
een christelijke zorgverlsdng tussen
'ma*Í en roeping'.

Mensen met een verhaal; een nar-
ratief-p astorale benadering van
mensen met een verstandelijke
handicap.
Ton van Oosterhout, Thom Spiq Wer-
nervan de Wouw,
SGO Hoevelaken, 1996

Naar de mening van de auteurs, allen
geestelijk verzorgers, wordt aan de
eigenheid van mensen met een ver-
standelijke handicap geen recht gedaan

als er van meet af aan geen aandacht is
voor zingeving en zinsbeleving.
Uitgaande van levemverhalen gev eo, àj
praktische handvatten voor zoÍgverle-
trers.

Normale prijs: f 39,90. Speciale
intekenprijs: f 29,90.
Nadere informatie: SGO. 033 -2537 437

REANIMATIE
STANDELIJK
CAPTEN

BIJ VER.
GEHANDI.

"Niet altijd doet handelen goed", zo
luidde een var de stellingen tijdens een
druk bezochte conferentie, 17 juni j1.,

getiteld'Menselijk levenseinde'. De
conferentie was belegd door de St.

Augustinusstichting en Maria Roepam.
te Gennep/Otter5u'n, beide instellin gen
voor verstandelijk gehandicapten.
Aanleiding was het beleidsadvies van de

Commi55ie Ethiek van beide instellin-
gen over rean.imnlie.

In dit advies staat de gedachte centaal
dat reanimeren aldid gedaan dient te

worden, tenzij er goede redenen zijn om
dat niet te doen. Een van de goede

redenen om niet te reenimeren kan zijn
dat, gemeten naar medisch objectieve
criteri4 de kans van slagen nul of
nagenoeg nul is; reanimeren is dan
medisch zinloos. Maar een goede reden
kan ook zijn, dat reanimeren bezien
vanuit het perspectief van de bewoner
zinloos is; dan gaat het om de vraag of
reanimatie zinvol is in de context van
het levenwerhaal van de bewoner. Dit
laatste te bepalen is natuurlijk veel

moeilijker dan het eerste. Medische
criteria zijn tot op $ote hoogte objec-
tief, controleerbaar. Maar bij de vraag
of reanimafs zinvol is voor deze bewo-
ner en in zijn belang is spelen subjec-
tieve oriteria en waarde-oordelen een

rol. Goed overleg is noodzakelijk als

voorwaatde voor een oveÍwogen be-
sluit. Daarbij staat de waag voorop wat
de bewoner zelf wit respectievelijk wat
bekend is van zijn wensen. Als die wen-
sen niet bekend zijn moeten anderen,

familie, vertegenwoordigers, ver-
pleegkrmdigen, groepsleiding, aÍtsen

bepalen of reanimatie zinvol zou zijn in
het perspectief van het levenwerhaal
van deze bewoner. Maa ook als zijn
wensen wel bekend zijn is het juist ken-
merkend voor de sector van de zorg
voor verstan.delijk gehandioapten, dat
familie en direot behokken hulpverle-
ners een onmisbaar aandeel hebben in
alle beslissingen omtent zorg en behan-
deling.

De hiermee geschetste problematiek is
door de Commissie Ethiek op heldere
wijze uitgewerkt in haar advies. Op de

conferentie zelf gaven drie sprekers hun
visie op de problematiek: prof. dr. H ten
Have, hoogleraar Medisohe Ethiek te
Nljmegen en voorzitter van de Commis-
sie Ethiek; drs. E. Klapwijk, geneeskun-
dig inspecteur en Mr. E. Sutorius,
advooaat. De cotrferentie stond onder
leiding van prof. dr. F. Gribnau, lid van
de Raad van Bestuur van het AZN St.

Radboud, tevens voorzittervan de KVZ.

M. Pijnenburg

,ZONDER ZORG VAART
NIEMAND WEL'

Dit was de titel van het themagedeelte
vm de jaarvergadering van de Katho-
lieke Vereniging van Bej aardentehuizen
van 20junijl.

Met de lezhg Zonder zorg vaart nie-
mand wel gaf prof. dr. Annelies van
Heijst een stevige annzet voor esn boei-
end en afirisselend programmavan de

KVB rondom verschillende aspecten

vutzorg, zingeving en cornmunicatie in

het verzorsingshuis. Van Heijst bepleit-
te een henvaardering van feitelijke zorg-
praktijken (brjvoorbeeld van religieuzen
in de zorgsector) en hernieurvde aan-
dacht voor 'de ziel vaa de zorg'. De
intbwinkels die hierna volsden rverden
gekenmerkt door een levendige ee-

dachtenwisseling tussen en met de

deelnemers.

EEN MIDDAGJE MOREEL
DEBAT
Hans Tenwolde

Als discussieleider mag ik dit jaar een

stuk of twintig zaaldiscussies leider
over morele kwesties in ziekenhuizen,
verpleeg- en verzorgingshuizen. Ia zoh
workshop werken we met een toneel-
groep. Voor deKYZ is dat eenvan de
manieren om een professioneel gesprek
over morele kwesties op gang te breo-
gen. We hebben in samenwerking met
de Nederlandse Vereniging voor Ver-
pleeghuiszorg ook een dergelijke work-
shop ontwikkeld over autonomie, aÍhan-
kelijkheid en privacy in het verpleeg-
huis, die we her en der uitvoeren.

Met die toneelgroep bezoeken we
ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgings-
hu2en. De acteurs zijn amateurtoneel-

spelers met een verpleegkrmdige achter-
grotd. Ze leveren de denkstof in nafura
en worden door het publiek gebruikt om
te experimenteren met de aanpak van de

oasuïstiek.
Vandaag treden we op in een verpleeg-
huis. Bij aankomst bekijken we de zaal
en kibbelen een beetje over de opstel-
ling. De acteurs vinden het toneel be-

langrijk en willen bijvoorbeeld op een

podium. Ik vind de discussie belangriik
en wil geen barrières. We bouwen van
kamerschermen een kleedruimte, zoe-
ken naar spiegels en naaÍ hulpstukken.
Daa komt het publiek. Verwachtings-
vol aarzelend, de achterste rijen opvul-
lend. Ik hou mijn praatje over de profes-
sionele reflectie die ik van dit gezel-

schap verwacht over de morele kanten
vanhun werk. 'Dat is een goed gesprek

over wat mag of niet mag. Zo vaak heb
je eigeniijk niet zo'n gesprek, zeker niet
met zoveel mensen a1s hier zitten. En
zoals iedereen weet is een goed gesprek


