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Uitwerking 
 
Zorg, een medisch product? 
 
Ad Dees 
 
Iedereen heeft vroeg of laat in het leven te maken met ziekte en gezondheid. Het is 
daarom een belangrijke vraag of zorg uitsluitend een medisch product is. Wanneer zorg 
als zodanig gedefinieerd wordt, is het een zaak van alleen professionals. Die visie deel ik 
niet. De betrokkenheid van bijvoorbeeld mantelzorgers en vrijwilligers wordt daarmee 
ernstig tekortgedaan. Zorg begint naar mijn mening met professionaliteit, maar kan niet 
zonder barmhartigheid. Die twee aspecten vat ik samen als de drie K’s en de drie H’s. 
De K staat voor kennis, kunde en kosten. De H staat voor hart, hoofd en handen.  
 
In dit artikel wordt aan de hand van het bondsdagreferaat ingegaan op de grote veranderingen 
in de zorg in de loop van de tijd. Er wordt specifiek aandacht gegeven aan de Nederlandse 
situatie. Het mensbeeld in de zorg wordt op bijbelse gegevens gebaseerd. Vervolgens worden 
in het kort drie handvatten geboden ter voorbereiding op de omgang met (ernstig) zieken. Die 
handvatten zijn de kennis van het begrip barmhartigheid, de psychologie bij een ernstig zieke 
en de van elkaar verschillende perspectieven bij betrokkenen om een ziekbed.  
 
Geschiedenis  
Hoogstaande medische zorg lijkt gewoon maar is het niet. Toen in de veertiende eeuw de pest 
arriveerde in Europa, bestond er nog nauwelijks geneeskunde. De pest eiste twintig miljoen 
doden in de jaren daarna, een derde van alle Europeanen. Meer hulp dan verzorging in de 
kloosters en het gebruik van bloedzuigers was er niet. De paus verklaarde de pestilentie als 
een straf van God. De medische faculteit van Parijs sprak later uit dat de ramp een gevolg was 
van de conjunctie van Mars, Jupiter en Saturnus op 25 maart 1345. Nu weten we dat dit 
bijgeloof was. Niet de stand van de planeten, maar een bacil, Pasteurella pestis, met de bruine 
scheepsrat, rattus rattus, als drager, veroorzaakte de ziekte.  
In de voorbije 20e eeuw en de huidige 21e eeuw heeft de geneeskunde zich in ijltempo 
ontwikkeld. Grote vooruitgangen zijn geboekt. De ontwikkelingen op het gebied van de 
genetica, medicijnen en operatieve technieken springen het meest in het oog. De invloed van 
de techniek heeft het karakter van . de zorg veranderd. Waar vroeger de zusters in de kloosters 
de gehele mens verzorgden, gaat het nu, heel zwart-wit gesproken, om snelle orgaanreparatie. 
De gezondheidszorg is ook terechtgekomen in een spiraal van een steeds groeiende vraag naar 
behandelingen. Dat heeft weer geleid tot hoge kosten en een aanslag op beschikbare 
overheidsgelden. Als gevolg daarvan is koortsachtig gezocht naar geneesmiddelen om de 
kosten te weren. Het economische medicijn van de marktwerking in de zorg bleek een 
regelrechte misser. Helaas werd het ook door een meerderheid van de christelijke politieke 
partijen voorgeschreven. Inmiddels is het middel wegens ernstige bijwerkingen van de markt 
gehaald. Zorg heeft dus een menselijk gelaat nodig en geen economische facelift.  
 
Nederland  
De sterk verbeterde leefomstandigheden en zorg hebben in Nederland geleid tot een toename 
van de levensverwachting. Vrouwen bereiken een leeftijd van gemiddeld meer dan tachtig 
jaar, mannen iets minder. Die tachtig levensjaren kunnen ingedeeld worden in verschillende 
periodes. Gemiddeld rond het zestigste jaar treedt ziekte op, zodat de laatste twintig jaren van 
het leven niet meer in gezondheid doorgebracht worden. Die ziekten zijn in Nederland vooral 
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hart- en vaatziekten en kwaadaardige aandoeningen. Daarnaast komen veel chronische 
aandoeningen voor, zoals van de luchtwegen en het bewegingsapparaat. Wereldwijd ligt het 
ziektepatroon echter anders. Waar de westerse wereld en Japan hoge leeftijden kennen zijn er 
meerdere gebieden in Afrika, bijvoorbeeld Swaziland, waar men gemiddeld niet ouder wordt 
dan veertig jaar. De sterfte daar wordt in belangrijke mate bepaald door infectieziekten als 
aids, tuberculose en diarree. Vergeleken daarmee zijn Nederlanders kerngezond. Paradoxaal 
genoeg wordt dat vaak niet zo ervaren. Wij worden ouder, maar tobben vaak in voorspoed. De 
westerse levensstijl, Mc Donalds, verzadigde dierlijke vetten en weinig bewegen, leidt tot 
alsmaar uitdijende burgers. Daarmee is de enorme toename van diabetes, hypertensie (hoge 
bloeddruk) en vaatlijden verklaard. Tevens heeft nicotine, sterk kankerverwekkend, veel 
invloed op ziekte en andere chronische aandoeningen.  
 
Palliatieve sedatie  
Palliatieve sedatie aan het eind van het leven wordt toegepast wanneer de levensverwachting 
erg kort is en de patiënt ondraaglijk lijdt: ernstige jeuk, ernstige pijn die je niet kunt bestrijden 
met de gebruikelijke medicatie of andere zaken. Onder die omstandigheden wordt het lijden 
inderdaad verlicht met slaapmiddelen, waardoor de patiënt eerder kan wegzakken. Palliatieve 
sedatie wordt beschouwd als een terechte handeling omdat onnodige pijn en lijden niet 
bijdragen aan het leven. Dit staat los van de gedachte hoe je over de schepper van het leven 
denkt, omdat één of twee dagen op je leven geen afbreuk doen aan de rol die God in het leven 
van de patiënt of u of mij heeft. Als het leven overgaat, wie zijn wij dan om het te verlengen 
tegen de prijs van pijn bij iemand, die zich misschien nog onder andere omstandigheden 
comfortabeler kan voorbereiden op het zien van zijn schepper?   
 
Mensbeeld en barmhartigheid  
Hoe kan men tegen deze achtergrond als christen omgaan met zorg? Is de mens een individu 
met een autonoom gedrag, zelf verantwoordelijk, of bevindt hij zich als schepsel in de hand 
van God? Bijbelse gegevens helpen het mensbeeld voor ogen te krijgen. Een aantal 
kernteksten zijn samengevat in tabel 1.  
 

 
 
 
 
De bijbelse gegevens bieden aanknopingspunten hoe vervolgens geholpen kan worden. 
Enkele belangrijke richtingwijzers zijn de teksten over doorleefde kennis (Spr. 1 en 4) en de 
liefde voor God en medemens (1 Kor. 13; 2 Tess. 3). De toepassing van kennis is in de 
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praktijk van alledag gebaseerd op professionele kennis. Een hulpverlener dient bekwaam te 
zijn.  
 
In veel situaties gaat het echter niet in de 
eerste plaats om medische of 
verpleegkundige vaardigheden. Vaak 
betreft het chronische zorgsituaties waar 
hulp verleend wordt door mantelzorger of 
vrijwilliger. Soms bevindt hulp zich op de 
grens van zorg en pastoraat. Dan kan het 
goed zijn vooraf te overdenken wat het 
begrip barmhartigheid precies inhoudt voor 
een hulpverlener. Het is niet ongebruikelijk 
de vraag naar barmhartigheid op vier 
onderdelen te toetsen, zie tabel 2.  
 
Hoe kan het verhelderen van het begrip 
barmhartigheid helpen? Ik noem als voorbeeld enkele uitersten. Wanneer iemand in de 
christelijke gemeente nooit een hulpvraag herkent, dan is er iets mis met de waarneming. 
Hetzelfde geldt, maar dan omgekeerd, voor de broeder of zuster die bij ieder probleem 
betrokken is. Dat kan niet goed zijn. Dan mogen de kritische vragen van de 
verantwoordelijkheid en misschien de daadkracht gesteld worden. ‘Wat komt er echt op mijn 
weg?’  
 
Het huis van de zieke  
Behalve bewustwording van het begrip barmhartigheid kan het van grote waarde zijn als 
voorbereiding op een bezoek na te denken over de psyche van degene die bezocht wordt. Aan 
het eind van het leven wordt vaak de balans opgemaakt. Hoe is het geweest? Wat zit er in de 
weg of is misschien nooit goed verwerkt? In een eenvoudig model wordt de menselijke 
psyche wel eens met een huis vergeleken. Op de begane grond speelt het dagelijks leven zich 
af. Dat is alles wat met directe zorg te maken heeft: eten, slapen, wassen, bood- schappen, 
medicijnen enzovoorts. De bovenverdieping is het geestelijke, het pastorale. Voor de gelovige 
de relatie met God. Maar er is ook de kelder waar soms de frustraties van het leven verborgen 
zitten. Enkele voorbeelden: slechte opvoeding, ruzie met ouders of later met kinderen, het 
gemis van een partner, familie- of kerkelijke vetes, en ga zo maar door. Wanneer de kelder 
niet opgeruimd is, kan het soms heel moeilijk zijn om vrede te vinden op weg naar het 
levenseind. Dan komt de pastorale zorg niet over, of iemand is depressief of klaagt over pijn 
terwijl er geen lichamelijke oorzaak te vinden is.   
 
Het gebruik van morfine  
Er leeft misschien, wellicht door het verleden, de gedachte bij morfine dat het te maken heeft 
met het eind van het leven. Dat is niet helemaal zo: morfine is een pijnbestrijder. Morfine is in 
de aard een medicijn dat gewoon therapeutisch gebruikt wordt en in het eindstadium kun je 
het gebruiken voor pijnbestrijding. Het dient niet als euthanasiemedicijn gebruikt of gedacht 
te worden. Die associatie kan ik echt voor u wegnemen. Het is ook toegestaan om het te 
gebruiken en liefst eerder dan te laat.  
 
De verschillende perspectieven  
Het begrip barmhartigheid en het beeld van het huis richten de aandacht op de hulpverlener 
zelf en op de zieke medemens. Er is echter nog een aspect dat kan helpen om doorleefde zorg 
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te verlenen. Dat heeft te maken met het feit dat vele personen bij een ziekbed betrokken 
kunnen zijn. Het beeld wordt grafisch wel weergegeven als een cirkel. In de cirkel bevindt 
zich de zieke. Daaromheen bevinden zich alle betrokkenen. Dat kunnen zijn: partner, 
kinderen, familieleden, artsen, verpleegkundigen, ambtsdragers, gemeenteleden, kennissen. 
Soms komt het voor, met name bij ernstige ziekte of een sterfbed, dat de verwachtingen van 
zieke en betrokkenen niet overeenkomen. Als voorbeeld noem ik een praktijksituatie. Een 
alleenstaande oudere patiënt, eindstadium kwaadaardige ziekte, die in het ziekenhuis ligt en 
graag naar huis wil. Hij verlangt ernaar in vertrouwde omgeving zijn laatste tijd door te 
brengen. De familie ziet het niet zitten. Met hulp van de kerkelijke gemeente en thuiszorg 
komt het gelukkig in orde, maar de communicatie vereist heel veel inspanning. Het kan ook 
zijn dat de perspectieven van de betrokkenen niet zozeer op praktisch maar meer op ethisch 
terrein uiteenwijken. Wat te doen als familie van een preterminale patiënt, die zonder pijn en 
comfortabel in bed ligt, de huisarts vraagt: ‘Dokter, kan het niet wat sneller? Ze heeft al 
zoveel geleden.’ 
 
 
Verwerking 
1 Mensbeeld 

 
Hoe kijk je tegen ziek-zijn aan? Hoe kijk je tegen een lichamelijk of geestelijk zieke 
mens aan? 
 Ieder beantwoordt eerst voor zichzelf deze vragen op papier. 
 Bespreek vervolgens in vier groepjes de kernteksten uit tabel 1. 
 Ieder groepje neemt één onderdeel. Houd hierin de tijd kort. 
 Schrijf het besprokene kort op een bord of vel papier. 
 Bespreek vervolgens de belangrijke vragen en opmerkingen met elkaar. 

 
2 Barmhartigheid 

 
a. Beantwoord voor jezelf de vragen uit tabel 2 (eventueel met een concrete 

hulpvraag voor ogen). Wat vind je wel of niet moeilijk in de beantwoording 
ervan? 
Bespreek dit open met elkaar in kleine groepjes. 

b. Probeer aan de hand van de vragen in tabel 2 een concrete hulpvraag of 
meerdere hulpvragen in jouw gemeente naar boven te halen en uit te werken. 
Wat kun je als bijbelstudiegroep betekenen? Is er samen iets te organiseren, te 
helpen? Wat zouden valkuilen kunnen zijn? 

c. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn (Rom. 12:8). 
 Schrijf deze stelling op een bord of vel papier. 
 Schrijf de opmerkingen en vragen vanuit de groep erbij. 
 Bespreek dit met elkaar. 
 Probeer een tegenovergestelde of andere stelling te formuleren. 

 
3 Bijbelstudie Johannes 5:1-18 

 
Geef een kopie van het verhaal en laat ieder die voor zichzelf lezen en met behulp van 
tekens aangeven wat hij/zij ervan vindt: 
 Een ? als iets onduidelijk is: je begrijpt het niet. 
 Een ! als er een lichtje gaat branden: nu begrijp je het! 
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 Een → als een gedeelte je raakt. 
 Onderstreep wat volgens jou de kern van deze verzen is. 
 Bespreek in kleine groepjes punt voor punt waar tekens geplaatst zijn. 
 Bespreek ook het onderstreepte. 

 
Zie ook de uitwerking van de bespreking van het thema op de Bondsdag op 
www.bijbelstudiebond.nl. 


