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‘De ziel in de zorg  
staat onder druk’

Joris Delporte | Werkt rust rustgevend? Hoog-
leraar Carlo Leget etaleert in zijn werkka-
mer aan de Tilburgse universiteit alvast zo-
veel kalmte en bedachtzaamheid dat we in die 
‘mentale rustige vastigheid’ best geloven. Die 
levenshouding dankt hij naar eigen zeggen aan 
‘innerlijke ruimte’. “Met die metafoor benoem 
ik een gemoedstoestand die ook met ‘mindful-
ness’ en christelijke meditatie te bereiken valt. 
Noem het de kunst om niet samen te vallen 
met emotionele reacties en raad te weten met 
de meerstemmigheid van conflicterende emo-
ties. Dat geeft tegelijk een impuls aan het eigen 
gevoelsleven en aan het vermogen tot samen-
leven.” Of hoe een kenner van zware thema’s 
met respectvolle lichtheid in het leven staat.

Meent u als specialist in zielzorg 
dat door werkdruk en een overvloed 
aan protocollen de ziel uit de  
zorgsector verdwijnt?
“Die klacht vang ik alvast op van zorgverleners. 
De cijfers over ‘burn-outs’ bewijzen dat de sec-
tor met een probleem zit. Tegelijk vind ik niet 
dat de ziel uit ons werkveld verdwijnt; ze staat 
gewoon onder druk. Protocollen zijn geen pla-
gerijen van bovenaf maar een neveneffect van 
een complexere samenleving waarin een ver-
trouwenscrisis heerst en zowel patiëntenorga-
nisaties als politici meer transparantie eisen.”

Pastores staan bij uitstek garant voor 
zielzorg. Toch krijgt de beroepsgroep niet 
altijd voldoende steun van directies en 
collega’s. Hoe valt zoiets bij te sturen?
“Wees als pastor transparant over je activitei-
ten. Leg uit wat je doet. De inbreng van pasto-
res heeft zeker een toegevoegde waarde maar 
ze dienen dat zelf duidelijk in de verf te zetten. 
Nu hun positie onder druk staat, mogen ze zelf-
promotie niet schuwen. Daarvoor zijn ze dankzij 
hun autonome functie binnen zorginstellingen 
bovendien prima geplaatst. Ook raad ik hen aan 
zo veel mogelijk elkaar op te zoeken. Wissel erva-
ringen uit. Deze professionals hebben soms de 
drang om in hun eentje de wereld te redden maar 
met samenwerking slagen ze daar beter in.” 

Werken artsen en pastores goed samen?
“In het onderzoeksveld gaapt alvast een kloof 
tussen beide werelden. Pastores hebben niet 
echt een researchcultuur, in tegenstelling tot 
medici. Een gelijkaardige clash treedt ook in de 
praktijk op. De methodes en het jargon verschil-
len waardoor spanningen ontstaan. Toch is het 
belangrijk dat pastores openstaan voor de medi-
sche kijk en dat artsen aandacht hebben voor de 
betekenisdimensie binnen de zorgsector.”

Woorden zeggen vaak veel over  
maatschappelijke tendensen. Hoe  
evalueert u de neiging om patiënten 
als cliënten te bestempelen?
“De term ‘patiënt’ associëren sommigen met 
passiviteit en afhankelijkheid. Ik begrijp dat 
daartegen verzet komt maar ‘cliënt’ is een 
barslecht alternatief. Dergelijk afstandelijk 
woordgebruik wekt de foute indruk dat goede 
service volstaat om kwalitatief hoogstaande 
zorg te verstrekken. Ziekte heeft evenwel al-
tijd een existentiële dimensie en is onlosma-
kelijk met zingeving verbonden. Bovendien 
verhult deze term het reële machtsverschil 
tussen zorgverlener en -ontvanger. Terwijl het 
zonneklaar is dat patiënten zich vooral in een 
situatie van onmacht bevinden.”

En wie cliënt zegt, denkt spontaan 
aan ‘vermarkting’ van de zorg.
“We kennen allemaal de retoriek over burgers 
die zich vrij bewegen op de zogenaamde zorg-

markt. Daarbij sluiten ze schijnbaar een tijde-
lijk contract af, in plaats van een zorgrelatie 
aan te gaan. Met dat sausje van autonomie 
valt evenwel niet te verbergen dat de zorglo-
gica botst met puur marktdenken.”

Kijken beleidsmakers met de 
juiste blik naar de zorgpraktijk? 
“Hun kijk is soms eenzijdig. Veel politici vertrek-
ken vanuit de vooronderstelling dat zelfbeschik-
king ontzettend belangrijk is. Dat begrip formu-
leren ze vervolgens vanuit hun leefwereld vol 
gezonde en onafhankelijke burgers. De realiteit 
is evenwel veel complexer. Wie volgens de me-
dische ethiek perfect wilsbekwaam is en dus in 
aanmerking komt voor euthanasie, kampt mo-
gelijk met angst voor eenzaamheid of vreest 
zijn kinderen tot last te zijn. Al deze factoren 
hebben een invloed op de beslissingsvrijheid. 
Aan onze vrije wil zitten duidelijk rafelranden.”

“Het valt niet mee om zich als gezonde burger 
de leefwereld van een zieke medemens voor te 
stellen. Nochtans is die perspectiefwissel erg 
verrijkend. De zorgethiek is erg geïnteresseerd 
in getuigenissen van pakweg ethici die hun vi-
sie bijstellen wanneer ze zelf zwaar ziek wor-
den. Dergelijke getuigen groeien soms uit tot 
woordvoerders van een alternatieve kijk op 
autonomie en zelfbeschikking.”

Botst medische ethiek 
al eens met zorgethiek?
“Van een botsing is niet zozeer sprake, meer 
van een spanningsveld. Medische ethiek on-
derzoekt de gepaste handelingsopties in com-
plexe situaties. Zo laat deze discipline toe te 
evalueren of iemand die een euthanasiever-
zoek stelt wel wilsbekwaam is. Zorgethiek is 
meer kritisch en hermeneutisch. Dit vakge-
bied gaat na hoe morele ervaringen geworteld 
zijn in familiale en andere relaties. De focus 
ligt op de betekenisdimensie van keuzes.” 

Wat leert die hermeneutische 
benadering over de plaats van 
lijden in onze samenleving?
“Ik merk een culturele horizon waarbij lijden 
niet meer hoeft en zieken de maatschappij 
vooral tot last zijn. Dergelijke denkbeelden 
leiden bij ouderen tot het sluimerende gevoel 
dat ze hun kinderen in de weg zitten. Door zich 
in dergelijke ervaringen te verdiepen, komen 
zorgethici tot maatschappijkritiek. Een kriti-
sche blik op politiek en zorg die in de traditio-
nele ethiek minder aanwezig is.”  

Welke ‘doelen’ streeft zorgethiek 
als politieke ethiek na?
“Zorg zichtbaar maken is een belangrijk streven. 
Veel informele zorgtaken die met name vrou-
wen op zich nemen krijgen nauwelijks aandacht 
en waardering. Zorgethiek als politieke ethiek 
streeft naar erkenning voor al deze vrijwilli-
gers. Hen verlonen is daarbij een optie maar die 
draagt niet meteen mijn voorkeur weg.”

Als bijzonder hoogleraar onderzoekt  
u onder meer ethische vraagstukken  
binnen palliatieve afdelingen. Wat zijn  
de krachtlijnen van de publicaties en  
projecten die u voorbereidt?
“Ik plan onderzoek naar de wijze waarop eutha-
nasie onze kijk op leven en dood heeft gewijzigd. 
Daarbij ligt mijn focus bewust niet op de stand-
punten van de kerk of andere instituties maar 
wel op de worstelingen van de concrete perso-
nen die daarmee dagelijks te maken hebben. 
Deze praktijkgerichte aanpak levert verrassende 
inzichten op. Zo heb ik onlangs getuigenissen 
gehoord van artsen die het moeilijk hebben met 
euthanasie wanneer patiënten niet genoeg er-
kennen dat ze professionals daarmee voor ingrij-
pende keuzes plaatsen. Dit illustreert dat los van 
de wettelijke omkadering betrokkenen zich vra-
gen blijven stellen rond goed en kwaad aan het 
sterfbed. Dergelijke persoonlijke worstelingen 
wens ik op die leerstoel te analyseren.”

Naast de zorgverlener en -ontvanger is 
ook de familie een betrokken partij aan 
het sterfbed. Krijgt die genoeg gehoor? 
Een Belgische casus waarbij een moeder 
euthanasie heeft gekregen zonder 
medeweten van haar zoon suggereert 
dat het tegendeel soms waar is. 
“Dat concrete geval becommentarieer ik liever 
niet. Daarvoor weet ik te weinig van de con-

Nederlands hoogleraar zorgethiek Carlo Leget zit het lijden bewust op  

de huid wanneer hij ethische en spirituele kwesties rond leven en dood  

analyseert. “Over euthanasie debatteren in een studeerkamer is geen kunst. 

Mij interesseren vooral de vragen rond goed en kwaad die patiënten en zorg-

verleners op de cruciale momenten stellen.” Als hij met diezelfde praktijk- 

gerichte focus het werkveld overschouwt, merkt hij dat “de ziel misschien 

niet uit de zorgsector verdwijnt maar toch fors onder druk staat”.  

Carlo Leget zit in zijn academisch werk lijden en dood op de huid 

text. Algemeen poneer ik evenwel dat kwa-
liteitszorg doordrongen is van het besef dat 
zieken niet alleen overlijden. Hun entourage 
sterft altijd een beetje mee. Daarom snijden 
zorgverleners patiënten beter niet los van hun 
naasten, zelfs al verzoeken ze daar zelf om. Ik 
begrijp dat medemensen soms dermate veel 
lijden dat ze op één spoor zitten en niet meer 
de ruimere implicaties van hun keuze inzien. 
Zorgprofessionals hebben dan evenwel de mo-
rele plicht om die gevolgen aan te kaarten. 
Keuzes rond het levenseinde zijn extra zwaar-
wegend, omdat ze nooit vallen over te doen.”

Is de spirituele dimensie van 
palliatieve zorg de moeilijkste?
“Niet per definitie. Medicatie juist doseren kan 
soms technisch ingewikkelder zijn. Het spiri-
tuele deel is vooral omstreden. Velen vallen al 
over de terminologie die naar hun smaak te 
christelijk klinkt. Nu de traditionele zingeving-
kaders grotendeels wegvallen, vang ik ook een 
pleidooi op om veeleer de term ‘existentieel’ 
te hanteren. Los van die etiketten hebben de 
meeste medewerkers gelukkig gepaste aan-
dacht voor de betekenisdimensie van zorg. 
Hierdoor fungeren ze eigenlijk als spirituele 
zorgverleners zonder dat zelf te beseffen.”

Schrijfster Gretel Van den Broek (zie  
Tertio nr. 668) betreurt dat terminale  
patiënten doorgaans laat op een pallia-
tieve eenheid belanden, waardoor de 
tijd beperkt is om optimaal en waardig  
afscheid te nemen. Ziet u dat ook zo? 
“De dood blijft ons afschrikken. Patiënten duwen 
dat vooruitzicht weg, artsen geven liever hoop 

dan slecht nieuws en familieleden willen hun 
dierbare zieke niet verliezen. Kortom, onze cul-
tuur kijkt weg van sterfelijkheid. Ik vind het een 
uitdaging om daarin mee verandering te bren-
gen. Vandaar mijn pleidooi voor stervenskunst. 
Deze ‘ars moriendi’ vat ik op als tijdig nadenken 
over ons onvermijdelijk lot en over de invulling 
die we wensen te geven aan de resterende tijd. 
Wie alvast went aan het vooruitzicht van de 
dood en ook praktische voorbereidingen treft 
voor zijn oude dag, kent minder angst of verzet 
zich niet zoveel tijdens die finale momenten.”

Botst stervenskunst niet met ons 
instinct om nooit helemaal los te laten? 
“Omgaan met de dood zit in een spanningsveld 
tussen vasthouden en loslaten. Ook palliatieve 
zorg is daarom paradoxaal. Wie het leven poogt 
los te laten, kan erg op de dood gefixeerd raken. 
Een gelijkaardige tegenstelling zie ik op pallia-
tieve afdelingen tussen het stervensproces als 
natuurlijk voorstellen en dat tegelijk intensief, 
zelfs gemedicaliseerd voorbereiden.”

Een Nederlandse initiatiefgroep heeft hulp 
bij zelfdoding bepleit voor ouderen die hun 
leven ‘voltooid’ achten. Uw reactie?
“Dergelijke groepen bezetten de media en ons 
denken op een dominante manier waarmee ik 
problemen heb. Ze verwoorden erg handig de 
hang naar autonomie en de angst voor lijden 
en dood in onze cultuur. Hierdoor krijgen ze 
gemakkelijk massale media-aandacht, terwijl 
ze nog altijd minderheden vertegenwoordi-
gen. Akelig genoeg slagen ze erin de hele pro-
blematiek tot hun oplossing te vernauwen. 
Hierdoor dreigen kijkers en luisteraars te ge-

loven dat goed sterven hetzelfde betekent als 
‘zijn lot in eigen handen nemen’. Bovendien is 
hun visie sterk ideologisch gekleurd. Zelf sluit 
ik niet uit dat hulp bij zelfdoding in specifieke 
situaties een menswaardige oplossing kan 
zijn, maar verkies ik eerst een evenwichtig de-
bat waarin de beleving van patiënten, artsen 
en familieleden centraal staat.” 

Hoe vermijden we dat ouderen 
het leven moe raken?
“Een van mijn promovendi onderzoekt dit 
thema. Volgens mij ligt de sleutel bij zinvol-
heid. Zin hebben in het leven hangt af van de 
betekenisvolle verbindingen die we leggen 
met familieleden, medemensen en onze be-
zigheden. Zolang iemand nog zin en beteke-
nis ziet, is hij of zij nog niet klaar met leven. Een 
levend voorbeeld is Vincent Bijlo. Deze Neder-
landse cabaretier is blind en wordt langzaam 
doof. Zijn situatie vormt een spiegelbeeld van 
de casus met dove Belgische tweelingbroers 
die blind werden. In tegenstelling tot het 
tweetal dat euthanasie heeft gekregen, bena-
drukt Bijlo zijn leven nog als bijzonder zinvol 
te ervaren. Grappend vertelt deze kunstenaar 
zelfs dat zodra hij niet meer hoort zich einde-
lijk volop kan concentreren op zijn werk.”

Welk belang heeft verzoening 
aan het sterfbed?
“De waarde hiervan is potentieel erg groot. 
Van onverzoend zijn gaat een kracht uit die 
sommigen in leven houdt. In het palliatieve 
werkveld zijn talrijke voorbeelden bekend van 
patiënten die pas sterven zodra een conflict 
is uitgepraat. Tegelijk blijkt dat niet de enige 
weg richting waardig sterven. Zo is het onver-
standig om een beerput vol misbruikverhalen 
te openen tijdens iemands laatste uren. Ver-
zoening vraagt draagkracht die dan door ver-
zwakking en uitputting niet aanwezig is. Dan 
is het misschien aangewezen om pas met je-
zelf of het verleden verzoend te raken in de 
loop van het rouwproces. Geen optimale situ-
atie maar misschien de meest haalbare.”

Is een hoogleraar die professioneel 
stilstaat bij lijden en dood zelf nog  
bang voor  “die laatste bocht” waarover 
Willem Vermandere zingt? En denkt u  
zoals diezelfde bard aangeeft ook  
“de grote rivier op te varen”?
“Veel Europeanen hebben een enge, bevreesde 
kijk op de dood. Die angst is afwezig in de meeste 
buitenlandse culturen, omdat ze erop vertrou-
wen dat het voorbij de grens van het leven niet 
afgelopen is. Eenzelfde vertrouwen bezit ik ook. 
Bovendien weet ik hoe relatief leeftijd is in een 
breder tijdsperspectief. Mozart voor wie ik zo-
veel bewondering koester, heb ik in levensjaren 
al ruim overtroffen. En gelukkig maak ik de no-
dige ruimte voor betekenis en nabijheid in mijn 
leven. Voor de liefde kortom, die zowel leven als 

sterven draaglijk maken. Noem die kracht maar 
de basis en kern van alles. ‘Love is all.’ (lacht)”

Ethische en spirituele  
onderzoekslijnen aan  
elkaar knopen
Theoloog Carlo Leget (1964) ontpopt zich na zijn docto-
raat in de theologie snel tot ethicus. Eerst doceert hij medi-
sche ethiek in Nijmegen en vanaf 2009 zorgethiek in Tilburg. 
De Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht – ondanks 
de naamgeving naar verluidt geen plek waar alleen vrijzinni-
gen thuis zijn – plukt hem daar weg en laat hem als gewoon en 
buitengewoon hoogleraar reflecteren over ‘ethische en spiritu-
ele vragen in relatie tot de palliatieve zorg’. “Tussen die beide do-
meinen zoek ik al jaren de verbinding in mijn werk. Ik onderzoek 
steevast hoe zingeving meespeelt in ethische kwesties. En bij 
spirituele zorg ga ik na welke waarden van invloed zijn.”  (JD)

Carlo Leget,  
Ruimte om te ster-
ven. Een weg voor 
zieken, naasten en 
zorgverleners,   
Lannoo, Tielt, 208 blz., 
€ 17,99. Bestellen kan 
via www.tertio.be

Tegenover een cultuur die wegkijkt van sterfelijkheid plaatst Carlo Leget zijn ‘ars moriendi’. De laatste levensbocht schatten we volgens hem beter vooraf in.  © eva leget

‘Een spanningsveld 
tussen vasthouden en 
loslaten is inherent 
aan palliatieve zorg.’

‘Zieken over- 
lijden niet alleen. 
Hun entourage  
sterft altijd een  
beetje mee.’

‘Aan onze vrije  
keuze zitten 
rafelrandjes.’


