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‘Toen ik verzorgingsassistente werd, moest ik erg wennen aan al die 

onaangename geuren. Maar na een poosje raakte ik er meer mee ver-

trouwd. De poep van sommige patiënten vond ik stinken, maar van de 

uitwerpselen van anderen had ik weer geen enkele last. Dat was te ver-

gelijken met de poep- en pieslucht van mijn kinderen toen die nog klein 

waren.’

Marja werkt nu drie jaar op een verzorgingsafdeling van een verpleeghuis 

en is langzamerhand vertrouwd geraakt met de luchtjes die uitscheiding, 

lichaamsvocht en adem met zich mee brengen. Maar het went nooit hele-

maal.

‘Ook mevrouw De Nooy heeft recht op een badbeurt, ook al is zij een van 

de weinige mensen van wie ik een lichamelijke afkeer blijf houden. Als ik 

haar omhoog help uit de stoel, pak ik haar onder de arm vast en vermijd 

haar uitgestoken hand waarmee ze zojuist haar natte neus heeft afge-

veegd. Met haar vingers probeert ze mijn gezicht te strelen. Ik wijk ach-

teruit en druk een voorzichtige kus op haar voorhoofd. Handen raak ik zo 

min mogelijk aan. Die hebben meestal overal aan en in gezeten.’

Gevraagd naar emoties van verzorgend en verplegend personeel op de werk-

vloer zeggen veel medewerkers dat ze regelmatig gevoelens van walging 

ervaren. Opvallend is dat ze veronderstellen dat hun collega’s daar veel 

minder last van hebben. Walging lijkt een emotie te zijn, waarbij de pro-

fessionaliteit in het geding is. Netty, een verpleegkundige: ‘Soms sta ik 

met verbijstering te kijken hoe afkerig mijn collega’s sommige patiënten 

benaderen.’

Walging ontstaat als we iets of iemand onverteerbaar vinden en 

ons daarvan af willen keren. Het is een waarschuwingsmechanisme dat 

niet alleen in actie komt als we lichamelijk gevaar bespeuren in de vorm 

van besmet voedsel of bacteriën, maar ook als we vrezen voor een geeste-

lijke besmetting. Walging zorgt voor een afname van zintuiglijk contact 

Walging

‘Het went nooit helemaal’
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met onsmakelijke stoffen en zo nodig voor uitstoting daarvan. De emotie 

is verbonden met het limbisch systeem, een gordel die om de hersenstam 

ligt en de lagere hersenen scheidt van de hogere. Dit hersendeel heet ook 

wel de reukhersenen omdat de reukzin hier nestelt. Afkeer geeft fysiolo-

gische reacties. Bij een lichte reactie ontstaat een weeïg gevoel in de buik 

en kan er speekselvorming plaatsvinden die weer vergezeld kan gaan van 

gapen. Bij een heftiger reactie gaan we kokhalzen of braken. Hierbij zijn 

vooral het parasympathisch zenuwstelsel en de zwervende zenuw (nervus 

vagus) betrokken. Deze werken remmend op de hartslag en zetten het spijs-

verteringskanaal (maag en darmen) in werking. Afkeer is echter niet een 

puur lichamelijke kwestie, deze emotie heeft meestal ook te maken met de 

voorstellingen in ons hoofd, met beelden van de manier waarop we onze 

lichamelijkheid ervaren. Deze zijn aangeleerd door opvoeding en sociale 

overdracht van normen en waarden (school, vrienden, etc.).

4.1 Poortwachter

Sociale wetenschappers die walging bestuderen, onderscheiden drie soor-

ten: kernwalging, lichaamswalging en interpersoonlijke walging. Kern-

walging is nauw verbonden met het reuk- en smaakvermogen en heeft een 

belangrijke alarm- en signaalfunctie. Het helpt mensen bij het selecteren 

van voedsel en het herkennen van gevaar. Mensen eten in principe alles en 

lopen daarmee altijd het risico iets te nuttigen dat giftig of onverteerbaar 

is. Reukzin en walging maken ons attent op bedorven voedsel.

Maar voedsel is niet het enige dat kernwalging kan oproepen. De 

mond en de neus zijn belangrijke poortwachters van ons lichaam. Als er 

een beetje poep aan een kledingstuk zit, vegen of wassen we dat meestal 

met een zekere onverschilligheid weg, maar zit er wat poep aan een vinger 

en komt die in de buurt van onze mond of neus, dan trekken we een vies 

gezicht en ervaren we enige onpasselijkheid. Veel dierlijke en menselijke 

(afval-)producten roepen afkeer op, zoals poep, slijm, kots, zweet, urine, 

speeksel, (menstruatie)bloed en sperma. Verzorgingsassistente Cora ver-

telt: ‘Veel bewoners zijn dement en incontinent. Sommigen trekken de 

hele dag hun kleren uit. Als ze hun overhemd uittrekken, à la, maar als ze 

alles uitdoen en ze bevuilen de hele gang met urine en poep, daar kan ik 

echt niet tegen.’ Het enige lichaamsvocht dat geen afkeer oproept, zijn tra-

nen. De meeste mensen kunnen hun neus snuiten in de betraande zakdoek 

van een ander zonder misselijk te worden.
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4.2 Magisch denken

De emotie walging heeft niet alleen te maken met onze angst voor vergif-

tiging en verstoring van de reuk- en smaakzintuigen, maar ook met vrees 

voor besmetting van ons lichaam. In de loop van de geschiedenis hebben 

we steeds meer kennis gekregen van pathogene organismen en besmet-

tingshaarden. We beschouwen ziekenhuizen en verpleeghuizen in het 

algemeen en zieke mensen in het bijzonder als broeihaarden van ziekten. 

Walging en aversie zijn onze waarschuwingsmechanismen om besmette-

lijke ziekten te ontlopen of te voorkomen. Deze mechanismen zijn echter 

niet alleen ontoereikend, ze gaan ook mank. Ze zijn ontoereikend, omdat 

alles wat we eten en aanraken in principe besmet kan zijn, denk maar aan 

de recente uitbraken van SARS, de gekkekoeienziekte, de varkens- en de 

vogelpest. En ze gaan mank, omdat in deze mechanismen veel bijgeloof en 

magisch denken schuilen.

Dikwijls gooien we vuil en wanorde op één hoop met onhygiëni-

sche toestanden. Een veelvoorkomende ergernis op een verpleegafdeling 

is dat het er een rommeltje is en dat de bewoners er niet netjes en verzorgd 

uitzien. Verzorgende Femke: ‘Veel collega’s willen vooral de afdeling aan 

kant hebben. Ze hebben het pas goed gedaan als alles netjes en opge-

ruimd is.’ Ander voorbeeld: als iemand voor de grap een kakkerlak in een 

glas druivensap gooit, zijn er mensen die nooit meer druivensap durven 

drinken. En van het speeksel in onze mond zijn we niet vies, maar zodra 

we spuwen in het glas waaruit we drinken, vinden we dat onsmakelijk. 

Ook goedgewassen kleding van iemand met een infectieziekte kan afkeer 

oproepen. Femke: ‘Sommige collega’s lijken wel smetvrees te hebben. Die 

vinden het al vies als bewoners zelfs maar in de buurt van hun kopje kof-

fie komen.’ In een Duits onderzoek vertelt verpleegkundige Ellen over haar 

ervaringen met walging: ‘Ik heb soms het gevoel dat ik van patiënten de 

hele dag hun lucht meedraag. Ik kan gaan douchen, andere kleren aan-

trekken en dan nog ruik ik het. Wat ik ook zo erg vind is als patiënten een 

zalfje, eau de toilette of deodorant hebben, die ik thuis ook heb. Ze vragen 

me of ik ze daarmee lekker wil insmeren en dan denk ik, nee dat kan niet, 

want dan kan ik thuis mijn spullen wel weggooien’.

Het zijn niet alleen de smaak en de reuk die afkeer oproepen. Ook 

de andere zintuigen zijn erbij betrokken. Zo kunnen mensen afkerig zijn 

van allerlei seksuele handelingen en uitspraken. Of voor de aanblik van 

mensen die er vies of onverzorgd uitzien, van overledenen, van wonden, 

doorligplekken en afgezette ledematen. Ook pijnkreten kunnen kotsnei-

gingen oproepen. Deskundigen veronderstellen dat dit te maken heeft met 

ons besef van sterfelijkheid. Wat ons herinnert aan onze sterfelijkheid en 
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kwetsbaarheid verdringen en verwerpen we het liefst. En walging is de 

emotie van de verwerping en de afwijzing.

4.3 Ondergronds bestaan

Naast te nadrukkelijke verwijzing naar menselijke lichamelijkheid en 

angst voor besmetting is er een derde groep uitlokkers van walging. We 

noemen deze vorm interpersoonlijke walging. Hieronder vallen weerzin 

tegen onbekenden (vreemdelingenhaat), tegen zieken en gehandicapten, 

tegen arme en ongelukkige mensen en tegen ‘moreel verdorvenen’. Weer-

zinwekkend noemen we bijvoorbeeld de daden van verzorgende Martha 

U. die halverwege de jaren negentig naar alle waarschijnlijkheid negen 

verpleeghuisbewoners heeft omgebracht en van verpleegkundige Lucia de 

B. die momenteel een levenslange gevangenisstraf uitzit voor de moord op 

zeven patiënten en drie pogingen tot moord. Iets immoreel vinden staat 

voor veel mensen gelijk aan iets walgelijk vinden en die twee belevingen 

lopen vaak in elkaar over. Als je moe bent, het niet meer ziet zitten, het zat 

bent, kan afschuw ontstaan. En die verwoord je vaak in lichamelijke ter-

men. Denk maar aan ruziënde mensen: ‘Je maakt me misselijk’, ‘Je komt 

me de neus (of de strot) uit’, ‘Ik word ziek van je’, ‘Ik kots van je’.

Enkele jaren geleden was de film Outbreak te zien, met Dustin 

Hofman in een hoofdrol. In een stadje was een dodelijk virus uitgebro-

ken, waarna er een militair cordon omheen werd gelegd: niemand mocht 

de stad meer in of uit. Dat is wat we altijd doen als er besmettingsgevaar 

dreigt: isoleren. In die zin vormen ook zorgverleners een buffer tussen de 

normale wereld, waarin mensen hun lichaamsfuncties kunnen beheersen 

en hun lichaamsgeuren kunnen maskeren met crèmes, parfums en deo-

dorants en de wereld van de zorg, waarin zieke en kwetsbare mensen leven 

met de onaangename geuren van doorligwonden, feces, urine, chronische 

luchtwegontstekingen, enzovoort. Zorgverleners worden daar dagelijks 

met hun neus op gedrukt. Niet voor niets zeggen veel mensen op verjaar-

dagsfeestjes of bezoekers in het verpleeghuis tegen zorgverleners: ‘Het 

werk dat je doet is prachtig, maar ik zou het niet kunnen.’

Maar ook in de zorg komt walging vaker voor dan we denken en 

zouden wensen. De emotie leidt echter een ondergronds bestaan en bevindt 

zich grotendeels in de taboesfeer. Van veel emoties zijn foto’s beschikbaar, 

maar beelden van spontane vormen van walging zijn zeldzaam. Hoe krach-

tig, maar tegelijkertijd verdekt die emotie kan werken, maakte ik mee 

toen ik eind jaren zeventig als 23-jarige maatschappelijk werker een oudere 

vrouw moest indiceren voor opname in een verzorgingshuis. Ons gesprek 
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verliep naar mijn indruk plezierig, maar toen ik op kantoor terugkwam, 

kreeg ik dezelfde vrouw aan de telefoon die haar beklag kwam doen over 

mijn vieze lange haren en mijn smerige spijkerpak.

4.4 Met walging omgaan

De functie van afschuw is dat deze emotie ons verwijdert van het weerzin-

wekkende (zoals bedorven voeding) of van wat we laakbaar achten, zoals 

kinderporno. We trekken de neusvleugels op, waarmee we de neusgaten 

sluiten. Er verschijnen rimpels aan beide kanten van de neus en op de 

neus zelf. Ook de wangen zijn opgetrokken, het voorhoofd zakt omlaag en 

met de onderlip duwen we de bovenlip omhoog. Bij lichtere vormen van 

afschuw trekken we alleen de bovenlip en de wangen wat omhoog of gaan 

we gapen. De ademhaling is dan niet geblokkeerd.

De tweede functie van afschuw is juist gelegen in het herkennen 

van de kwetsbaarheid en de noden van een ander en kan een gevoel oproe-

pen om diegene te willen beschermen en koesteren. Wat we dan doen is 

de walging van de voor- naar de achtergrond verplaatsen en onze compas-

sie tonen. Braaksel opruimen, billen poetsen en iemand met een sterke 

zweetlucht zoenen is een teken van persoonlijke aanvaarding. Het vestigt 

en versterkt intimiteit en wordt daarmee een merkteken van persoonlijke 

betrokkenheid.

Anja werkt als ziekenverzorgster op een ziekenboeg voor dak- en thuis-

lozen: ‘Laatst namen we een man op met open voetwonden, waarin de 

maden krioelden. Sommige collega’s waren in paniek, omdat ze braaknei-

gingen kregen. Ik vind het ook vies, maar neem het zoals het is: onsmake-

lijk, maar niet meer dan dat.’

Zorgverleners gaan op allerlei manieren met walging om. De eerste 

manier is om patiënten en bewoners tot non-persoon te maken, ze als niet-

menselijk voorwerp te beschouwen dat buiten een emotionele en affectieve 

relatie staat: ‘Als ze aan het wassen zijn, praten ze over het scherm met een 

collega. Als ze een bewoner eten geven, is het alsof ze een dier aan het voe-

ren zijn. Ze maken een mens dan tot een ding.’

De tweede manier is om patiënten te benaderen, verzorgen en ver-

plegen alsof ze kinderen zijn: ‘Zal ik u eens lekker wassen, mevrouw Van 

Callenbeek?’ Van de oudere wordt een soort familie gemaakt en dit helpt 

verzorgers hun weerzin te overwinnen. Zo kan er ook een vertrouwensband 

en intimiteit bestaan tussen ouderen en verzorgenden, maar het gevaar 

van infantilisering ligt op de loer.
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De derde manier is mensen te nemen zoals ze zijn, met hun aan-

gename en minder aangename kanten. Ziekenverzorgende Anja: ‘Eigenlijk 

maakt het mij niet zoveel uit als bij een patiënt de diarree door zijn pijpen 

loopt. Ik help hem dan graag bij het douchen, want het is immers mijn 

vak en dat doe ik met liefde. Ik haal mijn neus niet op voor het verschonen 

van een patiënt en ik vind het prettig iemand die zich ziek voelt, schoon 

goed aan te kunnen trekken en in een schoon bed te kunnen stoppen. Ik 

ruik de stank echt wel en dat vind ik ook niet prettig. Daar ben ik nogal 

nuchter over, want poep is poep. Als ik afkeer ervaar, zet ik het niet van me 

af, maar laat het op me inwerken. Dan blijkt het minder erg te zijn dan ik 

dacht en ontstaat er ruimte om in contact te komen. Als je de walging niet 

in de ogen kunt kijken, omzeil je die gevoelens en plaats je jezelf boven de 

ander. Op dit terrein zijn voor mij alle mensen gelijk, want iedereen is bij 

tijd en wijle hulpeloos en kwetsbaar en kan daarbij een geur afgeven. Ik 

vind het zelf toch ook fijn als iemand me een helpende hand toesteekt als 

ik ziek ben?’
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