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Door Jan Prij 

boeken I IN gesprel< met 

AnneIies van Heijst 

Eerherstel voor liefdewerk 

" ... 'Liefdewerk' zo noemden de religieuzen in de negen
tiende eeuw hun inzet voor kinderen, zieken en oude
ren. Om de liefde Gods, dus zonder betaling, verrichtten 
zij hun diensten. Deze liefdadigheid was een antwoord 
op maatschappelijke noden, maar heeft vandaag de dag 
geen beste reputatie. Het doet denken aan afhankelijk
heid en ongelijkheid. Via een exemplarisch onderzoek 
naar de religieuze zorgpraktijk van een in 1852 te 
Amsterdam gestichte zustercongregatie, de Arme 
Zusters van het Goddelijk Kind (later Zusters van 'De 
Voorzienigheid' geheten), wordt de betekenis van het 
liefdewerk gepeild. Karakteristiek voor de liefdadige 
zorg voor religieuzen was de institutionele inbedding en 
de ontwikkeling van professionaliteit. In een kritische 
herwaardering doet theologe en ethica Annelies van 
Heijst aan de ene kant recht aan minder positieve erva
ringen die mensen met deze vorm van caritas hebben 
opgedaan. Anderzijds typeert ze deze religieuze zorg
praktijk als van belang voor een ethiek van de zorg en 
als een ongeschreven deel van de sociale geschiedenis 
van Nederland ... " 
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Thijs lansen sprak namens Christen Democratische 
Verkenningen met Van Heijst over haar boek Liefdewerk en het 
vervolg daarop, dat zal gaan over de humanisering van de zorg
cultuur. In de huidige door een overspannen zelfbeschild<ings
ideaal gestempelde wereld is zorg een te verhandelen product 
geworden en zijn wij care in termen van markt en recht gaan 
duiden. Voor de door dit denken geïnfecteerde autonome mens 
is 'het geven om niet' iets belachelijks geworden. Maar, aldus 
Van Heijst, om de zorg humaan te houden, is paradoxaal ge
noeg nu juist het opnieuw onder woorden brengen van een der
gelijk geminacht en onuitsprekelijk ethos essentieel. 

eDV Uw boek maakt onderdeel uit van een 

langdurig project waarin een specifieke vi

sie op de waarde van zorg centraal staat. 

Kunt u iets meer over dit project en deze vi

sie vertellen? 

VAN HEIJST Bij dit project gaat het om een 

theologische zorgethiek. Zorgethiek is een 

kritiek op de ethics of justice-benadering. 

Deze kritiek is vanuit bijvoorbeeld de more

le ontwikkelingspsychologie, maar ook van

uit de politieke filosofie (van onder meer 

Joan Tronto) geformuleerd. Terwijl de ethics 

ofjustice draait om recht, rede en algemene 

objectiviteit, steunt de ethics of care op rela

tie, betrokkenheid en situaties in hun bij

zonderheid. De ethics of care ofwel zorg

ethiek blijkt in staat de positieve waarde 

van zorg onder woorden te brengen. Ik heb 

mijn gedachten gevormd in gesprek met 

collega-ethici en heb jarenlang deelgeno

men aan een onderzoeksgroep Ethiek van 

de Zorg met onder andere Marian Verkerk 

en Henk Manschot. Mijn inbreng in die 

groep was een theologische. Ik ging in de

bat over de rol van het christelijk erfgoed 
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bij het denken over de zorg. Daarover werd 

en wordt opvallend weinig nagedacht. 

Sterker nog, het onderwerp wekt aversie. 

Christelijke liefdadigheid wordt gezien als 

iets waar we gelukkig mee hebben afgere

kend en je vindt er bitter weinig over in de 

geschiedenisboeken. Ik beschouw liefdadi

ge zorg als niet-particuliere generositeit. 

Vele duizenden religieuzen hebben die 

sinds de negentiende eeuw geschonken aan 

tienduizenden kinderen, zieken en oude

ren. Die liefdadige zorg vormt eigenlijk een 

substantieel bestanddeel van onze sociale 

geschiedenis maar wordt tot op de dag van 

vandaag verontachtzaamd. Het uit de ver

getelheid halen ervan is niet alleen nodig, 

vanwege historisch besef, maar ook van le

vensbelang voor de toekomst van de zorg. 

Mijn onderzoeksproject beslaat twee delen, 

namelijk een systematisch historisch deel 

dat met het boek Liefdewerk is afgerond en 

een actualiserend deel, dat ik aan het vol

tooien ben. Hierin zoek ik naar eigentijdse 

begrippen en kaders. Ik wil verstaanbaar 

zijn voor zoveel mogelijk mensen die in 

onze pluriforme samenleving zich bezig-
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houden met zorg. Dit boek zal gaan heten 

Mensenliefde. Humanisering van de zorgcultuur. 

Met humanisering van de zorgcultuur doel 

ik niet alleen op de professionele zorgcul

tuur, maar op de zorgcultuur in heel onze 

samenleving Het schakelbegrip tussen de 

twee boeken is de liefde. In de huidige zorg

cultuur weten wij met dat begrip nauwe

lijks raad, omdat zij daarvoor te sterk be

heers ma tig en in terven tionistisch gericht 

is. 

Het organiseren van het maatschappe

lijl< mededogen 

CDV Dat is inderdaad goed voor te stellen. 

Huidige discussies over zorg staan vooral in 

het teken van schaarste, geld en procedures 

en daarin is voor 'liefdewerk' totaal geen 

plaats. Heeft het opdrogen van de christelij

ke onderstroom van caritas en de verschra

ling van ons denken over zorg te maken 

met de sterke institutionalisering ervan? 

VAN HEIJST Dat gaat mij toch iets te snel. Er 

zitten positieve en negatieve aspecten aan 

die institutionalisering. Voorop wil ik stel

len dat de schaalvergroting en recht heb

ben op zorg in beginsel grote goederen zijn. 

Dat betekent namelijk toegankelijkheid en 

het niet overgeleverd zijn aan willekeur en 

toeval. Onze zorginstellingen beschouw ik 

als maatschappelijk georganiseerd mededo

gen; religieuzen legden daarvoor mede de 

grondslag. Wel is door de schaalvergroting 

en institutionalisering iets ontspoord. De 

zorg is nu aan de tucht van de markt over

geleverd. Maar iemand die zorg behoeft, is 

geen klant en zorgverhoudingen zijn geen 

contractverhoudingen, ook al spreken we 

er momenteel wel over in dergelijke ter

men. Deze taal mystificeert de behoef tig-
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heid van de zorgvrager. Ten diepste is zorg 

geen product of een bestelling, maar een in

termenselijke verhouding. Mijn stelling is 

dat je de dynamiek in de zorgverhouding 

uiteindelijk het meest adequaat kunt be

schrijven in termen van liefde. Dan moeten 

we niet denken aan de geromantiseerde 

liefde, de exclusieve liefde, maar aan de in

clusieve opvatting, zoals die in de christelij

ke naastenliefde bedoeld was. Die gewaar

wording is nog altijd herkenbaar als 

televisiekijkers worden geraakt door beel

den van groot leed. Hun gevoel van: 'Dat is 

een mede-mens, dat gaat mij aan.' Mijn stel

lige indruk is dat velen een zorgend en hel

pend beroep kiezen vanuit zo'n vergelijkba

re drijfveer. Als je hen vraagt waarom ze dit 

vak hebben gekozen, zeggen ze: 'Ik wilde 

mensen helpen'. Die bereidwilligheid voor 

de velen, klaarstaan voor mensen die je niet 

kent, dat betitel ik als 'mensenliefde'. Dat is 

niet romantisch en eerder praktisch dan 

verheven, maar het werkt wel! 

Allergie voor afhankelijlffieid 

CDV De tegenwoordige tijd lijkt vooral in 

het teken te staan van zelfverwerkelijking 

en het behalen van economisch succes. Het 

begrip afhankelijkheid is negatief geladen: 

vrouwen die (nog) afhankelijk zijn; de af

hankelijkheid van zieken en zwakken? 

VAN HEIJST Dat klopt. Mijn huidige werk 

volgt uit mijn proefschrift, dat was een 

kritische studie van het begrip autono

mie. Zelfbeschikking is een groot goed, 

maar niet als het wordt verabsoluteerd en 

als het leidt tot krampachtig uitbannen 

van afllankelijkheid. Het niet willen er

kennen van het afhankelijke en het be

hoeftige dat in ieder mens zit, getuigt van 



een verkeerde opvatting over de menselij

ke conditie. 

cnv Is da t een soort vervreemding? 

VAN HEIJS'IJa, zo zou je het kunnen stellen. 

Alle belangrijke momenten van ons leven 

worden door afhankelijkheid getekend. We 

worden in afhankelijkheid geboren en wij 

gaan erin dood en in alle belangrijke relaties 

van ons leven hebben wij het niet alleen zelf 

voor het zeggen. Toch is het idee van 'Ik ben 

de regisseur van mijn leven' erg populair ge

worden. We doen alsofwe leven en dood en 

wel en wee volledig beheersen. Streven naar 

de greep is kenmerkend voor ons modern 

zelfVerstaan, daaraan gekoppeld is onvermo

gen om aan afhankelijkheid en ongelijkheid 

betekenis en zin te geven. Iemand die zelf 

wordt getroffen door ziekte of een groot ver

lies, begrijpt onmiddellijk dat autonomie 

maar relatief is. Toch zie je in de zorgsector 

dat patiënten zichzelf steeds meer als zelfbe

schikkers en klanten gaan definiëren. Dat is 

aan de ene kan teen beg rij pelij ke reactie te

gen het overtrokken (medisch en verpleeg

kundig) paternalisme van vroeger. Maar aan 

de andere kant getuigt het van een inmijn 

ogen verkeerde opvatting over wat ziekte en 

lijden is. Iemand die ziek is, heeft een intrin

sieke behoeftigheid. Zie, iemand is uit de 

aard van de situatie aangewezen op zorg, 

hulp en aandacht. Wat ik bepleit is het on

der ogen zien van die behoeftigheid en ver

volgens bedenken hoe die de relatie stempelt 

en wat het betekent voor de verantwoorde

lijkheid van de betrokkenen. 

Zorg als gift 

CDV Wat heeft die afhankelijkheid te maken 

met de geloofstraditie? 
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VAN HEIJST Een gelovige is iemand die zijn of 

haar afhankelijkheid beaamt: omdat hij of 

zij leeft in het besef da t het bestaan niet 

zelf gemaakt is. Het levensverhaal van de 

gelovige komt zo in een bepaald perspec

tief te staan. Daar is volop ruimte voor zelf 

beschikken en verantwoordelijkheid ne

men, maar de grondslag is het leven als ge

nereuze gave, 'om niet' geschonken gekre

gen. Deze religieuze grondervaring 

bezielde de liefdadige zusters en broeders 

sinds de negentiende eeuw om op hun 

beurt weer aan anderen te geven, eveneens 

'om niet'. Ik noem dat een drievoudig mo

del van religieuze wederkerigheid: do quia 

mihi datum est (ik geef aan een derde, 0111-

dat aan mij, door weer iemand anders, 

reeds genereus gegeven is). Dat besef is ze

ker niet voorbehouden aan religieuzen of 

gelovigen alleen. In de afgelopen j aren heb 

ik heel wat trainingen ethische vaardighe

den gegeven in zorginstellingen. Ik ben on

der de indruk gekomen van veel werkers 

daar. Zij worden vaak gedreven door een 

soortgelijk 'iets willen doen voor anderen'. 

Ze volharden onder vaak moeilijke omstan

digheden, omdat ze 'hun' mensen niet in 

de steek willen laten. Die zo belangrijke 

motivatie wordt echter in opleiding, bege

leiding en bijscholing niet of nauwelijks 

'in cultuur gebracht', dat wil zeggen aange

sproken en gericht ontwikkeld. Sterker 

nog: je zo genereus aan anderen willen ge

ven, heet onder professionals verdacht. Zo ie

mand verliest zogenaamd de professionele 

distantie uit het oog. Zorg is het duale do ut 

des geworden: wie zorgt, ontvangt salaris; 

voor wat, hoort wat, en daarmee uit. Er is 

een grote kloof tussen wat veel werkers in 

de zorg bezielt en wat geldt als 'echt pro

fessioneel' . 
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CDV Maar de ethiek van het genereuze ge

ven is tegenwoordig dus nog wel in aanleg 

aanwezig? 

VAN HEljST Ja, maar je moet het weten te be

noemen en willen zien, Een illustratief 

voorbeeld werd me verteld door een chi

rurg, Hij was betrokken bij de operatie van 

een zwakzinnige man, die na de ingreep in 

coma bleef. Regelmatig zaten er drie wer

kers uit zijn verpleeghuis aan het bed. De 

chirurg viel boos uit tegen zijn eigen assis

tenten: 'Ook een makkelijke manier om 

geld te verdienen!' 'Dat zie je verkeerd', 

antwoordden ze, 'zij zijn hier buiten werk

tijd; de ene is met zwangerschapsverlof en 

de anderen komen direct na hun dienst 

hiernaar toe'. In ons kijken naar zorg staan 

de afzonderlijke ingrepen en handelingen 

voorop en is betrokkenheid op zijn best een 

soort menselijk extraatje. Je kunt nog ver

dedigen dat in de cure-sector focussen op 

ingrepen nut heeft, maar voor care-sector 

met zorgrelaties van lange duur is betrok

kenheid van levensbelang om de zaak 

menswaardig te houden. Benoem je wat er 

speelde bij die chirurg, dan zag hij hoe de 

verzorgers van de zieke hem iets gaven wat 

het best in de woordenschat van de liefde 

te benoemen is. Daar wil ik naartoe: putten 

uit het vergeten idioom van de liefde en 

dat inbrengen in het hedendaagse denken 

over zorg, opdat onze zorgcultuur huma

ner wordt. Je kunt daarvoor heel goed aan

sluiten bij wat er al leeft onder de werkers 

zelf, en dan doel ik niet op de manage

mentlaag, maar op de werkvloer. Bij een 

van mijn trainingen in een psycho-geriatri

sche instelling vroeg ik: 'Waarom hebben 

jullie zin in dit werk'? Een op het oog nog

al stoere jonge vrouw zei: 'Voor het loon

strookje natuurlijk!'. Ze kreeg de lachers op 
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haar hand, maar zei er achter aan: 'Ja ook, 

maar het belangrijkste is: je houdt gewoon 

van die oudjes .. .' 

Depreciatie van de liefdewerl{en in de 

geschiedenis 

CDV De geringe waardering voor de ethiek 

van het genereuze geven hangt uitdrukke

lijk samen met de geringe waardering van 

met name het katholieke liefdewerk in de 

geschiedenis. De katholieke liefdadigheid 

in de zorg is stiefmoederlijk bedeeld in 

onze sociale geschiedschrijving? 

VAN HEljST Ja. Zelfs in de eigen kerk had der

gelijk werk niet veel aanzien. In de ge

schiedschrijving over de Nederlandse ver

zorgingsstaat is er amper aandacht aan 

besteed, tenminste niet in de literatuur die 

als standaardwerken gelden. Het dominan

te beeld is toch mannelijk, randstedelijk, li

beraal-christelijk en socialistisch. Ook in 

vergelijking met wat is geschreven over de 

protestantse zorg komen katholieken er be

kaaid van af. Het is een repeterende breuk: 

het negatieve beeld over de katholieke cari

tas wordt alsmaar overgeschreven en her

haald, zonder dat het echt onderzocht 

wordt. Ik heb geprobeerd het werkelijk te 

onderzoeken en bij te stellen. 

CDV Wat is het negatieve beeld dan? 

VAN HEljST Het is het beeld van strenge ge

hoorzaamheid, betuttelend zieltjes winnen 

en het op ongestructureerde wijze ledigen 

van nood. Dat beeld van louter willen beke

ren en alleen gaten vullen, is evident 

onjuist, althans om aan te geven wat religi

euzen deden. Zij boden wel degelijk struc

tureel een antwoord op noden. Ze probeer-



den mensen iets te leren, zodat die voor 

zichzelf konden gaan zorgen. Zo waarborg

den ze de menswaardigheid van kwetsbare 

en noodlijdende mensen. Het liefdewerk 

van de religieuzen was in die zin niet tegen

gesteld aan recht en rechtvaardigheid, 

maar 'recht in actie' . 

Gunst en Recht 

CDV De tegenstelling tussen gunst en recht 

beschouwt u als misleidend. De taal van 

rechten is dominant: zoals in het recht op 

zorg en bij het persoonsgebonden budget. 

Het giftkarakter krijgt niet de aandacht. 

Zou een andere tegenstelling de zorg verder 

helpen? 

VAN HEIJST Nee, daar gaat het niet om. De 

kunst is juist om gunst en recht met elkaar 

te verbinden en de continuïteit tussen bei

de te zien. Het zijn geen afzonderlijke 

grootheden, maar uitersten op een en de

zelfde schaal. Wie behoeftig is, heeft gunst 

of welwillendheid of liefde nodig en recht, 

maar nooit alleen maar recht. Zoals ook 

omgekeerd geldt dat alleen gunst ofwelwil

lendheid of liefde te schraal is. Er bestaat 

een brede consensus over dat het welzijn 

van kwetsbare mensen moet worden verze

kerd door rechtvaardige economische, so

ciale en politieke structuren. Vaak wordt 

het winnen van dit inzicht omschreven als 

een omslag van liefdadigheid naar recht. Ik 

zou de sociale rechten en mensenrechten 

eerder willen beschrijven als de vervolma

king van de liefdadigheid, al klinkt dat 

gewaagd. Een steeds acu ter vraag is of situ

aties van menselijk tekort afdoende kun

nen worden afgedekt door structurele 

maatregelen van juridische of politieke 

aard. We zien van niet. Zeker kan, en moet, 
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via sociale wetgeving en sociale verzekering 

een rechtvaardige verdeling van goederen, 

middelen en voorzieningen worden gere

geld, waar burgers toegang toe hebben via 

recht in plaats van begunstiging. Het goede 

voor allen kan niet buiten het recht om tot 

stand worden gebracht. Recht en gerechtig

heid zijn noodzakelijke kanalen voor men

senliefde. Toch worden de grenzen van het 

goede, dat middels het recht te organiseren 

is, in onze samenleving pijnlijk duidelijk. 

Zieken, ouderen, gehandicapten, psychia

trische patiënten en verslaafden hebben 

formeel geen tekort aan sociale rechten, 

wel een schrijnend tekort aan zorg, betrok

kenheid en liefde ... De ellendige verschra

ling van hun menszijn raakt in mijn ogen 

niet alleen henzelf en hun naasten, maar 

tast de kwaliteit van het geheel aan dat we 

samen-leving noemen. 

Onbehagen en de intuïtie van het goede 

CDV Er is veel uitval en stress in de zorg. Hoe 

verklaart u dit onbehagen en kunt u ook 

iets meer zeggen over de wijze waarop een 

op het eerste gezicht vervlogen idioom van 

de caritas weer opnieuw op begrip gebracht 

kan worden? 

VAN HElJST Er is veel uitval en stress, ja. 

Verlies aan zin in zorgen heeft onder meer 

te maken met de dominantie van wat ik, in 

navolging van Andries Baart en zijn studie 

Een theorie van de presentie het interventiepa

radigma noem. Zorgen is bijna synoniem 

geworden met doelmatig tussenbeide ko

men. Maar die zorgopvatting leidt tot onbe

hagen, zowel bij hen die langdurig aange

wezen zijn op care en hun naasten. Zorg als 

louter interventie wil zeggen: een versmal

de opvatting over zorg, waarin het aantal 
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verrichtingen te kwantificeren is. Zorg is 

vergaand gereduceerd tot een louter econo

misch gedefinieerde arbeidseenheid. Hier

aan is een afstandelijk model van professio

naliteit gekoppeld. Professioneel heet het 

om met gepaste distantie, zo doelmatig en 

goedkoop mogelijk gericht tussenbeide te 

komen om bepaalde stagnaties te verhel

pen. De persoon verschijnt enkel als te be

handelen functiestoornis. Dat is onmense

lijk voor de zorgvrager en demotiverend 

voor de zorgverlener. Wat moet iemand in 

de thuiszorg met een 'klant' die huilt? 

Steunkousen aantrekken en op naar de vol

gende? De werkers zelf ervaren dat als 

onmenselijk en onwenselijk, maar het sys

teem dwingt hen zo op te treden. Ik be

schouw dat als een alledaagse aantasting 

van de menselijke waardigheid. 

Voor de goede orde: ik wil niet het interven

tieparadigma op zichzelf in een kwaad dag

licht stellen. In heel wat situaties moet des

kundig en doelbewust worden ingegrepen. 

Ik zou die 'technische' en vakkundige kant 

niet willen miskennen. Het is zeker ook een 

kwestie van het juiste medicijn en het vak

kundig aanbrengen van een infuus of ie

mand verschonen. Liefde is niet altijd het 

meest adequate antwoord. De misvatting is 

alleen, dat met interventie alles en het 

voornaamste over zorg gezegd zou zijn. Dat 

klopt niet: aandachtige betrokkenheid en 

kwalitatief goede relaties zijn evenzeer no

dig, geen extraatjes. Baart heeft voorgesteld 

om naast zorg als interventie ook zorg als 

presentie te doordenken. Het draait dan om 

een (als professionele houding aan te leren) 

manier van erbij blijven, en naderbij ko

men. Vooral in situaties van onverhelpbaar 

lijden is dat belangrijk. Zeg maar, in alle ge

vallen waarin er niets te verhelpen, gene-
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zen of op te lossen is: bij chronisch lijden en 

bij verlies. Het op elkaar stapelen van inter

venties door allemaal verschillende deskun

digen helpt dan niet. Iemand geldt dan als 

'uitbehandeld'. Vanuit interventie gedacht 

ja, maar niet vanuit presentie gedacht. 

Want de kern van zulk lijden is dat iemand 

wordt verlaten door anderen. Zorg als pre

sentie wil zeggen: het isolement doorbre

ken .. Maar eigenlijk moetje dit in een gro

ter perspectief zien. Nu schuiven we alles af 

op de professionals, die moeten dat maar na

mens ons allen doen, terwijl de rest van de 

samenleving zich met leukere of zoge

naamd belangrijkere zaken bezighoudt. 

Het vangnet voor mensen die lijden zou uit

gestrekter moeten zijn; humaniseren van 

de zorgcultuur betekent ook: werken aan 

een samenleving waarin meer onderlinge 

verbondenheid bestaat. Toch ben ik niet 

pessimistisch .... 

CDV Dat is interessant! Aan de ene kant 

klinkt uit uw verhaal de teloorgang van de 

zorgethiek van de caritas, verdrongen door 

de taal van recht en markt. En inderdaad 

deze dominantie lijkt alleen maar groter te 

worden. Zie bijvoorbeeld de beweging rich

ting vraagsturing en het persoonsgebonden 

budget of het gegeven da t men tegenwoor

dig in de thuiszorg al afgerekend wordt op 

minuten. Er is veel stil verzet, vervreemding 

en afstandelijke zorg. Toch toont u in uw 

verhalen ook een andere positieve kant. Zijn 

er mogelijkheden tot verandering? Bent u 

daar misschien zelfs optimistisch over? 

VAN HEIJST Ja, ik ben optimistisch, want het 

onbehagen is groot. Ik zie dat als motor 

voor verandering, want achter het onbeha

gen zit een intuïtie over het goede. Die goe

de wil en positieve waarde onder woorden 



brengen, is essentieel. Voor een zinvol leven 

is betrokkenheid bij anderen nodig. Veel 

professionals in de zorg voelen dat haar

scherp aan. jammer is alleen dat het hen tij

dens hun beroepsopleiding wordt afge

leerd. Want distantie geldt als de juiste 

beroeps houding, je moet je niet teveel inla

ten met de ander. 

C:DV Omdat je anders vervalt in het Moeder 

Teresasyndroom, zoals beschreven in het 

boek van Paula Lampe? 

VAN HUJST Moeder Terasa is voor Lampe, zelf 

jarenlang werkzaam als verpleegkundige, 

het prototype van ziekelijke zelfopoffering. 

Vandaar de aanduiding 'syndroom'. Ik vind 

het volkomen terecht dat zorgverleners 

zichzelf niet uit het oog verliezen. Het gaat 

echter veel te ver liefde en betrokkenheid te 

'demoniseren '. Lampe plei t voor een sim

plistisch assertief opkomen voor jezelf als 

zorgverlener. je moet vooral een eigen 'le

vensproject' hebben, zegt Lampe en dat 

niet in je werk zoeken. Alsof het verlangen 

om te helpen en de wens om het welzijn 

van anderen te verbeteren per definitie ver

dacht is! Het gaat er mijns inziens om datje 

helderheid hebt over je drijfveren: iemand 

moet weten of die werkelij k genereus iets te 

geven heeft, dan wel zelf gedreven wordt 

door eigen behoeftigheid en verkapt iets 

wil komen 'halen'. Dat laatste is ongezond, 

zeg ik met Lampe, het eerste niet. 

Macht en zorg 

C:DV Zorg heeft toch mogelijk ook negatieve 

kanten, in termen van bemoeizucht en 

macht? 

VA:-': HElJST ja, die werkelijkheid moet je ook 
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zien. In mijn boek besteed ik daar uitge

breid aandacht aan, juist omdat het beeld 

van de oude liefdadigheid hierdoor in ster

ke mate gekleurd is. Toch zijn er redenen 

om het stereotiepe beeld van de caritas van 

religieuzen als willekeurig, vernederend en 

uiteindelijk vooral gericht op het heil van 

de 'gever' te doorbreken. 
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Dit beeld van het verleden maakt ons bo- :< 

vendien blind voor wat er vandaag de dag 

speelt. Willekeur, vernedering en wreed

heid hebben een andere gedaante aangeno

men maar bestaan nog steeds. Nu niet in de 

vorm van te intensieve bemoeienis ofwel de 

opdringerige mens, maar in het tegenover

gestelde ervan ofwel de afwezige mens. 

Tegenwoordige wreedheid manifesteert 

zich in het niet kunnen bereiken van een 

verantwoordelijke, verdwalen tussen in

stanties en diensten, zoekgeraakte dossiers, 

uitgestelde besprekingen, geen antwoord 

op brieven, mails of een telefoontje, verwar

ring over wie wat zou doen, ofhet leuren 

met patiënten voor wie nergens plaats is. 

Ook dat is ontmenselijkend en wreed, maar 

op een andere wijze dan voorheen. 

Het verpleeghuis als prullenbal{ van de 

samenleving 

C:DV De grenzen van het huidig denkmodel 

komen in zicht? 

VAN HEIJST ja, het zal zichzelf opblazen. We 

zien de vraag naar zorg alsmaar toenemen, 

dat betekent alsmaar meer interventies, 

meer behandelingen, meer van hetzelfde 

totdat het onbetaalbaar wordt. Er zullen 

steeds meer onverhelpbare situaties van lij

den en eenzaamheid voorkomen en men

sen zullen hun klachten blijven herhalen, 

omdat 'het' standaardantwoord van de in-
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terventie niet voldoet. Ik heb laatst een do

cumentaire gezien over depressie in het 

verpleeghuis. Het enige antwoord was nog 

meer interventietechniek: het geven van an

tidepressiva. Om triest van te worden, want 

hier speelde zo duidelijk een zingevings

vraag: de ouderen deden er voor niemand 

meer toe, ze telden niet meer mee. Dat losje 

toch met pillen niet menswaardig op? 

CDV Dan kom je gemakkelijk bij de volgende 

vraag. Kunnen wij deze situaties nog wel 

aan? Zijn demente bejaarden bijvoorbeeld 

nog wel relevant? Nog wel financieel betaal

baar? Zijn zij niet in meervoudig opzicht 

tot een last geworden? 

VAN HEIJST De situatie is zorgwekkend. Ik zie 

twee groepen mensen die zich wel om deze 

'afgeschreven' groepen bekommeren: de 

naasten en de zorgprofessionals. De princi

piële vraag is of hier ook geen morele vraag 

ligt voor de rest van de samenleving. Is wat 

we doen geen afschuifsysteem? Veel wordt 

afgewenteld op overbelaste en onderge

waardeerde professionals. Maar we zijn toch 

met elkaar de samenleving? Als de mate 

van beschaving wordt gerelateerd aan hoe 

de samenleving omgaat met de meest 

kwetsbaren, dan bestaat er dringend be

hoefte aan een publiekelijke opwaardering 

van zorgen door mensen vroeger en nu. 

Welk werk verdient aanzien en eer? Dan be

doel ik het gelijk gaan wapperen met het 

loonstrookje. Er zou een zorgcultuur moe

ten komen waarin we met zijn allen eer be

tonen aan hen die in ons aller naam zor

gen, want dat is wat professionals in feite 

doen. En dan mogen ze van mij ook mate

rieel beter worden beloond. 
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Te weinig Machiavelli 

CDV Maar hoe bereik je de beoogde cultuur

omslag? Daar is meer voor nodig dan goede 

wil. Wachten tot de omslag vanzelf komt, 

zal ook niet helpen, daarvoor zijn de domi

nante machten te sterk. Staan de materiële 

machtsverhoudingen juist geen veranderin

gen in het denken, in de cultuur, in de weg? 

VAN HEIjST Interessant, datje dat zegt: ik wil 

mijn nieuwe boek vooraf laten gaan door 

een soort 'Zorgmanifest': Er waart een spook 

door Europa, in die bewoordingen begon het 

communistisch manifest. Ik wil nadenken 

over het spook dat nu door onze zorgcultuur 

waart. Het doel van het manifest is om in be

grijpelijke en toegankelijke taal de toestand 

in de zorg te schetsen, om te laten zien wel

ke uitsluitingsmechanismen er spelen. 

Ik voel een zekere onmacht bij de vraag hoe 

zo'n cultuuromslag te realiseren is. Ik wou 

dat ik het wist. Je kunt het niet van bovenaf 

regelen, maar moet aansluiten bij wat al ge

beurt in vrijwilligerswerk, rond vrienden

diensten voor psychiatrische patiënten, 

buddy-diensten, in de hospices. Ook geloof ik 

in het mobiliseren van het onbehagen op 

de werkvloer. Het is eigenlijk jammer dat ik 

te weinig beleidswetenschapper ben. Ik voel 

de onmacht van de ethicus. Wij moeten 

ook bij Machiavelli in de leer: inzicht in 

machtsvorming en hoe je verandering kunt 

afdwingen. Om de zorgcultuur te verande

ren en de onvrede een stem te geven, heb je 

ook visie nodig op de economie van de zorg, 

op politiek en bestuur. Weten watje moet 

doen omje doel te bereiken. Daarvoor moet 

je een kritische massa aan ontevredenen 

mobiliseren. Dat gaat inderdaad niet alleen 

met goede wil. 



CDV Het gaat om het binden van sleutelfigu

ren in de zorgsector en in de politiek? 

VAN HEIJST Ja, ook dat. Vakbonden alleen zijn 

ook geen goede vertegenwoordigers meer. 

Zij reageren nog veelal vanuit oude re

flexen. Bij de emancipatie en herwaarde

ring van de zorgarbeid gaat het allang niet 

alleen maar over achterstelling in termen 

van betaling. Het gaat evenzeer om niet-ma

teriële kanten van de arbeid, de condities 

waaronder iemand kan en wil werken. 

Zorgwerkers hebben daar zelf heel d uidelij

ke opvattingen over - daar zou meer naar 

geluisterd moeten worden! Waar het de 

maatschappelijke relevantie van de ethiek 

aangaat: daarover wordt te weinig gereflec

teerd. Wetenschap is een in zichzelf ge

keerd bedrijf geworden. Je wordt voorname

lijk afgerekend op het aantal publicaties in 

internationale toptijdschriften, niet op je 

bijdrage aan het maatschappelijk en poli

tiek debat. Misschien zouden ethici die 

taak meer moeten opeisen door zich na

drukkelijker te poneren. 

Spiritualiteit als bron van verlangen 

CDV Wilt u nog iets kwijt bij wijze van af

ronding? 

VAN HEIJST De rol van spiritualiteit blijft bij 

dit alles belangrijk. Je moet mensen rech

ten geven en op dat vlak is er veel afdwing

baar en opeisbaar. Maar aandacht, zorg, en 

compassie kun je niet afdwingen. Daar zijn 

idealen voor nodig, die boven de eigen zelf

verwerkelijking uitstijgen. Idealen als een 

wenkend perspectief. Spiritualiteit is dat 

wat de dromen voedt, dat wat het verlan

gen levend houdt. Humaniseren van de 

zorgcultuur is daarom meer dan een kwes-
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tie van nieuw beleid en andere maatrege

len. Het ligt op een dieper niveau. Voor mij 

gaat het uiteindelijk om doorleefde spiritu

aliteit, zeg maar: liefde die te doen is. 

Dr. Annelies van Heijst is theologe en werkzaam 

bij de Universiteit van Tilburg. 
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