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Van de redactie
WILLEMIEN SMELT-WESTERHUIS

ligheid, maar ook om mee te
denken over de rol van ons als
christenartsen in de bredere
maatschappij.
Een nieuwe jaargang met weer
een nieuwe columnist: Mirjam van der Vegt. Zij gunt ons
momenten van stilte in ons
hectische bestaan. Anneke
van den Boogaart-Snoep
en Rita Renema schreven het vorige
nummer hun laatste column en voor
Geerke van den Bosch is het huidige
de laatste. Hartelijk dank voor de
inspirerende en mooie woorden. We
hebben veel positieve reacties op deze
columns gekregen!

Tot slot opnieuw een oproep: we zijn
dringend op zoek naar een fotoredacteur en nieuwe redactieleden! Mail
me gerust voor meer informatie of de
datum van de komende redactievergadering om een keer mee te kijken
tijdens een vergadering.
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Als het goed is, valt dit nummer vlak
voor de CMF voorjaarsconferentie
van 21 april ’18 op de mat. In dit
nummer zoomen we in op de rol van
CMF. Een aantal CMF-leden heeft de
enquête ingevuld die wij in januari en
februari verspreidden via de verenigingswebsite en verschillende social
media, waarvoor hartelijk dank. De
uitkomst van de enquête vraagt om
discussie en om deze wat breder in
te zetten hebben we aan mensen uit
verschillende hoeken alvast gevraagd
om een reactie. De meningen lopen
uiteen! Laat u verrassen en kom
vooral naar de voorjaarsconferentie
met het thema ‘Arts in de Gemeente’.
Natuurlijk voor ontmoeting en gezel-
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Thema
WILLEMIEN SMELT-WESTERHUIS
DIANNE VAN DAM-NOLEN

Verrassend is uw mening over de rol van artsen in de kerk zeker
te noemen! U ziet duidelijk een rol weggelegd. Niet alleen in
de kerk, maar zelfs breder. Daar kunnen we wat van vinden.
Want, zitten gemeenteleden en de politiek op ons te wachten?
Cors Visser, Carla Dik-Faber, Marike de Reuver-Schuurman en
de heren van lectoraat Zorg en Zingeving hebben prikkelende,
inspirerende en bemoedigende reacties voor ons. Uw mening is
aan hen voorgelegd en daar reageren ze graag op!

’Arts in kerk en
samenleving’ Resultaten van
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een enquête gehouden onder CMF-leden
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De politiek reageert
CMF,
Beste artsen van
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Waarom zouden mensen dan iets moeten weten
over algemene gezondheid en ethische dilemma’s?
In 1 Korinthe 6 lezen we dat ons lichaam een
tempel is: “Of weet u niet, dat uw lichaam een
tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die
u van God hebt ontvangen, en dat u niet van
uzelf bent?” Dat is een directe aansporing om
goed voor ons lichaam te zorgen. Intussen leven
we
in een tijd waarin tijdschriften de norm neerzetten
voor een gezond lichaam in een strak lijf en
verleidingen op de hoek van de straat te koop
zijn. Niets menselijks is ons vreemd.
Dat vraagt om een Bijbels antwoord op gezon
dheid, schoonheid en een gezonde levensstijl.
Uit uw enquête blijkt dat 51% respectievelijk
80% van u denkt dat er onder kerkelijke
gemeenteleden behoefte is aan toerusting over
algemene respectievelijk ethische
gezondheidskwesties. Ik denk dat u gelijk hebt.
Maar durven we het dan ook aan om mensen
vanuit een barmhartige houding een spiegel
voor te houden?
Inter essant om te lezen vind ik dat u in ethisc
he kwesties de kerkelijke gemeenschap
zwart-wit denken toedicht, waarbij situaties
makkelijker worden voorgedaan dan ze in
werkelijkheid zijn. Inder daad, de meeste mens
en hebben geen flauw benul hoe het er
in de medische werkelijkheid aan toe gaat. Want
wie vertelt het hen? Onheilspellend
hebben mensen het over een hellend vlak. Alsof
er een hek is waarbinnen het handelen
goed is (wit) en waarbuiten het hellende vlak
(zwart) begint. Volgens mij laat juist de
gezondheidszorg zien dat er geen zwart of wit
antwoord is op de complexiteit van dilemma’s
die zich dagelijks voordoen. Natuurlijk, de Bijbel
is een richtinggevend kader, bijvoorbeeld
als het gaat om de visie op beschermwaardi
gheid van het leven, maar pasklare antwoorde
n
op dagelijkse dilemma’s vinden we er niet.
Toen ik, kunsthistoricus, in 2012 Tweede Kame
rlid werd voor de ChristenUnie en de
portefeuille zorg kreeg, heb ik al vrij snel mijn
oor te luisteren gelegd bij Maarten Verkerk.
Hij heeft mij een spoedcursus medische ethiek
gegeven met onder andere de vier morele
principes: autonomie, weldoen, niet-schaden
en rechtvaardigheid. Dat heeft mij al vaak
geholpen in debatten, bijvoorbeeld toen het ging
over medisch wetenschappelijk onderzoek met
mensen. Mijn kennis haal ik uit mijn netwerk
van deskundigen en dat bent u.

Gelukkig vindt 64% van u het ook belangrijk
om de politiek te voeden met informatie. Maar
liefst 67% ziet daarbij een ondersteunende rol
voor CMF. Tegelijkertijd wil slechts 9,1%
actief betrokken zijn bij de politiek. Ik begrijp
het wel, want u moet gewoon uw werk doen
en dat wordt er in de loop van de tijd bepaald
niet makkelijker op. Maar ik daag u uit om
juist daarom wél te investeren in contacten
met de politiek. Ik hoop dat van harte dat deze
9,1% ook daadwerkelijk contact zoekt en het
verschil gaat maken. Dat hoeft niet met lange
vergadersessies, maar kan ook door een werk
bezoek, een mail of app-contact. Gewoon even
een kort berichtje als u vindt dat de politiek
iets moet weten. Ik zie uit naar uw verhalen.
Carla Dik-Faber
Tweede Kamerlid ChristenUnie
E-mail: c.dik@tweedekamer.nl
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De Tweede Kamer besluit over wetgeving en beleid
waarbinnen u uw werk moet doen. Daarom is
het belangrijk dat u van zich laat horen. Ik heb
uw ervaring nodig om te weten hoe wetgeving
in
de praktijk uitpakt. Uw verhalen helpen mij om
beter beleid te maken, zeker waar zich ethische
dilemma’s voordoen. Als het gaat om grote ethisc
he vragen rond euthanasie bij psychiatrische
patiënten of de mogelijkheden van onderzoek
met embryo’s, dan mis ik de christelijke artsen
wel eens in het debat. Maar al te vaak zijn het
liberale artsen en wetenschappers die de toon
zetten. Dat verdient een tegengeluid. In het regee
rakkoord staat dat het belangrijk is om het
maatschappelijk debat te voeren. Dat debat moet
gevoerd én gevoed worden.
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De socioloog reageert
Waarde geneesdames en -heren,
Om maar met de deur in huis te vallen: ik zit
een beetje met de oproep
van James Kennedy in mijn maag. “Als arts
hebt u de roeping de kerk
zijn taak beter te laten verstaan. U kunt een
rol spelen in advies over
gezond leven.” Natuurlijk, ieder gemeentelid heeft
de roeping zijn of
haar gemeente zijn taak beter te laten verstaan.
Maar dat geldt voor
een werkloze net zo goed als voor een arts of
loodgieter. Met het tweede
deel heb ik nog meer moeite: advies over gezon
d leven. Ik heb de stellige
indruk dat ‘gezond leven’ vandaag de dag eerde
n Dr. ir. Cors Visser is socioloog,
r een afgod is, dan iets
directeur van ForumC en schrijver
dat gepropageerd dient te worden. Zou niet eerde
r een tegengeluid van
van inspirerende boeken zoals
christenartsen op zijn plaats zijn: wat nou een
beetje meer of minder
‘De spelende kerk’.
kwaliteit van leven of een sigaretje of kilootje
meer; in het licht van
de eeuwigheid is dat allemaal peanuts. Dat is
natuurlijk een valse
tegenstelling en het Koninkrijk van God is al
aangebroken in het nu. Maar toch: zou niet iets
van die grondtoon mogen doorklinken in het
werk van christenartsen? Al was het maar als
tegengeluid tegen het vanzelfsprekende idee dat
het leven hier en nu het enige leven is en
gezondheid wellicht dus een overgewaardeerd
goed is?
Het doet me dan ook deugd dat er in kerken meer
aandacht is voor ethische gezondheidsissues
(16% van de kerken nooit) dan voor algemene
gezondheidskwesties (38% nooit). Wel is meer
dan de helft van jullie voorstander van het geven
van algemene gezondheidsinformatie aan
kerkleden. Ik ben dan wel benieuwd waar jullie
aan denken. Als het iets is in de trant van
‘parish nursing’, dan kan ik daar wel warm voor
lopen. Parish nursing is het idee dat een
gemeente een verpleegster (meestal toch een
vrouw) in dienst heeft om voor mensen in de
lokale kerk te zorgen. Want waarom alleen maar
pastorale zorg en geen lichamelijke zorg in
een gemeenschap? Maar algemene gezondheid
sinformatie: mwah, dat krijgen we al te veel.
En mocht die 16% die zegt wel die informatie
te willen geven dat daadwerkelijk doen: waar
om
dat beperken tot de eigen gemeente. Maak er
dan een openbaar buurtgebeuren in je kerk van.
Gewoon goede informatie geven en ondertusse
n kun je ook duidelijk maken dat het christelijk
geloof wat betreft gezondheid nog niet zo gek
is.

Voor de CMF ligt hier een schone taak. 2/3 van
de ondervraagden – ik weet niet hoe
representatief ze zijn overigens – vindt dat de
CMF zich moet inzetten voor een beter contact
tussen artsen en (lokale) politiek. Dat is een heel
grote groep, dus daar moet je wat mee.
Maar hier zit wel een addertje onder het gras.
Artsen kunnen wel vinden dat de CMF zich
daarvoor moet inzetten, maar nog geen 10% geeft
aan zeker de politiek te willen adviseren.
Dat is veel minder dan diegenen die wel toerusting
in de kerk willen verzorgen op algemeen
gezondheidsgebied (16%) of ethische kwesties
(32%). Voor CMF is dat een strategische keus:
zet ik in op wat de meeste mensen willen, maar
niet willen doen, of voor datgene wat de meest
e
mensen ook willen doen?
Met vriendelijke groet,
Cors Visser
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Overigens, jullie zien zelf meer heil in contact
met lokale christelijke politiek dan in contact
met
lokale kerken. Bijna 2/3 stemde in met de stellin
g dat christelijke artsen een rol zouden moete
n
hebben in informatievoorziening naar lokale,
christelijke, politieke partijen. Dat lijkt me heel
zinnig: politici leven van informatie, data en
casussen. Zeker huisartsen krijgen natuurlijk
een
uniek inkijkje in een deel van de lokale samenlevin
g. Als je die informatie op hoofdlijnen kunt
delen, is dat natuurlijk heel mooi. Dat de vraag
zich toespitst op christelijke politieke partijen
vind ik dan wel weer jammer. Dit soort inform
atie is voor iedere partij interessant. Uiteindelijk
gaat het om de impact, niet om met wie je conta
ct hebt.
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Het gemeentelid reageert
Beste artsen,

n

beter te laten verstaan.
‘Als arts hebt u de roeping de kerk zijn taak
,’ zegt dr. James
U kunt een rol spelen in advies over gezond leven
ook psychosociale
che
Kennedy. Bij gezond leven spelen naast medis
De IDDG-enquête laat
factoren een rol. Een daarvan is spiritualiteit.
vermoedt dat kerkelijke
zien dat tachtig procent van de respondenten
s van christenartsen
gemeenteleden behoefte hebben aan het advie
gemeenteleden eerder
dat
Marike de Reuver-Schuurman
over gezondheidskwesties. Echter, ik denk
fte aan ruimte voor
is gemeentelid en POH-GGZ.
een andere behoefte kennen: namelijk de behoe
arts. Ruimte dus voor
hun geloofsovertuiging in het gesprek met u als
stage als POH-GGZ illustreert dit.
geloof in de spreekkamer. Een casus vanuit mijn

gelehuisarts verwezen naar de POH-GGZ. Tien jaar
‘Mevrouw Takdir (naam gefingeerd) is door de
mrogra
Na vele onderzoeken en een revalidatiep
den liep zij een whiplash op na een auto-ongeluk.
jks veel pijn waarvoor geen oorzaak bekend is.
ma is zij sinds kort uitbehandeld. Zij heeft dageli
aard. Mevrouw mist haar familie in Turkije.
Mevrouw heeft daarnaast klachten van depressieve
e afstandelijkheid. Tijdens de ramadan
Ons contact is goed maar toch ervaar ik een zeker
huift bij de Iftarmaaltijd van de moskee.
vertel ik haar dat mijn christelijke gemeente aansc
Takdir veranderen. Haar ogen lichten op, ze
Op dat moment zie ik de houding van mevrouw
ijnt. Mevrouw vertelt nu dat zij graag naar
lijkt meer ontspannen en de afstandelijkheid verdw
haar gebeden helpen om met de pijnklachten te
de wekelijkse Korankring gaat en dat deze en
geloven voor ons allebei belangrijk is, kunnen
leven. Haar Nederlands is gebrekkig maar dat
ze haar energie zo kan verdelen dat ze de
we ook met weinig woorden delen. We kijken hoe
swerk gaat doen. Later vertelt ze me dat ze er
Korankring kan blijven volgen als ze vrijwilliger
d is tijdens haar nogal langdurige menstruatie.
moeite mee heeft dat haar gebed minder waar
brengt gelukkig uitkomst.
Mijn advies om hiermee naar de huisarts te gaan,
epressiva lijken aangewezen. Mevrouw wil dit
De depressieve klachten blijven echter en antid
n
afwijzen. Door hiervoor begrip te tonen, blijve
liever niet omdat de islam en haar familie dit
mee in om antidepressiva te proberen. De
we in gesprek en stemt mevrouw er later toch
n.
teit van leven te vergroten, met de pijnklachte
medicatie slaat aan en helpt haar om de kwali
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ik niets over de betekenis van het geloof voor
In het jarenlange journaal van de huisarts lees
mevrouw Takdir.’
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ouw Takdir helpt om de kwaliteit van haar
De aandacht voor de geloofsovertuiging van mevr
jaar lang, voor zover mij bekend, niet gesproken
leven te verbeteren. Maar waarom is er tien
ing van mevrouw Takdir staat niet op zichzelf.
over de steun die haar geloof biedt? De ervar
fte hebben om in moeilijke perioden de betekenis
Ik merk bij mensen om mij heen, dat zij behoe
arts. Het gebeurt echter weinig omdat men
van het geloof in hun leven, te delen met hun
dit te maken met de slechts korte tijd van een
huiverig is voor een afstandelijke reactie. Heeft
ten
deel is van een algehele habitus van een arts
consult? Ik denk eerder dat deze reactie onder
n
vrage
che
medis
de
om
ld
lt is primair bedoe
aanzien van spiritualiteit. Natuurlijk, een consu
en patiënt elkaar langer meemaken, moet
arts
als
zeker
van de patiënt te bespreken. Maar
van de geloofsovertuiging te praten. Immers,
het toch mogelijk zijn om ook over de betekenis
n en twijfel oproepen, beide van invloed op de
geloven kan steunend zijn maar kan ook vrage
of naderend sterven.
genezing of de acceptatie van chronische ziekte
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De zorgethiek reageert
SPREEKUUR VOOR EIGEN PAROCHIE?
Beste collega’s, waarde broeders en zusters,
Gezien de ontwikkelingen in de samenleving denke
n we dat
James Kennedy (IDDG 2016/1) terecht aanda
cht vraagt voor een
herbezinning op de visie van kerken op gezon
dheid en geloof, op ziekte
en zorg, en voor de rol van christen-artsen bij
die herbezinning.
“Denk aan hoe mensen in de kerk denken over
hun eigen lichaam,
hun eigen gezondheid en hun eigen verantwoor
delijkheid tegenover
mensen die lijden … Artsen kunnen een rol spele
n in advies over
gezond leven.” (p. 17)

n

Dr. Bart Cusveller is seniordocent
en onderzoeker zorgethiek bij het
lectoraat Zorg en Zingeving van
Hogeschool Viaa.

In eerste instantie zijn zorgverleners en kerkl
eden (in onze ervaring) hieromtrent afhoudend.
Ze menen dat onze samenleving goed voorziet
in zorgverlening door andere instellingen en
organisaties dan de kerk. Daarom lijkt het hen
onnodig en zelfs onwenselijk dat de kerk zich
mengt in taken op het gebied van gezondheid
en zorg.
Kennedy ontkent niet dat onze gezondheidszorg
(en de toegang daartoe) op een hoog peil
staat, zeker vergeleken met andere landen. Maar
een christelijke visie op zorg die de kerk
cultiveert voegt iets toe aan de gangbare visie
op gezondheid en geloof, op ziekte en zorg.
Noem het een holistische visie. Hier ligt een kans
die de reguliere gezondheidzorg niet snel
oppakt, maar wel tot de missie van de kerk behoo
rt.

In onze optiek is er nog een reden waarom de
kerk een rol kan spelen op het gebied van
de zorg. Dat is de komst van de zogenoemde
‘participatiesamenleving’. Nieuwe wetten
maken dat meer kwetsbare ouderen, mensen
met psychische problemen, en jongeren met
ambulante jeugdzorg komen te wonen in de wijke
n waar wij leven. De wetgeving voor de
financiering voor opvang en zorg voor deze mens
en maakt dat deze meer extramuraal
en minder intramuraal plaatsvindt. Voordat
men een beroep doet op professionele zorg
wordt een beroep gedaan op eigen kracht, eigen
regie en eigen sociaal netwerk van deze
mensen. Nu blijkt dat het voor velen van hen
onduidelijk, complex of belastend is om
op eigen kracht, in eigen regie en met eigen
sociaal netwerk de nodige zorg te krijgen.
Het gevolg is dat voor veel mensen weinig cohes
ie ontstaat in zorgsituaties, zorgrelaties
en zorgvoorzieningen. En waar kwetsbare naast
en tekort komen is een diaconale taak
weggelegd voor de kerk.
Ook vanwege deze taak kunnen christelijke zorgp
rofessionals in onze ogen een rol spelen.
Dat is vaker vertoond, niet alleen in de gesch
iedenis. Er zijn kerken in Nederland die
samenwerken met zorginstellingen of vrijwillige
terminale thuiszorg dan wel een coördinator
in dienst nemen voor zorgzaken. In de praktijk
is dit een witte raaf.
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“Het is belangrijk dat juist in de kerk klinkt dat
we niet in eerste plaats een lichaam zijn
als een medisch object, maar een christelijk verha
al, door God geschapen voor een bepaald
leven, een bepaald doel. … Ik denk dat de kerk
hier te weinig over heeft nagedacht en te
weinig mee heeft gedaan. … In die zin hoop ik
dat artsen kunnen bijdragen aan het verder
verrijken van de kerk als contrastgemeenschap
met een andere attitude en daardoor ook
aan een bescheiden en subtiele invloed op de
samenleving.” (p. 17)
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eerder op in termen
Diaconieën die actief zijn met zorg vatten dit
d, verslaving) dan
gewel
van sociale problemen (armoede, huiselijk
elijke zorgverlener
in termen van gezondheidsproblemen. Een christ
e problemen vaak
met een holistische visie weet echter dat social
n.
hebbe
lgen
sgevo
gezondheidsoorzaken en gezondheid

n

kende wereld en
Bovendien is dit vaker vertoond in de Engelsspre
verpleegkundige die
zien we de figuur van ‘parish nurse’. Dit is een
ische, diaconale missie
Dr. René van Leeuwen is lector
betaald of onbetaald de kerk dient om de holist
zorg en zingeving van Viaa.
, van ziekte en
geloof
en
van de kerk op het gebied van gezondheid
van de vorige eeuw
zorg handen en voeten te geven. In de jaren ’70
Chicago een lokaal christelijk/pastoraal
begon de lutherse pastor Granger Westberg in
it
r en een verpleegkundige samenwerkten vanu
gezondheidscentrum waar een arts, een pasto
zien
en
a
Europ
naar
over
waait deze beweging
een holistische visie op gezondheid. Inmiddels
de kerk een meerderheid de behoefte en de
van
zijn
lid
we dat er onder zorgverleners die
n. Deze rol ligt inderdaad op het terrein van
bereidheid kent om een dergelijke rol op te pakke
op het gebied van begeleiding en ondersteuning
toerusting en advisering, maar even zo vaak
(bijvoorbeeld van vrijwilligers).
als op het gebied van preventie en coördinatie
op over het onderwerp van dit
Dit roept wat ons betreft een kritische vraag
aangewezen mensen om de rol te vervullen
themanummer. Zijn christen-artsen de alleen
hun deskundigheid en bereidwilligheid
waar Kennedy het over heeft? Natuurlijk,
enquête van CMF blijkt dat artsen een
staat niet ter discussie. Maar zelfs als uit de
sting en advies op ethische en ander e
rol voor zichzelf zien in het geven van toeru
of er op deze manier binnen de kerk een
gezondheidskwesties, dan nog blijft de vraag
krijgt. Er is meer nodig dan toerusting en
holistische diaconale visie en praktijk vorm
ing nodig, en preventie en coördinatie.
advies. Daar naast is begeleiding en ondersteun
ng is van niet. Op het vlak van gezondheid
Gaan artsen dat ook doen? Onze verwachti
dan het medische. Wil de visie en de
en geloof, van ziekte en zorg is meer te doen
schap waar Kennedy het over heeft werkelijk
praktijk van de kerk als de contrastgemeen
christen-artsen en verpleegkundigen van
holistisch worden, dan zou het goed zijn als
enquête die wij zelf in 2016 hielden onder
meet af aan de handen ineenslaan. Uit een
bleek hiervoor grote bereidheid.
verpleegkundigen die lid zijn van een kerk
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De rol van de
Slendebroek-Meints, Faith community nursing.
René van Leeuwen, Bart Cusveller, Jeannette
) 6.
kerk in de participatiesamenleving, TVZ 126 (2016
19 (2017) 2.
in een veranderende samenleving, Zin in Zorg
René van Leeuwen, Bart Cusveller, Kerk en zorg
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Column

MIRJAM VAN DER VEGT

Als arts kun je het leven van een patiënt maken of breken, niet alleen in
lichamelijke zin, maar ook in geestelijke zin. Tien jaar geleden kreeg ik uitval in
armen en benen; een ernstige vorm van RSI. Een weg van arts naar arts volgde
en evenzoveel diagnoses werden er gesteld.

Maken of breken?
De arts die mij brak was een jonge man die mij tijdens het
consult niet aankeek. Terwijl ik iets heel persoonlijks deelde,
was hij tegelijkertijd zijn agenda aan het opschonen. Toen ik
daar iets van zei, reageerde hij adrem: “Ik kan heel goed multitasken; ik ben net een vrouw.” Ik ben opgestapt en weggelopen. Via een vriendin kwam ik in contact met een neuroloog
van tachtig jaar die nog dienst deed vanuit het bejaardenhuis.
Hij nam de tijd. Met zorgvuldige bewoordingen schreef hij met
een vulpen mijn pijnklachten op en hij keek me regelmatig
aan. Ik voelde me direct bij hem thuis. Waar ik eerder te horen
had gekregen dat ik waarschijnlijk nooit meer op een normale
manier een boek zou kunnen schrijven, schudde hij zijn hoofd.
Meer nog: toen hij het ook niet meer wist, liet hij me weten dat
hij een kaarsje voor me aanstak. Hij bracht mij op deze manier
in de kerk, bij God. Bij deze man voelde ik me geen patiënt,
maar een mens – en het was de start van een volledig herstel.

Het mooiste cadeau dat je iemand kunt geven, is
zijn waardigheid.
Misschien kun je iemand niet altijd gezond maken, maar
het cadeau van waardigheid zal iemand nooit vergeten. Ik
ben alle zorgmedewerkers die mij geduldig en met liefde bijstonden intens dankbaar. Hun zorg was niet alleen voor dat
moment – maar werkt in mij door tot de dag van vandaag.
Ze leerden mij iets over hoe ik zelf wil omgaan met mensen
in de modder. Ik steek sindsdien regelmatig een kaars aan
voor de mensen in mijn praktijk.

Mirjam van der Vegt is auteur en stiltetrainer. Ze verzorgt
regelmatig trainingen voor zorgmedewerkers. Vrijwel alle
zorg in Nederland ontstond vanuit kloostercongregaties. De
komende vier edities deelt Mirjam lessen vanuit het klooster
en haar eigen leven. Meer over de stiltetrainingen in de zorg:
www.mirjamvandervegt.nl
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Wist je dat je waardigheid kunt schenken door
iemand simpelweg in de ogen te kijken?
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Euthanasie
BAREND FLORIJN EN BART KOOPMAN

In de KNMG handreiking Schriftelijk Euthanasieverzoek wordt een schriftelijke wilsverklaring voor
euthanasie als volgt gedefinieerd: “In een schriftelijke wilsverklaring geeft de patiënt aan dat hij een
verzoek om euthanasie doet als hij ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, ook als de patiënt dat verzoek dan
zelf niet meer kan uiten.” Ook wordt in deze handreiking gesteld dat “dit schriftelijk euthanasieverzoek
het mondelinge verzoek van de patiënt vervangt als de patiënt zo ernstig ziek is geworden dat hij zelf
niet meer in staat is om zijn euthanasieverzoek met u te bespreken.”

De dokter en de harde

de wilsverklaring bij
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Voor een patiënt vervangt een schriftelijk verzoek dus
het mondelinge verzoek in een situatie waarin de patiënt mondeling geen verzoek meer kan doen. In zo’n
geval wint de wilsverklaring aan gewicht. Dit blijkt uit
jurisprudentieonderzoek (Erasmus Universiteit 2014)
in opdracht van toenmalig minister Schippers, waarin
staat dat de schriftelijke wilsverklaring een factor
is tussen andere, zoals contact met de patiënt en de
familie, die mede bepaalt of aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan. Op de patiënt rust daarom de verplichting om in deze verklaring duidelijk te definiëren wat
ondraaglijk en uitzichtloos lijden is, zodat het voor
een arts duidelijker is onder welke omstandigheden de
patiënt euthanasie zou willen.
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Voor de arts is euthanasie geen gewoon medisch handelen en daarom geldt ook bij een euthanasieverzoek
middels een wilsverklaring de verplichting om deze
euthanasie alsnog conform de zorgvuldigheidseisen
uit te voeren. Dit betekent dat de wilsverklaring alleen
kan worden toegepast aan de hand van de specifieke
omstandigheden van het geval en dat hieraan zoveel
mogelijk op gelijke wijze invulling moet worden gegeven. De ene wilsverklaring is de andere immers niet.
Uiteindelijk betekent dit dus dat wanneer geen sprake
is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, en indien de

patiënt in woorden of gedrag duidelijk maakt dat hij
geen euthanasie meer wil, een arts geen euthanasie mag
uitvoeren ondanks de intentie in de wilsverklaring.
Tot zover de juridische werkelijkheid. “De meeste
juristen – die geen euthanasie hoeven uit te voeren
– zien geen probleem, in tegenstelling tot de meeste
artsen, die het immers moeten doen,” aldus Bert Keizer in het NTvG. Hij wijst op de moeilijkheid van het
toepassen van de wilsverklaring, terwijl de zorgvuldigheidseisen voor euthanasie van kracht blijven. Want,
laat nou net een zorgvuldigheidseis zijn dat de patiënt,
aldus Bert Keizer, “samenhangend om de dood moet
vragen.” En juist dit cruciale element gaat verloren bij
wilsonbekwaamheid als gevolg van dementie. Je moet
dus, ondanks de schriftelijke wilsverklaring, als arts
alsnog “kunnen communiceren met de patiënt over
wat je op het punt staat te doen.” Daarom is euthanasie
bij gevorderde dementie, aldus Keizer, zo moeilijk te
regelen, omdat “je het niet wilt als je er nog samenhangend om kunt vragen. En als je bent afgegleden naar
de toestand waarin je er niet meer om kunt vragen,
dan krijg je het niet.”
Waarom lijken zorgvuldigheid en wilsonbekwaamheid
niet naast elkaar te kunnen bestaan? De zorgvuldigheid

juridische werkelijkheid:
bij euthanasie is dat een patiënt zelf zijn stervenswens
moet kunnen uitleggen. Het verzoek moet vrijwillig
en weloverwogen zijn. Recent ging ethica Berna van
Baarsen in Medisch Contact uitgebreid op deze problematiek bij vergevorderde dementie in. “Als een patiënt
zijn/haar stervenswens
niet meer kan uitleggen,
dan moet de arts een
inschatting maken van het
lijden en in plaats van de
patiënt beslissen wanneer
het moment is aangebroken dat de wilsverklaring
beschrijft.” (Van Baarsen
stopte recent als lid van
de Regionale Toetsingsn Barend Florijn is arts
en doet momenteel
commissie Euthanasie
promotieonderzoek naar
omdat ze euthanasie bij
de moleculaire oorzaken
wilsonbekwame patiënvan hartziekten aan
ten met dementie niet te
het Leids Universitair
verdedigen vond.) Hierin
Medisch Centrum.
zit voor Van Baarsen veel
te veel onzekerheid. Zo stelt zij: “Wie zijn wij dan om op
het moment dat ze het zelf niet meer kunnen zeggen, te
concluderen dat het moment dan wel is aangebroken?
Waarom willen we dit dilemma over onszelf afroepen?”

Voor het eerst sinds de invoering van de Euthanasiewet in 2002 is het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de uitvoering van euthanasie bij een patiënte met dementie. In deze casus, zo
blijkt uit het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissie 2016, werd
met name niet voldaan
aan de juiste toepassing
van de zorgvuldigheidseisen. Maar hoe
moeilijk kan het zijn
voor een arts wanneer
je geconfronteerd wordt
met wilsonbekwaamheid van de patiënt, een
wilsverklaring en de
n Bart Koopman is arts,
heeft promotieonderzoek
verplichting tot zorggedaan naar veroudering
vuldigheid. Want hoe
aan het Leids Universitair
verhoudt deze juridische
Medisch Centrum en is
verplichting zich tot de
momenteel aios interne
zorgplicht van de arts?
geneeskunde.
En hoe is de wilsverklaring toegepast door de jaren heen? Kan een patiënt een
toekomstige beslissing überhaupt wel schriftelijk vastleggen? In de komende afleveringen van deze rubriek
zullen we nader op deze problematiek ingaan. n
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wilsonbekwaamheid
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Van de bestuurstafel
PAUL LIEVERSE, VOORZITTER CMF-NEDERLAND

Deze keer over drie onderwerpen iets uitgebreider:
ons eigen bestuur, een soort sterkte-zwakteanalyse
en een aantal highlights uit de agenda.

Eerst iets over het bestuur zelf
Zowel het studentenbestuur als het bestuur van de
hele vereniging bestaat uit gemotiveerde leden, die
samen de schouders eronder zetten om diverse activiteiten te bedenken en te organiseren. Omdat het allen
collega’s zijn met een werkkring of studie, betekent
dat vaak zoeken in elkaars agenda’s om een overleg te
plannen. Door onze parttime stafwerker artsenwerk
Willem Lock wordt gelukkig veel uitvoerend werk uit
handen genomen. Bovendien is Wilke Hardeman al
twee jaar onze trouwe secretarieel medewerker die
het kantoor runt.
Welke irritaties en moeiten kom je als
bestuurder tegen?
Soms komen er vragen die meer een klacht zijn of een
zaak betreffen, waar we niet veel invloed op hebben.
Zo kregen we een paar reacties naar aanleiding van
een mailing van Pro Life, die per ongeluk onze leden
die al bij hen verzekerd zijn, een aanbod deed – soms
zelfs twee keer. Ook al hebben wij daar geen invloed
op, toch worden wij aangeschreven. Een lid zegde zelfs
het lidmaatschap op. Andere vragen gaan over het
invullen van thema-avonden of over het schrijven van
een stukje – goede vragen, maar ons netwerk afbellen
naar een scribent of spreker is best tijdrovend.

Aan de andere kant
zijn er vooral veel
aantrekkelijke kanten
aan het bestuurswerk!
In de eerste plaats is er het bestuur zelf: wat een
fijne club! Gemêleerd in specialisatie, leeftijd en
persoonlijkheid zijn brainstormen en plannen maken daarom altijd een creatieve bezigheid. Met een
stabiel ledenaantal met veel jonge leden, en tevens
een gunstige financiële situatie, is het bovendien
prettig plannen maken. n

Highlights agenda 2018
Tot de grootste events die we als
vereniging hebben, behoren onze landelijke
en internationale conferenties.

Op 21 april is de Voorjaarsconferentie. Op het moment van dit schrijven is nog niet alles rond, maar
dat gaat vast weer een aantrekkelijk programma
worden – dus geef u snel op! Dan hebben we ook
onze Ledenvergadering. De bijbehorende stukken
(zoals het Jaarverslag 2017) vindt u tevoren op onze
website: www.cmf-nederland.nl/over/jaarverslag.
En van 21 tot 26 augustus is er het ICMDA2018
Wereldcongres in India – een uitgelezen gelegenheid voor bijleren over vele onderwerpen, maar
vooral ook om collega’s uit diverse werelddelen en
culturen te ontmoeten. Let op: de juiste website is
niet www.icmda.org maar www.icmda2018.org!

Interesse? Schuif eens aan om te zien of je een
bijdrage in het bestuur zou kunnen hebben.
Hieronder een verkorte sterkte-zwakteanalyse, die een beeld geeft hoe CMF Nederland ervoor staat:
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STERK
Open sfeer tussen artsen en studenten
Stabiel, jong ledenbestand
Internationale contacten
Aantrekkelijk tijdschrift
Samenwerking met verwante organisaties
Eigen studententak
Cursus medische ethiek
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ZWAK
Onbekend, onvoldoende zichtbaar
Aantal actieve leden beperkt
Weinig regionale kringen
Weinig ziekenhuisspecialisten lid
Discontinuïteit bij studentenwerk
Te weinig voorbeeldfiguren
Onduidelijke positie bij actuele thema’s

Coassistentencolumn
GEERKE VAN DEN BOSCH

De zijlijn
Juist de mogelijkheid van observatie vanaf de
zijlijn maakt het coassistentenbestaan soms zo
aardig. De afgelopen zes weken bevond ik mij
te midden van een vakgroep die bekend staat
als pittig, maar zeker ook als gemotiveerd. Na
drie weken coschap kwam er een nieuwe co bij
van het VUmc en na een paar dagen vroeg zij
mij: “Heb jij nu echt het idee dat deze mensen
gelukkig zijn?” doelend op de specialisten van
diezelfde vakgroep.

Anderen weten op de één
of andere manier te laveren
tussen te kritisch en te
onverschillig en bewaren
een open houding. Juist
die categorie vind ik het
nastreven waard wanneer
ik al observerend het specialistenbestaan analiseer.
Maar hoe doen ze dat nu?
Hoe kan ik dat nastreven?

Gelukkig? Een interessante vraag. Zeker wanneer je al
observerend ziet dat het specialistenbestaan van invloed
is op iedereen, maar dat de uitwerking nogal verschilt.
Sommige specialisten gaan zo op in hun specialisatie en
de perfectie van het werken dat ze het geduld niet meer
kunnen opbrengen voor een lerende arts-assistent, laat
staan voor een co. Sommige specialisten hebben het
door de jaren heen juist wel gezien en zijn hun motivatie kwijtgeraakt om op de bres te staan en nieuwe doelen
na te jagen. Ze zijn als het ware uitgeblust geraakt.

Een vraag die wat mij betreft het overdenken waard
blijft. Nu, maar juist ook in de toekomst. Gezien het
feit dat ik alweer een jaar schrijf, zal een opvolger het
van mij overnemen om u opnieuw onder te dompelen in het coassistentenperspectief vanuit zijn/haar
oogpunt. Vanuit mijn perspectief hoop ik echter dat u
deze vraag juist meeneemt vanuit het afgelopen jaar.
Hoe blijf ik naast specialist ook mens en vraag ik niet
alleen ruimte voor mijzelf, maar geef ik die juist ook
aan de ander? n

Geerke van den Bosch,
vierdejaars geneeskundestudent, geeft een inkijkje in
het dagelijkse leven van de
student in witte jas.

Dit was de laatste column van de hand van Geerke van den Bosch, coassistent in Amsterdam.
Bedankt voor je inspirerende bijdragen! Vanaf volgend nummer zal Eline Kwekkeboom,
coassistent in Rotterdam, het stokje van haar overnemen.
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Meditatief
KEES ALEMAN

Als tiener groeide ik op in Spanje. Mijn vader
was geabonneerd op een dagblad, ik meen
‘La Vanguardia’ – als ik het me goed herinner
– en die bladerde ik altijd door. Vooral de
wetenschapsbijlage had mijn aandacht,
die sloeg ik nooit over. Dergelijke dikke
wetenschapsbijlagen heb ik sindsdien altijd
gemist bij Nederlandse kranten. De bijlage
die me toentertijd het meest is bijgebleven, is
een bijlage die in zijn geheel gewijd was aan
aspirine, ik heb hem nog lang bewaard.

Lukas,

de geliefde arts

Tientallen pagina’s met verhalen over dit bijzondere
medicijn. Aspirine van Bayer bestond in 1999 honderd
jaar, 1 maar het moet veel eerder geweest zijn, want wij
kwamen in 1991 terug naar Nederland. Het boeiendste
verhaal uit de bijlage vond ik een artikel dat terugging
in de geschiedenis naar Hippocrates, de grondlegger
van de westerse geneeskunde. 400 jaar voor Christus
werd op het Griekse eiland Kos wilgenbast van een
witte wilg al gebruikt om koorts te verminderen. Er
werd een soort thee van getrokken die bijzonder effectief bleek tegen koortsende ziekten. De werkzame
stof in wilgenbast en bladeren blijkt acetylsalicylzuur
te zijn! Ik moest aan Lukas denken, die heeft vast wel
eens uit wilgenbast van een witte wilg getrokken thee
aan Paulus voorgeschreven toen hij koorts had. Een
gedachte die mijn fantasie prikkelde!
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Wat voor soort dokter zou Lukas zijn geweest? Dat heb
ik dus altijd een intrigerende vraag gevonden vanaf het
eerste moment dat ik hoorde dat Lukas arts was. Wat
wisten en konden artsen in die tijd eigenlijk? Uit de
geschiedenisboeken heb ik begrepen dat er voornamelijk
twee scholen waren in die tijd, een platonische school en
een hippocratische school. Geneeskunde in de stijl van
Plato was kil, ziekte stond ver af van zijn ideale wereld.

Plato vond het daarom al gauw niet de moeite waard om
een zieke te helpen. Volgens zijn filosofie was het al snel
niet zinvol om het lijden van de patiënt te verlengen. De
dokter kon zich beter bezig houden met gezondheidszorg
die de hele samenleving vooruit hielp, in plaats van zich
te bekommeren over een enkele patiënt.
Hippocrates daarentegen zette voor het eerst de relatie
van de dokter tot zijn patiënt centraal. Daarmee werd
hij de grondlegger van moderne geneeskunde. Niet
voor niets leggen dokters vandaag de dag nog steeds
de ‘eed van Hippocrates’ af met in de kern: primum
non nocere 3. Hippocrates was ook uniek in de zin
dat hij afstand nam van de heersende idee dat ziekte
toebedeeld werd door de goden. Om een voorbeeld te
noemen: in de Griekse mythologie was promiscuïteit
eerder regel dan uitzondering. Hippocrates leerde
zijn leerlingen echter dat soa’s juist een gevolg waren
van die promiscuïteit en niet een vloek van de goden.
Levensstijl en ziekte bleken aan elkaar gerelateerd.
Dat Lukas door Paulus in Kolossenzen 4:14 “de
geliefde arts” wordt genoemd, suggereert dat hij bij
de school van Hippocrates hoorde – blijkbaar was hij
empathisch naar zijn patiënten, en dus geliefd. De
vroege kerkvaders en geschiedschrijvers Origenes en
Hieronymus noemen dat Lukas een arts uit (de buurt

1

Mann, Charles C., Plummer, Mark L. (1991). The aspirin wars: money, medicine, and 100 years of rampant competition,
p. 27. New York: Knopf.

2

“Lukas ho iatros ho agapètos”, Lukas de geliefde arts, Kol. 4:14

3

Op de eerste plaats doe geen schade (aan je patiënt).

Algemeen bekend is dat Lukas in
zijn evangelie veel oog heeft voor
medische details en als geen ander de
genezingen van Jezus beschrijft. Wat
ook opvalt is dat hij andere artsen
probeert in ere te houden. Zowel
Lukas als Mattheüs putten uit het
oudste evangelie (Markus) als zij hun
eigen evangelie schrijven. Maar het
verhaal bij de bloedvloeiende vrouw
is bij Lukas duidelijk genuanceerder
dan bij Markus. Markus schrijft:

n

Waar Markus benadrukt dat de vrouw veel ellende
ondervond van al die artsen aan wie zij haar vermogen had besteed, beperkt Lukas zich tot het feit dat
ze haar niet konden genezen. Hij neemt zijn collega’s in bescherming.
Lukas is ook het enige evangelie waarin uitspraken van
Jezus over artsen zijn vastgelegd:
“En hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld
zullen jullie me dit gezegde voorhouden: Geneesheer, genees uzelf.’” 7
en:
“Maar Jezus antwoordde: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter
nodig, maar wie ziek is wel’” 8

Kees Aleman is kinderarts
met Afrikaanse wortels die
gelooft in aanpak van extreme
armoede via ‘End of Poverty’
(EoP – Jeffrey Sachs) en zich
bezighoudt met theologie
en wielrennen. En met
wetenschap: ‘evidence based’.

“Onder hen was ook een vrouw die al twaalf
jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende
doorgemaakt door de behandeling van allerlei
artsen, aan wie ze haar hele vermogen had
uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad;
integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan.” 5
Terwijl Lukas schrijft:
“Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed
– en door niemand genezen had kunnen worden, al
had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven.” 6

In het laatste hoofdstuk van Handelingen (28:8-9) lezen we dat er op
Malta ook iets opmerkelijks gebeurt:
nadat Paulus en Lukas schipbreuk
hebben geleden en aan land zijn
gekomen, lezen we op een gegeven moment dat Paulus de vader
van Publius, de gouverneur van
het eiland, geneest (ἰάσατο 9) door
handoplegging. Even later lezen we
dat alle zieken van het eiland naar
Paulus en Lukas toekomen en dat ze
worden genezen (ἐθεραπεύοντο 10).

Kort na elkaar worden twee verschillende Griekse woorden gebruikt voor genezen (in het tweede woord is ons
woord ‘therapie’ terug te vinden). Het is voorstelbaar
dat waar de eerste genezing onmiskenbaar miraculeus
van aard was (door handoplegging en het geloof van
Paulus), de andere genezingen wellicht meer ‘regulier’
waren met behulp van de kennis en vaardigheden van
Lukas, de geliefde arts. En dan ben ik nog nieuwsgieriger geworden naar het arsenaal waarover Lukas beschikte om ziekten te herkennen en zieken te genezen.
Vast heel wat meer dan de uit wilgenbast van een witte
wilg getrokken thee tegen de koorts!

4

Handelingen 11:19-30; 13:1; 14:26-28; 15:22; 15:30-35; 18:22

5

Markus 5:25-26, NBV

6

Lukas 8:43, NBV

7

Lukas 4:23, NBV

8

Lukas 5:31, NBV. Deze tekst wordt ook wel eens door ouders aangehaald die hun kinderen principieel niet willen vaccineren.
Ze realiseren zich waarschijnlijk niet dat ze dan woorden van Jezus in de mond nemen die gericht waren op de farizeërs die
Jezus juist aanvielen. Die farizeërs dachten dat ze gezond waren en Jezus de Geneesheer (met hoofletter) niet nodig hadden.

9

“iasato”, hij genas

10

“etherapeutonto”, werden genezen
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van) Antiochië was. Daarvoor zijn trouwens ook
aanwijzingen in de Bijbel. Vol trots vermeld Lukas
Antiochië op meerdere plaatsen. 4 Bijvoorbeeld als de
zes nieuw geïnstalleerde diakenen worden genoemd
in Handelingen 6:5. Alleen van Nicolaüs wordt
vermeld waar hij vandaan komt: uit Antiochië. En in
Handelingen 11:26 juicht Lukas dat de volgelingen
van Jezus in Antiochië voor het eerst christenen worden genoemd. Helaas wordt nergens
vermeld waar hij zijn opleiding
deed. Zou het op het eiland Kos zijn
geweest? Lukas beschrijft in één van
de zendingsreizen die hij samen met
Paulus maakt dat ze Kos bezoeken.
Maar op een regelmatig ‘wij’ na, cijfert Lukas zichzelf helemaal weg uit
de Handelingen van de Apostelen.
Dus ook hier lezen we niet of hij er
ooit eerder was geweest.
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Boekrecensies

Het goede levenseinde in casussen
WILLEM LOCK
De schrijvers
Het boek is een studie onder leiding van Lindeboom-hoogleraar prof. dr. T.A. Boer in samenwerking met dr. Bart Cusveller, dr. Bart Koopman en dr. Dirk Jan Bakker.
De thematiek
In het boek zoeken de schrijvers naar de randvoorwaarden voor goede zorg in de laatste levensfase. In de analyse wordt aangesloten bij
het moreel Esperanto van de medische ethiek,
namelijk de vier principes van Beauchamp en
Childress: autonomie, weldoen, niet-schaden
en rechtvaardigheid. Aan de hand van casussen
wordt geïllustreerd hoe de verschillende principes
en opvattingen hierover kunnen schuren, maar
hoe het – net zo vaak – ook goed kan gaan. Daarbij hebben ze er oog voor dat soms veel afhangt
van toevallige omstandigheden. Daar als arts
voor openstaan en creatief mee om kunnen gaan
is misschien wel de belangrijkste vaardigheid.
Uitdagend citaat
“Deze voorbeelden vertellen ons dat geslaagde
zorg aan het einde van het leven niet alleen

afhangt van professionele zorg, aandacht en
communicatie, maar ook van openheid, een
min of meer onverwachte klik tussen een zorgvrager en de omstandigheden. Geslaagde palliatieve zorg vraagt een actieve houding om te
denken in mogelijkheden die van betekenis zijn
voor de zorgvrager.”
Nieuw inzicht
De auteurs wijzen erop dat de steeds grotere
nadruk op de autonomie van de patiënt, de patiënt ook de verantwoordelijkheid geeft om zich
goed en tijdig op de dood voor te bereiden. Ze
wijden een apart hoofdstuk aan deze ‘ars moriendie’. Daarin wordt eigenlijk geconcludeerd
dat een goede voorbereiding op het sterven
ook een manier van leven is – stervenskunst is
ten diepste levenskunst.
Voor de arts is het belangrijk daarbij oog te
hebben voor het levensverhaal van de patiënt, en daarmee hem te (h)erkennen als een
uniek persoon.

Het goede levenseinde in
casussen
Theo Boer, Bart Cusveller,
Bart Koopman, Dirk Jan
Bakker

Bohn Stafleu van Loghum,
oktober 2017, 104 pagina’s,
ISBN 9789036819404
e 24,95

Het mes ging erin - Bespiegelingen van een gevangenisarts
ROBERT VAN KLEEF
Psychiater en cultuurcriticus Dalrymple doet
verslag van zijn ervaringen in de gevangeniszorg. Op zijn kenmerkende manier legt hij de
nadelige gevolgen van ons denken en handelen bloot. Zijn nieuwste boek vormt daarmee
niet alleen een spiegel voor de wereld van misdaad en misdadiger, maar voor iedere zorgverlener daarbuiten.
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De schrijver
Als psychiater heeft Theodore Dalrymple lange
tijd gewerkt in Britse ziekenhuizen en gevangenissen. Met zijn bestseller ‘Leven aan de onderkant’ werd hij in 2004 bekend bij het grote publiek. In Nederland volgden vijftien herdrukken
van dit veelgeprezen boek. Dalrymple wordt als
schrijver vooral gewaardeerd om zijn nuchterheid, gemoedelijke toon, verfijnde humor en
scherpe observaties.
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De thematiek
Een regelmatig terugkerend thema in de boeken van Dalrymple is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken.
Men mag zich bijvoorbeeld niet verschuilen
achter een moeilijke jeugd als een keuze verkeerd uitpakt. In ‘Het mes ging erin’, verplaatst
Dalrymple zijn scoop van de armoede naar de
gevangeniszorg. Ook in dit boek brengt hij zijn
opvattingen naar voren aan de hand van anekdotes uit de gevangenis en rechtszaal. De titel
van het boek verwijst naar de manier waarop
gevangenen spreken over hun eigen misdaad.
Ze plaatsen zichzelf als handelend persoon buiten de situatie om te onderstrepen dat ze niet
verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

Thema’s die verder als rode draad door de
aaneenschakeling van essays lopen, zijn de
‘psychiatisering van de menselijke conditie’, de
doorgeschoten bureaucratie in het gevangeniswezen en de nadelige gevolgen van de wetenschappelijke benadering van misdaad.
Waarom niet lezen
Dalrymple herhaalt zichzelf regelmatig. Sommige
anekdotes zijn ook al eerder te lezen in andere
boeken. Verder is het boek een aaneenschakeling van essays zonder duidelijke opbouw.
Waarom wel lezen
Dalrymple geeft een fraai inkijkje in het gevangeniswezen en heeft een zeer prettige manier van
schrijven. Heerlijk kritisch, maar nergens drammerig. Verder durft hij af te rekenen met sociaalwetenschappelijke clichés zoals een moeilijke
jeugd. Zijn essays zijn ook een feest van herkenning voor eenieder die werkzaam is in achterstandswijken. Mocht je niet eerder een van zijn
boeken hebben gelezen, begin dan vooral met
‘Leven aan de onderkant’. Heb je deze al gelezen? Dan wil je ze vast allemaal lezen!

Het mes ging erin.
Bespiegelingen van een
gevangenisarts
Theodore Dalrymple

Nieuw Amsterdam,
oktober 2017, 285 pagina’s,
ISBN 9789046822784
e 22,99

Mintijteer
TIENEKE VIERGEVER
De schrijver
Esther Maria Magnis (1980) studeerde religiewetenschappen en geschiedenis. Ze woont in Berlijn en werkte als journalist voor diverse kranten.
Ze vertrouwde haar verhaal toe aan een seculiere uitgeverij die haar een contract bood, omdat
ze geen christelijk verhaal nodig hadden.
De thematiek
Mintijteer is een autobiografisch boek over het
lijden. Poëtisch en vol open vragen. Het is geen
bemoedigend boek, geen belerend verhaal.
Het is een rauw, intiem en eerlijk verslag van
een persoonlijk gevecht, een gevecht met lijden, met nihilisme en met God. Het vertelt van
een jong meisje dat zichzelf en haar geloof volledig verliest als haar vader overlijdt. “Zijn dood
maakt alles stil en koud. De liefde blijft, maar
haar doel is verdwenen.” Persoonlijk en uniek,
en tegelijkertijd herkenbaar en universeel.
Oorspronkelijke titel
Magnis ontmaskert kritisch de moderne kerkelijke manoeuvres rond geloof en lijden. Oorspronkelijk is het boek verschenen onder de
titel ‘Gott braucht dich nicht’, dat zich afzet tegen een religie die God op laat gaan in politiek
activisme en soft geneuzel: “Goede God, er zijn
veel zieken die zwaar te lijden hebben, we bidden u natuurlijk niet om het onmogelijke.

U doet meestal toch niets en we moeten de
wonderverhalen van Jezus nu ook weer niet te
letterlijk nemen, dus geeft u tenminste vriendelijke mensen die de zieken opzoeken – wij maken het wel voor u in orde. U hebt ons nodig.
Want wij kunnen wat doen en u niet.”
Nederlandse titel
De herinnering aan ‘mint Hij teer’ opende voor
Magnis de deur uit het nihilisme, waarin niets
van betekenis of waarheid bestond, naar een
bewustzijn van het ‘ik’. “Mintijteer was een geschenk. Want wie weer ‘ik’ gaat zeggen, die
betreedt daarmee de onzichtbare wereld. Die
doelt niet alleen op zijn DNA. Die doelt op dat
beetje vrijheid dat de mens misschien heeft, en
dat ons verwaardigt een naam te dragen, en
geen nummer. Het is een aanname. Een geloof.
En toen zei ik jij.”
Nieuw inzicht
De schrijfster vraagt zich af over christenen
die over hun leven en over God praten: waar
was hun verdriet? ”Mijn nood was in die tijd zo
groot. En de antwoorden waren zo goedkoop.”
Later vindt ze in de Bijbel klachten, gejammer
en gemopper, en vertwijfeling. Juist in de eerlijkheid over het lijden kunnen we ook eerlijk
over God zijn.

Mintijteer
Esther Maria Magnis

Uitgeverij van Wijnen,
2016, 240 pagina’s,
ISBN 9789051944914
e 16,95

Agenda
21 april 2018

23-17 juni 2018

3 oktober 2018

CMF Voorjaarsconferentie

Zomerconferentie Lucasorde

NPV Bijeenkomst

Thema: Arts in de gemeente
Locatie: ‘t Hoge Licht, Driebergen
Informatie: www.cmf-nederland.nl

Locatie: Helvoirt
Informatie: www.lucasorde.nl
8-20 juli 2018

Thema: Zwanger worden, omgaan
met (on)vruchtbaarheid
Locatie: Veenendaal
Informatie: www.npvzorg.nl

15 mei 2018

CMF’s Developing Health
Course

Thema: De kracht van vrijwilligers in
de palliatieve zorg
Locatie: De Schakel, Nijkerk
Informatie: www.npvzorg.nl

Locatie: Londen, Engeland
Informatie: www.cmf.org.uk
21-26 augustus 2018

ICMDA XVI World Congress
21 juni 2018

Interserve Informatieavond
Thema: Uitzending
Locatie: Driebergen-Rijsenburg
Informatie: www.interserve.nl

Locatie: Hyderabad, India
Informatie: www.icmda2018.org

Voor meer informatie of
activiteiten in Nederland, zie:

www.cmf-nederland.nl
Voor overige internationale
conferenties, zie:

www.icmda.net
IDDG n MAART/APRIL
MAART 2018 2018

NPV Lezing
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CMF VOORJAARSCONFERENTIE

Arts in de Gemeente
Wat kunnen artsen en vrijwilligers in
de gemeente voor elkaar betekenen?
Op zaterdag 21 april 2018 hopen we weer onze
voorjaarsconferentie te houden. Dit keer willen we
graag verder doordenken over het thema van de
IDDG die u nu in handen hebt. De landelijke overheid
kleedt de zorgstaat langzaam uit met de WMO en
de nadruk op langer thuis wonen en de verwachting
dat mantelzorgers hun steentje bijdragen. Hierdoor
komen tekortkomingen van een geïndividualiseerde
maatschappij bloot te liggen. Tegelijkertijd biedt dit
prachtige kansen voor lokale christelijke gemeen-

schappen om het licht te laten schijnen. Daarbij kan
zo’n gemeente de expertise die aanwezig is bij haar
leden goed gebruiken.
Graag willen we u uitnodigen voor de conferentie om
met ons na te denken over wat we als artsen kunnen bieden in onze gemeente, wat mogelijke valkuilen
zijn, maar zeker ook hoe wij als arts gebruik kunnen
maken van deze vrijwilligers om de zorg voor onze
patiënten te verbeteren. n

Wanneer: Zaterdag 21 april 2018
Waar: ’t Hoge Licht, Klaproos 2, 3972 PX Driebergen-Rijsenburg
Programma: Hoofdlezing in de ochtend, ledenvergadering, uitgebreide lunch en workshopprogramma.
Voor het volledige programma en aanmeldingen: www.cmf-nederland.nl/conferentie

