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ls zorg dan te koop?
Het gaat dus over kopen en verkopen/le_
veren van zorg: een transactÍe dus. Het
gaat helemaal niet (meer) over de beteke-
nis van die 'transactie'. De vraag wat het
nu voor een zorgverlener zinvol maakt om
zorg Ie verlenen is helemaal niet meer aan
de orde. En ook niet wat het rroor iemand
die zorgt ontvangt betekent.
Het is zoals bij elke transactíe: voor een
verkoper van elektrische apparaten is het
ook geen vraag of de koper gelukkiger
wordt door dat apparaat aan te schàfÍen"
Hooguit suggereren dat de recÍamema_
kers. En de baas van de winkei zal zich
ook niet ciruk maken oÍ zijn personeelslid
gelukkiger wordt door zijn dienstverleníng.
dat wil zeggen of hij zijn werk als zinvoí
oeschouwt. Hiy moet zijn werk goed doen
er anders zoekt hi1 maar rets anders.
MisschÍen voelt u als lezer weerstand bij
deze verEelijking.
Zorg ts loch iets anders dan het verkopen
ran elektrische apparaten? Misschien
/0or u en voor mij, maar niet voor heï den_
<en dat momenteel anze zarg beheerst.

ïoen er nog sprake was van een ,verzor_

3ingsstaat'werd zorg gezien ais een
:ollecijef goed. dat wil zeggen van en voor
lns ailen. Nu zorg steeds meer als een
:conomisch goed gezien wor.dt, ts het ook
schaars geworden. Steeds meer zorg_
:aken worden uitbesteed (denk bijvoJr_
ceeld maar aan opvoeding van kinclereni.
Torg wordt dienstverlening *nrruoo,
oetaald moet worden. De zorgontvanger
,vordt consument, die zeiÍ verantwooàeliik
s om aan zijn zorg te komen en ook eisen
-ag stellen vcor hetgeen hij betaalt.
Zorg is niet langer. meer het lenigen van^ood of uitdrukking van een houàing zoaís

bezorgd-zijn, maar is het leveren van een
product dat wezenlijk niet verschilt van
andere producten. Zorg is niet langer een
antwoord op een roep, maar een manage-
mentaangelegenheid.

Wat is goede zorg?
Gevolg van dit alles is, dat er geen alge-
meen idee meer is van wat ,goede

gezondheid,is en daarmee wat ,goede
zorg' is. Als het maar beantwoorJt aan wat
de klant vraagt is het 'goed,.
D_at de zorgvrager niet langer passieÍ en
aÍhankelijk is, is op zich een goede ontwik_
keling. Echter hij wordt niet zozeer vanuit
zijn specifieke situatre gezien. maar vooral
als burger. De overheid, het marktOent<en,
maar ook zorgvoorzieningen en zorgverle-
ners brengen hun relatie tot de men-sen
terug tot de categorie van ,burger,.

Dat leidt tot problemen bij menien die
ernstig verstandelijk gehandicapt zijn. Zijn
er andere manieren om te bepalen wat óe
zorgvrager er zelf van vindt dan wat van
de geëmancipeerde,standaard,_burger
verwacht wordt? En vraagt dit niet o, ,n-
dere standaarden van ,goede 

zorg,?

Hoe grijpt dit denken in op het kijken
van proÍessionele hulpverlenersà
De vraag wat men als beroepskracht
'goede zorg'vindt is niet meer interessant,
als de vraag van de klant _ als burger - hei
doel bepaalt. Dan wordt professioÀaliteit
slechts een middel om dat doel te berei_
ken en is de professional instrument. Wat
hij moet doen wordt in functies beschre_
ven. in protocollen en regels vastgeiegd
om zo doelmatig mogelijk te werkón.
Zoveel mogelijk van het zorg-handelen
wordt in beeld gebracht en beschreven en

29



0e

' 
uollelsdo ualooLu luauinsuoc

sle uoolle }aru qclz uopnoz sJo6el^6loz
'lplo^ pu06roluo uoq leM uo6al ulzloaM

opuozoo UEA ua)el uoo llp sl uale^lo

)nJpïrom o6oLl al hz rcen uo ueutelc
oluirn.r Joonlotq ualootx sraualten6loT

'lEBlsaq

lqcepuee raputul spaots pteql[rleploom

-lueron ueOre 1oo reelu '6urne;aq '6urterua

ue6ra toon te 1ep 6;one6 tol UooLl ozoc
'uolopueLl unLl uE^ 6uttest;euotlcun; epuee6

-a.rJon op lotu uoLuES 16ueq ltanir unq ut

uorenlo steua;ren6toz erp 6utpueetruan e6
'uo)ro^ ro orp uouoslad ep uen ueddeqcs
-ue6ra s1e loru uo lA noLlcsoq yazt)ov uet

allcunl uoa sle Jeeu lrp atlestueOto uoo sle
' lpro/r^ lïroMa6 1re1t ;eu orsselold enetlce[Qo

lau 6roz op ut lep ue6al do slalu sl Jl
'l6Betn lqcepuee uel 1taltlEM)1

ulo re6ern6roz ep ;[tnrua1 ']to]tleuotleJ ul

6ee.rn erp llepua^ ueluaplïteu loq ielLlsl
're6eln6roz ep roon ueulo>1e6 st lq3epuee

nu .ro lep ue ueuole6 st eputo uae 1[r11etd
-6roz epno op uE^ Dutlepnlaq ap uee lep
'6ur;a>111rvr1uo epeo6 uae 1eq st >1[tpnn1el

èsJopue laq uEy

'uoïEq (ueleoLu) le oleul
apuourouaol ut ltz uep st 6;one6 loH 'uop

-peq plelse6 lozt)xtz ltz atp ualeop ep ue

ueua^A ez arM roo^ uosuol.u op ue^ ')loM
unL{ uen purooJnta^ uoptom lrz 6ou le>1te15

'uaulouluo s1[t;uezean s]ot uaLl ]pJoM
'uolJoA ol JoluE[]l uo^alqcsaq uo^oq

-rorLl ap do u;o ue6utnnp steue;tan6loz uaO

-urlaïïrmluo e6tprnq op tepJooc 's;a6el ue

ue1;ocolord uen uatuJol eOrleLuloop ut uaA

-[rrqcseq ]aru qcrz ]eel tEEtlJ '6toz epeoO

roo^ sluo)aloq uen y[t;ueze^ st solle llC
'oplo ep uEe pualnpuoo^ uPels

-aq laq ut ue uepeql[r;e6or.u ue6ta ep ul

uezual6 op uotuo) 'topue atp ue^ lep laul

puaOuequeups sle plooloq uopul^aqlaM
ua6re 1aq lsrnÍ plopl '6toz apeo6 olp loo^

1[rluezervr epueOetn0toz ep uE^ leeq]a^
-sualol e>1[t;uoosted ]aq UEA stuaïaloq op

sr u3 ,6roz epao6, uen uEE sler epuaOern
-0toz ep leLu Ourputq a1lrluoosled atp

sraua;ran6roz laon loon gee6 qcol teeyl

'uoproM uetze6 ltallleuotsselo.rd uee

lerqe6 sle slloz ue) luotlc ap toLu pueq

e>1[t;uoostad uof 'uaplom lqcenruan no[

UEA orp ua6utlqctrtan ap loon IuBAalaJ lolu
sr 'Uoaloq raua;tenOtoz sle llaz [tÍ 1ep1 's1et1

-celqo stet atlelat ap lpJom uoluop ]lp ul
'rapue uaa do preque>1>1or1aq e[ '6utpnoq

a1Ír;uoosted a[ uen Outplntpltn 1oo st [t7
'teer.u 1[t;rnnleu st 6utu

-e6elaq rEEt 'lqaq p6loneD sle6els0etp
-eD epleedaq aÍ 1o e;otluoc slLlcols uep

lproarr 6utua6e[eg 'p|e1se6 snettas oeeln

arp uoluapnls uo sJaïtam uen 1r 6[tt1 qcol
'ua11ed seÍtle6et ur letu e[ un) 'uee6 ]aouu

uo apuo^rals uaa lou p;aaqtoonlrq e[ eog
'uapro/v\ ueï uanotL1cseq s1[t;aanneu ;o

laru lep perqe6 laoLl uaa 1[r;lnnleu 6loz ep

ur sr rl 'loauotlcunl lnnd st leduee ezeq
J99uI sl 6loz ePaog

'lrolt lem) loon elluele6
uee ulrz ue;;ocolotd etp 6ou loïats']plor

lqce^ ro^ tuoq uEA lem laop [rg 'uezeln

ol slatu UooLl 'laop lep alM 'ue6;on

s;e6et ep uo uoloo^ltn ua;;ocolotd etp

uossueuotlcunl slE lA noqcsaq uolqcell
-sdeoreq 1ep'aLur6ets6utsloaqaq uoos
uao oatureep lpJom otlestue6to6toz eq

'ynaqe6 s;ebar eP sue6;on
ree[.u ]aLl sle 'uo]Llcttlan ue6ut;apueq

arp or^ lrn lotu l)eeu.r laH 'p6a;e61sen ultz

erp ua.rneqa6 ue6ut;epueq 9lp lep '6ue;eq

uE^ uoalle st atlestue6ro op Ilnue1 'lapulul

laur uE) lolaq loq Jo uolaÏoq lplo^ lo

i
I


