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Wat bedoelen we als we kwaliteit van leven zeggen?  
Kwaliteit van zorg heeft in de medische wereld meestal betrekking op de manier waarop de 
zorg verleend wordt, de materialen die gebruikt worden, de werkwijzen en protocollen, de 
bejegening door de zorgverlener. Allemaal belangrijke zaken, maar uiteindelijk gaat het om het 
resultaat, om de vraag of dit alles bijdraagt aan een goede kwaliteit van leven. In de 
ondernemerswereld spreekt met nu over sociaal ondernemen. Men richt zich op ondernemingen 
die zich inzetten voor economische en maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen 
mensen in de samenleving. Men wil die  mensen die niet of niet helemaal op eigen kracht de 
kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren, steunen. Ook daar gaat het erom het geluk te 
bevorderen.  
Het gaat om de vraag hoe men kan bijdragen aan een goede kwaliteit van leven. Bij kwaliteit 
gaat het om een hoedanigheid of gesteldheid van een persoon, en misschien ook wel over zijn 
eigenschappen die hem in staat stellen zijn wensen te laten uitkomen. 
 
We schrijven Nederland anno 2015, een land waar het zorgstelsel erg aan verandering 
onderhevig is. Hier wordt  met enige regelmaat en zeker met enig gemak kwaliteit van leven 
gebruikt als argument voor of tegen de reorganisatie van de zorg. In een opiniërend artikel in 
het Brabants Dagblad van 17 januari j.l. Zorg wijzigen geeft weerstand stellen de auteurs Raf 
Daenen en Willem Vermeulen de vraag hoe we van verzorgingsstaat via participatie-
maatschappij naar een zorgzame samenleving kunnen komen. Zij zijn de mening toegedaan dat 
te veel geïnvesteerd wordt in nieuwe technologieën om mensen in leven te houden ‘soms tegen 
de zin van de patiënt in en regelmatig ook ten koste van de kwaliteit van het leven’. Er worden 
afwegingen gemaakt die niet altijd de wens of het welzijn van de patiënt betreffen. Zij pleiten 
voor het denken vanuit de kracht van een sociaal vangnet, dat grotere effectiviteit aan meer 
efficiency kan koppelen. Zo willen zij ervoor zorgen dat aan de wens van de patiënt tegemoet 
gekomen wordt, dat hij gelukkig wordt. Kwaliteit van leven wordt gekoppeld aan het welzijn 
van de mens. 
Maar … wat is welzijn, wat is kwaliteit van leven?   
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Het plaatje maakt duidelijk dat de vraag naar kwaliteit van leven mensen in verlegenheid kan 
brengen. Weet ieder wat ermee bedoeld wordt? Is het gelijk welzijn?  Misschien is kwaliteit 
van leven voor de een anders dan voor de ander. Want het wordt door meer factoren bepaald:  
door de actuele situatie, door de levensovertuiging en de cultuur waarin men is grootgebracht. 
Mensen zijn verschillend, ook in hun waarde beleving.  Één ding lijkt voor ieder mens te 
gelden: het streven naar gelukkig zijn. We doen van alles om datgene te krijgen waar we 
gelukkig van hopen te worden, of situaties te vermijden die ons ongelukkig maken. Als dat 
bereikt is, zou je kunnen spreken over een goede kwaliteit van leven. 
Geluk, en daarmee ook kwaliteit van leven, is een persoonlijke zaak. Ieder mens heeft zijn  
eigen concrete verwachtingen of verlangens ten aanzien van het leven, en de mate waarin deze 
gerealiseerd worden is bepalend voor de vraag of hij voldoende kwaliteit van leven ervaart. Dat 
maakt kwaliteit van leven tot een individueel gegeven. Ze laat zich dan ook niet uitdrukken in 
objectieve omstandigheden. Omstandigheden hebben uiteraard invloed op de ervaring van 
kwaliteit van leven, maar zijn niet alles bepalend. Wat voor de ene persoon belangrijk is, is 
voor de ander misschien totaal onbelangrijk. Of wat vroeger belangrijk was, is dat nu misschien 
niet meer. 
 
Kwaliteit van leven kan daarom als volgt gedefinieerd worden: Kwaliteit van leven is de 
persoonlijke ervaring van het individu, of wat het leven hem biedt in voldoende mate aansluit 
bij wat hij ervan verwacht. 
Iedere mens stelt zich een doel – of beter heeft een droom voor zijn leven. En iedere mens doet 
er van alles aan om die droom te verwezenlijken. Vaak komen droom en de wijze om deze te 
realiseren in conflict door verminderde conditie (bijv. door ziekte of een ongeluk) of 
veranderde levensomstandigheden (bijv. het wegvallen van een partner, bij dood of 
echtscheiding). We zien vaak dat de droom behouden blijft (of wat wordt afgezwakt), maar dat 
de weg naar realisatie ervan wordt bijgesteld. Welzijn zal niet alleen door verschillende mensen 
anders gedefinieerd en beleefd worden, welzijn kan voor een en dezelfde persoon van tijd tot 
tijd ook anders zijn.  
 
 
Hoe spreken we over kwaliteit van leven?  
In de argumentering voor de verandering in het zorgstelsel wordt kwaliteit van leven 
meermalen gebruikt. Het wordt als doel gesteld. Hoe willen de schrijvers van het 
bovengenoemde artikel grotere effectiviteit aan meer efficiency koppelen ten einde een goede 
kwaliteit van leven te bewerkstelligen? Ze noemen: 
 Wanneer we de mens aanspreken op wat hij vindt en hem zo laat meebeslissen, neemt hij 

mede verantwoordelijkheid voor zijn keuzes (de mens vanuit zijn kracht benaderen); 
 Wanneer we de mens vragen wat hij wil, vraagt hij de zorg die hij nodig meent te hebben 

(zorg op maat, marktgerichte benadering leidt tot een betere prijs-kwaliteit verhouding); 
 Wanneer we de mens vragen wanneer en hoe hij zorg wil, zoekt hij in zijn naaste omgeving 

(lokaal geregelde zorg is beter en directer); 
 Vele mensen zullen vinden dat ook anderen zorg moeten kunnen krijgen (kosten 

beheersbaar).   
Wat opvalt is het stellende karakter van de argumenten. 
In de discussie rond het zorgstelsel zijn natuurlijk ook tegenstemmen hoorbaar. Deze zijn 
meestal in vragen verwoord.  Worden de kwetsbaren wel voldoende beschermd? Verschraalt de 
zorg niet, als er minder geld voor de zorg beschikbaar is (en veel misschien ook naar het 
management van de zorg gaat)? En als de zorg lokaal geregeld moet worden: is er dan geen 
verschil tussen arme en rijke gemeenten? Bezuinigingen gaan immers vaak ten koste van de 
minst draagkrachtigen! 
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Wat opvalt is het vragende karakter van de tegenstemmen. Deze stemmen lijken bezorgd over 
de mogelijkheden van de te verlenen zorg voor ieder. Wat gaat er onder hun vragen schuil? 
Angst? 
 
 
Kwaliteit van leven vs angst voor niet meer leven? 
Het Nederlandse zorgstelsel moet anders. De conditie van de mensen die zorg behoeven, is 
door hun ziekte anders geworden. Waren zij voorheen gewend dat veel zorg door de Staat 
gegeven en betaald werd, nu moeten zij wennen dat zij anderen (mantelzorgers en vrijwilligers) 
om zorg moeten vragen. 
Zij kenden natuurlijk de vragen bij de zorg: Kost die niet te veel, en worden de gelden wel goed 
besteed? Nu lijken de veranderingen in het zorgstelsel de balans de andere kant op te gaan. De 
veranderingen maken nu helder dat de maatschappij verandert. De mensen vragen zich af of er 
nog wel adequate zorg te krijgen is (angst).  
De schrijvers van het genoemde krantenartikel concluderen: ‘De moraal: decentralisaties zijn 
een eerste stap om de kwaliteit van zorg weer in de directe beleving van mensen te brengen. De 
echte doorbraak in onze zorgbeleving komt pas als de kwaliteit van leven in plaats van angst 
voor de dood uitgangspunt wordt bij onze zorgkeuzes’. 
Anders gezegd: verandert bij alle veranderingen in het zorgstelsel ook het levensdoel van 
mensen? Is hun droom er nog? Of wordt de droom een angst? 
 
De Amerikaanse zangeres Barbra Streisand zong ooit het lied People who need people are the 
luckiest people in the world. Mensen die mensen nodig hebben zijn de gelukkigste mensen in 
de wereld. Het is zeker waar, maar …  denken we niet vaak het tegenovergestelde? We zijn pas 
gelukkig als we niet meer afhankelijk zijn van anderen. Is dat onze droom, dat we alles zelf 
kunnen? Altijd beter zijn dan anderen die dat niet kunnen? Wat dan met hem die volgens de 
Bijbel de eerste mens is, Adam? Als God de vrouw heeft geschapen uit zijn rib, roept hij 
‘eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees’. Een opluchting, omdat er een 
gelijkwaardige partner is. Hij kan zich mens voelen door de aanwezigheid van een ander mens.  
In de jaren veertig schreef in Frankrijk iemand het boek Tous les hommes sont mortels 
(Nederlandse titel: Alle mensen zijn sterfelijk). Het was Simone de Beauvoir. Zij vertelt over 
de man die ooit, lang geleden, samen met een muis in een vloeistof is gevallen die hen 
onsterfelijk maakte. De muis bleef lopen op aarde, ondanks alle verdelgingsmiddelen. En de 
man? Hij leefde voort, telkens weer. Telkens weer werd hij verliefd, trouwde, kreeg kinderen 
en kleinkinderen en achterkleinkinderen. En telkens weer stond hij aan het graf van hen. Hij 
kon eenvoudig weg niet sterven, ondanks alle pogingen door hem daartoe ondernomen. De 
man, hij leefde voort. Maar was het leven? Was het kwaliteit van leven? Door de herhaalde 
cycli van trouwen, kinderen krijgen en weer begraven ervoer hij zichzelf als eenzaam. Er was 
geen gelijkwaardige partner meer. De boodschap lijkt duidelijk: de dood – hoe pijnlijk ook – 
kan gezien worden als de zegen over de eindigheid van het leven. Er màg een einde komen aan 
het leven. Dat einde maakt ons tot lotgenoten. Ja, door de dood zijn wij gelijk. 
Betekent dit dat kwaliteit van leven bepaald wordt door een vorm van gelijkheid? Een gelijk 
lot,  want we zijn sterfelijk, en omdat we sterfelijk zijn, voortgekomen uit sterfelijke anderen? 
En gelijk ook omdat er een gelijkwaardige partner is die als mens ons als mens doet leven? 
 
 
Is er meer? 
Deze existentieel antropologische uitgangspunten kunnen ons verder op weg helpen. De dood 
hebben we niet echt in handen. Hij overkomt ons, vaak overvalt ons. En die dood maakt ons 
gelijk. Iets van buiten maakt ons tot gelijken. 
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Maar is er meer dat ons tot gelijken maakt? Tijdens mijn studie theologie was wijsgerige 
antropologie een deel van ons pensum. De vraag werd gesteld ‘wat is de mens?’ En om het 
allemaal nog moeilijker te maken de vraag ‘wat is een mens?’ Toch een andere vraag. Allerlei 
definities van voorheen passeerden de revue. Een van ons kwam met dit: ‘een mens is iemand 
die mij aardig vindt. De anderen zijn onmensen’. Nadat we erom gelachen hadden kwam de 
vraag waarom dit zo’n goede definitie was. Omdat we hier een deel van de definitie waren! 
Zelf mens kun je onmogelijk de mens definiëren. Willen mensen daarentegen mensen 
omschrijven, dan kan dat. Ze zullen veelal uiterlijke kenmerken noemen die typerend zijn. 
Mensen zullen aan de hand daarvan kunnen begrijpen of het over mensen uit bijv. Azië, Afrika 
of Latijns-Amerika gaat. Moeilijker wordt het als het over wezens gaat die bijv. twee ogen, 
twee oren en een neus en mond hebben. Dus echt een definitie van de mens maken zal geen 
mens echt kunnen. 
Wat is dan de mens? Staande boven op een toren of een wolkenkrabber zien we beneden 
mensen. We zien niet meer het specifieke van die mensen, maar zien wel dat zij mensen zijn. 
Ongedefinieerd. Zouden we dan van boven af moeten kijken?  
Is er meer? ‘Is er meer?’ – vragen mensen zich af. En ze bedoelen is er meer tussen hemel en 
aarde? Vaak wordt dit gezegd bij speciale ervaringen wanneer we zijn geconfronteerd met 
grens- of verlieservaringen. Zij openen ons voor andere gedachten en verlangens. Is het hier dat 
de theoloog in beeld komt? Voor sommigen wel, voor anderen is hun taak al eerder 
noodzakelijk. Een theoloog heeft o.a. als taak om menselijke ervaringen met het niet direct 
waarneembare, en ook het aardse overschrijdende te doordenken. Sommigen benoemen zo’n 
ervaring in  een droom. Denk aan hoe Martin Luther King op 28 augustus 1963 in Washington 
DC hierin zijn uitgangspunt nam om zijn visioen over een betere wereld voor blanken en 
zwarten te verwoorden. Anderen spreken over ‘iets meer tussen hemel en aarde’. Dit iets is 
inmiddels bekend geworden onder de naam ‘ietsisme’. Weer anderen geloven in een godheid, 
die boven de wereld staat maar daarin wel door mensen ervaren en benoemd kan worden. Het 
is de taak van de theoloog om een begrijpelijke verbinding te leggen tussen al deze verschillend 
benoemde ervaringen met het leven hier en nu. De rol die de theoloog zo’n droom, zo’n iets 
meer, zo’n godheid kan toebedelen is een ‘tegenover’. Zoals de duim in elke hand een 
‘tegenover’ vormt voor de vingers en daarmee iets grijpbaar maakt, zo kan een godheid als 
‘tegenover’ de ervaring van de mens met het niet direct waarneembare begrijpbaar maken.  
We kunnen dit eenvoudig weergeven  door de vraag te stellen waar deze twee in verschillen.  
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Op het bovenste plaatje zien we de afbeelding van God de vader, zoals Cima da Conegliano 
hem schilderde in 1515. Op het tweede plaatje zien we een foto van de reislustige paus 
Johannes Paulus II. Wat is het verschil tussen beiden? Uit de theologie weten we dat God 
overal is, van deze paus kunnen we zeggen dat hij overal is geweest!  
Het verschil mag duidelijk zijn. De theologische uitspraak ‘God is overal’ leert dat, overal waar 
wij zijn, we ons tot Hem kunnen wenden. Wij weten dat Hij er is, niet precies waar Hij is 
anders dan in de niet direct lokaliseerbare ruimte, de hemel. God overstijgt ons. We hebben 
a.h.w. geen grip op Hem. Dat was anders met deze paus. Via televisie en kranten waren we 
aardig op de hoogte van waar hij was. En alleen daar konden we ons direct tot hem wenden. Hij 
was lokaliseerbaar, ook op de momenten dat hij niet in het Vaticaan was. Hij was mens als wij. 
 
Dit brengt ons verder op onze zoektocht naar de kwaliteit van leven. Alle mensen kunnen zich 
waar en wanneer dan ook tot hun droom, tot een ‘iets’ of tot een godheid wenden. Daarin zijn 
zij gelijk. En de verhouding tot die droom, tot dat ‘iets’ of tot die godheid die niet direct 
waarneembaar en zelfs niet controleerbaar is, maakt elke mens uniek. Niemand wordt 
voorgetrokken voor anderen. En dus mag ook niemand echt zeggen dat hij door bijv. een 
godheid als beter dan anderen wordt beschouwd. Ook zo kunnen mensen een gelijkheid aan 
elkaar ervaren. Een dergelijke gelijkheid maakt dat elke mens eenzelfde waarde als mens heeft. 
Dat mensen die waarde in verschillende tijden en op verschillende plaatsen anders benoemen 
doet geen afbreuk aan de intrinsieke gelijkheid. Iemand mag degene die hem niet aardig vindt 
een onmens noemen, echter een onmens is hij niet.  
 
Kunnen we al wat tussenconclusies trekken? Misschien deze: 
 
 Gelijkheid hebben we gekregen 
 Gelijkheid kunnen we beleven door een ‘tegenover’ 
 Die gelijkheid werkt bevrijdend 
 Want niemand kan die wegnemen (juist omdat die ‘tegenover’ (iets / godheid) heteronoom, 

dat is niet van deze wereld, is) 
 
Kwaliteit van leven wordt gekoppeld aan het welzijn van de mens. Mensen mogen dan gelijk 
zijn, en mogen gelijke behoeften hebben aan bijv. eten en drinken, kleding en bescherming van 
een dak boven het hoofd. Al in de oude geschriften van de Bijbel worden deze benoemd 
(Wijsheid van Jezus Sirach). Welvaart (het goed verzorgde lichaam) mag ruimte maken voor 
een levensgeest: welzijn. Welvaart en welzijn samen geven de mens de gelegenheid om de 
nood van anderen te zien. Het ontzag voor de godheid of het besef dat er meer is tussen hemel 
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en aarde vormen goede  voorwaarden voor het welzijn van de mens, voor kwaliteit van leven 
voor iedere mens.   
 
Mensbeeld en de waarde van een mens 
Gelijkheid is een intrinsieke waarde, geen waardeoordeel. Of toch? Ieder mens heeft wel een 
mensbeeld. Dat komt tot uiting als we spreken over ethische dilemma’s. Denk aan thema’s als  
wapenwedloop, oorlog en tortuur, maar ook over honger en milieu, over alcohol- en drugs- 
misbruik, over suïcide en euthanasie. Iedereen heeft dan een eigen mening, natuurlijk vanuit het 
eigen mensbeeld. Eigenlijk willen we dan vooral spreken over wat menselijk is. Echter, omdat 
ook ons mensbeeld mede gevormd is door levensbeschouwing, opvoeding en opleiding, door 
milieu en de subjectieve beleving van wat gebeurt spreken we eerder over wat o.i. is 
toegestaan. Daar ligt een valkuil, want onze gedachten en meningen kunnen gemanipuleerd 
worden. Een keer luisteren we naar politici, dan weer naar ethici, en weer en andere keer naar 
artsen, juristen, psychologen en wie weet: ook naar de pastoor. Soms zijn we het eens met die, 
dan weer met die. Maar of het altijd zo consequent en consistent is? Het mensbeeld kan 
vertroebeld worden door onze emotie bij iets. Het mensbeeld kan ook beïnvloed worden door 
verschillende doctrines of wetenschappelijke disciplines. Het mensbeeld wordt in onze dagen in 
sterke mate bepaald door wat massamedia ons voorspiegelen over kwaliteit van leven. Je moet 
dit of dat doen om echt gezond te leven. Als je veel aan sport doet – zo wordt ons beloofd – zul 
je een makkelijkere ouderdom hebben. Ja, veel wordt ons voorgespiegeld, wellicht meer dan 
we onszelf bewust zijn. Dat leidt wel tot een belangrijke vraag: wordt niet veel van wat een 
mensbeeld, en meer nog van wat de waarde van een mens is, gefragmenteerd en opgedeeld in 
kleine hapbare brokken. Die kleine brokken kunnen ons doen  geloven dat we dit wel moeten 
doen en dat niet. Spreken we dan niet meer over de maakbaarheid van het leven? In de 
gezondheidszorg hebben we de mond vol van een holistisch mensbeeld, maar hebben we dat 
ook in het dagdagelijkse leven? In onze samenleving accepteren sommigen bijv. geen 
euthanasie, maar wel gebruik van wapens, wettelijk bijv. in militaire oefeningen of bij 
politioneel ingrijpen, en onwettelijk als we wraakgevoelens op ons toelaten. Is dat consequent?  
Wanneer we hier spreken over kwaliteit van leven als iets wat het hele leven van een mens 
betreft, missen we vaak een totaalbeeld. Hier ook kan de theoloog in beeld komen voor een 
meer principiële oriëntatie. 
We hebben al gezien dat een heteronome werkelijkheid (of het nu een droom, een godheid, een 
‘iets meer tussen hemel en aarde’ of nog iets anders is) nodig is om tot een principiële 
gelijkheid te komen. De houding die daaruit voortvloeit is die van overgave. De Vlaamse 
filosoof Herman De Dijn schrijft daarover ‘Overgave impliceert dat men zich verhoudt tot een 
dimensie die onbeheersbaar is’ (Herman De Dijn, Vloeibare waarden). We hebben niet alles in 
de hand. We zijn door onze geboorte zelfs in een situatie gekomen, die we niet zelf gekozen 
hebben. Relaties met mensen om ons heen geven hopelijk veel voldoening en kwaliteit van 
leven, maar als dat onverhoopt niet zo is, zijn we nog niet zomaar van hen af. Zo kunnen we  
onze medemens nooit afwijzen (we zouden iets van onszelf afwijzen), we kunnen hooguit de 
relatie afschrijven. We blijven als mens met hen verbonden. Mensen zijn dan wel autonoom, 
maar niet in de zin dat we alles zelf bepalen (dat kan gewoon niet), maar wel in de zin van dat 
we zelf ons levensverhaal maken bij wat ons overkomt. We moeten dus voorzichtig met het 
leven omgaan, zo voorzichtig als we zelf willen dat anderen omgaan met ons. Mensen mogen 
mensen als een heelheid zien, als een mens, een medemens, niet als een casus of een toevallig 
iets. Dat betekent dat als wij mensen in nood zien, we ons moeten inzetten voor hen als was er 
geen ander in de buurt. Zo hebben wij mensen de plicht het (mensen)leven te beschermen. We 
hoeven dus niet te vragen wat menselijk of toegestaan is, we mogen zien hoe wij kunnen 
bijdragen aan de bescherming van het leven. 
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Een kort intermezzo 
In levensbeschouwelijke en ook religieuze teksten staan uitdrukkingen die gemakkelijk 
kunnen worden misverstaan. We kunnen ze afdoen met beeldspraak, misschien een 
allegorie, maar dat lost niets op. De Bijbel spreekt, met name in het Oude Testament 
vaak over een God die wreekt. Is dat het beeld van God dat we afwijzen? Misschien wel. 
Maar is dit het beeld van God dat bedoeld wordt? Is het Zijn wraak of boosheid of onze 
wens dat Hij doet wat wij niet durven doen tegen onze vijanden? M.a.w. is het beeld van 
een wrekende God niet veeleer een religieuze projectie? We schrijven God gevoelens 
toe om ons zelf te rechtvaardigen. 
Het Christelijke mensbeeld wil het tegenovergestelde: we willen onze autonomie 
behouden. We mogen de verantwoordelijkheid nemen voor ons handelen niet door ons 
te wreken, maar door de ander te geven wat hij nodig heeft aan zorg, nabijheid, ruimte 
door ook het goede in hem / de kwaliteit van leven in hem te zien. 

 
Nog een tussenconclusie? 
De vraag blijft dus: Hoe kunnen we het gegeven leven beschermen? 
Beschermen van het leven hoort bij de kwaliteit van het leven. Mensen helpen elkaar. Dat is 
positief bedoeld. Zij zoeken samen naar welzijn, en naar geluk. Wanneer we dat niet doen, kan 
de angst voor erger de overhand nemen. Dat leidt tot verdere vijandschap, en zo zeker tot 
onmenselijke verhoudingen. Die zullen de kwaliteit van het leven ernstig benadelen.  
 
Terug naar de zorg 
In de Gezondheidszorg hebben we onze mond vol van een holistisch benaderen van patiënten. 
Wanneer we in de zorg spreken over kwaliteit van leven als iets wat het hele leven van een 
mens betreft, missen we vaak een totaalbeeld. We hebben het opgedeeld. Een cardioloog kijkt 
naar het hart, de pulmonoloog naar de longen, de MDL-arts naar maag, darmen en lever. De 
psycholoog onderzoekt  hoe de patiënt omgaat met zijn ziekte, de geestelijk verzorger kijkt 
naar hoe de patiënt zijn ziekte ziet in het geheel van zijn leven. Maar wie heeft het totale 
plaatje? 
 
In de afgelopen jaren zijn er een aantal instrumenten ontwikkeld om de kwaliteit van leven te 
meten. Het meten van kwaliteit van leven gebeurt door middel van vragenlijsten, die de 
persoon zelf invult. Er zijn drie hoofdgroepen van meetinstrumenten: generiek, ziekte-specifiek 
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en domein-specifiek. Generieke instrumenten meten de kwaliteit van leven in termen die voor 
iedereen, dus ongeacht de aan- of afwezigheid van specifieke ziekten relevant zijn. 
Ziektespecifieke instrumenten meten de gevolgen van een specifieke ziekte, zoals pijn en 
stijfheid bij artrose. Domeinspecifieke instrumenten omvatten één bepaald domein van 
kwaliteit van leven, bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen.  
 
Het Nationaal Kompas Volksgezondheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu 
en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 27 nov. 2014 meldt dat 
in de Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) een generieke 
vragenlijst is ontwikkeld voor een verscheidenheid aan chronische ziekten. Het is een 
multidimensioneel instrument, bestaande uit 8 dimensies: fysiek functioneren (10 items), 
rolbeperkingen door fysieke gezondheidsproblemen (4 items), lichamelijke pijn (2 items), 
ervaren gezondheid (5 items), vitaliteit (4 items), sociaal functioneren (2 items), rolbeperkingen 
door emotionele problemen (3 items), geestelijke gezondheid (5 items). Daarnaast wordt met 
één item gevraagd naar veranderingen in gezondheid. Per dimensie worden de scores op de 
items gesommeerd en getransformeerd naar een schaal van 0 tot 100. Een hogere score 
betekent een betere gezondheidstoestand. (de kortere versies van deze survey, de De SF-12 
(een selectie van 12 vragen) en de  EQ-6D  met zes vragen zijn afgeleiden van de SF-36). 
De hier genoemde dimensies zijn helder. Hoewel er vijf items zijn voor geestelijke gezondheid 
betreft geen van de items de direct geestelijke (lees: religieuze) dimensie. De vijf items 
onderzoeken veeleer de psychische gesteldheid van de patiënt. In het hierboven gestelde wordt 
duidelijk, dat kwaliteit van leven een levensbeschouwelijke dimensie heeft. Het is dan aan de 
geestelijke verzorgers in zieken- en verpleeghuizen de taak om daar aandacht voor te vragen, 
en wellicht in de vorm van een vragenlijst. Zij kunnen zich zo in het interdisciplinaire denken 
een plaats geven. 
 
 
Levensbeschouwelijke diagnostiek 
Er bestaan nog geen echte vragenlijsten om de religieuze behoefte van een patiënt te meten. Er 
zijn ideeën geopperd, er zijn vragen geformuleerd, maar deze hebben nog niet geleid tot een 
validering.  
In ons land heeft Carlo Leget verschillende handvatten onderzocht (Carlo Leget, Van 
levenskunst tot stervenskunst, over spiritualiteit in de palliatieve zorg): De checklist ontwikkeld  
door de palliatieve eenheid van het universitair ziekenhuis in Leuven, een luisterraster uit de 
context van een huisartsenpraktijk, en een screeningslijst uit het UMC te Nijmegen. Leget zelf 
werkt het ars-moriendimodel uit. Daarin is spirituele zorg gericht op het herstel of de 
vergroting van de innerlijke ruimte als gemoedstoestand waardoor iemand zich in alle rust en 
vrijheid kan verhouden tot de emoties door de situatie opgeroepen. Daarover later meer. 
  
Vragenlijsten zijn dus nog in ontwikkeling. Maar bestaan er al gedachten  over zoiets als 
levensbeschouwelijke diagnostiek? Ja zeker. De Nederlander Paul Pruyser, die in Boston MA 
doceerde, publiceerde in 1976 zijn boek The Minister as Diagnostician. Voor velen is het 
wellicht vreemd dat een pastor/geestelijk verzorger zich bezig houdt met diagnostiek. Is dat niet 
voorbehouden aan artsen en aan hen gerelateerde disciplines? Pruyser zelf legt uit waarom hij 
dit woord bewust gebruikt:  
 

Although the words ‘diagnosis’ and ‘to diagnose’ seem to have been all but absorbed by 
medicine, it will surprise no student of Greek to hear that they are general terms. They 
are used to mean discerning and discriminating in any field of knowledge, 
distinguishing one condition from another, and by derivation, resolving or deciding.  
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(…)  
Obviously, these meanings of diagnosis and diagnosing are applicable to a variety of 
disciplines, including jurisprudence, ethics, sociology, economics and, pointedly, to all 
the so- called helping professions. One might say that whenever we are presented with a 
condition, especially one that entails stress, suffering, or unhappiness, which in turn 
elicits a desire for relief or melioration, the first thing to do is to diagnose that 
condition. Any would-be helper must know what he is dealing with, otherwise his moves 
are only shots in the dark. Thus regarded, diagnosis is a very much a pastoral task also. 

 
 

  Paul Pruyser 
 
Volgens Pruyser heeft pastorale of levensbeschouwelijke diagnostiek zijn legitieme plaats in de 
gezondheidszorg. Zij kan de patiënt winstpunten opleveren (en dus meer kwaliteit van leven). 
Pruyser formuleerde zes aandachtspunten voor de pastor (tegenwoordig spreken we liever van 
een geestelijk verzorger) waarmee hij de patiënt kan helpen meer duidelijkheid te krijgen in 
diens geloofsbeleving. Pijn en lijden zijn niet alleen ervaringen waar de medicus wat mee moet, 
ze kunnen ook bezien worden door anderen en dus vanuit verschillende perspectieven worden 
geïnterpreteerd. Voor Pruyser was duidelijk: wanneer iemand lijdt is er ook sprake van 
zielenleed. Pijn en lijden confronteren de patiënt met zijn lichamelijkheid èn met het feit dat het 
lichaam niet meer functioneert als voorheen. Menig patiënt zal zich hierover vragen stellen, wie 
weet ook angsten ontwikkelen. Het is dan de taak van de pastor om vanuit een theologische 
visie de patiënt te helpen naar een (nieuw) gelovig zelfverstaan.  
 
De zes aandachtspunten zijn: 
 
Awareness of the Holy (Het besef van het heilige) 

Wat is heilig? Wordt er ontzag gevoeld? Zijn er ervaringen met het heilige (het leven 
overstijgende), waar en wanneer? 

Providence (Voorzienigheid) 
 Wat wil God, wat heeft Hij beloofd? Is er geloof en vertrouwen in? 
Faith, understood subjectively (Geloof) 
 Bevestigende of ontkennende houding t.a.v het leven? Engagement en commitment? 
Grace or gratefulness (Genade en dankbaarheid) 
 Kan vriendelijkheid ontvangen worden? Is er behoefte aan genade en dankbaarheid? 
 Of is er sprake van een geforceerde dankbaarheid onder deze omstandigheden? 



10 
 

Repentance (Bekering) 
 Is er een verandering door de ziekte? Neemt de patiënt hiervoor verantwoordelijkheid? 
 Is er sprake van berouw, en bereidheid tot heel maken? 
Communion (Gemeenschap) 
 Zijn er gevoelens van verwantschap en verbondenheid? 
Vocation (Roepingsgevoel) 

Is er bereidheid tot een positieve participatie aan de ontstane werkelijkheid? IJver, 
energie, toewijding? 
 

Sprekend over een holistische benadering van de patiënt komen we bij George Fitchett uit. 
Hij begon in het Rush-Prebeterian St. Luke’s Medical Center in Chicago als ‘chaplain’. Een 
collega wil de verpleegkundige staf van de afdeling chirurgie een handvat geven om aan de 
geestelijke behoeften van de patiënt goed tegemoet te kunnen komen. De samenwerking duurt 
meer dan drie jaar. Tegelijkertijd bespreken de ziekenhuispastores onderling de manier waarop 
zij werken. Hebben zij iets gemeenschappelijks? Allen zoeken naar de geestelijke vragen en 
behoeften van de patiënt. Ieder heeft wel een methode om die behoeften op het spoor te komen. 
De groep in Chicago spreekt over assessment, lang voordat dit begrip in het management 
gemeengoed was geworden. Ze vinden uit, dat ieder op een bepaalde manier kijkt en luistert 
naar de patiënt: de een benoemt een impliciet, de ander een duidelijk expliciet assessment. 
Ieder heeft een eigen methode, een eigen wijze van kijken, een eigen diagnose of assessment. 
Het resulteert in een boek, en in een werkwijze:  
 

  George Fitchett 
 
Fitchett koos voor het woord ‘Spiritual’, waarmee hij de dimensie in het leven aanduidde die te 
maken heeft met de noodzaak zin en betekenis in het leven te vinden. Het is de dimensie die 
mede de kwaliteit van leven uitmaakt. Het is ook de dimensie waardoor de mens communiceert 
met het heilige. 
Het belang van levensbeschouwelijke diagnostiek ligt voor Fitchett in de basis die het biedt 
voor pastoraal handelen, het maken van afspraken met de patiënt, communicatie, evaluatie en 
verantwoording, kwaliteitswaarborg en onderzoek. Daarmee is er sprake van doelgerichte 
pastorale zorg. 
Zijn model is bekend geworden als het 7x7 model voor levensbeschouwelijke diagnostiek. 
 

Holistic Assessment     Spiritual Assessment 
 
1 Medical (Biological) Dimension   1 Beliefs and Meaning 
2 Psychological Dimension    2 Vocation and Obligations 
3 Family Systems Dimension   3 Experience and Emotions 
4 Psycho-Social Dimension    4 Courage and Growth 
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5 Ethnic, Racial, Cultural Dimension  5 Rituals and Practice 
6 Social Issues Dimension    6 Community 
7 Spiritual Dimension    7 Authority and Guidance 

 
Holistic Assessment The holistic assessment looks at six dimensions of a person's life. 

 
Dit model of deze werkwijze kent ook een aantal stappen. Geen der stappen mag worden 
overgeslagen. De eerste stap is het praten met de patiënt. Dat mogen gerust meer gesprekken 
zijn, want men krijgt geen inzicht in de hele persoon in één gesprek. Het assessment groeit. De 
geestelijk verzorger/pastor verzamelt en kadert de gegevens na de gesprekken. Als tweede stap 
noemt Fitchett het maken van een ‘summary’ door de geestelijk verzorger/pastor, een min of 
meer beknopt overzicht van wat hij als belangrijk ziet voor het geestelijk welbevinden van de 
patiënt. Dit overzicht zal als een soort feedback functioneren. Vaak gebeurt dat, want de 
pastor/geestelijk verzorger zal in een volgend gesprek herinneren aan wat eerder gezegd is. De 
‘summary’ moet wel meer zijn dan alleen een herinnering: de patiënt mag er immers zijn 
mening over geven. Uit dit gesprek zal als een derde stap de patiënt zichzelf beschrijven (self 
assessment). Pas wanneer dit alles is geschied, kunnen geestelijk verzorger/pastor en patiënt 
samen een pastoraal plan opzetten, waarin aandacht wordt gegeven aan de verschillende doelen 
zoals die zijn geformuleerd bij elk van de dimensies in het assessment. De geestelijk 
verzorger/pastor en de patiënt maken daarover afspraken.  
Het klinkt allemaal wat technisch en ingewikkeld, maar iedere geestelijk verzorger/pastor zal 
bekend zijn met de vraag wat er na een gesprek / een serie gesprekken over dat gesprek / die 
gesprekken in het verpleegkundig dossier mag worden neergeschreven als mededeling aan de  
andere disciplines die zich om de patiënt bekommeren. 
 
Dit model of deze werkwijze probeert het totaalplaatje te maken. Medische, psychologische, 
sociale en spirituele dimensies zullen in het MDO besproken worden. Dat geeft de 
pastor/geestelijk verzorger een opgave: hij mag met name de subjectieve beleving van de ziekte 
door de patiënt vertolken. Zo kan hij naast en samen met de anderen zorgen voor een goede 
kwaliteit van leven. 
 
Voor een goed begrip van het 7x7 model voor levensbeschouwelijke diagnostiek geven we een 
korte verklaring bij de gebruikte begrippen.  
 
 Holistisch Assessment 
 

1 Medical (Biological) Dimension (Medisch) 
 Welke medische problemen zijn er? Behandling?  

2 Psychological Dimension (psychologisch) 
 Wordt de patiënt behandeld voor psychische problemen? Hoe?    

3 Family Systems Dimension (gezinssysteem)  
 Zijn er problemen (fysiek of psychische) in de familie? 

4 Psycho-Social Dimension (psychosociaal)  
 Welke plaats heeft de patiënt in familie, woon- en werkmilieu?    

5 Ethnic, Racial, Cultural Dimension (etnische en cultureel)  
 Welke etnische achtergrond heeft de patiënt, en is die nu van betekenis?  

6 Social Issues Dimension (maatschappelijk)  
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 Hebben de maatschappelijke en sociale structuren  
 invloed op de ziekte van de patiënt? 

7 Spiritual Dimension (geestelijk) 
 Heeft eigen vragen, zie daar. 
 
 
Spiritueel Assessment 
 
1 Beliefs and Meaning (geloof en betekenis) 
 Hoe geeft de patiënt zin en betekenis aan zijn leven,  
 met welke teksten, symbolen, etc. 

2 Vocation and Obligations (roeping en gevolgen) 
 Welke plichten / verplichtingen heeft hij in omgaan met zijn ziekte?   

3 Experience and Emotions (ervaring en emoties) 
 Hebben diep existentiële ervaringen invloed op de patiënt nu? 

4 Courage and Growth (moed en groei) 
 Heeft de patiënt de moed om de uitdagingen van de ziekte aan te gaan? 

5 Rituals and Practice (rituelen en praktijken) 
 Zijn er uitdrukkingsvormen waarmee de patiënt  
 het doel en de zin van zijn leven duidelijk maakt? 

6 Community (leven in gemeenschap) 
 neemt de patiënt deel aan formele en informele gemeenschappen? 

7 Authority and Guidance (gezag en leiding) 
 Heeft de patiënt vertrouwen in  
 en kan hij vertrouwen geven aan de begeleiders? 

 
 
Een voorbeeld 
 

Een man (geboren in 1924) was opgenomen op de orthopedische afdeling van het 
ziekenhuis. Hij was geopereerd aan een gebroken heup. De man was somber. Hij stond 
de verpleging nauwelijks te woord en liet hen ternauwernood op zich toe. Het was 
moeilijk. 
In het ziekenhuis was wel bekend dat de man na een ongelukkige val in het park laat op 
de avond  was opgenomen. Hij was omver geduwd door een ander. Men had 
aangeraden de politie hierover in te lichten, van belang voor de verzekering? Elke keer 
als dit ter sprake kwam viel de man stil en trok zich terug. De geestelijk verzorger werd 
in consult gevraagd. 
In de gesprekken deed de man zijn verhaal. Hij was ’s avonds laat zijn hond gaan 
uitlaten. In het park werd zijn hond aangevallen door een grote hond (de patiënt: ‘dat 
beest’). De eigenaar van die hond was boos geworden, toen onze patiënt de hond met de 
teugel een kleine tik op de neus had gegeven als teken dat de hond moest ophouden met 
aanvallen. De man had onze patiënt omver geduwd (de patiënt: ‘met bruut geweld’) met 
als gevolg de gebroken heup (de patiënt: ‘die vent, want denkt die wel, dat hij mij moet 
bewaken?’). Nu lag hij in het ziekenhuis, en kon geen kant op (de patiënt: het bed is 
maar twee vierkante meter, net een gevangenis waar ik niet uit kan’). En iedereen zeurt 
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aan zijn kop dat hij de politie moet waarschuwen. ‘Waarom niet?’ (hij): ‘omdat die dan 
in uniform komt’. Neen, hij wilde de zaak liever zelf oplossen. 

 
Fitchett’s systeem en werkwijze zetten de  geestelijk verzorger aan om alle gegevens te 
ordenen. In eerste instantie vallen me enige dingen op. De patiënt sprak over het beest, het 
brute geweld, de bewaker, het uniform, de gevangenis … Wat zou er achter liggen? En wat met 
zijn leeftijd?  De man was 20 aan het einde van de oorlog. Zou het ongeluk hem ergens aan 
herinneren? 
Bij een tweede ontmoeting wordt het voorafgaande gesprek  gememoreerd. De man vertelt het 
nu zelfs iets uitvoeriger. Zijn emoties worden duidelijk: boosheid en verdriet. De 
bovengenoemde elementen passeren de revue. ‘Waar doen die u aan denken?’  wordt de vraag. 
Aan een gevangenschap? En dan vertelt hij het hele verhaal, na veel tranen. 
 

Hij was in een gevangenkamp geweest aan het einde van de oorlog. Een 
verschrikkelijke ervaring om je vrijheid te missen. Hij had pijn geleden, zelfs lang na 
dato. Het ergste was dat je alleen op commando mocht handelen. Je was monddood 
gemaakt. Willoos. 
Hij was uit het kamp gekomen. Hij had overleefd. Maar ja, dat had wel moeite gekost. 
Een ervaring had hem wel wat geholpen. Op vakantie in Oostenrijk had hij zijn bewaker 
van toen gezien. Het was een nerveuse man geworden. Hij had gezien dat de bewaker 
het niet zo goed had. Dat had hem de moed gegeven de man aan te spreken. Deze 
vertrouwde hem toe dat hij in zijn leven grote fouten had gemaakt. Misschien was het 
zeggen al genezend, voor beiden wel te verstaan! 
Ze hadden toen maar samen gehuild en ten slotte een glas bier genomen. 
 Er werd afgesproken dat de geestelijk verzorger de artsen en verpleegkundigen kort 
hierover zou informeren, opdat hij niet langer lastig gevallen zou worden met vragen 
over politie. 
Nadien ging de zorg gemakkelijker. 

 

       
 

We hebben nog wat doorgepraat over hoe het probleem op te lossen. Met de andere man 
van het park een glas bier drinken? 
In alle geval kwamen we hier bij een belangrijk element van zijn leven: zijn autonomie 
die hem niet ontnomen mocht worden. Sterker nog, dat hem de mogelijkheid van 
genezing en vergeving in handen mocht worden gegeven. We kwamen vanzelf op de 
gedachte dat bier wel eens wijn zou kunnen worden: beide ter vergeving van wat ooit 
gebeurt was. Ik heb hem later de communie gebracht. 
 
 
‘want dit is de beker  
van het nieuwe verbond,  
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dit is mijn bloed  
dat voor u en voor alle mensen   
vergoten wordt  
tot vergeving van de zonden.  
Blijft dit doen…’    
 

  
 
 
Kwaliteit van leven?  
Zelf heeft bovengenoemde patiënt er niet om gevraagd om holistisch benaderd te worden. Hij 
had wellicht geen benul van dat woord of die behandeling. Hij wilde wel serieus genomen 
worden. Dat deed de arts door diagnose en behandeling. Dat deed de verpleegkundige door 
hem te verzorgen, en door hulp te vragen toen zij niet verder kon. Dat deed zeker ook de 
fysiotherapeut die hem zo node wilde helpen en hem daarom het melden van het ongeluk bij de 
politie had aangeraden. Dat deed ook de pastor middels de vier elementen van het pastorale 
gesprek (luisteren naar het verhaal, het doordenken en abstraheren van het verhaal om met de 
patiënt de boodschap achter zijn verhaal te helder te krijgen, de patiënt vragen wat hij ermee 
kan om tenslotte te borgen: afspraken te maken voor verdere behandeling). Feitelijk was de 
interdisciplinaire samenwerking met behulp van het 7x7 model in Fitchett. 
De man wilde serieus genomen worden. Hij wilde gehoord worden. Wat voor hem van belang 
was, was zijn autonomie. Hij had ooit een probleem opgelost, en hij wilde het zelf nog een keer 
doen. We hebben hem die ruimte gelaten. Als kwaliteit van leven is de persoonlijke ervaring 
van het individu, of wat het leven hem biedt in voldoende mate aansluit bij wat hij ervan 
verwacht, hopen wij hem dat geboden te hebben. 
En misschien was ook dit element van belang: hij had de bewaker van het kamp ooit gezien als 
een psychisch wrak. Hij zelf had het evenmin goed met al zijn herinneringen aan en gevoelens 
bij het kamp. Waren zij gelijken geworden? Ze hebben elkaar beschermd, elkaar gegeven wat 
zij beiden nodig hadden. Het gezamenlijk drinken van bier lijkt in deze richting te wijzen. Dat 
hebben we nadien religieus benoemd door de communie. Die wordt gegeven ‘opdat voor hem 
zelf, de bewaker en de man in het park vergeving is’. Was het een bevrijding? 
 
 
Leget en het ars-moriendimodel 
De Latijnse naam voor dit model doet vermoeden dat het oude historische wortels heeft. Niets 
is minder waar. In vele eeuwen is de ars moriendi (de stervenskunst) leidend geweest. Iedereen 
wist dat hij eens zou sterven, en iedereen wist dat hij zich daarop moest voorbereiden. Het 
kunnen sterven was een deel van de toen nog niet bekende kwaliteit van leven (vgl. Simone de 
Beauvoir).  Toen de medische wetenschap het sterven meer en meer ging medicaliseren kwam 
het spirituele op de achtergrond. Reden te meer om middels diagnostische modellen de 
geestelijke zorg weer op de agenda te zetten. 
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 Carlo Leget 
 
 
Leget herneemt de ars-moriendi als uitgangspunt voor zijn model. Hij houdt een pleidooi om de 
stervenskunst tegelijk ook levenskunst te laten zijn. Kwaliteit van leven wordt mede bepaald 
door de realiteit van ieders dood. Innerlijke ruimte is de kern van zijn model. Het verwijst naar 
een gemoedstoestand. Het is een kwaliteit waardoor je emoties als angst, woede, verdriet, maar 
ook plezier en liefde tot je toe kunt laten zonder dat je er door meegesleept wordt. Die emoties 
mogen er zijn. Het begrip innerlijke ruimte staat ook op het kruispunt van psychologie, ethiek 
en geestelijke begeleiding. Het heeft een duidelijk spirituele klank. 
Omdat innerlijke ruimte als voorwaarde en doel van een goede manier van sterven niet alleen 
van belang is voor de patiënt maar ook voor de zorgverlener en de familie, sluit ze aan bij de 
aandacht die de zorg heeft voor alle partijen rond het ziekbed. Op die manier kan innerlijke 
ruimte als spiritueel middelpunt een integrerende functie hebben op het niveau van zorg 
(medisch, psychosociaal en geestelijk) als op dat van de betrokkenen (zieke, naasten en 
zorgverleners). Om het model wat handen en voeten te geven heeft Leget vijf thema’s 
benoemd. Hij noemt deze spanningsvelden, omdat de moderne mens daar voortdurend in staat 
en daarin ook beïnvloed kan worden.  
 
Ik – de ander  Hier gaat het om de vraag; ‘Is dit mijn ziekte, mijn dood? 

Vragen rond authenticiteit, zelfbeschikking, autonomie, vrijheid’ 
en de rol die anderen daarin spelen. 

 
Doen – laten   Hier gaat het om de controle van pijn en lijden. 

Waar moeten we nog actiever worden op fysiek, psychisch, sociaal en 
spiritueel gebied? Waar moeten we accepteren en laten gebeuren? 

 
Vasthouden –   Hier gaat het om het afscheid nemen van dierbare mensen en dingen, van 
Loslaten  het leven. Ziek zijn, sterven is langzaam loslaten, maar het isn ook het 

essentiële vasthouden. Wat of wie is essentieel? 
 
Vergeven –   Hier gaat het om verantwoordelijkheid nemen, het terugkijken, de balans 
vergeten   opmaken, het leven afsluiten. Achterstallig onderhoud aanpakken of  

accepteren. Belangrijk ook voor het rouwproces van de nabestaanden. 
 
Geloven – weten  Hier gaat het om de betekenis(sen) van lijden en dood.  Einde,  

doorgangs- fase, nieuw begin? Voortleven in mensen, dingen? Ander 
leven? Kun  je leven met vragen waarop geen antwoord is? 

 
Leget ziet duidelijk een verschil met het genoemde diagnostische schema van Fitchett. In 
het7x7 model wordt snel informatie bijeengebracht om het welzijn van de patiënt op tal van  
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terreinen te onderzoeken (zeker het holistisch assessment). Gemeenschappelijk hebben zij dat 
beiden de spirituele vragen willen ordenen. 
 
In zijn boek Van stervenskunst tot levenskunst (pp 161-164) doet Leget een voorstel voor een 
zeventalvragen (met glijdende schaal en met gelegenheid tot verheldering) die als een 
screeningslijst voor geestelijke zorg kunnen  functioneren. Deze zijn nog onder bewerking en 
niet gevalideerd.  
 
  
 

Een kort intermezzo. 
Drie modellen van multidisciplinaire samenwerking hebben we genoemd. In veel 
ziekenhuizen kent men een MDO, een multidisciplinair overleg. Elke discipline heeft tot 
taak dat wat van belang is voor de patiënt (en met medeweten van de patiënt) in te 
brengen in dat overleg. Samen bepalen de professionals wat nodig lijkt voor de patiënt. 
In de huidige berichtgeving over behandeling van patiënten wordt de vraag gesteld of 
de arts altijd maar door moet gaan met behandelen. De vraag die hieraan vooraf gaat 
is de vraag of de patiënt zelf nog kwaliteit van leven beleeft als de behandeling almaar 
wordt voortgezet. De patiënt zelf heeft ook een verantwoordelijkheid voor zijn leven en 
mag dus meepraten over wat er wel of niet gedaan moet worden. Soms zal de patiënt 
verlangen dat de arts doorgaat, ook wanneer deze professioneel meent dat behandeling 
niet langer zinvol is. Vaak zal ook de arts niet willen opgeven. Hij is opgeleid om 
mensen te genezen. En hij is opgeleid om het lijden niet te verlengen. Twee kanten van 
kwaliteit van leven. Het behoort tot zijn taak om de voortgang van een behandeling of 
het stoppen ervan met de betrokkenen te bespreken. Het gaat dan om de eerder 
genoemde existentiële vragen als ‘wat verwacht u van de toekomst?’ en ‘wat wilt u 
nog?’ 
Het is hier dat de multidisciplinaire benadering van een patiënt zijn meerwaarde krijgt. 
Arts, psycholoog, geestelijk verzorger, etc. kunnen hier aanvullend samenwerken. 
Kwaliteit van leven raakt hier immers aan vragen rond de menswaardigheid. De arts 
zal daarmee moeten omgaan, zoals hij moet kunnen omgaan met lijden. Dat betekent 
dat hij niet alleen bezig moet zijn met de eliminatie of de controle van lijden, maar met 
de patiënt zal moeten praten over diens waarden. Doet hij dat? Of komen ook anderen 
hier in beeld? Zij die van gesprekstechniek hun vak gemaakt hebben? De vraag is daar 
gerechtvaardigd: is de lijdende mens door het soort waarden dat hij koestert zoals 
verbondenheid en liefde, niet bij uitstek het levende wezen dat om waardigheid vraagt? 
Duikt er in de terminale fase van een ziekte niet juist een menselijke waardigheid op die 
enkel daar te vinden is? Moet het lijden dan niet zowel bestreden als toegelaten kunnen 
worden?  
De palliatief arts Marc Desmet, zelf jezuïet en ook pastor, benadrukt juist de 
samenwerking tussen de disciplines, juist om die menswaardigheid te waarderen en 
deze tot inzet te maken van een multidisciplinaire samenwerking. 
 

 
Komen tot goede kwaliteit van leven in de zieken- en verpleeghuiszorg 
Als Kwaliteit van leven zo gedefinieerd kan worden: Kwaliteit van leven is de persoonlijke 
ervaring van het individu, of wat het leven hem biedt in voldoende mate aansluit bij wat hij 
ervan verwacht, dan moet het uitgangspunt gekozen worden in wat de patiënt/cliënt wenst: 
Goede medische zorg in zijn ziekte, goede begeleiding in zijn ziekteproces, en vooral serieus 
genomen worden. Hij wil gerespecteerd worden. 



17 
 

Is dat een droom? Een droom die gerealiseerd kan worden? Bernhoven heeft deze naam 
gegeven aan hun streven. In het algemeen kan gesteld worden, dat de mens en zijn vragen niet 
opgedeeld worden maar juist als vragen van een en dezelfde mens aanvaard worden. 
Diagnostische modellen geven goede handvatten, mits alle behoeften bio-psycho-socio en ook 
levensbeschouwelijk gewaarborgd zijn. Interdisciplinaire samenwerking lijkt vereist. Pleidooi 
voor een echt holistische benadering mag dan ook vanuit alle disciplines klinken. Raden van 
bestuur van ziekenhuizen mogen gevraagd worden hierop hun volle aandacht te richten. 
 
Binnen de muren van Gezondheidsinstellingen klinkt dan op drie niveaus de vraag om 
holistische benadering: van de patiënt/cliënt en hun naasten (microniveau), op de 
verpleegafdelingen van hen die nauw betrokken zijn bij de patiënt/cliënt (mesoniveau) en van 
de raden van bestuur wier hoofdverantwoordelijkheid goede patiëntenzorg en goede personeel 
zorg is (macroniveau). En holistische zorg zal leiden tot kwaliteit van leven. 
 
 
De weg naar een goede kwaliteit van zorg? 
 

 
 
 
 
Komen tot goede kwaliteit van leven buiten de zieken- en verpleeghuiszorg 
Als Kwaliteit van leven zo gedefinieerd kan worden: Kwaliteit van leven is de persoonlijke 
ervaring van het individu, of wat het leven hem biedt in voldoende mate aansluit bij wat hij 
ervan verwacht, dan moet het uitgangspunt gekozen worden in wat de mens zelf wil. In de 
Gezondheidszorg, met name in de verpleeghuiszorg, zijn programma’s bekend met de titel De 
cliënt in regie. De stelregel is, dat de cliënt eerst moet aangeven wat hij zelf doet en kan doen, 
om vervolgens zelf te vragen om aanvullende zorg bij wat hij niet meer kan. De cliënt moet 
meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen wel en wee. Hij zelf is verantwoordelijk voor 
zijn kwaliteit van leven.  
Daarbij komt dat hij in de participatiemaatschappij (het nieuwe zorgstelsel) eerst hulp mag  
vragen aan mantelzorgers (familie en bekenden). Zij worden ingeschakeld in de zorg. Er zijn 
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burgerinitiatieven ontstaan her en der in den lande. Buren helpen middels telefooncirkels, bij 
het boodschappen doen, het vervoer van en naar ziekenhuis, etc. Ook zijn er mensen die helpen 
in de directe verzorging van hun naaste. Kan iemand hier voordeel bij hebben, nl. dat een 
bekende hem verzorgt en niet alleen vertroetelt? Of is dat juist veel moeilijker voor hem? De 
praktijk zal het moeten leren. De praktijk kan weerbarstig zijn. Voor de een zal het goed zijn, 
voor de ander moeilijker. Opnieuw blijkt dat kwaliteit van leven ook subjectief is.  
Wanneer dit alles onvoldoende blijkt mag een beroep gedaan worden op de Staat (WMO). De 
vraag lijkt gerechtvaardigd of een Staat tegemoet kan komen aan alle individuele en subjectieve 
verzoeken tot verbetering van de kwaliteit van leven? Ten einde voor iedere burger een 
kwaliteit van leven mogelijk te maken? 
 
In de huidige maatschappelijke situatie ligt de vraag om kwaliteit van leven op het micro-
niveau (bij de persoon zelf), op mesoniveau (in de familie of in de buurt) en op macroniveau (in 
de samenleving als geheel). Hoofdverantwoordelijkheid wordt gegeven aan de persoon zelf. Hij 
zal moeten zien of de hulp hem geboden aansluit bij wat hij verwacht van goede zorg. Hem is 
de vraag of wat het leven hem biedt, aansluit bij wat hij ervan verwacht. 
 
 
De weg naar een goede kwaliteit van zorg thuis? 
De trap naar goede zorg is hoog. De vragen van de cliënt kunnen vele zijn. De stappen die 
genomen moeten worden om goede zorg te krijgen lijken minstens even vele. Die stappen 
kunnen groter worden als de cliënt huivert de vraag om zorg te stellen. Is het een trap met 
schotten?  
 
 

 
 
Moet de trap ontschot worden? 
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(gelijke foto, bewerkt, zonder schotten) 
 
Conclusies. 
Gezien vanuit levensbeschouwelijk perspectief wordt kwaliteit van leven bewerkstelligd door 
de intrinsieke waarde van een mens. De gelijkwaardigheid van mensen wordt ervaren vanuit 
een heteronome werkelijkheid / beleving.  
Kwaliteit van leven wordt mede bepaald door de realiteit van ieders dood (de Beauvoir, Leget). 
In de dood zijn allen gelijk. De angst voor de dood kan dus ook zo gelabeld worden dat de 
wens van de mens om gelijke behandeling gehonoreerd wordt. 
Stervenskunst kan tegelijk ook levenskunst zijn.  
 
Dit perspectief opent een deur naar de droom van de mens, die de mens energie en moed kan 
geven om zijn droom waar te maken binnen de condities die hij heeft (de mens vanuit zijn 
kracht benaderen). De mens heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leven. 
Kwaliteit van leven is nl. de persoonlijke ervaring van het individu, of wat het leven hem biedt 
in voldoende mate aansluit bij wat hij ervan verwacht 
Dat geeft de mens de wil om te leven. Daartoe zal hij al het mogelijke onderzoeken en mogelijk 
verbeteren (kwaliteitsgericht werken). Dit toont de levensdrang van de mens. 
 
Dit opent binnen alle vormen van Gezondheidszorg de weg naar een holistische benadering, 
waarin de mens als geheel gezien wordt. Hun taak is dan heel de mens, te verstaan als opdracht 
en als constatering. Diagnostische modellen geven al handvatten.  
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