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Naar een nieuw begrip van 

professionele zorg 

DR. A. VAN HEIJST 

Het heersende professionaliteitsbegrip in de zorg lijdt aan depersonalisatie. 

Door de nadruk op geobjectiveerde outputmeting, is er niet langer sprake van 

een wederkerige intermenselijke relatie waarin zorgvrager en zorgverlener als 

mens tot hun recht komen. Om hierin een keer te brengen moet er weer meer 

aandacht komen voor de motivatie van zorgverleners en moet het menselijke 

karakter van de zorgrelatie in ere worden hersteld. 

In West-Europa is een indrukwekkend stelsel van professionele zorgvoorzienin

gen opgebouwd. Toch mankeert het professionaliteitsbegrip iets, want veel wer

kers in de zorg zijn ontevreden, gestresst, burn out of ziek. Een belangrijke oor

zaak voor dat onbehagen ligt naar mijn mening in de standaarden die voor

schrijven wat 'professioneel' is. Volgens die standaarden is 'professioneel' metho

disch, theoriegestuurd, functioneel en planmatig dienstverlenen; budgettair ver

antwoord en afgestemd op de zorgvraag met inachtneming van het zelfbeschik

kingsrecht. 

De wijsgerig-andragoloog Andries Baart ontwikkelde daarop de volgende kritiek. 

Interventie is het paradigma voor goede zorg. Zorgen is tussenbeide komen en 

verhelpen. Maar is dat wel altijd zo adequaat? Volgens Baart zijn zorgverleners 

zich te weinig bewust dat ze het probleem van de zorgvrager behandelbaar en 

'behapbaar' maken. Ze behandelen slechts een deelaspect en met de grote 

bestaansvragen blijft de zorgvrager alleen achter. Interventie wordt altijd inge

zet, ook als zo'n veranderend ingrijpen helemaal niet adequaat is. Bijvoorbeeld 

als er niet zoveel meer te veranderen valt, maar meer te troosten of te waken. 

Baarts alternatief is de presentiebenadering. Karakteristiek is het volgende. Ten 

eerste dat de zorgvrager wordt benaderd als iemand die deelneemt aan sociaal 

verkeer en daarom zowel vragende als gevende partij is. Centraal staan erken

ning als persoon en respect voor het levensverhaal zoals de betrokkene het zelf 

ziet, niet teruggebracht tot behandelbare doelen. Ten tweede wordt het goede in 

de zorg verbonden met aandachtige verhoudingen. Ook wat niet beheerst en ver

anderd kan worden (het onverhelpbare, tragische) krijgt een plaats. Ten derde 

zijn er methodisch losse omgangsvormen zijn, die aansluiten bij het alledaagse 

leven. Baart benadrukt dat de presentiebenadering niet in plaats moet komen 
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van interventie, maar dat het twee aspecten van het professionele zorgaanbod 

moeten zijn. 

In de gangbare opvatting over professionaliteit, de interventiebenadering, is zorg 

een aaneenschakeling van incidentele handelingen. In de presentiebenadering 

staan de zorgende handelingen nadrukkelijk in het kader van de zorgrelatie. De 

zorgdrager is in die relatie als professional betrokken en er wordt menselijke 

wederkerigheid gesticht. Die wederkerigheid kan in het huidige professionali

teitsideaal, waar betrokkenheid al gauw verdacht is, niet worden benoemd. 

'Kwaliteitszorg' betekent in de presentiebenadering iets nieuws. Niet afzonderlij

ke zorghandelingen, telbaar en meetbaar, zijn maatstaf maar de kwaliteit van 

mensen die deze handelingen verrichten. Ligt bij de interventiebenadering de 

nadruk op de handelingskwaliteit, bij de presentiebenadering doen vooral de 

houdings- en zijnskwaliteit ertoe. 

Mijn stelling is dat het heersende professionaliteitsbegrip in de zorgsector lijdt 

aan depersonalisatie. De professionele zorgverlener is een transparantje gewor

den. In de dominante opvatting over professionaliteit vervaagt de zorgdrager als 

mens. En wei als wezen met eigen belangen en belevingen, als moreel wezen en 

als iemand die zin zoekt. 

Mens met belangen en belevingen 

Het ideaal is zorg op maat, belevingsgerichte zorg, vraaggestuurde zorg, klantge

richt werken, de patient aan het roer en flexibele dienstverlening. Steeds staat 

de zorgvrager centraal. Achter dat ideaal zet ik een vraagteken. Want waar blijft 

de zorgverlener? In dezelfde beweging die de zorgvrager tot maat en middelpunt 

maakt, worden zorgverleners als mens onzichtbaar. Ze worden een interventie

functionaris, inwisselbaar voor collega's met gelijke competenties. Maar hoe zit 

het, als we over belevingsgerichte zorg spreken, met hun beleving? En als we het 

over zorg op maat hebben met hun maat? De professionaliteitsstandaard schrijft 

voor dat de professional 

eigen belevingen en be Iangen uit het werk weert, allen gelijk behandelt en niet 

te betrokken is. 

Aan de ene kant staat de unieke zorgbehoevende, aan de andere kant een zorg

verlener voor wie juist functionaliteit en vervangbaarheid kenmerkend zijn. 

Naarmate er meer wisselingen in dienstroosters zijn, door deeltijd, ziekte en 

tekort aan personeel, wordt logistiek die noodzaak van vervangbaarheid dringen

der. En dus komt de professionaliteitsopvatting steeds meer in het teken te staan 

c: 



CDV I NR 7.8,gl THEMANUMMER 2000 

van objectieve kwaliteitsmetingen. 

Zo wordt de ideale zorgdrager een transparantje dat op aile zorgvragers past. Die 

opvatting weerspiegelt een geseculariseerd ideaal over zelfloosheid, dat bijna 

nog radicaler is dan de klassieke zelfopofferende verpleegster van vroeger. 

Er is een verband met de 'verklanting' van de zorgrelatie en de economisering 

van de zorg. De zorgrelatie wordt in termen van een contract gedacht. Maar 

zorgbehoevenden die worden aangesproken als zorgconsument gaan zich ook zo 

gedragen. De klant is koning en het mondige deel van de zorgconsumenten 

speelt die rol met overgave. Oat gaat soms ver, zoals de zieke die de broeder som

meert haar glas niet hier maar daar op het nachtkastje te zetten, 'want daar heb 

ik tach voor betaald'. Als de zorgvrager klant en koning is, verwordt de degene 

die zorgt tot des konings bediende ... 

Niet aileen ontaardt de zorgdrager zo in een van persoonskenmerken 'gezuiver

de' leveraar van zorgproducten, ook de zorgbetrekking zelfwordt inadequaat 

beschreven. De vooronderstelling van een contract is namelijk dat twee in wezen 

gelijke partijen uit vrije wil een overeenkomst sluiten. Maar de zorgbetrekking 

drijft juist op asymmetrie en een zekere onvrijwilligheid. De meeste mensen 

zouden liever voor zichzelf zorgen. Die afhankelijke ongelijkheid moet niet wor

den verdonkeremaand maar onderkend en meegedacht. 

Zorgdrager als moreel wezen 

In door mij begeleide gesprekken tussen zorgdragers over morele dilemma's valt 

me op hoe moeilijk ze het vaak vinden de eigen visie onder woorden te brengen. 

Ze zeggen moeizaam wat ze voor goed houden. Als ze het doen, dan onder het 

mom dat wat zij voorstaan beter is voor de bewoner zelf of diens familie, of 

omdat het vanwege de andere zorgbehoevenden of om organisatorische redenen 

niet anders kan. Waarom is dit zo? De eerste reden is dat de professionaliteitsop

vatting afstandelijke objectiviteit voorschrijft. Door te zeggen dat dit gewoon het 

beste is, voor die mevrouw of meneer zelf, voor de naasten van de verzorgde of 

voor de medebewoners, krijgt hun opinie iets onaantastbaars. 

De tweede reden is het grenzeloze ontzag voor de heilige zelfbeschikking. In 

casusbesprekingen fungeert 'autonomie' vaak als een toverwoord. Enkel in geval 

die autonomie schadelijk is voor derden durven verzorgenden het zelfbeschik

kingsrecht in te perken. Oat beroep op zelfbeschikking slaat veel morele discus

sies dood. Het zet aan tot de cirkelredenering: als een bewoner het zelfwil, is 

het goed en het is goed omdat hij het zelfwil. Professionaliteit is: de zelfbeschik-
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king veilig stellen. Oat maakt zorgdragers tot onpersoonlijk en amoreel verleng

stuk van andermens' zorgconsumptie. Maar verzorgenden hebben wel een kijk 

op wat goed zou zijn om te doen of laten. Die kijk vloeit mede voort uit de zorg

relatie. Hun morele cognities en intu"ities dreigen het echter af te leggen tegen 

die van de zelfbeschikkende client. 

Op ethisch vlak moet de medicalisering van bestaansvragen worden doorbroken. 

Ethiek als beraad over het goede leven is geen topoverleg tussen deskundigen, 

maar hoort in de brede kring van het intermenselijk gesprek. Iedereen neemt 

daaraan primair deel als mens, pas secundair als deskundige. Daarom bepleit ik 

dat professionals hun morele reflexiviteit vergroten. Oat ze leren hun persoonlij

ke visie op goed en kwaad in te brengen als htin visie, niet onder valse vlag. En 

dat ze leren om medische, verzorgingstechnische en organisatorische argumen

ten te onderscheiden van morele argumentaties. 

Zorgdrager als zinzoel<end wezen 

Depersonalisatie speelt ook in de zorgmotivatie. Vraag je mensen die zorgen 

waarom ze dit beroep kozen dan antwoorden ze vaak: 'Ik wilde mensen helpen'. 

Wie dat wil, heeft de intu"itie dat het eigen leven zin krijgt door werk waarin 

men iets voor een ander betekent. Echter, zowel in opleiding als in bij- en 

nascholing en begeleiding wordt weinig gedaan om de motivatie van zorgverle

ners op peil te houden. Toch wordt hun motivatie in het werk van alledag soms 

zwaar beproefd. De professionals moeten hun motivatie grotendeels uit zichzelf 

putten. Als ze geluk hebben, treffen ze een team of leidinggevende waar onder

linge support bestaat en ze hun verhaal kwijt kunnen. Vaak hebben ze dat geluk 

niet. 

Veel burn out in de zorgsector is in wezen verkommerde motivatie, ofwel betrok

kenheid waaraan geen vorm meer gegeven kan worden. Zorgdragers kunnen 

niet de tijd en aandacht geven die ze zouden willen. Ze werken met ongediplo

meerde leerlingen, uitzend- en oproepkrachten. En ze worden door het manage

ment afgerekend op gerealiseerde 'zorgtargets'. Gevoegd bij een bepaald niet 

riante beloning is de solide basis voor burn out gelegd. 

Wie zorg geeft, hoopt ook iets te ontvangen, meer dan salaris aileen. Oat is legi

tiem. Maar wat? Zorgdragers zien vaak dat hun zorg verschil maakt ten goede: 

pijn verlicht, tot rust brengt, kwelling vermindert. Ook krijgen ze soms dank

baarheid. En er kan een vorm van communicatie ontstaan tussen de verzorger 

en de lijdende ander, die iets wederzijds heeft. Hoewel de verzorger geeft, ont

vangt die ook iets, iets immaterieels. Daarom kozen ze dit vak en scheppen er 
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vreugde in: 'je krijgt er veel voor terug', zeggen ze. Toen ik Eerst 

Verantwoordelijke Verzorgenden in een psycho-geriatrische instelling vroeg: 

'Waarom hebben jullie zin in dit werk?', zei een van hen: 'Om de salarisstrook 

aan het eind van de maand', en voegde er grinnikend aan toe: 'Dat ook, maar je 

h6udt gewoon van die oudjes'. Helaas worden deze intens menselijke beweegre

denen in heersende professionaliteitsdefinities onzichtbaar. 

Geven in de hoop iets te ontvangen is verwant aan het zoeken van zin. Om jezelf 

als een zinnig wezen te beleven is iemand anders nodig die bevestigt dat het 

goed is dat ik hier ben. Zorgdragers geven veel. Tegelijk zijn ze, net als iedereen, 

voor het vinden van zin aangewezen op hun medemensen. Die dieptelaag van de 

zorgmotivatie, zorgdragen als expressie van het verlangen naar zin, zou in de 

professionaliteitsopvattting moeten worden ge'integreerd. 

Profiteor: binding en verbintenis 

Het huidige professionaliteitsbegrip is verschraald. Het kan worden verrijkt met 

connotaties uit de woordstam waaruit het woord voortkomt. 'Professionaliteit' 

gaat terug op het Latijnse 'profiteor'. De eerste betekenis daarvan is 'openlijk ver

klaren', de tweede 'zich voor iets uitgeven, van iets zijn beroep maken' en de 

derde 'beloven, vrijwillig aanbieden, zich tot iets verbinden'. Het woord 'profes

sioneel' zoals dat tegenwoordig wordt gebruikt, draait uitsluitend om de tweede 

betekenis, de beroepsmatige. De twee overige betekenissen van 'profiteor' klinken 

niet meer mee. 

In de professionaliteitsopvatting is iets vitaals verloren gegaan, namelijk het ver

binteniskarakter. Ik zie twee mogelijkheden voor opwaardering, die volgens mij 

aansluiten bij wat veel zorgdragers zelfverlangen. Ten eerste de binding van de 

persoon aan haar of zijn beroep, ofwel de zorgmotivatie, zou meer aandacht ver

dienen in opleiding, begeleiding en nascholing. 

Nodig is een vermenselijking van de professionaliteitsopvatting en het afleggen 

van transparantie als ideaal. Die vermenselijking heeft drie aspecten: 

- erkennen van belangen en belevingen van de professional die niet transparant 

en zelfloos hoeft te worden, maar een mens is; 

- inbrengen van de morele stem van de professional en vergroten van diens 

morele nadenkendheid; 

- opnemen van het verlangen naar zin, uitgedrukt in de zorgmotivatie van 'men

sen helpen' als belangrijke beweegreden van zorgverleners. Die motivatie ver

dient onderhoud in begeleiding en nascholing. 

Ten tweede zou de zorgrelatie als een specifiek type menselijke verbintenis in 

ere hersteld moeten worden. Zorg is meer dan een serie ingrepen. Zorg is een 
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'houdingspraktijk' die binnen een relatie van medemenselijke presentie gebeurt. 

Op bet vlak van de verbintenis die een zorgrelatie is. vereist bet een herzien van 

professionaliteit, ten gunste van een opvatting die zorgen in verband brengt met 

aandachtige, presente en betrokken medemenselijke verbintenissen. Het woord 

'liefde' kan, zij bet met aarzeling omdat bet zo beladen is, opnieuw in verband 

worden gebracht met professionaliteit: 'Je h6udt gewoon van die oudjes!'. Enkele 

gedachten tot besluit. 

Menselijlrneid is professionaliteit 

In de professionaliteitsopvatting is bet woord 'liefde' taboe, dat doet denken aan 

ongewenste intimiteiten. Professionals spreken liever van betrokkenheid. Die 

professionele betrokkenheid in de zorgrelatie heeft twee kenmerken. Allereerst 

de principiele openheid voor steeds weer nieuwe mensen die worden verzorgd 

niet omdat bet zulke aardige ofbijzondere mensen zijn, maar omdat ze nood 

hebben aan zorg en bet de professie van de zorgverlener is deze zorg te geven. 

Ten tweede een proces van uitzuivering bij de zorgverlener. Die moet bet welzijn 

van de verzorgde beogen en de ander niet bedelven onder eigen behoeftes. 

Anders dan in bet klassieke ideaal van de zichzelfwegcijferende liefde (ofwel de 

transparante professional) bepleit ik dat zorgdragers hun zelfliefde niet uit bet 

oog verliezen. Ze mogen hun belangen en belevingen, evenwichtig en doordacht, 

inbrengen in de zorgrelatie. 

Mijns inziens is de gedeelde menselijkheid van zorgdragers en zorgvragers, hun 

beider vermogen tot communicatie, hun beider verlangen naar bet stichten en 

ontvangen van zin, de basis die de professionele zorgrelatie schraagt. 

Zorgdragers moeten niet onzelfzuchtiger worden en transparanter, maar mense

lijker en medemenselijker- dat is pas professioneel. 

Dr. A. van Heijst doceert ethiek aan de Theologische Faculteit van Tilburg. Tevens geeft ze 

trainingen ethische vaardigheid in zorginstellingen en is werkzaam als supervisor. 

Voor een uitvoeriger versie van dit artikel met literatuurverwijzingen zie: de te verschijnen 

bundel onder redactie van jos Mus kens en Martien Pijnenburg, 024 - 3619007. 
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