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Gezond
     en nabij



Voor sommigen zijn mensen 

met dementie misschien 

‘dor hout’, maar dat weerhield het kabinet 

niet om tijdens de eerste COVID-19-golf de 

verpleeghuizen te sluiten. Bezoek, zelfs familie, 

was niet meer welkom. Toen ik destijds rondliep 

in het verlaten verpleeghuis, vroeg ik mij 

regelmatig af wat in deze situatie belangrijker 

is: gezondheid of nabijheid?
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In mijn werkzaamheden als geestelijk verzorger en 

ethicus in verschillende verpleeghuizen waar voor-

namelijk mensen met dementie wonen, zag ik de uit-

werkingen van de harde maatregelen met eigen ogen. 

Zelf kon ik de afdelingen niet op, omdat er landelijk 

onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor 

verpleeghuizen beschikbaar waren. Daarom bewandel-

de ik andere wegen, zoals het ondersteunen van teams 

op locatie rondom ethische dilemma’s en het bellen 

met naasten met de eenvoudige, maar tegelijk grote 

vraag: “Hoe gaat het met u?”

De eerste weken was er bij naasten veel begrip voor de 

maatregelen en het sluiten van de verpleeghuizen. Maar 

gaandeweg merkte ik dat dit begrip afnam, dat de stress 

groter werd. Als naaste wil je je dierbare immers niet 

alleen achter een raam bezoeken, maar ook vasthouden. 

Zeker wanneer er besmettingen waren, maakte dat naas-

ten onzeker, zoals een dochter het verwoordde: “Wat als 

mijn moeder het straks ook krijgt? Dan wil ik juist nu 

nog gewoon tijd met haar doorbrengen, voor het te laat 

is!” De situatie tijdens de lockdown heeft natuurlijk ook 

impact gehad op de bewoners zelf. Zo sprak ik een me-

vrouw met dementie die zei: “Ik lijk wel een dame van 

lichte zeden als ik mijn kinderen op bezoek krijg en ze 

alleen vanachter een raam mag begroeten.”

SPOOK

Een kanttekening dient zeker geplaatst te worden: 

sommige mensen, misschien wel meer dan wij durven 

denken, hadden baat bij de rust in het verpleeghuis: er 

waren vaak minder valincidenten, sommige bewoners 

vertoonden geen zoekgedrag of onrust na een bezoek 

(“Ik moet met je mee naar huis!”). Maar ja: bezoek is 

er niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de 

familie. Die mag je niet vergeten. Het gaat, vanuit ons 

perspectief als professionals in het verpleeghuis, primair 

om de bewoner met dementie. Maar je moet, zeker als 

samenleving, het bredere plaatje zien. Het gaat ook om 

die naaste, die zoon of dochter of partner, die thuis zit 

en graag zijn of haar dierbare wil zien, wil vasthouden.

Is gezondheid dan het hoogste goed?

Het zou weleens kunnen zijn dat door de zeer sterke focus 

op gezondheid, zeker tijdens de eerste golf, op de lange 

termijn juist meer mensen overwegen om niet naar het 

verpleeghuis te willen “als ik later 

dementie krijg”. Dus dat door 

die sterke nadruk op gezondheid 

en alle stringente maatregelen die 

daarmee gepaard gingen, mensen 

nog meer afgeschrikt zijn van het 

verpleeghuis. Op lange termijn 

zou dan het omgekeerde kunnen 

plaatsvinden: in plaats van dat 

de gezondheid van mensen met 

dementie wordt beschermd, kie-

zen misschien wel meer mensen 

voor minder zorg of zelfs een 

vroegtijdige dood, omdat ze niet 

opgesloten willen worden in het 

verpleeghuis. Een spook uit het verleden zou dan reden 

voor vrezen van toekomstig lijden kunnen worden en de 

focus op gezondheid als hoogste goed tijdens de eerste 

golf krijgt dan een averechts effect op langere termijn.

BESCHERMINGSMIDDELEN

Een belangrijk verschil met de eerste golf is dat er nu 

tijdens de tweede golf van de COVID-19-pandemie (ok-

tober 2020) persoonlijke beschermingsmiddelen beschik-

baar zijn. Zo kon ik in het voorjaar de besmette afdelin-

gen niet op, nu wel. Er is tevens voldoende materiaal voor 

naasten beschikbaar, die nu ook in een niet-terminale 

situatie bij hun dierbare op bezoek kunnen komen.

Ik denk dat dit veel eenzaamheid wegneemt. Het nor-

male contact wordt zoveel mogelijk voortgezet, zij het 

met mondkapjes en bij besmettingen met volledige 
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bescherming. Het valt me op hoe goed mensen reage-

ren. Zelfs als ik een kleinschalige kerkdienst doe, of een 

individueel pastoraal bezoek, lijken mensen met demen-

tie gewend aan een mondkapje (of meer). Ze herkennen 

mij ook goed. Soms zelfs eerder dan het zorgteam. 

Zo kwam ik onlangs helemaal ingepakt op een CO-

VID-19-afdeling, waarop iemand van het zorgteam zei: 

“Even kijken wie jij bent hoor, lastig te herkennen zo.” 

Maar een meneer met dementie zei: “Ha dominee!” 

De huidige beschikbaarheid van beschermende mid-

delen kan dus alsnog nabijheid waarborgen. Dat blijft 

echter nog steeds een grote uitdaging, wanneer iemand 

met een (verdachte) besmetting in quarantaine op zijn 

of haar kamer moet verblijven. De vraag over gezond-

heid en nabijheid is dan vooral een dilemma tussen de 

belangen van de groep en het individu. Er zijn genoeg 

bewoners (of hun naasten) die ik spreek en zeggen: 

“Dan krijg ik het maar, ik ben oud, ik heb mijn leven 

gehad. Als het komt, dan komt het.” Gezondheid komt 

dan op een lager plan te staan. Maar dat is ook niet 

het dilemma. Het wringt juist dat er misschien andere 

mensen in de groep of op de afdeling zijn die wel heel 

graag nog jaren willen leven (“Ik wil nog wel 100 

worden!”) en niet besmet willen raken. Het gaat 

erom dat jij geen anderen besmet!

Daarom wordt er in de verpleeghuizen 

regelmatig voor gekozen om bewoners met 

dementie, die (verdacht) besmet zijn, op 

hun kamer in quarantaine te brengen’. 

Wanneer zij immers besmet zijn, zijn zij 

niet of nauwelijks te instrueren. De 

regel om 1,5 meter afstand van elkaar 

te houden is door de persoon met 

dementie doorgaans na 1,5 minuut 

weer vergeten. Niet zelden kiest 

men daarom dan voor draconische 

maatregelen, zoals een slot op 

de deur en zelfs sedatie, wat 

natuurlijk een verhoogd risico 

op traumatische ervaringen na 

de quarantaine oplevert.

Iemand in quarantaine 

brengen druist in tegen alles 

wat je als zorgprofessional 

in een verpleeghuis wilt. 

Als ik dit met verzorgenden 

en verpleegkundigen bespreek, 

beginnen tranen gemakkelijk te vloei-

en. Je zou kunnen zeggen dat het traumatisch is voor de 

bewoner zelf, maar zeker ook voor de betrokkenen daar-

omheen! Maar ja, je wilt de groep beschermen...

Communicatie en 

ontmoeting is dan het 

gezamenlijke lichamelijk 

aanwezig zijn
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LICHAAM EN GEEST

Laten we de behoefte aan fysiek contact niet onderschat-

ten. En dat gaat verder dan alleen elkaars hand vasthou-

den. Je lichaam is namelijk wie je bent. Voordat je aller-

lei praktische maatregelen bedenkt, is het goed om eerst 

stil te staan bij die fundamentele waarde van lichamelijk 

aanwezig zijn.

Mensen met dementie brengen mij terug naar mijn 

lichaam. Zij hebben niet altijd interesse in allerlei intel-

lectuele of abstracte gesprekken en communiceren soms 

alleen maar zonder woorden. Communicatie en ont-

moeting is dan het gezamenlijke lichamelijk aanwezig 

zijn. Dat is niet een degradatie. Integendeel: het brengt 

me terug naar de kern. Mijn lichaam is wie ik ook ben. 

Ik héb niet slechts mijn lichaam, maar ik ben ook mijn 

lichaam. Gods Geest bezielt mijn lichaam en daarmee 

ben ik mens. Je kunt dus zeggen: wij zijn een eenheid 

van lichaam en ziel. Wij zijn dus niet ons brein.

Tegenwoordig hebben we nogal eens de neiging om te 

leven ‘in ons hoofd’. Mensen met dementie laten mij 

afdalen, naar mijn lijf. Daardoor heb ik geleerd hoe 

belangrijk mijn lichaam is, ook in geloven. Ik ben op-

gegroeid met een cognitief geloof. Geloven leek vooral 

een aanvaarden van leerstellingen die keurig netjes in 

een geloofssysteem pasten en die je moest begrijpen 

en rationeel beamen. Dan pas mocht je ook aan het 

Avondmaal deelnemen. Geloven met je hoofd, niet 

met je hele lijf. Dat is niet nieuw. In de loop van de 

theologische geschiedenis is er steeds weer de neiging 

geweest om een denigrerende houding ten opzichte 

van het menselijk lichaam aan te nemen. Dat lichaam 

werd dan vooral gezien als een tijdelijk omhulsel, een 

soort last die uiteindelijk afgeschud moest worden. Het 

ging om de geest, die de kern van het geschapen zijn 

naar het beeld van God vormde. Het beeld Gods is dan 

vooral je capaciteit om te redeneren en morele beslis-

singen te nemen. De rede kreeg een superieure plek, 

boven het lichaam. Die ontkenning of moeizame rela-

tie met ons lichaam bestaat al vanaf het begin van de 

geschiedenis van het christendom en vandaag de dag 

nog steeds! Van mensen met dementie heb ik echter 

ontvangen dat geloven iets is van je hele lichaam: God 

woont in het lichaam van de ander, in dat van mijzelf. 

Zelfs wanneer er geen woorden zijn, is God daar. En 

God is in onze fysieke ontmoeting aanwezig.

Al in Genesis 2 lezen we dat God zijn adem blaast in 

het stof en dat we daardoor mens worden. Er komt 

niet een of andere onsterfelijke ziel in ons lichaam, om 

daarin tijdelijk te verblijven, waarbij ons lichaam slechts 

een omhulsel is. Nee: we zijn ons lichaam, bezield door 

God. Dat doet ertoe! Dat betekent dat, hoe afhankelijk 

je bent, hoe weinig woorden of gedachten je hebt, je nog 

steeds een schepsel van God bent, dat naar Gods beeld 

is gemaakt. Je bent van waarde, simpelweg omdat je 

lichamelijk bent, bezield door God. Lichaam en ziel zijn 

één, in tegenstelling tot de dualistische visie die steeds 

weer, ook in christelijk denken, de kop opsteekt. Het is 

de visie, waarin het denken, de rede of de geest superi-

eur is en je zelfs mens zou maken. Het lichaam bungelt 

er dan bij: nuttig, maar zeker 

niet noodzakelijk. Het draait 

om die andere zogenaamd 

‘mensmakende’ eigenschappen. 

Het gevaar ligt dan op de loer 

als je je denken of vermogen 

tot redelijke overwegingen 

verliest, je je menszijn verliest. 

Dan zegt men soms over men-

sen met dementie: “Hij leeft 

nog wel, maar is er eigenlijk 

niet meer.” Gelukkig zijn er 

keer op keer mensen die wijzen 

op die beperkte dualistische ge-

dachtegang van een gescheiden 

en ongelijkwaardige lichaam 

en ziel, die de ontkenning van 

het belang van het lichaam tot 

gevolg kan hebben. Zo be-

schrijft de bekende 20e-eeuwse theoloog Karl Barth dat 

lichaam en ziel een onafscheidelijke eenheid zijn, totaal 

en tegelijk. Een ziel kan niet zonder lichaam bestaan. 

Die eenheid van een mens, zo stelt Barth, kan niet door 

ziekte teniet worden gedaan.

Door deze omgang met mensen met dementie en als 

het ware de herontdekking van mijn lichaam, gingen 

er voor mij steeds meer deuren in het evangelie open. 

Wordt God immers niet zelf ook mens, in de incarnatie? 

Je kunt ook zeggen: God werd lichamelijk. Dat doet er 

dus blijkbaar toe! Je lichaam is niet zomaar een soort 

verpakking, maar je bent je bezielde lichaam. God zelf 

werd mens, een lichaam. En dat gedenken we keer op 

keer, wanneer we Avondmaal vieren; zeggen we dan niet 

steeds de woorden die Jezus sprak: “Neem en eet, dit is 

mijn lichaam”? Daarmee verwijst Hij naar Zijn gebro-

ken lichaam en roept ons tegelijk op met elkaar Zijn 

lichaam te vormen, als gemeenschap van Christus. God 

laat in de incarnatie zien dat ons lichaam ertoe doet, dat 

elke ontmoeting met elkaar een heilige ontmoeting is, 

omdat we daarin God ontmoeten, die ons allen bezielt. 

Fysiek contact is essentieel en niet te onderschatten. 

Desnoods ingepakt en wel, maar wel nabij, zeker in 

situaties van quarantaine. Want gezondheid is nabijheid, 

en vice versa.  
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