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To be is to care
Een literatuurstudie van het concept ‘zorg’ en de implicaties voor verpleegkundige zorg
Linus Vanlaere* en Chris Gastmans+
1. Inleiding
De laatste decennia is het begrip ‘zorg’ een steeds crucialere rol gaan spelen in het
zelfverstaan van de westerse mens. Hierbij hoorde ook een grote aandacht voor de
betekenis van zorg in het ethische denken. Zo ontstond ‘zorgethiek’, een ethisch perspectief dat vertrekt van zorg als ethische waarde. Tot ontwikkeling gekomen in de
moraalpsychologie1 en de politieke wetenschappen,2 heeft zorgethiek vooral in de
gezondheidszorg een hoge vlucht genomen.3 Zo wordt bijvoorbeeld in de verpleegkunde het zorgethische discours aangewend om de inherente ethische betekenis van
dagelijkse zorgprocessen te expliciteren.4
De notie ‘zorg’ als uitgangspunt van zorgethiek kan echter op flink wat kritiek
rekenen.5 ‘Zorg’ is een primair begrip: een term die vaak wordt gebruikt in tal van contexten, zonder exact te zijn gedefinieerd. Zonder te worden toegespitst op een specifiek domein, bijvoorbeeld dat van de verpleegkunde, blijkt ‘zorg’ een extreem vage
notie te zijn.
Om het concept ‘zorg’ in het ethische discours te laten functioneren, is een intellectuele inspanning nodig met betrekking tot de verheldering van de betekenis ervan.
In dit artikel gaan we door middel van literatuuronderzoek op zoek naar de algemene
betekenis van zorg in het menselijke bestaan. Om deze algemene betekenis daarna te
toetsen aan de praktijk van de gezondheidszorg, nemen we vervolgens de verpleegkunde als casus. Omdat zorg een complex verschijnsel is dat we niet van zijn veelzijdigheid willen ontdoen, lijkt het ons zinvol om enkele wezenlijke kenmerken aan
te duiden die mensen aanvoelen als essentieel onderdeel van zorg, in plaats van een
alomvattende definitie van zorg te ontwikkelen. De vier fundamentele kenmerken
van zorg die we in deze bijdrage nader bekijken, zijn: (1) zorg is een bestaanswijze
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en tegelijk een ethische opgave; (2) zorg is een praktijk die houding en activiteit
samenhoudt; (3) zorg is wederkerig; (4) zorg is zinverlenend. Deze vier kenmerken
vormen een synthese, omdat ze eigen zijn aan het geheel dat we met de notie ‘zorg’
aanduiden. Al kunnen deze kenmerken niet gescheiden worden, toch moeten we ze
onderscheiden en achtereenvolgens bespreken om ze te verduidelijken.
2. Zorg is een fundamentele bestaanswijze en een ethische opgave
De notie ‘zorg’ verwijst naar een bepaalde waarde in het menselijke bestaan. Het
betreft de wijze waarop mensen omgaan met de kwetsbaarheid die inherent is aan het
leven en de manier waarop ze vorm geven aan de wederzijdse afhankelijkheid die deze
kwetsbaarheid met zich brengt. Zorg als waarde verwijst doorgaans naar een positieve
kwalificatie: het alert zijn voor de behoeften en noden van de ander. In het menselijke leven verschijnt zorg echter allereerst als een bestaanswijze, en dus niet als
‘moreel gekwalificeerd’. Hoe kunnen beide aspecten van zorg, bestaanswijze en ethische opgave, worden verstaan?
Zorg als fundamentele bestaanswijze
In de meest brede betekenis kan zorg worden omschreven als een fundamentele
bestaanswijze van mensen.6 Zorg als fundamentele menselijke bestaanswijze omvat
alle faciliterende handelingen die mensen stellen om hun menselijke conditie of
levenswijze te verbeteren. Het is alles wat mensen doen om een bestaan te leiden dat
passend is voor hun mens-zijn.7 Door te zorgen zetten mensen het bestaan naar hun
hand. Zo is zorg één van de belangrijkste manifestaties van het dagelijkse bestaan; aan
de hand van talloze zorgactiviteiten handhaven mensen zich in het bestaan.8 Deze
betekenis van zorg is ook terug te vinden in de definitie van Joan Tronto. Zij
omschrijft zorg als een activiteit die alles omhelst wat mensen doen om hun wereld
te laten voortbestaan, te herstellen en te onderhouden, zodat het ‘hun’ wereld wordt
waar ze zo goed mogelijk kunnen in leven.9
Zorg in deze brede betekenis opgevat vertoont een biologische verankering; zorg
kan in zekere zin zelfs worden beschouwd als een soort instinctieve handeling.10 Het
feit dat zorg als fenomeen ook wordt aangetroffen bij dieren vormt hiervoor een
aanwijzing. Kijk bijvoorbeeld maar naar de inspanningen die vogels zich getroosten
om hun hulpeloze jongen van voedsel te voorzien. Ook bij mensen verschijnt zorg
in de meest elementaire vorm als een geheel van instinctieve handelingen waarmee
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een antwoord wordt gegeven op biologische behoeften. De meeste van de biologisch
verankerde zorgactiviteiten komen op zich echter nauwelijks voor, maar worden in
een menselijk milieu gevormd en ontlenen daaraan hun betekenis. Op deze wijze
worden ze deel van het mens-zijn. Toch is zorg als fundamentele bestaanswijze, precies omwille van de biologische verankering ervan, volgens Cornelis Verhoeven “in
elk geval meer elementair” dan als ethische opgave.11 Van zorg als fundamentele
bestaanswijze kan immers worden gezegd dat ze zich in het grensgebied van de elementaire vitale genoegens bevindt, er gaat namelijk een soort genot mee gepaard.
Dat zorg biologisch verankerd is en dat er een soort instinctive drive is die aanleiding geeft tot zorg, is een overtuiging die door een aantal sociobiologen wordt ondersteund.12 De moderne sociobiologie stelt dat mensen, als resultaat van de evolutie,
niet van nature zelfzuchtig zijn, maar zich van nature zouden schikken naar morele
normen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het overleven van de menselijke
soort. Dit betekent dat bepaalde morele normen niet louter het resultaat zijn van
opvoeding alleen, maar tevens een biologische grond hebben.13 In de brede betekenis ervan zou zorg een dergelijke morele norm zijn. Zorg verschijnt hier als morele
norm precies omdat de neiging tot zorg in de biologische aanleg van de menselijke
soort is verankerd.14 Dit betekent echter niet dat zorg bij mensen als het ware zou
aangeboren zijn. Veeleer heeft de evolutie aan de menselijke soort het vermogen tot zorg
gegeven; of dit vermogen tot ontwikkeling komt en hoe dit gebeurt, hangt in grote mate
af van de omgeving waarin mensen opgroeien. Zorg krijgt immers gestalte via opvoeding en ontwikkeling.15
Zorg als ethische opgave
Opvallend in het discours van de sociobiologie is het spreken over zorg als ‘morele
norm’, dit wil zeggen: als iets nastrevenswaardig. Er treedt hier een betekenisverschuiving op: bij zorg als een morele norm gaat het niet langer om iets dat mensen ‘van
nature’ doen om zich in het bestaan te handhaven, maar eerder om een ethische
opgave.16 Het is niet moeilijk om zorg als ethische opgave in het leven van mensen
aan te treffen. Mensen zijn verwikkeld in praktijken van zorg en verantwoordelijkheid
ten aanzien van anderen en ze geven in dat kader zin aan hun eigen bestaan en aan
dat van anderen.17 Zorg verschijnt als een opgave die volwassenen zich stellen en die
zij als onmisbaar beschouwen in een volwaardig menselijk bestaan.18 Zorg als ethische
opgave verschijnt in deze zin nooit helemaal als een belasting die van buitenaf wordt
opgelegd, maar veeleer als een appel dat van binnenuit wordt aangevoeld.
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Zorg als ethische opgave overschrijdt op die manier het instinctmatige dat kenmerkend is voor zorg als fundamentele bestaanswijze.19 Terwijl zorg als fundamentele
bestaanswijze beperkt blijft tot de zorg voor het overleven van zichzelf en de zijnen,
kan het bij zorg als ethische opgave ook gaan om de zorg voor hen die niet rechtstreeks verband houden met het eigen zelf. In de zorg als ethische opgave drukken
mensen een ethisch engagement uit: ze verbinden zich ertoe aandachtig te zijn voor
en zich actief in te laten met de noden en behoeften van een andere persoon.20
Hoewel zorg als fundamentele bestaanswijze duidelijk moet worden onderscheiden van zorg als ethische opgave, bestaat er tussen beide betekenissen ook een band.
Dat werd al duidelijk gemaakt met de sociobiologie. De vraag stelt zich hoe die band
dan precies moet worden opgevat. Wanneer de band te strikt wordt opgevat, komt
men al snel in de naturalistische dwaling terecht, waar er al te vlug van een ‘is’ naar
een ‘moeten’ wordt overgestapt.21 Wanneer de band echter volledig wordt losgemaakt
en zorg als ethische opgave helemaal niet in samenhang wordt gezien met zorg als
fundamentele bestaanswijze, bestaat het gevaar dat zorg een soort ethisch overwicht
krijgt. Wanneer dat gebeurt, zit men algauw in de sfeer van de drukkende plicht of
zelfs in de offerretoriek, waarbij zorg wordt beschouwd als iets dat alleen inspanning
en opoffering meebrengt, en dat (bepaalde) mensen moeten.22 Een dergelijke moraliserende benadering wordt vermeden wanneer zorg als ethische opgave de band
behoudt met zorg als iets wat mensen ‘van nature’ doen om zich in het bestaan te
handhaven. Omdat zorg ook altijd een fundamentele bestaanswijze is die teruggaat
op een biologische basis, verschaft zorg mensen een elementair genot. Zorg verschaft
genoegen omdat het gepaard gaat met de bevrediging van een natuurlijke behoefte.
Perspectief op verpleegkundige zorg
In de verpleegkundige literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds
definities die zorg vooral zien in de brede zin, als een menselijke eigenschap, en
anderzijds definities waarin zorg vooral als een morele imperatief naar voor komt.23
Dit komt neer op het onderscheid tussen zorg als fundamentele bestaanswijze en als
ethische opgave. Definities die zorg vooral in de eerste zin benaderen, gaan vaak
terug op Heidegger.24 Auteurs die zorg definiëren in de tweede zin spreken eerder
over zorg als een morele praktijk25 of als een ethisch engagement.26
Zorg als bestaanswijze manifesteert zich in de dagelijkse situatie van mensen doorgaans als zelfzorg: het omvat alles wat mensen doen om zichzelf in het bestaan te
handhaven. Net die zelfzorg is beschadigd op het ogenblik dat mensen beroep doen
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op gezondheidszorg. Agich verwijst in dit verband naar de vervreemdende en depersonaliserende invloed van ziekte.27 De situatie van chronisch zieke patiënten die aan
het ziekbed gekluisterd zijn en alle contact verliezen met niet alleen de omgeving
maar ook het eigen lichaam, is hiervoor typerend. Deze personen zijn voor hun dagelijkse hygiëne en voedselinname afhankelijk van anderen. ‘Vreemden’ nemen de meest
intieme zorghandelingen met betrekking tot het eigen lichaam over. De identificatie
met het eigen lichaam komt in gedrang. Deze personen ervaren niet langer dat ze een
lichaam ‘zijn’, veeleer dat ze een lichaam hebben. Het lichaam is iets dat losstaat van
henzelf, zoals een object. Geconfronteerd met het verlies van functionele mogelijkheden zijn chronisch zieken vaak niet meer in staat om een leven te leiden waarin zij
die dingen doen die ze als waardevol ervaren en waarin ze zichzelf terugvinden. Vanuit de betekenis van zorg als wijze waarop mensen zich handhaven in hun bestaan,
zal verpleegkundige zorg hier de voorwaarden scheppen voor het subject-zijn van de
zieke persoon, opdat deze zich ondanks alle depersonaliserende invloeden als persoon
kan blijven ervaren. Om dit mogelijk te maken zullen verpleegkundigen vooral aandacht hebben voor die elementen die het zelf van de zieke persoon ondersteunen,
met name die zaken die de persoon als constitutief ervaart voor zijn identiteit. Door
de gerichtheid op bepaalde accommodaties wordt het comfort van de zieke verhoogd,
kan het functionele onvermogen enigszins worden opgevangen en kan de zieke persoon zich zo goed mogelijk aanpassen aan de situatie.
Zorg is, naast een fundamentele bestaanswijze, echter ook steeds een ethische
opgave. Zo is het eigen aan de mens om ook in te gaan op het appel om anderen in
hun nood bij te staan. Het kan dan ook niet de bedoeling zijn van verpleegkundige
zorg dat zij enkel uitmondt in de zelfzorg van de ontvanger. Enkel de zelfzorg stimuleren kan inhouden dat degene die de zorg ontvangt tot een zelfgenoegzaam leven
wordt aangezet. Vanuit de geschetste zorgvisie zou dit geen ‘menselijk’ bestaan zijn,
want mensen achten het nu eenmaal eigen aan het menselijke leven dat ze zorg opnemen voor anderen. Verpleegkundigen zullen bijgevolg bij hun patiënten in de mate
van het mogelijke deze zorg voor anderen stimuleren.
Dat verpleegkundige zorg steeds geënt moet zijn op zorg als ethische opgave,
betekent tevens dat er rekening moet worden gehouden met het maatschappelijke
kader waarin deze zorg tot stand komt. De zorg voor de concrete ander in een onmiddellijke zorgrelatie én de zorg voor ‘afwezige anderen’ zijn twee dimensies van
dezelfde opgave.28 Ingaan op het appel van de ene ander ontslaat verpleegkundigen
immers niet van de opdracht in te gaan op de noden van nog weer anderen. Daarom
mag er geen grens worden getrokken tussen het politieke zorgbeleid en concrete
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zorgrelaties.29 Via politieke structuren kan vorm worden gegeven aan een globaal
gezondheidszorgbeleid dat verpleegkundigen ondersteunt in hun ethische opgave om
ook zorg te dragen voor de ‘afwezige anderen’. Het zorgbeleid moet zo opgevat zijn
dat het een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van zorg mogelijk maakt. Deze
politieke ondersteuning van zorg moet ook leiden tot de nodige wettelijke en organisatorische voorzieningen, zodat verpleegkundigen hun ethische zorgopdracht in de
beste omstandigheden kunnen opnemen.
3. Zorg is een praktijk waarin houding en activiteit samengaan
Men spreekt van zorg, enerzijds wanneer handelingen voortkomen uit een houding
van zorgzaamheid, anderzijds wanneer deze zorgzame houding wordt veruitwendigd
in concrete zorgactiviteiten.
Zorg: houding of activiteit?
In de literatuur wordt bij het definiëren van zorg vaak een onderscheid gemaakt tussen zorg als houding en zorg als activiteit.30 In deze tweede betekenis gaat het om een
activiteit waarmee wordt tegemoet gekomen aan de noden van een persoon door een
andere persoon en waarbij de directe interactie tussen beide personen een cruciaal element vormt van de activiteit.31 Zorg heeft zo betrekking op een waaier van activiteiten die gericht zijn op het welzijn van iemand en die tegemoet komen aan diens
noden. Men kan hier spreken van zorg in praktische zin of van ‘zorg geven’ en
‘(ver)zorgen’.
Zorg als houding betreft de ingesteldheid, het gevoel en/of de bewustzijnstoestand van de persoon die zorg verleent. Het omvat zowel de aandacht voor de noden
van de ander (aandachtigheid) als de aandrang om aan deze noden tegemoet te komen
(verantwoordelijkheid). Het is een gewaarwording van de ene persoon dat er in een
gegeven situatie iets moet worden gedaan aan het welzijn, de kwaliteit van het bestaan
van een andere persoon. Het betreft een affectief geraakt zijn, maar ook het cognitieve inzicht dat er iets moet gebeuren.32 Zorg als houding kan daarom omschreven
worden als ‘aandachtige betrokkenheid’ en ‘toewijding’.
Sommige theoretici leggen er sterk de nadruk op dat zorg zowel activiteit als houding betreft; beide aspecten van zorg kunnen worden onderscheiden, maar zeker niet
gescheiden.33 Wanneer zorg enkel wordt gezien als activiteit, is het gevaar reëel dat
een activiteit als zorgend wordt omschreven zonder dat er van zorgzaamheid – een
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betrokken houding van de zorgverlener op de situatie van de ander – sprake is. Zo
is zorg in ieder geval ook een emotionele en een meer omvattende, mentale relatie dan
alleen de intentionele die bij handelingen verondersteld is.34 Zorg omschreven als een
geheel van activiteiten raakt volgens sommigen daarom niet de kern van zorg.35 Wanneer zorg echter enkel wordt opgevat als houding, kan zorg de bezorgdheid van een
persoon voor de situatie van een ander betreffen, zonder dat deze concreet activiteiten verricht die de bezorgdheid veruitwendigen en daadwerkelijk iets aan de situatie
van de ander verandert.
Om beide aspecten van zorg samen te houden, wordt zorg opgevat als een ‘praktijk’ waarin activiteit en houding samengaan. Zorg als praktijk werd voor het eerst
gedefinieerd door Fisher en Tronto.36 Volgens hen gaat het bij zorg om een levenspraktijk die zich uitdrukt in specifieke gedragingen, handelingen én houdingen, die
erop gericht zijn onze wereld zo in stand te houden, te continueren en te herstellen
dat we daarin zo goed mogelijk kunnen leven. In deze opvatting van zorg als praktijk onderscheiden Fisher en Tronto vier dimensies. Evengoed kan men spreken van
een proces met vier stappen. De eerste stap omhelst het ‘zich zorgen maken om
iemand of iets’, namelijk het ‘bekommerd zijn’, ‘bezorgd zijn’, ‘aandacht hebben voor’.
Het betreft het zien en erkennen door de zorgverlener van de zorgbehoeften die bij
de zorgontvanger aanwezig zijn. Aan deze eerste stap van zorg koppelen ze dan ook
de ethische houding van ‘aandachtige betrokkenheid’. In een tweede stap zal de zorgverlener concrete initiatieven ontwikkelen om aan de opgemerkte behoeftigheid tegemoet te komen. Deze stap is die van het ‘op zich nemen van zorg’. Dit vereist dat
de zorgverlener de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het in gang zetten van
zorgactiviteiten. ‘Verantwoordelijkheid’ is dan ook de ethische houding die met deze
dimensie correspondeert. In de daaropvolgende fase, die van de concrete zorgverlening, wordt de zorg daadwerkelijk uitgevoerd. Hierbij speelt de ethische houding van
deskundigheid een belangrijke rol. Het nagaan of de behoeften van de zorgontvanger effectief zijn gelenigd, behoort tot de vierde fase. Dit noemen Fisher en Tronto
de fase van het ‘zorg-ontvangen’. Aandacht voor de reacties van degenen op wie de
zorg gericht is, uitgedrukt in de ethische houding van ontvankelijkheid, is van belang
voor de kwaliteit van het zorgproces en voor de motivatie van degenen die zorgen.
Deze zorgopvatting correspondeert op minstens twee vlakken met de kenmerken
van zorg die hierboven werden beschreven. Ten eerste integreert de zorgopvatting
van Fisher en Tronto zorg als fundamentele bestaanswijze én als ethische opgave.
Zorg verschijnt niet enkel als een ‘levenspraktijk’ van mensen, namelijk een fundamentele wijze van in het leven staan, maar ook als een ethisch relevant begrip. Zo
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koppelen Fisher en Tronto aan elke dimensie van zorg een ethische houding. Ten
tweede illustreren de vier dimensies van zorg dat niet alleen observeerbare zorgactiviteiten, maar ook zorgzame houdingen deel uitmaken van een integrale zorgopvatting. Concrete zorghandelingen worden gesteld vanuit een specifieke ethische houding. Aandacht, verantwoordelijkheid, deskundigheid en ontvankelijkheid zijn vier
essentiële houdingen die de betrokkenen in het zorgproces verwerven, wil er van een
integraal zorgproces sprake zijn.
Perspectief op verpleegkundige zorg
Verpleegkunde wordt door een aantal auteurs opgevat als een praktijk waar het engagement van de verpleegkundige ten aanzien van de zorgontvanger en de relatie tussen beiden de kern van uitmaken.37 Verpleegkundige zorg omhelst een aantal handelingen die vertrekken vanuit de poging van de verpleegkundige om de situatie van de
zorgontvanger, diens perspectief en kwetsbaarheid, te begrijpen en er op gepaste
wijze mee om te gaan. Om goede zorg te verlenen zullen verpleegkundigen zich voldoende verplaatsen in de situatie van de zorgontvanger en zich engageren om aan
deze situatie tegemoet te komen. Verpleegkundigen oefenen om zich in te laten met
hen voor wie zij zorgen. Dit ‘zich inlaten met’ vereist een ontvankelijkheid voor de
individuele ander, wat betekent dat ze werkelijk bij de ander aanwezig zijn.38
Volgens Van Tongeren is de houding van aandachtige betrokkenheid die van verpleegkundigen wordt verwacht een vorm van ‘passiviteit’ in de zorgverlening.39 ‘Passief zijn’ betekent niet ‘niets doen’, alsof het een vorm van indolentie of luiheid is.
Het betreft integendeel de aandacht, het ‘ontvankelijk zijn’ voor de betekenis van wat
er gebeurt met de ander en voor wat de situatie van de ander hen te zeggen heeft.
Zorg is veel meer dan het verlenen van een dienst. Het gaat ook om het ‘er zijn’ als
de andere persoon dat nodig heeft en op de wijze waarop deze dat nodig heeft.
Een verpleegkundige kan een zorgzame houding verwerven door zorgzaam te handelen. Een zorgpraktijk geeft uitdrukking aan een houding van aandachtige betrokkenheid en vormt tegelijk deze houding. Dat een houding groeit door de gewoonte van
het doen, betekent echter niet dat zorgzame handelingen zouden worden gekenmerkt
door een soort routine. Zorg komt precies daar tot uiting waar taken worden uitgevoerd die niet op voorhand vaststaan. Denk bijvoorbeeld aan de verpleegkundige die
op deskundige maar routineuze wijze ‘zorghandelingen’ uitvoert, terwijl een collega
even deskundig maar minder routineus optreedt en meer aandacht schenkt aan de
specifieke situatie van het moment: de tweede verpleegkundige zal wellicht vlugger
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als ‘zorgzaam’ worden omschreven dan de eerste. Bij de tweede verpleegkundige
schuilt onder de routinewerkzaamheden de alertheid om, wanneer dat noodzakelijk
is, actief in te grijpen.40 Daarom ook wordt een verpleegkundige als zorgzaam
omschreven wanneer deze niet zomaar handelt naar een norm die leidraad is van het
handelen, maar deze norm zelfs overschrijdt. Criteria opstellen waaraan zorg moet
voldoen, is nooit helemaal mogelijk, omdat het nu eenmaal kenmerkend is voor goede
zorg dat bepaalde criteria worden overschreden.41 In elk geval blijkt de houding waardoor zorghandelingen worden gedragen niet altijd zichtbaar. Een zorgzame houding
leidt tot daden wanneer dat noodzakelijk is. Een zorgzame verpleegkundige is in staat
om adequaat te reageren op onverwachte gebeurtenissen.
4. Zorg is wederkerig
Uit wat tot nog toe over zorg werd gezegd, kan worden afgeleid dat zorg binnen een
relationeel kader moet worden gesitueerd: mensen verhouden zich tot elkaar in de
context van zorgrelaties. Deze zorgrelatie wordt hieronder geduid als zowel asymmetrisch als wederkerig.
Zorg als asymmetrisch wederkerig
Het menselijke bestaan is fundamenteel relationeel: ‘persoon-zijn’ betekent ‘verbonden-zijn-met-anderen’.42 In onze groei tot persoon ontvangen wij van andere personen. Tegelijk geven wij ook aan andere personen. Zorg, als een wijze waarop mensen zich tot elkaar verhouden, betreft een dialectiek van geven en nemen. Zorg betreft
de behoeftigheid van de ene persoon en de verantwoordelijkheid die een andere persoon voor deze behoeftigheid opneemt.43 Zorg heeft dus steeds betrekking op asymmetrie: de zorgontvanger is voor het tegemoet komen aan specifieke noden afhankelijk van de zorgverlener. Er is geen gelijkheid in deze relatie, meestal niet in
praktisch, en soms ook niet in mentaal en cognitief opzicht.44
Het spreekt echter voor zich dat de persoon die zorg ontvangt niet louter passief is. In zorgrelaties verhouden zorgontvangers zich steeds tegenover zorgverleners
als een alter ego, namelijk als ‘zelven’ die net als ‘ons-zelf’ nadenken, voelen en vrij
zijn. In de zorg dienen zorgontvangers te worden bejegend als personen die in staat
zijn om iets te beginnen in de wereld, om doelgericht te handelen, om prioriteiten
te ordenen en om het doel waarop ze hun handelen richten te bepalen.45 Als zorgontvangers zijn ze immers geen loutere objecten, maar wel subjecten. In de zorg
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verschijnen zorgontvangers bovendien als subjecten die precies in de wijze waarop
ze zorg ontvangen aan dit subject-zijn uitdrukking geven. Net hier krijgt de wederkerigheid van zorg volle diepgang: in de wijze van het ontvangen van zorg geeft de
zorgontvanger op wederkerige wijze aan de zorgverlener.46
Uit het ontvangen van zorg komt een geven voort. Het is precies dit geven dat
de zorgverlening verrijkt en zelfs voltooit. Daarom kan worden gezegd dat zorg ontvangen evenwaardig is aan zorg verlenen. Zonder ontvangers die de verleende zorg
beantwoorden, kan er van zorg geen sprake zijn. Wanneer zorgontvangers de door
de zorgverleners aan de dag gelegde zorgzaamheid en deskundigheid niet ontvangen, als zij hieraan niet tegemoet komen of als zij hieraan niet meewerken, dan kan
ook geen zorg worden verleend.47 Van zorg kan enkel sprake zijn wanneer deze niet
alleen adequaat verstrekt maar ook adequaat wordt ontvangen. In deze zin stelt
Lindemann dat wederkerigheid wezenlijk deel is van zorg. Enkel de act van het
zorg verlenen als ethisch relevant beschouwen, houdt een ontkenning in van de
verantwoordelijkheid, en dus het moreel subject-zijn, van de zorgontvanger. Om
deze reden nemen Fisher en Tronto het zorg ontvangen op als vierde dimensie van
het zorgproces.
Perspectief op verpleegkundige zorg
Toegepast op de verpleegkundige zorgverlening heeft de wederkerigheid van zorg
concrete implicaties voor zowel de verpleegkundige als voor de zorgontvanger. Voor
de verpleegkundige dient de wederkerigheid zich te vertalen in de communicatieve
actie die deze onderneemt naar de zorgontvanger toe. Het zijn voornamelijk gesprekken, taal en woorden die het medium vormen waarlangs wederkerigheid gestalte krijgt
in de zorgrelatie en die het zelfrespect en de verantwoordelijkheid van de zorgontvanger bevorderen.48
Van de verpleegkundige mag initieel een houding van morele nederigheid worden
gevraagd.49 Dit houdt in dat deze niet vertrekt van de assumptie de zorgsituatie vanuit het perspectief van de zorgontvanger te kunnen bekijken en te weten wat de ander
nodig heeft, zonder deze persoon voldoende te hebben beluisterd. Het betekent dat
de verpleegkundige het eigen perspectief durft te laten openbreken door de zorgontvanger. Volgens Young vraagt dit een respectvolle houding van verwondering: een
houding van openheid ten aanzien van andere mensen, namelijk het tegemoet zien
van nieuwe inzichten over de behoeften, noden, interesses en waarden van deze mensen.50

Ethische Perspectieven 18 (2008)2, p. 212

1342-08_EthPersp_04_Vanlaere/Gastmans

08-07-2008

11:34

Pagina 213

Het aspect van wederkerigheid betekent voor de zorgontvangers dat zij op hun
beurt een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de verpleegkundige. Zorg
moet immers zo zijn dat zowel de gever als de ontvanger van zorg zich gerespecteerd
voelt als persoon. Goede zorg kenmerkt zich als een proces waarbij alle betrokkenen
groeien in hun persoon-zijn. Volgens Agich kan de zorgontvanger het persoon-zijn
van de verpleegkundige respecteren door zich in het zorgproces open te stellen voor
de zorg en deze op gepaste wijze te beantwoorden, bijvoorbeeld door het uitdrukken van dankbaarheid of het uitoefenen van kritiek. Uiteraard is de mate van verantwoordelijkheid die de zorgontvanger opneemt in het zorgproces afhankelijk van wie
deze persoon is, welke diens capaciteiten zijn en in welke omstandigheden deze verkeert. Toch is Agich ervan overtuigd dat het respecteren van de zorgontvangers als
morele subjecten altijd hun medeverantwoordelijkheid impliceert. Het respecteren
gaat dus verder dan enkel het ruimte laten voor en het respecteren van hun individuele vrijheid.
Voor zorgontvangers geldt dat ze zich bewust dienen te zijn dat ze een zekere
macht uitoefenen op de zorgverleners; ze dienen rekening te houden met de kracht
van hun ontvangende act en uit te maken welke houding het beste beantwoordt aan
de specifieke zorgsituatie.51 In bepaalde gevallen zal het meest geschikte ethische antwoord dat van dankbaarheid zijn. Door het uitdrukken van dankbaarheid kan de
zorgontvanger het zorgproces in een heel specifieke richting sturen; zo kan de verpleegkundige als reactie op de dankbaarheid nog meer zin putten uit de zorg en zich
nog meer inzetten in de zorgverlening. Soms kan ‘weerstand biedend ontvangen’
evenzeer een adequaat en juist ethisch antwoord zijn van de zorgontvanger. Als voorbeeld verwijst Lindemann naar de zorg voor volwassenen die bij wijze van rehabilitatie van bepaalde vaardigheden enkel materiaal toegestopt krijgen dat voor kinderen
bestemd is, deze mensen kunnen zich hiertegen verzetten. Het ‘weerstand biedend
ontvangen’ kan hier een manier zijn om adequate rehabiliterende zorg te krijgen.52
Wanneer verbaal verweer weinig soelaas brengt en de zorgontvanger ervaart onrespectvol bejegend te worden, heeft deze volgens Lindemann het morele recht om zich
te verzetten in het zorgproces. Wanneer de zorgontvanger in het zorgproces ervaart
niet als persoon gezien te worden, is dit verzet zelfs de enige juiste ethische respons.
De voorbeelden van ‘dankbaarheid’ en ‘weerstand biedend verzet’ als mogelijk ethisch
antwoord van zorgontvangers op de verleende zorg geven niet alleen aan dat zorgontvangers vanuit ethisch oogpunt gezien een grotere invloed hebben dan algemeen
wordt aangenomen, maar evenzeer wijzen ze op hun medeverantwoordelijkheid in de
zorg.
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5. Zorg is zinverlenend
Het laatste fundamentele kenmerk van zorg dat in onze analyse naar voren komt, is
het zinverlenende aspect. Zinverlening sluit nauw aan bij de wederkerigheid van zorg.
Zin en zorg
Zorg betreft steeds een dialectiek van geven en ontvangen. Zoals Ricoeur stelt, betreft
het geven van de zorgontvanger wel een ander soort geven dan het geven van de
zorgverlener. Het is geen afgeleide van het vermogen van de zorgontvanger tot handelen, want deze ontvangt zorg precies omdat hij/zij zelf niet over een bepaald vermogen tot handelen beschikt, maar een geven dat inherent is aan het open karakter
van het ontvangen. Voor Ricoeur is dit soort wederkerigheid, waarbij een ongelijkheid in vermogen compensatie vindt, authentieke wederkerigheid die de toetssteen bij
uitstek vormt van zorg. Afhankelijk van de eigen betrokkenheid en afhankelijk van
de wijze waarop de zorgontvanger de verleende zorg beantwoordt, kunnen zorgverleners ‘zin in zorg’ ervaren.53 De asymmetrie waarvan sprake is bij zorg wordt hier
omgedraaid: de zorgverlener is afhankelijk van de zorgontvanger, want hij/zij vindt
in de gegeven zorg een zekere levensvervulling en zin. Voor het zinaspect, het ervaren van voldoening, is de zorgverlener in feite de afhankelijke in de zorgrelatie, hoe
paradoxaal dat ook klinkt. Hierin kan de ware aard van de menselijke interdependentie worden ontdekt.54
Het zinverlenende aspect van zorg heeft wellicht te maken met het aspect van
zelftranscendentie in en door zorg, met name het vermogen van mensen om zich
via zorg naar anderen uit te strekken en zich met deze anderen te verbinden. In zorg
als uiting van menselijke betrokkenheid lijkt er een natuurlijke behoefte van mensen te worden beantwoord om uit het eigen middelpunt te worden weggetrokken.
Het is immers pas door het handelen in de wereld naar anderen toe dat mensen tenvolle actualiseren wat ze in potentie bezitten. Om zichzelf te vinden moeten mensen uit zichzelf treden.55 Dat wat zin geeft aan het leven is vaak verbonden met iets
dat het individu transcendeert. Zo blijkt de vraag naar de zin van het bestaan eigenlijk een overbodige vraag, want het is precies in de zelftranscendentie dat mensen
zin ontdekken, waarbij het kenmerkend is voor zelftranscendentie dat de vraag naar
het eigen zelf volstrekt irrelevant is geworden. In het overschrijden van zichzelf,
waarbij het ‘ik-zelf’ naar de achtergrond verdwijnt omdat de ander van belang is,
worden mensen net meer zichzelf. In dit paradoxale feit is ook het zinverlenende
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aspect van zorg gelegen. Door de zorg als act van zelftranscendentie strekken we
ons naar de ander uit. De ander vraagt ons, precies in het beroep dat deze persoon
op ons ‘kunnen’ doet, om te ‘doen wat we kunnen’. Hierbij geeft deze ander ons
niet alleen de mogelijkheid om te actualiseren wat we in potentie’ hebben, maar deze
persoon biedt ons, ook zonder daar zelf bewust van te zijn en zonder het bewust
te willen, de mogelijkheid om onszelf te verlaten om daarna verrijkt naar onszelf
terug te keren. Deze ander speelt hierdoor een uitzonderlijk grote rol in onze levensvervulling.
Perspectief op verpleegkundige zorg
In de verpleegkundige zorg is er sprake van betrokkenheid, contact en wisselwerking. Deze wisselwerking heeft, afhankelijk van de persoon die de zorg ontvangt, de
potentie tot het ontstaan van een wederkerige zorgrelatie. Het is door deze wederkerigheid dat verpleegkundigen zich erkend weten, niet alleen in wat ze doen, maar
vooral ook in wie ze zijn.56 In de wederkerigheid van de zorgrelatie vinden ze erkenning van hun persoon-zijn en dat geeft zin. Het is wellicht hierdoor dat de zorgverlening voor hen haalbaar blijft. Men kan zelfs stellen dat deze zin-motivatie deel moet
uitmaken van een evenwichtige optie tot zorgverlening. Alleen door in de zorg voor
de ander ook de zin van het eigen bestaan te vinden, zullen verpleegkundigen nieuwe
krachten vinden en de creativiteit om goede zorg te verlenen.
Dat deze voldoening of zinervaring zo belangrijk is voor de verpleegkundige maakt
Hertogh duidelijk met het voorbeeld van de zorg voor ouderen met dementie.57
Dementerende ouderen zijn bij uitstek zorgontvangers die wegens hun situatie onvermogend zijn om de verleende zorg te kunnen beantwoorden op de gangbare wijze.
Wat aan persoonlijk contact wordt opgebouwd, wordt door de voortschrijdende
dementie van de zorgontvanger weer afgebroken. Door de vergeetachtigheid van de
dementerende persoon ontstaat er geen duurzame basis van vertrouwdheid van waaruit het contact tussen zorgontvanger en verpleegkundige kan groeien. Zo schrijft
Hertogh dat de patiënt die je ’s avonds nog zo dankbaar was voor de geboden hulp
de ochtend daarop niet meer weet wie je bent en je resoluut de deur wijst als je hem
wil helpen met opstaan. Toch houden verpleegkundigen ook in hun zorg voor dementerende patiënten vast aan wederkerigheid in het dagelijkse contact, ook al is dit
slechts een illusie. Het gaat om een noodzakelijke illusie, aldus Hertogh, want zonder deze illusie wordt het zorgverlenen moeilijk, daar gevoelens van onmacht, zinloosheid en demotivatie de kop kunnen opsteken.
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Hoewel wederkerigheid als ethische waarde in de zorg onder druk staat, is die toch
noodzakelijk voor verpleegkundigen om zin te ervaren in de zorg. Op de werkvloer
blijkt de hoge druk waaronder verpleegkundigen vaak moeten werken een verschraling van het persoonlijke contact met de zorgontvangers in de hand te werken. Dit
verschaft verpleegkundigen niet zelden een gevoel van zinloosheid, namelijk van een
voortdurend tekortschieten tegenover de eigen idealen en van het eigen kunnen.58 Praten over hun ervaringen en over de zingeving die zij in de zorg beleven, gebeurt niet
of nauwelijks. Ze werken aan een hoog tempo om de zorgverlening rond te krijgen.
Dit soort praktijken leidt ertoe dat verpleegkundigen de verbinding kwijtraken tussen de persoonlijke zingeving en datgene wat van hen wordt gevraagd.
Het aanreiken van hulpmiddelen aan verpleegkundigen om hen te leren reflecteren over de zorg die zij verlenen helpt hen bij het ervaren van zin.59 Het bewustworden van de manier waarop het zorgproces verloopt leert hen dat het ervaren van zin
verband houdt met het opbouwen van een verhaal met de zorgontvanger en dus dat
zingeving gestalte krijgt in een relationeel verhaal.60 Door het integreren van het zorgproces in een gedeeld verhaal kan zorg worden behoed voor zinloosheid.
6. Besluit
Onze bijdrage laat zien dat zorg een veelzijdig concept is. Om recht te doen aan de
complexiteit en multidimensionaliteit van zorg, hebben we een aantal fundamentele
en blijvende kenmerken van zorg geschetst, in plaats van een centrale definitie te
geven. Een dergelijke definitie, als ze al kon ontwikkeld worden, zou het fenomeen
zorg te veel vereenvoudigen. Zo heeft zorg als fundamentele bestaanswijze een andere
betekenis dan zorg als ethische opgave. Zorg is een praktijk, bestaande uit activiteit
en houding, waarin wij als mensen verwikkeld zijn en waarmee wij ons in het bestaan
handhaven. Bovendien geven we door onze betrokkenheid in zorgrelaties zin aan
ons leven. Dit zinverlenende aspect van zorg houdt verband met de wederkerigheid
van zorg: de zorgontvanger is voor het ontvangen van zorg afhankelijk van de zorgverlener en de zorgverlener is op zijn beurt voor de zinervaring afhankelijk van het
appel van de zorgontvanger.
Zorg is ruimer dan de som van de verschillende kenmerken die in het begrip zijn
te onderscheiden. We moeten ons realiseren dat een inhoudelijke beschrijving van
zorg in een aantal kenmerken niet het naast elkaar zetten is van een aantal losstaande
eigenschappen. De verschillende kenmerken zijn niet los van elkaar te verkrijgen, ze
beïnvloeden elkaar en roepen elkaar op. Onze bijdrage laat zien dat de grondige
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beschrijving van elk van de kenmerken van het zorgbegrip het andere blijkt nodig te
hebben. Men kan stellen dat zorg de optelsom is van deze kenmerken, op voorwaarde dat men inziet dat aan deze optelsom iets wezenlijks is toegevoegd, omdat zij
ook de relaties en de dynamiek tussen de delen beschrijft.
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