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Een casus van een contextueel werkend

geestelijk verzorger in een ziekenhuis en

verpleeghuizen.

door Werner von de Wouw

n een weekend heb ik bereikbaarheids-

dienst voor de beide locaties van ons

ziekenhuis en vier verpleeghuizen. Het

is altijd weer opnieuw een verrassing wat er

zich zal aandienen. In de meeste gevallen

worden wij als geesteiijk verzorgers met voor

ons onbekende patiënten en hun naasten

geconfronteerd in uiteenlopende situaties.

Deze situaties hebben vaak als gemeenschap-

pelijke factor dat zij emotioneel geladen zif n.

Het is dan zaak om in korte tijd een beeld te

vormen van de achtergrond van de patiënt,

zijn levens- en ziektegeschiedenis, zijn relatie

tot de aanwezigen, de betekenis die zij voor

hem hebben en * wat niet onbelangrijk kan

zijn - informatie over belangrijke anderen

die afwezig zijn. Dit gebeurt aan de hand

van een kort voorbereidend gesprek, indien

mogelijk met de patiënt zelf en zijn naas-

ten en als dit niet mogelijk is alleen met de

naasten. Niet zelden gebeurt het dat niet alle

aanwezigen met elkaar on speahing terms blij-
ken zijn. In een dergelijke situatie probeer

ik samen met de aanwezigen een minimale

basis te zoeken, die mijns inziens de rituele

viering rond het ziekbed noodzakeli jkerwyze

vraagt. Ggelijk is mijn doel hierbij door een

meervoudig partijdige opstelling ieder tot

zijn recht te laten komen en op basis hiervan

de aanwezigen tot actie voor een verwolg in

eigen kring aan te zetten.

Ik krijg in de loop van de middag een

oproep van de intensive care. Mij wordt

gevraagd om een 74-jarige dame, bij wie een

abstinerend beleid zal worden ingezet, de

ziekenzalving toe te dienen. Noch met deze

patiënte noch met haar naasten heb ik eerder

contact kunnen hebben. Ik trefeen dochter

en kleindochter aan bij hun oude moeder

respectievelijk oma, die wordt beademd. De

behandeling zal spoedig worden gestaakt

omdat is gebleken dat het medisch zinloos

is.

De oude moeder blijkt jarenlang opge-

nomen te zijn geweest in het psychiatrische

circuit. Ik vraag aan de dochter wat dit voor

haar betekend heeft. Moeder heeft alles gege-

ven in de opvoeding van haar enige dochter.

Zeheeft daarbij zelfs op haar tenen gelopen.

Toen de dochter het huis uit ging, was de

accu van moeder leeg. Zlj belandde uitein-

delijk in een psychiatrische instelling. Vanaf

dat moment draaiden de zorgrollen om en

werd de dochter de zorgende 'ouder' voor

haar moeder. Natuurlijk had zy het liever

anders gewild, maar roch is de balans tussen

geven en ontvangen daarmee in een zeker

evenwicht gekomen. De dochter ervaart niet

dat zij tekortgekomen is in de liefde en de

zorg die zrj h de opvoeding van haar moeder

onrvangen heeft. Haar jeugd was zelfs tame-

lijk zorgeloos. Als thuiswonend kind heeft

zij nooit ervaren al zorgtaken te moeten

vervullen voor haar mentaal labiele moeder.

Kennelijk heeft zy van moeder voldoende

onwangen om vervolgens aan moeder te

kunnen geven toen na opname de zorgrollen >



Het ritueel dat voor beiden aanvankelijk vreemd was, wordt zo opeens een

heel persoonlijke uitdrukking van de jarenlange worsteling om erkenning

u'erden omgekeerd.

\toor de kleindochter ligt dat anders. Voor

hear bleef oma vreemd. Uit zelfbescherming

koos zij voor afstand. Dit tot verdriet van

haar moeder die het wel begrijpt, maar \roor

r,,'ie dit rvel een pijnlijk lol,alitcitsconflict in

laar cigen ro1 als dochter en a1s moeder heeft

t] Lrge roepen.

]k geef aan dat oma alsnog recht kan wor-
.:-n gedaan ir-r haar moederrol als haar doch-

:-r Yerrelt over haar eigen kinderjaren, hoe

:-.er n'Loecler toen was en wat zil vool haar

..--, docl'rrer betekend heeft. Ik nodig haar

::..,lgens uit om aan haar dochter te ver-

::--.-:r hoe onla was toen haar kleindochter

:-. ,: <1e in s'as en door oma geknuffeld rverd.
r':-.icL oma het rvaarschijnlijk niet meer
- .::. .rordt ha:rr aldus recht gedaan in

....: rol a1s r-noeder en o[ra. In de toekomst

-.. --.rkcn hoe belangrijk dit is. Niet alleen

: Jc s'ilze \\,aarop zrj zich hun moeder
-:::;-ri.\e1ijk oma zullen herinneren, maar

:, :rLr. zii zelf in hun toekomstige rol als

::- rlcl .n om21 een goede balans weten te
r--.r in ge\-en en ontvangen, zonder dat

::-.-:-:.:r rekorten irlsnog op komende gene-

..i.. uorden r.erhaald en als onver-e11ènde

::i:.:r-:rg b1i jft rouleren.

... seei de kleindochter erkenning dat zij

,: nl;1r het sterÍbed van haar oma geko-

::-::r i.. Zeker op deze plek, met alle 'toeters

. lL n . die roor de mc(\te iongeren van
- ...: -c:tiijd zo bedreigend is. Door haar aan-
,: :lheid en de loyaliteit die daaruit blijkt,
..: i zc aan haar moeder meer dan zijzelf

::,::-. En dat nraakt veel goed van datgene

:

waarin zij als kleindochter in moeders ogen

rekorrgeschoten is en waarmee zii oma geen

recht heeft gedaan.

Dochter noch kleindochter noemen zich

gelovig. Ik geef hun, plaatsvervangend voor
hun moeder respectieyelijk oma, erken-

ning dat zij terwille van haar om deze zie'

kenzalving hebben gevraagd als een daad

van geven van laatste zorg, ondanks dat zij

uitspreken dat het voor henzelf geen bete-

kenis heeft. In de woorden en gebaren die

daarna in het afscheidsritueel tot uitdruk-
king worden gebracht, is de lading voel-

baar van al die moeilijke jaren van zorg,van

Ioyaliteitsproblemen en behoefte aan erken-

ning. Jaren die in een gesprek van luttele

minuten zijn verdicht. Zo krljgt ieder in dit
ritueel in haar rol van oma, dochter, moe-

der en kleindochter (alsnog) erkenning voor
ieders wijze van geven en onwangen. Het
ritueel dat voor beiden aanvankelijk vreemd

was, wordt zo opeens een heel persoonlijke

uitdrukking van de jarenlange worsteling

om erkenning. Is dat niet wat uiteindelijk
symbolen en rituelen - in woord en gebaar

- ten diepste beogen: verdichting van het

leven, het onzegbare tot uitdrukking bren-

gen, op een ander niveau tillen, zodat we op

breukpunten van ons bestaan geheeld weer

verder kunnen?

De contextueel werkend geestelijk veÍzoÍ-

ger kan in zo'n situatie de aanwezigen recht

doen in relationeel-ethisch opzicht door
erkenning te geven voor de ervaren tekorten

en verleende diensten, maar kan in religieus-

godsdienstig opzicht ook de verbinding

leggen naar de Bron van het leven die ons

erkent in ons bestaan. Die Bron is dan geen

leeg woord, maar een betrouwbaar Perspec-

tiei omdat mensen betrouwbaar worden

voor elkaar.

Daags na het gesprek en de ziekenzalving

belt de dochter mij op. Moeder is inmiddels

overleden. Dochter zegt: 'Mijn dochter en ik
kunnen nu samen weer verder. Nooit eerder

hebben wij zo over onze betrokkenheid bij

en afstand tot mijn moeder kunnen spreken.

Ik ben blij voor mijn moeder en onszelf dat

er nu een basis ligt waarop wij verder kun-
nen.'

Het gesprek en het gezamenlijke ritueel

rondom haar moeder heeft, volgens haar,

hun zoveel vertrouwen gegeven dat zij mïi
vraagt of ik in de uiwaart wil voorgaan.

Met veel aarzelitg moet ik die vraag om

praktische redenen helaas afwijzen. Maar

eigenlijk hebb et zr1 de dag ervoor al een pas-

send afscheid gevierd, omdat daarin passend

gegeven en onwangen werd.

Stelling

Ook in eenmalige en kortdurende contacten

kunnen belangrijke contextuele uitgangs-

punten, zoals meerzijdige partijdigheid.
erkenning, balans van geven en onwangen

en dergelijke in praktijk gebracht worden en

vruchtbaar zijn voor betrokkenen. <

Verner uan de Wouw is werkzaam als geesteli.,;.:

uerzorger in een ziekenhuis en uerpleeghttizeii.

Hij biedt onder meer uanuit zijn eigen prt|ri.;.:

een diuers hulpaanbod op www.ruernentandr'-

wotnu.nl, waar u ook meer publicaties uan ;i.,i':

hand uinrlt.


