
I 

f-

De medische technologie maakt steeds meer mogelijk en de vraag 

van de patient maakt steeds meer nodig. De commercialisering van 

de zorg en de leus 'zorg op maat' wekken de indruk dat de zorgbe

hoefte en -aanbod naadloos op elkaar kunnen aansluiten. Maar de 

patient is geen klant, hij zoekt geen product maar hulp. De com

merciele verleiding in de zorg moet het hoofd worden geboden 

door cultivering van de deugd van de maat. Dat heeft verstrek

kende consequenties. 

D 
c uitdrukking 'zorg op 

maat' is in zeer korte tijd 

merkwaardig sterk inge

burgerd 

lcdereen kent de uitdruk

king en velen gehruiken 

haar Wic echtcr hulpver

lener'> of managers uit de 

zorg'>cctor - of zichzelf -

de vraag stelt, wat die 

leuze eigenlijk hctekent, 

zal vaak de bekende mond 

vol tandcn zien en cen 

hoop gcstuntcl horen. De 

uitdrukking staat weli'>· 

kelt, wordt minder optimistisch ge· 

stemd. In september jongstleden heeft 

hisschop lvlll'.kem van die ontwikkelin

gen een '>chcrp en '>chrij

nend hceld gcschetst on

der de titel 'Stop de 

verarming van de zorg' 1 lk 

zal die hehartigenswaar

dige kritiek hier nict her

halen. In plaats daarvan 

zal ik de vraag stellen of 

vanuit de dcugdcthiek ecn 

constructicve bijdragc ge

lcvcrd kan worden aan het 

denken over ccn maar-

waar voor een programma Profdr. PJA1. ua11 voile, passende zorg. Die 

waarvan men wei weer dat Tongcren bcnadering mag verbazing 

hct nog uitgevocrd moct worden, maar wekken, maar is mindcr vrecmd dan ze 

ze kondigt dat aan in het lriomfantelijk lijkt. Hct begrip 'maat' heeft immers 

vertrouwen dar zorgaanbod en zorgbe

hoefte naadloos op elkaar kunnen aan

sluiten. Wie kijkt naar de praktijk van 

de zorg, en naar de wijze waarop de 

zorgsector in Nederland zich ontwik-

ccn belangrijke gcschiedcni'> in de tra

ditie van de deugdethiek Omdat het 

huidige spreken over maat echtcr ver 

van die traditie lijkt algedwaald te zijn. 

begin ik met ecn korte kritischc <,chets 
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van het huidige -.preken over maat, zo

al-. dat in de uitdrukking 'zorg or maat' 

doorklinkt. 

Zorg op maat 
• ~len hodt niet huitengewoon wantrou

wJg te zijn om te vermoeden dat een 

leuze a!-. 'zorg or maat' pa-.t in onze 

titd. al-. een tijd die heheer-.t wordt 

door reclame. Onze tijd i-. een tijd van 

reclame, een tijd waarin we verleid 

worden -.pullcn te kopen door de aan

trekkelijkhcid van de verpakking 

waarin ze worden aangcboden, of door 

de plaatje-. ol de kreten ('nieuw•') die op 

die vcrrakklllg -.taan. Uat geldt niet ai

leen voor ondernemingen die hun pro

ducten verkopen door ze in aantrekke

lijkc verpakkingen te -.torpen, maar 

ook voor organi-.atie-. die zichzelf ver

koren door een aantrekkeliik heeld van 

zichzell te pre-.entcrcn zc werkcn aan 

hun imago, hcct het dan. Dat litkt ccn 

van de helangrijk-.te redenen waarom 

ollcrlci organi<.,atic-. tcgcnwoordig nict 

mccr zonder een '111issio11 siiiiCJIICIIi' kun-

nen. 

I )c rcclan1c \Vaarn1cc hcdrijvcn en orga

ni-.atie-. elkaar orjagen produceert een 

heeld van bet rroduct, waardoor we 

verlcid worden het te kopen. Ze voedt 

en rrikkelt onze verheelding, zodat we 

eerder o11Zcc eigen fantasie kopen dan 

het rroduct dat daarin zit ingepakt \)e 

'' I )czc tcht is 3c uil,jnl'crktc Pcrsic '""' WI 

uoonlracht die f\111/ P<lll Tou,JCITIJ hield tl}de11\ 

/Jet ullll}res Pllll de K11tho/ieke \'ne11i1}i1uj '"'" 

Zor,}IIISiel/ill,}cll ( K VZ). a per 'lou} 0111 111<1<11' 

l11 het Pocnj<111r z,Ji m1 l11111dcl Pmchi;11c11 ll'dllrill 

o11,/cr 1111dere oak ,/e uoordr11chtl'l1 Ullll /'dslor 

i\I<Jriekc i\leycr, Do111 ./now Witbu11 m de 

/Jooq/mmll Cor Sfmcllll'ellhm}, Cod11 Fmhiks, 

l;~u)ues ,/c Visscher e11 .los KoldCJPci; <Jcpuhli

ceer,/ zulle11 1J1orde11. (i\ I. flljlle!l!JJm}, P 1'<111 

To111}CITI1, red, Zan} 0111 111<1<11, /),wJOll 1 '1'!H.) 
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leuze 'zorg op maat' lijkt thuis te horen 

in deze cultuur; het i-. cen imago waar

mee een hepaald soort zorg zichzelt wil 

verkopen, zoal-. een reclameleuze op 

een verpakking . 

Wo11trouww 

Wie kritisch wil comumcren, zalmoe

ten lcren door de reclame en de verpak

kingen heen te kijken- hctgeen niet al

tijd gemakkelijk i-. Wie durft nog de 

motorkap van een auto open te doen, 

a\-, er zein mooie jullrouw op zit7 Ecn 

heprocfde tcchniek om je niet door de 

reclamc te Iaten mi•;\ciden, hestaat erin 

haar lctterlijke boodschap wantrouwig 

om te kcrcn. Natuurlijk klopt bet niet 

altijd helemaal, maar - probecr het 

maar eens uit - heel vaak verraadt de 

reclame bet zwakkc punt van het pro

duct, doordat ze het tcgcndccl al-. 

voordcel crvan af I icheert. F. en zeep

middel waarop met grote letters 'nieuw' 

-.taat, is waar-.chijnlijk weer hetzellde 

a!-. altijd Len product dat wordt aangc

prezen al-. 'andcrs dan anderen' had 

h\ijkhaar niet-. waarin het zich kon on

der-,cheiden. Wanncer we de leuze 

'zorg op maat' op die manier lezen, zou 

ze wei eens kunnen -.raan voor cen zor

gelozc matiging ol hezuiniging, en ccn 

matelozc ontkenning van wat zorg ei

genlijk i-. 

Misschien wortlt de bood-.chap van ma

tiging wei heel -.luw verpakt doordat de 

tern1 'tnaat' de suggc'-.tic van het n1aat

pak wil wekken bet zorgaanhod zou 

zoveel als mogelijk mocten worden al

gc-.temd op de hehodte-, en verlangem 

van de zorgvrager, als klant. Het 'klant

modcl' dat in die hctekenis van bet 

maatpak zit heve-.tigt ovcrigen-. het 

commerciele karakter van de hood

schap achtcr deze leuze. Lr is a! genocg 

gcwezen op de gcvaren van dczc ver

klanting van de zorgvragcr en dczc vcr-
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marketing van de zorg. lk noem hier ai

leen kort twee punten van kritiek, die 

beide samen tc vatten zijn onder de ti

tel 'vcrvrcemding' Het klantvocahulaire 

dreigt zowel de zorgvrager als de zorg

verlcner te vcrvrcemden van zijn iden

titeit. 

Vervreemding 
Ongetwijtcld is het mogelijk om zorg 

op te vatten a], een product, dat wordt 

geproduceerd. verkocht en atgenomen; 

cen product dat cen prijs hedt en waar

voor cen markt is. Die markt kan 

be"i"nvlocd worden, aan de vraagzijde 

bijvoorbceld door reclame. Het prijsni

veau op die markt kan he"invlocd wor

den, bijvoorbeeld door 

heeft. Als de koop gesloten is vcrdwijnt 

de gedicnstigheid; voor de ka'iSa mag je 

weer gcwoon in de rij staan wachten. 

De onwezcnlijkhcid van dczc klant

vriendelijkheid zou de zorg wei eens op 

een heel specialc manicr kunnen be

dreigen. lk noem ccn enkel punt hct 

vcrnwedcn dat het klant-denkcn tunc

tioneert om contradicties die de zor

gaanbiedcr ervaart te vcrdoczclen. Hoe 

kan ccn arts ol ecn vcrplccgkundigc 

zich hct ene moment vol toewijding 

richten up de vraag van ccn patient om 

cen zwangcr<,chap at te breken, en het 

andere moment met dezcltde toewij

ding op de vraag van een andere pa

tient om hulp om zwangcr te worden. 

ot op de zorg om ecn tc 
concurrcntie. Het hele jar

gon kan nok op dit seg

ment van de markt, het 

segment dat H. Achterhuis 

jaren gelcden a! "de markt 

van wclzijn en geluk" 

De leuze 'zorg op vroeg geborcn baby in lc-

ven te houdenc 

maat' verraadt een 

commercieel model, 

dat bedreigend lijkt 

De spanningen die dat 

bip1a onvcrmijdeli)k moet 

geven in de persoon van 

de arts ol vcrplegcr, wor-noemdc van 
voor de zorg. 

worden gcn1aakt.2 den vvcggcwcrkt in het 
En toch i'i ecn patient 

geen klant. Hij zockt niet het product 

dat hem het mccst aanstaat (via een 

priJs-kwalitcil vcrgelijkingl, hij zoekt 

hulp. Hij komt niet winkelen, maar hij 

is in nood. HiJ wil geen product, maar 

moet verzorgd worden. J\1aar nier ai

leen de zorgvragcr, ook de zorgaanhic

dcr wordr in zijn identireit bedreigd 

door hct klantvocabulaire. lederecn 

kent die typischc vriendelijkhcJd van 

winkelier'>, die- vaak pijnlijk duidehjk

een dec! is van de '>traregic om te vcrko

pen. Nergen-, wordt zoveel hulp aange

boden als in winkek "Kan ik u mi'>

'>chien helpen, mcncer'" Men schrikt 

zells voor archa·isch raalgebruik niet tc

rug, "Waarmec kan ik u van dicnsl 

zip1!" Meestal duurt die gcdicnstigheid 

rotdat de klant zijn kcuze gcmaakt 

klant-model. !)at maakt 

de gebodcn zorg inccn~ nict nlcTr tc

gensprckclijk. maar in aile gcvallcn 

idcntiek, het is immer'> steeds dar war 

de klant wil. Maar kan een zorgaanbic

der werkelijk op dezcllde manicr OJl

vcr~chillig ".taan tcgenovcr de vrt~ag 

van de patient, a]., de vcrkopcr, die het 

uitcindeliJk ccn zorg zal zip1 ldat wil 

zeggen gecn zorg zal zijn J we ike 

brock de klant koopr- a is hij maar bc

taalt7 

ECf1 !lnder model 
De leuze 'zorg op maat' vcrraadt ccn 

commcrciccl model. dat bcdrcigcnd 

lijkt voor de zorg. Voorzover hct mo

del sprcckt van matiging, hctekcnt dat 

doorgaans bczuiniging en ontlecnt het 

zijn norm niet aan de inhoud van de 
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zorg, maar aan de heschikharc midde

lcn. De norm is puur formccL hoc 

gocdkopcr, hoc hetcr. Voorzover het 

model duidt op klantvriendelijkhcid, 

ontlccnt hct cvcnmin zijn norm aan de 

aard en inhoud van de zorg, maar 

slcchts aan de wens (en de koopkracht) 

van de klant. In bcidc gcvallcn zcgt 

'maat' dus nicts over de kwaliteit van de 

zorg, maar slechts over cen bepaald 

soort, namclijk de cconomischc, kwali

tcit van hct pnKc'> waarin cen product 

- 1n dit gcval zorg - gcproducccrd, 

aangchodcn en afgenomcn wordt. 

Tcgenover dit commercii'lc model dat 

vcrscholcn zit in de leuze 'zorg op 

maat', wil ik in hct volgendc een ander 

model plaatsen, het model van de 

deugdcthick De traditic van de deugd

ethick bn ons wei Iicht hclpcn te sprc

kcn over n1a.:1t op ccn llElllicr die tnccr 

met de inhoud van de zorg vcrhonden 

is. De notie 'maar' is min-,tcns op twcc 

manicrcn aanwezig in die deugdethi

schc traditie Niet aileen is de maat ol 

matigheid een van de deugden die 

worden bcschrcvcn, zells ecn van de 

zogcnaan1dc kardinalc dcugden, n1aar 

ook spcclt zij een centrale rol in het 

hcgrip van de dcugd in hct algcmeen. 

t'vlct dit laat<,te wil ik heginnen - ook 

al om ecrst in grote lijncn dat model 

van de dcugdethiek tc kunnen pre-,en

tcrcn. 

De maat van de deugd 
Hct model van cen dcugdcthick is voor 

hct cerst systcmatisch ontwikkeld door 

Aristotclcs, mecr dan twcc duizcnd jaar 

geleden. 1 Hct is vcrvolgens door allcr

lci auteur". en "'tron1ingcn vcrdcr ont

wikkcld, en maakt tcgcnwoordig weer 

steeds mccr opgang. lk bepcrk me in 

hct volgende tot ecn paar clcmcntcn uit 

de wijzc waarop Aristotclcs de deugd 

dcliniccrt. 
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Geen maatlat maar een ideaal 
Op de eerste plaars moctcn we ons re

aliseren dat deugdethiek gcen cthick is 

die normen of regcls voorschrijft. Er 

zijn - grofwcg - twee soorten van 

cthick. De nonncthiek zegt wat clke 

n1cns in ieder gcval rnoet docn, of nog 

strikter gcformuleerd: wat hij moct Ia

ten. De doelethiek geelt aan waarnaar 

een mens moet streven en hoc hij aan 

dat strcvcn het heste vorm kan gevcn. 

De eerste is ccn cthiek van de grens. Ze 

zcgt cigenlijk aileen waar de grcns ligt 

die jc niet mag ovcrschrijden. Wie dat 

wei doct, begaat ecn ovcrtreding en is 

tout Over wat gocd is zegt dczc ethiek 

eigcnlijk niet zo vee!. De tweede daar

entegen is ccn cthiek van hct idcaal. Ze 

zcgt niel zozccr wat foul is, maar 

heschrijlt her gocde Ieven als ccn ide

aal dat jc mccr of mindcr kunt hena

dcren. De dcugdcthiek hoort in dczc 

twecdc snort van cthick thuis. Deug

den zijn gccn wcttcn waaraan icdcrccn 

zich moet houdcn. Hct zijn manieren 

waarop pcrfcctic, volmaakthcid, 

waarop het ideaal bcrcikt of henaderd 

kan worden. Dcugdcn zijn de houdin

gcn waarin hct gocde Ieven zich con

crctiscert. 

!-:en houding is een stabiclc vorm die je 

gccft aan je docn en Iaten. Wat mensen 

docn komt voort uit allcrlei strevingcn 

(passies, emotics) die ze in zich hch

hen, en uit de manier waarop zc de bui

tenwercld waarnemen en crvarcn. Een 

houding is cen va<,tc vorm voor die 

"'trcvingcn en \vaarncn1ingcn. Zo zijn cr 

dcugdcn, houdingen, voor hct <,treven 

naar plczicr en het waan1cn1cn van wat 

plezicrig is, voor hct streven naar vei

ligheid en voor de manicr waarop we 

waarnemen wat onzc veiligheid be

drcigt, of van wat om veiligheid geeft, 

cnzovoort. 
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Fr zijn du-, velc verschillende deugden 

Plato nocmt de vier bebngrijhte 

(kardinalcl deugden wijsheid of ver

'>tandigheid, moed ot dapperheid, maat 

of matigheid en rechtvaardigheid 

Aristoteles wa-, de eerste die niet aileen 

die verschillcnde deugden beschreef 

(hij noemt er nog veel meer dan deze 

vier), maar die ook meer in het alge

meen probeerde aan tc geven wat voor 

soort houding de deugd eigenlijk is. 

/)e dnu;d is m1 midden 
Fen van de belangrijkste en meest be

kendc kenmerken is dat de deugd altijd 

ecn midden is. len voorhceld kan dit 

verhelderen. De deugd van de moed i., 

de deugdzame houding inzake onze 

\vaarncrning van en onzc cn1otic.;.; in 

verband met gevaar. Die deugd is cen 

midden, en wei tu<,<>en twee cxtremen 

Het ene extreem - voor wat betreft de 

waarneming - is dat van degene die 

ovcral gevaar ziet en altijd op zijn 

hoede is, het andere dat van degene die 

zich nooit van gevaar bewu<,t is. Het 

midden hestaat erin op het jui<>tc mo

ment en in de juiste mate aandacht te 

hebben voor het gcvaar dat jc bedreigt 

Vervolgens- voor wat betrctt onze re

acttc op dat gcvaar dot \VC waluncnlcn 

- zal het ene extreem erin hestaan. aile 

gevaar te ontvluchten; dat noemen we 

latheid. Het andere extreem he<;taat 

erin altijd maar op het gevaar attestor

men, zonder gocd je kan<,en te bereke

nen; dat noemen we overmoed. De 

moed ol dapperheid is het midden tu<;

sen die twee cxtremen. 

Toe /JtlSS i 1li} 

Voordat we verder gaan. kunnen weal 

proheren de tot nu toe genoemde ken

merken toe te pa<;sen op het domei n 

van de zorg Dat de deugd geen regel is 

maar een ideale houding, herinnert ons 

eraan dat de deugdethiek niet gehruikt 

kan worden als een '>OOrt checkli<;t. Het 

gaat cr eerder om je geleidelijk aan te 

oefenen in een hepaalde houding. In 

een deugdelijke ot deugdzame zorg zal 

het niet gaan om het oplcggen of vol

gcn van ccn regcl, lllJJ.r om hct ont\vik

kelcn van een cultuur, waarin de jui<;te 

houding aangelcerd en geoefend kan 

worden. Dat de deugd een midden is, 

impliceert onder meer dat je steed<> op 

minsten-, twee manieren ernaast kunt 

zitten: je kunt zowel te vee I als te wei

nig doen, zowel te hoog a]<, tc laag 

mikken. Het gaat crom 111 de deugd, de 

juiste maat daartuS'>en te vinden. 

bgenlijk zouden we voor een toepas

sing van de deugdethick op hct domein 

van dc zorg moctcn analyr.;crcn \VJt 

voor soort r.;trcvi ngcn, \vaarncnli ngcn 

en crvaringcn hicr in hct gcding zijn, 

en vervolgcns probercn aan tc geven 

wat inzake al die '>lrcvingcn en ervarin

gen ccn tcvccl en ccn tc wcinig zou 

zijn, om langs die weg het juiste mid

den tc kunnen hcpalen. Zonder dat nu 

in extenso te doen, kunncn we aannc

men dat het hier gaat om ervaringen 

van nood, lijden. verdriet en pijn. 

Zowel de lijdende (de zorgvragcr) al-, 

de helpende (de zorgaanhieder) kan 

daarvoor cxtn_·cnl gcvoclig ol cxtrcctn 

ongevoelig zijn Die gevoeligheid zit 

niet aileen in de mate waarin iemand 

het zich aantrekt. maar ook al in de 

mate waarin hij het opmerkt, waar

nccmt. Neemt iemand aileen de pijn of 

aileen het verdriet, of heide waar" Het 

zijn vervolgens stuk voor <,tuk ervarin

gen die een appcl doen op degene die 

waarneemt 1\laar dat i-, ccn gccompli

ceerd appel: een vraag om hulp, om 

troost, om aandacht, enzovoort. 

De deugden in verhand met zorg heh

hen du<, op de eerste pbats te make11 
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met ccn jui"tc wJJrncnling, ccn Jdc

quate crvaring. ln dat hetrelt niet ai

leen de waarneming door de zorgaan

biedcr, maar ook die van de zorgvragcr. 

Een deugdcthi<.chc henadering ziet die 

twee niet a], klant en producent/verko

pcr in een economi'>che relatie verhon

den, maar al, morelc subjcctcn, die 

beide mccr of minder deugdzaam kun

ncn zip1 Dat hetekcnt dat de patient 

niet koning klant is, aan wie ik mij als 

winkelier onderwerp, maar een mede

moreel <,ubject die ik ook kan aampre

ken op zijn eigen deugdzaamheid, of 

gehrek daaraan. AI, morelc <,uhjecten 

zijn men<,en elkaars hoeder en opvoe

der De vraag van cen klant is mij a]<, 

winkclicr heilig, maar de hehoefte van 

ecn medemoreel <,ubjcct meet ik aan 

hctzelfde moreel ideaal dat ik ook zelf 

na'>lrecl 

lfet 111iddm is relaticf 
Overigen'> i'> dat gcen lcgitimatie voor 

cen onheperkt morali,me tegenover de 

(I lV I 'JK 

Uoto D1rk Hoi) 

patient. Niet aileen omdat ook ikzelf 

al, zorgaanbieder nict perfect ben, 

maar ook omdat het midden niet voor 

iedereen en in aile '>ituatics hctzelfde i'> 

Het is afhankelijk van pcr<,oon, tijd, 

plaats en om<,tandigheden. Hct i'> niet 

moeilijk dit toe tc pa<,<,en op de '>ituatie 

van de zorg. Er zijn geen algemene 

richtlijnen tc geven (tenzij algemcnel, 

voor aldie vcr<,chillcnde situatics waar

voor zorgers komen te '>laan. l:r bestaan 

gccn checklic.ts die ccn garJntic vorn1cn 

voor kwalitcit. Kwaliteit is aileen te ma

ken doordat de arts, de vcrplegcr, de 

be<.tuurdcr, de pastor, in de situatie 

waarin ziJ staan, zeit in staat zijn die si

tuatie op cen adequate manier waar te 

nemcn; en doordat zij in hun eigen op

treden zell het jui'>te midden wetcn te 

vinden inzake aldie emoties en neigin

gen die mogelijk ziJil: tu<,<,en hemoei

zucht en onverschilligheid, tuS'>en ai

leen nlaJr Z\Vijgen en a11ccn n1aJr 

praten, tussen familiaritcil en afstande

liJkheid, tussen autoriteit en onderda-
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nigheid, cnzovoort. De relativitcit van 

de deugd implicecrt geen relativisme. 

Hct zou dwaas zijn te zeggcn dat hct er 

niet toe doct wat je kie.,t, 'omdat hct te 

kiczen midden toch maar relaticf is' 

Wat hct juiste midden is, hangt af van 

de situatie, maar er is in elkc situatic 

wei dcgelijk ecn echt bestc, en je kunt 

er ook echt naast zitten. 

Oefening en voorbeelden 
Om het juiste midden te vinden is zelf

kennis nodig (want wat jc moet docn, 

hangt af van wie en wat je zell voor ie

mand bent), en ocfening; want nie

mand kan in clke situatic opnicuw ccn 

omvattendc analyse makcn van aile 

omstandighcden, om daaruit vervol

gcns af tc leidcn wat hct beste is om tc 

docn. l'den zal z1jn emoties en neigin

gcn getraind mocten hcbben, zodat zc 

als vanzelf op de juiste manier zullen 

rcagcrcn in clke vcrschillcnde situatic. 

Deugd vereist crvaring, en vonning en 

begcleiding in de tijd waarin men nog 

niet crvaren is. Daarom ook zijn voor

beeldcn van zo'n grout helang. 

lcdcreen kent ze, die dokters waarover 

paticntcn rocmen, omdat zc aandacht 

hcbben, omdat ze de nwns achter de 

patient zicn, omdat ze wetcn mec te lij

den, enzovoort. 

Hetzelfde gcldt voor verplegenden en 

de andere actoren in de zorg. Hct zijn 

die voorbecldigc voorbcclden van wic 

we kunnen lercn hoc hct moct. Zij zijn 

als de ervaren timmerman, die ook niet 

kan uitlcggen waarom hij prccies doet 

wat hi) doet, maar die wei met onfcil

bare zekerheid steeds het juiste gcrced

schap en matcriaal pakt. Zo iemand 

heeft geen maatlat waaraan hij meet 

wat hij doet, maar hij is een maat voor 

dcgene die her moet lcren. Hct voor

heeld is de maat. Het is een cigen en ci-

gcnaardig soort weten dat zich toont in 

die voorbeclden van ervarenhcid. Dat 

weten hecft allcs tc makcn met die bc

paaldc deugd waar het ons nu vooral 

om te doen is, de deugd van de maat. 

De deugd van de maat 
Zoals gezegd is de maat cen van de 

voornaamste dcugden in de klassieke 

deugdethick, maar cen die vecl wordt 

misverstaan. Onder invloed van ecn be

krompen moralisme en van cen vcr

keerd begrcpen ascese, is de maat ge

wordcn tot matigheid en is die soms 

verworden tot de boodschap dat min

dcr altijd beter is. Dat is een grove ver

simpcling, die misschicn wei hieruit 

voortkomt dat hijna nict'> zo mocilijk is 

als het vinden van de JUiste maar. voor 

veel mcnscn is matig drinkcn of roken 

nog vccl moeilijker dan helcmaal nict. 

Omdat het zo mocilijk is om maat te 

houdcn, versimpclcn we die maat dan 

maar tot de matigheid van de onthou

dlllg. i\laar de deugd kan cigenlijk 

nooit in ecn dergelijkc ncgativitcit be

staan, deugd is nooit een ncgatie of on

dcrdrukking van natuurlijke ncigingcn, 

n1aar cen vorn1ing crvan. Voor dcgenc 

die maat wect tc houdcn is totalc ont

houding even mateloos als de ovcr

maat. 

Eigenlijk is de deugd van de maat de 

houding die- als vanzelf- in allerlei si

tuaties de juistc maat, dat IS• de maat 

van het midden, weet tc vindcn en tc 

houden. 

lk denk dat we kunncn zeggcn dat de 

deugd van de maat van tocpassing is op 

aile verlangcns die gemakkclijk grcnzc

loos en mateloos worden. En misschien 

zijn ze dat wei allcmaal. 

Andre Comtc-Sponville, ecn hcdcn

daagsc hansc auteur die een mooi hock 

hecft gcpuhliceerd waarin hij op klas-
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<;icke wijze de grote deugden he,chrijlt, 

zegt dat die grenzeloosheid eigenlijk 

niet zozeer in de verlangens zit, maar 

in onze vcrheelding. 1 Onze begeertes 

komen wei tot rust al-; zc bevredigd 

ziJn, maar onze verheelding zweept ze 

op tot over die natuurlijke grcnzen 

heen. Fn dan steilen we om de heme! 

voor al-; een 'ceuwig' ga<;tmaal ot prik

kelcn we op andere 111anicren onze tan

ta-;ie 0111 de ge<;tilde begeerte weer te 

wekken. Voor een adequaat hegrip van 

de deugd van de 111aat moeten we 

daaro111 kijken naar al die 111ensclijke 

verlangeno; die door de verbeelding 

grenzelom ge111aakt kunnen worden. lk 

denk dat dat een 111ogelijkheid is van 

aile 111enselijke verlangens, en zal pro

bcrcn dat uit tc wcrkcn in een toepa<;

sing op de situatie van de zorg. 

rol <;pelen in de zorg, en vooral hoc de 

verheelding ze dreigt grenzeloos te 

maken. lk ged van aile drie slccht'i een 

voorbceld, steed-; hetrokken op een 

andere groep van hetrokkenen in de 

zorg. 

Hebbm- de f)(llif"rJt en zijn gezondheid 
Ons verlangcn om te hebben kan opal

lcrlei wijzen grenzelooo; worden. De 

<;al11enleving van overvloed waarin wij 

wonen 111aakt dat op veel manicren dui

delijk: naar mate we mecr hehben, io; er 

111eer dat we nog bcgcren te bezitten. 

Elke vcrvulde begecrte lijkt slecht., de 

aanlciding tot nieuwe begcertcn, en 

onze ovcrvloed lijkt paradoxalerwijze 

de oorzaak van de schaarste die we me

nen waar te nemcn. De paradox is ove

rigens wei degclijk te begrijpen. We 

zijn niet tevrcden als we 

Zo'n uitwcrking kan ai

leen maar bcpcrkt en 

<;chctsmatig zijn: de 

men<;e]ijke verlangens zijn 

te vcclsoortig lk duid 

slcchh een <;chcma aan, 

clat gebruikt zou kunncn 

worden voor cen analy-;c 

van hct terrein van de 

Mateloosheid in de 
nu hehhcn wat we willen 

hehhcn, omclat we de ze

kerhcid wiilen dat we het 

zuilen hehhen a!, we hct 

later weer zuilen wiilen. 

Dus wiilen we een twecdc 

auto en voorraadka'>t, en

zovoort. ln we willen cen 

zorg is minstens 

voor een deel toe te 

schrijven aan die 

mateloze vraag. 

zorg, en een tocpa-,sing van de clcugd 

van de 111aat; voor een soort moreel 

zellonderzoek dus. lk neem mijn toe

vlucht tot cen kla'i'iiek schema, waar 

volgem de 111ensclijke vcrlangem wor

den sa111engcvat 111 de driedeling van 

het verlangen 0111 te hehhen ( tc bczit

ten), om te kunnen (kunne11 doen, het 

vcrnwgcn ot de macht hebben) en om 

te zijn (en te geldcn, onze gelding<;

drang) Hct meest herkenhaar zijn die 

dric typen van vcrlangen weilicht in 

hun kwaliJkc cxtre111cn van respcctic

velijk: hehzucht, hccr-;zucht en eer

ZLICht. We zoudcn kunnen kijkcn of en 

op welkc manieren die vcrlangcns een 
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vcrzckering voor hct geval 

dat we, door wat clan ook, die dingen 

weer verliczcn. Het verlangcn om te 

hchhen wat we nodig hebbcn, wordt 

-,teed., mccr een verlangen om zeker te 

zijn dat we hct altijd zullen hehhen: ze

kerheicl voor aile Ol11'itandigheden en 

een vcrzekering tcgen aile toeval. 

I let lijkt er op dat dit het o;chema is 

volgcns het welke wij tegcnwoordig 

over onzc gezonclhcid en ons lichamc

lijk functioncren denken. Als we kon

den zoudcn we ons het !ief,t niel zo

zeer tcgen de kosten in verhand met 

ziekte verzekcrcn, maar tegcn ziekte en 

ongcval zelf. Ziekte, ouderdom en ge-
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brekkigheid prohercn we op allerki 

manieren uit le ,]uiten, de,nood<; door 

te verklaren dat wij er niet mecr will en 

ziJn a]<; we er nog <,lecht<; gebrekkig 

kunnen zijn. Hct i'> niet aileen de 111edi

'>che technologie die <;teed, mecr 1110-

gelijk maakt, het i'> ook de vraag van de 

patient die <,teeds meer nodig maakt. 

1\ 1atelomheid in de zorg i'> mimtcm 

voor een deel toe te <;chrijven aan die 

nlatclozc vraag. 

Tegenover de grcnzeloze, mateloze be

geerte 0111 te hebbcn en zich van het 

hezit te verzekercn, <,taat ecn maatvolle 

houding, die het nodige vergaart, maar 

voor wie het bezit geen oh<;essie wordt; 

de houding die nog ieb van de evange

li<.che onhczorgdheid houdt (zie de vo

gel<; in de Iucht en de lclicn op het 

veld; en laat de dag van morgen voor 

zichzelf zorgen). Natuurlijk i<; dat een 

ri,kante houding, maar de gcdachte dat 

risico zovcel mogelijk zou moetcn wor

den uitgesloten is jui<,t een effect van 

dte mateloze houding. De deugd van 

de maat weet nict aiken te zorgen voor 

zichzelf, maar ook te aanvaardcn waar 

die zorg haar grenzen vindt. k kunt 

niet altijd alks hebben, je kunt niet 

eeuwig jong hlijven, niet aile lichamen 

kunnen aile<.. 

Krmne1t -de mmuu}cr c11 zijtt 
ori}mtisatic 
Het verlangcn naar kunnen, macht, be

heer<.ing kwam ook in het vorige tu<,<;en 

de rege]<; door al ter <;prake Net a]<, al

lerlei andere organisatie<;, wordt ook de 

organi"atie vJn de zorg "teed~ gcconl

pliceerder. Steed, meer men<,en doen 

een heroep op <;teeds mecr voorzienin

gen. Naar verhouding tot de mogelijk

heden komen er minder 111iddelen be

'>Chikbaar. Steed<, 111eer '>pcciali'>men 

ontwikkelen zich of raken bij eenzellde 

pattcnt hetrokken. Steed<; 111ecr deel

tijdwerkers verduhhelen langzamer

hand het aantal betrokkenen. At.,tem

ming'>prohlcmen ztJn hct gevolg f-:r 

komen steed, meer procedutT'> die 

moeten zorgen dat aile betrokkenen 

van elkaar<; handelcn op de hoogte zijn; 

er 111oeten '>teed<. mecr men<.en in het 

kader en in de organi<,atie werkzaam 

zijn om die pnKedurc<; te ontwikkelen. 

te <,turcn en te controlcren; '>teed'> 111eer 

zorgenden moeten mcer ti)d he<,teden 

atln rapportagc, con1n1unicatic, cnzo

voort; en moeten er weer nieuwe pro

cedure<. ontwikkeld worden om te zor

gen dat de kwaliteit van de zorg 

hewaard wordt en controleerbaar hlijtt, 

en du<; zal er weer minder tiid he<;teed 

kunnen worden aan de zorg, omdat die 

tijd nodig i<. voor de hehcer<;ing van de 

zorg. 

NatuurliJk i<. dit een veel te '>i111pli<;ti.,ch 

beeld van wat cr geheurt, maar het lijkt 

me niet gcheel hezijdcn de waarheid. 

Het i'> cen voorheeld van de manier 

waarop on<; verlangen om te kunnen ( te 

beheer<;en) matelom wordt. Ook het 

vcr<,]avend karakter van de grenzclom 

wordende begeerte kan hier worden 

herkend, voor veel betrokkenen li)kt 

het een onvcrmiJdelijke ontwikkeling 

Net zoa]., de vcr,Jaatde rokcr wei wcct 

dat hi) zou moeter1 matigen. maar er

om de moeilijkheid daarvan de baa<; te 

kunncn ~ ecrst nog n1aor ccntje op

<;teekt, zo ljJkt de doldraaiende organi

<,atie hijna onvermiJdelijk zijn heil te 

zoekcn in nieuwe procedure<. en tech

niekcn tot hehcer<;ing Het lijkt op zi1n 

plaat<. om hier te herinneren aan de 

deugd van de maat, die hct jui'>te mid

den vormt tu<,<,en li!IIIrr f.1irc er1 totalc 

bchccr~.,ing, en om tc zockcn naJr \vat 

dat concreet betekent voor de organi'>a

tic van de zorg. 
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Zij11 -de zorgverlwer en zijn fnetmtie 
Hct vcrlangcn om te zijn of tc ge\den, 

ten<;\otte, gedt gelegenhcid om niet ai

leen nog ccn andere groep van hctrok

kcncn onder de aandacht tc plaat<;en, 

de zorgenden zclf, maar ook crop tc 

wijzen dat matelomheid nict aiken bc

<;taat in ecn tcvcel, maar ook kan hc

-,taan in ccn tc wcinig. 

1-\et vedangcn om te zijn hedt hctrek

king op de wijze waarop we on<;zclf 

zicn en waarop we vcrdragcn dat ande

tTn cen hq1aald hecld van on<; hchhen. 

I )it verlangcn kan op vcr'>chillendc ma

nicrcn grcnzcloo<; worden. Het mec<;t 

uitgcwcrkt 111 de traditie "de matcloos

hcid die zich uit in de iJdelheid: hct 

vcrlangcn om <;amen te vallen met zijn 

ideaal via de crkcnning daarvan door 

anckrcn. lk matclomhcid blijktuit de 

voortdurendc otlru<;l die crdoor wordt 

vcroorzaakt: de ijdcle is steeds hezorgd 

of de ander wei goed over hem dcnkt 

en raakt vcr'>trikt in de paradox van de 

atgcdwongcn crkcnning. 

,\barer is ook een tc weinig mogelijk: 

men katl de cigcn kwaliteit hagatcl\i<;c

rcn uit ang-.,t 0111 haar tc n1octcn waar

makcn ol rcchtvaardigcn \ct<; dcrgelijks 

li]kt me <;om<; aan de hand onder zor

gcnden lk gcd tot <;\ot ecn voorhecld, 

dat on<.., weer zal tcrugbrengcn hij \VJar 

we hegonnen: de commcrcialisering 

van de zorg. Voor ccn tcrugkomdag 

van de pmtcloctoralc herocp<;oplciding 

'ethick in de zorg', maaktcn wij, op vcr

zock van curo..,i".tcn, ccn progran1n1a 

over hct them a dankhaarheid.' Vclcn 

hadckn de indruk dat dit ccn helangrijk 

thcnlZt \VJ'-,, \Vaaraan ten onrcchtc tc 

wcinig aandacht werd hc<,teed. We he

gonncn de dag n1ct ccn 'sokrati-;ch gc

<;prck' (ccn hcpaaldc technick, die jc 

dwingt om zo hcldcr en georgani<;ecrd 

nwgclijk te dcnkcn en te communicc-
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ren met elkaar) over de vraag: 'mag cen 

hulpverlcncr dankhaarheid verwachtcn 

van de patient?' 

In mijn groep maaktc iemand meteen in 

hct begin de opmerking dat zij blij wa<; 

dat er van 'patient' sprakc was, en niet 

van 'cliCn( zoal~ -aced~:. n1ccr in zwang 

kwam. De zorgrelatic wa<;, zo <;tc\de ze, 

geen commerciclc rclatic, en icderecn 

beaamde dat. Het wa'> we!t-,waar moci

li]k om prccic<; aan tc gevcn wat voor 

relatie hct dan wei wa-;, en wat de iden

titcit van de verzorgende i'>, als hij gccn 

producent of verkopcr ( toelcvcraarl is, 

maar daar moe<,ten we dan maar naar 

zoekcn; en wcllicht had ook het thema 

dankhaarheid daar wei mee te makcn 

Toen we vervolgcns op de vraag zc\1 in

gingen hleek echter dat iedereen op 

vcr.,chillende manieren die cigcn iden

titeit van de zorgverlener prnhecrde 

weg tc werken in toch weer een soon 

van economi'>che verhouding. 

De mce-,te \eden van de groep meenden 

dat er eigcnlijk gcen sprakc kon zijn 

van een vcrwachting van dankhaarheid. 

De cen zei: je moet gcen dankhaarhcid 

vcrwachten, want je doet gewoon je 

werk; en daarvoor wordt je hetaald. Len 

ander zei: jc moet juist heel argwancnd 

zijn tcgenover dankhaarheid van pa

tienten, want dankhaarheid i., vaak ecn 

manicr om jou te dwingen mccr te 

docn dan wat je kunt of bchoort te 

cloen. Fen enkcling zei dat hij wei dc

gelijk dankhaarhcid verwachtte, juist 

ak hij cen patient extra aandacht en tt]d 

had geschonkcn, maar hij gal na cen 

tijdjc toe dat die dankhaarhcid dan ccn 

<;oort extra bctaling was voor wat hij 

zelf extra had gc'investecrd. Zo waren 

cr n1ccr <..;tratcgicCn \Vaarn1cc de zorgcr~ 
zelf (er warcn art-,en, vcrplegcnclen en 

pa-,tores in de grocp) hun cigen identi

tcit wegwcrktcn in ccn cconomischc 
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rol, in een tunctioneren binnen een re

latie van do ut des, waarin rnet gelijke 

munt hetaald moet worden. 

Waarschijnlijk is de vereconorni'>ering 

van de zorg niet aileen te wijten aan 

politici ot arnbtenaren die vanachter 

hun bureaus de zaak prohercn te be

heersen, maar zit ze ook in de hootden 

van de zorgers zelf. Ze werkt als een 

strategic waarrnee men zich bescherrnt 

tcgen de hoge eisen die zoudcn kunnen 

volgen uit de erkenning van de eigen 

bijzonderc identitcit van iernand die 

zijn tijd gedt voor de zorg van een an

der. Ook tegenover deze angstige ont

kenning van de eigen identiteit, kan de 

deugd van de rnaat ons wellicht wape-

nen. 
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