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Thema’s

• Waarden en wensen

• Betrokkenheid van naasten & vertegenwoordiging

• Belangen van anderen

• Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

• Dwang en drang
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HOOFDSTUK 1

Waarden van ouderen
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Moderne zorg voor gezondheid en welzijn

• Eigen regie (autonomie)

• Zo lang mogelijk leven, op je eigen voorwaarden

• Zwitserleven gevoel, daar heb je recht op

• Zo lang mogelijk thuis, thuis is toch het fijnste

• Benodigde hulp (mantelzorg) regel je zelf
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Wensen in deze fase van het leven

• Hoge ouderdom is een zegen maar kan ook een last zijn

• De ouderdom komt met gebreken

• Ten volle van het leven genieten

• Maar ook: hoe gaat het verder?

• Nadenken over de toekomst is niet gemakkelijk

• Bedreigende toekomstscenario’s

• Zelf bepalen wat er gebeuren zal?
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Identiteit en ouderdom

• Ziekte wordt door mensen ervaren als een bedreiging en aantasting 

van hun zelf

• Niet meer gezien worden als zichzelf maar als ‘die persoon met…’ 

• Voor een aandoening als dementie geldt dit des te meer:

• Karakterveranderingen / gedragsverandering

• Veranderingen in sociaal gedrag

• Verschuiving in onderlinge relaties

• Een breuk met je voorgaande leven
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Identiteit en levensverhaal

• Wens voor een samenhangend levensverhaal: narratieve identiteit

• Wie je bent wordt ook gevormd door wat je hebt meegemaakt en wat je nu 

meemaakt

• Narratieve identiteit van een persoon is per definitie een veranderend, 

historisch narratief.

Ricoeur: “Demander la question ‘Qui?’ c’est demander l’histoire d’une vie.”

• Identiteit is ook een sociale identiteit

• Wie jij bent wordt ook gevormd door je sociale context

• Jouw sociale context draagt ook bij aan het in stand houden van je identiteit
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Twee centrale uitspraken van ouderen

“Het belangrijkste is, dat ik niet alleen ben. 

Dat er mensen zijn die naar me omkijken. 

Daar ben ik heel dankbaar voor.”

“Ik vind het moeilijk om te vragen om hulp. 

Zij hebben toch allemaal hun eigen leven.”

Bron: Mantelzorg onderzoek NPO
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Patiënt en naaststaanden

• Belangen zijn verstrengeld

• Belangen lopen niet altijd parallel

• Dat is in het echte leven zo

• Wat verandert er als iemand is opgenomen?

• Welke verantwoordelijkheid heeft de zorgverlener voor deze dynamiek?
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HOOFDSTUK 2

Wilsonbekwaamheid en 

vertegenwoordiging
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Willen

Ook wilsonbekwame mensen hebben een wil.

Willen uit zich in 

• gedrag

• reacties

• voorkeuren

• consistentie van deze voorkeuren

• biografie
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Wils(on)bekwaamheid

Juridische norm (WGBO en BOPZ): “kennelijk in staat tot een redelijke 

waardering van zijn belangen ter zake”

Criteria voor wilsbekwaamheid:

• In staat een wil of mening te uiten

• In staat informatie te begrijpen en te verwerken

• In staat om die informatie om te zetten in een keuze en de gevolgen hiervan 

te overzien

• In staat de keuze samenhangend te motiveren

Wils(on)bekwaamheid betreft in feite beslisvaardigheid.
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Vertegenwoordiging – wie?

• Toestemmingsvereiste veronderstelt wilsbekwaamheid

• Bij wilsonbekwaamheid: vertegenwoordiging

• Taak: toestemming geven (of weigeren) namens de patiënt als 

deze dat zelf niet (meer) kan

• Wie?

1. Curator, mentor (door de rechter aangewezen)

2. Door de patiënt zelf aangewezen

3. Partner, kind, andere familie

• Grens: arts oordeelt mee 
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Vertegenwoordiging – wat?

Idee achter vertegenwoordiging door een naaststaande:

• Belangen behartigen

• Privé sfeer inbrengen

• Beslissen wat de wilsonbekwaam geworden patiënt zou hebben gewild

• Naaststaande of familie heeft de meeste kennis over wensen patiënt 

Want:

perspectief patiënt vs. perspectief arts/hulpverleners

NB: formeel alleen vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid patiënt

NB2: formeel één vertegenwoordiger, die de taak heeft om de rest van de 

familie in te lichten (werkelijkheid: dikwijls gesprekken in groter verband)
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Doen wat ze zou hebben gewild?

Casus mevrouw Dijkstra

• Patiënte met veel onrust

• Sederende medicatie helpt haar goed

• Maar ze was haar hele leven zo ontzettend tegen medicijnen!
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HOOFDSTUK 3
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Belangen van anderen en 

verantwoordelijkheid



Conflicterende belangen

• In een zorginstelling wonen mensen dicht op elkaar

• Belangen van andere bewoners spelen ook een rol

• Realiteit van de zorg is een schaarste aan personeel

• Hoe deze conflicterende belangen wegen?
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Casus meneer Frankena

• 67 jaar, jong-dementerend, onrustig, bewegingsdrang

• Verbaal heel behendig

• Ochtendmens: vanaf 6:00 uur is hij wakker en actief

• Loopt te dwalen door het huis

• Ook in andere kamers: rommelt in spullen van anderen

• Bij verontwaardigde reactie andere bewoners: boos, soms wat agressief

• Sederende medicatie t.b.v. de rust en de veiligheid van anderen?
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Bewegingsvrijheid en andere verkeersdeelnemers

Casus meneer Plieger

• Meneer wil graag zelf de straat op

• Bij tegenhouden wordt hij boos

• Familie: laat hem in vredesnaam gaan. Wij accepteren de risico’s

• Bij dwalen haalt dochter hem op

• Dochter kan niet altijd onmiddellijk komen (werk, afstand)

• Verpleeghuis: geen personeel om de straat op te gaan

• Gevaren voor andere verkeersdeelnemers?

• Welke verantwoordelijkheid hebben we als huis?
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Verantwoordelijkheid

• Morele en juridische term

• Verantwoordelijkheid = aansprakelijkheid?

• Zorgplicht vs. zelfbeschikkingsrecht patiënt of vertegenwoordiger?

31-7-201720



Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid

Professionele verantwoordelijkheid is ook een moreel concept

• Impliceert dat je niet slechts uitvoert, maar er bewust toe besluit

• Arts is anders dan een fietsenmaker: 

• Eigen visie nodig op wat goede geneeskunde is

• Binnen de normen van de beroepsgroep

• Niet alleen maar doen wat je wordt opgedragen

• Naarmate je meer ervaring (ervaringskennis) hebt, kun je je meer 

vrijheid permitteren om zelf te denken

• Aansprakelijkheid is een juridisch concept:

• Verwijtbaarheid 

• Toe te rekenen schade
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Verantwoordelijk – aansprakelijk 1

• Aansprakelijkheid heeft te maken met bewijsregels, formaliteiten en 

procedures; verantwoordelijkheid is verbonden met persoonlijke 

betrokkenheid

• Aansprakelijkheid houdt rekening met het sub-optimale; 

• iedereen maakt fouten 

• niemand is gehouden tot het onmogelijke 

• marge van clementie

• Aansprakelijkheid heeft te maken met verwijtbaarheid 

(voorzienbaarheid, vermijdbaarheid, risicoverdeling) 

• Aansprakelijkheid is een uitkomst; verantwoordelijkheid in de eerste 

plaats een vertrekpunt of houding
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Verantwoordelijk – aansprakelijk 2

• Verantwoordelijkheid ≠ aansprakelijkheid

• Voor aansprakelijkheid gelden formele regels

• Verschillende rechtsgebieden verschillende normen

• Verantwoordelijkheid is een houding en een morele norm.

• Zorgplicht en toestemmingsvereiste kunnen op gespannen voet staan

• Medische indicatiestelling betekent ook eigen afweging (en dus 

verantwoordelijkheid) arts.
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HOOFDSTUK 4

Dwang en drang
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Dwang en drang

Morele rechtvaardiging van dwang en drang: 

• Ideeën  over wat goed is voor een mens

• In dit geval dus niet de eigen wens van de persoon in kwestie 

• Want: vermogen om zelf te beslissen is aangetast

Doel: schade voorkomen/beperken
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Dwang en drang 2

Normatieve criteria:

• Doelmatigheid

• Proportionaliteit (in verhouding met het beoogde doel)

• Subsidiariteit (zo klein mogelijke maatregel voor het optimale effect)
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Dwang en drang – casus fixatie

Casus meneer Van der Laan

• Parkinson patiënt 

• Wil steeds op staan uit rolstoel

• Zeer valgevaarlijk

• Rolstoelblad wordt stukgemaakt

• Gordel of band?

• Fixatievrije instelling
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Moreel perspectief op dwang en drang

• Van de tegenstelling tussen ‘vrijheid’ versus ‘ingrijpen’ naar ‘herstel’ en 

‘bevordering van autonomie’

• Zorg als gezamenlijke aangelegenheid

• Belang van communicatie en evaluatie

• Dwang als inherent problematisch maar soms onvermijdelijk (tragisch)

• Belang van inbreng van alle betrokkenen, in het bijzonder van de patiënt zelf
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HOOFDSTUK 5

Concluderend 
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Concluderend 

• Zorgbeslissingen in de laatste levensfase betreffen niet alleen de actuele 

situatie, maar ook het voorafgaande leven (narratieve identiteit)

• Het antwoord op de vraag naar wat goede zorg is, varieert met de tijd en 

met de voortgang van de ziekte

• De persoon met de ziekte verandert, en daarmee zijn belangen ook

• Belangen van kwetsbare anderen behoren ook tot de verantwoordelijkheid 

van de zorgprofessionals

• Feitelijke omstandigheden kunnen botsen met wat moreel goed is

• Blijven zoeken naar mogelijkheden om kool en geit te sparen
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Vragen?

d.p.touwen@lumc.nl

tel. 071-526 3235


