest zo goed mogelijk te doorleven met de geliefde naasten. Er zit ook

een kostenaspect aan deze kwestie, want de gegeven behandelingen zijn

duur en drukken op het collectieve budget. Bovendien zit er een

medisch-ethisch aspect aan, want strikt genomen zijn het vormen van

medisch zinloos handelen. We zouden moeten onderkennen dat medici

dit doen - en de samenleving hen daarom vraagt - uit pure levensbe-

schouwelijke en spirituele verlegenheid, bij gebrek aan iets beters en

meer passends.”

Iemand zien staan. Zorgethiek over  erkenning 

Annelies van Heijst

Klement

ISBN 978-90-8687-014-1, € 19,95

Wat een boek naar mijn hart! Schrijven over de het schenken en ont-

vangen van erkentelijkheid tussen mensen in de zorg. Annelies van

Heijst maakt zich zorgen over de effecten van de bedrijfsmatige en

marktgerichte manier waarop de gezondheidszorg op dit moment

wordt/ is ingericht. Op de kaft staat onderaan dat ‘dit boek is bedoeld

voor allen die zich druk maken over kwaliteit van zorg…’. In die zin is

het eigenlijk een boek dat iedereen zou moeten lezen. 

Het boek brengt je in een tiental hoofdstukken van de theorie achter

erkenning naar de praktijk. In cursief staan teksten die als voorbeelden

dienen van wat in dat hoofdstuk behandeld wordt. Heel leesbaar op

deze manier. Er wordt stilgestaan bij de macht van de vanzelfsprekend-

heid van de professionals, die hun eigen automatismen nog maar weinig

in beeld hebben. Dat is voor onze zorg ook een belangrijk punt om bij

stil te staan. Is onze zorg zodanig dat we ‘door iemand heen kijken’, of

dat we ‘iemand aankijken en echt zien staan in de nood die hij of zij

heeft’?

Mijn belangrijkste kritiekpunt op dit boek betreft de uitvoering. 

Zulke belangrijke taal die gevat wordt in  zodanig slecht geplakte  blad -

zijden dat de tweede lezer van dit boek al met bijna allemaal losse pagi-

na’s zit! Waar is de tijd gebleven van ingenaaide katernen en lees linten? 

Erry Pieters-Korteweg, eerste geneeskundige van Eleos

Recensie

“Medisch zinloos handelen is roven

van kostbare tijd, in plaats van het

naderende einde onder ogen te zien.”


