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Verslag van de studiemiddag Presentie 28 september 2007 

Autonomie 

Verslaglegging: Wim van Kessel 

__________________________________________________________________________ 

INTRODUCTIE, door: Andries Baart 

Thematiek 

Iedereen weet wel zo ongeveer wat de term ‘autonomie’ betekent, beter gezegd: we zijn 

vertrouwd met een bepaald gebruik en een specifieke invulling van de term ‘autonomie’. 

Deze vertrouwdheid, zo stelt Antoon Vandevelde, “… is een gevolg van de jaren ’60 en ’70 

waarin verschillende groepen en bewegingen op straat kwamen en expliciet respect voor 

hun autonomie eisten. Hoewel die groepen erg divers waren (vrouwen, homoseksuelen, 

patiënten, etnische minderheden, etc.) deelden ze de overtuiging dat ze op de één of andere 

manier betutteld of onder de duim gehouden werden. Als dusdanig voerden ze een strijd 

voor onafhankelijkheid en sociale erkenning. Hoewel veel van deze ongelijkheden sindsdien 

verbeterd zijn, klinkt het pleidooi voor autonomie onverminderd voort. Autonomie is nog 

steeds de favoriete strijdkreet van diegenen die zich onderdrukt of onvrij voelen en die 

respect eisen voor wie ze zijn en wat ze doen. Het belang van autonomie valt dan ook niet te 

onderschatten. Respect voor autonomie wordt algemeen beschouwd als hét sleutelprincipe 

waar onze hedendaagse liberale samenleving op steunt. Echter, ondanks deze 

vertrouwdheid en het centrale belang van autonomie is het moeilijk om uit te leggen wat 

autonomie precies inhoudt en waarom het zo belangrijk is.” 

Autonomie is een belangrijk begrip in de ethiek en de zorg. Daar heeft het doorgaans 

betrekking op hetzij het recht, hetzij de mogelijkheid van een patiënt om zelf te bepalen wat 

er met hem/haar moet gaan gebeuren. Het Humanistisch Verbond – om een belangrijke 

woordvoerder te citeren – omschrijft autonomie als volgt: “Autonome mensen willen zoveel 

mogelijk over hun eigen leven beschikken. Ze gaan zelf op zoek naar wat voor hen 

waardevol en belangrijk is en durven kritisch naar anderen maar ook naar zichzelf te kijken. 

Autonomie is sterk gekoppeld aan zelfverwerkelijking. Het betekent niet alleen maar ‘vrijheid 

van dwang’ maar vooral ook nastreven wat je goed, mooi en waardevol vindt. Autonomie is 

een opgave, je wordt er niet mee geboren en het komt je ook niet zomaar aangewaaid. Het 

vergt zelf nadenken maar ook durven twijfelen, het even niet weten, onzeker zijn en 

vervolgens toch een keuze maken. Autonomie heeft te maken met het ontwikkelen van je 

identiteit, met levenskunst, redelijkheid en moraliteit. De autonome mens probeert een eigen 

levenspad uit te zetten, waar hij of zij betekenis aan ontleent, tevreden mee is en achter 

staat.” 

De Hogeschool Zuyd heeft een Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken. 

In aansluiting bij de gegeven omschrijving gaat hierbij de aandacht uit naar vraagsturing 
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(bepaalt de cliënt wel wat er aan zorg geboden wordt en wat er met hem of haar gebeurt?), 

participatie (wie heeft het voor het zeggen, wie heeft invloed en macht in de zorg-relatie?) en 

natuurlijk naar het wegnemen van allerlei beletselen in deze autonomie en participatie.  

Met autonomie is het dus ingewikkeld gesteld, zeker wanneer het in verband gebracht wordt 

met kwetsbare, weinig weerbare mensen in plaats van met sterke, intelligente, 

kapitaalkrachtige burgers. 

Drie accenten  

Enerzijds zien we een sterke tendens die op de een of andere manie autonomie bevordert, 

verplicht stelt of er domweg van uitgaat: zelfstandig zijn, zelf beschikken, zelf kiezen, zelf je 

een persoonsgebonden budget aanbesteden, je eigen broek ophouden, jezelf ontplooien, op 

jezelf wonen (ook als je geplaagd wordt door allerlei makkes), ‘empowered’ zijn en je eigen 

leven leiden. Hoe verschillend ook, het zijn allemaal manieren om te zeggen: dit is een 

autonoom individu, en de kenmerken daarvan zijn dat hij zijn eigen leven bestieren kan, als 

een volwaardige burger met rechten en plichten is bekleed en zich als een kritische 

consument op de markt waagt. We vinden deze tendensen in de wet (WMO), in moderne 

beleidstukken, in de boeken die in de opleiding van mensgerichte professionals worden 

gebruikt, in de subsidievoorwaarden en criteria van de overheid en andere grote fondsen, in 

de patiëntenbeweging en in de publieke openbaarheid. En dat is ook niet vreemd: het 

streven dat mensen baas zijn in hun eigen buik, huis en leven, wordt breed gedragen en 

heeft diepe wortels in de moderniteit. Het zet zich af tegen betuttelen, paternalisme, 

wegbergen in de bossen en de fixatie op wat kapot is (in plaats van wat wel kan). Bovendien 

egaliseert de markt: we worden allemaal kritische klanten, grage consumenten of 

aanbieders, waarom dan niet in zorg en welzijn? Tegelijk gaat deze opvatting gemakkelijk 

gepaard met overspannen verwachtingen (kunnen kwetsbare mensen dat wel?) en allicht 

met een zekere genadeloosheid omdat iedereen ook verwacht wordt ‘op eigen benen te 

staan’: daar zijn momenteel de zorg, de verzekering en de afrekensystematiek op ingericht. 

Maar we zien tegelijk ook iets anders: sociologen stellen ginnegappend vast dat al die 

autonome burgers helemaal niet zo ‘autonoom’ zijn en al bij al steeds weer voor de kudde 

kiezen: ze begeren hetzelfde, kiezen hetzelfde, kleden zich hetzelfde, gaan naar dezelfde 

vakantieoorden, gaan met zijn allen in de auto zitten, en willen er allemaal ‘bij horen’. Hoezo 

zijn dit ‘vrije’, zelfstandig kiezende mensen? Ze bungelen aan de touwtjes van de markt. Of 

kijk naar de zorg: we zien dat vermaatschappelijking door een aantal instellingen wordt 

teruggedraaid omdat patiënten er niet voldoende in slagen zelfstandig in de maatschappij te 

wonen; Annemarie Mol schrijft een indrukwekkend boek waaruit je moet concluderen dat de 

logica van het zelfstandig en onophoudelijk moeten kiezen en de logica van goede zorg 

tegenstrijdig zijn; er verschijnen studies over mededogen; kwetsbaarheid is weer een 

beleidsterm en allerlei filosofen leggen geduldig uit dat een kruidje-roer-me-niet-mentaliteit – 

zo kenmerkend voor dikke ikken en andere grote ego’s in het publieke domein – nog lang 

geen autonomie is. Anderen knorren: hufterigheid en autonomie moet je niet op één hoop 

gooien. Sommige burgers zijn (in de auto, op straat, in het openbare vervoer, in het 

restaurant en aan de balie van het ziekenhuis) niet zozeer autonoom maar vooral schofterig 

en asociaal. Ook uit de hoek van degenen die bekommerd zijn om de kwetsbare mensen 

komt kritiek op het (doorgeslagen, scheef ingevulde) streven naar autonomie: autonomie 

mag toch niet de vorm aannemen dat je op dooie eentje dood mag gaan aan de 

eenzaamheid, de drugs, je gekte en je ontembare buien omdat je er zelf voor kiest. 
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Bemoeien is óók in. Autonomie: wat ook de ideologie moge zijn, het komt er niet zo 

gemakkelijk van, het loopt gemakkelijk uit op wat niemand wil en het biedt te vaak onderdak 

aan verstekelingen die er niet in thuis horen – zoveel is wel zeker.  

We zien dan dat velen proberen het streven naar en respecteren van autonomie te 

combineren met deel uitmaken van een gemeenschap, van een communicatief netwerk, met 

verantwoordelijkheid voor elkaar en dus met een beperkte of ingebedde vrijheid. Je moet niet 

alleen zoveel mogelijk autonoom zijn maar ook lid van een gemeenschap – daar rechten, 

plichten, nut, een eerzame plek, verantwoordelijkheden en zorg hebben (resp. krijgen). 

Autonoom zijn doe je niet in je eentje. Of scherper geformuleerd: autonomie is mooi maar jij 

en de samenleving moeten er niet aan ten onder gaan. Je moet jezelf in gemeenschap 

kunnen zijn maar ook leren je grenzen af te bakenen en vooral – zoals dat heet – je eigen 

ding te doen zonder asociaal te zijn.  En je moet burger zijn – dat ook. Er zijn volop theorieën 

en visies die autonomie wel degelijk verbinden met kwetsbaarheid en met gemeenschap of 

met solidariteit. Anderen zien en ervaren hier een cruciale en onoverbrugbare tegenstelling. 

De vraag is minder of we heel erg of juist minder autonoom moeten zijn maar of er in de 

praktijken waar autonomie gerespecteerd wordt behoefte is aan een volwaardig en 

toonaangevend begrip dat helpt te balanceren tussen betutteling en op jezelf teruggeworpen 

zijn, tussen onbelemmerde zelfontplooiing en het opgeven van dat bezig zijn met jezelf door 

verantwoordelijkheid en zorg voor een ander te aanvaarden? Kan kwetsbaarheid zo’n 

‘balansbegrip’ zijn of anders eindigheid, het verlangen erkend, bemind te worden en ergens 

bij te horen? Gaat dat samen met autonomie: de wens om je op je zwakste momenten te 

mogen toevertrouwen aan bekwame, hartelijke professionals, verzekeraars, politici en 

naasten die het voor je opnemen? Dat is een andere sfeer dan die van de markt, van de 

meritocratie, de zelfontplooiing of van het massale consumeren.  

Studiemiddag 

In de presentie worstelen we met deze paradoxen, spanningen en evenwichtigheden en 

hebben we tegelijk een voorkeur. Bijvoorbeeld om kwetsbaarheid te respecteren en niet te 

overschreeuwen, niet met ‘krachttermen’ zoek te maken en dus in de zorg niet genadeloos te 

worden.  

Over deze ingewikkeldheden willen het op deze studiemiddag van vandaag met elkaar 

hebben – we brengen de discussie op gang en diepen haar uit met mooie en spitse 

inleidinkjes, een kritische column en casuïstiek . Het wordt spannend, actueel, in het hart van 

de materie. Het wordt een discussie waartoe allen uitgenodigd zijn om eraan mee te doen. 

En we willen pogen te verwoorden wat autonomie kan betekenen voor de mensen die niet 

gemakkelijk op eigen benen staan: hoogbejaarden, verstandelijk beperkten, 

gemarginaliseerde burgers, mensen met een psychiatrische achtergrond, grote maar ook 

kleine slachtoffers van geweld, radeloze mensen, eigenwijze domoren etc. Het gaat ons op 

deze middag niet om één sector of één doelgroep maar om degenen die misschien ook 

graag autonoom zijn maar daar zelf niet zomaar de mogelijkheden toe hebben. Of om 

degenen die ernaar snakken dat een gemeenschap hen met liefde draagt en opneemt als ze 

zwak zijn, zonder ze daarbij te vernederen. Want daarover gaat autonomie ook: mogen zijn 

die je bent zonder klein gehouden, weggezet of verafhankelijkt te worden. Zonder krenking 

maar ook zonder overspannenheid. 
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CASUS 1, door:  Elly Spijkerman. Zij is als ouderbegeleidster/syteemtherapeut i.o. 

werkzaam bij ‘KARAKTER’ het Universitair Medisch Centrum voor  Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie te Nijmegen. Daarvoor werkte ze als SPV bij GGnet GGZ kinder en jeugd. 

Casus uit het alledaagse leven. 

 Een man van 65 jaar, getrouwd met 2 uitwonende zonen, heeft jarenlang als schilder 

gewerkt. Jaren geleden werd hij afgekeurd. Hij was vergeetachtig, traag, vermoeid, gedroeg 

zich soms niet aangepast, teruggetrokken  en kon niet meer werken. Men dacht aan de 

schildersziekte. Al die jaren was hij thuis en vulde zijn tijd met zijn hobby’s zoals tuinieren en 

vooral weg gaan met zijn vrouw. Het liefst wil hij altijd op vakantie met haar; weg van “het 

leven”. 

In de jaren die volgden werd het gedrag van mijnheer steeds vreemder, en zijn 

geheugenverlies nam fors toe. Het leven voor mevrouw werd in toenemende mate beheerst 

door het gevoel haar man in de gaten te moeten houden. Haar man zelf vond het allemaal 

wel meevallen en gaf aan dat hij wat vergeetachtig was,  waar zijn vrouw zich zorgen over 

maakt, maar dat het wel goed komt. 

Na onderzoek blijkt echter dat er bij mijnheer sprake is van frontaalkwab dementie1. Sinds zij 

dit weet is mevrouw informatie gaan verzamelen over deze ziekte. Via internet komt zij er 

achter dat dit een zeer progressieve dementie ziekte is, waaraan haar man tussen 5 en 10 

jaar zal komen te overlijden. Het verklaart waarom haar man in toenemende mate zich  

vreemd gedraagt en ze denkt dat het einde van het leven van haar man in zicht is. 

Mevrouw’s angst dat haar man iets overkomt neemt toe en gaat obsessieve vormen 

aannemen, ze controleert hem voortdurend en gaat een leven leiden dat helemaal in het 

teken staat van ‘zorg en controle’ voor haar man. Tussen hen samen gaat het moeizaam, er 

komt wrijving en irritatie tussen hen.  

Het leven van mevrouw is vol met spanningen. Zij is verdrietig, praat er steeds minder over 

en isoleert zich in het huis met haar man. Anderen begrijpen haar niet en staan haar bij vol 

goed bedoelde adviezen, maar ze heeft hier niets aan, zegt ze.  Ook een lotgenoten groep 

die men haar adviseert kan zij niet aan. De ‘vreselijke verhalen’ van de andere familieleden 

van lotgenoten zorgen er voor dat zij in huilen uitbarst en niet kan stoppen. Dit huilen neemt 

toe in allerlei situaties waarbij zij geconfronteerd wordt met mensen die dementie hebben. 

Ondanks goede raad wil deze mevrouw voor haar man blijven zorgen. En ja.. haar man gaat 

hier gewoon van uit, want het valt immers best wel mee en “Heleen” moet het zich niet zo 

aantrekken. 

Wat dit allemaal voor haar betekent kan zij niet meer met haar man bespreken; wel met haar 

oudste zoon, de maatschappelijk werker van het ziekenhuis en een psycholoog waar ze 

sinds kort naar toe gaat. Echter de ondersteuning bestaat uit adviezen, het moeten loslaten 

                                                 
1
  Frontotemporale dementie is een vorm van dementie waarbij het voorste gedeelte van de hersenen, bestaande 

uit de 'frontaalkwab' (voorhoofdskwab) en 'temporaalkwab' (slaapkwab) wordt aangetast. Deze vorm van 
dementie begint meestal niet met geheugenproblemen, maar met geleidelijke gedragsverandering en 
persoonlijkheidsverandering. Voorbeelden hiervan zijn het verminderd nemen van initiatief, meer terug-getrokken 
zijn en verminderd emotioneel betrokken zijn. Opvallend is, dat deze ziekte meestal op relatief jonge leeftijd, vaak 
vóór het 65e jaar begnit. In de meeste gevallen overlijdt de patiënt binnen 10 jaar na het begin van de klinische 

verschijnselen. 
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en nadenken of zij haar man nog wel in huis kan houden, hoe zij haar grenzen moet 

bewaken; kortom, mevrouw voelt dit niet echt als helpend en haar eenzaamheid neemt toe. 

Mevrouw  zit vol met twijfels, wil voor haar man zorgen, wil dat hij een aantal dagdelen naar 

een dagopvang gaat maar eigenlijk is haar grootste last het komende verlies. Er is niemand 

die dit verdriet met haar bespreekt.  

Het leven van dit echtpaar gaat door, zij gaan nog samen op vakantie en mevrouw houdt 

haar man goed in de gaten en begeleidt hem in alles. De emotionele overbelasting voor 

beide mensen neemt toe. Mijnheer ziet steeds meer dat zijn vrouw zeer verdrietig is en kan 

niet begrijpen waarom. 

De maatschappelijk werker heeft nu een vorm van daginvulling gevonden waar mijnheer 

hopelijk voor te vinden is. Alle andere meer reguliere vormen van dagbehandeling wijst hij af.  

Er worden bezoeken afgelegd naar zorgboerderijen waar mijnheer mee kan helpen met het 

leven op de boerderij. Zijn liefde voor het buiten leven, de beesten en de weiden, helpt hem 

misschien om de stap te wagen dit uit te proberen zodat hij een aantal delen van de week 

niet thuis is en zijn vrouw de zorg even kan laten. Echter alleen als haar man dit wil dan is 

het goed. Niemand houdt zich bezig met dat mevrouw haar man moet halen en brengen met 

de auto, zij paniek aanvallen heeft op de snelweg en er eigenlijk aan twijfelt of dit haalbaar is. 

Dit heeft zij nog niet aan iemand anders verteld. 

 

Discussie met de zaal n.a.v. casus 1 

Reflecterend kun je vaststellen dat hulpverleners veel met haar praten over oplossingen 

maar niet over hoe het met haar gaat. Ze komen niet dichtbij, ze verdiepen zich niet in de 

geschiedenis van deze mensen, niet in de samenhang in het huwelijk, niet in het karakter, ze 

blijven nogal aan de buitenkant. Het echtpaar blijft daarmee ook alleen.  Hoever kun je en 

mag je je dan ermee bemoeien? Mevrouw houdt het enerzijds erg af, maar vindt een 

spontaan bezoek van haar zus of nicht wel erg fijn, tenzij dat bezoek haar uit haar huis wil 

halen om ‘gezellig’ samen de stad in te gaan. Ook goedbedoelde relativerende opmerkingen 

van haar hoogbejaarde moeder (“mijn man is ook vroeg gestorven, zo is het leven”) vallen 

dan ook verschrikkelijk verkeerd en leiden tot het  (tijdelijk?) verbreken van het contact. De 

ellende breidt zich langzaam als een olievlek uit binnen de familie. 

Hiermee is voluit het thema van deze middag geschetst, waarover we in een breder verband 

kunnen discussiëren. Deze twee mensen gaan zo met elkaar om, ze hebben een kleine 

wereld gemaakt, waarvan de omgeving zegt: het gaat niet goed met hen! We moeten 

eigenlijk dichterbij komen, we moeten ons ermee bemoeien, we moeten wat voor ze gaan 

doen! Iedereen is verontrust; dat vinden ze zelf ook wel een beetje, maar niet echt.  Ze zitten 

op slot, je kunt er niet bij komen. De vraag is: moeten we ons met hen gaan bemoeien en is 

er een reden om een inbreuk te doen? Of moet je zeggen: waneer zij dat zo willen, dan 

willen ze dat toch zo, als het bij hen zo werkt, dan  doen ze dat toch zo, als ze er verdrietig 

bij zijn, dan zijn ze toch gewoon verdrietig. Doen de hulpverleners die erbij betrokken zijn het 

goed; komen ze goed dichtbij?  Vanuit de rol van familielid denk je iets, maar ook als 

deskundige denk je iets; misschien realiseer je je wel dat je als beroepskracht ten opzichte 

van je cliënten ook zo handelt,  vind je het normaal. Dit brengt het positiespel in deze casus.  
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Waarschijnlijk moet je vaststellen dat het huwelijk, dat je hebt gehad en de manier waarop je 

daarin samengeleefd hebt, niet meer blijkt te kunnen. De constellatie moet kantelen, hetgeen 

niet zonder slag of stoot kan. Wie gaat hen daarbij helpen? Dreigt mevrouw anders te 

bezwijken en biedt dat een opening? 

Uit het verhaal komt het begrip ‘alleen zijn’ sterk naar voren.  Je zou de norm kunnen 

aanleggen dat je altijd iets moet doen, wanneer mensen alleen zijn of alleen gelaten worden; 

ga minstens er naast zitten. Waneer hulpverleners langskomen om te praten over 

oplossingen, wordt dat niet ervaren als aandacht voor het leven zoals het nu is. In de casus 

lijken de twee echtelieden elkaar daarin ook niet meer te vinden. Ook al lijkt het alsof ze 

rationeel kiezen voor het alleen zijn, er zijn voldoende signalen die op iets anders wijzen, 

zoals het vele huilen en de man die de bezorgdheid van zijn vrouw als een groter probleem 

ervaart dan zijn verslechterende gezondheid.  

Het kan zijn dat iemand niet met evenveel woorden zegt of vraagt “kom bij me”, maar dat je 

dat afleidt uit twee dingen: de signalen die je ontvangt en de normen die je zelf aanlegt.   

Als we zelf een hoge norm aanleggen over geluk en levenskwaliteit, dan heb je bijna huis 

aan huis reden om aan te kloppen en in te grijpen. Het argument om iets te doen kan zijn dat 

een situatie je aan het hart gaat. Maar dan geldt dat heel veel dingen je aan het hart kunnen 

gaan, of dat er bijna niets is wat je erg vindt. Deze persoonlijke weging is anders dan een 

functionele weging: in mijn beroep doen we dat zo, we laten mensen niet alleen. Verder kan 

ook je relatie met andere mensen, bijvoorbeeld je eigen bejaarde moeder, van invloed zijn op 

je beoordeling van de situatie. Het kan op zichzelf waardevol zijn het met iemand ‘ergens 

over te kunnen hebben’ zonder dat die persoon je allerlei oplossingen aan de hand doet. 

Wanneer interpreteer je de vraag naar een gesprek of naar aandacht als een vraag aan jou, 

in plaats van een vraag naar het inschakelen van het maatschappelijk werk?  Bij een 

persoonlijk gesprek heb je, anders dan als hulpverlener, niet allerlei protocollen en doelen in 

je hoofd.  

De argumenten tot dusver om wat te doen, liggen vooral in de gesignaleerde eenzaamheid 

of in het aangedaan zijn door de bezorgdheid en het verdriet. Hoe zit het met de argumenten 

om juist niets te doen, het te laten, je er niet mee te bemoeien?  We hebben het over de 

draagkracht van het echtpaar, van de beide echtelieden, maar ook over de draagkracht van 

de familieleden er omheen.  De discussie over autonomie en draagkracht speelt dus niet in 

de hele kleine kring van het echtpaar maar ook in de grotere kring van het gezin en de 

familie. Zeker waneer allerlei rollen door elkaar heen spelen, zowel familielid als 

hulpverlener, dan doet de vraag zich gelden:  kan ik het verdragen dat ik niets doe maar er 

wel ben?  

In de praktijk komt het ook voor dat je je machteloos voelt tegenover een situatie en daar zelf 

verdrietig om bent. Wanneer je dan van die situatie weggaat en er na enige tijd terugkeert, 

kan het zijn dat deze zich heeft opgelost. Daar mag je het niet op gooien, maar soms doet de 

tijd ook zijn werk.  Abstracter: ik heb een groot verlangen naar een oplossing, maar dat wil 

niet zeggen dat ik er ook op los moet. Vanuit dat verlangen, de innerlijke gesteldheid, blijf ik 

kijken en zie ik dat dingen hun eigen loop nemen en het goed komt. Wanneer dat niet 

gebeurt en het niet goed komt, blijf je met je verlangen zitten. Dan kan het betekenis hebben 

om, vanuit een religieuze levenshouding, te aanvaarden dat het zo is, te bidden en te 

vertrouwen op Gods hulp. 
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Je kunt je ook nog afvragen, al is dat lastig te bespreken, of het uiten van verdriet betekent 

dat het slecht met je gaat. Het kan zijn dat je soms schrikt van hoe mensen er aan toe zijn, 

van hoe ze er uit zien of van hun decorum verlies, dat dit je aan je hart gaat, maar dat wil niet 

zeggen dat dit ook ernstig is. Wanneer je daardoor bent aangedaan, wil dat nog niet zeggen 

dat er iets moet gebeuren.  

Kun je bij het onoplosbare blijven, ook al is dat verdrietig en maakt het mensen stuk; kun je 

het huilen zien en begrijpen. Laten, getuige zijn van verdriet, je gezelschap aanbieden, kan 

eervol zijn naar de betrokkene zelf. Lijden of verdriet hebben kan ook een functie hebben om 

in het reine te komen met iets, het is niet alleen maar afschuwelijk en zinloos.  

 

COLUMN  A, door: Frans Vosman, hoogleraar moraaltheologie Universiteit van Tilburg, 

voorzitter vakgroep ethiek en christelijke spiritualiteit. (Nota bene, het zwaartepunt van het 

denken, onderwijs en onderzoek in de vakgroep is ‘goede zorg’.) 

Autonomie, kwetsbaarheid, mededogen. 

Enkele jaren geleden schreef de Amerikaanse filosoof J.B. Schneewind het boek ‘The 

invention of autonomy’. Want hoe vanzelfsprekend wij als Nederlandse burgers voortdurend 

denken aan autonomie en hoe hoog in de hiërarchie van waarden dit begrip ook voortkomt, 

het is toch een tamelijke recent begrip. De Amsterdamse ethicus Kuitert noemde het in zijn 

inaugurele rede ‘een laatkomertje in de ethiek’. Schneewind wijst erop dat autonomie in 

eerste instantie een vechtbegrip is, een strijdbegrip. Je hebt autonomie nodig om anderen 

van je af te houden. Hij noemt het, met mooiere woorden, een emancipatoir begrip. 

Emancipatie betekent letterlijk: iemand heeft je bij de pols en je probeert de hand, die jouw 

pols vastheeft, kwijt te raken. Dit kan slaan op kerels die aan je zitten, ouders die aan je 

zitten, maar ook de hulpverleners die aan je zitten:  je wilt af van die greep. Dus autonomie is 

in eerst instantie helemaal niet, zoals wij dat graag uitleggen, zelf bepalen, zelf uitmaken wat 

je wilt. Het is primair een vechtbegrip. 

Autonomie in de edele zin des woords, zoals bij Emmanuel Kant, betekent dat iemand 

zichzelf de wet oplegt(auto nomos), maar in een heel welbepaalde betekenis: ik ga handelen 

langs de regel waarvan ik weet dat die veralgemeniseerbaar is; alle andere mensen in 

soortgelijke situaties kunnen volgens die regel gaan handelen. 

Beide voorgaande betekenissen zijn in ons alledaagse begrip van autonomie bijna 

verdwenen, zowel het besef van het vechtbegrip (waneer je je op je autonomie beroept 

betekent het ook “weg jij, bemoei  je er niet mee”), maar ook het edele begrip, dat iemand 

voor zichzelf de wet bepaalt volgens een regel die door ieder ander in soortgelijke situaties 

ook te volgen is.  

Wij vatten het, in het midden van het spectrum, vaak op als doen wat je zelf wilt. Op zichzelf 

is hiermee niets mis, wanneer we ons er vervolgens van bewust zijn dat er met autonomie 

meer loos is, zeker waneer we autonomie stellen tegenover bemoeien. Wanneer mag 

iemand autonoom bepalen wat hij wil, of wanneer mag je je gaan bemoeien.  

Als tweede punt wil ik opmerken dat we zo gek zijn op autonomie dat we dit zeer ver willen 

doortrekken. Niet alleen in de dagelijkse werkelijkheid, maar ook conceptueel waneer we 

heel veel problemen proberen te vatten en af te dekken met het begrip autonomie. 
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Bijvoorbeeld, wanneer ik dement ben, dan heb ik mijn ‘proxies’, mijn naasten die namens mij 

mogen gaan spreken; sterker nog, die namens mij móeten gaan spreken over wat ik gewild 

zou hebben. Dit betekent dat we vasthouden aan autonomie, maar nu gaat een ander doen 

alsof, die gaat  in de positie staan van mij, met alle problemen van dien. Een vraag die zich 

hierbij voordoet is: wat zou vader gewild hebben? We hebben de opvatting over autonomie 

uitgebreid, waardoor in situaties dat je je wil niet kunt bepalen, het toch nog blijft gaan om 

wat je gewild zou hebben. Kijk naar de enorme benadrukking van wilsbeschikking. Er is een 

enorme inspanning geleverd om een criteriologie te ontwikkelen rond ’wilsonbekwamen’. 

Waar we op af stevenen is dat wordt uitgesproken: “Jij kunt niet meer willen, maar willen zul 

je!”   

We proberen op een andere manier te detecteren wat de wil is.  Er is niet altijd sprake van 

‘willen’ maar ook zoiets als wijken in doen en laten, of ergens op af schuifelen. Het is dan 

ook belangrijk om met mensen, bij voorbeeld het echtpaar uit de casus van Elly, kennis te 

maken, een beetje aan te tutten om langzamerhand ontdekken waar ze van weg willen en 

waar naar toe. Dan kom je er achter  wat iemand wel wil en wat niet, waar de vitaliteit van 

iemand ligt en dat je ‘wil’ niet altijd hoeft op te vatten als wilsbeschikking.  

Een alternatief voor autonomie als wilsbeschikking, in een situatie van hulpverleners ten 

opzichte van de autonomie van hun cliënt, zou moeten beginnen met je af te vragen wat is 

het waartoe van mijn handelen. Het is opmerkelijk, in veel casussen, dat dit niet gedefinieerd 

wordt. Wat is het waartoe van de hulpverlening. In alle afschuwelijke situaties is niet duidelijk 

waar de dokter, psycholoog, buurtwerker op af stevent. Ook als zou je op voorhand 

sympathie hebben voor de hulpverlener, dan toch zou ik willen weten waartoe zijn handelen 

zich uitstrekt, zoals bijvoorbeeld demarginaliseren (zie verderop de casus over Annie).  In de 

vorige casus zou de intentie kunnen zijn: daar komen we dichtbij om de mensen niet alleen 

te laten met hun ellende. Dit brengt aan het licht het verschil tussen intentie (van waaruit) en 

het waartoe. Wanneer je het waartoe formuleert kun je vervolgens weer gaan nadenken over 

waar dat vandaan komt; wil je mensen bij hun lurven pakken omdat jij vindt dat ze niet in zo’n 

situatie mogen zitten. De intentie is de strekking van waaruit de hulpverlener wil handelen. 

Het zegt nog niets over het doel, het waartoe. Het motief is anders dan het doel. 

Kan ik als hulpverlener het waartoe van mijn handelen in verband brengen met de persoon 

tegenover mij: waar wil hij van weg en waar wil hij naar toe. Wat wil deze persoon, waar 

beweegt hij zich feitelijk naar toe. Ook al heeft hij daar niets over gezegd, heeft hij er geen 

wilsuiting over, maar het uit zich in beweging. Of waar wil de partner van weg, waar wil zij uit 

de buurt blijven, op een heel krachtige manier. Dit ophelderen, met een chique woord de 

thematiek van de bewegingen, laat zien dat er veel dingen zijn die ‘vanaf’ en ‘naartoe’ laten 

zien, zonder dat er over is nagedacht of er wilsbesluiten over zijn. 

Het maakt je evengoed mens, wanneer er geen sprake is van wilsuitingen maar waneer de 

bewegingen zich tonen. Voor veel  mensen is het niet mogelijk altijd rationeel de doelen te 

weten;  ik kan het in ieder geval niet, maar ik kan wel ervaren welke beweging in mij zit. En ik 

kan in contact komen met de bewegingen die anderen maken en daarover is ook te 

communiceren. 

Tot slot. U kent de naam van de Franse filosoof Paul Ricoeur, in 2005 overleden. Hij heeft 

een tekst geschreven over autonomie en kwetsbaarheid. Hierover is veel meer te doen, 

maar één element kan ik er uit halen. Staan autonomie en kwetsbaarheid tegenover elkaar, 
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of hoe is de verhouding hier tussen? Autonomie, je wil kunnen bepalen, kunnen aangeven 

“dit wil ik”, op een manier dat de ander het begrijpt. Hoe staat dit tegenover kwetsbaarheid, 

bijvoorbeeld in een situatie dat je heel erg ziek bent en de molen ingaat, waardoor je (citaat 

collega Pijnenburg uit Nijmegen, die als verpleegkundige alle termen en trucs ook nog kent)  

‘kleiner en kleiner wordt’, je weet steeds minder en je wilsbesluiten worden ook niet meer zo 

heel krachtig, kortom je kwetsbaarheid wordt veel manifester. Dit doet zich ook voor bij 

mensen die ouder worden. Hoe verhoudt zich autonomie met eigenlijk en voortdurend 

kwetsbaar zijn. Ricoeur zei hierover zeer  behartenswaardig:  kwetsbaarheid draagt 

autonomie. Eerst is er de ‘fragilité’, de broosheid, breekbaarheid, we zijn op alle mogelijke 

manieren raakbaar; die draagt de autonomie. Dit wil ook zeggen dat autonomie zich er niet 

boven kan verheffen. Die kan niet als een stuurman zeggen: “je bent nu wel ziek, maar ….” 

Er valt geen oordeel te geven vanuit de autonomie over de kwetsbaarheid, want de 

autonomie is de drager ervan.  Kwetsbaarheid constitueert de autonomie als menselijke 

autonomie: zelf bepalen oké, maar op grond van het feit dat je voortdurend kwetsbaar bent.  

Omdat we in eerste instantie  ervarende, lijdelijke, ‘passibele’ mensen zijn; primair 

ondergaan we hier in een passieve, lijdelijke vorm het licht, het groepsgevoel, de 

temperatuur. Daarom moet ik  – ook in deze column - oppassen dat ik met de lijdelijkheid 

van u rekening houd, dat ik niet over u heen dender. 

Lijden is niet een uitzonderingstoestand (pijn hebben, verdriet hebben, beseffen ‘ik ga er 

aan’) , maar de bodem hiervan is ondergaan, ervaren, gewaar worden.  We zijn handelende, 

verantwoordelijke, elkaar aansprekende mensen tegen de achtergrond van lijdelijkheid, wat 

Ricoeur passibel noemt. 

Kunnen (‘pouvoir’) rust op lijdelijkheid, je kunt pas wat als je gewaar wordt. Dit lijkt me voor 

hulpverleners heel belangrijk, om te beseffen dat het kunnen van de beroepsmatig 

handelende hulpverlener rust op gewaarwording  bij de persoon tegenover u, maar ook in de 

bewustwording dat het bij die persoon net zo werkt. Zij  zijn exact hetzelfde als u. Zelfs die 

demente meneer, u bent geen haar beter.  Als je die gewaarwording hebt, stel je vast dat de 

ander ook ‘pouvoir’ heeft, iets kan. Misschien wel een andere vorm van kunnen dan wij in de 

maatschappij of op de universiteit voortdurend willen leren. Het gaat wel om die verhouding: 

eerst gewaar worden en op basis daarvan kun je wat. Het niet-kunnen moet je dan ook in 

verband zien met het kunnen;  alle on-vermogens zien in samenhang met de ermee 

corresponderende vermogens.  

 

Discussie met de zaal n.a.v. column A 

 Andries herkent in deze column een zeer elegant uitgevoerde Beeldenstorm. Twee 

kernbegrippen worden ondersteboven gekeerd en binnenste buiten gedraaid. Het ene is 

autonomie: als je wat wilt, wat is dan ‘willen’ eigenlijk? Is er een bepaald besluit op een 

bepaald moment voor aan te wijzen of dobberen we door het leven, trekken naar het ene en 

stoten we het andere af? 

We zijn geneigd te zeggen: normaal zijn we autonoom, alleen af en toe hebben we een zwak 

moment, dan zijn we kwetsbaar. Frans stelt: we zijn onophoudelijk kwetsbaar, het kan wel af 

en toe manifester worden waardoor het dan beter zichtbaar is dan op ander momenten. Dus 

niet:  eigenlijk zijn we autonoom en sterk en staan we op onze eigen poten, soms hebben we 

een zwak moment en aan het eind zijn we allemaal zwak; maar: we zijn voortdurend 
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kwetsbaar, we zijn lijdelijk, we ondergaan, en dat neemt af en toe heel sterke vormen aan, 

dan lijden we echt en kom je er bijna niet mee onderuit.  

Wanneer we ingaan op het vraagteken bij het willen kun je vaststellen dat wil niet tot 

uitdrukking komt in energiek iets besluiten maar ook in – soms even energiek-  ergens op af 

stevenen of afstand houden van iets anders.  Dit vraagt om andere formuleringen.  Je vraagt 

dan als hulpverlener niet naar de besluiten, maar waar het hart kennelijk naar trekt. Ook al is 

iemand door dementie in strikte zin wilsonbekwaam is of wordt, dan nog trekt hij naar het 

een, is hij gelukkig en blij, en houdt afstand tot het ander. Hij laat voortdurend zijn wil zien op 

een subtiele manier. Wanneer iemand uitdrukt dat hij weg wil van de goed bedoelde 

adviezen, wil dat niet zeggen dat hij weg wil van de mensen die ze geven.  Je moet de 

beweging dus heel goed kunnen volgen: wat voor beweging toont zich als hij adviezen 

afwijst. 

Moniek: Vanuit de ervaring in de buurten waar ik werk, kan ik vaststellen dat mensen vaak 

niet zeggen wat ze willen, maar dat je het wel kunt zien. Vaak geven mensen aan 

hulpverleners wenselijke antwoorden. Bijvoorbeeld, wanneer een hulpverlener een advies 

geeft, zeggen dat je het gaat doen, en het vervolgens niet doen, waardoor de hulpverlener 

vertwijfeld raakt over wat hij aan je heeft, afhaakt en niet meer verder wil. Als je meer op de 

bewegingen gaat letten, betekent dit dat je als hulpverlener jezelf moet corrigeren, dat je 

beter begrijpt waartoe iemand bij jou is, niet alleen het waartoe van jezelf maar ook dat van 

de ander. Als je als hulpverlener zegt dat je wilt afstemmen op degene tegenover je, en je 

merkt dat het botst, ligt het meer op jouw weg om te veranderen, in ieder geval nadenken 

over jouw ‘waartoe’. Dit kan je bewust maken van bijvoorbeeld religieuze motieven, die je tot 

de opvatting brengen dat het niet goed is dat een mens alleen is, zoals ik in mijn eigen leven 

als een goede waarde heb ervaren. 

Elly: Hulpverleners verkeren vaak in meer richtingen in dilemma’s. Aan de ene kant is het 

van belang dat alles transparant is en we met doelen werken, dat kwetsbare mensen zo 

goed mogelijk hun hulpvraag formuleren, het liefst dat je in drie gesprekken het hele ‘plaatje’ 

helder hebt. Maar in een gesprek kun je er soms binnen een kwartier achter komen dat je 

beter het hele protocol kunt laten liggen en een gewoon gesprek kunt hebben met iemand. 

Dan heb je twee dilemma’s, het ene met betrekking tot de verantwoording, en het andere 

met betrekking tot de weg die je zelf ingaat waarvan je niet weet waar die toe leidt. Het met 

uitgebreide vragenlijsten vaststellen van de hulpvraag werkt niet bij mensen met 

psychiatrische problemen; soms ‘is het zoals het is’ en valt er geen hulpvraag te formuleren.  

Andries:  Cliënten trekken naar iets, maar hulpverleners/werkers worden op hun plek 

gehouden door protocollen, subsidieregels, afrekensystemen.  Bij dit opsluiten of deze druk, 

hoe zit het dan met de beweeglijkheid van iemand?  

Frans: De hulpverlener die druk ervaart van het systeem is een ondergaand wezen. In het 

systeem ervaar je blijkbaar dat je onder drang wordt gezet. Je moet een bepaalde richting 

uit, bepaalde dingen mag je wel doen, andere niet, je moet een bepaalde manier van doen 

afwikkelen. Daarin zijn wij in eerste instantie ondergaande wezens. Vervolgens is het van 

belang om te onderscheiden wanneer die drang gewelddadig is.  Als metafoor kan de 

“fritessnijder” dienen, systemen die hulpverleners als een aardappel in keurige frietjes 

verdelen. Dit heeft iets gewelddadigs, en het is van belang dat dan ook op te merken en er 

op gepaste wijze iets over te zeggen. Je wilt als persoon niet lijdelijk als aardappel het 
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systeem ingaan en er als een bundel frietjes in verwerkt worden. Het hoort tot de 

verantwoordelijkheid van je beroep om hiervan melding te maken, steeds weer, met andere 

woorden en manieren, totdat het ook doordringt dat het systeem gewelddadig is. Scherp 

gezegd, wanneer in zo’n fritessnijder-instituut geen ruimte is om bij mensen te zijn en hun 

bewegingen waar te nemen, dan is per definitie sprake van geweld. Je moet hier 

onderscheidend bij blijven voortgaan. 

De werker die druk ondergaat is daarin ook kwetsbaar en lijdzaam; de werker is niet 

verheven boven kwetsbaarheid. Dat je druk ondergaat heeft ergens een kritische 

drempelwaarde. Waneer je over die waarde heen gaat, dan is het geen druk maar geweld; 

dan heb je de morele plicht om dat te melden, zo vaak als nodig, en het niet over je kant te 

laten gaan. Het gaat hier om geweld in de zin dat je wordt gebruikt als middel in een 

andermans onderneming. De opdrachtgever die eigenlijk iets wil, bijvoorbeeld sociale rust 

die wordt bedreigd door iemand voor wie eigenlijk geen indicatie als psychiatrisch patiënt 

aanwezig is; als je je laat gebruiken als middel voor dat doel, ben je onderdeel van het 

geweld, doordat je andere mensen door jouw fritessnijder heen duwt. Dat heeft dan niets 

meer met bemoeizorg te maken, maar met geweld. 

Tot slot nog even terug naar de tweede grote noot die Frans kraakte, die van de 

kwetsbaarheid.  In onze discussie zou het uitgangspunt niet moeten zijn: wij zijn op orde, 

sterk, kunnen onze eigen broek ophouden, zelf beslissen, dat is de natuurlijk manier van 

leven en af en toe heb ik een zwak moment. Het is omgekeerd, je bent onophoudelijk 

bijzonder kwetsbaar. Het lijkt bijzonder brisant om dat zo om te keren. 

Het is bij deze redenering van belang om onderscheid te maken tussen raakbaar zijn en 

kwetsbaar zijn. Het gaat hierbij niet om de wolk van begrippen: fragiel, breekbaar, kwetsbaar, 

geraakt worden, bewogen worden. Vooral het genoemde onderscheid is van betekenis:  de 

onderste laag is broosheid, raakbaarheid, ‘fragilité’; kwetsbaarheid rust als een kommetje 

daarin. Dit betekent: we zijn voortdurend fragiel, raakbaar, en kwetsbaar op sommige 

punten, bij de een zus en bij de ander  zo en dat heeft allerlei verschillende tonen en kleuren. 

In die schalen rust weer autonomie en allerlei vormen van kunnen, die niet alleen via 

wilsbesluiten kenbaar worden maken maar ook, bijvoorbeeld, via verhalen. Zo is het een 

vorm van kunnen is om aan te geven ‘hier doe ik het voor in mijn leven, hier wil ik de koers 

van mijn leven op richten’ en dat is dan autonomie. 

Tot slot wijst Andries  er op dat het begrip kwetsbaarheid een centraal begrip is in het 

onderzoek programma van het onderzoekinstituut Tranzo van de Universiteit van Tilburg. 

Wanneer je gaat zoeken, met deze concepten in het achterhoofd, wat zij onder 

kwetsbaarheid verstaan dan vind je daar niets van. Dat is wel interessant, want als je 

momenteel geld wilt hebben van ZonMW of Jeugdprogramma, dan moet je zeggen dat je 

bezig bent met kwetsbaarheid, bijvoorbeeld kwetsbare gezinnen; daar gaan de beurzen voor 

open. Die kwetsbaarheid heeft hier niets mee van doen. Als je de modellen ziet op de site 

van Tranzo (http://www.uvt.nl/faculteiten/fsw/departementen/tranzo/), dan gaat het om 

mensen die op orde zijn en worden curven getekend en risicofactoren over hoe mensen op 

de duur kwetsbaar worden, dat ligt dan aan de buurt waar je woont of de hoeveelheid alcohol 

die je drinkt, het salaris dat je hebt of je plek op de arbeidsmarkt. Er zijn dus in Nederland 

grote onderzoeksprogramma’s, die draaien om het begrip kwetsbaarheid welk hier niets mee 

van doen heeft.  



 

Autonomie 28 sept. 2007     pag. 12 van 20 

 

COLUMN  B door: Mirjam Breed.  

Directeur van een grote instelling in Haarlem, Kontext, een samengevoegde instelling op het 

gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening.  Deze instelling heeft te maken met 

de introductie van  WMO. Zij maakt een studie naar het autonomie-begrip in de WMO.  In 

haar column hoor je de echo’s van de wet, maar ook de echo’s van een dochter. 

De WMO en het beroep op zelfredzaamheid. 

De WMO doet een ernstig beroep op onze zelfredzaamheid. Sterker nog, zelfredzaamheid 

wordt als maatschappelijk doel verheven. Zelfstandigheid staat nog beschreven in mijn 

woordenboekje uit 1969 dat ik op de middelbare school gebruikte; dit betekent: 

onafhankelijkheid. Niet meer en niet minder. Zelfredzaamheid kwam toen nog niet in het 

woordenboek voor. Toch durft de overheid het nu een ‘gewoonte van vroeger’ te vinden, in 

ieder geval het verantwoordelijk zijn dat uit zelfredzaamheid voortvloeit. Volgens Eveline 

Tonkens is het begrip zelfredzaamheid ontstaan als reactie op de crisis van de 

verzorgingsstaat; deze had mensen zelfredzamer moeten maken maar bereikte eigenlijk het 

tegendeel. Een zelfde standpunt neemt van Houten in. In “De standaardmens voorbij” in 

1999 beschrijft hij hoe veel interventies tijdens de verzorgingsstaat zijn gericht op 

normalisatie: op het bewerkstelligen van een terugkeer naar een ‘normaal’ bestaan. Hierbij 

wordt uitgegaan van een gepresenteerde standaardmens. Mensen die daar niet aan voldoen 

worden gemarginaliseerd. Afhankelijkheid is daarvan het gevolg. 

Afhankelijkheid is nou juist niet wat de WMO beoogt. De WMO vraagt van mensen hun 

verantwoordelijkheid ‘weer’ op te nemen, en zo lang en zo veel als mogelijk is vooral de 

eigen boontjes te doppen, al dan niet in combinatie met de boontjes van anderen en 

omgekeerd, zoals de buren, de familie, de vrijwilligers en de mantelzorgers. Dat vind ik op 

zich geen gekke gedachte. Ook mijn moeder is inmiddels 87 jaar oud, en het “wie niet werkt 

zal niet eten” dat zij ons vroeger meegaf, staat nog goed in mijn geheugen gegrift. Maar, ze 

is dus wel 87 jaar oud en ik merk dat haar draagkracht aan het afnemen is. Veranderingen 

hebben veel tijd nodig, nieuwe mensen worden niet meer zo gemakkelijk toegelaten in haar 

leven, ze kijkt niet meer graag naar het nieuws vanwege al het slechte nieuws van de wereld 

dat aan haar voorbij flitst, en ze haat de directheid van kleurenfoto’s in de krant, immers bij 

zwart-wit kon een mens toch beter nadenken als bij zo een schreeuwende pagina. Een 

verandering hoeft niet een heel grote verandering te zijn, een kop en schotel die verplaatst 

zijn, of een plotseling obstakel boven aan de trap veroorzaakt al veel onrust. Toch is zij nog 

altijd heel verantwoordelijk, past goed op de centjes, geeft volgens ons veel te weinig uit voor 

zichzelf, doet geen onnodig beroep op de dokter en ze vraagt eigenlijk veel te weinig. Maar 

niet meer zo zelfredzaam. We moeten toch een beetje op haar passen.  

De WMO beoogt haar zelfredzaamheid te bevorderen, als een maatschappelijk doel, als een 

veronderstelde wens van mijn moeder, en als vervanging voor verblijf in een 

verzorgingstehuis op grond van de AWBZ. Ik geloof overigens niet dat we haar ooit nog het 

huis uit krijgen, maar dit terzijde. De WMO gaat haar ondersteuning geven in het 

huishouden, de woning, eventueel vervoer en haar sociale netwerk. 

Ik denk dat we het over twee heel verschillende dingen hebben. De zelfredzaamheid van 

mijn moeder gaat vooral over de kleine dingen van het leven. De krant, het kopje, de trap, 
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het bang zijn voor dieven, het er mooi uit willen zien als er visite komt en dan een koekje in 

huis hebben, en de zorgen over het al dan niet werken van haar pacemaker. Ook maakt ze 

zich zorgen over het verdwijnen van haar vaste hulp in de huishouding, die is te zwaar 

opgeleid voor haar situatie. Niet dat zij het verschil ziet maar ze heeft met deze hulp een 

warme band opgebouwd en er is veel onderling vertrouwen naar elkaar. Aan iemand anders 

wennen duurt voor haar erg lang. Wij hebben haar geadviseerd de wijkverpleegkundige voor 

de steunkous maar af te zeggen, als die niet meer komt dan mag ze haar 

overgekwalificeerde hulp namelijk wel houden! 

De zelfredzaamheid, zoals ik in de stukken over de WMO lees, gaat veel meer over de 

‘grote’ dingen van het leven. Keuzevrijheid, ondernemerschap, sociale cohesie; het is een 

taak, een deugd en een competentie. Wat opvalt bij het bestuderen van verschillende 

stukken over de WMO is dat de betekenis van het woord zelfredzaamheid een beetje 

wegvalt tegen alle grote bedoelingen die beoogt worden. Sterker nog, de verschillende 

manieren van gebruik van het begrip getuigen niet van een bepaalde visie op de 

werkelijkheid die een bepaald licht zou kunnen werpen op die betekenis. Verschillende 

betekenissen buitelen soms in één alinea over elkaar heen. Van maatschappelijk doel, tot 

een noodzaak, een te vervangen iets, een kernbegrip, een te bepalen iets, te organiseren, 

een deugd, een oude gewoonte, te begrenzen en te compenseren, een wens, een 

competentie, een mentaliteitsomslag, een aan te spreken iets. Maar eigenlijk heb ik nog niet 

uitgevonden wanneer mijn moeder nou zelfredzaam is en wanneer niet, volgens de WMO 

dan. En dan heb ik nog uitermate veel kennis tot mijn beschikking. Vanuit mijn dagelijkse 

praktijk, en die ik door mijn studie krijg aangereikt. Of zou het toch iets met haar steunkousen 

te maken hebben. 

Ten tweede zie ik dat zelfredzaamheid heel erg ‘te maken’ is en ’te bevorderen’. Hoe dat in 

zijn werk zou moeten gaan is heel erg afhankelijk van de categorie waartoe de auteur van 

het desbetreffende stuk zich rekent.  Komt ie van de overheid, is het een aanbieder van 

maatschappelijke ondersteuning, is het iemand met veel kritiek op de WMO, of behoort ie tot 

het leger van adviseurs? Voor de ‘zelfredzame’ zelf echter lijkt in al deze stukken geen al te 

grote rol weggelegd. Het is de overheid die presteert, de maatschappelijk ondersteuner die 

bevordert en de adviseur die nadenkt. De rol die overblijft is die van het ‘zelfredzaam zijn’, 

hoewel eigenlijk niemand weet wat dat nou precies is.  En mijn moeder zeker niet, zij is 

namelijk 87 jaar oud en weet dat zich bij de ouderdom gebreken aanmelden. Zij is daar 

geestelijk op voorbereid en accepteert daarom haar leven zoals dat zich aandient.  Zij heeft 

werkelijk geen weet van alle bevorderende en stimulerende maatregelen die er voor haar 

bedacht zijn. Zij volgt nog wel de landelijke politiek, maar zuiver op voor haar emotionele 

gronden: wie komt er leuk over en wie niet, en bovendien ‘of je nu door de hond of de kat 

gebeten wordt’, het zal haar tijd wel uitzingen. 

Zelfredzaamheid wordt in alle stukken die ik bestudeerd heb zeer positief beschreven. De 

competenties zelfredzaam huilen of verdriet hebben, boos zijn of wraakgevoelens hebben 

bijvoorbeeld komen niet in de stukken voor. Laat staan zelfredzaam onmachtig zijn. Op dat 

moment slaat zelfredzaamheid om naar niet zelfredzaam zijn. Zelfredzaam zijn gaat in de 

stukken over kracht, bewustzijn, het zijn van een actieve burger, en het maken van eigen en 

vooral positieve keuzes. 

Van belang bij de organisatie van zelfredzaamheid is vooral de financiële draagkracht en de 

economische zelfstandigheid. Hoewel dit aspect bij de stukken vanuit de overheid iets 
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minder geëxpliciteerd wordt. Nou, gelukkig is mijn moeder in de omstandigheden dat het 

daar niet aan ontbreekt, dus ik heb nu eindelijk een indicator op basis waarvan mijn moeder 

zelfredzaam genoemd kan worden. En haar mantelzorgers (wij dus) gelukkig ook. 

Uit mijn dagelijkse werkpraktijk ken ik veel ouderen met alleen een schamele AOW. Ik kan u 

vertellen dat het dan niet gemakkelijk is om erg zelfredzaam of heel actief te zijn, deugd of 

geen deugd. De WMO gaat toch over deze mensen. 

Ik ben dus hevig in verwarring gebracht door alle informatie die ik heb gevonden. Ik twijfelde 

al enigszins over de uitvoerbaarheid van dit mooie en logisch lijkende  programma langs de 

prestatievelden, maar na het formuleren van mijn werkdefinitie ben ik er van overtuigd dat 

het gewoon niet klopt en dus ook niet gaat werken. Zelfredzaamheid in deze 

duizelingwekkende vorm is volgens mij eenvoudig niet het kernbegrip op basis waarvan de 

WMO vorm zou moeten krijgen. Er wordt een beroep gedaan op iets waarvan men niet weet 

wat het is, en waar vele en vooral verschillende beelden bij leven. Niet in de laatste plaats bij 

de mensen voor wie de WMO bedoeld is. 

Daarnaast is het onmogelijk om in onze samenleving zelfredzaam te zijn. We zijn volledig 

afhankelijk van vele anderen voor onze eerste levensbehoeften. We zijn volledig afhankelijke 

van de snelheid waarmee elektronische dossiers hun weg vinden van beleidsclassificatie 

naar beleidsclassificatie, van centra voor jeugd en gezin naar WMO loket, van alle disciplines 

die zich achter deze loketten bevinden, en van alle interpretaties die er ooit in het dossier 

beschreven zijn. Alleen op basis van deze gegevens wordt op dit moment in de huidige 

samenleving zelfredzaamheid gestuurd, niet op basis van de kleine zaken die mijn moeder 

dagelijks bezighouden.  

Alleen een gedeeld begrip, voor grote en voor kleine zaken, vanuit een door ieder gedeelde 

visie, met inachtneming van een wat meer realistische werkelijkheid, kan bijdragen aan een 

passende WMO. Ik (onder)zoek dus verder..… ! 

 

Discussie met de zaal n.a.v. column B 

Mirjam pendelt tussen de wereld van de grote woorden, de grote filosofieën, de grote 

bedoelingen en de kleine wereld van haar moeder. Een zinnetje uit jou column, dat bij me is 

blijven hangen: kan je ook zelfredzaam huilen? 

Komt het wel goed? De WMO gebruikt zulke grote begrippen en het leven van veel mensen 

gaat om allerlei kleine dingen. We moeten zoeken naar wat realistischer begrippen over wat 

autonomie moet inhouden. Het is niet zo dat mensen zich constant leuk, aardig en actief 

voelen en met allerlei goede dingen bezig zijn.  Als organisaties zich dat realiseren en van 

daaruit hun methodieken opbouwen, kan het nog wel goed komen. Zolang er onduidelijkheid 

is biedt de WMO nog voldoende ruimte om met deze zaken te experimenteren. 

Heel bijzonder in deze column is dat we al een paar verschillende invullingen hebben 

gehoord van het begrip autonomie. Nu komt zichzelf redden op de voorgrond, in plaats van 

zelf besluiten of zelf willen. Zelf willen en zelf redden is niet helemaal hetzelfde, ook al heeft 

het met autonomie te maken. Het begrip zelfredzaamheid in de WMO is gemodelleerd naar 

het goede leven, het gelukkige leven, het leven van sterke mensen. Hierin komen zaken, die 

we hebben geschaard onder menselijke kwetsbaarheid, niet voor. 
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Er zijn verdedigers van de WMO die zeggen dat het niet gaat over autonomie maar over 

gemeenschapszin. Nederland is afgegleden naar  een afgekoelde, geïndividualiseerde 

samenleving. Wat beoogt de WMO? Zoals het in de column wordt gezegd: niet alleen je 

eigen boontjes doppen, maar ook die van een ander. Maar de vraag is of Nederland daar zin 

in heeft. Nederland wil op zichzelf leven, en wie een beroep doet op wettelijke voorzieningen 

kan op commentaar rekenen. 

Zo zijn er rond de WMO allerlei interpretaties: bezuinigingsmaatregel, allerlei deelwetten in 

een verband brengen, autonomie verkondigen en gemeenschapszin aanpraten in een 

samenleving waar die gemeenschapszin kapot is. 

Frans Vosman merkt op dat de column een prachtig voorbeeld is van hoe gevaarlijk het is 

waneer je wettelijke regelingen maakt met onbepaalde begrippen en misschien ook met te 

weinig begrippen. Op zichzelf zouden met  zelfredzaamheid heel goede dingen uit te denken 

en te benoemen zijn, maar onbepaaldheid en willekeur zit dicht bij geweld. Je kan je 

afvragen of een te onbepaald, te klein en te wazig begrip niet iets stuk maakt, onmogelijk 

maakt.   

Iedereen verbuigt het begrip in zijn eigen straatje, van aanbieders, overheid, critici  tot en 

met cliëntenraden, en degene met de meeste overtuigingskracht krijgt gelijk. In het 

beschrijven van de wet zou je helder moeten zijn.  Hierin komt echter geen definitie voor van 

zelfredzaamheid;  we beschikken niet over een gedeeld begrip op basis waarvan we aan de 

slag gaan. 

Zelfredzaamheid  betekent ‘ik red het wel’. Het betekent ook dat een alleenstaande vrouw 

van 87 fier kan leven. Wat behoort een geordende samenleving daaraan bij te dragen; de 

samenleving  hoeft de zelfredzaamheid niet te realiseren.  De vraag dringt zich op of het 

begrip ‘zelfredzaam’ als iets dat vanuit de samenleving wordt aangeboden of getoetst, 

passend is bij de feitelijke manier van leven dat een 87-jarige vrouw gewoon tot een goed en 

eervol  einde brengt.  

In de column komt treffend naar voren dat een vrouw gewoon kan leven, eerzaam, fier, trots 

leven, met haar kopje, met haar regelmaat, met  haar manier van traplopen en haar manier 

van inrichten. En al wat wordt aangeboden is van alles en nog wat, behalve afgestemd op 

het feit dat iemand zo wil leven. Zij moet haar leven richten naar de voorzieningen in plaats 

van omgekeerd, dat de voorzieningen de bereidheid hebben te faciliteren dat zij zo leeft. Dit 

treft temeer waneer je kunt begrijpen dat je op die leeftijd kwetsbaar wordt, waardoor kleine 

veranderingen grote gevolgen hebben. En als de wet daarmee geen rekening houdt krijgt de 

wet iets onbarmhartigs. Al die grote woorden vallen stuk in het leven zoals dat feitelijk 

geleefd moet worden. 

Er is alle reden om het onderzoek voort te zetten naar zelfredzaamheid of het doel van 

zelfredzaamheid volgens de WMO. Het is niet constant een negatief begrip of constant een 

positief begrip. In die zin is het een waardevolle notie dat kwetsbaarheid de basis vormt 

waarop je autonoom kunt zijn. Het is lang een mooi en schoon doel geweest om zo lang 

mogelijk autonoom te zijn, en dus zelfredzaam. Maar in de kritiek van Eveline Tonkens op de 

verzorgingsstaat komt ook tot uitdrukking dat emancipatie ook afhankelijkheid heeft 

gekweekt en mensen niet meer zelfredzaamheid zijn; dat moeten we kennelijk weer 

terugkrijgen. 
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CASUS 2 door Gerard Lohuis, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige in Groningen.  

Gerard is bekend door het aanleveren van veel prachtige casuïstiek in het debat van de spv-

en. Ook zijn bijdrage aan congressen, waar hij mensen uitnodigt situaties te uit beelden, zijn 

vermaard. Hij trekt in zijn beroep voortdurend op met mensen die het in deze samenleving 

moeilijk rooien,waar anderen zich ongerust over maken. die zwerven, die gebruiken, 

enzovoorts. 

Hij brengt deze casus in als professional en als mens, niet als familielid of iets van dien aard. 

Annie, een vrouw van 57 jaar, is ongeveer vijf jaar geleden uit haar huis gezet vanwege 

onenigheid met de woningbouwvereniging. Je kunt haar kenmerken als heel eigenwijs en 

ook heel krachtig, maar dan wel een andere kant op dan de woningbouwvereniging wenste. 

Ze is alleenstaand, enigst kind uit een normaal katholiek gezin. Op haar vijfentwintigste heeft 

ze een ongeluk gekregen en vanaf dat moment is ze het spoor bijster geraakt, in de WAO 

beland, heeft zich weinig met de omgeving ingelaten en  ze is als een einzelgänger gaan 

leven. 

Ze loopt nu al jaren door de stad en bivakkeert in een oude auto. Ze wantrouwt iedereen en 

vanuit psychiatrisch perspectief kan gesteld worden dat ze waanbeelden heeft. Ze levert 

geen gevaar op voor zichzelf of anderen, maar leeft een gemarginaliseerd bestaan. Ze wil 

van de hulpverlening niets weten. Ze heeft met haar familie gebroken en wil met niemand 

iets te maken hebben. Door haar achterdocht komt ze regelmatig in de problemen met 

omstanders omdat ze vindt dat deze zich te veel met haar bemoeien. Ze is erg ontevreden 

over het feit dat ze een keer opgenomen is geweest in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit was 

naar aanleiding van het feit dat ze uit haar woning was gezet na een jarenlang bestaand 

conflict met de woningbouwvereniging over niet betaalde huur en achterstallig onderhoud. 

Haar woning was vervuild maar ze wilde niet dat daar iets aan gedaan werd. De psychiater 

denkt dat medicatie een gunstige invloed kan hebben op haar achterdocht en ziet dan 

mogelijkheden om herhuisvesting te realiseren. 

De hulpverlening bestaat uit het feit dat ze te allen tijde een beroep kan doen op de 

bemoeizorg. Ze loopt regelmatig binnen om een bakje koffie te drinken en wordt vriendelijk te 

woord gestaan. Ze heeft vertrouwen in de hulpverlener maar wil niet dat de hulpverlener iets 

doet. Ze spreekt ondertussen schande over het feit dat ze geen woning krijgt en dat ze zo 

moet leven. Ze wil een eigen woning maar wil niet dat wie dan ook iets doet. Ondertussen 

blijft ze met de woningbouwvereniging ruzie maken. Ook heeft ze ruzie met de advocaat die 

probeert voor haar belangen op te komen en die van haar verwacht dat ze bepaalde dingen 

doet. 

Objectief gezien gaat het niet goed met haar. Er zijn bepaalde somatisch problemen die om 

behandeling vragen, maar ook daar wil ze niet van weten. 

 

Discussie met de zaal n.a.v. casus 2 

Het is een ingewikkeld en gemengd beeld. Als je er al objectief naar kunt kijken, kun je zien 

dat ze het niet goed maakt;  de etiketten die je gewoonlijk plakt op haar lichamelijke en 
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psychische conditie duiden op ‘niet goed’. Maar mevrouw wil niet, zet iedereen op afstand. 

Toch zijn er hulpverleners die zich oprecht ongerust over haar maken en die oprecht hun 

best doen om dichtbij te komen, maar die wil ze niet. Toch laten die zich niet wegstoten; ze 

blijven in de buurt, in de hoop dat er iets komt. Ze geeft met kracht aan, eenmaal, andermaal 

dat ze zo wil leven. Waarom zeg je dan als hulpverlener toch niet: laat haar maar zo leven.  

Tussen wat  ze doet en wat ze zegt zit een wereld van verschil. Ze geeft aan dat ze wel iets 

wil, maar dat je ook niet aan haar mag komen; ze is doodsbang dat je iets gaat doen 

waardoor ze de regie of haar autonomie verliest. Als hulpverlener schat je in dat ze op de 

lange duur haar autonomie volledig verliest, op een manier die schadelijk voor haar is. Dat 

vooruitzicht is moeilijk te verdragen; het enige wat we haar nu kunnen bieden is bij haar 

blijven in de hoop dat er zich iets voordoet, waar je een ingang vindt of waar je op aan kunt 

haken.  

Maar nu blijf je er bij en er doet zich nooit iets voor.  Mevrouw glijdt geleidelijk aan van de 

helling  af en ligt straks onderaan; wat dan? 

Gerard: “Door haar (waan-)beelden van hoe de wereld in elkaar zit, zal zij zeker de mist 

ingaan.  Menselijkerwijs gesproken, en ik realiseer me dat autonomie dan heel erg in het 

geding komt, verdraag ik het niet als je iemand naar het ravijn ziet rijden en je weet dat ze 

over de rand zal kukelen; dan ga ik er niet bij staan te kijken, dan ga ik er voor staan om 

ongelukken te voorkomen. Hoe ik dat moet doen weet ik niet. Misschien is dat dan dwang, 

niet in de zin van een maatregel, maar in de betekenis dat je iemand hierdoor nog een kans 

wilt bieden. Dat zou kunnen betekenen dat ze gedwongen wordt opgenomen, maar dan ga ik 

met haar mee de kliniek in om erbij te zijn, ook al scheldt ze me rot.” 

Andries: Gerard beklemtoont dat mevrouw dingen zegt, maar dat niet duidelijk is of ze dat 

ook bedoelt. Je kunt iets heel lang laten lopen, maar op een bepaald moment gaat het de 

grens over en moet je zeggen: “nu doe ik wat, dit kan niet goed zijn en kan ook niet zijn wat 

mevrouw bedoelt”.  Als mevrouw dan ‘geholpen’ wordt met een bepaalde voorziening, 

bijvoorbeeld gedwongen opname, dan ga je met haar mee en zorgt dat die voorziening iets 

kan zijn dat aansluit bij wat ze wil, om te zorgen dat het maatwerk is.  Dat het ook anders kan 

uitpakken zien we in de andere casus die je hebt ingebracht. Je beschrijft dat iemand 

uiteindelijk wel opgenomen wordt in een inrichting. Daar ging je hem toen opzoeken, en wat 

vond je toen? 

 

CASUS 3 door Gerard Lohuis 

Feliciano is een 32-jarige Antilliaanse man die vanaf zijn 20e jaar in Nederland woont. Hij 

leidt een zwervend bestaan en wordt enkele keren gedwongen opgenomen in een 

psychiatrisch ziekenhuis omdat hij ernstig in de war is geraakt. Hij gebruikt de nodige drugs 

en komt regelmatig met de politie in aanraking vanwege diefstalletjes, meestal fietsen. Hij 

gebruikt medicatie om de symptomen van schizofrenie te onderdrukken. De medicijnen zijn 

gekoppeld aan het uitkeren van zijn weekgeld. Hij wil geen hulp omdat hij niet vindt dat er 

iets met hem aan de hand is. Feliciano wordt vanuit de bemoeizorg begeleid. 

Feliciano trekt dagelijks door de binnenstad van Groningen. Voor de politie is hij een doorn in 

het oog omdat hij steeds weer diefstalletjes pleegt en zowel de middenstanders als het 
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publiek zich begint te ergeren aan het ontspoorde gedrag. De begeleiding vanuit de GGZ 

wordt onder druk gezet om ‘iets te doen aan de overlast van deze verwarde man’. De 

zorgcoördinator van de bemoeizorg probeert van alles maar er is geen geschikte woonruimte 

of daginvulling voor Feliciano te vinden. De medische behandeling verloopt volgens protocol 

en Feliciano heeft nauwelijks last van zijn psychiatrische ziektebeeld.  

Op basis van de maatschappelijke overlast en onrust wordt er besloten dat Feliciano 

gedwongen opgenomen moet worden. Tijdens de opname verandert niets aan het beeld, zij 

het dat de maatschappelijke overlast verdwenen is vanwege het gedwongen verblijf in het 

psychiatrische ziekenhuis. Er wordt na een half jaar besloten de behandeling te stoppen en 

Felciano onder dwang in een pension te huisvesten. 

Wanneer de zorgcoördinator hem daar bezoekt ziet hij een futloze, totaal door medicijnen 

gedrogeerde man, die nauwelijks contact maakt. De coördinator vraagt zich af welke 

Feliciano hij verkiest en denkt stiekem terug aan de levendige door de straat zwervende 

Feliciano. Een agent die hij er over spreekt is tevreden omdat de GGZ eindelijk heeft gedaan 

wat ze moest doen, namelijk voor Feliciano zorgen. 

 

Discussie met de zaal n.a.v. casus 2 en 3 

Dan wordt iemand opgenomen, en krijgt hij zorg. Dan blijkt de zorg tot effect te hebben dat 

de kracht er uit gehaald is, dan iemand gesedeerd is, dat hij niet meer het onaangepaste, 

gemarginaliseerde, deviante leven kan leiden. Van het leven is niets meer over. 

Nu zijn er allerlei reden om mensen op te nemen: omdat  ze zelf willen, of omdat ze zo 

onmachtig zijn dat het van de burgemeester mag. Daartussen is nog een groot gebied, 

bijvoorbeeld omdat ze overlast geven, voortdurend inbreken, steeds op de stoep staan 

waardoor anderen er last van hebben. Deze anderen moeten in het verhaal voorkomen; het 

gaat er dan niet alleen om wat goed is voor mevrouw of mijnheer, maar ook voor de anderen 

eromheen.  

Waneer wordt gezegd dat iemand lastig is,betekent dat ook vaak dat mensen vinden dat je 

iemand niet zo kunt laten lijden, zomaar op straat laten staan. Wanneer je dan vanuit de 

hulpverlening goed duidelijk maakt dat je erbij bent, dat er weliswaar nog geen betere 

oplossing is maar dat je zoekt naar iets waarmee ze geholpen kan worden, dan zijn mensen 

vaak gerustgesteld. Er is best wel veel goodwill bij burgers om zaken te verdragen, waneer 

men weet dat iemand er verantwoordelijk voor is en iets onderneemt.  

Overlast kan dus een vorm aannemen dat mensen het  moeilijk vinden om te zien. Als 

mensen dan weten, wanneer ze het zien, dat er anderen zijn die goed naar haar omkijken, 

kan de ‘overlast’ veel acceptabeler wordt. Dat is een ander soort overlast dan voortdurend 

fietsen jatten om aan geld voor drugs te komen; dat doet je uiteindelijk de das om, ook al ben 

je een graag geziene maar excentrieke persoon. 

We hebben het over mensen die op de een of ander manier het label hebben gekregen dat 

ze rijp zijn voor psychiatrische hulp en steun; we zien hoe dat uitpakt of kan uitpakken. Het 

kan zijn dat mensen afwijkend leven. Waneer we in de samenleving geen ‘niches’ uitsparen 

waarin dat mag, dan staat er maar een ding te doen en wel zorgen dat ze uit het verkeer 
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verdwijnen.  Het anders-zijn van mensen in de openbare ruimte wordt dan niet mee 

gedoogd. 

Vanuit cliëntenperspectief kan aan het thema autonomie nog het volgende worden 

toegevoegd. Wanneer je eenmaal tot op de bodem bent gegaan en het systeem neemt het 

over, wat betekent dat je geen keuzemogelijkheden meer hebt, dan is de vlam van het leven  

aan het doven. Hoe iemand ook in de marge van de samenleving of van het leven een 

bestaan heeft, het blijft belangrijk om iemand keuzemogelijkheden te geven, om zelf te 

kiezen en ervoor te zorgen dat de regie niet uit handen genomen wordt. Gedrogeerd, geen 

wil meer, geen dromen meer, geen verdriet meer, je voet niets meer. Wanneer je dat niet 

meer hebt, ben je geen mens mee. Een vegetatief object dat maatschappelijk aangepast 

functioneert, maar eigenlijk bezig is te sterven. Het actief met je bemoeien moet op een 

manier gebeuren dat ze je niet gaan sturen; het moet op een manier om je tot keuzen te 

verlokken, in het hele kleine, bijvoorbeeld ‘wil je mee boodschappen doen?’ Je hebt zoveel 

verloren, dat je niet opnieuw weer iets wilt verliezen. Alles ben je al kwijt, ga je nog hopen dat 

er wat is, dan kan je dat ook weer verliezen. Dat verlies, die pijn kun je niet verdragen. Je 

stelt je dan passief op, je durft niet meer te dromen of te hopen. Waneer er dan mensen 

komen die zeggen “kom op, er  is nog zoveel haalbaar in het leven, ga aan de gang, kom 

met me mee”, dan durf je dat niet. Het is belangrijk dat je gelaten kunt worden in die staat en 

uitgenodigd kunt worden op een gastvrije manier om de kleinst mogelijke keuzen te maken. 

Die kleine keuzen kunnen groeien tot een wat grotere keuze, en zo kun je ervaren dat je niet 

meer zo hard op je bek gaat, dat je heel voorzichtig weer een droom mag hebben, je weer 

een beetje mens mag voelen. Hier komt veel compassie bij kijken en geduld en aansluiten. 

Wat goed werkt is waneer je voorbeelden krijgt van mensen die daar ook geweest zijn, dat je 

iemand ziet die geweest is waar jij nu bent, dan ga je tegen beter weten in geloven dat er wat 

mogelijk is. Dat is de kracht van integreren van mensen met cliëntervaring in de 

hulpverlening; er is een groot verschil in acceptatie van iemand met cliëntervaringen ten 

opzichte van een hulpverlener. 

Andries: Grote plannen, grote aanbiedingen kunnen je beschadigd zijn vergroten, omdat je 

nog een keer op je bek gaat. Dit is wat we in het presentie-onderzoek voortdurend 

tegenkomen: ‘ik ben al stuk, er is al wat gebeurd, niet nog een keer op mijn bek’. Buiten de 

taal van het bemoeien moeten we ook de taal hebben van het verleiden, van het verlokken 

en erbij blijven. Dit pleit voor een ander discours, niet het discours van het ingrijpen maar het 

discours van verleiden. Dat is een heel andere taal. We hebben boekjes over bemoeizorg 

maar ik heb nog geen boekjes gelezen over verleidzorg. 

Vertrouwen in wat wordt geboden gaat kennelijk terug op een bepaald soort kennis. Als het 

kennis is van mensen die het hebben doorgemaakt en weten waar het heen gaat, dan kun je 

daar vertrouwen in hebben. Om te kunnen bewegen moet je niet alleen goede argumenten 

hebben maar vooral vertrouwen. Dit vertrouwen is mede afhankelijk van het soort kennis. 

Uit de beide casussen komt naar voren dat er sprake is van grenzen: wanneer die 

overschreden (dreigen te) worden, grijp je in. Zo’n grens ligt ook in de situatie dat iemand 

zelf niet meer in staat is om te kiezen; dat kan dus ook een reden zijn om in te grijpen. In de 

praktijk doet die situatie zich vaak voor, zoals ook in het presentie-onderzoek blijkt. Iemand 

wordt geacht te kiezen, maar er is een ongeschreven regel ‘ we doen pas wat als er iets 

gebeurd is’. Wat moeten nu de werkers doen die zeggen: er is nog niets gebeurd maar 

volgens ons gaat er iets gebeuren. Dit is een scheve bewijslast. Dan grijp je in, dan wordt er 
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iets verboden of krijg je een machtiging, wat is dan achteraf de legitimatie hiervan. De 

presentie-theorie wijst hiervoor twee soorten bronnen aan. Allereerst in de wet (het mag 

volgens de wet, het mag van de rechter, volgens de beroepscode, een externe legitimatie); 

op de tweede plaats in de relatie. Een cliënt kan, omdat hulpverlener en cliënt met elkaar in 

relatie staan, accepteren dat hem dit geflikt wordt. De legitimatie voor de ingreep, het 

kunstje, wordt niet extern gegenereerd maar vanuit de relatie. Die legitimatie wordt dan vaak 

achteraf gegeven: “ik vond het een rotstreek, maar het was het beste wat je voor me kon 

doen”. 

Terug naar de taal van het verleiden. Hoe komt het toch dat in kwesties van bemoeizorg er 

altijd gepraat moet worden, eindeloos gepraat.  Kun je niets anders bedenken, bijvoorbeeld 

met iemand gaan wandelen, gaan eten of gaan fietsen of pannenkoeken bakken. 

Waarom,als het serieus wordt, altijd praten. Overigens kun je onder het pannenkoeken 

bakken heel goed over ernstige dingen praten. Wanneer iemand in een andere context 

benaderd wordt, komt de eer weer binnen handbereik, is er sprake van eerherstel. Rond 

‘verleiden’ kunnen misverstanden bestaan. In de presentietheorie stellen we wel:  als je met 

iemand knikkert, knikker dan! Doe niet alsof dat knikkeren een strategisch middel is om wat 

anders te doen. Doe wat je doet dan ook goed, ga niet slecht knikkeren en speel niet vals. Er 

is niets tegen verleiden, maar wel tegen het niet goed inzetten van je middelen, het 

strategisch aanwenden ervan. De cliënt heeft snel door dat je wat anders bedoelt dan je doet 

en kan zich hierdoor belazerd voelen, in zijn eer aangetast. 

Dan rest de vraag nog hoe je er in slaagt om vanuit je opleiding en ervaring met helpen en 

genezen nu te werk te gaan door mensen te laten en de grens te zoeken waneer je iemand 

toch helpt. Dit ligt deels in de professionele praktijk, waar je ziet dat al je aangeleerde 

methodieken niet werken en er dus een praktische noodzaak is om iets anders te verzinnen 

bij mensen die van jou geen hulp willen. Maar ook in je persoonlijke herkomst, je ‘roots’. Met 

Gerards woorden, opgevoed met ‘noaberschap’ in Maria-parochie: “wanneer iemand van 

plan is om uit de gemeenschap weg te  vallen, wil ik nog wel eens zien of ik dat gaat lukken 

waneer ik me ermee bemoei.” 

 

 

 

 


