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Over uitdagingen en opportuniteiten en het immense voorrecht in zorg 

en welzijn te mogen werken

“Het is een privilege om in de zorg- en welzijnssector te mogen werken”, 

zegt Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer vol overtuiging.

De sector kampt met grote uitdagingen. Tegelijk dienen zich ongekende 

opportuniteiten aan. Lon Holtzer gaat hierover in gesprek met economen 

en ethici, onderwijsdeskundigen en sociologen, beleidsvoerders en zorg-

verleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Verfrissend, zonder taboes en 

recht voor de raap.

De 7 privileges van de zorgverlener vormen de rode draad doorheen 

deze boeiende verkenningstocht. Een eigenzinnige hertaling van de 7 

werken van barmhartigheid. Thema’s als diversiteit, technologie, auto-

nomie, ontmoeting, kwetsbaarheid en zelfrealisatie krijgen vanuit het 

perspectief van zorg en welzijn een hedendaagse interpretatie.

De hoofdrol in dit verhaal is weggelegd voor elke zorgverlener die dage-

lijks het beste van zichzelf geeft. In dat geven vindt hij/zij de essentie van 

zichzelf, het mens-zijn en het leven. De cliënt krijgt, zoals het hoort, het 

laatste woord.

Met de medewerking van onder meer Willy Camps, Paul Schotsmans, Dirk 

Geldhof, Inge Vervotte, Fons Leroy en Ilse Weeghmans.

 

Eleonora (Lon) Holtzer werd eind 2010 door de Vlaamse overheid 

aangesteld als Zorgambassadeur. Samen met de zorg- en welzijnssector 

wil zij de rijkdom en de loopbaanopportuniteiten van die sector beter 

bekend maken. Zij doet dat enthousiast, onverbloemd en met een zin 

voor realisme die steunt op haar ruime praktijkervaring als verpleeg-

kundige, hoofdverpleegkundige en directie verpleegkunde in het UZ 

Leuven. Naast haar opdracht als Zorgambassadeur engageert Lon Holtzer 

zich als bestuurder in diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Zij is ook 

deeltijds verbonden aan de associatie KU Leuven, waar ze de gezond-

heidsopleidingen coördineert.
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Voorwoord

Wie een doorleefd boek wil lezen waarin de complexe wereld van zorg en 
welzijn wordt ontrafeld vanuit het perspectief van een gepassioneerd zorg-
expert, moet beslist dit boek van Lon Holtzer verslinden. 

Haar aanstellen als Vlaams zorgambassadeur was zonder meer een bijzonder 
goede beslissing. Een grote liefde voor het vak, een ontwapend enthousiasme, 
een doorgedreven kennis en een beleidsmatige hardnekkigheid hebben van 
haar een begrip gemaakt in Vlaanderen. Dat we erin geslaagd zijn om het 
dreigend tekort aan verpleegkundigen, zorgkundigen en verzorgenden op 
korte termijn af te wenden, is ongetwijfeld mede aan haar aanpak te danken. 
Een aanpak die resulteerde in een grotere instroom aan zorgverleners en een 
positieve beeldvorming voor het zorgberoep.
 
Mag ik vanuit mijn bevoegdheden als Vlaams minister vertellen wat ik zo 
bijzonder vind aan dit boek? Dat het de klemtoon legt op datgene waarover 
het in de vermaatschappelijking van de zorg echt gaat: een samenleving die 
geeft om kwetsbare mensen. Of anders gezegd: een samenleving die niet de 
illusie koestert als zou de wereld alleen maar bestaan en voorbestemd zijn 
voor (hardwerkende) gezonde, zelfredzame en assertieve burgers. Het boek 
gaat over mensen zoals u en ik, mensen die kwetsbaar zijn. Mensen die afhan-
kelijk zijn van de goede zorg en ondersteuning van anderen. Een samenleving 
waarin “care” steeds belangrijker wordt en waarin het welzijns- en zorgbeleid 
elkaar raken (en toch niet altijd samenvallen...).
 
Het is niet toevallig dat wanneer Lon met passie spreekt over zorg, de focus 
meteen gelegd wordt op de authentieke, kwaliteitsvolle relaties tussen zorg-
verstrekkers en hun patiënten of cliënten. Zoals Lon terecht opmerkt is de 
verwijzing naar Levinas dan voor de hand liggend. Het inlevingsvermogen 
in de persoon van de patiënt is cruciaal om van een goede zorg te kunnen 
spreken. 
 
Hoe gaan we om met technologie en innovatie in de zorg? Hoe moeten we 
de uitdaging en het effect van de diverse en – niet in het minst – multicul-
turele samenleving op de zorg inschatten? Laat de drang naar efficiëntie en 
management nog ruimte voor echte zorg? En is ons opleidingsaanbod nog 
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De zeven privileges van de zorg10

echt aangepast aan de competenties die we van zorgverstrekkers verwachten? 
Samen met haar gesprekspartners verkent Lon deze vraagstukken. En steeds 
komen dezelfde dingen boven drijven: deze zorgambassadeur ziet de mensen 
graag. Houdt van haar vak. En… heeft ook een uitgesproken visie op de zaken. 
Dat laatste is voor diegenen die vanuit een beleidsperspectief het boek lezen 
zeker belangrijk. U zult meteen een gezagsvolle auteur die met kennis van het 
terrein spreekt, herkennen. 
 
Mag ik nog een privilege toevoegen aan het boek? Het is een voorrecht om in 
de politiek mensen zoals Lon te ontmoeten. Mensen die trachten om samen 
de opgebouwde inzichten om te zetten in vernieuwd beleid. In een tijd van 
besparingen en het verteren van een zesde staatshervorming is dat inspire-
rend en motiverend. Bedankt daarvoor Lon!
 
 
Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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De gevangenen verlossen

“Als verpleegkundig diensthoofd voor de diensten geriatrie, psy-
chiatrie en inwendige geneeskunde vond ik het indertijd vanzelf-
sprekend om als zorgverlener je patiënten altijd zo netjes mogelijk 
aan te kleden. Inclusief ondergoed, uiteraard. Hoe beter de patiënten 
gekleed waren, hoe beter ze zich zouden voelen.
Op een dag mocht ik een mevrouw verzorgen op de afdeling geri-
atrie. Ik was haar, verzorg haar en wil haar aankleden, maar ze 
protesteert. ‘Neen, ik wil geen onderbroek aan, ik wil gewoon mijn 
kleed.’ Ik drong voorzichtig aan, want dat kon toch niet, zo zonder 
ondergoed ... Maar die mevrouw vond ondergoed niet comforta-
bel. Uiteindelijk ben ik gezwicht. Het was een echte eyeopener. Ik 
moest mijn eigen schroom overwinnen.
‘Respect hebben’ is luisteren naar mensen en niet altijd kost wat 
het kost je eigen vanzelfsprekendheden willen opleggen. Had ik die 
mevrouw haar bh en onderbroek aangetrokken, dan had ik haar 
‘gevangen’ gezet in haar eigen kleren. Ik had goed willen doen, 
maar tegen de wens van de patiënt in.
Plots besefte ik ook hoe snel je als leidinggevende een oordeel over 
het handelen van medewerkers kunt hebben, zonder te beseffen 
wat de vraag van de patiënt is. Ik had er als leidinggevende jaren 
hard voor gestreden dat elke patiënt helemaal aangekleed werd. 
Uit respect. En plots bleek respect ook het tegenovergestelde te 
kunnen zijn. Luisteren naar de patiënt gaat voor op luisteren naar 
je eigen vooronderstellingen. Als leidinggevende los komen van je 
eigen ideeën en écht luisteren naar je medewerkers en de patiën-
ten is niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk als je wil werken 
aan kwalitatieve zorg. We moeten patiënten kunnen bevrijden 
van hun klachten en angsten, maar evenzeer onszelf en de andere 
zorgmedewerkers bevrijden van routines waarin we – willens 
nillens – gevangen zitten.”

Het privilege

Mensen met een zorgvraag doen een beroep op zorgverleners om hen (al dan 
niet tijdelijk) te helpen en bij te staan. Zorg en ondersteuning vragen is nooit 
vanzelfsprekend. Het betekent dat je een deel van je autonomie en je vrijheid 
moet opgeven. Je bent overgeleverd aan de goede zorg van een ander, en dat 
is zelden een onverdeeld fijne gedachte. Het betekent dat je een ander, een 
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De zeven privileges van de zorg12

vreemde, moet toelaten tot je meest intieme zelf. Dat doe je niet zomaar. Je 
laat niet zomaar de eerste de beste tot jezelf toe.

Voor de zorgverlener is het een uniek voorrecht om toegelaten te worden tot 
de zorgvrager. Het geeft hem ongewild macht over de zorgvrager en daarmee 
samenhangend een grote verantwoordelijkheid. Met dat privilege moet de 
zorgverlener voorzichtig en verantwoord omgaan. Hoe contradictorisch het 
ook klinkt, de grootste opdracht van zorgverleners is om zo weinig mogelijk 
zorg te verlenen en zo veel mogelijk ruimte te geven aan de zorgvrager om 
zijn eigen autonomie, alle beperkingen in acht genomen, te behouden. Als 
de zorgverlener daarin slaagt, verlost hij de cliënt een beetje uit zijn lijden. 
In ruil krijgt hij dikwijls ongelooflijk veel dankbaarheid terug. Ook dat is een 
privilege.

Een belangrijk initiatief van de actie ‘Ik ga ervoor’ zijn de inleefmomenten. Wie 
twijfelt of een zorgberoep iets voor hem is, kan een of enkele dagen proeven 
van de praktijk in een voorziening. Zorgorganisaties werken hier doorgaans 
graag aan mee. In de sector van personen met een handicap ligt dat iets moei-
lijker. Ik heb me lang afgevraagd hoe dat komt. Tot ik het er met Eddy Denayer 
over had. Eddy is directeur van ADO Icarus, een dienst voor zelfstandig wonen. 
Hij is zelf ook rolstoelgebruiker. Toen ik hem vroeg waarom welzijnsvoorzie-
ningen terughoudend zijn voor de organisatie van inleefmomenten, keek hij 
me indringend aan en zei: ‘Beste Lon, jij ... jij wilt niet weten hoeveel mensen 
mij al in mijn bloot gat hebben gezien.’

Deze rechttoe rechtaan uitspraak maakte een diepe indruk op mij. Ik besefte 
beter dan ooit voorheen hoe de vanzelfsprekendheden van zorgverleners 
helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn vanuit het oogpunt van een zorgvrager. 
Het is geen evidentie voor een patiënt om zich telkens opnieuw letterlijk en 
figuurlijk bloot te moeten geven én het is geen evidentie om zorg te mogen 
verlenen. Integendeel, het is een privilege. Deze anekdote gaat voor mij naar 
de kern van de autonomiegedachte en maakt de ethische kwetsbaarheid van 
zorgrelaties duidelijk.

Hoe kunnen wij als zorgverleners de gepaste zorg en ondersteuning aan-
bieden en tegelijk de autonomie van elke cliënt waarborgen? Is te veel zorg 
aanbieden niet even erg als te weinig zorg aanbieden? Hoe vinden we het 
evenwicht hierin? En hoe gaan we als zorgverleners verantwoord om met 
het uitzonderlijke privilege dat de zorgvrager ons verleent door ons tot zijn 
diepste wezen toe te laten?
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De gevangenen verlossen 13

Mijn gesprekspartners

Eddy Denayer werkte als bouwvakker toen hij in 1985 een 
motorongeval had en in een rolstoel terechtkwam. Enkele 
jaren later richtte hij in Zolder ADO Icarus op, een dienst 
voor zelfstandig wonen voor mensen met een handicap. Hij 
is er vandaag nog altijd algemeen directeur.

Een bewoner van een woonzorgcentrum van 82 jaar. De man nam 
graag en vol enthousiasme deel aan het gesprek, maar verkoos achteraf 
om anoniem te blijven. Wij respecteren die wens en geven hem in dit 
hoofdstuk de fictieve naam Jos Peeters.

Paul Schotsmans is professor Medische Ethiek, sinds 
1984 verbonden aan de faculteit Geneeskunde van de KU 
Leuven. Hij was vice-decaan van de Faculteit Geneeskunde 
tussen 2005-2011 en is ondervoorzitter van het Belgisch 
Raadgevend Comité voor de Bio-ethiek. Sinds begin jaren 
tachtig heeft hij de evolutie van het ethisch denken in de 
gezondheidszorg van nabij gevolgd en mee gestuurd.

Luisteren naar mensen

Mensen die ziek zijn of een beperking hebben, zijn meestal afhankelijk van 
de zorg en ondersteuning van anderen. Dat kan voor een korte periode zijn, 
bijvoorbeeld bij een griep of een gebroken been. Maar die afhankelijkheid 
kan ook langer duren of zelfs een permanent karakter hebben, bijvoorbeeld 
bij oudere mensen met meerdere chronische aandoeningen of bij personen 
met een fysieke en/of mentale beperking. Ook de mate van afhankelijkheid 
verschilt van cliënt tot cliënt en van situatie tot situatie. 

Weinig mensen vinden deze afhankelijkheid prettig. Overgeleverd zijn aan de 
zorg van anderen – hoe goed en met hoeveel liefde die ook verleend wordt 
– ervaren we als een inboeten op onze zelfstandigheid. We voelen ons ‘gevan-
gen’ door onze beperkingen en beknot in onze mogelijkheden. De vrijheid 
om te doen en te laten wat we willen, blijkt plots een illusie te zijn. We botsen 
tegen onze eigen grenzen aan en dat voelt niet prettig. In veel gevallen leidt 
het tot frustraties en onbehagen.
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Hoe mensen reageren op een verlies aan autonomie hangt van veel zaken af. 
Gaat het om een tijdelijke of een permanente situatie? Is de afhankelijkheid 
miniem of quasi totaal? Is ze aangeboren, langzaam gegroeid of plots ingetre-
den? Bovendien spelen ook het karakter en de persoonlijkheid van de zorgafhan-
kelijke persoon mee, net als zijn leeftijd, zijn levenservaring, zijn wereldbeeld, 
zijn dromen en verwachtingen, zijn relatie, vrienden en familie, kortom: zijn 
hele context. Dat maakt het ook bijzonder moeilijk – om niet te zeggen onmo-
gelijk – om te voorspellen hoe iemand zich voelt in en reageert op een situatie 
van zorgafhankelijkheid: opstandig, gelaten, relativerend, aanvaardend,... 

Zorgverleners spelen in dit complexe spel van verwachtingen en frustraties, 
dromen en de grenzen waarop ze als een luchtbel uiteenspatten, een belang-
rijke rol. Net in de afhankelijkheid is het bevestigen van de autonomie van 
de zorgvrager cruciaal. Door de autonomie van elke cliënt te respecteren, 
kunnen zorgverleners hem als het ware ‘verlossen uit de gevangenschap’ 
waarin hij verkeert. Een groot aandeel in de zorg en ondersteuning bestaat uit 
het respecteren – en in de mate van het mogelijke – herstellen en teruggeven 
van de autonomie aan de cliënt, de patiënt of de bewoner. Gevangenen ver-
lossen gaat over het empoweren van mensen, over respect voor hun autono-
mie, over het aan zichzelf teruggeven van de cliënt.

Botsende opvattingen

Het klinkt vanzelfsprekend, maar de praktijk is vaak complexer dan het lijkt. 
Aangezien elke individuele persoon anders reageert en eigen verwachtingen 
koestert, zijn standaardoplossingen sowieso uit den boze. Dat betekent dat 
we telkens opnieuw moeten beginnen met te luisteren naar de zorgvrager die 
we voor ons hebben. Wie is die meneer of mevrouw? Welke levensdoelen stelt 
hij voorop? Wat verwacht hij op het vlak van zorg en ondersteuning? En wat 
niet? Elk individu moet de kans krijgen om voor zichzelf te kiezen.

Wat het extra moeilijk maakt, is dat de verwachtingen van cliënten niet nood-
zakelijk stroken met ons eigen wereldbeeld als zorgverlener of met onze eigen 
visie op zorg. Elke zorgverlener heeft zijn eigen ethiek, maar het is belangrijk 
om te beseffen dat die eigen ethiek niet dé ethiek is. Elk handelen vindt plaats 
in relatie met de ander. Dan pas kun je mensen verlossen, niet vanuit een of 
andere theorie.
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De gevangenen verlossen 15

Een vierde Duvel?

Eddy Denayer: Vaak willen mensen met de beste bedoelingen helpen, 
maar ook dat is een inbreuk op mijn autonomie.

Lon Holtzer: En wat als een persoon met een handicap met duidelijk al 
een glas teveel op een vierde Duvel vraagt aan zijn ADL*-assistent?

Eddy Denayer: Dan moet hij die vierde Duvel krijgen. Waarom zou u 
autonoom mogen beslissen om vier Duvels te drinken en een volwassen 
persoon met een motorische handicap niet? Zorgverleners mogen hun 
eigen normen niet opleggen. Als een bewoner van ADO Icarus elke dag 
frieten wil eten, dan kan ik dat persoonlijk zeer ongezond vinden, maar 
mijn mening doet er niet toe. Het is niet aan mij, als zorgverlener, om de 
keuzes van een ander in vraag te stellen. Mensen kiezen zelf wat ze met 
hun leven doen.

Paul Schotsmans: Heeft een zorgverlener niet ook de taak om mensen te 
activeren, te responsabiliseren?

Eddy Denayer: Dat is een moeilijke discussie. Ik heb er geen pasklaar 
antwoord op. Waar trek je de grens? Waar verzeil je in paternalisme?

* ADL = activiteiten van het dagelijkse leven

Bovendien vertrekken zowel zorgmedewerkers als leidinggevenden onvermij-
delijk vanuit hun persoonlijke ervaringen en veronderstellingen en vanuit de 
inzichten, waarden en normen die ze hebben meegekregen tijdens hun oplei-
ding. Uit tijdsgebrek, gemakzucht of vaak gewoon vanuit de beste bedoelin-
gen komen we met oplossingen aandraven zonder de zorgvrager daarin te 
betrekken. Het zit hem vaak in kleine dingen. In een ziekenhuis deden zorg-
verleners op een welbepaalde afdeling in de thermoskan met koffie voor de 
patiënten meteen al een scheut melk. ‘Oudere patiënten drinken toch alle-
maal koffie met melk’, was de redenering. ‘Waarom het moeilijk maken als 
het gemakkelijk kan?’ Toch hoort dit absoluut niet. Zelfs als je zeker weet dat 
alle patiënten op die afdeling melk bij hun koffie willen, dan nog moet je de 
mensen individueel laten kiezen. Het is een kwestie van respect voor de auto-
nomie en het recht op zelfbeschikking.
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Het is belangrijk dat zorgverleners die omschakeling tussen het eigen stand-
punt en het perspectief van de zorgvrager kunnen maken. Routine is uit den 
boze. Mensen voelen aan of jouw respect als zorgverlener waarachtig is. Ze 
voelen intuïtief en aan den lijve of je de zoveelste patiënt in de rij aan het 
verzorgen bent, dan wel of je zorg draagt voor een uniek individu. Tal van pro-
cedures schrijven voor hoe je een cliënt goede zorg toedient. Dat betekent 
echter niet automatisch dat je voor die ene individuele man of vrouw die je 
verzorgt, goed doet. Zorg verlenen is nooit ‘vliegen op automatische piloot’.

De filosoof Emmanuel Levinas noemde dat treffend ‘kijken in het gelaat van 
de ander’. In het gelaat van de ander komen we los van ons eigen framework 
en kunnen wij een antwoord bieden dat tegemoet komt aan de ander. Dat 
is moeilijk, maar het is vooral een voorrecht. Het is een privilege om uit je 
eigen referentiekader te kunnen treden. Het maakt je als mens zoveel rijker en 
sterker. Het confronteert je met de ander en tegelijk ook met jezelf.

Op een dag kwam op de ziekenhuisafdeling waar ik werkte een verwaaide 
man binnen. Hij was vuil en zag er verwaarloosd uit. Allicht had hij zich al 
weken niet gewassen of verzorgd. Wij omringden hem met de beste zorg. 
De sociale dienst werd erbij gehaald en toen we een vlotte terugkeer naar 
zijn thuissituatie wilden voorbereiden, bleek die man letterlijk in een kot te 
wonen met als enige comfort een vuile matras op de grond. Hoe konden wij 
deze man helpen? Hij kon duidelijk niet voor zichzelf zorgen. Ten minste, daar 
waren wij als zorgverleners van overtuigd, vanuit onze normen en waarden. 
Toen we met de man in gesprek gingen hierover, bleek hij er een totaal andere 
mening op na te houden. Hij wou helemaal niet geholpen worden. Hij vond 
zijn manier van leven oké. Geen haar op zijn hoofd dat eraan dacht om te 
verhuizen of om hulp in huis te halen. Alle zorgverleners in het ziekenhuis 
dachten ‘Maar zo kun je toch niet leven’. Maar die man zelf dacht daar hele-
maal anders over.

We beseffen niet hoe klein onze eigen wereld is en hoe groot het daarbuiten is. 
Onze eigen waarden hoger stellen dan die van anderen is aanmatigend. Het 
mogen ontdekken van het waardenpatroon van de ander daarentegen is een 
voorrecht.
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De gevangenen verlossen 17

Intermezzo – Drie mensen, drie stemmen

“Ik ben altijd een doe-het-zelver geweest. Ik deed alles zelf in huis: klussen, de tuin 
onderhouden, brood bakken,... Maar er komt een moment waarop dat niet meer 
gaat. In de moestuin kon ik me niet meer bukken. Natuurlijk doet dat pijn. Maar 
als het niet meer gaat, dan moet je de beste oplossing zoeken. Mijn vrouw is twee 
jaar geleden overleden. Wij zijn 57 jaar en 2 maanden gelukkig getrouwd geweest, 
hebben twee zonen en ook kleinkinderen. Vandaag ben ik het best af in het woon-
zorgcentrum. Het is hier aangenaam en mooi, met vriendelijke medewerkers. Ze 
nemen je het werk uit je handen, op een positieve manier. Als ik iets nodig heb, dan 
volstaat een knipoog. Niet iedereen aanvaardt die hulp even goed. De ene vindt 
zus, de andere zo. Je hoeft je niet gevangen te voelen. Ik heb hier autonomie en een 
grote vrijheid. Bezoek is altijd welkom en er is altijd iets te doen.”

Jos Peeters
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“Ik haat het als mensen dingen voor me doen zonder dat ik het gevraagd heb. Als 
ik hulp nodig heb, dan zal ik het wel vragen. Te veel zorg is verstikkend. Iedereen is 
afhankelijk. Als je morgen autopech hebt, kun jij dan zelf je wagen herstellen? Je 
bent dus evengoed afhankelijk van een ander, die sneller en efficiënter een oplos-
sing biedt. Essentieel voor mijn autonomie is het maken van keuzes en het geven 
van de opdracht. Als ik op restaurant ga, wil ik niet dat de kelners recht springen 
en meteen 26 stoelen beginnen te verschuiven. Als wij thuis een feestje voorberei-
den, dan zorg ik voor de drank. Zo zeg ik het ook: ‘Ik ga drank halen’. Ook al besef 
ik dat ik er zonder chauffeur niet kom en dat ik iemand moet vragen om een bak 
bier en een bak water in de auto te laden. Maar dat is bijzaak. Uiteindelijk ben ik 
het zelf die drank gaat halen. Dat is wezenlijk. Het is mijn autonomie.”

Eddy Denayer

“Toen u net van uw koffie wou drinken, had ik ook meteen de reflex om u 
te helpen. Dat zou dus ongepast zijn geweest, ook al was het met de beste 
bedoelingen. Ik herken dat. Mijn schoonzus is 100% zorgafhankelijk maar 
mentaal nog heel gezond. In het woonzorgcentrum waar zij verblijft, wordt 
zij vaak betutteld. Veel zorgverleners spreken haar aan als ‘madammeke’ en 
dat klinkt zo respectloos en hypocriet. Mijn schoonzus voelt zich daardoor 
niet ernstig genomen. Totaal afhankelijk als ze is, reageert ze daar agressief 
op. Bij de zorgverleners staat ze dan ook bekend als een ‘moeilijk geval’. Het 
is een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is. Het is een oud zeer: betut-
teling blijkt voor zorgverleners moeilijk af te leren. Voor mij is het een uiting 
van paternalisme, van een zorg die niet oprecht is.”

Paul Schotsmans

Paul Schotsmans, Eddy Denayer en Jos Peeters kijken duidelijk helemaal 
anders naar het wezen van zorgverlening. De een wordt graag vertroeteld en 
verzorgd, de ander huivert bij het idee alleen al, en in een derde verhaal zien 
we agressie als reactie op wellicht goed bedoelde maar niet aangepaste zorg.

De beleving van autonomie in een zorgcontext is complex en uitermate sub-
jectief. Dat maakt het er voor zorgverleners niet gemakkelijker op. Ethisch 
verantwoorde zorg verlenen is gecompliceerd maar altijd boeiend.
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Evenwicht autonomie en zorg

Zorgverleners moeten zich telkens aanpassen en bij elke mens naar de juiste 
golflengte zoeken. Een patiënt zich goed laten voelen is vaak een evenwichts-
oefening tussen autonomie respecteren en geborgenheid bieden. Autonomie 
mag niet zover gaan dat de patiënt zich verloren of aan zijn lot overgelaten 
voelt.

Ik heb het zelf meegemaakt met onze zoon Jan. Hij was een jaar of zeven 
toen hij bij een oefening aan de Zweedse bank in de turnles viel en slecht 
terechtkwam. Zijn arm was gebroken. Ik krijg een telefoontje van de school 
en hoewel ik rationeel besef dat het allemaal niet zo erg is, word ik overmand 
door paniek. Ik pak meteen wat spullen bijeen en ga met onze Jan mee naar 
het ziekenhuis. Na de operatie zie ik hem terug in de recovery en tegen de 
avond mogen we naar de kamer op pediatrie. Ik beken: ik heb me nooit in 
mijn hele leven zo intens verdrietig en zo eenzaam gevoeld als die avond. Ik 
voelde mij als ouder zo onmachtig. We verbleven op een kamer van vier pati-
entjes en geen enkele zorgverlener kwam langs om te vragen hoe het met ons 
ging. In mijn herinnering beleef ik het nog altijd als een nachtmerrie. Enkele 
weken later kaartte ik dat voorval en mijn gevoelens aan bij de medewerkers 
van het ziekenhuis. Zij waren zich van geen kwaad bewust. Op de kinderafde-
ling zorgt de ouder immers mee voor het kind. In theorie klopt dat natuurlijk 
honderd procent. In de praktijk werd ik in mijn beleving aan mijn lot over-
gelaten. Ik wou zo graag dat iemand me kwam vragen hoe het met ons ging. Ik 
voelde me zo alleen. Ik kreeg op dat moment té veel autonomie. Ik vond dat ik 
Jan op dat ogenblik niet genoeg kon helpen. Hij had pijn en ik kon niets doen. 
Pure machteloosheid. Ik was er ondersteboven van.

Het moeilijke en tegelijk het mooie is het geven van de juiste graad van zorg 
op het gepaste moment. Wat op welk moment juist is, is afhankelijk van dui-
zend-en-één aspecten. Daar je weg in zoeken is fantastisch. Het is een uit-
daging die nooit ophoudt en nooit routine wordt. Telkens opnieuw de ander 
leren kennen, zonder vooroordelen en veronderstellingen, is een voorrecht 
om te koesteren. Het vergt kennis en ervaring, maar ook moed en vooral veel 
empathie. Een uitspraak als ‘Dat doe ik altijd zo’, is niet op zijn plaats in de 
zorgverlening. De zorg voor de ene cliënt, patiënt of bewoner is nooit gelijk 
aan de zorg voor de andere. De juiste zorg verleen je in connectie, in verbin-
ding met je patiënt.
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Levenswijsheid / in je hart

Hoe kun je zorgverleners deze attitude van waarachtig ‘kijken in het gelaat 
van de ander’ bijbrengen? Is het een aangeboren talent of een aan te leren 
vaardigheid? Levenservaring speelt in elk geval ook mee. Een zij-instromer 
van 40 jaar staat anders in het leven en in de zorg dan een pas afgestudeerde 
verzorgende van 18 jaar. Zij-instromers maken een heel bewuste keuze en 
bezitten een levenswijsheid en zin voor relativering die jonge mensen vaak 
nog niet hebben. Ze hebben meestal zelf al kinderen grootgebracht, waardoor 
ze met een totaal ander (en vaak ook rijker) referentiekader aan de startlijn 
komen. Pas afgestudeerde jonge zorgverleners hebben dikwijls meer nood 
aan houvast en aan duidelijkheid. Die is er in de praktijk niet altijd.

Ik heb veel bewondering voor jonge mensen die na hun middelbare studies 
tot verzorgende en een zevende jaar als zorgkundige op hun 19de jaar de zorg 
voor andere mensen op zich nemen. Zorgorganisaties en leidinggevenden 
verwachten van deze prille, pas beginnende medewerkers wel eens dat ze al 
volleerde professionals zijn. Terwijl zij door goede coaching en door de juiste 
vragen te stellen net kunnen helpen om die jonge mensen tot sterke zorg-
verleners te laten uitgroeien. Leeftijd en levenservaring spelen zeker mee. 
Iemand van 19 jaar zal op een andere manier aan stervensbegeleiding doen 
dan iemand van 45 jaar.

Niet elke verpleegkundige van 21 jaar is klaar om meteen op geriatrie of in een 
woonzorgcentrum te werken. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, 
is de zorg voor ouderen heel complex en veeleisend. Ouderenzorg behelst 
veel meer dan mensen wassen en hygiënische verzorging. Oude mensen 
kampen vaak met verschillende chronische ziekten, wat specifieke verzor-
ging, medicatie en voeding vergt. Bovendien spelen ook ethische, familiale, 
psychosociale en vaak ook psychische aspecten mee. Het vraagt kennis en 
ervaring om het onderscheid te zien tussen dementie en een depressie. Wat 
is de oorzaak van acute verwardheid? Misschien een neurologisch probleem, 
maar een blaasontsteking kan evengoed aan de basis liggen. Begin er maar 
aan als jonge zorgverlener, terwijl je nog volop aan het groeien bent in je job 
en levenservaring opdoet. Met veel geluk is tijdens je opvoeding en je oplei-
ding een stevig fundament gelegd, maar je waardenpatroon opbouwen doe je 
stap voor stap. Als zorgverlener heb je het privilege dat je hierin sneller groeit 
door je dagelijkse confrontatie met vreugde, verdriet, lijden en sterven.
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We moeten mensen in de 
zorg alle kansen geven om te 
groeien. Het kan goed zijn als 
zorgmedewerkers geregeld van 
werkplek veranderen. Eerst wat 
ervaring opdoen in een zieken-
huis om later in de ouderenzorg 

aan de slag te gaan: waarom niet? Ook een wisselwerking tussen thuiszorg 
en residentiële zorg kan vruchtbaar zijn. Het zou bovendien toelaten om de 
zorg meer vanuit cliëntenperspectief te organiseren. Hoe vaak gebeurt het 
vandaag niet dat de ervaring en de intense relatie van een zorgverlener die 
al tien jaar of langer een oudere man of vrouw thuis ondersteunt, volledig 
verloren gaat op het moment dat de oudere naar het woonzorgcentrum ver-
huist. Dat is in het beste geval een gemiste kans, in het ergste geval is het zelfs 
schrijnend te noemen. Zorgorganisatie volgens een transmuraal model zou 
zowel de persoonlijke groei van zorgmedewerkers als de kwaliteit van de zorg 
ten goede kunnen komen.

Zou ik zelf dingen anders doen als ik terugkijk? Allicht wel. Elke zorgverlener 
gaat wel eens de mist in. Met het ouder worden doen we meer ervaring op. Ik 
zou vandaag niet meer dezelfde schroom voelen als toen bij die oude mevrouw 
die geen ondergoed aan wou. Zorg verlenen vergt een rijpingsperiode.

Toch zit het zorg verlenen iemand in het bloed. Je kunt iemand wel laten 
groeien en begeleiden, maar de kern moet er zijn. Daarvan ben ik overtuigd. 
Goede zorg is meer dan het uitvoeren van technische handelingen en het 
nauwgezet volgen van procedures en protocollen. Goede zorg steunt op 
sterke persoonlijkheden.

Procedures moeten er zijn. Steriliteit is steriliteit. Dat is duidelijk, objectief, 
afgebakend. Dat kan je perfect in een procedure verpakken. Wetenschappelijk 
onderbouwde richtlijnen vormen de basis voor elke zorglening. Maar de 
manier waarop je iets doet, is even belangrijk. Zorg verlenen doe je als mens, 
met mensen, voor mensen. Uiteraard volstaan vriendelijkheid en empathie 
alleen niet. Liever een norse maar deskundige verpleegkundige aan mijn 

“Gedrevenheid en een hart voor mensen, 
dat is voor mij de essentie en de enige 
juiste ingesteldheid. Hoe je dat in de 
praktijk invult, kan verschillen. Het is 
moeilijk in woorden uit te leggen, maar 
geloof me, je voelt als persoon met een 
handicap feilloos aan of iemand je wast 
en verzorgt met liefde of louter voor de 
centen. Het moet uit het hart komen.”

Eddy Denayer
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bed, dan een vriendelijke maar ondeskundige collega. Maar dat is een irrele-
vante keuze. Elke professionele zorgverlening moet sowieso aan alle profes-
sionele standaarden beantwoorden. Goede zorg voegt daar iets aan toe. Bij 
goede zorg gaat het om de manier waarop. Je kunt als zorgverlener werkelijk 
in relatie gaan met een patiënt en telkens opnieuw het verschil maken. Dat is 
fantastisch en overweldigend, maar tegelijk heel fragiel en broos. Het is nooit 
vanzelfsprekend. En ja, je zult allicht wel eens een uitschuiver maken. Het is 
mij ook overkomen. Het is onvermijdelijk. Dat zijn de momenten waaruit je 
als zorgverlener het meeste leert. De voorwaarde is wel dat de zorgorganisatie 
een lerende cultuur heeft en jou helpt om uit fouten te leren, niet alleen per-
soonlijk, maar als team én als organisatie.

Een jongeman van 26 jaar met kanker was al drie keer hervallen. Bij zijn 
laatste chemokuur ontmoette ik hem in de gang. Ondanks de zware behan-
deling was hij optimistisch. “Ik ben zo blij dat dit achter de rug is”, zei hij. 
“Voor mijzelf, maar ook voor mijn lief. Nu kunnen we eindelijk aan trouwen 
en aan kindjes denken.” Ik verstijfde op slag. Ik kon geen woord uitbrengen. 
Door de behandeling en de chemotherapie was deze jongeman onvruchtbaar 
geworden. Had de arts hem niet ingelicht? Of was de boodschap niet hele-
maal doorgedrongen? Ik vertelde de arts dat hij dringend een gesprek moest 
voeren met die jongeman. Ik was bij dat gesprek aanwezig en ik hoor de arts 
het nog zeggen: ‘Kindjes kopen, maar jongen, jij gaat dat toch niet doen! Je 
bent al drie keer hervallen!’ Ik wist niet waar ik het had. Ik ben met de arts naar 
buiten gegaan en heb hem de levieten gelezen. Daarna ging ik terug binnen 
om helemaal opnieuw te beginnen en open en in alle eerlijkheid met die jon-
geman te praten. Het was geen gemakkelijk gesprek, maar wel een bijzonder 
waardevol. Enkele maanden later is hij opnieuw hervallen en overleden. Toch 
ben ik blij dat ik op dat cruciale ogenblik het verschil heb kunnen maken. Ik 
zie hem nog zo voor mij. De herinnering blijft levendig.

Waar je op zo’n moment als zorgverlener de juiste woorden haalt, weet ik niet. 
Eerlijke en open communicatie is ontzettend belangrijk. Dat je doorheen de 
pijn en het verdriet dicht bij een ander kunt komen is een onvoorstelbaar 
voorrecht. Door de relatie met die ander leer je te leven, jezelf te zijn en te 
genieten van het mooie in het leven waar we vaak al te snel aan voorbijgaan. 
Zorg mogen verlenen leert je meer waardenbewust te leven en te genieten van 
de kleine dingen die er echt toe doen.
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Straffe madam!

Als directeur van de Landelijke 
Thuiszorg ging ik ooit mee op 
stap met Linda, een kranige ver-
zorgende met vele jaren erva-
ring. Zij had een afspraak bij 

twee oudere broers op het platteland. De ene man was halfzijdig verlamd. Hij 
lag dag in dag uit in bed en moest hygiënische verzorging krijgen, geholpen 
worden bij het eten, enz. De andere broer kon wel nog voor zichzelf zorgen. 
Drie keer per week kwam Linda vier uur langs om te helpen in het huishouden 
en bij de zorg. In die vier uur tijd spraken de broers geen woord. Noch tegen 
elkaar, noch tegen Linda. Ik dacht dat ik gek zou worden. Maar Linda was het 
al gewoon en had zich aangepast. Zelf sprak ze de broers wel voortdurend aan. 
Ze vertelde over koetjes en kalfjes en liet zich niet van de slag brengen door 
het stilzwijgen van de broers. Wat een straffe madam! Wat een kracht! Mijn 
respect voor verzorgenden is die dag nog honderd keer groter geworden. Als 
verzorgende sta je er dikwijls helemaal alleen voor. Je moet je zien te redden 
in het huis van een ander. Gelukkig was Linda ervaren. Een jong iemand zou 
hier waarschijnlijk aan kapot gaan. Toch is ook dat een kwestie van autono-
mie: die twee oude mannen wilden niet praten. Linda respecteerde dat en 
paste zich aan. Tegelijk bood ze beide broers menswaardige, goede zorg.

Respect voor autonomie vertrekt vanuit een mensbeeld en een visie op zorg 
die worden meegegeven in de opleiding van zorgverleners, en vanuit een 
aanvoelen vanuit het hart van de zorgverlener. Het opleidingsniveau speelt in 
deze minder een rol. Maar kun je goede zorg verlenen als je zelf nooit cliënt 
bent geweest? Vroeger zei ik wel eens bewust provocerend dat elke student 
verpleegkunde een kleine heelkundige ingreep zou moeten ondergaan. Mijn 
eigen ervaring, een appendectomie in mijn eerste jaar verpleegkunde, leerde 
me dat dit de beste leerschool is om eens te ondervinden wat pijn is, om zelf 
eens wakker te worden uit een narcose, om zelf eens gewassen te worden met 
een lauw washandje en naar huis gestuurd te worden zonder te weten wat 
en hoe. Een initiatief als sTimul is daarom bijzonder waardevol. sTimul is 
een zorg-ethisch lab, waar je als zorgverlener aan den lijve kunt ervaren wat 

“Als persoon met een handicap wil ik 
een zinvol leven. Ik wil werken, vrien-
den hebben, mijn gezin onderhouden 
en leuke dingen met hen doen, naar het 
voetbal gaan ... Ik besef zeer goed dat ik 
hierdoor meer en andere zorg en onder-
steuning nodig heb dan wanneer ik 
ervoor zou kiezen om de hele dag in een 
sofa naar televisie te liggen kijken.”

Eddy Denayer
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het betekent om als bedlegerige patiënt of als rolstoelgebruiker verzorgd te 
worden of om met een beperking te leven. Het is goed om dat eens te ervaren, 
zelfs al is het maar voor een dag en een nacht en zelfs al blijft het een rollen-
spel. Zelf ‘aan den lijve’ te ondervinden welke hindernissen zich opwerpen, 
hoe vaak je iemands hulp of ondersteuning nodig hebt en tot welke frustra-
ties dat kan leiden, versterkt de empathie. Het opent veel zorgmedewerkers 
de ogen voor het privilege dat zorg verlenen inhoudt. Als kwetsbare cliënt 
moet je iemand tot jou toelaten – en die iemand mogen zijn, dat is een groot 
voorrecht. En zoals elk voorrecht gaat zorg verlenen gepaard met een verplet-
terende verantwoordelijkheid: het moet goed gebeuren, anders kun je veel 
kwaad aanrichten. Waardige zorg verlenen is nooit vrijblijvend.

Te veel zorg is niet goed, te weinig zorg is niet goed. Het is dansen op een 
slappe koord. Mensen hebben er baat bij zoveel mogelijk zelf te doen. Het 
houdt hen actief, het versterkt hun eigenwaarde, hun vrijheid en hun zelfres-
pect. Zorg verlenen is goed; mensen bepamperen of ze onnodig handelingen 
of keuzes uit handen nemen, is dat meestal niet. Goede zorg zet mensen aan 
tot zelfredzaamheid. Altijd binnen de mogelijkheden uiteraard.
Enkele jaren geleden was een doofstomme en blinde vrouw in het ziekenhuis 
opgenomen. Ik mocht haar helpen bij de maaltijd. Ik klopte uit goede gewoonte 
op de deur, maar dat kon zij natuurlijk niet horen. Dus ging ik de kamer binnen, 
maar ze zag me niet. Ik wist even niet hoe ik dit moest aanpakken. Overleg op 
de normale verbale en non-verbale manier, was niet mogelijk. Ze zat aan een 
tafel. Ik pakte haar handen vast en liet haar het dienblad voelen en daarna de 
lepel. Ik heb haar hand op mijn hand gelegd en haar een eerste hapje gegeven. 
Misschien had ik de lepel in haar hand moeten geven. Ik weet het niet. Ik heb 
niet het gevoel dat ik deze mevrouw heb kunnen ‘verlossen’. Het blijft moei-
lijk. Het blijft zoeken. Zelfs een eenvoudige taak als ‘eten geven’ wordt op zo’n 
moment aartsmoeilijk. Een handeling uitvoeren is eenvoudig. Zorg verlenen 
op een ethisch verantwoorde manier en in connectie met de patiënt, is steeds 
opnieuw anders en moeilijk. 

Langdurige zorg – zorg en leven

Ieders autonomie respecteren en zelfredzaamheid stimuleren is al belangrijk 
in de acute, kortdurende zorg in het ziekenhuis. De patiënt is tijdelijk overge-
leverd aan de goede zorg van een ander, maar moet zo snel mogelijk terug zijn 
zelfredzaamheid herwinnen. Helemaal anders is de context van langdurige 
zorg. Hier gaat het niet om een tijdelijke situatie, maar om een langdurige of 
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permanente zorgafhankelijkheid. In de context van langdurige zorg is aan-
dacht voor de autonomie en de zelfredzaamheid nog crucialer.   

Als ik diabetespatiënte ben en afhankelijk ben van een thuisverpleegkun-
dige om mij een inspuiting toe te dienen, dan ben ik een ‘gevangene’. Ik moet 
immers om 10 uur thuis zijn voor de verpleegkundige die langskomt, terwijl 
ik anders misschien een dagje naar zee had kunnen gaan. Educatie en het sti-
muleren van zelfzorg zijn belangrijk. Niet zozeer vanuit economisch motief, 
hoe belangrijk dat ook is. De kern van de zaak is de autonomie, de vrijheid, het 
zelfrespect, de eigenwaarde. Eddy Denayer die zegt ‘Ik ga mijn drank halen’ – 
daar gaat het om.

Zorgverleners spelen een ongelooflijk belangrijke rol in dit proces. Zij hebben 
de macht om mensen autonomie te geven of te ontnemen. Om zelfredzaam-
heid te stimuleren of te ontmoedigen. We hebben nog een hele weg af te leggen 
op dat gebied. Het gaat nu eenmaal veel sneller om iemand in een zorgvoor-
ziening een bedbad te geven, dan om hem aan de wasbak zoveel mogelijk zelf 
te laten doen en als zorgverlener alleen te helpen waar het echt nodig is. Het 
punt is: het gaat niet om het wassen. Het gaat om zelfrespect. Als zorgverlener 
heb je de macht om iemand in de zorg te duwen of iemand op te tillen tot 
zelfzorg. ‘Ik zal het wel doen, mevrouw.’ ‘Ik snijd de korstjes er wel af, mijnheer.’ 
‘Ik breng u wel.’ Dat is niet de aangewezen manier om mensen hun gevoel van 
autonomie terug te geven. Het vergt een wezenlijke omslag. Vroeger gold het 
adagio ‘Ik zorg voor u’. We vertrokken vanuit een relatie zorgverlener-patiënt. 
Vandaag staat de relatie zorgverlener-cliënt centraal. Een patiënt is passief, 
een cliënt is mondig. Het is geen spel van woorden, het gaat om een wezen-
lijke verschuiving in waarden.

In sommige zorgvoorzieningen moet die omslag nog gerealiseerd worden. 
Nog te vaak worden bewoners in het woonzorgcentrum zonder dat ze daar-
voor kiezen in grote groepen samengebracht om aan activiteiten deel te 
nemen. Het kan anders en beter. Initiatieven van kleinschalig wonen bewij-
zen dat. Zij laten meer ruimte voor de persoonlijkheid en de voorkeuren van 
de bewoner, ook als die liever in zijn eentje op de kamer blijft. ‘Maar gezel-
schap is goed voor de geest!’ Ja, dat is zo, maar autonomie en vrije keuze zijn 
ook goed voor de geest. Het blijft een complexe kwestie.

Ook als iemand niet (meer) in staat is om zelf te kiezen, kunnen we proberen 
rekening te houden met zijn wensen. Door met de familie en de naasten te 
praten kunnen we achterhalen wat voor iemand de bewoner is. Waar houdt 
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hij van? Wat schenkt hem vreugde? In welke omgeving voelt hij zich het meest 
op zijn gemak? Sommige mensen zitten liever met een boek in de hand bij 
een raam met uitzicht. Ja, zelfs al houden ze het boek misschien onderste-
boven vast. Sommige mensen zijn nu eenmaal liever alleen, ook dat moeten 
we respecteren.

Misschien moeten we in de woonzorgcentra nog meer dan vandaag de klem-
toon op leven durven leggen en minder op zorg. Je kunt al veel aflezen uit de 
personeelsbezetting. Enkele woonzorgcentra kiezen ervoor om minder ver-
pleegkundigen in dienst te nemen en meer lager geschoolde medewerkers. 
Deze voorzieningen zijn gericht op het wonen, het leven. De medewerkers 
bakken er wafels en drinken er koffie samen met de bewoners. Andere woon-
zorgcentra leggen meer het accent op de zorg. Zij hebben doorgaans minder 
maar hoger opgeleid personeel, zoals verpleegkundigen. Natuurlijk hebben 
bewoners vaak erg veel zorg nodig, maar ondanks die nood aan gespeciali-
seerde zorg, mogen we het belang van de activiteiten van het dagelijkse leven 
niet uit het oog verliezen. Bekijken we in de ouderenzorg de dingen niet teveel 
door een medicaliserende bril? Het doet denken aan het pleidooi van de 
vroedvrouwen om een gewone bevalling uit de pathologische sfeer te halen: 
dit is het gewone leven, geen ziekte. In de ouderenzorg zijn beide nodig: de 
klinische blik en de gewone, alledaagse kijk. Het blijft zoeken naar een goed 
evenwicht.
Mensen blijven graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen. 
Ook de vermaatschappelijking van de zorg ijvert daarvoor. Dat heeft natuur-
lijk een impact op het profiel van de bewoners in de woonzorgcentra. Alleen 
mensen met een (heel) zware zorgbehoefte, die echt niet langer thuis ver-
zorgd kunnen worden, komen naar het woonzorgcentrum. Hierdoor stijgt de 
graad van zorgbehoevendheid van de bewoners in de woonzorgcentra, wat 
de klemtoon onvermijdelijk meer op zorg en minder op de pure woonfunctie 
legt, hoe graag we het ook anders zouden zien. 

Ook ziekenhuizen lijken zich soms te zeer op technologische ontwikkelingen 
te richten: dure robotchirurgie, steeds scherpere medische beeldvorming ... 
Daardoor verzeilt de zorgzame cultuur naar de achtergrond. De waardering 
voor de dagelijkse zorg en ondersteuning van mensen mag best wat groter 
zijn. Het is die dagelijkse zorg die de autonomie van de patiënt versterkt. De 
introductie van zorgkundigen is in die zin een zeer goede zaak, omdat hier-
door de pure en échte zorg terug centraal is komen te staan. 
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Kruimels voor de kippen

Een tijdje geleden was ik met een gezelschap op studiereis naar een project in 
Engeland rond waardigheid in de zorg – Dignity in Care. We bezochten onder 
meer een zorgvoorziening voor mensen met dementie. Van buiten leek het 
woonzorgcentrum op een grote, oude villa. Toen we binnenkwamen, wisten 
we niet wat we zagen! Een complete kakofonie! Bewoners en begeleiders 
liepen er kriskras door elkaar. Niemand van de begeleiders droeg een uniform 
of een schort. Nergens was er enige rust te bespeuren.
Een bewoonster met dementie liep met ons mee tijdens de rondleiding.  Het 
woonzorgcentrum leek precies een kleuterklas. Op het behangpapier zagen 
we een tekening van een boerderij met kippen, even verderop was er zand 
met een strandcabine ... Bij nader inzien bleken al die tekeningen een functie 
te hebben. In de kamer tegenover de tekening van de boerderij verbleef een 
dame die vroeger op een boerderij had gewoond. Elke morgen strooide ze 
kruimels op de grond voor de kippetjes zoals te zien was op de tekening. 
Niemand die daar vervelend over deed.
De medewerkers in de voorziening hadden geen zorgopleiding. Een kerel van 
een jaar of 22 lummelde wat rond, maakte hier eens een praatje met de ene 
bewoner en hielp daar eens een andere bewoner met een tekening. Zelfs de 
directeur bleek maar tot 18 jaar naar school geweest te zijn.
De professionele zorg die nodig was, werd verleend door een thuiszorgor-
ganisatie die op geregelde tijdstippen langskwam. Voor de rest was alles op 
leven en wonen gefocust, niet op zorg. De kamertjes waren klein, de brand-
veiligheid liet te wensen over, de hygiëne ... tja ...
We waren met vijf zorgverleners op werkbezoek. Als zorgverleners keken we 
elkaar aan: zouden wij hier oud willen worden? Is dit wat we willen? Neen! 
Maar één van ons zette ons met beide voeten terug op de grond. ‘Waarom 
niet?’, vroeg ze. ‘Zien jullie dan niet hoe gelukkig de mensen hier zijn?’
Het was even slikken, maar zij had gelijk. Alle bewoners leken erg gelukkig. 
Ze mochten gaan en staan waar ze wilden, ze hielpen bij het bereiden van de 
maaltijden, ze mochten bij elkaar op de kamer komen, er waren nauwelijks 
of geen regels en afspraken. De begeleiders waren met veel en hielden een 
oogje in het zeil en leefden mee op het ritme van de bewoners. Ze hadden ook 
inventieve oplossingen voor dagelijkse problemen. Zo hadden ze in de tuin 
een bushalte nagebouwd. Als een man met dementie naar buiten ging, liep 
die niet verloren, maar wachtte hij geduldig op de bus (die natuurlijk nooit 
kwam).
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Is dit dan de ideale oplossing? Ik denk het niet. Maar het heeft mij wel de ogen 
geopend. Hier stond alles in het teken van het leven. Regels en normen telden 
er niet mee. En de mensen waren gelukkig.

Zorg en welzijn

Respect voor de autonomie houdt rekening met subjectieve verwachtingen 
van de zorgvrager, maar is ook sterk afhankelijk van de context. Zorg ver-
lenen aan een zieke in een ziekenhuis is anders dan ondersteuning bieden 
aan een persoon met een beperking. Wat geldt in de zorgsector, kan je niet 
altijd blindelings kopiëren naar de welzijnssector. Nu beide sectoren dichter 
naar elkaar toegroeien, moeten we oog blijven hebben voor de verschillen. 
“Mensen met een beperking zijn niet ziek”, merkt Eddy Denayer terecht op 
tijdens ons gesprek. “In ADO Icarus proberen we personen met een handicap 
op een zo gewoon mogelijke manier te laten leven. De echte handicap is vaak 
niet de eigen fysieke conditie, maar wel de context, de omgeving: een trap of 
een deurbel waar je niet bij kunt in je rolstoel. Als we die omgeving aanpas-
sen, kunnen we de autonomie versterken. Daarnaast blijft assistentie nodig, 
bijvoorbeeld om de mensen te helpen opstaan ’s morgens. Cruciaal is dat die 
assistentie oproepbaar is en dat het initiatief bij de zorgvrager ligt.”
“Hetzelfde geldt voor technologische oplossingen. Vroeger moest ik een 
beroep doen op een ADL-assistent voor mijn bankverrichtingen. Dankzij 
homebanking op de pc kan ik het zelf. Ik geloof echter niet dat technologie 
alles kan oplossen. De relatie met een ADL-assistent is menselijker en per-
soonlijker. Technologie die meer autonomie geeft is zinvol, maar vervangt de 
zorg niet.”

“In de context van personen met een handicap is het een foute gedachte dat 
hulp krijgen gepaard gaat met een verlies aan autonomie”, zegt Eddy Denayer. 
“Ik kan als rolstoelgebruiker helemaal alleen mijn trui aantrekken. Maar dat 
kost me wel een uur tijd en daarna ben ik uitgeput. Gelukkig heb ik een oplos-
sing: ik vraag een ADL-assistent om mij te helpen. Dat vergt maar één minuut 
tijd en het kost me geen krachten. De hulp die ik krijg, versterkt dus mijn 
autonomie.”
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Om te onthouden
Wat ik onthoud uit mijn gesprek met Eddy Denayer, Jos Peeters en Paul 
Schotsmans:

• Zorg mogen verlenen is een privilege, geen vanzelfsprekendheid. De 
zorgverlener krijgt toegang tot de meest intieme kwetsbaarheid van 
een zorgvrager. Dat geeft de zorgverlener macht en een enorme ver-
antwoordelijkheid. Het is aan de zorgverlener om de kwetsbare mens 
die op een of andere manier ‘gevangen zit’ in zijn beperkingen – door 
ziekte, ouderdom, een handicap ... – op zo’n manier te ondersteunen, 
te verzorgen of te begeleiden, dat de zorgvrager zich ‘verlost’ voelt van 
zijn beperkingen, zonder aan vrijheid en autonomie in te boeten.

•	Goede zorg ontstaat altijd in een individuele relatie tussen zorgver-
lener en cliënt. Luisteren naar de zorgvrager is cruciaal. Ook als wat 
we horen niet strookt met onze eigen opvattingen of vooronderstel-
lingen, moeten we als zorgverleners een professioneel verantwoord 
antwoord kunnen geven. Zorg en ondersteuning bieden en tegelijk 
de autonomie en keuzevrijheid van de cliënt respecteren is mogelijk. 
Veel zorgorganisaties moeten evenwel nog loskomen van de eigen 
structuren en gewoontes. Er is een omslag nodig naar een cultuur van 
waarachtig respect voor de autonomie. Een cultuur die begint met 
het luisteren naar cliënten.

•	Goede zorg verlenen zit iemand in het hart, maar kennis, kunde, 
ervaring en empathie hebben tijd en ruimte nodig om zich te ont-
wikkelen. Leidinggevenden en oudere collega’s moeten jonge zorg-
medewerkers en nieuwkomers coachen en begeleiden om tot volle 
ontplooiing te komen. Zorgvoorzieningen moeten hiervoor de juiste 
context scheppen.

•	Goede zorgverlening is altijd gebaseerd op wetenschappelijk onder-
bouwde protocollen. Die protocollen zijn noodzakelijk om het pro-
fessionele handelen te sturen, maar ze zijn tegelijk onvoldoende om 
zorgverlening als ‘goed’ te bestempelen. Kookboekzorg doet afbreuk 
aan de echte, authentieke relatie met de patiënt en dus aan waardige 
zorg voor en samen met de patiënt.
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Over uitdagingen en opportuniteiten, en het immense voorrecht in zorg en welzijn te 
mogen werken.

Maar er is meer: hoe willen we morgen verzorgen en verzorgd worden? Als het over 
zorg en welzijn gaat, zijn we haast allen betrokken partij. Daarom is het ook zo nood-
zakelijk om na te denken over welke soort van zorg we willen ontvangen of geven.

‘Het is een privilege om in de zorg- en welzijnssector te mogen werken’, zegt Vlaams 
zorgambassadeur Lon Holtzer vol overtuiging. De sector kampt nochtans met grote 
uitdagingen. Tegelijk dienen zich ongekende opportuniteiten aan. Lon Holtzer gaat 
hierover in gesprek met economen en ethici, onderwijsdeskundigen en sociologen, 
beleidsvoerders en zorgverleners, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. Verfrissend, 
zonder taboes en recht voor de raap.

De 7 privileges van de zorg vormen de rode draad doorheen deze boeiende verken-
ningstocht. Een eigenzinnige hertaling van de 7 werken van barmhartigheid. Thema’s 
als diversiteit, technologie, autonomie, ontmoeting, kwetsbaarheid en zelfrealisatie 
krijgen vanuit het perspectief van zorg en welzijn een hedendaagse interpretatie. 
Zowel cliënten, mantelzorgers als zorgverleners zullen er inspiratie in vinden.

De hoofdrol in dit verhaal is weggelegd voor elke zorgverlener die dagelijks het beste 
van zichzelf geeft. In dat geven vindt hij of zij de essentie van zichzelf, het mens-zijn 
en het leven. De cliënt krijgt het laatste woord.
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