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Kern van de dilemma’s

TOT SLOT
Dilemma’s bij dementie komen dagelijks voor. Steeds weer staan verschillende
waarden op het spel, waarbij we hebben gezien dat we die kunnen samenvatten in
acht specifieke waarden:
5 vroegere autonomie;
5 hygiëne;
5 respect voor de levensbeschouwing;
5 veiligheid;
5 gezondheid;
5 intimiteit;
5 gemeenschap;
5 eerlijkheid;

KERN VAN DE DILEMMA’S
De dilemma’s die rondom deze acht waarden kunnen ontstaan zijn in de hoofdstukken zo veel mogelijk praktisch uitgewerkt. In deze slotbeschouwing is het echter ook goed om kort de kern van veel van deze dilemma’s aan te stippen. Die kern
is van filosofische of theologische aard. Centraal staat steeds de vraag: wie ben je,
als persoon met dementie? Ben je de persoon met dementie zoals je nu bent? Of
de persoon die je ooit was? Zit daar een breuk tussen, of een doorgaande lijn?
In dit boek heb ik proberen te betogen dat je niet alleen kunt verwijzen naar de
persoon zoals hij ooit was. Daarmee doe je de persoon met dementie zoals hij nu is
ernstig te kort. Daarmee zou je zelfs impliciet kunnen beweren dat de persoon met
dementie zoals hij nu is, er minder toe doet dan wie hij ooit is geweest. Zelfs kun je
stellen dat je dan de persoon met dementie nu minder waard acht dan de persoon
die hij was.
Dit dilemma komt het scherpst in beeld bij euthanasie op basis van een wilsverklaring. Als iemand met dementie euthanasie krijgt, terwijl hij eigenlijk niet meer
beseft wat er op dat moment gebeurt, maar waarbij op basis van de wilsverklaring
wordt gehandeld, moet je je afvragen: wie is die persoon op dat moment dan nog?
De persoon met dementie verzet zich niet (anders mag de euthanasie niet
doorgaan!), maar hij bevestigt zijn eerdere verzoek misschien ook niet. Is hij dan nu
slechts een willoos omhulsel van wie hij ooit was? Dit zijn grote vragen en precies de
vragen die zich bij veel van de dilemma’s opdringen. De insteek van dit boek is echter
praktisch. Daarom zijn deze grote vragen praktisch vertaald. In deze slotbeschouwing noem ik ze wel, omdat het belangrijk is om te realiseren dat deze fundamentele vragen achter veel van de dilemma’s schuilgaan.
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In dit boek heb ik proberen aan te tonen dat de persoon met dementie geen
willoos omhulsel is van wie hij ooit was, maar dat zijn wil er nog steeds toe doet.
Grijp niet te snel of uitsluitend terug op wie iemand was, maar zie hem, nu op dit
moment. Iemand met dementie blijft van waarde.

WAARDEN WEGEN VOOR GOEDE ZORG
Zoals we hebben gezien, spelen de besproken acht waarden een cruciale rol in
veel dilemma’s bij dementie. Hoe kun je een weg vinden om met die dilemma’s
om te gaan?
Het kenmerk van een dilemma is dat, welke kant je ook opgaat, het altijd pijn zal
doen. Een dilemma is namelijk een conflict tussen verschillende waarden. Het gaat
om verschillende zaken die je allemaal en tegelijkertijd belangrijk en nastrevenswaardig vindt, maar die je niet allemaal en gelijktijdig kunt waarmaken. Als je dus
een besluit neemt en je voor een bepaalde waarde kiest, zal dat altijd ten koste gaan
van één of meer andere waarden. 1 Dat doet pijn. En daarom is het een dilemma.
Afwegen is dus de kunst. Het is essentieel om voor jezelf of met je team in kaart te
brengen wie de directe betrokkenen zijn en welke waarden er in het dilemma voor
hen op het spel staan. Oftewel: wat vindt wie belangrijk in dit dilemma? En welke
waarde laten we het zwaarst wegen?

ETHISCH BERAAD
Het kan voorkomen dat je bij een dilemma moeilijk een juiste weg kunt vinden.
Dan kan het raadzaam zijn om als multidisciplinair team een Ethisch Beraad te
organiseren. Een Ethisch Beraad wordt begeleid door een persoon die daarin ervaren is. Deze gespreksbegeleider staat meestal buiten het team, waardoor hij onafhankelijk het gesprek kan begeleiden, zonder zelf een rol in het dilemma te
spelen.
Het is ook mogelijk een Ethisch Beraad te houden met de persoon met dementie
en/of zijn naasten erbij, zodat ze zelf hun waarden kunnen verwoorden en kunnen
ervaren wat voor de andere betrokkenen van waarde is. Vereiste is wel dat het multidisciplinaire team daarvoor voldoende vertrouwen heeft, dat de persoon met dementie in staat is tot reflectie op de verschillende gezichtspunten in het dilemma en
dat de gespreksbegeleider hiertoe voldoende bekwaam is. De volgende vier stappen
van het stappenplan die in WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) worden gebruikt in
een Ethisch Beraad zijn daarbij behulpzaam:
1 H. Manschot en H. van Dartel (Red.), 2009, 24.
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1 Achterhalen van het dilemma
Deze belangrijke eerste stap is essentieel. Probeer goed duidelijk te krijgen wat het
dilemma exact is. Het kan helpen om voor jezelf deze vraag aan te vullen: Is het goede zorg om …?
Bijvoorbeeld: Is het goede zorg om de persoon met dementie brood te laten eten,
omdat de naasten dat verlangen, terwijl de logopedist aangeeft dat dit gevaarlijk
voor hem is in verband met slikstoornissen?
2 Analyseren
Bespreek eerst met elkaar welke feiten je nog nodig hebt om het dilemma te bespreken, zoals: hoe vaak verslikt meneer zich? Enzovoort.
Breng ook in kaart wie de direct betrokkenen in deze situatie zijn, zoals: de persoon met dementie, zijn zoon als vertegenwoordiger, de logopedist, het zorgteam.
Bedenk vervolgens welke waarden er per betrokkene op het spel staan: wat vindt
wie belangrijk in deze situatie? De persoon met dementie vindt het misschien heel
belangrijk om brood te kunnen blijven eten, omdat hij dat zo lekker vindt; hij wil
daarvan genieten. Voor de zoon gaat het vooral om waardigheid, dat is voor hem
een essentiële waarde. Voor de logopedist is dat ook belangrijk, maar daarnaast wil
ze zorgdragen voor veiligheid, en voelt ze zich verantwoordelijk voor professionele
zorg. Het zorgteam ten slotte vindt het zowel belangrijk dat meneer geniet, maar ook
dat dat veilig gebeurt én dat andere bewoners geen last hebben van het zien verslikken van meneer.
3 Afwegen
Zijn er waarden die door verschillende betrokkenen gedeeld worden? Welke waarden botsen?
Weeg de verschillende waarden af: welke waarde weegt het zwaarst? Waarom?
Kom zodoende tot een antwoord of vervolg op de vraag die je bij (1) hebt geformuleerd. Beargumenteer de gezamenlijke oplossing of handelswijze.
4 Afspraken maken
Wie doet wat wanneer? Bijvoorbeeld: wie gaat er in gesprek met de persoon met
dementie en/of de zoon? Wie noteert de afspraken in het dossier?
Door op deze wijze af te wegen, heb je goed in kaart wie wat belangrijk vindt. Dat
helpt om elkaar te begrijpen en om het gesprek met elkaar aan te gaan. Bij een dilemma zijn namelijk meestal verschillende mensen betrokken en begrip is de eerste
vereiste om gezamenlijk tot een afweging te komen. Start het gesprek met elkaar
altijd vanuit waarden. Waarden zijn immers positieve begrippen, waardoor het gesprek makkelijker een positieve wending zal nemen. Je kweekt daarmee begrip voor
elkaar en dat is de basis voor goede zorg voor de persoon met dementie.
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