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Editoriaal
In zijn boek Zonder gruis geen parels schrijft
de Britse filosoof, psychotherapeut en zen-

boeddhist David Brazier: “Over het algemeen
wordt boeddhisme gepresenteerd als een

manier om het lijden te boven te komen. Het
wordt geformuleerd als een middel tegen alle

levenspijn.” (p. 11) Inderdaad, volgens de traditionele lezing van het boeddhisme zou be-

geerte de bron van alle lijden vormen en alleen
door het achtvoudige pad te volgen zouden

we de begeerte kunnen uitbannen en het nir-

vana bereiken. Die interpretatie deelt Brazier

evenwel niet. “Nee, een gezond leven bestaat
uit het ene probleem na het andere.” (p. 65)

Na onderzoek van oorspronkelijke teksten stelt
hij dat de Boeddha het niet had over het ont-

vluchten of uitdoven van het lijden, maar over

het zien van de werkelijkheid zoals ze is en het
leren omgaan met pijn en lijden. Het achtvoudige pad, dat start bij een juiste visie en onder

meer juist denken, spreken en handelen veronderstelt, is daarbij geen middel om het nirvana

te bereiken, maar “gewoon een beschrijving
van ons authentieke leven.” (p. 142)

In dit nummer, gewijd aan pijn en lijden – net
zoals het Vlaams Congres Palliatieve Zorg op
26 september 2017 in Gent – getuigen zowel

zorgverleners als mensen van buiten de zorg

over hun eigen pad: de manier waarop zij om1

gaan met de pijn en het lijden van henzelf en/

tijdschrift.

trekt bij iemands individuele pijn en steevast

zijn, inspiratie en verbondenheid. Oprichtster

te helpen dragen: familie, collega’s, een no-

onder ‘op spirituele wijze omgaan met pijn’.

gemeenschap, tot zelfs de hele samenleving.

Sterckx en Kasper Raus het begrip ‘mentaal

In zijn voorwoord wijst Gert Huysmans, voorzit-

fysiek en psychisch lijden en reflecteren over

‘totale pijn’ niet alleen voor palliatieve zorg een

euthanasie mogelijk moet worden gemaakt.

menleving.

Marc Desmet, Dirk Hendrickx, Luc Van Leem-

over pijn krijgen we van danser en choreograaf

toevallig ook voor de helft in het teken van het

of anderen. Opvallend is dat elke bijdrage ver-

La Verna in Gent is een beweging voor bewust-

uitkomt bij de nood aan een ‘wij’ om de pijn

Kristin Vanschoubroek legt uit wat zij verstaat

bele onbekende, een groep lotgenoten, een

In de laatste bijdrage introduceren Sigrid

lijden’. De auteurs maken het onderscheid met

ter van de Federatie, erop dat het stillen van

de vraag of ook voor ondraaglijk mentaal lijden

bekommernis moet zijn, maar ook voor de sa-

De recensies, geschreven door Marc Cosyns,

Een veelzijdige, genuanceerde beschouwing

put en Kathleen Van Steenkiste, staan geheel

Sidi Larbi Cherkaoui: van de gewrichtspijnen

lijden.

ners tot de inclusieve samenleving.

Veel pijn en lijden dus, in dit nummer. Mis-

kije), Sohder Leta (Congo) en Maria Rojas-Leal

vatten met een kop koffie of thee, of iets ster-

grond naar de pijn van hun patiënten terwijl

“Wie geen lijden toelaat, zal geen echte

bleem van pijnmeting bij geriatrische patiën-

zal het lijden moeilijk kunnen dragen.”

wat de dagelijkse confrontatie met pijn met hen

Fijne lectuur gewenst.

Veronique vertelt over haar deelname aan een

Anne-Marie De Lust

van een danser over de veerkracht van JapanJetmira Brocaj (Albanië), Selma Dogan (Tur-

schien een extra reden om de lectuur aan te

(Venezuela) kijken vanuit hun culturele achter-

kers, want zoals Kristin Vanschoubroek schrijft:

Lieselot Vandenbussche vertelt over het pro-

vreugde kennen. En wie geen vreugde toelaat,

ten. De vijf verpleegkundigen beschrijven ook
doet en wat hen helpt.

pijngroep. Haar moedige en serene relaas is

Eindredacteur

meteen het meest persoonlijke verhaal in dit

Brazier, D. (2001). Zonder gruis geen parels. Rotterdam: Asoka.
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Voorwoord

dagend. Tot vandaag helpt het begrip om aan

de zieke en zijn omgeving weerbaarder en

in al zijn meerduidigheid: niet enkel als de dra-

gezorgd dat de reëel geleverde zorg dichter

het ziekbed de zieke te blijven zien als mens
ger van een ziekte die pijnreceptoren prikkelt,

maar als iemand met angsten en verwachtingen, als iemand die afscheid moet nemen van

vrienden, van familie, van het leven. En dat alles doet pijn, soms.

Een paradox

Angst voor pijn zit diep ingebakken in elk van
ons. Het is een natuurlijke bescherming te-

mondiger gemaakt en er onmiskenbaar voor
aansluit bij wat de zieke zelf heeft gewild en bij
de zorgdoelen die onderhandeld werden.

Ondanks de actievere rol van de zieke en zijn
omgeving in het definiëren van de zorgdoelen,
lijkt er evenwel een groeiende kloof te ontstaan

tussen hun inschatting van het lijden en het
werkelijke lijden aan het sterfbed.

een sterke associatie tussen palliatieve zorg

Maatschappelijke pijn en de
olifant in de kamer

een stuk gepionierd in pijnbestrijding. Bij hulp-

grijpt als je niet ook kijkt naar luchtvervuiling,

gen een al te risicovol leven. Nog altijd is er

en pijnbestrijding. Palliatieve zorg heeft voor
verleners is de bewustwording gegroeid dat

goede pijnbestrijding een basisvoorwaarde
is om menswaardig te kunnen blijven functi-

Zoals je longproblemen maar gedeeltelijk bezo is de totale pijn van de zieke en zijn naasten

moeilijk helemaal te doorgronden zonder ook
de brede maatschappelijke context in ogen-

Het was 2002 en hoogzomer. Ik liep stage in

oneren. Het arsenaal aan goede pijnstillers is

Saunders, toen al door de Britse koningin tot

spreid, het gebruik gestegen: daarvoor heeft

Vergrijzing wordt systematisch als een maat-

in haar hospice was aanbeland. We aten die

sis gelegd. Is sterven daardoor minder pijnlijk

wel het persoonlijke als het overheidsbudget

ken aan de recent goedgekeurde euthanasie-

heeft de brede toegankelijkheid van palliatieve

St Christopher’s Hospice in Londen en Cicely

flink toegenomen, de kennis ervan ruim ver-

Dame geridderd, had gehoord dat er een Belg

degelijk wetenschappelijk onderzoek de ba-

middag samen. Die ontmoeting had ik te dan-

geworden? Op fysiek vlak allicht wel en daar

schouw te nemen.

schappelijk probleem geportretteerd, dat zoonherroepelijk onder druk zal zetten, om nog
maar te zwijgen van het manifeste gebrek aan

wet en ze wilde wel eens weten hoe dat ging:
euthanasie en palliatieve zorg in België. Veel

had ik nog niet te vertellen. We stonden maar

aan het begin van wat voor palliatieve zorg in
Vlaanderen een ingrijpende evolutie zou blijken.

De maatschappelijke ‘pijn’ om met ziekte en sterven om te gaan is bij
momenten scherp en beïnvloedt onherroepelijk de individuele pijn van
de zieke en zijn naasten.

Cicely Sauders was een begrip, een iconisch

zorg zeker mee voor gezorgd. Maar heeft deze

woonzorgcentra en geschoolde hulpverleners

zorg op de kaart gezet in het Verenigd Konink-

ter vertrouwen in een haalbaar en comfortabel

ook nog ziek of afhankelijk wordt, is de stap om

figuur, ze had zowat op haar eentje palliatieve

brede toegankelijkheid ook geleid tot een gro-

rijk en ver daarbuiten. Toen ik haar ontmoette

levenseinde?

bevlogenheid en intellectuele scherpte had ze

Maatschappelijk lijkt de aanvaardbaarheid

het concept ‘total pain’ gelanceerd. Even sim-

De vaak voorkomende roep om snel tussen

brede blik waarmee je in palliatieve zorg naar

verlopend stervensproces, klinkt aan het ziek-

zich eerder beperkt tot een magistrale formule

en vooral, hoe de naasten het levenseinde er-

voor alle gevaren ervan. Ver kwam ik daar niet

verwachtingen, maar evenzeer door hoe een

was ze op leeftijd, liep krakkemikkig, maar aan

dat ermee gepaard zal gaan. Als je als oudere

je compleet overbodig en tot last van iedereen
te voelen, klein.

nog niets ingeboet. Vele jaren eerder had ze

van een natuurlijk sterven eerder af te nemen.

De beeldvorming rond een ziekte als bv. de-

pel als complex vatte ze in twee woorden de

te komen in een voor zorgverleners normaal

terminale stadium, op ontluistering en verlies.

pijn kijkt. Mijn opleiding in pijnbestrijding had

bed soms luid en dwingend. Hoe de zieke,

voor morfine en de herhaalde waarschuwing

varen, is beïnvloed door eigen ervaringen en

mee.

samenleving kijkt naar ziekte en het stervens-

Het begrip ‘total pain’ - pijn niet louter als expo-

proces.

nent van fysiek lijden, maar evenzeer als uiting

Terecht is het niet langer louter de zorgverlener

ële problematiek – was even innovatief als uit-

ren. De grote aandacht voor autonomie heeft

van een psychische, sociale of zelfs existenti-
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die beslist wat moet of niet meer moet gebeu-

mentie is overwegend negatief, focust op het

De angst voor de aandoening en het traject
dat ermee gepaard gaat, neemt evenredig toe.
Het hoeft geen verwondering te wekken dat de

vraag naar ‘oplossingen’ om het zover niet te

laten komen, toeneemt. Nog even en we stemmen snel tussendoor een wet die levensbe-

ëindiging ook voor deze doelgroep regelt en
toelaat. Probleem opgelost, toch? Of is dat te
cynisch?

De maatschappelijke ‘pijn’ om met ziekte en

kwaliteitsvolle zorg ruim toegankelijk te maken,

Met de grote focus op levenseindebeslissingen is de aandacht
voor het brede verhaal van
kwaliteitsvolle zorg in de
laatste fase van het leven
ondergesneeuwd geraakt.

door realistische beeldvorming, door zorg-

verloor voor wie er niet meer mee gebaat was

sterven om te gaan is bij momenten scherp en

beïnvloedt onherroepelijk de individuele pijn

van de zieke en zijn naasten. Het is de olifant
in de kamer.

Onomkeerbaar is dat niet. Ook een samenleving kan voor adequate pijnstilling zorgen door
door mantelzorgers reëel te ondersteunen,

zaamheid voor wie weerloos overgeleverd is
aan een ziekte die hem inhaalt.

of er geen boodschap meer aan had.

gestarte en holistische zorg aan het eind van

het leven blijven uitdragen en de maatschappelijke aandacht hiervoor blijven opeisen.

Palliatieve zorg moet de kiezel in de schoen

blijven, moet een aanjager blijven van zorgzame maatschappelijke keuzes.

De concrete pijn van ieder die aan een onge-

neeslijke aandoening lijdt - de ‘totale pijn’ van
zieken en hun omgeving - verdient ook een

Ook al is zovele decennia later palliatieve zorg

Een tegenbeweging

de boodschap van een multidisciplinaire, tijdig

maatschappelijke balsem.

een erkend onderdeel geworden van de regu-

Palliatieve zorg startte ooit als een tegenbe-

liere gezondheidszorg, ze blijft een opdracht

over de curatieve trein van de gezondheids-

grote focus op levenseindebeslissingen is de

punt waar het nog zinvol en wenselijk was. Een

volle zorg in de laatste fase van het leven on-

weging, vanuit een oprechte verontwaardiging

en rol als tegenbeweging behouden. Met de

Dr. Gert Huysmans

zorg die bleef voortdenderen, ver voorbij het

aandacht voor het brede verhaal van kwaliteits-

Voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

gezondheidszorg die vervolgens alle interesse

dergesneeuwd geraakt. Palliatieve zorg moet
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Editoriaal
Dat de tijd verschillende snelheden kent, mer-

ken we als kind al. Plezierige activiteiten vliegen
voorbij maar tijdens de eindeloze zomervakantie kan je je ook wel eens dood vervelen. Ou-

deren wijzen kinderen en jongere mensen erop

dat ze van hun jeugd moeten genieten want

“het is zo snel voorbij”. Maar eens we stude-

ren en werken is het vaak vechten tegen de tijd
om alles gedaan te krijgen. Op termijn gaan

sommigen snakken naar onthaasting of een
sabbatjaar. En ondertussen tikt de tijd onverstoorbaar verder. Tijd is kostbaar want hij komt

nooit meer terug. Een besef dat helemaal tot
ons doordringt als de tijd bijna op is, van onszelf of van een dierbare.

Het 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg
buigt zich op 20 september in Leuven over het
thema ‘kostbare tijd’ en in dit nummer doen we

hetzelfde. Tijd komt al meteen aan bod in het

voorwoord van Gert Huysmans waarin de PICT
wordt voorgesteld: een instrument om zieken

© Gert Huysman

tijdig als palliatief te identificeren en aldus te

zorgen voor de gepaste palliatieve zorg voor
elke patiënt.

Wat als je onverwacht te horen krijgt dat je
ongeneeslijk ziek bent en niet meer zoveel
tijd hebt? Sam Sercu vertelt openhartig over

zijn leven sinds de diagnose en over de extra tijd die hem gegund wordt. Humanisten als

Thomas More en Erasmus inspireerden Marc
Cosyns voor een persoonlijk verslag over

een kwarteeuw ervaring als palliatief arts
tien kostbare-tijdtips voor zorgverleners in
palliatieve zorg.

Fotografe Katrijn Van Giel ten slotte vatte de tijd
in portretten.

Wie nog meer lectuur zoekt, niet specifiek over

tijd maar wel over palliatieve zorg of een aspect ervan, vindt misschien inspiratie bij het

boekennieuws. Let Dillen, Dirk Hendrickx,

‘more’, in de zin van ‘meer tijd’. Kat Steppe,

Kathleen

beschrijft hoe ze zich al van jongs af aan be-

geven hun hoogstpersoonlijke indruk.

Met Gabriëlle Verbeek stappen we over

Hopelijk vindt u nu nog wat tijd om te lezen.

regisseur van opmerkelijke documentaires,
wust was van het verglijden van de tijd.

naar wat tijd voor de zorgwereld kan bete-

kenen. Zij onderzocht hoe zorgverleners en

Van

Steenkiste

en

Alexander

Verstaen lazen een recent verschenen boek en

Veel leesplezier gewenst.

-organisaties zich kunnen afstemmen op tijdsperspectieven van patiënten en bewoners.
Palliatief

verpleegkundige

Christine

Anne-Marie De Lust

De

Eindredacteur

Coninck staat stil bij de vraag of we een

traag stervensproces nog als vanzelfsprekend

en

betekenisgevend

kunnen

erva-

ren en Marc Desmet distilleert uit bijna
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Editoriaal
Het meest beklijvende gevoel na een geslaagde bijeenkomst, of het nu een feest,
wedstrijd, begrafenis of festival betreft, is
misschien wel de verbondenheid met de andere aanwezigen. Maar het hoeven geen
grote evenementen te zijn, ook in kleine, dagelijkse momenten kan je verbondenheid ervaren: in een babbel aan de kassa of tijdens
een goede vergadering bijvoorbeeld.
Het gevoel niet verbonden te zijn met de
mensen om je heen staat gelijk met isolement en eenzaamheid. In een documentaire
over de Holocaust vertelt een overlevende
van de kampen: “Plots waren we geen mensen meer maar Joden”. Er spreekt een gevoel van uitsluiting uit dat in onze huidige
samenleving voor velen herkenbaar moet
zijn, denk alleen nog maar aan armen, daklozen, werklozen of geïnterneerden. Ook baby’s overleven niet of nauwelijks als ze geen
menselijke warmte ervaren. Zou het kunnen

dat verbondenheid een conditio sine qua
non is voor (over)leven? Ik voel me verbonden, dus ik ben …?
U raadt het al: verbondenheid speelt de
hoofdrol in dit tijdschrift en op het 12de
Vlaams Congres Palliatieve Zorg, op 22 september 2015 in Hasselt.
Waar Mieke Grypdonck in haar bijdrage verschillende vormen van verbinden en verbonden zijn in palliatieve zorg onder de loep
neemt, zoomt Andre Vyt specifiek in op het
interdisciplinair samenwerken van palliatieve zorgverleners. Howest-medewerkers
Dorine Coolen en Herlinde Dely pleiten
voor een volwaardige samenwerking tussen zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers, o.a. om te voorkomen dat die laatsten
in een sociaal isolement terechtkomen. Ook
onze voorzitter Gert Huysmans vraagt in zijn
voorwoord aandacht voor mantelzorgers
en vrijwilligers in palliatieve zorg. In woonzorgcentrum Sint-Pieter in Lochristi wordt
op soms verrassende manieren aan zorg-

in-verbinding gewerkt; Hilde Ingels interviewde directeur Ann Cardinael. Psychologe
An Hooghe sluit de reeks over verbondenheid af met een artikel over het belang van
verbinding in rouwtherapie.
In de laatste bijdrage focussen Kim
Beernaert, Sigrid Dierickx, Joni Gilissen en
Yolanda Penders van de Onderzoeksgroep
Zorg rond het Levenseinde op de aanbevelingen voor de palliatieve zorg die resulteerden uit het FLIECE-onderzoeksproject
(2011-2015) waaraan drie Vlaamse universiteiten deelnamen.
Tot slot brengen we enkele relevante
nieuwe boeken onder de aandacht waarvoor we mochten rekenen op recensenten Let Dillen, Dirk Hendrickx, Heidi
Vanheusden, Liesbeth Van Humbeeck en
Alexander Verstaen.
We wensen u veel leesplezier!
Anne-Marie De Lust
Eindredacteur
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Editoriaal
Wat zou het verband zijn tussen sherpa’s
en palliatieve zorg? Onze voorzitter, Gert
Huysmans, legt het uit in zijn Voorwoord. Hij
pleit daarnaast voor een warmmenselijke levenseindezorg voor dementerenden.
Rouw is het onderwerp van het 11de Vlaams
Congres Palliatieve Zorg, op 23 september
2014 in Turnhout, en bijgevolg het thema van
dit nummer. Het wetenschappelijk onderzoek naar rouw werd begin vorige eeuw in
gang gezet door Freud, andere psychiaters
volgden. De bekendste naam is wellicht die
van de Zwitserse psychiater Elisabeth Kübler-Ross die in de jaren zestig een fasenmodel opstelde. Een rouwproces zou uit vijf
fasen bestaan: van ontkenning tot aanvaarding, over woede, marchanderen en depressie. Het leidde in de jaren tachtig tot een
algemeen aanvaard ‘standaardmodel van
rouw’. Enkele vooronderstellingen, rouwmythes of ook wel rouwsluiers genoemd, waren

echter nooit wetenschappelijk onderzocht.
Daar begon men pas eind jaren negentig
mee. Let Dillen, die als klinisch psychologe
promoveerde op een onderzoek naar rouw
bij kinderen en jongeren, overloopt de resultaten van dat nieuwe onderzoek. Of het
standaardmodel stand houdt, leest u in haar
artikel.
Een handleiding voor rouw is in elk geval niet
besteed aan opiniemaker en vroegere reclameman Guillaume Van der Stighelen. Hij verloor in 2011 zijn zoon Mattias en leerde dat je
vooral op je eigen gevoel moet vertrouwen.
Studies en getuigenissen leren dat rouwen
geen individueel proces is. Dat is echter
wel het lot van de rouwende personages in
de films van Fien Troch. De cineaste legt uit
waarom rouw en gemis zo’n essentieel onderdeel van haar werk vormen.
De Nederlandse kunstenares Ida van der
Lee vindt het belangrijk dat mensen samen
kunnen rouwen en hun dierbaren herdenken.
Rituelen kunnen daar volgens haar heel erg
bij helpen. Haar werk bestaat er dan ook in
rituelen rond verlies en afscheid te creëren.

Helaas is ook de redactie in rouw. Fotografe
Maaike Béarelle, die we vorig jaar nog blij introduceerden als medewerkster aan dit tijdschrift, overleed begin juni. We brengen haar
hulde in een in memoriam.
Afsluiten doen we gewoontegetrouw met een
aantal boekentips. Zeven recensenten, allen
vertrouwd met palliatieve zorg, lazen voor u
een recent boek en geven er hun indruk en
waardering over. Misschien het zetje dat u
nodig had om dat ene boek waarover u al
hoorde, toch maar te lezen. Onze dank gaat
uit naar Tifany Bracké, Marc Cosyns, Gert
Huysmans, Jo Lisaerde, Toon Quaghebeur,
Alexander Verstaen en Martine Wolfaert.
We wensen u een goede lectuur.
Anne-Marie De Lust
Eindredacteur
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De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw bekostigt de druk en verspreiding van dit tijdschrift volledig uit eigen
middelen. Wilt u uw waardering graag financieel uitdrukken, dan maakt u ons blij met een gift van 5 euro op ons
rekeningnummer IBAN BE11 4362 1621 1948. Vele kleintjes maken een groot. Hartelijk dank!
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Een plek voor de pijn
Interview met Sidi Larbi Cherkaoui

dat die persoon dat zegt vanuit zijn perspectief. En door te beseffen dat je vanuit een andere hoek iets helemaal anders kan zien.

Voor mij zijn er twee manieren om lichamelijke

pijn te verdragen. Ofwel richt ik me op iets anders en laat ik mijn lichaam het in orde bren-

gen. Ofwel richt ik mijn aandacht als een laser

op de pijn, voel ik of het al wat beter gaat, of er
iets aan het veranderen is …

Zoals het boeddhistisch principe van ‘in’ de

pijn te gaan: door de pijn bewust te voelen
wordt ze draaglijker.

Ja, pijn kan iets zijn waar je van wegloopt, waardoor het nog meer pijn doet. Je creëert meer

afstand tussen jou en de realiteit en dát doet

pijn. Als je weet wat de realiteit is, wordt de pijn
draaglijker. Dan kan je ze inbedden in een ge-

Had Sidi Larbi Cherkaoui in de vijftiende of
zestiende eeuw geleefd, dan was hij misschien wel als een homo universalis bestempeld. Volgens Wikipedia 1 : iemand “die al zijn
faculteiten en vaardigheden ontwikkelt, dus
bijvoorbeeld een goed ontwikkeld atletisch lichaam, maar ook een scherp verstand en bekwaamheden op veel gebieden, met name in
de kunsten.” Zijn volledige curriculum vindt u
op www.east-man.be, maar om u enig idee
te geven: Sidi Larbi Cherkaoui danst, choreografeert, richtte het dansgezelschap Eastman
op (2010), is artistiek directeur van het Ballet Vlaanderen (2015), werkte al samen met
tal van nationale en internationale dansgezelschappen, theater- en operahuizen, en is een
hartstochtelijk pleitbezorger van interculturele
dialoog. De aan hem toegekende prijzen en
onderscheidingen zijn niet meer op twee handen te tellen.

voel van welbehagen van alles wat geen pijn

Soms is pijn gewoon informatie en
moet je ze ook op die manier leren
benaderen, of het nu pijn is aan je
lichaam of aan je ziel.
wat je lichaam dwingt om zich te richten op genezing, waarna je weer verder kan.

Is pijn een gespreksonderwerp onder dan-

schillend. Er zijn bij ons natuurlijk gevoelige
punten, heel vaak gewrichten.

Pijn is dus iets waar een danser altijd mee
bezig is?

Ja, maar dat is gewoon eigen aan de mens.

Dansers leven in een paradox: aan de ene kant

is ook een kwestie van focus. Soms is pijn ge-

die we verloren zijn, en die pijn blijft. Maar het

zijn we heel gevoelig, aan de andere kant kun-

woon informatie en moet je ze ook op die ma-

ser, begrijpen of de pijn wel pijn is, of gewoon

groeipijn, iets waar je doorheen moet stretchen.

In dat laatste geval is het zoals met koorts: iets
1 Wikipedia, geraadpleegd op 24 juli 2017,
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uomo_universale
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dat alleen die ene plek pijn doet en ze te laten
oplossen in al de sensaties die wél een gevoel
van welbehagen geven.

Net zoals een patiënt meer is dan alleen zijn
ziekte?

Absoluut. Wat mensen ook onderschatten:

het weet, ben je sterker dan die pijn. Of de pijn

met fysieke pijn?

gezond is. Ik wil, als choreograaf en als dan-

is een oefening om dan tegen jezelf te zeggen

over kwaaltjes, in die zin zijn dansers niet ver-

Ja, constant, maar ook andere mensen klagen

de radio, en dat doet ons pijn. Er zijn mensen

hun lichaam dat je je afvraagt of het nog wel

pijn, maar ziet heel je lichaam daarvan af. Het

niets is enkel nu. Er is tijd. Je kan echt wen-

We staan ’s morgens op met slecht nieuws op

dansers gaan soms zo ver in het kneden van

daan. Soms heb je een verstuikte teen of tand-

sers?

Leeft een professionele danser per definitie

nen we heel veel pijn verdragen. Zeker ballet-

doet. Natuurlijk gemakkelijker gezegd dan ge-

nier leren benaderen, of het nu pijn is aan je

lichaam of aan je ziel. Een slechte kritiek krijgen is ook pijnlijk. Als je het gevoel hebt dat ie-

mand je totaal niet heeft gevolgd in je artistiek

traject, doet dat soms veel meer zeer dan de
lichamelijke pijn. (lacht)

Hoe gaat u daar dan mee om?

Door het in zijn context te plaatsen en in te zien

nen aan het feit dat iets pijn doet en voor je

Pijn kan iets zijn waar je van
wegloopt, waardoor het nog
meer pijn doet.
gaat weer weg, dat gebeurt ook, zoals eb en
vloed.

Wel mooi dat u, anders dan in mindfulness,
niet uitsluitend op het nu focust.

Ik vind dat je ook moet toelaten dat iets morgen
beter kan gaan. Als je ‘door de pijn’ ademt, kan
het op een bepaald moment in orde komen. Of
je kan je lichaam trainen als het nog niet sterk

genoeg is. Mindfulness zit in het hoofd, maar

om je hoofd te controleren heb je je lichaam
soms heel hard nodig, bv. via ademhalingsoe-

feningen. Ook genoeg stretchen is belangrijk

om zoveel mogelijk energie door je lichaam te

laten vloeien. Zo krijg je een gevoel van wie je
bent en besef je dat je lichaam een vehikel is

voor de ziel. Ik geloof enorm in stretchen omdat, als je een lichaamsdeel een tijdje verlengt

en dan terugkomt naar een neutralere positie,
je plots meer ruimte voelt in je lichaam. Ook

al doet het zeer en vraagt het een inspanning,
daarna voel je je luchtiger en is er meer ruimte
voor je mind. Je hebt dan ook het gevoel iets te

hebben gedaan en ik denk dat dat onderschat

Mensen denken dat pijn een soort
van absolute plek is, maar in feite
is pijn iets dat komt en gaat.
snelst leren. Hoe meer je toelaat, hoe sneller je
dingen oppikt.

Gebruikt u soms niet-fysieke pijn – verdriet,
eenzaamheid ... - als bron voor uw werk?

wordt. In yoga doen we al die oefeningen om

Heel vaak. Toen ik zelf als danser werkte voor

te laten bezinken. Het niks doen is waar alles

een bewegingsfase te maken rond de dood,

daarna stil te kunnen liggen en alle informatie
gebeurt. Maar bij het doen, moet je het laten
gebeuren. Ik denk dat we als mens vaak ofwel

te veel doen, ofwel veel te weinig. De combinatie van genoeg te doen en genoeg niet te doen

is, denk ik … (zoekt even naar woorden) the

secret of life. (lacht)

mensen als Alain Platel, werd bv. gevraagd om
of je ouders, of dingen waar je spijt van hebt.
Die elementen vormen soms het vertrekpunt

van een choreografie. Er zit absoluut een therapeutisch aspect aan dansen, maar dat kan

je over alles zeggen, ook over boekhouden of
wiskunde. Je verliezen in iets, zorgt ervoor dat
je je aandacht verlegt en op een ander spoor

Wordt onder dansers medicatie gebruikt om

terechtkomt. Een mens kan immers geen twee

Onder dansers zeker, maar ik doe het niet. Ik

Waar ik altijd bang voor ben, is de pijn groter

de fysieke pijn te bestrijden?

dingen tegelijk.

kreeg veel medicatie nadat mijn appendix ge-

te maken dan ze al is, dat je alleen nog maar

sprongen was, op drie- of vierjarige leeftijd,

maar alles is veranderd na mijn maagperforatie op mijn vijftiende. Omdat ik geen zin had

om heel mijn leven op Zantac te leven, ben ik
toen vegetariër, nu veganist, geworden. Voeding die niet goed voor mij is, heb ik losgelaten: alcohol, koffie, zelfs brood. Maar ik denk

dat alles ook verbonden is met de ademhaling.
Mensen onderschatten hoe ongelofelijk be-

langrijk het is om goed te ademen. Dat klinkt
evident, maar als je een groot probleem hebt,
stokt je adem, waardoor je nog meer problemen krijgt. Zuurstof is onze voeding én ons geneesmiddel. Heel goed leren ademen en de

ademhaling bestuderen is het belangrijkste dat
ik zou willen meegeven.

de pijn bent. Dan wordt pijn het onderwerp van
alles. Terwijl het een van de vele onderwerpen
in je lichaam is.

nier van zijn. Je lichaam kalmeert, wat meer tijd
geeft om de problemen op te lossen. Dansers

hebben een enorm absorptievermogen. Als we

een nieuwe choreografie instuderen zijn degenen die het rustigst blijven ook degenen die het

en vloed … Het is die beweging die op een
bepaald moment het ritme kalmeert. Mensen

denken dat pijn een soort van absolute plek

is, maar in feite is pijn iets dat komt en gaat.
Voor je het weet, vind je een nieuwe plek waar
minder pijn is, ergens tussen het negeren van

de pijn en het overdreven aandacht schenken

eraan. Tandpijn is daar een perfect voorbeeld
van: je hebt niet de héle tijd tandpijn, opeens
is ze weer weg.

Wat maakt het leven de moeite waard, ondanks alle pijn?

Ik denk dat je moet beseffen dat alles in het le-

ven constant verandert. Het is héél belangrijk
om verandering te leren accepteren. Het leven
nooit vasthouden, want dan knijp je het kapot.
Dingen komen en gaan. Je moet het water
door je handen laten sijpelen en ervan drinken:

niets opbergen, want het wordt toch slecht. Je
moet ervan genieten dat het leven voortdurend

antwoorden geeft en dat je, als die er niet zijn,
kunt rekenen op anderen die je misschien van
hun water willen geven. En ook: geduldig zijn.
We willen meteen een antwoord, maar soms

iedereen is met zichzelf bezig.

troost kan brengen. (lacht) Maar inderdaad,

En je moet ook wel vertrouwen hebben.

tueel bouwt rond een bepaalde realiteit, gaan

en denken: het komt wel. Je moet gewoon heel

Dat klopt, hoewel een goede boekhouder ook
doordat je de pijn universeel maakt en een riandere mensen zich minder alleen voelen. Het

verdriet van de danser doet hen bv. denken

iets voor je kunnen doen. Ze zien het niet altijd,

Ja, je moet het vragen en het dan openlaten
transparant en open blijven.

aan hun eigen verdriet. Of bij iets ‘onmoge-

Die open houding typeert u wel, niet?

is er dan nog allemaal mogelijk voor mij? Of

toe te passen. Misschien omdat ik heel geslo-

lijks’ op scène, kan je denken: als dát kan, wat

als je bepaalde ellende in theater of dans ziet,

Ik denk dat er veel manieren zijn om elkaar te

Dat verandert je manier van denken en je ma-

seren, en weer loslaten. In- en uitademen, eb

pijn doet, troostend kan zijn voor anderen.

om snel en kort te ademen, of heel langzaam,
emoties of een negatief gevoel laat ademen.

zeer doet”. Je moet ernaar kijken, het analy-

hebben mensen even bedenktijd nodig voor ze

schien wel dat, wat een kunstenaar met

kan je ook besluiten: zo slecht heb ik het nog

of volgens je hartritme, zodat je niet meteen je

moeten ons ook niet voorliegen ”dat het geen

Het verschil met een boekhouder is mis-

Waar heeft u dat geleerd?

Ik had heel goede yogaleraren die ons leerden

ken naar iets, hoe dramatisch het ook is. We

niet. Maar een schrijver kan dat natuurlijk ook.
raken.

De oefening voor mij als danser is altijd geweest om mijn lijden niet gewoon te delen,

maar het ook naar een hoger niveau te tillen.

Het podium helpt daarbij: het is een veilig kader. Zelfs extreme werken, zoals die van Jan

Fabre bv., zijn dan te verteren. Mensen snappen dat niet altijd, maar soms moet je echt kij-

Dat weet ik niet, maar ik probeer ze constant

ten ben, zaken wil verbergen en dan in feite
proactief het omgekeerde doe. Ik dwing mezelf
de hele tijd om contact te leggen met ande-

ren, om open te blijven en te luisteren, omdat ik

denk dat ik daar het meest van leer. Op mezelf
zijn, heb ik mijn hele jeugd al gedaan.

Tekenen was in feite uw eerste artistieke uiting. Dat lijkt me veiliger dan dansen.

Dans heeft deuren geopend om andere men-

sen te begrijpen. Als je danst, moet je luisteren
naar de choreograaf, naar de andere dansers,
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je publiek, de critici … Je krijgt heel veel feed-

sie van eeuwigheid is echt onnozel, we moeten

vader had het heel moeilijk, sprak wel Frans,

anderen. Dat is voor iederéén heel moeilijk,

ken. Een dansvoorstelling is nu, en dan is ze

vermoed dat hij een beetje het gevoel had ver-

back en je kijkt naar jezelf door de ogen van

maar je leert daar veel uit. Niet alleen over jezelf, vooral over de andere. Genereuze mensen zullen op een andere manier kijken dan
veeleisende of ontevreden mensen. Je weet op

dat moment heel wat over die andere persoon:

we zijn in feite allemaal spiegels voor elkaar.

Het is voor mij altijd een zoektocht geweest om
naar mijn eigen generositeit te kijken. Ik kan
heel kritisch zijn over het werk van anderen en

dat maakte mij ongelukkig. In feite worstelde ik
met een constante ontevredenheid over mezelf

en mijn eigen werk. Ik heb eraan gewerkt om
dat te keren. Nu is elke voorstelling een schets,
een nieuwe oefening, en elke keer heb ik de
kans om het nog eens te proberen. Er zijn altijd

elementen die niet lukken en door veel dingen

te doen, door veel te schetsen, begin ik beter
te tekenen. Dus het gaat erom gewoon te blijven oefenen en daardoor beter te worden.

Nu is elke voorstelling een schets,
een nieuwe oefening, en elke keer
heb ik de kans om het nog eens te
proberen.

die in de volgende generaties zien weg te werweg. Als mensen me zeggen dat ik een danser ben, zeg ik: alléén als ik dans. Dansen is

een actie. Ik word nu geïnterviewd, dat is een
andere actie. Ik ben me daar heel bewust van.

Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, want ik
heb een Arabische naam, ben van Antwerpen,

blank, maar ook heel Arabisch, en wat mij erdoor helpt, is creativiteit. Creativiteit is weten

om te springen met een gegeven realiteit en ik

sen met een andere culturele achtergrond:

geraakt. Als er dan ook geen creativiteit is bij

het kijken naar pijn?

je niet meer verbonden. Het heeft mij veel doen

van de Japanners. Er was een tsunami ge-

geeft mij ook antwoorden om andere keuzes te

in uw dansgezelschap zitten ook men-

denk dat de creativiteit van mijn vader was op-

merkt u soms een culturele component in

de mensen rondom jou, komt er pijn en voel je

Ik was erg onder de indruk van de veerkracht

nadenken. Mensen in hun lijden en pijn zien,

weest, dus moesten ze heropbouwen. Ik heb

het gevoel dat mensen in Europa veel langer
klagen. Er wordt heel veel tijd verloren met het

herkauwen van wat misging. In Japan is de

cultuur natuurlijk gebaseerd op heropbouw;
aardbevingen zijn dagelijkse kost. Het heeft mij
veel geleerd over samenhorigheid, over hoe je

over zoiets heen zetten om tot echte genezing
te komen. Want genezing is altijd verandering.
Mensen willen terugkomen zoals ze daarvoor

maken en niet dezelfde pijn te lijden.

Dus je kan ook leren uit het lijden van iemand anders?

Ja, je kan niet het geluk maken van iemand anders, maar ik vind het wel fascinerend om te

zien in hoeverre pijn uiteindelijk heel veel ant-

woorden biedt. Je krijgt zoveel informatie. Als

je je hand verbrandt, zegt die pijn: doe dat niet.

waren, terwijl een litteken uiteindelijk nieuwe

Dus luister naar je pijn.

ken is maar zo oud als het moment waarop het

wat je aankan. En ofwel zit je erin gevangen,

materie is. Ik heb er zelf heel wat en een litteje is overkomen. Dus hoe meer littekens, hoe
terie hebt gecreëerd. (lacht)

mens definieerde als een beginnend wezen,
niet als een eindig.

slagen te zijn door de Vlaamse samenleving.

U was in Japan toen de tsunami plaatsvond,

jonger je bent, omdat je elke keer nieuwe maHet doet denken aan Hannah Arendt die de

Spaans en Arabisch maar geen Nederlands. Ik

Ja, want ze geeft richtlijnen en een kader over
ofwel ga je ze overstijgen. In mijn job zie ik

constant de pijn van anderen. Je moet die
pijn plaatsen, niet te persoonlijk nemen – voor

een empathische persoon is het heel moeilijk

om te zeggen: het is haar pijn en niet die van

Daar ben ik het mee eens. Elke morgen heb

Genezing is altijd verandering.

Zeggen: “Vandaag is alles anders”, is het om-

Sommige culturen roepen het lot in als er

soms wordt dat teveel. Maar dan plots zie ik de

kauwen.

tijd is onze vriend op dat vlak.

misschien helpt om hetzelfde probleem in de

Je moet voortdurend in proces blijven?

moet je niet proberen jezelf te laten definiëren

tijd geeft: door afstand te creëren tussen jou

je weer de kans om nieuwe keuzes te maken.

helzen van verandering. Mijn moeder was diep
ongelukkig toen onze poes van 22 jaar stierf
en ze was bang dat ik zelf een poes zou kopen, want het zou mijn hart breken als die zou

sterven. Ik zei: “Ja, natuurlijk zal dat mijn hart

breken maar dan héb ik er wel een.” (lacht)

Je moet soms ook vertrouwen hebben: liefhebben, en weten dat het zal eindigen. Ik denk dat

we in onze opvoeding een beetje vergeten zijn

dat mooie momenten komen en gaan. De illu-

De illusie van eeuwigheid is echt
onnozel, we moeten die in de
volgende generaties zien weg te
werken.
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mij – maar ik moet die persoon wel een oplossing bieden. Die oefening maak ik elke dag en

iets negatiefs gebeurt, in plaats van te herHet interessante aan herkauwen is dat het je

toekomst te vermijden. Aan de andere kant
door dat ene moment in je leven. Waarom kies

je dát moment en niet het moment dat je geboren bent, of dat er iets fijns gebeurde? Wat
is toch die obsessie met negativiteit? Je kan

ook op mooie momenten terugblikken. Als mijn
moeder terugkijkt op haar trouwdag, zie ik haar
opfleuren, ook al is ze later gescheiden.

Je mag niet teveel blijven stilstaan bij minder goede zaken?

Soms moet je kijken naar wat je wél kan. Mijn

oplossing; ik had gewoon even tijd nodig. Dus

Ja, als je het probleem op de juiste manier de

en het probleem. En door perspectief, dat is
heel belangrijk bij pijn. Het weten afstand ne-

men van de situatie is al een enorme stap in de
goede richting.

In Nederland wordt momenteel gedebat-

teerd over euthanasie bij voltooid leven,
bij ons werd net de NIPT-test (detectie van

downsyndroom tijdens de zwangerschap )
goedgekeurd: gaan we naar een samenleving met minder lijden?

Ik denk dat er sowieso altijd lijden zal zijn. Het

maakt, is uiteindelijk een democratische oefe-

Wij kunnen élke dag bepalen wat
waardevol is

zoektocht naar wat we voor onszelf willen. We

Met andere woorden: hoe kunnen wij bepa-

praten, heel dicht bij onszelf blijven en ons af-

Dat kunnen wij alleen bepalen door ervoor te

moment in mijn leven de keuze wel hebben.

al die verschillende mensen. Waarom moet een

feit dat bepaalde keuzes mogelijk worden gening. Dat vraagt van ons allemaal een diepere

moeten altijd, (nadrukkelijk) áltijd, over onszelf
vragen: “Wat voel ik?” Ik wil op een bepaald

Toen ik vegetariër werd, dachten mijn ouders

dat het een vergissing was, terwijl ik wist dat
het voor mij de juiste beslissing was. Op be-

paalde momenten is dat soort gesprekken

voeren moeilijk, en dan is zelfbeschikking heel
belangrijk. Het feit afscheid te willen nemen
op de meest respectvolle manier, lijkt me heel

genereus voor de samenleving. Het tegenovergestelde van euthanasie is zelfmoord. Als

euthanasie echt begrepen wordt vanuit een
onontkoombare realiteit, kan het een heel juiste
piste zijn om afscheid te nemen.

Als het gaat over het ouderschap en het syndroom van Down: ik vind het triest als gedacht
wordt dat zo iemand het leven niet aankan.

Ikzelf ben homoseksueel, dus waar ga je de
lijn trekken tussen wat normaal is en wat niet?

Toen ik klein was, werd dat door mijn vader bv.
niet als normaal ervaren. Nochtans denk ik dat

Als euthanasie echt begrepen
wordt vanuit een onontkoombare
realiteit, kan het een heel juiste
piste zijn om afscheid te nemen.
ik mijn moeder veel levensvreugde heb ge-

len wat waardevol is of niet?

zorgen dat de samenleving vriendelijk is voor

ouder kiezen voor een kind met een bepaalde
‘afwijking’? Enkel omdat die samenleving dat
als een afwijking bekijkt en dáár kunnen we iets
aan doen. Dus wij kunnen élke dag bepalen

wat waardevol is. Door in een tijdschrift te zeggen: “Mensen met downsyndroom zijn prach-

tige mensen.” Het is aan ons om dat te zeggen,
want er is niemand anders. Als kind was ik ook

op zoek naar wat waardevol was en het enige
antwoord luidde: veel studeren en veel geld

verdienen. Ik heb het allebei gedaan en ben
absoluut niet gelukkig geworden. Het geluk

kwam door andere zaken: kunstbeleving, uitwisseling met andere mensen, luisteren, liefde
geven en liefde ontvangen, niet-competitief

gedrag ... Er is geen context meer waarin ge-

woon genoten wordt van elkaars stem, elkaars
talent als danser …

Er wordt te veel geoordeeld?

Ja, en dat is spijtig omdat je daardoor heel veel
eigenheid verliest. Mensen vinden dat ze even

Een zoveelste ring in de winkel wordt belangrijk omdat je die van iemand gekregen hebt,
dus jij gééft die waarde.

Laat ons persoonlijke verhalen creëren in
plaats van normen?

Of normen creëren door het normale te verbreden, waardoor veel meer mensen het gevoel krijgen dat er een plaats voor hen is. Of je

nu gepensioneerd bent, of een kind van twee
culturen, of homoseksueel, of lijdt aan downsyndroom … Op dit moment zijn al die dingen
abnormaal terwijl ik denk: dát is de samenleving, de samenleving is abnormaal. (gedeci-

deerd) Als ik het woord ‘diversiteit’ hoor, denk

ik: waarover heb je het? Als het gaat over de
zoveelste Marokkaanse jongere, zeg ik: “Nee,
het gaat ook over die gepensioneerde, het

gaat ook over vrouwen, het gaat ook over mijn
neef en mijn nicht … het gaat over ons.” De

norm is mijn familie, dus als iemand een sa-

menleving wil waar die niet bij horen, dan ga
ik daartegen vechten. Omdat ik wil dat wij allemáál normaal zijn. Ik wil de norm herbepalen.

Anne-Marie De Lust

Stafmedewerker Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen

goed moeten zijn als die of die, en gaan zichzelf verloochenen. Daarom doe ik aan hedendaagse kunst, om een ideale wereld te creëren
die vrij is van al die miserie.

bracht en mijn vader een zekere fierheid. Hoe

Dus laat ons de verschillen omarmen.

dat die persoon geboren wordt?

opzichte van waarden creëren, want waarde

kan je dat allemaal incalculeren op het moment

gééf je aan iets. Niets op zich heeft waarde.

Ja, en laten we onze verantwoordelijkheid ten
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“Een afspraak met de pijn”
Uit cijfers blijkt dat Belgen veel antibiotica, slaappillen, antidepressiva en pijnstillers
slikken. Ouderen die niet meer thuis kunnen wonen, verhuizen vaker naar een woonzorgcentrum dan bij familie in te trekken. Voor de doorsnee Belg zijn beide vaststellingen geen verrassing, maar hoe kijken mensen met een andere culturele achtergrond
naar onze omgang met ouderdom en ziekte, en met fysieke en psychische pijn in het
bijzonder? We vroegen het aan vier verpleegkundigen van het AZ Maria Middelares in
Gent.

Jetmira BROCAJ

. Geboren in Albanië in 1995

. Verhuist op 2-jarige leeftijd naar België met ouders, 2 zussen en broer
. Studeert verpleegkunde in Gent

. Werkt sinds april 2017 op gastro-enterologie

1/ Merk je verschillen in hoe mensen met

In Albanië gaan mensen de pijn eerst negeren of uitstelgedrag vertonen: “Het zal wel niets zijn.”

culturele achtergrond omgaan met pijn?

ook een grote rol. Een dokter is echt de laatste stap, ze zullen eerder bij de buren of familie pol-

Vlaamse roots en mensen met je eigen

Mensen willen hun omgeving niet meteen ongerust maken en het economische aspect speelt

sen of die soms een remedie kennen. Pas als de pijn onhoudbaar is, raadplegen ze een dokter.
Toen mijn oma hier enkele jaren geleden in het ziekenhuis lag, belde ze ook niet wanneer ze pijn
had. Ze wou de verpleging niet storen en vond dat ze zich sterk moest houden.

2/ … met medicatie, vroegtijdige zorgplanning, palliatieve sedatie, euthanasie?

Albanezen denken eerst aan natuurlijke oplossingen en zullen een thee drinken of vroeg gaan

slapen. Zij vinden het raar dat wij bv. een strip paracetamol bij hebben; voor hen is dat veel te
duur.

Sederen is geen probleem, maar euthanasie is cultureel gezien een absoluut taboe, ook al is
het in Albanië gelegaliseerd. De meeste mensen zijn er moslim en hun geloof zegt dat je de

pijn van een stervende moet proberen weg te nemen zonder iets te forceren. Mensen zullen

niet proberen iemand vroeger te laten gaan dan nodig. Ook al lijdt iemand erg, toch moet je het
stervensproces de nodige tijd geven.
3/ … met andere relevante onderwerpen?

Het onderwijs maakt een verschil: hier is veel meer informatie beschikbaar. Wij weten bv. dat

koorts door een infectie veroorzaakt en met antibiotica verholpen kan worden, maar die link
kunnen veel mensen in Albanië niet leggen. Zij beschikken niet over die kennis en zullen eerst
hopen dat de koorts vanzelf overgaat.

4/ Wat met je eigen pijn, veroorzaakt door
situaties of ervaringen op het werk?

Als iemand pijn blijft lijden, geeft me dat een ongemakkelijk gevoel. Je vraagt je af waar ze vandaan komt. Vorige week was er een jongeman die erg veel pijn leed. Een collega zou de medi-

catie klaarmaken en toen ik ging kijken waar ze bleef, zag ik haar staan praten. Daar had ik het
moeilijk mee, ik heb het haar ook gezegd. Ik vind dat je in een ziekenhuis geen pijn mag voelen,
daar moet echt iets aan gedaan worden.

Ik ben blij dat sedatie en euthanasie mogelijk zijn maar vind het wel raar wanneer de familie

erom vraagt zonder dat het met de patiënt besproken is. Euthanasie heb ik al enkele keren
meegemaakt en zeker de laatste keer vond iedereen het ‘normaal’. Het was het beste voor de
patiënt en het gebeurde op het goede moment.

Wat me helpt is dat de mensen van het palliatief supportteam (PST) op de dienst rondlopen.
Patiënten zeggen makkelijker iets tegen hen dan tegen ons, omdat ze weten dat die collega’s
speciaal voor hen komen en zeker naar hen zullen luisteren. Het PST geeft ons meer achtergrondinformatie en beschikt meestal over een vollediger dossier dan wij op onze dienst. Ze bel-

len ook rechtstreeks naar de arts als er bv. morfine gegeven moet worden, ze praten met de
familie … Ik vind dat zeer geruststellend.
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Selma DOGAN

. Geboren in België in 1980 uit Turkse ouders
. Studeert verpleegkunde in Gent

. Werkt al 15 jaar op de dienst dialyse
. Getrouwd, 2 kinderen

1/ Merk je verschillen in hoe mensen met

Mensen met een Turkse achtergrond worden graag gepamperd. Als ze bv. pijn voelen - wat ze

culturele achtergrond omgaan met pijn?

in het ziekenhuis wordt opgenomen, gaat niet alleen de hele familie op bezoek, maar ook vrien-

Vlaamse roots en mensen met je eigen

soms op een theatrale manier uitvergroten - willen ze metéén geholpen worden. En als iemand
den en kennissen. Ze staan soms met tien in een kamer.

Onlangs vertelde een Turkse mevrouw dat ze al een tweetal weken bij haar zoon inwoonde,

omdat ze een katheder had gekregen. Dat is gewoon een buisje, maar volgens haar deed het
pijn en kon ze daardoor niet alle werk aan. Als ze van de dialyse komt, gaat ze daar in de zetel
liggen en wordt ze bediend, terwijl ik denk dat ze alles kan.

2/ … met medicatie, vroegtijdige zorgplanning, palliatieve sedatie, euthanasie?

Qua pijnbestrijding zijn er geen taboes. Pillen worden aanvaard en geslikt, op dat vlak zijn Turken niet anders dan Vlamingen. Maar in de moslimgemeenschap is je eigen leven beëindigen

niet oké. Ik denk trouwens ook dat het voor een arts echt niet gemakkelijk moet zijn om iemands
leven te beëindigen. Palliatieve sedatie kan voor ons wel.

3/ … met andere relevante onderwerpen?

In Turkije leven veel mensen gezonder dan hier, zeker op het platteland. De luchtkwaliteit is er
beter en ze hebben alleen rietsuiker in huis, in plaats van frisdrank en snoep. Ze eten vooral
zelfgemaakte of -gekweekte producten, waardoor ze langer gezond blijven. Je ziet daar bij-

voorbeeld minder dementie. Mensen zijn ook niet geneigd om naar een rusthuis te gaan. De
ouderen worden verzorgd door hun kinderen of familie.

Ik zie wel veel angst bij patiënten met een niet-Vlaamse achtergrond, meer dan bij mensen van
hier. Ze hebben schrik voor grote maar ook kleinere ingrepen: een katheder aanbrengen, prik-

ken … Misschien ligt hun pijngrens lager, of ligt het aan hun lagere scholing? Sommige mensen

mag je iets tien keer uitleggen: het is alsof ze het niet begrijpen. De oudere generatie beheerst
de taal ook niet en het moet natuurlijk beangstigend zijn als je jezelf niet kunt uitdrukken. Die

groep vermindert wel, maar er zullen altijd nieuwe migranten komen die met de taal worstelen.
Turkse patiënten proberen mij daarom soms wel eens te ‘claimen’.

4/ Wat met je eigen pijn, veroorzaakt door
situaties of ervaringen op het werk?

Op onze afdeling overlijden niet veel mensen. Dialysepatiënten zijn chronische patiënten die je
jaar in jaar uit behandelt, ziet komen en gaan. Als er iemand overlijdt, of die persoon nu al vijftien jaar patiënt was of niet, kan ik dat plaatsen. Ik zal naar de begrafenis proberen gaan, maar
ik neem dat niet mee naar huis.
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Maria ROJAS-LEAL

. Geboren in Venezuela in 1978

. Komt in 2003 samen met haar half-Belgische man naar België
. Studeert in Gent verpleegkunde

. Werkt sinds februari 2016 op de dienst geriatrie
. Getrouwd, 2 kinderen

1/ Merk je verschillen in hoe mensen met

Ik heb in Venezuela nooit in de zorg gewerkt maar de Venezolanen in mijn omgeving zullen hun

culturele achtergrond omgaan met pijn?

kreeg, zweeg mijn grootvader over zijn leverproblemen en toen hij er uiteindelijk wel mee naar

2/ … met medicatie, vroegtijdige zorg-

Voor kleinere klachten zullen sommige mensen eerst natuurlijke middelen uitproberen, zoals

Vlaamse roots en mensen met je eigen

planning, palliatieve sedatie, euthanasie?

pijn en problemen eerder minimaliseren dan uitvergroten. Toen mijn grootmoeder een beroerte
de dokter ging, was het te laat.

planten. Het is natuurlijk ook een economische kwestie, de mensen hebben er minder middelen

dan hier. Veel mensen zoeken ook troost en kracht in hun geloof; Venezuela is een katholiek
land. Euthanasie kan er natuurlijk niet, sedatie wel.

3/ … met andere relevante onderwerpen?

In Venezuela leven de mensen gezonder dan hier, qua voeding bv. Veel mensen eten wel wat

teveel suiker of zout, maar je ziet daar veel minder dementie. Een ander groot verschil is dat

ouderen hier veel minder omringd worden door hun familie. Bij ons worden oudere mensen tot
aan het einde van hun leven thuis opgevangen. Er bestaan wel rusthuizen, maar dat is echt de

allerlaatste optie. Bij mijn patiënten hier zie ik vaak angst als beslist wordt dat ze niet meer naar
huis mogen.
4/ Wat met je eigen pijn, veroorzaakt door
situaties of ervaringen op het werk?

Ik doe mijn werk enorm graag maar vraag me af of ik altijd op geriatrie zal blijven. Het is zwaar:
fysiek en psychisch. We zien veel familiale problemen, eenzaamheid, levensmoeheid … Anders
dan op andere afdelingen, heb je op geriatrie een heel nauw contact met je patiënten. Je werkt
vier of vijf weken na elkaar op dezelfde gang van de afdeling, wat maakt dat je soms lange tijd

voor patiënten zorgt en de familie leert kennen. Als je dan op dienst komt en het bed is leeg, is

het altijd schrikken. Maar de families zijn meestal enorm dankbaar, dat doet ook deugd. En de
meeste patiënten overlijden op een rustige manier; dat is in feite het doel van palliatieve zorg.

Pas onlangs was er een eerste euthanasie op dienst en dat was moeilijk. Iedereen liep op de
tippen van zijn tenen. Enkele dagen later zijn alle leden van het betrokken team - geriaters, ver-

pleegkundigen, de pastor en iemand van het palliatief supportteam (PST) - samengekomen om
hun gevoelens over die ervaring te delen, dat was heel belangrijk.

We werken zeer goed samen met het PST. Zij ondersteunen de patiënt, de familie en ook het
personeel. Ik herinner me de eerste keer dat ik een palliatieve sedatie begeleidde. Alle medicatie, behalve de morfine en het dormicum voor de pijn, werd stopgezet en dan was het wach-

ten tot de patiënt zou overlijden. Dat was voor mij emotioneel zeer moeilijk, omdat je niets meer
doet, en misschien ook omdat ik gelovig ben. Ik ben toen zeer goed begeleid door de collega’s
van het PST.

Ik neem het werk nu minder mee naar huis dan vroeger. Gelukkig hou ik van tuinieren en heb ik
kinderen, dat helpt de gedachten verzetten. Maar soms vertrek ik hier vol gedachten en gevoelens, en lukt het me niet om m’n hoofd leeg te maken.
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Sohder LETA

. Geboren in Congo in 1962

. Studeert viool, werkt enkele jaren als muziekleraar

. Krijgt in 1987 een beurs voor het Conservatorium van Brussel

. Werkt na zijn studie als componist, acteur en schrijver: “Ik zorgde voor de ziel van mensen.”
. Start in 2006 met studie verpleegkunde in Brussel
. Werkt 3,5 jaar in een RVT

. Werkt sinds 2012 in Maria Middelares: 3 jaar op onco-, nefro- en endocrinologie, sinds 2 jaar
op geriatrie

. Getrouwd met Belgische verpleegkundige, 2 kinderen
Iedereen gaat op zijn eigen manier met pijn om, maar in Congo zal een volwassen man meestal

eerst een aantal zaken afwegen. Betreft het een ziekte, of iets van voorbijgaande aard? Vertelt

hij het zijn vrouw en kinderen of maakt hij ze liever niet ongerust? Is hij in staat te werken, ook al
heeft hij behoorlijk wat pijn …? Een vrouw die bevalt, moét pijn voelen. In Congo bevallen vrou-

wen zonder epidurale: ze weten dat ze een afspraak hebben met de pijn. De moeder van een
tweeling krijgt van iedereen respect en is achteraf fier dat ze die dubbele pijn doorstaan heeft.
Een tweeling wordt als een geluk beschouwd, je familie is gezegend.
1/ Merk je verschillen in hoe mensen met

Veel volwassenen zullen de pijn zo lang mogelijk voor zich houden. Als zorgverlener moeten we

Vlaamse roots en mensen met je eigen cul-

daarom goed op de lichaamstaal van patiënten letten, zeker bij patiënten van niet-Belgische

turele achtergrond omgaan met pijn?

origine.

2/ … met medicatie, vroegtijdige zorg-

In Congo grijpen mensen eerst naar natuurlijke middelen, zoals planten, ook om economische

planning, palliatieve sedatie, euthanasie?

redenen. Als kind leer je van ouderen welke plant goed is voor welke kwaal. Wij beschouwen
ouderen daarom als de monumenten van onze samenleving: zij kunnen je van alles leren over
het leven. Hier wordt medicatie soms als iets banaals beschouwd, mensen nemen soms pijnstil-

lers uit gewoonte, ook als ze geen pijn voelen. Daarom vraag ik patiënten altijd eerst of ze pijn
hebben, want geneesmiddelen hebben soms bijwerkingen, of zijn slecht voor de maag. Als ze
geen pijn hebben, geef ik niets. Planten kunnen trouwens ook bijwerkingen geven.

De dood is voor ons een normaal proces: de laatste fase van ons leven. Wij hebben niet de ge-

woonte om over de dood te praten, we hebben er respect voor. Ik ben geschokt als een familie
mij vraagt of het nog lang zal duren. Wij geven het natuurlijke proces de tijd. Mensen die ‘na-

tuurlijk’ sterven, d.w.z. eventueel met pijnstilling maar zonder sedatie: ik vind dat mooi. Je ziet
die laatste ademhalingen en daarna is er rust, sereniteit.

Sedatie vind ik geen probleem, zeker niet als iemand vooraf een wilsverklaring heeft ingevuld
en er met zijn familie over gepraat heeft. Ook het proces naar euthanasie heb ik meegemaakt

op oncologie. Wat me opviel bij een patiënt wiens aanvraag was goedgekeurd, was dat hij
vanaf dat moment afstand nam van mij. Voordien hadden we een goed contact maar daarna

was hij niet meer zo vriendelijk en toegankelijk. Ik kon die reactie wel plaatsen: ik denk dat hij
zich niet meer betrokken voelde bij het leven. Hij wist dat hij er binnenkort niet meer zou zijn en
dat alles zonder hem zou verdergaan.
3/ … met andere relevante onderwerpen?

Op geriatrie zie je veel eenzaamheid. Een deel van de oudere patiënten van hier heeft geen
goed contact met de familie, soms wil de oudere zelf geen contact meer of wil hij zijn familie

niet tot last zijn. Wij zullen oudere mensen sneller bij ons laten inwonen; een weduwe bv. laten
we niet alleen wonen. Of wanneer een vrouw moet bevallen, zal haar moeder enkele weken bij
haar intrekken om haar te helpen. Terwijl hier gezegd wordt: “Mijn kinderen zijn onafhankelijk,

ze trekken hun plan, als ze hulp nodig hebben, zullen ze wel bellen.” Mensen willen elkaar niet
storen.
4/ Wat met je eigen pijn, veroorzaakt door
situaties of ervaringen op het werk?

Ik hou voor ogen dat de patiënten op mijn afdeling nergens beter kunnen zijn dan hier en dat

mijn opdracht erin bestaat ze te helpen. Ik stel me continu de vraag wat ik voor hen kan doen.

Misschien volstaan geneesmiddelen, maar misschien is het goed om met hen te praten. Toen
ik in Brussel stage liep, zei een patiënt me: “Meneer Leta, mensen behandel je niet alleen met
medicatie.” Daarom blijf ik soms even op de kamer, om de eenzaamheid een beetje te door-

breken. Er zijn ook patiënten die in Congo gewerkt hebben of daar geboren zijn, zeker van de
generatie boven de zestig, dan heb je een fijn gespreksonderwerp. Psychisch is geriatrie een
zware dienst, maar welke dienst is gemakkelijk?
Anne-Marie De Lust
Stafmedewerker FPZV
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Pijn bij geriatrische patiënten

Rating Scale) om de patiënt over zijn pijn te bevragen. We geven de pijn een score van nul,

geen pijn, tot tien, ondraaglijke pijn. Maar geriatrische patiënten vinden dat vaak heel moeilijk en zeker bij mensen met dementie kunnen
we die schaal al in een redelijk vroeg stadium

niet meer gebruiken. In dat geval schakelen

we over op de PAINAD1-schaal, een observatieschaal waarbij je de patiënt op vijf observaties scoort. Het doel van de schaal is om een

‘objectieve’ score te geven aan de pijn bij mensen met dementie. Momenteel gebruiken we

de schaal voor mensen met matige en gevorderde dementie. Ik vind het wel veel belang-

rijker om tijdens de ronde met de arts aan te
geven uit welk gedrag van de patiënt ik afleid

Verpleegkundige Lieselot Vandenbussche
startte de dag na haar afstuderen op de
dienst geriatrie van het UZ Gent, nu elf
jaar geleden.
Wat voor afdeling is dit precies?

Onze afdeling ‘acute geriatrie’ zorgt voor mensen die ouder zijn dan 75 jaar en een ‘geriatrisch profiel’ hebben. Deze kwetsbare ouderen

komen bij ons terecht via de spoedopname,
na een verblijf op intensieve zorgen of worden
van andere afdelingen overgebracht door het

Intern Liaisonteam (ILT). Het ILT screent de patiënten, gebruikmakend van vragenlijsten, zogenaamde ‘geriatrische assessments’. Vooral

patiënten die op andere afdelingen complica-

ties ontwikkelen, bv. een urineweginfectie met

verwardheid, komen bij ons terecht. Veel van
onze patiënten hebben een belangrijke fysieke
component in hun ziektebeeld. Daarnaast zien

we heel vaak mentale problemen, o.a. demen-

tie, en patiënten met een sociale problematiek.
Het gaat bv. om mensen die zo lang mogelijk
proberen thuis te blijven, wat door de overheid

gestimuleerd wordt, maar niet voldoende omringd zijn en daardoor vereenzamen en zich-

zelf verwaarlozen. Vaak maakt de combinatie
van die drie componenten - fysieke, psychische en sociale problemen - de geriatrische

aanpak complex. Tijdens de opname stellen

we belangrijke waarden als respect, zelfredzaamheid en autonomie voorop.

Hoe zien jullie of een patiënt met dementie
pijn heeft?

Dat is heel moeilijk. Als we fysieke pijn willen
meten, gebruiken we eerst de NRS (Numeric
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of veronderstel dat hij pijn heeft. Pijn scoren
blijft een subjectieve interpretatie: de ene collega scoort hoger dan de andere. Bovendien
gaat het altijd om een momentopname.

In het UZ hebben we een ziekenhuisbreed pijnplatform. Hierin zijn
standaarden en richtlijnen opgenomen die ons aangeven hoe de
pijn gemeten en behandeld kan
worden.
Hoe behandelen jullie de pijn?

In het UZ hebben we een ziekenhuisbreed
pijnplatform. Hierin zijn standaarden en richtlijnen opgenomen die ons aangeven hoe de pijn

gemeten en behandeld kan worden. De pijnschalen worden duidelijk omschreven en er

wordt aangegeven bij wie en hoe ze gebruikt

kunnen worden. We proberen de behandeling

te standaardiseren door de WHO-pijnladder te
hanteren. Als we de pijn geobjectiveerd hebben, starten we onderaan de ladder met paracetamol. Bij onvoldoende controle (positieve
pijnscore) gaan we over op tradonal. Tot slot

stappen we over op de morfinepreparaten. De
arts schrijft continue pijnstilling voor en, indien
nodig, kunnen wij als verpleegkundige extra

medicatie toedienen bij doorbraakpijn. Op basis van het aantal keer dat er moet worden bijgegeven, verhoogt de arts de basispijnstilling.
Ik vind dat een goed systeem.

1 De Pain Assessment in Advanced Dementia Scale bestaat uit vijf gedragsindicatoren: gezichtsuitdrukking, stemgedrag, ademhaling, lichaamstaal en troostbaarheid. Per indicator kan van 0 tot 2 gescoord worden. Elk item met een score
van 1 of 2 kan duiden op mogelijke pijn of ongemak. Warden, Hurley & Volicer,
2001; Nederlandstalige versie: Zwakhalen et al., 2004.

Krijgen jullie ook feedback van de familie?

Dat is heel belangrijk, want de familie kent de
patiënt het best. Als iemand vindt dat haar
moeder zich anders gedraagt dan normaal,

moet je dat altijd geloven en op zoek gaan

naar de oorzaak. Die feedback moet je meenemen. De familie vraagt zich vaak af of pijn

de oorzaak zou kunnen zijn van de gedragsveranderingen.

Ervaren jullie culturele verschillen in de beleving van pijn?

Wij hebben niet zoveel patiënten van nietVlaamse origine. Soms wel, en dan is de taalbarrière dikwijls een probleem. Het gaat vaak

om heel grote en betrokken families, wij zijn dat
niet echt meer gewend. Qua beleving zijn er
zeker verschillen. Mensen van allochtone ori-

gine uiten pijn op een expressievere manier
en als ze daarenboven ook nog eens aan dementie lijden, is dat voor ons wel een moeilijke
groep om mee te communiceren.

Heb je een idee welk aandeel van de mensen met dementie pijn lijdt en krijgen ze

meer pijn naarmate hun aandoening evolueert?

Dat is moeilijk in te schatten. Pijn is een indi-

viduele beleving en wordt door elke patiënt
op een eigen manier geuit. Mensen zonder

cognitieve problemen kunnen hun pijn onder

woorden brengen; bij mensen met gevorderde
dementie lukt dat vaak niet meer. Bij hen is het

belangrijk om subtiele gedragsveranderingen
te observeren. Zo kunnen mensen met demen-

tie roepgedrag of storend gedrag vertonen

wanneer ze pijn hebben. Pijn moet altijd als
mogelijke oorzakelijke factor uitgesloten worden door eventueel een proeftherapie pijnstilling op te starten.

Wat met de levenseindeproblematiek bij
mensen met dementie?

Dat is moeilijk, die mensen kunnen niet meer
zelf beslissen. Euthanasie kan voor hen sowieso niet. Je kunt wel vooraf een wilsbe-

schikking invullen, zodat je in bepaalde

Mensen die binnenkomen met het
papier in handen, bij manier van
spreken, zien we hier praktisch
nooit.

omstandigheden niet meer opgenomen wordt

tal overlijdens in elf jaar tijd niet meer tellen, ik

of sociale pijn op bij patiënten.

krijgt. De wilsbeschikking is volgens mij een

houden, bepaalde situaties herinner je je nog

Bij geriatrische patiënten is er veel eenzaam-

gen, maar zo is het als je kiest voor de zorg. In

in de familie. Je kan je daar niet in mengen,

de mensen zijn ouder dan 75 jaar, de mees-

driet. Er was onlangs een hoogbejaarde me-

de rug. Bij ons komen de meeste overlijdens

dat wel vreemd, maar het bleek de naam van

waken, het palliatief supportteam en/of de aal-

het beginstadium van dementie is er heel wat

daar een mooi geheel van kunnen maken. De

teruitgaan, dat ze mentaal niet meer meekun-

Soms is het overlijden voor de familie een op-

bij het vorderen van de ziekte, slagen ze daar

in een ziekenhuis, of bv. geen dialyse meer

handig hulpmiddel voor de hulpverlener, maar
nog niet voldoende ingeburgerd. Mensen die

binnenkomen met het papier in handen, bij ma-

nier van spreken, zien we hier praktisch nooit.
Over 25 jaar, bij de huidige vijftigers, zal dat

waarschijnlijk anders zijn. De hoofdbron van in-

formatie is nu nog altijd de patiënt, de familie:
de arts, het multidisciplinair team en de fami-

lie beslissen in samenspraak over het verdere
beleid. De arts geeft de familie toelichting over
de medische toestand en de familie schetst

de levensloop en -visie van de patiënt. Samen

wordt er een, al dan niet palliatief, beleid uitgewerkt. In een palliatief beleid staat pijn- en

symptoomcontrole voorop. Meestal komen we

kan het verdriet dat ik gezien heb niet meer bij-

Jazeker. Dat is nog moeilijker dan fysieke pijn.

levendig … Het kan niet anders dan op je we-

heid, wat leidt tot sociale pijn. Of er is ruzie

veel gevallen kan je het wel een plaats geven:

alleen luisteren, en dan hoor je wel veel ver-

ten hebben een goed of voldaan leven achter

vrouw met een tattoo op haar arm. Ik vond

niet onverwacht. We vragen de familie om te

haar verongelukte kleinzoon te zijn. Ook in

moezenier kan gevraagd worden, zodat we

psychische pijn: mensen beseffen dat ze ach-

familie krijgt de kans om afscheid te nemen.

nen. Eerst proberen ze dat te maskeren maar

luchting, omdat het rustig en pijnvrij verlopen

steeds minder goed in.

is.

Angst zien jullie waarschijnlijk ook veel?

En de overlijdens die onverwacht gebeu-

Inderdaad, mensen met dementie zijn gedes-

Die overlijdens zijn vaak veel intenser, zowel

wie ze zijn. Ze herkennen zichzelf soms niet

gebeurt bijvoorbeeld na een hartstilstand. De

kennen in vreemden. Dat maakt hen angstig.

(Niet Te Reanimeren). Het zijn de artsen die

en is er nood aan sedatie en/of fixatie. We wor-

nog altijd voor?

code afspreken.

te houden, je sluit ze als het ware op, waardoor

ethisch overleg om moeilijke casussen te be-

Jullie zitten met twee patiëntengroepen:

tot een resultaat waar alle partijen zich in kun-

nen vinden: een beleid waarbij kwaliteit van
leven voor de patiënt als uitgangspunt wordt

gesteld. Soms wordt er gekozen voor hardnekkige therapieën, zowel vanuit de medische wereld als vanuit de familie…

Dus therapeutische hardnekkigheid komt
Volgens mij toch nog te vaak. We hebben een
spreken. Dan blikken we met het multidisciplinair team terug op de situatie en kijken we

hoe we die hebben ervaren, wat we hebben
gedaan, wat we beter hadden kunnen doen

en hoe we dat in de toekomst zullen aanpakken. Meestal komen we tot hetzelfde besluit:
er is een communicatieprobleem. “We hebben

dat verkeerd begrepen, dat verkeerd geïnterpreteerd, we zijn daar te kort door de bocht

gegaan, we hebben die partij niet voldoende
beluisterd … “ Ook over huidige, moeilijke situaties proberen we steeds beter te communiceren. Als verpleegkundige sta je heel dicht bij

de patiënt en bouw je een vertrouwensrelatie
op. Tijdens de verzorging vertellen patiënten

vaak over hun gevoelens, kunnen ze hun emoties kwijt en durven ze problemen aanbrengen.
Het is onze taak om ook die gevoelens met de

arts te bespreken, zonder hierbij afbreuk te
doen aan de vertrouwensrelatie.

ren?

oriënteerd. Ze weten niet meer waar ze zijn,

voor de familie als voor de zorgverleners. Dat

meer in de spiegel en denken personen te her-

meeste mensen hier hebben een NTR-code

In de beginfase reageren ze vaak opstandig

samen met de patiënt en de familie de NTR-

den genoodzaakt de patiënten op de afdeling

een wilsbekwame en een niet langer wils-

Hoe ga je zelf om met de pijn en het lijden

We hebben onlangs een nieuwe eenheid

Ik verwachtte elf jaar geleden dat het werk

dragsObservatie-Eenheid. Die is bedoeld voor

de patiëntenzorg, de onregelmatige uren en

een delier, dat is een acute verwardheid op

hulpmiddelen (bv. de tillift en de elektrische

dementie die toenemende gedragsproblemen

roepen. Emotioneel en psychisch is het echter

Daarnaast hebben we nog een éénpersoons-

riatrie te vaak onderschat.

kan worden. We werken met alternatieve me-

Hoe ga je daarmee om?

’s morgens zacht is, naar de middag toe feller

lativeren en vaak lachen. De groepsdynamiek

zonsondergang. We werken er ook met muziek,

komt zegt: ‘jullie hebben een hechte groep’,

een andere benadering vraagt: heel rustig, op

geriatrische patiënt moet er samengewerkt

de vingers gezien als ze bv. eens niet gewas-

vooral veel te ontvangen.

bekwame groep.

dat je ziet?

opgestart, de GGOE: de Geriatrische Ge-

op de geriatrie fysiek zwaar zou zijn wegens

een dubbele doelgroep: enerzijds mensen met

het nachtwerk. Maar het is haalbaar dankzij

een fysieke prikkel, en anderzijds mensen met

bedden) en de collega’s die je ter hulp kunt

stellen. Het is een eenheid met vier bedden.

veel zwaarder, en wordt het werken op de ge-

kamer waarop iemand ’s nachts apart gelegd
thodes, o.a. biodynamisch licht. Dat is licht dat

Praten, vooral met de mensen van het team, re-

wordt en ’s avonds roodachtig, zoals bij een

is daarbij heel belangrijk. Iedereen die hier

met meer ergotherapie … Het is een groep die

maar het moet ook wel. Rond het bed van de

het tempo van de patiënt, soms wordt iets door

worden ... het is veel geven om vervolgens

Is dat emotioneel niet belastend?

sen willen worden.

woon meedraagt in je leven. Ik kan het aan-

Jullie merken ongetwijfeld ook psychische

Ja, zeker. Het is iets wat je als zorgverlener ge-

de angst nog toeneemt.

Anne-Marie De Lust

Stafmedewerker FPZV
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Als de pijn niet meer overgaat

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante in Antwerpen organiseert elk jaar een ‘pijngroep’ voor mensen
die aan chronische lichamelijke en/of
psychische pijn lijden. De gesloten praatgroep, bestaande uit acht deelnemers,
twee vaste therapeuten en een scriptor,
komt veertien keer samen in wekelijkse zittingen van anderhalf uur. Daarnaast wordt
nog twee keer op een andere locatie een
tweedaagse bijeenkomst georganiseerd.
Veronique* nam enkele jaren geleden deel aan
de pijngroep. Zoals de meeste groepsleden

droeg ze een behoorlijk zware rugzak. Na een

moeilijke jeugd kwam ze in een slecht huwelijk

terecht. Er waren veel spanningen en haar exman was verbaal en fysiek zeer agressief. Ze
bleef bij hem omdat ze haar kinderen hun leven

niet wou afnemen. Tot ze erachter kwam dat

haar ex haar nog thuiswonende tienerdochter
misbruikte. Ze vertrok meteen, met haar dochter en de hoogstnodige spullen, en deed aangifte bij de politie. Twee maanden later ging

Veronique, zoals eerder gepland, verpleeg-

kunde studeren. De studie verliep heel goed,
ze kreeg weer zelfvertrouwen en dacht dat het

ergste misschien achter de rug was, ondanks
de financiële problemen. Maar niets was minder waar. Veronique kreeg te horen dat ze ge-

netisch gezien een groot risico op borstkanker

De therapeut die Veronique bij Andante be-

verhalen in de groep. Ben je dan verplicht om

haar zou zijn. “Het is wennen, in het begin. Je

maken hebben en zomaar een oordeel vellen,

geleidde dacht dat de pijngroep wel iets voor

komt in een heel andere omgeving, je ontmoet

andere mensen. Maar dat is heel goed, het ver-

Veronique vertelt haar verhaal rustig, zonder

zat. Dan gingen we met een thema aan de

maar dat is wie ik ben en dat is de enige ma-

eerst gevraagd of iemand met iets brandends
slag: wat doet dat met jou? We luisterden naar

elkaar en stelden elkaar vragen. Je probleem,
dat onoverzichtelijk is, wordt uit elkaar getrokken. De anderen reageren vanuit een heel

andere, eigen benadering, zodat het soms ge-

makkelijker wordt om je over iets heen te zetten
en het te verwerken. Het is anders dan met de
familie, want met hen kijk je naar het probleem

vanuit pijn. Terwijl er in de groep ook wel eens
gelachen wordt. Er komt dan meer lucht, dat

doet echt goed. En er is ook de herkenning van
bepaalde dingen, van hoe iets voelt, hoe je met

iets omgaat … Dat kan je steunen en op die

manier kan je er ook voor een ander weer zijn.
Dát doet deugd, vind ik. Dat uit ellende toch
ook iets positiefs kan ontstaan.”

Dát doet deugd, vind ik. Dat uit
ellende toch ook iets positiefs kan
ontstaan.
De groep bood haar meer dan alleen inzicht.

dagen beviel haar al getrouwde dochter van

kaar toe, ook al heb je niet precies dezelfde

een zoontje maar wegens complicaties duurde
het een poos vooraleer ze wisten of de kleine

Lucas* het zou halen en het is nog afwachten of
er gevolgen zullen zijn op langere termijn. Als

je binnenste te laten zien?”

rijkt je. We gingen in een kring zitten en er werd

had. Er werd haar geadviseerd om met spoed
een borstamputatie te ondergaan. In diezelfde

de mensen die er in feite helemaal niks mee te

“Het begrip dat je krijgt, het respect naar el-

dingen meegemaakt. Ik ben zelf misbruikt als
kind, dus ik heb het ‘geluk’ dat ik kon voelen

wat mijn dochter voelde. Iedereen beleeft zoiets natuurlijk wel op zijn eigen manier, maar ik

pathos. “Iedereen zegt mij: je bent zo positief,
nier waarop ik kan zijn. Het is mijn overlevings-

modus. Mijn dochter komt haar bed niet meer
uit … Ik heb dat ook gedaan, een dag, twee
dagen, omdat ik het idee had dat de zekerin-

gen in mijn hoofd doorbrandden en ik al die

impulsen niet meer buiten kon houden. Maar ik

voelde dan wel dat ik mezelf heel goed in de
gaten moest houden, want je zakt steeds die-

per weg. En het vraagt zoveel kracht om terug
te keren. Het doet erg veel pijn om te zien dat

mijn dochter het leven nog altijd niet aankan
en dat haar jeugd bestaat uit opnames en de-

pressie door onverwerkt trauma. Ze vecht om

te overleven en uit haar kwaadheid soms op

extreme wijze tegenover mij. Het enige wat ik

kan doen is die woede toelaten en incasseren,
al doen haar woorden nog zo’n pijn.”

In de groep moesten ze elkaar advies geven.

Veronique kreeg te horen dat het heel belangrijk is om jezelf niet te vergeten: ze had zich-

zelf altijd opzijgezet voor haar kinderen. “Daar
had ik nooit bij stilgestaan en indien wel, had ik

waarschijnlijk gedacht: dat is egoïstisch, mijn

kinderen komen eerst, het onrecht is hen aangedaan. Want dat is mijn grootste pijn: het ver-

driet om wat mijn kinderen is aangedaan en
de machteloosheid die ik daarbij voel. (is even

macht ging over een kind. En de mensen in de

Ik merk toch wel dat er een
hemelsbreed verschil is tussen
hoe we aan de pijngroep begonnen zijn en waar we nu staan.

niet gelukt. Lichamelijk heeft de operatie, en de

Sommige mensen staan gauw klaar met oor-

stil) Ik merk toch wel dat er een hemelsbreed

kracht niet meer. Toen heb ik voor mezelf de

hadden lichamelijke pijn, bij mij was het emo-

begonnen zijn en waar we nu staan. Iemand

gevolg van die aangrijpende gebeurtenissen

kreeg haar jongste dochter het steeds moeilijker en werd ze op eigen vraag een tijdje in de

psychiatrie opgenomen. Dat alles speelde zich

binnen een periode van hooguit zes weken af.
“Ik had gedacht mijn studie een half jaar stop

te zetten en dan weer in te pikken, maar dat is
stress ook, veel gevraagd, ik had gewoon de
grens getrokken en ben ik naar het Centrum
Algemeen Welzijnswerk gegaan. Daar krijg je

tien gesprekken, kan je je verhaal kwijt en word
je eventueel doorverwezen. Zo kwam ik bij Andante terecht.”
TIJDSCHRIFT FPZV - 14

kon wel bepaalde dingen begrijpen. “Waarom
heb je het nooit gezegd?” Dat is een vraag die

zóveel mensen je stellen en die doet zó ont-

zettend veel zeer ... Terwijl ik wist dat het om
groep begrepen dat.”

delen, vindt Veronique. “Anderen in de groep

tionele pijn, maar in beide gevallen is de pijn
onzichtbaar. Daardoor is er heel veel onbegrip,

want als ik mijn verhaal niet vertel, zien mensen
niks. Dat doet ook pijn. Gelukkig heb ik dat zelf

niet zo erg ervaren, maar het kwam wel uit veel

verschil is tussen hoe we aan de pijngroep
die heel diep zat en alleen maar aan haar pijn

dacht, kreeg van ons het advies om haar sociaal leven weer op te pakken. Ze heeft dat gedaan en is inderdaad opgebloeid.”

Wie of wat kan haar troosten? “Mensen van wie

moetingen die je helpen. Iemand tegenkomen

zijn. Ik ben altijd iemand geweest die iedereen

die al wat meegemaakt hebben - dat je het ner-

je het niet had verwacht. Mensen die er gewoon
ging helpen en heb altijd wel geweten dat dat
op een andere manier zou terugkeren. Goede
vrienden brachten me na mijn eerste operatie

wekenlang warm eten. Dat zorgt ervoor dat je
het vertrouwen in mensen niet verliest, dat je

hart warm blijft. Er zijn ook onverwachte ont-

onderweg en voelen - meestal zijn het mensen

gens over hoeft te hebben. Gewoon babbelen
en mekaar aankijken en zeggen: “Het kan toch
lekker zijn als de zon schijnt hé.” Meer hoef je

niet te zeggen, dan weet je genoeg. Wat die
ander ook meemaakt, een verlies of wat dan

Gewoon menselijkheid, niet aan mekaar voorbijlopen.”

Anne-Marie De Lust

Stafmedewerker FPZV

*Veronique en Lucas zijn fictieve namen.

ook. Zo’n contact kan heel veel deugd doen.
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Op spirituele wijze omgaan met pijn

Pijn is pijn en
op zich niet spiritueel.
kel is de neerslag van mijn persoonlijke ervaringen, binnen La Verna en daarbuiten.

Bestaat spirituele pijn?

anderen moet belasten?’ of ”Wat is de betekenis van mijn pijn?”

Ik maak ook niet graag onderscheid tussen de

verschillende vormen van pijn. Meestal werken

de verschillende vormen immers op elkaar in.
Als je fysiek lijdt, kan dat leiden tot emotionele
of psychische pijn. Omgekeerd ook: wie emoti-

zicht hebben volstond na een tijd niet meer.
Ik botste op dieperliggende vragen, emoties,

oneel of psychisch in de knoop ligt, heeft vaak
last van fysieke klachten. We zijn één: ons lichaam, onze emoties en ons denken beïnvloe-

den elkaar. Als je door een diep proces gaat,
ervaar je dat alles geraakt wordt: je handelen,
je voelen, je denken.

angsten, verlangens, onvolkomenheden die

Toen mijn broertje stierf aan wiegen-

kel een liefdevolle aanwezigheid een begin

mijn moeder gezien.

om een antwoord vroegen. Ik ontdekte dat envan antwoord kon geven. `

dood heb ik het immense verdriet van

La Verna

Op een spirituele manier
omgaan met pijn

van bewust hoe ondersteunend het is als men-

Je kan je ertegen verzetten, je ermee verzoe-

Na tien jaar praktijk werd ik er mij steeds meer

sen niet alleen met hun therapeute maar ook
met elkaar kunnen delen wat hen bezighoudt.
Dat is troostend, stimulerend en vooral: het

creëert verbondenheid. Verbondenheid is ont-

zettend belangrijk. Als je je opgenomen voelt

Pijn kan je op verschillende manieren beleven.
nen, kwaad zijn om wat je wordt aangedaan,
de pijn als een kans zien om te groeien ... Je

kan je afvragen wat de zin of de betekenis is
van wat je meemaakt.

in een dichte kring van mensen, krijg je meer

Ruimte geven aan de beleving is voor mij de

bevindt, of je krijgt meer kracht om een veran-

En dan gaat het zowel om ruimte geven aan

vrede met jezelf en met de situatie waarin je je
dering te bewerkstelligen. Daarom richtte ik in

2004 La Verna op: een beweging voor bewust-

zijn, inspiratie en verbondenheid. La Verna
organiseert tal van activiteiten zoals maandelijkse verdiepings- en ontmoetingsmomenten,

wandelingen, lezingen, workshops, inspiratiedagen, reizen …

Mijn visie op pijn zoals omschreven in dit artiTIJDSCHRIFT FPZV - 16

volgens mij spiritualiteit. Spiritueel omgaan

met pijn is dus geen wereldvreemde manier
van doen. Het is ruimte scheppen voor de beleving.

consumptie en genieten: “We leven maar één

zo moet lijden?” of ”Kan ik het wel aan dat ik

hun onderlinge communicatie en relaties. In-

ten en daar zonder oordeel naar kijken, dat is

psychische of relationele pijn is, kan wel spioverkomt mij dit?” of ”Heeft het leven zin als ik

meer inzicht in het innerlijk leven van mensen,

schillende stemmingen, gevoelens en gedach-

Pijn hoort bij het leven

rituele vragen oproepen. Vragen als ”Waarom

ging ik na mijn rechtenstudie op zoek naar

Erkennen wat er is. Ruimte geven aan de ver-

Pijn is pijn en op zich niet spiritueel. Gelijk

welke pijn, of het nu lichamelijke, emotionele,

Geboeid door wat mensen ten diepste beroert,

nen verbinden met anderen.

essentie van het ‘spiritueel omgaan met pijn’.

je eigen beleving van pijn en lijden als aan die
van anderen. Beide gaan trouwens hand in
hand. Wie zichzelf niet de ruimte geeft om de

eigen pijn te doorvoelen, zal anderen evenmin
die ruimte kunnen geven. Daarom is verbinding voelen met jezelf, doorvoelen wat er bij jezelf speelt, een noodzakelijke voorwaarde om

je op een onbevangen en vrije manier te kun-

We leven in een cultuur die erg gericht is op
keer!” Alsof we niets mogen missen. Keuzes

maken wordt steeds moeilijker. Het aanbod is
zo groot. Vaak kunnen we kiezen tussen meer-

dere opties en dat geeft grote onrust. Eenvoud
is geen maatschappelijk gedragen waarde
meer.

Komt daar nog een grote prestatiedruk bij. Hoe

groot de mogelijkheden en de kansen in deze
tijd ook zijn, vele mensen hebben stress. Op

het werk moet efficiënt worden gewerkt: voor
velen zijn de ‘efficiëntiedruk’ en de competi-

tie te zwaar. Zoveel wordt afgemeten aan het

resultaat. Een aantal mensen valt uit de boot.

Daardoor wordt de druk op wie overeind blijft

nog groter. Maatschappelijk zijn we in een
kramp terechtgekomen. Veel mensen zijn ver-

vreemd van hun natuur en zijn zich er niet eens
meer van bewust. Het is ‘normaal’.

In zo’n klimaat is het niet gemakkelijk om met
pijn om te gaan. Pijn wordt als hinderlijk ervaren, ze staat de genotscultuur en efficiënt en

prestatiegericht handelen in de weg. Daarom
moet ze zo gauw mogelijk worden weggewerkt

en wordt alles in het werk gesteld om weer aan
de slag te gaan en mee te draaien in de gewone wereld. Maar hier treedt de paradox in

werking: hoe meer we vechten tegen de pijn,

hoe meer die de kop opsteekt! Wie ervan wil
weglopen, wordt erdoor ingehaald. Zeker voor
langdurig of onoplosbaar lijden is het wegwerken van lijden en pijn nefast. Het zoekt dan

toch een uitweg, in piekeren, slapeloosheid,
snel geïrriteerd zijn, onverdraagzaamheid,
angst ...

Pijn en lijden horen bij het leven. Meer nog, wie

met pijn kan omgaan, kan pas ten volle leven.
Want leven en dood, licht en duister, het blijvende en het vergankelijke, vreugde en verdriet: ze horen bij elkaar.

Dat weten, dat de tegendelen samen horen, is

een belangrijk facet van spiritualiteit. Lijden en

ning geven: twijfel en verdriet, kwaadheid en

haar opstandigheid te erkennen. Hoe-

te leven, kan de andere kant niet echt ontmoe-

heid en betekenisgeving. Het betekent dat je

sterven. Dáár wou ik zo graag toe bij-

geluk horen samen. Wie de ene kant niet durft
ten. Wie geen lijden toelaat, zal geen echte

vreugde kennen. En wie geen vreugde toelaat,
zal het lijden moeilijk kunnen dragen.

Mijn vader stierf een plotse dood op
zijn 49ste. Ik was toen 19. Op zijn begrafenis voelde ik verdriet, maar ook
vreugde. Ik ontmoette er mijn vader. De

vele getuigenissen, de warme woor-

den van de vrienden, de viering en de
rituelen, alles droeg ertoe bij mijn va-

der aanwezig te stellen. Zijn kern kwam
naar boven, wie hij in essentie was. Dat
troostte.

Bestaansrecht geven aan je pijn

Dat lijkt simpel maar in werkelijkheid vinden we

vaak vele manieren om de pijn te ontkennen

opstandigheid, controle en onmacht, zinlooshet proces dat zich in een mens afspeelt, volgt.

Hoe paradoxaal ook: als je erkent wat zich in

jezelf of in een ander mens afspeelt, komt er

ont-spanning en rust, ook al is dat het meest
verdrietige, duistere of wanhopige.

In mijn werk als therapeute ben ik vaak de gids

die luistert en dieper afdaalt in wat zich bin-

nenin afspeelt. Als dat er mag zijn en wordt
erkend, krijgt een mens hoop en ‘leven’. Erken-

ning krijgen is voor een mens even belangrijk

zeer verlangde ik dat ze in vrede zou

dragen. Mijn grote les is geweest mijn

eigen verlangen en mijn eigen idee

over wat ‘een goede dood’ is, opzij te

zetten. Pas dan kon ik haar helemaal
‘laten zijn’.

Nadat ze gestorven was, bleef ik de

hele nacht bij haar. Dat was een geschenk. In stilte, liefde en aandacht
aanwezig zijn bij haar dode lichaam.

als zuurstof voor het bloed. Als de pijn erkend

La Verna: gezien worden

is zoveel helender dan uitstijgen boven jezelf,

Weten dat er mensen zijn in wier ogen je mag

wordt, kan een mens landen in zichzelf. Dat
dan jezelf overwinnen.

Zolang pijn niet erkend wordt, blijf je met een
innerlijk vraagteken zitten. Dan blijft er onzekerheid en onrust in jezelf.

Het helpt als je pijn gezien wordt door anderen.
zijn wie je bent, kan je helen. Als zo iemand er
niet is, kan je niet echt thuiskomen, niet in jezelf

en niet in de wereld. Als er ogen zijn die je zien,
graag zien, dan kom je thuis.

of te lijf te gaan. We gaan onze aandacht rich-

Een moeder heeft schuldgevoelens

In La Verna oefenen we om zonder oordeel te

te zijn en met wilskracht de pijn te overwinnen.

aan drugs. Ze vertelt hoe ze hem heeft

de ander. Daar lukt het vaak gemakkelijker dan

ten op de behandeling. Of we proberen sterk
Of we hopen dat het gauw voorbij zal zijn. Of
we zoeken afleidingen. Of we geven onszelf of
anderen de schuld.

Zeven jaar geleden. December. De
eerste sneeuw. Ik voelde me blij als
een kind en haalde mijn langlauflatten boven. De straten lagen wit en no-

digden uit. Ik viel recht op mijn rug en
brak een ruggenwervel. Elke beweging

deed pijn. Ik was kwaad op mijzelf:

hoe kon ik zo stom zijn te langlaufen
op straat? Na de schuldgevoelens
kwam er aanvaarding. Er is gebeurd

omdat haar zoon al jaren verslaafd is

tekortgedaan tijdens zijn kinder- en
jeugdjaren. Ze was bezig met zichzelf en haar scheiding, en had onvoldoende aandacht voor haar zoon, die

heel gevoelig was. Ze was zelf een

miskend kind. Haar ouders hadden

mij hoeveel mensen moeten omgaan
met chronische pijn. Ik kon een klein
stukje van hun leed voelen. Het deed

mij dieper beseffen hoe dankbaar ik
mag zijn als ik geen pijn heb. En hoe
dat niet evident is.

Spiritueel omgaan met pijn betekent dat we alle

gevoelens en daden die de pijn oproept erken-

luisterd worden. La Verna creëert een vrije
ruimte waarbinnen je kan delen wat in je leeft.

moet zijn. Perfectionisme en je van je mooie

Doordat ze dit alles mocht uitspreken,

zonder angst beoordeeld te worden,
en zonder dat haar schuldgevoel werd
weggepraat, kreeg ze rust.

je concepten over hoe het zou moeten zijn, wat

het vaak niet overgaat. Ik realiseerde

groter dat je onbevangen kan luisteren en be-

haar zoon tekortdeed.

voelsleven, dus besefte ze niet dat ze

vriendelijk voor mezelf, gaf mezelf de
de vele mensen die pijn lijden, bij wie

geen geschiedenis met elkaar hebt, is de kans

De grondhouding van La Verna heeft te ma-

Om ruimte te kunnen geven aan de weg van de

tijd. Ik verbond mij ook met de pijn van

in persoonlijke, emotionele relaties. Doordat je

geen aandacht gehad voor haar ge-

wat is gebeurd. Geef je eraan over.

Ik ademde liefdevol naar de pijn, was

luisteren en open te staan voor de beleving van

ander, is het belangrijk dat je jezelf bevrijdt van
in jouw ogen ideaal of beter zou zijn. Het betekent dat je de controle kan loslaten en je kan

overgeven aan de onvoorspelbaarheid van het
leven. Dat je kan zeggen: ”Het is wat het is.”

Het betekent dat je de dualiteit van goed en
kwaad overstijgt.

Mijn goede vriendin Lieve kreeg een

ken met de intentie dat een mens niet volmaakt

kanten tonen, vertegenwoordigen maar één
kant van het leven. Ze zetten je vast in doelen
en controle, alsof het leven maakbaar is.

Er is zoveel dat het leven maakt tot wat het is.
Geluk hangt voor een groot deel af van je houding en minder van de omstandigheden. De

ontmoeting met geestesgenoten kan je helpen
beseffen dat je de controle mag loslaten. Als je

het leven kan laten stromen, als je ruimte kan

geven aan wat op je pad komt, als je tegenslag

en pijn even goed kan omarmen als deel van
het leven, wordt een mens in plaats van volmaakt, volledig.

hersentumor toen ze 41 was. Ze was

Kristin Vanschoubroek

ten. Ze had drie jonge kinderen en wou

Voor meer informatie: www.laverna.be

opstandig, wou het leven niet loslabij hen blijven. Ik vond het moeilijk om

Voorzitter La Verna
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Euthanasie ook voor ondraaglijk mentaal lijden?

2. Mentaal lijden
In de Belgische euthanasiewetgeving is er

sprake van ‘fysiek’ en ‘psychisch’ lijden maar
niet van ‘mentaal’ lijden. Wat precies onder
fysiek en psychisch lijden valt, wordt niet beschreven, wel dat het diagnosticeerbaar moet

zijn. Daarom zullen we in dit artikel ‘fysiek lijden’
als overkoepelende term voor diagnosticeer-

bare fysieke pijn en lichamelijk ongemak (bv.
nausea, constipatie …) gebruiken. Met de term

‘psychisch lijden’ verwijzen we naar het lijden
dat het resultaat is van een diagnosticeerbare

© Liesbet Peremans

De Belgische euthanasiewet geldt
vandaag voor ondraaglijk fysiek en psychisch lijden bij meerderjarigen en voor
ondraaglijk fysiek lijden bij competente
minderjarige patiënten met een geringe
levensverwachting. De vraag die we in dit
artikel behandelen, is of euthanasie ook
mogelijk moet worden gemaakt voor ondraaglijk ‘mentaal lijden’, d.i. lijden zonder
diagnosticeerbare fysieke of psychische
oorzaak.

Inleiding

Wat bedoelen we met mentaal lijden en hoe

verhoudt het zich tot fysiek en psychisch lijden? In de literatuur verwijst een breed arse-

naal aan termen en concepten naar mentaal
lijden maar is er geen consensus over hoe

deze begrippen best worden gedefinieerd of
gebruikt. Voorbeelden zijn ‘psychological pain’

(Mee et al. 2006), ‘psychogenic pain’ (Joffe &
Sandler 1967), ‘existential suffering’ (Kissane

2012), ‘psycho-existential suffering’ (Murata
& Morita 2006) en ‘social suffering’ (Bourdieu

1999). In het eerste deel van dit artikel gaan
we dieper in op mentaal lijden: waarom spreken we van ‘lijden’ eerder dan van ‘pijn’, wat

verstaan we precies onder de term ‘mentaal lijden’ en kan euthanasie er vanuit ethisch oog-

punt een antwoord op zijn? In het tweede deel
geven we enkele redenen tot voorzichtigheid.

1. Mentaal lijden
1. Pijn of lijden?
De conceptuele lijn tussen pijn en lijden is
vaak flinterdun aangezien beide termen overlappende en gelijkaardige betekenissen heb-
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ben. Van Dale bijvoorbeeld, definieert pijn als
“lichamelijk lijden”, maar in een andere betekenis ook als “(psychische) smart”. Lijden wordt

dan weer gedefinieerd als “in ellende verkeren,

smart ondervinden”. Op basis van deze defi-

nities is het moeilijk het precieze onderscheid
tussen de twee termen te bepalen: in beide gevallen gaat het om een ervaring die zeer moeilijk te vatten of te beschrijven is. Soms worden

pijn en lijden omschreven als een onprettige

ervaring of als een sensatie die we willen vermijden. Dat is echter problematisch aangezien

we sommige ervaringen die onprettig zijn, niet
zouden bestempelen als pijn of lijden. Jeuk

voelen is daarvan een voorbeeld. Tegelijkertijd

psychologische of psychiatrische aandoening,

bv. een klinische depressie. ‘Mentaal lijden’,
ten slotte, gebruiken we om te refereren aan

lijden dat een andere oorzaak kent dan enige
diagnosticeerbare fysieke of psychische aan-

doening of ziekte. We spreken over ‘mentaal’
lijden omdat andere termen, zoals ‘psychogeen’ lijden, gemakkelijk zouden kunnen wor-

den verward met wat wij als ‘psychisch’ lijden
bestempeld hebben.

Zoals wij de term ‘mentaal lijden’ begrijpen,
omvat dit verschillende types van lijden, waar-

onder bijvoorbeeld emotioneel, existentieel en
spiritueel lijden. Toegegeven, de verschillen
tussen psychisch, fysiek en mentaal lijden zijn
deels artificieel aangezien lijden zelden enkel

zijn er sensaties waarvan we willen dat ze op-

fysiek of enkel psychisch of enkel mentaal is.

gekieteld worden.

om deze onderscheiden te maken om op een

houden maar die we niet als pijn labelen, zoals

Omdat we ons terdege bewust zijn van de

verwarring die de begrippen ‘pijn’ en ‘lijden’
kunnen oproepen en we in dit artikel zoveel
mogelijk helderheid willen creëren, zullen we
ze afbakenen volgens de gangbare
criteria in ons taalgebruik. De term
pijn linken we daarbij aan een fysieke

A

ervaring terwijl we lijden opvatten als
een breder en meer samengesteld

fenomeen dat, onder andere, fysieke, morele en emotionele dimen-

B

sies omvat.

Mensen die pijn ervaren kunnen ook

lijden, terwijl mensen die lijden ook
pijn kunnen ervaren, maar in beide
gevallen is dat niet noodzakelijkerwijze het geval. In dit artikel zullen

we de term ‘lijden’ in brede zin op-

vatten. Vandaar dat we wensen te
spreken van mentaal lijden, eerder
dan van mentale pijn.

C

We geloven echter dat het toch nuttig kan zijn
heldere manier een aantal ethische vragen te

kunnen beantwoorden. De drie concepten die
wij gebruiken, kunnen als volgt schematisch
worden weergegeven:

Fysiek lijden

Fysiek lijden (pijn en/of lichame-

melijk ongemak)

diagnosticeerbare lichamelijke

Psychisch

Lijden veroorzaakt door diag-

(pijn en/of licha- lijk ongemak) veroorzaakt door

lijden

Mentaal
lijden

toestand of aandoening
nosticeerbare

psychologische

toestand of aandoening

(omvat o.a. emotioneel, existentieel, en spiritueel lijden)

Lijden dat niet wordt veroorzaakt door een diagnosticeer-

bare fysieke of psychologische
toestand of aandoening

Uiteraard heeft het gebruik van de term ‘men-

concepten zou dat betekenen dat die persoon

aan dat, ondanks het feit dat de wilsbekwaam-

dat het zou kunnen suggereren dat dergelijk

gezien een depressie een diagnosticeerbare

teerd kan zijn, dat niet noodzakelijkerwijze

taal lijden’ ook een belangrijk nadeel, namelijk

lijden niets te maken heeft met het lichaam en
dat het allemaal ‘in het hoofd zit’. Daarom wil-

len we duidelijk maken dat de termen ‘fysiek’,
‘psychisch’ en ‘mentaal’ verwijzen naar de oorzaak van het lijden eerder dan naar de aard of

ervaring van het lijden. Dat neemt dus niet weg

dat de mogelijkheid bestaat dat ‘mentaal lijden’

wel degelijk een impact heeft op het lichaam,
mogelijk zelfs een impact die meetbaar is (bij-

voorbeeld via fMRI), ook in afwezigheid van
een fysieke oorzaak. Sommige studies lijken
aan te geven dat wanneer mensen emotioneel

lijden (bijvoorbeeld wanneer ze rouwen), die
regio’s in het brein worden geactiveerd die ook

actief worden wanneer mensen fysiek lijden ervaren (Gündel et al. 2003, Mee et al. 2006).

in feite psychisch lijdt – en niet mentaal – aanaandoening is.

Zoals eerder gesteld, kan iemand op basis van

een gediagnosticeerd psychisch lijden een

verzoek tot euthanasie indienen. Maar aange-

zien een depressie iemands wilsbekwaamheid
negatief kan beïnvloeden, kan ze ook als reden worden ingeroepen om de wilsbekwaam-

heid – en dus autonomie - in twijfel te trekken
van de persoon die zegt levensmoe te zijn. Volgens de Belgische en Nederlandse wetgeving
vormt een twijfelachtige wilsbekwaamheid een
gegronde reden om euthanasie te weigeren.

Om het nog wat ingewikkelder te maken: hoewel zelfmoordneigingen geassocieerd worden

met depressie, zijn ze op zich geen bewijs van
wilsonbekwaamheid. Dat werd bijvoorbeeld
erkend door de Nederlandse Vereniging voor-

3. Kan mentaal lijden worden ingeroepen voor een euthanasievraag?

Psychiatrie in een richtlijn over het omgaan met

Men kan zich eerst en vooral afvragen of men-

tiënt met een psychische aandoening:

een verzoek tot hulp bij zelfdoding van een pa-

lijden;

Suïcidaliteit is niet per definitie een psychopathologisch verschijnsel. Volgens de commissie is het mogelijk dat in uitzonderlijke gevallen
een verzoek om hulp bij zelfdoding, geuit door
een psychiatrische patiënt, het resultaat is van
een zorgvuldig afwegingsproces. Hoewel veel
van de door psychiatrische patiënten geuite
doodswensen een tijdelijk en daarmee voorbijgaand karakter hebben, gaat de commissie
ervan uit dat in sommige gevallen een doodswens een duurzaam karakter kan krijgen en
uiteindelijk aanwezig blijft. (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 2009)

ceerbaarheid van de aandoening; en

ter geen onderliggende depressie of psychi-

taal lijden zoals hierboven gedefinieerd vaak

voorkomt. Afgezien daarvan rijst de vraag of
ook mentaal lijden een gerechtvaardigde indicatie voor euthanasie zou kunnen vormen en
zo ja, waarom. We zullen in het licht van die
vraag vier argumenten onderscheiden en de

validiteit van elk argument onder de loep nemen:

a. argumenten betreffende de wilsbekwaam-

heid van personen met mentaal lijden die
om euthanasie verzoeken;

b. argumenten in verband met de aard van het
c. argumenten over de al dan niet diagnosti-

Als er bij de persoon met mentaal lijden ech-

d. argumenten betreffende de (on)geneeslijk-

sche aandoening kan worden vastgesteld, is

heid van de aandoening.

a. Wilsbekwaamheid
Wanneer een persoon beweert mentaal lijden te ervaren, bijvoorbeeld door verlies van

waardigheid of levensmoeheid, zijn er twee
mogelijkheden. Ofwel is er inderdaad geen
diagnosticeerbare fysieke of psychische aandoening, ofwel lijdt de persoon als gevolg van

een (nog) niet-gediagnosticeerde psychische

aandoening. In dat laatste geval zou bv. een

klinische depressie het onderliggende probleem kunnen zijn. Volgens ons gebruik van de

er evenmin reden om onmiddellijk zijn wilsbe-

kwaamheid in twijfel te trekken. Het is immers

een erkend juridisch en ethisch principe dat
men wilsbekwaam is tot het tegendeel bewezen is.

De wilsbekwaamheid van personen met men-

taal lijden is, voor zover wij weten, nog niet
onderzocht. Onderzoek dat werd verricht bij

patiënten die lijden aan gediagnosticeerde
psychiatrische aandoeningen toont aan dat ze

in staat zijn betrouwbare oordelen te vormen
over hun persoonlijke levenskwaliteit (Baumstarck et al. 2013). Het onderzoek toont voorts

heid van deze personen soms gecompromit-

altijd het geval is (Grisso & Appelbaum 1995).
Zonder bijkomende indicaties kan men aannemen dat de resultaten voor mensen die men-

taal (eerder dan psychisch) lijden ervaren, niet
significant zullen verschillen.

Bovendien is wilsbekwaamheid taak-specifiek.

Of een persoon al dan niet wilsbekwaam is,
moet geval per geval bekeken worden. Iemand
kan bekwaam zijn om bepaalde beslissingen

te nemen en terzelfdertijd niet bekwaam zijn
om andere beslissingen te nemen. Er lijkt dus

geen gegronde reden om ervan uit te gaan dat
personen die mentaal lijden automatisch wilsonbekwaam of minder wilsbekwaam zijn. Ui-

teraard zijn de gevolgen van een keuze voor

euthanasie ernstiger en verregaander dan de
gevolgen van een keuze voor, bijvoorbeeld, ki-

nesitherapeutische oefeningen, waardoor een
strengere eis tot wilsbekwaamheid van toe-

passing moet zijn in het eerstgenoemde geval.

Ook al kan men zich evenwel de vraag stellen
of personen met ernstig mentaal lijden ooit aan

deze strenge eis kunnen voldoen, dit rechtvaardigt nog steeds geen automatische con-

clusie tot 1wilsonbekwaamheid.

Men kan verder nog argumenteren dat, hoewel personen met enkel mentaal lijden wilsbe-

kwaam kunnen zijn, artsen niet gekwalificeerd
zijn om de wilsbekwaamheid van zo’n personen te beoordelen. Het tegenargument van

sommigen op die stelling luidt echter dat artsen voortdurend wilsbekwaamheid beoordelen en dus niet enkel in levenseindecontexten

(Appelbaum 2007). Wanneer patiënten bijvoorbeeld levensverlengende behandelingen

weigeren of om continue sedatie aan het levenseinde verzoeken, worden weinig vragen

gesteld bij het vermogen van artsen om hun

wilsbekwaamheid te beoordelen. Bovendien
wijst onderzoek uit België en Nederland uit

dat patiënten die om euthanasie verzoeken,

dat vaak doen om existentiële redenen, zoals
verlies van waardigheid of angst voor toekomstig lijden, eerder dan omwille van fysieke pijn
(zie bv. Rietjens et al. 2006; Chambaere et al.

1Natuurlijk zou men kunnen argumenteren dat niemand ooit voldoende wilsbekwaam kan worden geacht om euthanasie te vragen, maar een dergelijk
standpunt maakt geen onderscheid tussen mentaal lijden enerzijds en fysiek
of psychisch lijden anderzijds. Vandaar dat we er hier niet verder op ingaan.
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2010). In dergelijke gevallen mag een arts wel

sche dimensie van lijden, namelijk of mentaal

tiënt, en daarom vinden sommigen het proble-

of psychisch lijden. Dezelfde vraag kan ander-

oordelen over de wilsbekwaamheid van de pamatisch om te stellen dat dezelfde arts plots

incompetent zou zijn wanneer het gaat om

enkel mentaal lijden en een fysieke aandoening dus afwezig is. Bovendien zijn reeds verschillende instrumenten ontwikkeld die het

artsen mogelijk moeten maken om op een ob-

lijden fysiologisch gezien verschilt van fysisch

Psychologische dimensie

geherformuleerd worden als: “Wordt mentaal

staan tussen fysieke pijn en mentaal lijden,

mensie van lijden. In dat laatste geval kan ze

Terwijl er dus enkele duidelijke verschillen be-

lijden anders ervaren dan fysiek of psychisch

is de scheidingslijn tussen psychisch lijden

lijden?”.

Fysiologische dimensie

Indien we wensen dat het medisch-ethisch

sie is voornamelijk relevant voor medische

delen (Lamont et al. 2013).

De vraag betreffende de fysiologische dimen-

principe van autonomie enige inhoud heeft,

onderzoekers. Er is reeds veel onderzoek ge-

heid ook het recht inhoudt om slechte keuzes

te maken. De wilsbekwaamheid van een persoon kan niet in twijfel worden getrokken enkel

en alleen omdat we het oneens zijn met diens
keuze. Dit is echter geen pleidooi voor totale
autonomie voor patiënten. Men zou nog steeds

kunnen argumenteren dat, ook wanneer een

wilsbekwame patiënt erom verzoekt, euthanasie onwenselijk is omdat dit, bijvoorbeeld,

verregaande nefaste implicaties heeft voor

de samenleving. Maar dan is het omwille van
deze implicaties dat euthanasie niet gerecht-

vaardigd is en niet omwille van een gebrek aan
wilsbekwaamheid van de persoon die het verzoek uit.

b. De aard van het lijden
Een tweede mogelijk argument voor het maken
van een onderscheid tussen mentaal lijden
en andere vormen van lijden, betreft de aard

van het lijden. Men zou de vraag kunnen stellen of fysiek en psychisch lijden ten gevolge

van een diagnosticeerbare aandoening anders
van aard zijn dan mentaal lijden. Deze vraag is
ietwat misleidend omdat ze op twee verschillende manieren kan worden opgevat. Het is

sinds lang algemeen aanvaard dat lijden uit
zowel een fysiologisch aspect (bijvoorbeeld

de stimulatie van bepaalde zenuwen of de

activering van bepaalde hersengebieden) als
een psychologisch aspect (de eigenlijke subjectieve ervaring van pijn) kan bestaan (Merskey & Spear 1967). Het is dus belangrijk deze
twee dimensies van lijden duidelijk van elkaar
te onderscheiden. De vraag of mentaal lijden

verschilt van fysiek en psychologisch lijden
kan op twee manieren worden opgevat. Ze kan

enerzijds betrekking hebben op de fysiologi-
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medische interventies.

zijds ook verwijzen naar de psychologische di-

jectievere wijze over wilsbekwaamheid te oor-

moeten we aanvaarden dat wilsbekwaam-

de andere kant, kan niet worden behandeld via

beurd in dit domein en er lijken inderdaad enkele verschillen te bestaan tussen fysieke pijn

aan de ene kant en mentaal lijden aan de andere.

Om te beginnen kan mentaal lijden niet in termen van weefselschade worden beschreven,
wat volgens de International Association for the

Study of Pain een voorwaarde is om van ‘pijn’
te kunnen spreken (Merskey & Bogduk 1994;
p. 210). 2

Een ander relevant verschil is dat fysieke pijn
een van de meest voorkomende symptomen
is van een onderliggende ziekte en kan worden aangepakt door die onderliggende ziekte

te behandelen en/of voor pijnverlichting te zorgen. Bij mentaal lijden echter is het aanwezige

lijden geen symptoom van een onderliggend

probleem maar in feite het probleem zelf (zie
ook Cholbi 2013).

Fysiek lijden valt bovendien (tot op zekere

hoogte) te behandelen via geneeskundige interventies zoals analgetica en sedativa. Het behandelen van dit soort lijden vergt dus zonder

enige twijfel medische expertise, en de medische wereld wordt beter en beter in het behandelen en controleren van pijn, hoewel nog veel
pijn onbehandeld blijft (Brennan et al. 2007).

Inzicht in de fysiologische aspecten van pijn is

toegenomen en heeft geleid tot het ontwerpen
van bepaalde technieken om de aanwezigheid
en intensiteit van pijn te meten, zonder daarbij

enkel te vertrouwen op rapportage door de patiënt. Dat kan, bijvoorbeeld, via het gebruik van
fMRI (Wager et al. 2013). Mentaal lijden, aan

2 Het is belangrijk te vermelden dat de IASP-definitie van pijn voorwerp is van
discussie aangezien het twijfelachting is of zelfs alle vormen van fysieke pijn
kunnen worden beschreven in termen van weefselschade. We zullen echter niet
ingaan op dit debat.

en mentaal lijden vaak een stuk dunner. Psychisch lijden kan, net zoals mentaal lijden,

vaak niet beschreven worden in termen van

weefselschade en kwalificeert dan evenmin

als ‘pijn’ volgens de IASP-definitie. Psychisch

lijden is bovendien ook niet altijd te behandelen via medische interventies, zoals bv. analgetica en sedativa.

Ondanks het feit dat de fysiologie van lijden

ronduit fascinerend is, zijn we voor onze ethische analyse voornamelijk geïnteresseerd in

de psychologische aspecten van lijden. Onvoldoende rekening houden met het verschil

tussen deze twee dimensies kan misleidend

werken. Wanneer we kijken naar de ervaring
van lijden, zijn er net redenen om te stellen dat
mentaal lijden niet verschilt van fysiek of psychologisch lijden. Eerst en vooral is alle lijden,

tot op zekere hoogte, mentaal, aangezien er
steeds bewuste ervaring mee gemoeid is. Het

grote verschil tussen mentaal lijden en fysiek
of psychisch lijden is niet waar het lijden wordt

verwerkt (want dat is in de drie gevallen hetzelfde), maar wel waar het lijden zijn oorsprong

vindt. Plaats van oorsprong kan echter worden
beschouwd als een moreel irrelevant criterium.
Bovendien gaan fysiek, psychisch en mentaal
lijden vaak hand in hand aangezien patiënten

die fysiek of psychisch lijden ook vaak mentaal
lijden ervaren, bv. existentiële onrust.

Zoals reeds vermeld, stellen de Belgische en

Nederlandse wetgeving dat euthanasie enkel
kan worden overwogen voor lijden dat als on-

draaglijk wordt bestempeld. Hiermee refereren

deze wetten duidelijk aan de psychologische
dimensie van lijden, omdat ondraaglijkheid

vanzelfsprekend niet kan worden vastgesteld
op basis van fysiologische gegevens.

Het wordt ook meer en meer aanvaard dat de
geneeskunde zich niet enkel mag richten op

pijn, maar zich moet richten op lijden in de
brede zin van het woord. Dat is voornamelijk
het geval in de palliatieve zorg. De oprichtster

van de moderne palliatieve zorg, Cicely Saunders, introduceerde het concept ‘totale pijn’ of

taal lijden op dit vlak veel minder duidelijk. Het

delayed response or no response […].
It is impossible to predict which patients
will undergo spontaneous remission and
when this will happen. These uncertainties
are far more pronounced in psychiatric
practice than in medical practice, to the
extent that it is essentially impossible to
describe any psychiatric illness as incurable. (Kelly and McLoughlin 2002, p. 279)

doeningen te diagnosticeren is het Diagnos-

over mentaal lijden, en dat zou dan kunnen

‘total pain’ (Saunders 1964) dat ze definieerde

jectief blijft. We moeten ons er echter van be-

vat, maar ook mentale onrust en sociale en

spirituele problemen (Saunders 2001, p. 430).

aandoening is en niet het lijden. Fysiek lijden
is, net zoals mentaal lijden, niet objectief te di-

sinds een paar decennia meer en meer aan-

Bovendien, terwijl fysieke aandoeningen dan

als pijn die niet enkel fysieke symptomen om-

Een recente review toont dat existentieel lijden
dacht geniet binnen de palliatieve zorg (Bos-

ton et al. 2011). Het lijkt daarom enigszins
misleidend om te stellen dat mentaal lijden

geen plaats kan hebben in de geneeskunde

wust zijn dat wat gediagnosticeerd wordt, de

agnosticeren.

misschien wel objectief vast te stellen zijn,
zijn de verschillen tussen psychisch en menmeest gebruikte middel om psychische aan-

Hetzelfde zou mogelijk kunnen worden gezegd

dat verschillende soorten lijden niet radicaal

tic and Statistical Manual of Mental Disorders

gelden als argument tegen mentaal lijden als

sies van een enkele ‘total pain’.

boek is reeds uitvoerig bekritiseerd omdat het,

aangezien de palliatieve zorg net benadrukt
anders zijn, maar eerder verschillende dimen-

c. Diagnosticeerbaarheid
Men zou kunnen stellen dat de geneeskunde

zich bezighoudt met het genezen van ziekten
en medische aandoeningen. Aangezien bij

mentaal lijden, zoals door ons gedefinieerd,
geen diagnosticeerbare aandoening aanwe-

zig is, zou men kunnen argumenteren dat dit
lijden daarom buiten de geneeskunde valt. Patiënten die dit soort lijden ervaren en om eu-

thanasie verzoeken zijn, volgens dit argument,
niet zozeer gebaat bij een medische oplossing

voor hun probleem, maar moeten hulp krijgen
van andere professionals (bv. een sociaal as-

sistent, een psycholoog of een aalmoezenier).

Volgens sommigen resulteert het uitbreiden

van wat binnen het medische domein valt in
een overdreven medicalisering (Szasz 2007).

We zullen verderop terugkomen op deze
kwestie.

Men kan zich echter verschillende vragen stel-

len bij dit argument. Ten eerste kan men zich

afvragen of het beeld van de arts als ‘genezer’

wel steek houdt. Het is duidelijk dat, hoewel

de moderne geneeskunde zich voor een groot
deel op genezen richt, ze zich bv. ook met

totaal andere zaken bezighoudt, zoals preven-

tieve geneeskunde, esthetische geneeskunde

(American Psychiatric Association 2013). Dat
ondanks zijn schijn van objectiviteit, toch veel
ruimte laat voor subjectiviteit en interpreta-

tie (Greenberg 2013), o.a. wegens de uiterst

vage diagnostische criteria voor bepaalde
aandoeningen. Desalniettemin blijft diagnos-

ticeerbaarheid een belangrijk criterium voor
de Belgische euthanasiewet. Alleen iemand
die aan een gediagnosticeerde aandoening

lijdt, kan euthanasie aanvragen en eventueel

krijgen (mits aan alle wettelijke voorwaarden
voldaan is). En dus niet wie geen aandoening
heeft. De Belgische wet gaat er dus vanuit dat
psychisch lijden in bepaalde relevante aspecten verschilt van mentaal lijden (volgens ons

gebruik van de concepten). De Belgische wet

verklaart echter niet op welke gronden zij dit
verschil fundeert.

Tot slot is het met betrekking tot de kwestie

van verschillen in diagnosticeerbaarheid ook
belangrijk op te merken dat men zich vragen
kan stellen bij de relevantie van diagnosticeer-

baarheid als ethisch criterium (om te oordelen
of men al dan niet euthanasie kan krijgen). Er

zou geargumenteerd kunnen worden dat een
diagnose niet meer is dan een label, en dat de

aanwezigheid van dat label iemands lijden erger noch reëler maakt.

en het optimaliseren van sportprestaties. Aan-

d. (On)geneeslijkheid

nezen’ kan worden geclassificeerd, betekent

sie voor mentaal lijden omdat ze argumenteren

tonen dat een bepaalde interventie niet als ‘ge-

Sommige commentatoren verwerpen euthana-

dus niet automatisch dat ze geen deel kan uit-

dat het onmogelijk vast te stellen is of het lij-

maken van de geneeskunde.

Ten tweede kunnen medische aandoeningen
vaak objectief worden gediagnosticeerd door

middel van bv. klinische observatie, medische
beeldvorming, bloedonderzoeken enz., terwijl

het beoordelen van mentaal lijden louter sub-

den inderdaad ongeneeslijk is. Met betrekking

tot psychisch lijden stellen Kelly & McLoughlin
(2002) dat:

In the case of an individual patient, it remains extremely difficult to predict whether
therapy will produce an early response, a

aanvaardbare indicatie voor euthanasie. Voor

fysieke aandoeningen zal het vaak gemakkelij-

ker zijn om te bepalen wanneer zij ongeneeslijk
zijn, ofwel omdat alle behandelopties uitgeput
zijn, ofwel omdat de prognose van een patiënt

zo slecht is dat een nieuwe behandeling onvoldoende tijd zou hebben om effectief te werken.

Voor psychisch lijden is er meestal een veel
breder arsenaal aan behandelingen beschik-

baar en kan bovendien, zoals opgemerkt door
Kelly & McLouhglin, nooit met zekerheid wor-

den uitgesloten dat het lijden spontaan verlicht
wordt. Voor mentaal lijden is er niet eens een

aandoening om te behandelen; er is enkel lijden dat men kan proberen te verlichten of weg

te nemen. Aangezien bovendien personen met
enkel mentaal lijden meestal niet terminaal ziek

zijn en dus geen korte levensverwachting hebben (tenzij ze zeer oud zijn), neemt de kans op

spontane remissie toe. Soms kan bv. existentieel lijden aanvoelen alsof het nooit zal overgaan, terwijl dat niet zo hoeft te zijn.

Het is niet alleen moeilijk te voorspellen of men-

taal lijden ooit zal verdwijnen of verlichten, het
is bij niet-fysiek lijden ook moeilijker dan bij fy-

siek lijden te bepalen wat geldt als een suc-

cesvolle interventie. Een studie bij een aantal
experts over psychosociale interventies voor

existentieel lijden toonde aan dat verschillende
experts de effectiviteit van verschillende interventies vaak zeer verschillend beoordeelden

(Hirai et al. 2003). Wat iemand dus als een geslaagde interventie ziet, kan iemand anders als
een mislukking beschouwen.

Sommige commentatoren stellen verder dat
het toegankelijk maken van euthanasie en
geassisteerde zelfdoding voor personen met

mentaal lijden, het lijden van deze personen

kan vergroten (Kissane & Kelly 2000). Gewoon

nog maar deze mogelijkheden opperen zou
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door hen al kunnen worden opgevat als teken

dat mensen zelf het best kunnen oordelen over

ten worden opgevat als medische problemen

hen zou kunnen demoraliseren en hun lijden

ook andere principes die moeten afgewogen

lijden vaak wel degelijk als een medisch pro-

dat hun arts alle hoop heeft opgegeven, wat
enkel doen toenemen.

Dat zijn, uiteraard, ernstige bezorgdheden.
Wanneer genezing nog redelijkerwijze mogelijk is, lijken hulp en zorg meer gepast dan euthanasie of geassisteerde zelfdoding. Zoals

eerder opgemerkt, vereist de Belgische euthanasiewet dat er sprake is van een ongeneeslijke aandoening en van lijden dat niet kan

worden gelenigd. Het zou echter, volgens ons,

te ver gaan om te vereisen dat een arts volko-

men zeker is dat er geen kans meer bestaat
op genezing of significante verbetering, opdat
euthanasie gerechtvaardigd zou zijn. Zelfs bij
somatische aandoeningen zoals kanker kan er

nog altijd een waterkans bestaan dat een nieuw

wondergeneesmiddel gevonden wordt of dat
chemotherapie onverwacht toch aanslaat. Het

theoretische bestaan van deze kleine kansen

volstaat echter niet om een patiënt euthanasie
te weigeren. In dergelijke gevallen kunnen we

zeggen dat, hoewel de kans op genezing niet
0% is, ze toch aardig in de buurt komt.

2. Redenen tot voorzichtigheid

In de voorgaande secties bespraken we di-

verse mogelijke gronden om een verschil te
maken tussen lijden dat zijn oorsprong vindt

in diagnosticeerbare aandoeningen (zij het fysieke dan wel psychische aandoeningen) en
lijden zonder diagnosticeerbare oorzaak, i.e.

mentaal lijden. We concludeerden dat een
strikt onderscheid vaak moeilijk te maken en te
verdedigen is. Niettemin zijn er, volgens ons,

de waarde van hun eigen leven. Er zijn echter

worden tegenover autonomie, waaronder het

principe van proportionaliteit. Het betreft in dit
geval de vraag of de medische handeling in

verhouding staat tot het lijden. Het doden van
iemand (zelfs op diens verzoek) is misschien

wel de meest radicale handeling die een arts
kan stellen. Ze kan dus enkel worden gerechtvaardigd door argumenten of redenen die,

proportioneel gezien, voldoende gronden heb-

ben. Wij menen dat er in quasi alle gevallen
minder extreme manieren bestaan om oplossingen te vinden voor gevoelens van eenzaamheid, verlies van hoop en andere voorbeelden
van mentaal lijden.

Bovendien, zelfs indien euthanasie in sommige

zeer uitzonderlijke gevallen inderdaad een proportioneel antwoord zou kunnen zijn voor men-

taal lijden, menen we dat er gegronde redenen
zijn om als algemene regel te stellen dat eutha-

nasie niet gepast is bij personen met mentaal
lijden. Het is immers onduidelijk hoe een beleid waarin het toegelaten zou zijn euthanasie

te krijgen voor mentaal lijden, gecontroleerd
zou kunnen worden. De foutenmarge in gevallen van euthanasieverzoeken van personen
met mentaal lijden is bovendien groter dan bij

patiënten met fysieke of psychische aandoeningen. Euthanasie toestaan als antwoord op
mentaal lijden zou eveneens onze kijk op de

geneeskunde fundamenteel kunnen beïnvloe-

den, door een beeld te creëren van artsen als
louter ‘uitvoerders van patiëntenverzoeken’.

verschillende redenen om extreem voorzichtig

2. Betrokkenheid van artsen

mentaal lijden. We zullen twee volgens ons ui-

niet of personen die mentaal lijden ervaren een

te zijn wanneer het gaat over euthanasie voor

De centrale vraag die we ons hier stellen is

terst relevante redenen tot voorzichtigheid be-

recht hebben om te sterven, maar wel of het

spreken: ten eerste redenen met betrekking tot

proportionaliteit en ten tweede redenen met
betrekking tot de betrokkenheid van artsen.

1. Proportionaliteit
Autonomie is een van de belangrijkste principes in de medische ethiek. Indien mensen

die mentaal lijden ervaren wilsbekwaam geacht kunnen worden (wat vaak het geval is,

naar wij menen), dan geldt dit als een argument voor het toestaan van euthanasieverzoeken van deze personen. Vaak wordt gezegd
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aanvaardbaar zou zijn voor medische professionals om in te gaan op zo’n verzoek. Zelfs

indien de persoon bekwaam is om een euthanasieverzoek te formuleren en zijn lijden reëel

ondraaglijk is, kunnen er goede ethische redenen zijn om dergelijke verzoeken te weigeren.

Men zou kunnen argumenteren dat euthanasie
toestaan voor mentaal lijden de deur openzet

voor medicalisering in gebieden waarin dit geheel onwenselijk is. Sommige commentatoren

stellen zich zelfs openlijk de vraag of diagnosticeerbare psychische problemen wel moe-

(Szasz 2007, p.8). Wij menen dat psychisch

bleem beschouwd kan worden (bv. bepaalde

types van depressie), maar dat is iets heel anders dan mentaal lijden (bv. levensmoeheid

of verlies van hoop of zin in het leven) te beschouwen als een medische kwestie.

Vereenzaming en levensmoeheid zijn geen
medische problemen en we moeten ons dus in

alle eerlijkheid de vraag stellen waarom het de
taak van een arts zou moeten zijn om dergelijke
problemen op te lossen. We kunnen niet van

de medische wereld verwachten dat ze oplossingen vindt of aanlevert voor problemen die
niet medisch van aard zijn. Belangrijker nog is

dat, als we existentieel lijden als een medische

kwestie zouden gaan bestempelen, we het risico lopen voorbij te gaan aan de echte tragedie en ons niet de vraag te stellen waarom

deze mensen dit soort lijden ervaren. Vaak is
dergelijk lijden het resultaat van maatschappelijke onverschilligheid, die leidt tot isolatie

en vervreemding, die op hun beurt leiden tot

oprechte gevoelens van eenzaamheid, verla-

tenheid en nutteloosheid. Deze wijdverspreide

maatschappelijke problemen vragen dringend
om een maatschappelijk, economisch en politiek antwoord, geen medisch antwoord.

Misschien verdedigen sommige voorstanders

van euthanasie voor mentaal lijden dit niet als
een alternatief voor sociale, economische en

politieke initiatieven, maar eerder als een laatste toevlucht wanneer mentaal lijden niet meer
op een andere manier kan worden aangepakt.

Wij menen echter dat dit argument niet relevant

is in het huidige debat, aangezien in onze samenleving het aantal pogingen dat ondernomen wordt om sociale isolatie en vervreemding

aan te pakken en de middelen die daarvoor
worden uitgetrokken schromelijk onvoldoende

zijn. Ons huidig falen om deze maatschappe-

lijke problemen te verhelpen kan niet worden
ingeroepen als een argument om euthanasie
bij mentaal lijden te verdedigen.

Men zou als tegenargument kunnen stellen

dat artsen niet betrokken zouden moeten zijn
bij euthanasie voor mentaal lijden omdat het

een medisch probleem betreft, maar wel omdat artsen over de kennis beschikken die vereist is om een mensenleven snel en effectief en
waardig te beëindigen, en omdat zij bovendien

ook op gepaste wijze kunnen ingrijpen indien
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er iets misgaat. Wij menen echter dat dit op zijn

minst toch de indruk doet ontstaan dat men-

taal lijden wel degelijk een medische kwestie
is. Bovendien zou dit de arts herleiden tot een
louter instrument: iemand die enkel en alleen
aanwezig is omdat hij over de praktische vaar-

digheden beschikt om euthanasie op de meest
effectieve manier uit te voeren.

Het lijdt geen twijfel dat medische professionals een uiterst belangrijke rol te vervullen hebben in de detectie van niet-gediagnosticeerde

en soms behandelbare psychische aandoeningen. Onderzoek toont aan dat depressie bv.

vaak voorkomt, maar tevens vaak niet wordt

gediagnosticeerd (Mitchell et al. 2009). Hier
is echter de vraag aan de orde of euthanasie
kan worden toegestaan als antwoord op men-

taal lijden, i.e. lijden zonder diagnosticeerbare

aandoening. Hierbij medische professionals
betrekken zou volgens ons neerkomen op de
ergst denkbare medicalisering van socio-economische problemen.

Conclusie

Het is volgens ons problematisch om te stellen dat mentaal lijden totaal verschilt van fy-

siek en psychisch lijden. Mensen die mentaal
lijden kunnen wilsbekwaam zijn, hun lijden kan
ontegensprekelijk reëel en ondraaglijk zijn, en

in uitzonderlijke gevallen kan het als niet-lenigbaar bestempeld worden. In de praktijk is

het echter uiterst onwaarschijnlijk dat euthanasie ooit een proportioneel antwoord op men-

taal lijden zou kunnen bieden. Het toelaten van
euthanasie voor mentaal lijden zou bovendien
neerkomen op een onaanvaardbare medica-

lisering van socio-economische problemen.
Prof. dr. Sigrid Sterckx
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Boekennieuws

vatten wordt meegegeven. Daarvoor moet u

Het humaniseren van het lijden dus. Appelo

gedachten toe.

leven en werkelijkheid. Deze wereld en dit le-

echt het boek zelf lezen. Ik licht hier een aantal

Een eerste is die van de drie ‘soorten’ lijden.

Appelo beschrijft existentieel, essentieel en
(positief/negatief) verzadigd lijden. Deze opde-

lingen zijn helder en worden geïllustreerd met
casuïstiek, zodat het onderscheid concreet

Martin Appelo
Uitgeverij Boom, 2016, 140 pagina’s
ISBN 978 90 8953 942 7
‘Leren lijden’, wat een titel… Een heleboel vra-

gen komen bij me naar boven: waarom zou je
dat willen leren? Moeten we vol deemoed en

nederigheid het hoofd buigen voor wat ons
treft? Moeten we ‘dankbaar’ zijn en er ‘ster-

ker’ door worden? Enzovoort. Vragen heb ik

genoeg, oordelen blijkbaar ook. Dan maar het
boek ter hand nemen.

Voor Martin Appelo is het duidelijk: onze wes-

terse cultuur is erop gericht om het lijden weg
te werken. Mensen gaan tegen het lijden in,

ze gaan het gevecht aan of lopen ervan weg.
Soms kunnen deze strategieën werken, maar
veelal veroorzaken ze nieuwe problemen en

althans, ik heb ze nergens expliciet gelezen.

Zo is rouw niet eenduidig te plaatsen in één of

andere vorm van lijden. Rouw kan zich uiten

middenweg: ‘en…en’ dus.

De centrale vraag voor Appelo is of je met gedachten je lijden kan beïnvloeden.

De auteur bouwt zijn betoog mooi op, vertrek-

kend van een heldere definitie van wat lijden
is. Hij onderscheidt drie vormen van lijden,

schetst verschillende strategieën waarmee
mensen met hun lijden omgaan, beschrijft ver-

halen - over hoe het lijden ontstond, uit een

ver en minder ver verleden - en eindigt met vier
regels die mensen leren om te gaan met lijden.
Deze opsomming doet geen recht aan wat er

nog allemaal door Appelo aan theorie en handTIJDSCHRIFT FPZV - 24

en komt zo tot een andere omgang met lijden.

kenheid op en nabijheid bij de lijdende mens
zijn kwetsbaarheid en kwetsuren, met zijn ‘pijn’
aan het leven centraal. En dat is mooi. Ga maar
lezen …

in een verlangen naar wie/wat er niet meer is

(essentieel lijden) én kan zich tezelfdertijd uiten in een alomvattend gevoel van zinloosheid
(existentieel lijden). Appelo geeft wel aan dat

Kathleen Van Steenkiste
Vrijzinnig humanistisch consulent, huisvandeMens
Gent

er van de ene vorm van lijden naar de andere
kan worden overgegaan, door de aanwezig-

heid van bepaalde stimuli, door het werken
met metaforen en verhalen, door met een cliënt

‘gave’ (t.t.z. niet-gekwetste) levensterreinen te
verkennen enzovoort.

Wat zeker is: het onderscheiden van de verschillende vormen kan zorgverleners meer in-

zicht bieden in het lijden van hun cliënt, kan

de cliënt helpen zelf tot inzicht te komen, kan
aanleiding geven tot boeiende gedachtewisselingen …

Watts, Aaron Beck, existentialisten en stoïcij-

pleit niet voor een ‘of…of’-positie maar voor de

den uit het stoïcisme en boeddhisme aan toe

in de verf zetten. Appelo zet de mens met al

nen zijn? Appelo doet hierover geen uitspraak,

het lijden dat ze sowieso in hun leven zullen te-

en ideeën uit oosterse en westerse tradities. Hij

kenis aan geeft. Appelo voegt er nog leidra-

gen’ waarin meerdere vormen aanwezig kun-

Appelo’s pleidooi voor een andere omgang

genkomen. Hij grijpt daarvoor naar technieken

doel. Het is de mens die er zelf zin en bete-

Als derde en laatste gedachte wil ik de betrok-

bijkomend lijden. De auteur stelt voor om te ‘le-

ren’ lijden, om mensen te leren omgaan met

ven hebben op zich geen zin, hebben geen

wordt. Maar is die opdeling strikt of is er, zoals

in de wiskunde, ruimte voor ‘deelverzamelin-

Leren lijden

kiest ook voor een existentialistische visie op

met lijden is er een waarin hij westerse (Alan

nen) en oosterse (boeddhisme en de Dalai

Lama) inzichten en houdingen integreert. Hij
komt zo uit bij zijn vier ‘stoïcijnse/existentialis-

Hoe overleef ik mijn dood. Een boek
over lijden.

voor een echt humanistische weg. Een weg

Korine van Veldhuijsen
Uitgeverij Aspekt B.V., 2016, 248 pagina’s
ISBN 978 94 6153 930 4

individueel lijdende mens maar ook de ge-

Korine van Veldhuijsen is journaliste en ging,

daarvoor zijn de verwijzingen naar oude (al

ring met meditatie, het euthanasiedebat in Ne-

tische regels’ voor ‘effectief’ lijden.

Wat me hierbij treft is dat Appelo resoluut kiest
waarin de mens centraal staat, niet alleen de

schiedenis die de mensheid deelt. Illustratief
dan niet religieuze) en nieuwere (literaire) ver-

halen over lijden, die in begeleidingen gebruikt
kunnen worden. Handvatten door mensen zelf

gecreëerd, verzameld en neergeschreven, die
kunnen worden ingezet om mensen te helpen
het lijden dat hen overkomt, te plaatsen, te pro-

beren begrijpen, te proberen leefbaar maken.

vanuit haar filosofische achtergrond en ervaderland op een andere manier bekijken. Terwijl

deze discussie zich vooral richt op zelfbe-

schikking en waardig (mogen) sterven, wil van
Veldhuijsen ook de zingevingskant belichten.
De auteur stelt zinvolle en relevante vragen en

wil naar uiteenlopende overtuigingen luisteren

om de verschillende vragen, mogelijkheden

en tradities te verkennen. Ze zoekt daarbij naar

sievragen. Huisarts Ruben van Coevorden

verschillen.

Andel bijvoorbeeld hebben het over de psychi-

overeenkomsten in plaats van te strijden over
Het boek bundelt achttien interviews en telt

drie delen. In deel 1 vertellen vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwin-

gen over de (mogelijke) zin van lijden, leven en
sterven en hoe zij steun, troost of houvast kunnen vinden in hun geloof of overtuiging. Aan

het woord komen: een (opper)rabijn, een hin-

doeïstisch spiritueel leraar, een priester, een
imam, een boeddhistisch leraar en een vertegenwoordiger van het humanisme. Je kan je
vragen stellen bij de keuze om met deze zes

interviews het boek te openen. Het geeft meteen enig gewicht aan geloof en overtuiging en

zet een toon die mogelijk lezers doet afhaken.
Een toelichting van de schrijfster was hier niet
overbodig geweest. 		

In deel 2 komen zeven zorgprofessionals aan
het woord die werken met stervenden: een

arts/SCEN-opleider (SCEN staat voor Steun

en Consultatie bij Euthanasie in Nederland),
een voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven, een hoogleraar Kwaliteit van de

laatste levensfase en van sterven, een hospiceverpleegkundige,

een

boeddhistisch

trainer/spiritueel zorgverlener, een huisarts/
oud-SCEN-arts en tot slot een predikant en

geestelijk verzorger. De stem van een zieken-

huisverpleegkundige of thuisverpleegkundige
ontbreekt hier jammer genoeg.

In deel 3 krijgen we dan vijf portretten van

mensen die de dood in de ogen keken. Drie

mensen van verschillende leeftijden met een
ongeneeslijke kanker, een man met ALS en als

laatste in de rij een vrouw die dertig jaar geleden ovariumkanker kreeg, maar de ziekte over-

leefde en stilstaat bij hoe de ziekte haar leven
heeft veranderd. De titel van dit deeltje luidt:
‘portretten van mensen die terminaal ziek zijn’

en dat is een slordigheid. De hier geïnterviewden bevinden zich duidelijk niet allen in een
terminale fase. Aan het begin van het boek

geeft de auteur een aantal woordverklaringen.
Ze definieert palliatieve zorg juist, maar helaas

vergeet ze het onderscheid te maken met het
begrip ‘terminaal’.

(blz.103-104) en oud-SCEN-arts Jeannette van

sche belasting en druk die artsen bij euthana-

sievragen ervaren. Een belangrijke kwestie die
maatschappelijk onderbelicht blijft.

Een aantal mensen die weten dat ze gaan sterven, spreken over de mogelijkheid van euthanasie, hoe ze telkens grenzen verleggen en zin

(kunnen) blijven geven aan hun laatste levensdagen, vaak ondanks pijn en lijden. Zo weet

de zingevingskwestie aanstippen. Rondom
lijden, en ook in de kwestie van euthana-

Marc Cosyns
Uitgeverij Vrijdag, 2016, 141 pagina’s
ISBN 978 94 6001 507 6

dit boek een aantal relevante spanningsvelden
bloot te leggen tussen wetgeving én praktijk

rondom euthanasie. Ook licht de spanning op

tussen overtuigingen vanuit religie of levensvi-

sie en de realiteit van het levenseinde met de
mogelijkheden (ook eisen/verwachtingen) binnen de zorg daaromtrent. En dit is een allesbehalve exhaustieve schets.

Je zou denken dat het een goed idee is om de

drie perspectieven van geloof, werkveld en on-

geneeslijk zieken samen te brengen, maar als
lezer blijf ik toch wat op mijn honger. Er wor-

den naar mijn smaak té veel uiteenlopende

ideeën en standpunten naast elkaar geplaatst.

Je moet zelf aan de slag als je één en ander wil
vatten, zelf de analyse maken. Ik mis iets van

synthese, in de zin van het samenbrengen van

een aantal duidelijke lijnen of spanningsvelden
uit de interviews. Dat de auteur affiniteit heeft
met oosterse tradities en zienswijzen kleurt

soms haar vragen. Dat hoeft niet per se storend te zijn, maar wordt het soms toch. De titel

van het boek (die wat aan een doe-het-zelf-

boek doet denken) en de aanprijzingen op de
achterflap roepen hooggespannen verwach-

tingen op. Het onderwerp van dit boek is hier
echter niet mee gebaat. En de verwachtingen
worden mijns inziens niet ingelost. Bovendien
is de redactie hier en daar wat slordig en brengen tussentitels niet overal de nodige structuur
aan.

Mijn conclusie: hoewel ik niet enthousiast ben

over de vorm van het boek, vind ik de inhoud
toch zinvol en relevant. Er wordt een schat aan

boeiend materiaal geboden en elk interview
draagt iets bij.

Marc Cosyns kijkt niet op een originaliteit of
controverse min of meer. Het is niet anders met

zijn bijdrage naar aanleiding van de 500ste
verjaardag van het verschijnen van Utopia van

Thomas More. De polygetalenteerde Gentse

prof in huisarts- en palliatieve geneeskunde

blikt terug op het interessante tijdsgewricht
dat, begin zestiende eeuw, de overgang van

Middeleeuwen naar Moderniteit markeerde.

De wereld breekt open: de boekdrukkunst

ontstaat (vergelijk met de impact van internet
nu), de Nieuwe Wereld wordt ontdekt en gekolonialiseerd, Luther tekent voor het begin van

het protestantisme ofte de reformatie, Ignatius

richt de jezuïetenorde op, en vooral: de rede,
het vrije denken, breekt door. Descartes komt

tot de conclusie “Je pense donc je suis” en met
Copernicus wentelt de zon niet langer om de

aarde maar omgekeerd. Tegelijkertijd blikt Co-

syns vooruit en wordt utopia eutopia: eu-ropa,
eu-thanasie… Die terug- én vooruitblik doet hij
in twee delen, eigenlijk op twee wijzen: interview en reflecties.

Het verleden via een ‘onmogelijk interview’

Het eerste deel bestaat uit een ‘onmogelijk in-

terview’ door twee hedendaagse journalisten
met drie bevriende humanisten van toen: More,

die Utopia schreef, Gillis, die het drukte, en

Erasmus, die in Utopia verschijnt als de figuur
Hythlodius. More was een Engels katholiek humanist, die werd onthoofd omdat hij zich niet

aan Hendrik VIII onderwierp. Erasmus was de

zoon van een Rotterdamse priester en een erg

kritische katholiek die “blij was zijn monnikspij
te kunnen afleggen” (p. 58). Pieter Gillis was

Doorheen de interviews komen een aantal belangrijke aspecten samen die, zoals beloofd,

MORE. EUTOPIA LATER

Dirk Hendrickx
Psycholoog Oncologie en Palliatief Supportteam AZ
Klina, Brasschaat en Coda Hospice, Wuustwezel

een Antwerps humanist naar wie een centrum
voor actief pluralisme aan de UA is genoemd.

Onze drie humanisten worden literair gereani-

TIJDSCHRIFT FPZV -

25

Boekennieuws

meerd dankzij drie ‘supertechnici’ die hen uit

Eutopia stelt grenzen aan het geneesmid-

steund door een andere familie. Ouderen die

tret van More door Holbein en een diptiek van

koste van alles gaan? Wie wordt er rijk van een

hospitalen. Daar krijgen ze alles om te kunnen

twee bestaande schilderijen lichten: een por-

Erasmus en Gillis door Quinten Metsys. Beide
schilderijen waren in 2016 te bewonderen in

Museum M in Leuven. Het vraagt inderdaad
wat ‘artificiële intelligentie’ om niet gedesoriënteerd te raken in de tijd en ruimte van dit eerst

bevreemdende, maar toch vertrouwd klinkende gesprek.

Dankzij het interviewprocédé kunnen een pak
historische gegevens op een niet-schoolse

manier gepresenteerd worden en tegelijk gelinkt worden aan diverse actuele themata als

drukte, Steve Jobs en Bill Gates, Trump, vrouwenemancipatie, euthanasie, celibaat, genderneutraliteit, exploratie van Mars, tweets,
Instagram en andere You Tubes.

del als vrijemarktproduct: mag therapie ten
“wonderproduct”? Is het toegankelijk voor alle

kinderen en hun ouders? Mogen levensnoodzakelijke basisgeneesmiddelen beursgenoteerde marketingproducten zijn?

Mag een vrouw van 53 met drie kinderen, onder wie een tweeling, van een man die in 2009
overleden is, in 2015 nog zwanger worden van

een tweeling van haar nieuwe man? Waarom

niet, lijkt Marc te denken. Ook richt hij zijn eutopische pijlen op menstruatie: meer en meer

richt onderzoek zich op kinderen verwekken
buiten de mannelijke en vrouwelijke voorplan-

tingsorganen zodat menstruatie (en dito pijn)
als biologische uiting van voortplantingsmogelijkheid zinloos wordt.

Dichter bij onze palliatieve wereld citeert Marc

De toekomst: vooruit-strevende reflecties

Erasmus in verband met het heengaan van zijn

syns die de (e)utopia-gedachte actualiseren,

geleefd hebben.” Erasmus legt de nadruk op

Het tweede deel omvat reflecties van Marc Covooral op medisch vlak. Al is de maatschappelijke bezorgdheid nooit ver weg: het gaat

bijvoorbeeld ook over ‘ommuurde steden, landen, continenten’.

Zo denkt hij ook ‘na’ (of eerder: vooruit) over
onrecht. In Utopia bestaat slavernij an sich

niet, wel is er dwangarbeid ten dienste van de
gemeenschap. Volgens de Rechten van de

Mens is slavernij en slavenhandel nu verbo-

den, maar er is enorm veel kinderarbeid, er zijn
katoenplukkers, onderbroekensteden in China,
Filipijnse matrozen, Roemeense truckers, Marokkaanse arbeiders, Aziatische winkeljuf-

frouwen. En hoe straffen? In Eutopia wordt
verplichte anticonceptie met dwangspiraal een

alternatieve straf voor mishandelende ouders
in ruil voor inkorting van een gevangenisstraf.

Van medische arbeid gesproken: ’’Ik doe mijn
werk zeer graag en krijg ook veel terug van

mijn patiënten maar ik wil ook tijd voor mijn
gezin, mijn muziek … Hoe lossen we dat op?”
Cosyns houdt een eutopisch pleidooi voor een

werkweek van zeven dagen waarbij we alle
dagen als een gewone werkdag beschouwen,
die we ook in een vrije dag kunnen omzetten.

Dus: continue, geplande zorg, en een nieuwe
weekkalender met een wijkgerichte spoedzorgorganisatie. Het deed me denken aan het

fenomeen ‘Buurtzorg’ in Nederland. Maar wat

met de sabbatidee, de noodzakelijke onderbreking?
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eigen ‘moeke’: “Goed sterven betekent goed

het leven dat voorafgaat aan de dood, niet op
het moment van de dood zelf. Het leven was

voor hem een bewuste, levenslange voorbereiding op de dood. Opvallend: Marc Cosyns
maakt enkel sober gebruik van de fameuze

passage over levensbeëindiging, al gebruikt

More het woord ‘euthanasie’ niet: “Bij de zieken die lijden aan ongeneeslijke ziekten komen hun artsen aan het bed zitten, troosten

ze door hun aanwezigheid, door met de zieken te praten, kortom, door ze alle hulp te bieden die in hun mogelijkheden ligt. Soms echter

is de ziekte niet alleen ongeneeslijk maar veroorzaakt ze ook onophoudelijk lijden en angst.

Als de priesters en magistraten dan vaststellen

dat de zieke niet in staat is nog enige plicht te
vervullen en door zijn eigen dood te overleven
tot last en hindernis is voor anderen, en voor

zichzelf een bron van lijden, zullen ze hem ertoe aansporen zich niet langer vast te klampen

aan dit pijnlijke bestaan, maar hoopvol naar de
dood uit te zien. Degenen die op deze wijze

overtuigd worden, eindigen vrijwillig hun leven
door niet meer te eten, of verdoofd te sterven.”
Naar aanleiding van de aanklachtbrief van

een jonge ex-verpleegkundige uit een zorghotel over de schrijnend onvoldoende personeelsbezetting herinnert Cosyns eraan dat in

Utopia de jongere generatie zorg draagt voor
de ouderen, in familieverband. Een familie die

te veel zorgbehoevenden heeft, wordt onder-

ziek zijn, verzorgt men in Utopia in openbare
genezen, maar is men vooral liefdevol en toe-

gewijd zodat geen enkele zieke ervoor kiest om
thuis verzorgd te worden. Utopie? Toch niet,

vindt Cosyns die verwijst naar de ‘kleinscha-

lige en experimenteel gesubsidieerde’ zorg

(voor personen met dementie) in De Wingerd
in Dijleland. Als bestuurder van dat Woonzorgcentrum was ik gecharmeerd dit te lezen. Ook

dacht ik aan de nood aan compassionate communities die op het recentste EAPC-congres in
Madrid de aandacht trokken.

In verband met religie voel je zijn sympathie
voor de huidige paus en zijn huiver ten aanzien

van de bekeringsijver van rabiate atheïsten in
ons taalgebied die met God willen afrekenen

en ons van het geloof afhelpen. Ook valt het
hem op dat 2,5 miljoen mensen samen op de
Wereldjongerendagen in Krakau veel minder

aandacht krijgen dan de betoging van 30.000
Turken in Keulen.

Marc Cosyns vat het zelf zo samen: “In iedere

samenspraak die in Utopia gevoerd wordt over
menselijk genot, worden grondgedachten van

godsdienstige aard verbonden met rationele,
logische argumenten uit de filosofie … Juist

door de rede komt men tot geloof (en de sa-

cramenten). Verraad ik mijn maakbare wereld
bij deze gedachte en kraait de haan andermaal?” Tot drie keer toe herhaalt hij deze paragraaf. Uitsmijter: “Er zal iemand een nieuw

Utopia schrijven dat in 2516 zal herdacht worden in een tijdperk met een nieuwe communicatierevolutie die ze zullen vergelijken met

internet. De rest van de problemen zullen nog

complexer maar dezelfde zijn; behalve de klimatologische, want als die niet opgelost wor-

den, zal, bis repetita non placent, de mens er
op aarde niet meer zijn, no more.” Een merkwaardig en Marc-waardig boek.
Dr. Marc Desmet
Arts palliatieve zorg Jessa Ziekenhuis Hasselt

over wat ethisch volstrekt onaanvaardbaar is.

af in MORE Eutopia later? Marc Eneman be-

ment voor onze ethiek. Als je dat in je hande-

hoe we anders kunnen omgaan met deze men-

Dat besef, en niet de ratio, levert het fundalen niet erkent, steven je af op problemen.” Zo
lijkt in zijn casusvoorbeeld de visie op pallia-

tieve zorg als een kwestie van levenskwaliteit

Drie vormen van weten
Herman de Dijn

Uitgeverij Polis, 2017, 200 pagina’s
ISBN 978 94 6310 228 5

Euthanasie bij psychisch lijden.
Het hellend vlak dat overslaat?
René Stockman, Marc Calmeyn,
Marc Eneman, Herman De Dijn

Garant Uitgevers, 2017, 68 pagina’s
ISBN 978 90 4413 518 3

Blad, steen, schaar op de cover (van het
nieuwe boek van Herman De Dijn). Drie vor-

men van weten. Over ethiek, wetenschap en
moraalfilosofie. Twee vormen van ethiek: de

common sense- ethiek tegenover de revisionistische ethiek, als schaar tegen steen, blad

tegen schaar of steen tegen blad ? Uitdagend,
zo heb ik het graag.

Het lezen van de boeken van Herman De Dijn

vraagt enige kennis, bezinning en analyse. Zo

ook dit boek, hoewel de samenvatting simpel
kan zijn, zoals in de inleiding verwoord: “Wetenschap en ethiek zijn radicaal verschillende

vormen van weten en praktijk; ethiek is altijd
onderdeel en uitdrukking van de cultuur, meer

een product van het hart (van collectieve verbeelding en emoties) dan van de ratio.” Dit
soort opvatting over ethiek en wetenschap is

zelf noch een wetenschappelijke, noch een
ethische stellingname. Ze maakt deel uit van
een derde vorm van weten: de filosofie. De Dijn
noemt zichzelf wetenschapper noch ethicus

maar moraalfilosoof. Zijn boek toont hoe de

rationaliseringstendens zo goed als in alle domeinen van het leven, inclusief het domein van

de ethiek, aan te wijzen is. “Ethiek is des mensen, van alle tijden en hoeft zich niet te verontschuldigen of te rechtvaardigen, zeker niet

ten aanzien van de rationaliteit. We zijn ethische wezens. Dat zijn we niet op grond van

onze rationaliteit, maar op grond van een common sense, een gedeeld ethisch besef. Vooral

heel rationeel. Toch ‘weet’ je, als je er even dieper over nadenkt, dat die visie iets fundamen-

teel menselijks miskent. “Waar het werkelijk om

gaat als het einde nadert is of iemand zich kan
verzoenen met zichzelf en met zijn naasten.

De verzoening of de oplossing van een rela-

schrijft, in zijn bijdrage vanuit medische hoek,
sen vanuit een revised evidence-based Me-

decine en Psychiatry, namelijk door te blijven
zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het
doodsverlangen om te zetten in levenswil. Laat

het geen taboe zijn dat de vrijzinnige kerk hier

geen antwoord op had en heeft, zelfs niet in de

uitvoering van euthanasie wanneer een geïnterneerde de problematiek op scherp stelde.

tieprobleem staat niet in dienst van de levens-

Met het woord taboe zijn we weer bij Herman

Levenskwaliteit is een bijproduct van zo’n ver-

in deze te maakbare wereld, waar wetenschap

kwaliteit, maar is natuurlijk op zich belangrijk.
zoening.” De Dijn bekritiseert een mensbeeld
volgens hetwelk mens-zijn vooral over ‘zich

goed voelen’ gaat, terwijl iedereen weet dat
het leven draait om waarachtige relaties, zelfs

als men zich daar af en toe ‘slecht’ bij voelt.
In tegenstelling tot de common sense-ethiek
spreekt De Dijn van een revisionistische ethiek:

“Onze waarden worden beïnvloed door de ratio, waardoor ze ‘gereviseerd’ worden. Het re-

sultaat: een ethisch ontoereikende reactie op
allerlei problemen.” Voorbeelden te over, zoals de commercialisering van het menselijk lichaam: transplantatie zorgt voor wonderlijke

medische mogelijkheden, maar in de marge
ervan duikt orgaanhandel op. Denk ook aan
de zorgsector, die zo rationeel ‘gemanaged’
wordt dat je uitwassen krijgt. Rationeel moet je

misschien 3,7 patiënten per uur ‘doen’, maar
ethisch gezien zou het misschien beter zijn een

de Dijn beland. Hij pleit opnieuw voor taboes
bepaalt wat ethisch moet ten koste van men-

selijke eerbiedwaardigheid. Hoe kan je als
maatschappij pretenderen dat je een kind met

Down evenwaardig acht als je niet toelaat dat
je er zwanger van ‘gemaakt’ kunt worden of de
maatschappelijke druk zo hoog is dat je voor
abortus ‘kiest’ bij een positieve Downtest? Of

mag ik die vraag niet meer stellen, denk ik
luidop. Als je ‘zwanger maken’ als maatschap-

pij terugbetaalt, mag je criteria opleggen om
eugenetisch te werk te gaan, zeggen de bio-

ethici die moraalfilosoof De Dijn een halt wil
toeroepen. Dat jongeren zich weer schamen

om met anderen naakt onder de douche te

staan, stemt De Dijn daarom positief en lijkt
hem vanzelfsprekend: ‘Die gevoeligheid voor
bepaalde taboes is des mensen en moet weer
aangewakkerd en geherwaardeerd worden.’

halve dag bij die ene patiënt te blijven. Bij een

Ik wil alles opnieuw ter discussie stellen, iets

nacht, beaam ik, met plezier zelfs.

dwingt. Daar ben ik blij om en hopelijk ook alle

geboorte of een stervende zit ik soms een hele
In de periode dat ik deze boeken lees en re-

censeer zijn de Broeders van Liefde in volle
euthanasieactualiteit. René Stockman loopt

voorop bij diegenen die geloven in de absolute
beschermwaardigheid van alle leven in dienst

van God. Ik vind zijn consequente stem belangrijk in het debat, zijn visie helder verwoord

in het meer dan lezenswaardig boekje over eu-

thanasie bij psychisch lijden dat hij schrijft met

waar het boek van Herman de Dijn me toe

lezers die ik het bij deze aanraad. Ik wil over

alles reflecteren, ook over het naturisme dat ik

‘belijd’, maar met een zwembroek in de sauna

… sorry, Herman. Blad, steen, schaar? Of toch
liever de cover van het boekje over Euthana-

sie bij psychisch lijden: oliekrijt op papier van
Sylvain Cosijns, zonder titel, maar voor mij een
verbinding uitbeeldend die zin heeft en geeft.

de psychiaters Calmeyn en Eneman, en moraalfilosoof De Dijn.

Zijn het de Broeders van Liefde niet die pallia-

tieve forensische psychiatrische ondersteuning
voor niet meer te behandelen geïnterneerden

mogelijk maakten, vraagt Thomas More zich

Marc Cosyns
Huisarts
Medische Ethiek en Deontologie – Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg
UGent
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intens verhaal over zorg en liefde, over vast-

inhoud is daarom heel herkenbaar voor andere

respect. Maar ook over frustratie en machte-

lijkaardige situatie bevinden. Het boek is ge-

beraden betrokkenheid, over mededogen en

loosheid, verontwaardiging en kwetsbaarheid,
wanhoop en verdriet. Het is een verhaal over

tegengestelde verlangens van willen zwijgen

Gesprekken voorbij de dood

en praten, willen confronteren en vermijden en

Nathalie Fobe

van eenzaamheid ervaren in een sterke ver-

Witsand Uitgevers, 2016, 192 pagina’s

bondenheid.

ISBN 978 94 9201 163 t

“Al staat onze liefde buiten kijf,

“Waar jij mij altijd wilde beschermen

toch gaan wij elkaar

tegen al het leed en verdriet,

met woorden te lijf.

neem ik je nu onder mijn vleugels

We verklaren elkaar

maar ach, jij wilt het niet.”

vol liefde de oorlog,

Gesprekken voorbij de dood is een bijzonder
openhartige en persoonlijke getuigenis van

schrijfster Nathalie Fobe over het slepende
ziekteproces van haar moeder. De inhoud is

gebaseerd op haar eigen ervaringen als doch-

Het boek is geen klassiek chronologisch relaas van feiten en gebeurtenissen, maar een

op geen enkel moment geconfronteerd met de
dood.

“In de kleine perimeter

van jouw ziekenhuiskamer
zeg jij aan jouw dokter

hoe leuk jouw dagen wel zijn

en vergeet je te vertellen van je pijn.”

ken bij de zorg voor chronisch zieken en bij

Is dat niet raar?

Ik vind het onverklaarbaar.”

deelt en een emotionele periode op een be-

hun eigen manier omgaan met de waarheid.

ling tot wat de titel misschien doet vermoeden,

bij elkaar willen zijn.

en zonder spijt of verwijt

laat haar pen de vrije loop en neemt de lezer
reld van beide hoofdpersonages, die elk op

moeder er nog is. De lezer wordt, in tegenstel-

Gesprekken voorbij de dood biedt ook een uit-

Het boek is bijzonder omdat de schrijfster

op een unieke manier mee in de belevingswe-

schreven in de tegenwoordige tijd, alsof de

terwijl we elkaar alleen maar willen sparen

ter en mantelzorger tijdens de laatste, palliatieve, levensjaren van haar moeder. De auteur

patiënten en mantelzorgers die zich in een ge-

openhartig haar ervaringen en gevoelens

klijvende manier weet te verwoorden. In korte,
losstaande hoofdstukken en in een gecombineerde vorm van proza, poëzie en brieven

gaat ze in op de belevingswereld van moeder

gestoken hand naar alle hulpverleners betrokpalliatieve zorgverlening. Het boek werpt een
intieme blik achter de schermen, een unieke

inkijk op de gevoelswereld van de mens ach-

ter de patiënt zoals we deze juist niet kennen
vanuit de, meestal vluchtige, contacten tijdens
consultaties en zorgmomenten.
Luc Van Leemput
Stafmedewerker Palliatieve Zorg en Dementie
Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw

en dochter, alias patiënt en mantelzorger. De
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gezonden teksten aan te passen en eventueel
lijk gesteld worden voor de inhoud van externe
bijdragen. Volledige of gedeeltelijke reproductie van artikels is toegelaten mits bronvermelding.

Met de steun van: Kom op tegen Kanker, de campagne van de Vlaamse Liga tegen Kanker

