
Volksgezondhe1d 

Dr. W. Balke, 
drs. L P. Heukels en 
drs. CA Smal 

Omgaan met 
levensbeschouwelijke 
achtergronden in 
ziekenhuizen 
Het past niet in het COA-denken om mee 
te doen met neutralisme en het aanprijzen 
van de autonome mens. Daarom zou de 
overheid ziekenhuizen moeten verplich
ten in de statuten te omschrijven op welke 
w1jze de instelling omgaat met wezenlijke 
vragen van humaniteit en identiteit. 

In de tijd van toenemende veralgemenise
ring en neutralisering van het begrip iden
titeit in de gezondheidszorg gingen 
christelijke instellingen op het gebied van 
ziekenhuizen, verpleeghuizen en zwak
zinnigenzorg, mede onder de druk van 
schaalvergroting op in een grater geheel. 
Daarin ontstaat nu een kentering. 

In een recente artikelenserie in 'Trouw' 
wordt aandacht besteed aan de invulling 
van het begrip identiteit van een zieken
huis. Bij de planning van voorzieningen in 
de gezondheidszorg op provinciaal ni
veau ontstaan vaak de meest boeiende 
discussies als over de invulling van het be
grip levensbeschouwing moet worden 
gesproken. Daarbij komt het CDA vaak ai
leen te staan in de discussie met de an
dere grote partijen in Nederland (VVD, 
PvdA en in mindere mate wat grootte be
treft met 0'66). Deze pleiten in het alge
meen voor neutralisering en veralgemeni
sering van de sector gezondheidszorg. Zij 
hanteren hierbij zowel ideele als pragmati-
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sche motieven. Pragmatisch in de zin van: 
het kan efficienter en dus goedkoper wan
neer het begrip identiteit uit de gezond
heidszorg verdwijnt. 

Nu willen wij over dit laatste punt hier 
geen discussie voeren, hoewel uit recent 
onderzoek uit het onderwijs eerder het te
gendeel blijkt. Het gaat ons veel meer om 
de invalshoek: Hoe verhouden christen
dom en humanisme zich ten opzichte van 
elkaar wanneer het gaat om de beleving 
en invulling van de levensbeschouwing in 
de gezondheidszorg. Beide levensbe
schouwingen dragen zorg voor de huma
nitelt. Het moet niet aileen mogeiijk zijn 
een gemeenschappelijke noemer te vin
den voor ethiek in de gezondheidszorg, er 
is zelfs een dringende behoefte zowel op 
politiek alsop bestuurlijk vlak aan zo'n ge
meenschappelijke noemer. 

Naar ons oordeel zijn er verschillende 
gemeenschappelijke invalshoeken, met 
als kernbegrip de eerbied voor het Ieven, 
die hernieuwde discussie over de invulling 
van identiteit van ziekenhuizen tot een 
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vruchtbare samenspraak kunnen doen 
zijn . 

Dit artikel wil hiertoe een bijdrage leve
ren. Hetgeen hier volgt is gebaseerd op 
een nota die gebruikt is bij de discussie 
over dit onderwerp in het Streekzieken
huis Almelo, een ziekenhuis, dat ontstaan 
is uit een fusie van een rooms-katholiek, 
een protestant-christelijk en een alge
meen ziekenhuis. Daaruit is na een eer
dere fusie van het diaconessenhuis en het 
algemene ziekenhuis, terwijl in een veella
ter stadium ook het rooms-katholieke in 
een nieuwe fusie meedeed, tenslotte een 
ziekenhuis ontstaan met 650 bedden en 
1300 personeelsleden. Zoals zo vaak met 
fusies van ziekenhuizen ontstaan juist dan 
vragen als: Waar staan wij als organisatie 
voor? en: Willen wij inhoud geven aan 
onze gedachten met betrekking tot de ge
zondheidszorg? en: Hoe gaan wij om met 
cruciale vragen rond leven en dood, 
kunstmatige inseminatie? 

Ons volk is in bijzondere mate gestem
peld door heterogeniteit in levensbe
schouwelijk opzicht. Overwegende in
vloed hebben daarbij het rooms-katholi
cisme, de reformatie en het humanisme 
gehad. Nu gaat het ons er niet om om in 
kwantitatieve zin na te gaan hoe de ver
houdingen zijn tussen de verschillende 
geloofsovertuigingen. Wel moet het ons 
van het hart, dat het onjuist is om alle niet
kerkelijken te beschouwen als humanist, 
zoals nogal eens gebeurt. Niet-kerkelijken 
vormen veeleer een vergaarbak van aller
lei geestelijke stromingen, dan wel de af
wezigheid daarvan. Het gaat veel meer 
om te bezien of er een samenwerking in 
kwalitatieve zin mogelijk is. 

De vraag is: hoe kan men in een instel
ling voor gezondheidszorg, waarvan het 
bestuur op basis van pariteit samenge
steld is door vertegenwoordigers van pro
testant-christelijke, rooms-katholieke en 
humanistische levensovertuiging, komen 
tot een gemeenschappelijk inzicht in de 
ethiek van het werken en handelen in de 
gezondheidszorg. Is het mogelijk de zorg 
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voor de humaniteit zo te verwoorden en zo 
te vertalen in een aantal gedragsregels, 
waarin een ieder zich vinden kan en waar 
men elkaar op kan aanspreken? De ge
meenschappelijke verantwoordelijkheid 
betreft het totale functioneren van de me
dische en verpleegkundige zorg, kortom 
van alle medewerkers alsmede de medi
sche staf en beperkt zich niet tot de 
geestelijke verzorging . Deze gemeen
schappelijke verantwoordelijkheid is mo
gelijk, omdat bij erkenning van alle ver
schillen in geloofs- en levensovertuiging, 
er een aantal gemeenschappelijke trek
ken zijn tussen christendom en humanis
me.1 

Wij noemen enkele trekken: 
Christendom en humanisme gaan bei

de vrijwel vanzelfsprekend gepaard met 
een levenshouding, die zich verweert te
gen nihilisme, dat wil zeggen die vormen 
van menselijk leven, waarbij de mens 
wordt gedegradeerd tot puur biologisch 
wezen, dat zich evenmin als het dier vra
gen stelt over leven en dood, de zin van 
het leven en de onzienlijke dingen. 

Christenen en humanisten zien beiden 
als wezenlijk voor de humaniteit, dat de 
mens zich rekenschap geeft van de die
pere geestelijke en zedelijke vragen. De 
genihiliseerde mens daarentegen ken
merkt zich door de afwezigheid van, 
respectievelijk zijn verzet tegen deze 
waarden. 

De zorg voor christen en humanist bei
den is, dat de mens zijn waarachtige men
selijkheid niet verliest, dat hij weer besef 
krijgt van zijn humaniteit. 

Het Humanistisch Verbond is te ver
staan als een stimulans tot geestelijke 
weerbaarheid tegen de dreiging van een 
geestelijk en zedelijk nihilisme. Christen
dom en humanisme berusten op een ex1s-

1. Wij gebruiken de term humanisme hier niet in de zin van 
christel ijk of bijbels humanisme, dat in Nederland een be· 
langwekkende traditie heeft (Erasmus) , maar in de zin 
van modern humanisme, zoals dit in Nederland voorge· 
staan wordt door het Humanistisch Verbond . Het noemt 
zichzelf niet anti-godsdienstig maar a-godsdienstig . 
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tentiële beslissing, dat wil zeggen dat men 
niet door uitsluitend rationele of uitsluitend 
emotionele overwegingen komt tot het 
aanvaarden van bepaalde 'waarheden' of 
'beschouwingen', maar dat men met zijn 
gehele existentie wordt gebracht tot het 
belijden of aanvaarden van een geloof of 
overtuiging 

Bij christendom en humanisme beide is 
er het volstrekt ernstig nemen van de 
vraag naar het ware en het goede Niet 
wat ons onder omstandigheden het beste 
past is waarheid en/of norm, doch dat
gene, wat wij moeten aanvaarden, omdat 
het ware en het goede boven de persoon 
uitgaat. De vraag naar het ware en het 
goede kan niet door een persoon worden 
beslist, slechts persoonlijk worden be
aamd. 

Er zijn verschillen tussen christendom 
en humanisme te signaleren in de theolo
gie maar ook in de antropologie Met dit 
laatste zullen wij ons nu bezig houden. Be
langrijk uitgangspunt is, dat de christen en 
de humanist ieder op eigen wijze zorg wil
len dragen voor de humaniteit. 

Grandeur en misère 
De christen ziet de mens principieel als ge
heel eigen schepsel van God te midden 
van de vele schepselen gesteld voor 
Gods aangezicht in een verhouding van 
verantwoordelijkheid. Hier ligt de gran
deur van de mens en de diepste grond 
van de humaniteit. Maar, waar hij de eer
bied voor het leven verliest en zijn le
venslot autonoom in eigen hand neemt, 
treedt zijn misère aan de dag. Christenen 
vrezen , dat wanneer de relatie met God 
wordt losgelaten ook de humaniteit op de 
duur verloren gaat en men vervalt in een 
beneden-menselijke ideologie de een of 
andere vorm van animaal of biologisch le
ven. 

Overigens: alle christenen erkennen het 
feit , dat ook in het hart van elke christen de 
neiging tot het beneden-menselijke op de 
loer ligt 

De humanist ziet de bestemming van de 
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mens in de harmonieuze ontplooiing van 
zijn menselijke mogelijkheden. Deze har
monieuze ontplooiing veronderstelt ech
ter het geplaatst zijn onder en binnen een 
bovenpersoonlijke norm, die haar diepste 
grond vindt in het waardebesef en in het 
deelhebben aan het kosmisch geheel. Het 
mens-zijn is voor de humanist een niet-ein
digende opgave, een appèl aan zijn mo
gelijkheden van een groei tot de ware 
menselijkheid. Het inzicht in de mogelijk
heden van de mens sluit het inzicht in de 
belemmeringen in de mens, die deze 
groei tot ware humaniteit in de weg staan , 
niet uit 

Het Humanistisch Verbond spoort aan 
tot bezinning op geestelijke en zedelijke 
waarden. Van iedere aansporing om vol
uit met het leven ernst te maken gaat een 
grote zedelijke kracht uit 

De verdraagzaamheid is voor de huma
nist uitvloeisel van zijn eerbied voor de 
waarheid , een eerbied, die het uitoefenen 
van dwang om anderen tot het erkennen 
van deze waarheid te brengen uitsluit. 
Daarnaast berust zij op zijn inzicht, dat 
hoezeer de eigen overtuiging zich aan 
hem voordoet als een absolute waarheid , 
haar kenbaarheid en interpretatie afhangt 
van menselijke en dus beperkte vermo
gens. 

Eerbied voor het leven 
De gemeenschappelijke zorg van christen 
en humanist voor de humaniteit roept op 
tot eerbied voor het leven en daarin ligt 
een gemeenschappelijke waardestelling 
en normering voor medisch en verpleeg
kundig handelen. De Joodse denkers, 
Martin Buber en Emmanuel Levinas, heb
ben zich beiden zeer intensief met de an
tropologie beziggehouden en zijn als cul
tuurdragers van de oude Joodse en tege
lijk de moderne Westerse beschaving 
uiterst serieus te nemen. 

Buber is vooral bekend geworden door 
zijn Gottesfinsternis en !eh und Ou. Primair 
antropologisch gegeven is het feit van de 
ontmoeting . Dit !eh-Ou-motief beheerst 
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zowel de religie als de ethiek. Emmanuel 
Levinas heeft het thema van de verant
woordelijkheid van de mens nader uitge
werkt. Voor hem is de verhouding van het 
ik en de ander primair een ethische ver
houding. De ander is het primum intelligi
bile het fundament van aile begrijpen 
bestaat in het begrip voor de ander. Het 
wezen van de humaniteit ziet Levinas in 
het verantwoordelijk zijn. H ij gebruikt 
daarvoor de term en' nabijheid' (proximite) 
en 'plaatsvervanging' (substitution) als de 
laatste zin van verantwoordelijkheid. De 
eigenlijke dimensie van het ik treedt in de 
plaatsvervanging voor de ander aan het 
Iicht. 

Duidelijk is, dat in de verantwoordelijk
heid, die de mens draagt voor zijn eigen 
Ieven en dat van de medemens gaat het 
om het wezenlijke van het mens-zijn. Het 
tal en der verantwoordelijkheid leidt tot een 
morele chaos. 

Van de christelijke en de humanistische 
gezichtshoek uit wordt het medisch mate
rialisme afgewezen. Hiermee willen wij 
niet iedere medicus treffen, maar wei een 
gevaar signaleren. Het materialisme ont
sproten aan een overschatting van de be
tekenis van techniek, natuurwetenschap
pen en materiele welvaart, dreigt namelijk 
een stem pel te drukken op het mensbeeld 
van de medicus, waardoor hi] overmatige 
waarde hecht aan erfelijkheid en milieu, 
en gezondheid zuiver biologisch opvat. 

De hang naar het nuttige en efficiente in 
de maatschappij veroorzaakt eveneens 
materialisering, waarin men geen oog 
meer heeft voor geestelijke en culturele 
waarden. Het wordt een normaal ver
schijnsel, dat het er in het Ieven om gaat 
een maximum aan genot te ervaren. Maar 
gezondheid is niet materialistisch te dui
den en levensgeluk is niet kwantitatief 
maar kwalitatief te bepalen. 

Gezondheid is een antropologisch be
grip en raakt het menszijn in voile omvang 
en diepte. De mens is mens Ill ontmoeting, 
in gesprek met de ander (voor de christen 
geldt in ontmoeting met God en mede-
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Christendom en 
humanisme verwerpen 
medisch materialisme. 

mens). In ieder geval: de mens is niet een 
ge1soleerd individu, maar aileen te ver
staan vanuit zijn 'in de wereld zijn', 'in de 
tijd zijn', 'met de ander zijn'. Gezondheid 
is het op de juiste wijze ge·lntegreerd zijn, 
het kunnen Ieven in een zinvol levensver
band; het omvat gezondheid van de geest 
en van het lichaam (mens sana in corpore 
sa no). 

ldentiteit onderschrijven 
Omdat interlevensbeschouwelijke samen
werking meer is dan een gemeenschap
pelijk gebruik van technische outillage, 
dient een fusie-ziekenhuis er naar te stre
ven een team van medewerkers in dienst 
te hebben, die de identiteit en het statuut 
onderschrijven. Datzelfde geldt ook ten 
aanz1en van de medische stat. De identi
teit als uitgangspunt te stellen is de basis. 
lmmers elke mens is uniek en onvervang
baar. 

'Gezien het cruciale belang van de me
dewerkers voor het tot uitdrukking bren
gen van de identiteit in het werk van de in
stelling, moet bij het in dienst treden van 
medewerkers aan hen de eis gesteld kun
nen worden, dat zij de identiteit van de in
stelling "onderschrijven". Onderschrijven 
houdt in dat geeist kan worden dat een 
kandidaat-medewerker verklaart positief 
te staan tegenover c.q. een duidelijke aan
hanger te zijn van de identiteit van de in
stelling, zoals deze in de statuten of regie-
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menten van de instelling is omschreven. 
Aan een sollicitant kan worden gevraagd 
of hlj/zij bereid en in staat is de werkzaam
heden te vemchten in overeenstemming 
met de u1t de identiteit voortvloeiende in
houd en verlangens. lndien een bestuur 
dat van de;;;e mogelijkheid om de identiteit 
te bewaken gebruik maakt, van plan is om 
biJ de kandidaatstelling als bestuurslid 
nogmaals dit onderschrijven te toetsen, 
dient dit bij de indiensttreding te worden 
meegedeeld' 2 Het bestuur in zijn maat
schappelijke verantwoordelijkheid tegen
over de patienten uit het adherentie-ge
bled zal er op dienen toe te zien, dat de 
dneerle1 identiteit, zoals die in het statuut IS 

vastgelegd bewaakt wordt en n1et omge
mengd wordt in een vage algemeenhe1d. 

Voor de opleiding van de medewerkers 
geldt, dat een behoorlijk inzicht bijge
bracht d1ent te worden aan de geestelijke 
achtergrond van de patienten uit het ad
herentiegebied. Dit betekent, dat men in 
staat d1ent te zijn de patient in zijn meest 
fundamentele overtuiging aan te voelen 
en te verstaan en in ieder geval beg rip en 
respect op te brengen ook als men per
soonlljk een ander inzicht is toegedaan. 
Datzelfde mag qua talis van de leden van 
de medische staf verwacht worden. 

Het contact tussen hulpverlener en pa
tient mag zich niet afspelen op het vlak 
waarop het 'geval' wordt aangesloten op 
medisch-technische know-how Het is een 
mensel1jke ontmoeting en houdt erken
ning als mens in, wie h1j ook is. In de ont
moeting tussen mens en mens speelt het 
aspect van de levensovertuiging een be
heersende en althans belangrijke rol. 

Aile vragen komen samen in de medi
sche ethiek. Deze ethiek raakt niet slechts 
de medicus en de verpleegkundige hulp
verlener maar gaat een ieder aan. Het ka
rakteristieke van de zedelijkheid is, dat de 
mens in gezindheid en daden wordt ge
confronteerd met normen van goed en 
kwaad. De aanvaarding van deze norm en 
vooronderstelt zedelijke vrijheid, waar
door deze normen in verantwoordelijk-
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heid worden beleefd en erkend. Maar 
deze vrijheid is vrijheid in gebondenheid 
Want verantwoordelijkheid voor eigen Ie
ven en dat van anderen voert niet tot auto
nomie maar roept om een gemeenschap
pelijk gedragen geheel van gedragsre
gels. 

Grenzen der tolerantie 
Over het algemeen kan men stellen, dat 
ideo1ogieen die strijdig z1jn met de alge
mene waardeschatting van de Westerse 
democratie niet moeten worden getole
reerd. De democratische rechtsstaat moet 
zich verdedigen tegen aanvallen, die de 
geestelijke grondslagen daarvan kunnen 
aantasten. Oat betekent, dat de overheid 
niet neutraal kan toezien bij ongebrei
delde ontplooiing van de autonomie van 
de mens. De huid1ge basis van de neutrali
teit (zo groat mogelijke onthouding van de 
staat ten aanzien van de normen van de 
zedelijkheid), waarbij de staat in de wetge
ving maar wat pragmatisch aanmoddert, 
is onhoudbaar en leidt tot uitholling van 
het recht. Deze neutraliteit leidt tot nihi
lisme en nihilisme is, zoals we reeds za
gen, een van de grootste bedreigingen 
van de humaniteit. 

Wij stelden, dat christen en humanist in 
de zorg voor de humaniteit en de eerbied 
voor het Ieven een gemeenschappelijke 
noemer hebben om tot overeenstemming 
te geraken inzake de houding tegenover 
vragen verband houdende met de be
schikking over Ieven en dood. De eerbied 
voor het Ieven en de zorg voor de bedrei
ging van de humaniteit dringt tot een hoge 
zedelijke standaard op het terrein van de 
abortus, de abortus-pi!, conceptie-rege
ling, sterilisatie, euthanasie (terzijde: 
euthanasie is geen medische handeling!), 
kunstmatige donor inseminatie, inenting, 
in vitro fertilisatie, de recombinant DNA
techniek, etc. Het is zedelijk ontoelaat
baar, dat alles wat de medische techniek 

2. Wet Wiegei-Garden1ers: 'Het democrat1sch en doelmat,g 
funct1oneren van gesubs1d1eerde 1nstellingen'. Tweede 
Kamer. zitt1ng 1980-1981.15 360, nr. 18. biz. 20 
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Het is zedelijk 
ontoelaatbaar dat tegen 
betaling alles verricht wordt 
wat medisch mogelijk is. 

mogelijk maakt, op verzoek en tegen beta
ling verricht wordt. Dit is ethisch evident. 
Op grond van de eerbied voor het Ieven 
dient men in een samenwerkingsverband 
van een gefuseerd ziekenhuis in de me
disch-ethische commissie te komen tot 
een aantal criteria en een gedragscode, 
waaraan medische en verpleegkundige 
handelingen getoetst kunnen worden en 
waarop een beroep openstaat. 

Het moet mogelijk zijn in gemeenschap
pelijke inspanning in de doordenking van 
de concrete medisch-ethische problem en 
een dam op te werpen tegen de grote be
dreiging van de humaniteit. Eenvoudig is 
het niet, omdat men bij erkenning van het 
blijvende in de wezenlijke waarden vanuit 
christelijke en humanistische traditie tot 
geheel andere normstelling kan komen. 
Wil men zich herbronnen in de wezenlijke 
waarden van deze tradities, dan is de weg 
open tot het opstellen van gemeenschap
pelijke gedragsregels. 

De christen ziet het Ieven als een gods
geschenk, waarover hij als rentmeester is 
aangesteld en waarvoor hij verantwoorde
lijkheid draagt tegenover God en de naas
te. Daar mag ten principale niet aan ge
tornd worden. De humanist ziet het Ieven 
als een verwondering- en ontzagwekkend 
mysterie, waarmee men met zorgvuldig
heid en eerbied moet omgaan. Ook de hu
manist erkent de rentmeesterschapsge
dachte, zij het meer tegenover de ge-
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meenschap, de medemens en zichzelf. 
Het is de moeite waard om ons in de zorg 
voor de humaniteit op onze gemeen
schappelijke noemer te bezinnen. 

Rol Christen-democratie 
In onze geseculariseerde wereld rukt de 
autonome mens en het nihilisme verder 
op. Het wordt ons onder een veelheid van 
argumenten aangeprezen. Efficienter, de
mocratischer, lekker jezelf zijn en een keur 
van andere min of meer goed in het ge
hoor liggende verhalen moeten ons doen 
geloven, dat veel van wat we hadden en 
voor een deel nog hebben eigenlijk maar 
overboard gezet moet worden. 

Het past niet in ons CDA-denken daar
aan mee te doen. Begrippen als rent
meesterschap en gerechtigheid roepen 
op tot het beleven van verantwoordelijk
heid in de zorg voor onszelf en onze naas
te. Oat willen wij ook uitdragen in de maat
schappelijke organisaties en verbanden 
in schoolbesturen en zoals hier in zieken
huisorganisaties. Oat betekent bij fusie
processen op allerlei terrein je niet neer
leggen bij de grootste gemene deler van 
wat men wil, maar concreet eraan werken 
hoe je de identiteit vorm wilt geven. 

Het betekent inhoud geven aan huma
niteit. Oat betekent in ons land in samen
werking met anderen: niet door onze prin
cipes overboard te zetten, maar te probe
ren om vanuit dit concept vorm te geven 
aan onze bijbelse en menselijke noties. 
Op die manier kan een dam worden opge
worpen tegen voortschrijdend neutralis
me en veralgemenisering waarbij wezen
lijke waarden verloren dreigen te gaan. 

Wij hebben daarbij willen aantonen, dat 
christelijke en humanistische waarden ten 
dele samen kunnen gaan en wanneer zij 
dat doen een belangrijk fundament kun
nen zijn voor een toekomstige samenle
ving. 

Betekenis overheid 
In onze christelijke-democratische visie op 
de overheid zien wij de overheid onder 
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meer als voorwaardenscheppend, ten 
einde burgers of groepen van burgers in 
staat te stellen hun verantwoordelijkheid 
jegens de samenleving vorm te geven. 
Het is daarbij van belang dat de overheid 
bevordert dat over zulke belangrijke za
ken in zake de kwaliteit van het Ieven en 
de humaniteit op een zo zorgvuldig moge
lijke wijze wordt omgegaan. 

De overheid als dienaresse Gods dient 
d1e ontwikkelingen te stimuleren waarbij 
de gerechtighe1d wordt bevorderd. (Men 
leze het Program van Uitgangspunten er 
nog maar eens op na.) De humaniteit is 
daarvan een van de wezenskenmerken. 
Het is om die reden dat de overheid niet 
neutraal, vanaf de kantlijn, kan blijven toe
kijken hoe wezenlijke waarden in onze 
maatschappiJ geleidelijk worden uitge
hold, maar een actieve rol dient te vervul
len 1n het bevorderen van de gerechtig
heid. Daarom zou de overheid instell~ngen 
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moeten verplichten in hun statuten regels 
op te nemen, waarin wordt omschreven 
op welke wijze de instelling omgaat met 
wezenlijke vragen aangaande de humani
teit en de identiteit. Op die wijze zou op 
een meer structurele wijze vorm worden 
gegeven aan een belangrijk zorggebied 
van de overheid. 

Hopelijk roept deze bijdrage op tot discus
sie, maar meer nog tot een wezenlijke be
zinn~ng op de betekenis van onze uit
gangspunten voor de maatschappij, 
mede in relatie met gemeenschappelijke 
begrippen, die ook in het humanisme Ie
ven. 
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