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In dit artikel wil ik dieper ingaan op hoe de

waardigheid van mensen met dementie

gedefinieerd kan worden. Ik heb ook aan-

dacht voor de manier waarop pastores voor

die waardigheid kunnen zorgen. Tot slot stel

ik mij de vraag of de klemtoon op de waar-

digheid van mensen met dementie er niet

voor zorgt dat het lijden van mensen met

dementie vergeten wordt. 

De waardigheid van mensen 

met dementie

Uit het bovenstaande blijkt dat zowel voor-

als tegenstanders van euthanasie bij mensen

met dementie menselijke waardigheid

gebruiken om hun standpunt te onderbou-

wen. Ook de Nederlands ethicus Carlo Leget

erkent de veelheid in het begrijpen van

menselijke waardigheid. Hij maakt een

onderscheid tussen drie soorten van mense-

lijke waardigheid: de ervaren waardigheid,

de relationele of toegekende waardigheid en

de intrinsieke waardigheid. De ervaren

waardigheid is de waardigheid die de mens

met dementie zelf ervaart. Dikwijls wordt dit

verbonden met een goede gezondheid, zelf-

beschikking, onafhankelijkheid, … Relatio -

nele of toegekende waardigheid gaat ervan

uit dat menselijke waardigheid beleefd

wordt in relaties. Andere mensen kunnen op

zo’n manier voor mensen met dementie zor-

gen dat zij zichzelf ook terug de moeite

waard gaan vinden. Waardigheid is iets dat

Waardigheid van mensen met dementie

Een profetische taak voor de pastor

Er wordt in onze maatschappij veel gesproken over waardigheid. In het kader van dementie

wordt vaak gesproken over de mensonwaardigheid van de ziekte. In de discussie over eutha-

nasie bij mensen met dementie schermen voor- en tegenstanders bijvoorbeeld met de term

waardigheid. Voorstanders van euthanasie vinden het leven maar menswaardig als er vol-

doende levenskwaliteit gegarandeerd is, als de persoon in kwestie geen lijden en angst kent.1

Dit is wat Didier Pollefeyt en An Haekens in een opiniestuk in de Standaard ‘autonomie tot

in het absurde’ noemen. Mensen willen volledige controle over hun leven en over hun eigen

levenseinde.2 Tegenstanders van euthanasie definiëren menselijke waardigheid als respect

voor de menselijke persoon en dit is maar mogelijk door de verbeeldingskracht “om in ieder

menselijk lichaam – hoe gekneusd en geknakt, verschrompeld of verminkt ook – een persoon

te zien en niet louter een ervaringsmachine die maar beter wordt afgeschreven”.3

1 H. DE DIJN, Euthanasie en pluralisme, in L. VAN GORP (ed.), in Kleur geven aan de grijze massa, Antwerpen-Apeldoorn, Garant,

29-40, p. 35-36. 

2 D. POLLEFEYT & A. HAEKENS, Autonomie tot in het absurde, in De Standaard, 28 december 2005. 

3 H. DE DIJN, Euthanasie en pluralisme, p. 35.
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in relatie met anderen ontstaat, het is niet

iets dat kan toegekend worden. Tot slot gaat

het idee van intrinsieke waardigheid ervan

uit dat waardigheid onlosmakelijk verbon-

den is met het mens-zijn. Deze drie dimen-

sies van waardigheid hangen onlosmakelijk

samen. De waardigheid die de persoon zelf

ervaart, kan hij of zij doorgeven in de relatie

aan de ander. Als mensen waardigheid zelf

niet ervaren, kan die ontstaan in de relatie

met de ander. De intrinsieke waardigheid

moet gedragen worden door de praktijk en

heeft daarom de ervaren en relationele

waardigheid nodig. Ik zie het als een kern-

taak voor pastores om te zorgen voor de

waardigheid van mensen met dementie in

zijn drie dimensies. Om methodologische

redenen trek ik de drie dimensies van waar-

digheid terug uit mekaar.4

De ervaren waardigheid

De ervaren waardigheid gaat uit van de per-

soon met dementie zelf: vindt hij of zij het

leven nog waardig? De Nederlandse

Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde

(NVVE) onderzocht wanneer mensen hun

leven willen beëindigen. Alle antwoorden

verwezen naar de ervaren waardigheid:

mensen willen hun leven beëindigen als hun

waardigheid aangetast is. Het NVVE heeft

daarop gevraagd wat mensen verstaan

onder waardigheid en de antwoorden geca-

tegoriseerd onder de vier dimensies van de

palliatieve zorg: lichamelijk, psychisch, soci-

aal en existentieel. Sommige mensen

beschrijven het verlies van waardigheid eer-

der toe aan het verlies van lichamelijke

mogelijkheden: het verlies van zelfstandig-

heid, uiterlijke veranderingen, het niet meer

kunnen uitoefenen van hobby’s, enzovoort.

Anderen vinden vooral het verlies van psy-

chische mogelijkheden erg: het niet meer

helder zijn, zich niet kunnen neerleggen bij

de ziekte, geen mentale weerbaarheid meer

enzovoort. Nog anderen gebruiken eerder

sociale argumenten: ze willen anderen niet

tot last zijn, voelen zich bedreigd in hun pri-

vacy, enzovoort. Tot slot is er nog de groep

mensen die zich vooral existentieel bedreigd

voelen: ze hebben geen controle meer over

hun leven, zijn angstig voor het verlies van

persoonlijkheid, enzovoorts. De meeste ant-

woorden bevatten combinaties van deze

vier dimensies.5

Ik vraag mij echter af of mensen met diepe

dementie hun waardigheid op dezelfde

manier definiëren als mensen van wie de

cognitieve functies intact zijn. Mensen, van

wie de cognitieve functies intact zijn, denken

na over de waardigheid van de mens tijdens

een ziekteproces. In de beginfase hebben

mensen met dementie nog de mogelijkheid

om hierover te reflecteren, maar mensen

met dementie verliezen hun reflectief ver-

mogen doorheen het ziekteproces. Ervaren

4 C. LEGET, Menselijke waardigheid, lezing op de Algemene Ledenvergadering van NPV (19 mei 2009), http://www.npvzorg.nl/filead-

min/volwassenen/afdelingen/ijsselmuiden/bestanden/lezing-drcjw-leget.pdf (toegang 02.05.2010)

5 C. LEGET, Menselijke waardigheid.

Mogelijk vullen vele mensen, van wie de

cognitieve functies intact zijn, waardigheid

op een andere wijze in dan mensen 

met dementie.
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mensen met dementie dan geen waardig-

heid meer? Mogelijk vullen vele mensen, van

wie de cognitieve functies intact zijn, waar-

digheid op een andere wijze in dan mensen

met dementie. Om deze stelling te onder-

bouwen maak ik gebruik van het concept

van “wereldscheppende conditie”. Dit con-

cept ontstond uit de ervaring van John Hull,

een Britse theoloog, die op middelbare leef-

tijd blind geworden is.6

John Hull wordt in zijn theologisch denken

sterk beïnvloed door het feit dat hij op late

leeftijd blind geworden is. Toen hij nog kon

zien, stelde hij zichzelf nooit de vraag hoe

blinde mensen dachten over de genezings-

verhalen of over bepaalde metaforen op

basis van blindheid uit de Bijbel. Pas wan-

neer hij volledig blind was en de Bijbel

opnieuw las, ontdekte hij dat de metaforen

op basis van blindheid in de Bijbel kwetsend

waren. Hij besefte dat de Bijbel een wereld

creëerde, waarbij blinde mensen geschetst

werden als ongehoorzaam, ongelovig, zon-

dig en onwetend. Deze metaforen zijn

onderdrukkend en marginaliserend voor

blinde mensen.7 Vanuit een loyale dialoog

met de Bijbel komt hij tot het besef dat de

Bijbel het product is van ziende mensen. Hij

vindt het belangrijk dat blinde mensen zich

daar bewust van zijn, want anders zullen ze

zich vervreemd voelen van de Bijbel. Pas

wanneer blinde mensen erkennen dat de

Bijbel een boek is dat geschreven is door en

voor ziende mensen, kunnen ze verstaan dat

de negatieve metaforen met betrekking tot

blindheid slechts gedeeltelijk significant zijn

voor de boodschap van de Bijbel. De ziende

mensen, die deze metaforen maakten, waren

zich immers niet bewust van de gevolgen

die dit had voor blinde mensen.8

Hull concludeerde hieruit dat het menselijk

leven in heel verschillende toestanden kan

voorkomen en tot verschillende ervaringen

kan leiden, zozeer zelfs dat ze een andere

wereld kan scheppen. Blindheid is dus een

‘world generating state’ of een ‘wereld-

scheppende conditie’.9 Doordat hij blind was

geworden op late leeftijd veranderde zijn

wereldbeeld en epistemologie. Zijn wereld-

beeld hield niet langer één wereld in, maar

een fenomenologie van werelden. Hij stelt

dat de wereld wordt geprojecteerd vanuit

het menselijk lichaam met zijn of haar

beperktheden.  Ook op epistemologisch vlak

gaat het voor Hull niet meer over één vorm

van kennis, maar over een fenomenologi-

sche epistemologie, waarbij elke menselijke

kennis wordt geprojecteerd vanuit het men-

selijk lichaam. Dit heeft tot gevolg dat iede-

re menselijke wereld haar eigen kenmerken

en begrensde autonomie heeft. Geen enkele

menselijke wereld is de alleenzaligmakende

wereld. Dit wil echter niet zeggen dat de

verschillende werelden geen toegang tot

elkaar hebben. De verschillende lichamen

mogen dan wel verschillende werelden

scheppen, maar er is slechts één menselijke

soort.10

6 J. M. HULL, Open Letter from a Blind Disciple to a Sighted Saviour: Text and Discussion, in M. O’KANE (red.), Borders, Boundaries

and the Bible, Sheffield, Sheffield Academic Press, 2001, 154-177, p. 175. 

7 Ibid., p. 154-155.

8 J. HULL, In the Beginning There was Darkness, p. 67.

9 Ibid., p. 175.

10 J.M. HULL, A Spirituality of Disability: The Christian Heritage as both Problem and Potential, in Studies in Christian Ethics

16(2003):2 21-35, p. 21.
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Op een conferentie waar Hull had gesproken

over een Bijbelse theologie van blindheid,

werd met hem de draak gestoken in een

satire. De criticus stelde een theologie van

kale mensen voor, die geïnspireerd was op

de benadering van Hull. Dit deed Hull

nadenken over welke menselijke condities

een andere wereld scheppen en welke niet.

Hij vergeleek de kenmerken van verschillen-

de condities en kwam tot de conclusie dat

sommige menselijke condities zo radicaal

verschilden dat ze een andere wereld schie-

pen. Een wereldscheppende conditie is een

toestand die voldoende verschilt van een

andere en die voldoende radicaal is om een

eigen wereld te creëren. Zo’n staat ontstaat

uit een combinatie van fysieke en sociale

eigenschappen.11 Als binnen een samenle-

ving veel betekenis wordt gegeven aan

bepaalde fysieke kenmerken, kunnen die

‘wereldscheppende condities’ worden.12

Hoewel er een aantal verschillen waar te

nemen zijn tussen de wereld van blindheid

en de werelden van dementie, zie ik demen-

tie als een wereldscheppende conditie. De

sociale en fysieke kenmerken van dementie

zijn radicaal verschillend van andere mense-

lijke condities. Op fysiek vlak takelen mensen

met dementie af en ook de maatschappij

heeft het moeilijk in haar omgang met men-

sen met dementie. Daarom moet er bij de

vraag naar de ervaren waardigheid van

mensen met dementie rekening gehouden

worden met de werelden van dementie.

Door het afnemend reflectievermogen 

verandert de ervaring van waardigheid

mogelijk. Mensen met diepe dementie erva-

ren waardigheid misschien eerder in een

gevulde maag of in een geborgen gevoel,

dan in het mentale helderheid of in het

behoud van hun zelfbeeld. Voor pastores

betekent dit dat ze zich moeten inleven in

de werelden van dementie en de pastorale

zorg daarop instellen.

De relationele waardigheid

Relationele of toegekende waardigheid gaat

ervan uit dat menselijke waardigheid be -

leefd wordt in relaties. Waar het bij ervaren

waardigheid gaat om de persoon met

dementie en hoe hij of zij zich voelt, gaat

het hier om de interactie tussen de omge-

ving en de persoon met dementie. Andere

mensen kunnen op zo’n manier voor mensen

met dementie zorgen dat waardigheid ont-

staat. Waardigheid is iets dat in relatie met

anderen ontstaat, het is niet iets dat je zelf

toekent of iets dat anderen je toekennen. In

de zorg voor mensen zijn aandacht, afstem-

ming en liefdevolle nabijheid belangrijke

waarden, want alleen zo gaan mensen zich

weer geliefd en waardig voelen.13 Ook de

Franse Jezuïet en filosoof Paul Valadier defi-

11 J. M. HULL, Open Letter from a Blind Disciple to a Sighted Saviour, p. 174-175.

12 M. BROESTERHUIZEN, Beperkte mensen als beeld van God,

http://theo.kuleuven.be/cms/fckupload/file/icf/publ/Menselijke%20beperking.pdf (toegang 14.05.2010).

13 Ibid.

Een wereldscheppende conditie is een 

toestand die voldoende verschilt van een

andere en die voldoende radicaal is om een

eigen wereld te creëren. Zo’n staat ontstaat

uit een combinatie van fysieke en sociale

eigenschappen.
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nieert menselijke waardigheid als relatione-

le waardigheid. Hij stelt dat waardigheid

uitgedrukt wordt in de daad van de pastor

die zich op de ander richt en hem of haar

beschouwt als een persoon. Bij mensen met

dementie kan het lijken alsof de persoon

volledig ontmenselijkt is, maar het is en

blijft de taak van de pastor om hem of haar

toch te zien en te behandelen als een per-

soon.14

In navolging van Linus Vanlaere, Chris

Gastmans en Trees Coucke stel ik dat deze

opvatting verder onderbouwd kan worden

met het personalistisch mensbeeld van Louis

Janssens.15 Hij definieert het persoon-zijn

van de mens als een totaliteit, “namelijk als

het ontologisch principe dat alle handelen

dat het individu in een tijd-ruimtelijke

dimensie onderneemt en alle componenten

of dimensies van het mens-zijn in zijn

geheel omvat.”16

Janssens onderscheidt acht fundamentele

dimensies van de menselijke persoon. Hij

ziet de persoon in de eerste plaats als een

subject, dit wil zeggen als “iemand die nor-

maal geroepen is om bewust, volgens zijn

geweten, in vrijheid en dus op verantwoor-

delijke wijze te handelen.”17 De tweede

dimensie van de menselijke persoon is het

menselijk lichaam. Vanuit het personalisti-

sche perspectief heeft de mens niet alleen

een lichaam, maar is het ook een lichaam.

De persoon wordt gezien als ‘esprit incarné’

of ‘bezielde stof’. Concreet houdt dit in dat

het menselijk lichaam niet louter een onder-

deel is van de materiële wereld onderwor-

pen aan fysische wetten als veroudering.

Het menselijke lichaam is meer dan het

objectieve lichaam, het is ook een subjectief

lichaam of een doorleefd lichaam, waarin

het subject geïncarneerd wordt.18 Uit deze

lichamelijkheid vloeit de derde dimensie van

het persoon-zijn voort, namelijk dat de per-

soon deel uitmaakt van de materiële

wereld.19 Op basis van de filosofie van

Martin Buber stelt Louis Janssens dat een

mens slechts mens wordt in zijn of haar

contact met anderen. Janssens beschouwt

een persoon dan ook als wezenlijk op ande-

re personen betrokken, daarom heeft mens-

zijn altijd betrekking op medemens-zijn.20 De

persoon is volgens Janssens niet alleen fun-

Bij mensen met dementie kan het lijken alsof

de persoon volledig ontmenselijkt is, maar het

is en blijft de taak van de pastor om hem of

haar toch te zien en te behandelen als een

persoon.

14 P. VALADIER, De persoon in zijn onwaardigheid, in Concilium 2(2003) 53-60, p. 58. 

15 L. VANLAERE, T. COUCKE & C. GASTMANS, (On)gewenste aanraking. De betekenis van het lichaam in het wasgebeuren bij zorg-

afhankelijke ouderen, in G. VAN EDOM (red), Lichaam en Levensadem. Pastorale zorg voor de hele levende mens. (Leuvense Cahiers

voor Praktische Theologie, 12), Antwerpen, Halewijn, 2010, 189-204, p. 203, n. 20. 

16 L. VANLAERE & C. GASTMANS, Zorg en normativiteit. Een kijk vanuit het Leuvense personalisme, in Bijdragen, International

Journal in Philosophy and Theology 69 (2008) 443-469, p. 452.

17 Ibid.,

18 L. JANSSENS,  Kunstmatige inseminatie,ethische aspecten, in Verpleegkundigen en gemeenschapszorg 35 (1979) 220-244, p. 222.

19 L. JANSSENS,  Kunstmatige inseminatie, p. 222-224.

20 Ibid., p. 224-225.
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damenteel aangewezen op andere personen,

maar ook op een groep. Doordat een per-

soon opgroeit in een specifiek menselijk

geheel wordt zijn persoon-zijn hierdoor van

in het begin beïnvloed en kan de mens ook

niet zonder dit geheel om zijn persoon te

handhaven.21 Deze relationele instelling van

de persoon richt zich volgens Janssens niet

alleen op andere personen en op een

gemeenschap, maar ook op God. Voor

Janssens is er in iedere persoon een open-

heid naar God.22 De persoon is ook een his-

torisch wezen, waarbij zijn of haar ontwik-

keling getekend wordt door de tijd.23 Tot slot

ziet Janssens de persoon als fundamenteel

gelijk aan andere personen, maar tegelijk

ook als uniek. Iedereen deelt in dezelfde

‘condition humaine’ en draagt een waardig-

heid die niet gerealiseerd wordt in verwe-

zenlijkingen, maar die hij of zij reeds bezit

als persoon. Tegelijk is iedere persoon origi-

neel, onvervangbaar en uniek. Iedere 

persoon ontwikkelt zich tot een unieke 

persoonlijkheid met een eigen karakter.24

Deze acht dimensies mogen niet van mekaar

gescheiden worden en kunnen niet los van

mekaar begrepen worden.25

Waar Louis Janssens geen hiërarchische

rangschikking maakt binnen zijn achtledig

mensbeeld, doet zijn leerling Joseph Selling

21 Ibid., p. 225.

22 Ibid.

23 L. JANSSENS,  Kunstmatige inseminatie, p. 225.

24 L. JANSSENS,  Kunstmatige inseminatie, p. 227-228.

25 L. JANSSENS,  Kunstmatige inseminatie, p.421.

26 J. SELLING, The Human Person, in B. HOOSE (ed.), Christian Ethics. An Introduction, Collegeville, MN, The Liturgical Press, 1998,

95-109, p. 98-99.

27 Vertaald naar: “The shared, interpreted experience of the human community through time.” Uit: J. SELLING, The Human Person, p. 96.

28 Vertaald naar: “We stand in relation to reality not merely physically but intellectually, emotionally, socially and spiritually as well”

uit: J. SELLING, The Human Person, p. 97.

29 J. SELLING, Is a Personalist Ethic Necessarily Anthropocentric?, in Ethical Perspectives 6/1(1999) 60-66, p. 61.

Menselijke subjectiviteit ontstaat volgens

Selling niet in een vacuüm, maar in relatie tot

andere personen,  de wereld en het transcen-

dente. Het is maar door deze interactie dat het

subject-zijn van de mens zich ontwikkelt.

dat wel. In reactie op het individualistische

perspectief op de menselijke persoon, dat in

de huidige maatschappij wordt beklem-

toond, legt hij veel meer nadruk op het rela-

tionele karakter van het persoon-zijn.

Hierdoor komt de kern van het persoon-zijn

te liggen bij de relationaliteit.26 Selling komt

hiertoe vanuit een fenomenologisch per-

spectief. Dit perspectief is gebaseerd op de

observatie: “De gedeelde, geïnterpreteerde

ervaring van de menselijke gemeenschap27

doorheen de tijd.” Selling observeert dat de

persoon in relatie tot alles staat en dat dit

de kern uitmaakt van het persoon-zijn. “We

staan in relatie tot de werkelijkheid, niet

alleen fysiek, maar ook intellecteel, emotio-

neel, sociaal als spiritueel”.28 Vanuit deze

sterke klemtoon op relationaliteit gaat hij

het subject-zijn van de persoon in tegen-

stelling tot Louis Janssens pas op de zesde

plaats behandelen.29 Menselijke subjectivi-

teit ontstaat volgens Selling niet in een
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vacuüm, maar in relatie tot andere perso-

nen, de wereld en het transcendente. Het is

maar door deze interactie dat het subject-

zijn van de mens zich ontwikkelt.30

Wat betekent dit personalistische mensbeeld

nu voor de zorg voor mensen met dementie?

Ik baseer mij hiervoor op de visie van Linus

Vanlaere en Chris Gastmans. Als we zorg wil-

len funderen op de Leuvense personalisti-

sche antropologie, dan betekent dit dat de

menselijke persoon in zijn totaliteit rich-

tinggevend is voor de zorg en dat het doel

van zorg het bewaren van de waardigheid

van mensen met dementie is.31 Zoals we

hierboven reeds beschreven gaat het perso-

nalistisch mensbeeld ervan uit dat een per-

soon zichzelf ontdekt in relatie met anderen.

Vanaf zijn of haar geboorte is de persoon

sociaal en hij of zij wordt precies subject in

sociale verbondenheid. Zorg speelt een spe-

cifieke rol binnen die verbondenheid, want

ze richt zich “op de capaciteiten en vermo-

gens van individuen en de ontwikkeling

ervan”.32 Het doel van de zorg volgens

Vanlaere en Gastmans is dan ook persoon-

worden van de ander. Naast dit relationele

aspect speelt ook het lichaam een belangrij-

ke rol in het personalistische mensbeeld.

Mensen zijn een lichaam en bijgevolg ken-

merkt hun bestaan zich door kwetsbaarheid.

Daarom is het persoon-worden van mensen

ook lichamelijk van aard en moet zorg dus in

de eerste plaats gericht zijn op de fysieke

behoeftigheid van mensen. Daarnaast moet

zorg ook gericht zijn op de positieve ontwik-

keling van de persoon en op het scheppen

van een positieve context waarbinnen men-

sen persoon kunnen worden. Met andere

woorden, zorg is meer dan alleen de zorg

voor het gekwetste lichaam. Het gaat om

een totaalpakket, waarbij zorg alle dimen-

sies van de menselijke persoon integreert.

Zorg houdt bijgevolg een positieve zorgrela-

tie in, maar ook zorg voor de relatie met de

sociale omgeving van de patiënt en zorg

voor de relatie met God. Zorg richt zich ook

op het subject-zijn van de mens en op de

ontwikkelingspsychologische fase waarin de

mens zich bevindt. Zorg kan in personalis-

tisch oogpunt ook niet voor iedereen op

dezelfde manier gebeuren, want iedere per-

soon is uniek. Omwille van de tijd-ruimtelij-

ke inbedding van de mens gaat er ook veel

aandacht naar de zorgcontext. Linus Van -

laere en Chris Gastmans definiëren goede

zorg als volgt: “Goede zorg heeft aandacht

voor de eigenheid van en de gecontextuali-

seerde wijze waarop de ontwikkeling van de

capaciteiten en vermogens van degene

waarop ze zich richt verloopt, en dat ze

gevoelig is voor de unieke gelaagdheid,

complexiteit en dynamiek van dit ontwikke-

lingsproces. In deze zin vertrekt zorg van het

appel om op een concrete, verantwoordelij-

ke en betrokken manier gevoelig te zijn voor

het (nood)lot van de ander.”  

Bij dit concept van zorg kunnen we ons de

vraag stellen wat de betekenis is van zorg

voor mensen met dementie. Wat kan zorg

betekenen voor personen bij wie het uitzicht

30 J. SELLING, The Human Person, p.97-98.

31 L. VANLAERE & C. GASTMANS, Zorg en normativiteit, p. 460-461

32 Ibid.,  p. 461.

33 L. VANLAERE & C. GASTMANS, Zorg en normativiteit, p. 461-462.

34 Ibid., p. 462.
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op het ontwikkelen van capaciteiten en ver-

mogens ontbreekt? Deze vraag kan beant-

woord worden vanuit de antropologie van

het Leuvense personalisme waar de persoon

gezien wordt als ‘esprit incarné’: de persoon

is méér dan louter de optelsom van ratione-

le capaciteiten (zoals de capaciteit tot den-

ken) en vermogens (zoals het vermogen tot

verbale communicatie). Ook mensen zonder

zelfbewustzijn – zoals ouderen met demen-

tie – zijn personen en hun ‘persoon-zijn’

blijkt ultiem gelegen in de lichamelijkheid.

Het lichaam participeert immers op funda-

mentele wijze aan het subject-zijn van de

persoon. Het ‘subject-zijn’ van de persoon

manifesteert zich in datgene wat tegelijk

het meest unieke, maar ook in zekere zin het

meest kwetsbare lijkt te zijn aan ons per-

soon-zijn, met name onze lichamelijkheid.35

Het is juist in deze lichamelijke kwetsbaar-

heid dat alle mensen gelijk zijn: iedereen

kan zijn mentale en fysieke gezondheid

kwijtraken.36 Paul Valadier ziet in de kwets-

baarheid van de menselijke persoon het uit-

gangspunt van zorg. Het appel dat uitgaat

van de toestand van onwaardigheid waarin

de  zieke zich bevindt, wekt zorg. Het is ook

juist waar rationele en fysieke vermogens

ontbreken, dat zorg haar oorsprong vindt.37

“Het is ook in de interpersoonlijke omgang

met het gekwetste lichaam dat het lichaam

van de ander meer blijkt te zijn dan ‘louter

lichaam’ – een combinatie van organen,

spierbewegingen, of wat dan ook: het reve-

leert zich als eerbiedwaardig”.38 Daarom is

het doel van de zorg het realiseren van

waardigheid. Waardigheid is niet iets dat

van één kant komt. In het zorgproces wordt

waardigheid gerealiseerd zowel bij de zorg-

verlener als de zorgontvanger.39 “De persoon

eert zichzelf als hij het persoon-zijn van de

ander eert”.40 In zekere zin kunnen we dus

spreken van een symmetrie en wederzijds-

heid in de zorgrelatie. Dit sluit aan bij de

personalistisch idee van de persoon als

even-naaste. Maar wat dan met mensen met

dementie? De personalistische idee van

‘esprit incarné’ zegt juist dat zorg niet lou-

ter rationeel en asymmetrisch gedacht mag

worden. Het gaat in de zorg voor mensen

met dementie over een wezenlijke betrok-

kenheid op de kwetsbaarheid van de ander.

In de zorg moeten we het persoon-zijn van

de ander als ‘esprit incarné’ erkennen. Het

uitgangspunt van de zorg is respect voor de

waardigheid van de ander en het zien van de

ander als persoon. Zorg is dan ook het opne-

men van verantwoordelijkheid voor de

kwetsbare situatie van de ander.41

35 L. VANLAERE, T. COUCKE & C. GASTMANS, (On)gewenste aanraking, p.203, n.20.

36 L. VANLAERE & C. GASTMANS, Zorg en normativiteit, p. 463.

37 P. VALADIER, De persoon in zijn onwaardigheid, p. 57-58.

87 L. VANLAERE & C. GASTMANS, Zorg en normativiteit, p. 463.

39 Ibid.

40 Ibid., p. 464.

41 Ibid.,  p. 464-465.

Het ‘subject-zijn’ van de persoon manifesteert

zich in datgene wat tegelijk het meest unieke,

maar ook in zekere zin het meest kwetsbare

lijkt te zijn aan ons persoon-zijn, met name

onze lichamelijkheid.
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Samenvattend kunnen we stellen dat goede

zorg vanuit personalistisch oogpunt de con-

crete persoon betreft in al zijn of haar

dimensies: lichamelijk, psychisch, sociaal en

spiritueel. Het uitgangspunt van de zorg is

niet de persoon met zijn capaciteiten en

kwaliteiten, maar de gekwetste mens en de

kwetsbare mens. Deze waardigheid manifes-

teert zich in de ontmoeting tussen zorgvra-

gende en zorgverlener. Goede zorg uit zich

in dit oogpunt in respect voor de persoon in

zijn identiteit en privacy en in het respect

voor het lichaam. “Goede zorg is zorg die de

waardigheid van de menselijke persoon in al

zijn dimensies bevordert. Vooral de dimen-

sies van intersubjectiviteit en lichamelijk-

heid treden hierbij op de voorgrond.”42

Wat kan de rol van de pastor zijn in dit zorg-

concept? In eerste instantie zie ik voor 

pastores binnen dit zorgconcept een profe-

tische taak. Doris Nauer ziet de profetisch-

kritische dimensie van pastorale zorg als één

van de drie deeldimensies van pastorale

zorg.43 Profetisch pastoraat betekent in haar

perspectief het opnemen “voor mensen die

zich in concrete, dikwijls materiële afhanke-

lijke noodtoestanden vinden.”44 Profetisch

pastoraat heeft in haar ogen tot doel om

afzonderlijke mensen en gemeenschappen

te bevrijden uit sociale en structurele con-

texten die hen beknotten in hun waardig-

heid.45 Vanuit personalistisch oogpunt wordt

waardigheid gerealiseerd in de zorgrelatie.

Pastores kunnen niet zomaar de andere kant

opkijken wanneer mensen met dementie

niet als persoon worden behandeld, maar als

fossiel van de persoon die ze ooit waren. Een

pastor kan zorgverleners wijzen op de waar-

digheid van mensen met dementie en hoe

die in de zorgrelatie gerealiseerd wordt,

maar deze profetische opdracht kan ook

vorm krijgen in een campagne rond mens-

waardige zorg. Uiteraard is dit een delicate

kwestie. Een pastor is ook afhankelijk van

zorgverleners, die onder andere mensen

naar de pastor doorverwijzen. Het voortdu-

rende aanspreken van zorgverleners op hun

werk kan dan ook contraproductief werken.

Ik denk dan ook dat het productiever kan

zijn om in de manier waarop de pastor

omgaat met mensen met dementie een

andere weg te tonen. Het betekent echter

niet dat er nooit een opmerking mag gege-

ven worden. Humor kan hierbij de scherpe

kantjes wegvijlen. 

Ook een helende aanwezigheid is belangrijk.

Aanrakingen van de pastor mogen niet

instrumenteel zijn, in de zin van ‘als iemand

weent, hoort het zo dat ik mijn arm rond

zijn of haar schouders sla’. Vanuit een

betrokkenheid op de persoon in zijn of haar

kwetsbaarheid kunnen aanrakingen deel

uitmaken van pastorale interventies als

Pastores kunnen niet zomaar de andere kant

opkijken wanneer mensen met dementie

niet als persoon worden behandeld, maar als 

fossiel van de persoon die ze ooit waren.

42 L. VANLAERE & C. GASTMANS, Zorg en normativiteit, p. 468.

43 D. NAUER, Profetisch-kritisch handelen vanuit het perspectief van de pastorale zorg, in A. Dillen, A. LIÉGEOIS & A. VANDENHOECK,

De moed om te spreken en te handelen, Profetisch pastoraat, Halewijn, Antwerpen, 2009, 132-172, p.133.

44 Ibid., p.134.

45 Ibid., p.135.
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troost, bemoediging en steun. In die zin is

het voor Linus Vanlaere, Trees Coucke en

Chris Gastmans perfect denkbaar dat de

pastor een voetbad geeft.46 “Het bewuste

aanraken van de andere kan, tenminste

wanneer het ten dienste staat van de pasto-

rale begeleiding, uiting zijn van erkenning,

een diep ‘begrijpen’ en van respect. Zeker als

het lichaam al erg geschonden is, dikwijls

aangeraakt zonder erkenning, kan zomaar

een hand op de schouder een heel krachtig

signaal zijn.”47 Het is belangrijk om in dit

verband op te merken dat er grenzen zijn

aan lichamelijke aanrakingen. Een pastor

moet leren aanvoelen waar de grens ligt en

deze grens is niet voor iedere persoon het-

zelfde.48

Tot slot heeft de pastor een belangrijke taak

bij het vormen van een inclusieve geloofs-

gemeenschap. Hij of zij moet ervoor zorgen

dat mensen met dementie niet uitgesloten

worden van de geloofsgemeenschap. Het is

zeker niet eenvoudig om met mensen met

dementie gemeenschap te vormen. Talloze

praktijkvoorbeelden getuigen daarvan.

“Onze demente bewoners komen voor zover

mogelijk is mee in de viering met de andere

bewoners, zo worden ze mee opgenomen in

de gemeenschap. Ze zitten wel achteraan in

de kapel zodat ze laatst gehaald worden en

het eerst teruggebracht. Zo zitten ze ook

dicht bij de uitgang voor het geval iemand

onrustig wordt.”49 Ik zou hier niet spreken

van een echt inclusieve gemeenschap.

Mensen met dementie zijn sterk zintuigge-

richt en als ze hen achteraan in de kapel

plaatst, vraag ik me af hoeveel ze van de

liturgie zullen meegemaakt hebben.

Daarnaast worden ze als laatste gebracht en

als eerste weggehaald. Hoe kunnen zij zich

opgenomen weten in de gemeenschap? Tot

slot worden ze ook uit de gemeenschap

weggehaald wanneer ze onrustig zijn. Houdt

een inclusieve gemeenschap niet net in dat

iedereen erbij hoort, ondanks alles? Het is

een hele uitdaging voor de pastor en de

geloofsgemeenschap om met mensen met

dementie een inclusieve gemeenschap te

vormen.50

Intrinsieke waardigheid

Intrinsieke waardigheid is het idee dat de

waardigheid van een mens onlosmakelijk

verbonden is met zijn of haar mens-zijn.

Vanuit christelijk oogpunt wordt dit schep-

pingstheologisch gefundeerd.51 Volgens

Doris Nauer werd de mens door God gescha-

pen als ziel-mens of nefesh. Ze baseert zich

hierbij op het tweede scheppingsverhaal:

“Toen boetseerde de HEER God de mens uit

stof dat Hij van de aarde nam, en Hij blies

hem de levensadem in de neus: zo werd de

In die zin is het voor Linus Vanlaere, Trees

Coucke en Chris Gastmans perfect denkbaar

dat de pastor een voetbad geeft.

47 Ibid.

48 L. VANLAERE, T. COUCKE & C. GASTMANS, (On)gewenste aanraking, p. 202.

49 G. VAN EDOM, Een boog tussen hemel en aarde. Liturgie en mensen met dementie, in Tijdschrift voor Liturgie 91/6(2007)  293-

303, p. 294. 

50 Ibid., p.294-295. 

51 Ibid.
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mens een levend wezen (nefesh).” (Gen 2,7)

Doris Nauer wil terug naar de oorspronkelij-

ke betekenis van nefesh. 

Het Hebreeuwse nefesh werd lange tijd ver-

taald als psyche of ziel en begrepen vanuit

het platonische onderscheid tussen lichaam

en ziel. Plato zag de psyche of ziel als het

onsterfelijk deel van de mens, dat tijdens het

aardse leven gevangen zat in het lichaam.

De ziel maakte in zijn mensbeeld de kern uit

van het menselijke wezen. Hij sprak dan ook

over het lichaam als ‘kerker van de ziel’. De

ziel kon maar onafhankelijk van het lichaam

bestaan, wanneer het lichaam gestorven

was. Omdat de mens maar echt mens kan

zijn zonder binding aan het lichaam en de

bijhorende behoeftes, moesten mensen zich

gedurende hun leven reeds bevrijden van

lichamelijke afhankelijkheid en processen

van lichamelijke reiniging en catharsis te

doorlopen. Dit begrip van psyche drong ook

door binnen het christendom, omdat de

Grieks-sprekende kerkvaders de platonische

visie op de ziel binnenbrachten in hun theo-

logisch systeem. Doris Nauer vindt dat er

een grondige herziening moet gebeuren van

het begrip ziel.52

Het Hebreeuwse begrip van nefesh sluit vol-

gens Nauer elk dualistisch denken tussen

lichaam en ziel uit. De mens wordt nefesh

door een goddelijke interventie: God blaast

de mens levensadem in, waardoor de mens

hele levende ziel wordt. Dit wil zeggen dat

de mens geen ziel heeft, maar een ziel is.

Nefesh kunnen we niet isoleren van de

mens, maar is net datgene dat de mens tot

levende totale mens maakt.53 Of zoals

Weaver het stelt: “nefesh is niet te onder-

scheiden van het lichaam, maar sluit het

lichaam in.”54 In die zin wordt de mens van-

uit christelijk perspectief gezien als een door

God bezield wezen, dat één en onverbreek-

baar is.55

Alle mensen zijn geschapen door God. Het

zijn ziel-mensen die hun bestaan aan God te

danken hebben en daarom moet iedere

mens gezien worden als een uniek meester-

werk, dat door God op een creatieve manier

tot leven zijn geroepen.56 God heeft man en

vrouw naar zijn beeld geschapen en net

omdat God in Adam en Eva alle mensen tot

leven heeft gewekt, bezit iedere mens

intrinsieke waardigheid, die onaantastbaar

is.57 Daarom kan alleen God beslissen over

het levensrecht van mensen. Iedere mens

staat onder zijn persoonlijke bescherming en

bijgevolg heeft geen enkele mens het recht

om over de waardigheid van de medemens

te oordelen. Mensen zijn geschapen naar het

evenbeeld van God, maar moeten leven in

aardse omstandigheden. Het menselijke

52 D. NAUER, Pleidooi voor zielzorg, in Praktische Theologie 32/4(2005) 465-483, p. 468-470.

53 D. NAUER, Katholieke Geestelijke Verzorging. Een pleidooi voor moderne multidimensionale zielzorg, in ‘Daarom mijnheer, noem

ik mij katholiek!”. Het zelfverstaan van de katholiek geestelijk verzorger (Syllabus Landdag Katholieke Sector van de Vereniging

van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen Nederland), Utrecht, 2006, 5-20, p. 10; D. NAUER, Pleidooi voor zielzorg, p. 472.

54 “Nefesh is not separate from the body, but includes the body” uit: G.D. WEAVER, Senile Dementia and a Ressurection Theology,

in Theology Today 42/4(1986) 444-456, p. 446.

55 D. NAUER, Katholieke Geestelijke Verzorging, p. 10. 

56 Ibid. 

57 D. NAUER, Pleidooi voor zielzorg, p. 473.
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leven wordt gekenmerkt door ambivalentie.

Langs de ene kant zijn ze geschapen naar

het beeld van God en nauwelijks minder dan

God. Mensen kunnen zelf leven geven en de

verantwoordelijkheid voor de schepping

opnemen. God schonk hen de vrijheid om

zelfstandig te handelen en verantwoorde-

lijkheid op te nemen. Langs de andere kant

zijn ze de schepper niet. Ze zijn gemaakt van

stof en tot de ‘condition humaine’ behoren

onvolkomenheid, gebrekkigheid, lijden,

fragmentatie, ouderdom en sterven. Het

mens-zijn realiseert zich daarom midden in

het lijden, ondanks het lijden. Het is niet

onze levenstaak om de ‘condition humaine’

te veranderen, maar wel om mekaar te hel-

pen ons met deze toestand te verzoenen.

Bovendien is de mens ook zondig en maakt

hij of zij zich schuldig aan individuele, col-

lectieve en structurele zonden.58

Toch laat God de mensen niet in de steek,

want in christelijk oogpunt zijn we door de

dood en de verrijzenis van Christus meege-

nomen in het verlossingswerk van God.

Daardoor zijn alle mensen principieel verlost

van de gevolgen van zonde en schuld. Dit

betekent echter niet dat de mens hiermee

een vrijgeleide gekregen heeft om zondig te

handelen, maar alle mensen maken door de

incarnatie en opwekking van Jezus deel uit

van de universele heilsgeschiedenis van de

schepping. De mens wordt door God bemind

en in al zijn ambivalentie door Hem geac-

cepteerd.59

De intrinsieke waardigheid van de mens

wordt door het christendom gefundeerd in

het geschapen zijn door God naar Gods

beeld als ziel-mens. In onze cultuur wordt

de mens niet altijd holistisch bekeken. Ik

denk dat het heersende mensbeeld vaak nog

een dualistisch beeld is, waarbij cognitieve

vermogens vaak overgewaardeerd worden.

In die zin worden personen met dementie

soms als minder dan ten volle mens gezien.

Scheppingstheologisch nadenken over wat

mensen waarde geeft, kan ons helpen om de

intrinsieke waardigheid van mensen met

dementie terug te zien.

Het lijden van mensen met

dementie?

Het is mijns inziens zeer belangrijk om de

waardigheid van mensen met dementie te

zien en te onderhouden. Ik denk dat pasto-

res hier een zeer belangrijke taak in hebben,

maar we mogen niet uit het oog verliezen

dat dementie ook gepaard gaat met heel

veel lijden. Pastorale zorg voor mensen met

dementie biedt geen pasklare antwoorden

op het lijden van mensen. In een medele-

vend nabij-zijn vinden mensen reeds heel

wat troost. Aanwezig zijn is voor mij niet

voldoende, het is een eerste stap in de pas-

torale zorg voor mensen met dementie. Dit

kan theologisch gefundeerd worden in een

58 D. NAUER, Katholieke Geestelijke Verzorging, p. 10. 

59 D. NAUER, Katholieke Geestelijke Verzorging, p. 10; D. NAUER, Pleidooi voor zielzorg, p. 473.

Ik denk dat het heersende mensbeeld vaak

nog een dualistisch beeld is, waarbij cognitieve

vermogens vaak overgewaardeerd worden. 

In die zin worden personen met dementie

soms als minder dan ten volle mens gezien. 
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theologie van Stille Zaterdag, zoals die door

Anne Vandenhoeck beschreven wordt. Zij

baseert zich hierbij op een werk van

Suzanne McDonald, die stelt dat het beeld

van Stille Zaterdag kan helpen bij de reflec-

tie op het lijden van mensen met dementie.60

De metafoor van Stille Zaterdag moet in

eerste instantie los gezien worden van

Pasen. Ook al weten gelovigen dat na Stille

Zaterdag Pasen volgt, is het voor een theo-

logische reflectie over mensen met dementie

noodzakelijk om Stille Zaterdag op zichzelf

te beschouwen. Vanuit menselijk standpunt

is het immers niet logisch dat Pasen op Stille

Zaterdag volgde. Pas in tweede instantie

wordt Stille Zaterdag met Pasen verbon-

den.61

Stille Zaterdag zonder de voorkennis van

Pasen is de dag na Jezus’ roemloze dood. Het

is een dag van wanhoop, omdat alle dromen

en verlangens van de leerlingen werden

stukgeslagen. Het is ook een dag van schuld

voor degenen die Jezus op de een of ander

manier in de steek lieten. De evangelisten

schrijven niet veel over deze dag. Johannes

verhaalt hoe de leerlingen bijeen waren in

een gesloten ruimte (Joh 20,19-23) en de

andere evangelisten vertellen over de vrou-

wen bij zijn graf (Mc 16,1-8; Mt 28,1-10 &

Lc 24,1-12). Dit is een herkenbaar beeld voor

al wie reeds iemand verloren heeft. Een ver-

lies doet de wereld stilstaan, er is even niets

meer, een leegte die niet ingevuld raakt.62

Het is tevens een herkenbaar beeld voor al

wie geconfronteerd wordt met mensen met

dementie. Dementie kan net als Stille

Zaterdag gedefinieerd worden als een tijd

van het ‘niet meer’. Mensen met dementie

moeten steeds meer loslaten: ze kunnen zich

‘niet meer’ aankleden, herinneren zich de

namen van hun kleinkinderen ‘niet meer’, …

Het is een onomkeerbaar proces van steeds

meer ‘niet meer’ kunnen. Dikwijls brengt dit

bij familieleden een rouwproces op gang. Dit

wordt anticipatorisch rouwen genoemd:

men rouwt voor een persoon die lichamelijk

nog aanwezig is, maar geestelijk niet meer.

Net zoals de leerlingen moeten mensen met

dementie hun dromen en verlangens losla-

ten. Het is moeilijk om in relatie met deze

mensen te blijven staan en de ziekte lijkt

vaak zinloos. Bij mensen met diepe demen-

tie lijken alle dagen op Stille Zaterdag: ein-

deloze dagen waarin niets gebeurt.

Zorgverleners en familie kunnen zich mak-

kelijk identificeren met de leerlingen op

Stille Zaterdag.63

We kunnen Stille Zaterdag ook bekijken

vanuit het perspectief van de relatie tussen

God en Jezus. “Goede Vrijdag en Stille

Zaterdag tasten de identiteit van God als

Vader en van Jezus als Zoon aan. Jezus

schreeuwt het zich verlaten voelen door

Dementie kan net als Stille Zaterdag 

gedefinieerd worden als een tijd van het

‘niet meer’.

60 S. MCDONALD, Memory’s Tomb: Dementia and a Theology of Holy Saterday, Methodist Homes for the Aged, Derby, 2003.

61 A. VANDENHOECK, Stille zaterdag in de zorg voor mensen met dementie, in Collationes, 39/4(2009) 401-411, p. 406.

62 Ibid., p. 405-406.

63 Ibid., p. 406.
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God uit en omstanders spotten met de zoge-

naamde uniciteit van de relatie tussen God

en Jezus.”64 Jezus die God zijn Vader noemde

werd uitgelachen en bespot door het volk:

zorgt een Vader dan niet voor zijn Zoon?

Ook dit aspect van Stille Zaterdag is herken-

baar bij mensen met dementie. Ze raken hun

identiteit langzaam kwijt en ook hun per-

soonlijke relaties worden verstoord.65

Pas nadat deze aspecten van Stille Zaterdag

belicht werden, kan Stille Zaterdag in het

licht van Pasen bekeken worden. “God laat

de leegte van Stille Zaterdag leeg, maar Hij

is er niet afwezig. Het is veeleer een afwezi-

ge aanwezigheid. God is bezig de leegte te

transformeren. Het wordt stilaan Pasen.”66

Ook hier kunnen pastores die werken met

mensen met dementie aanknopingspunten

vinden. Af en toe vang je nog een glimp van

de identiteit of persoonlijkheid op. Het kan

gebeuren tijdens een viering met mensen

met dementie. Bij het bidden van het Onze

Vader, onze handen verbonden in een kring,

begon Frans, een bewoner met diepe

dementie, heel hard te knijpen in mijn hand.

Toen het gebed gedaan was, weigerde hij

mijn hand los te laten. Of die keer dat Wiske

zeer hard Avé Maria begon mee te zingen.

Of die keer dat de vrouw, die altijd luidop

klaagde over al die sukkelaars en dat zij dat

toch niet  zo was, stilviel bij het brengen van

een kaarsje naar Maria. Dit zijn momenten

van genade, die verwijzen naar wat komen

zal: Pasen als moment van opstanding.

“Pasen is een bewuste keuze van God, een

act van liefde. Vanuit het perspectief van de

leerlingen doet niets in Stille Zaterdag Pasen

vermoeden. Op Stille Zaterdag kan het geen

Pasen zijn. God heeft Stille Zaterdag ook

Stille Zaterdag laten zijn.”67 In de zorg voor

mensen met dementie is het momentane

zeer belangrijk. Pastores staan voor de

belangrijke opdracht om de identiteit en

persoonlijkheid van mensen met dementie

te blijven raken. In de zorg voor mensen met

dementie trachten pastores mee te bouwen

aan het Rijk Gods door de identiteit van de

persoon met dementie levend te houden.68

De metafoor van Stille Zaterdag staat wel

stil bij de ernst van het lijden. Pas nadat er

voldoende stilgestaan is bij het lijden van

mensen met dementie kan er gesproken

worden over God, die als liefdevolle Vader

altijd in relatie blijft staan met zijn kinderen.

Een interessant model in dit opzicht is het

herinneringsmodel zoals Goldsmith het ont-

wikkelde. Hij baseert zich op Jesaja: “Maar

kan een vrouw haar zuigeling vergeten of

Af en toe vang je nog een glimp van de

identiteit of persoonlijkheid op. Het kan

gebeuren tijdens een viering met mensen

met dementie.

64 Ibid., p. 407.

65 Ibid.

66 Ibid.

67 A. VANDENHOECK, Stille zaterdag in de zorg voor mensen met dementie,

68 Ibid., p. 408.
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harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?

Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou

nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift.”

(Jes 49, 15-16). In dit beeld bewaart God de

identiteit van de mens met dementie, zelfs

als de persoon met dementie zichzelf ver-

geet.69

Besluit

Er bestaan drie soorten menselijke waardig-

heid, die onlosmakelijk met elkaar verbon-

den zijn. Pastores die willen zorgen voor de

waardigheid van mensen met dementie

worden uitgedaagd om die waardigheid op

drie vlakken te realiseren. Voor pastores

betekent dit dat ze zich moeten eerst en

vooral moeten inleven in de werelden van

dementie en de pastorale zorg daarop moe-

ten instellen. Daarnaast moeten pastores

mensen met dementie zien als personen in

de personalistische zin van het woord.

Pastores kunnen mensen met dementie heel

concreet nabij zijn in lichamelijke aanrakin-

gen. Vanuit een betrokkenheid op de per-

soon in zijn kwetsbaarheid maken aanrakin-

gen als troost, bemoediging en steun deel

uit van pastorale interventies. In dit verband

heeft de pastor ook een profetische functie

te vervullen, door andere zorgverleners,

maar ook de omgeving van de persoon met

dementie te appelleren om hem of haar als

persoon te behandelen. Pastores kunnen ook

een belangrijke rol spelen in het onderhou-

den en ondersteunen van de relaties, die de

persoon met dementie heeft. Ze kunnen bij-

voorbeeld voor de dichte omgeving van de

mensen met dementie een klankbord zijn

om op die manier de draagkracht van de

omgeving te ondersteunen. Pastores probe-

ren ook de relatie tussen God en mensen

met dementie te ondersteunen, door bij-

voorbeeld te voorzien in aangepaste liturgie.

De pastor heeft ook de taak om een inclu-

sieve geloofsgemeenschap te creëren, waar-

in iedereen welkom is. Tot slot is de pastor

bij uitstek degene die gelooft in de intrinsie-

ke waardigheid van mensen met dementie.

Vanuit het scheppingsgeloof ziet de pastor

de persoon met dementie als ziel-mens

geschapen naar het beeld van God. Vanuit

dit geloof blijft de pastor zichzelf en ander

mensen appelleren om mensen met demen-

tie als waardige personen te behandelen.

Het is op zich belangrijk om de waardigheid

van mensen met dementie te erkennen en te

bewaken, maar daarbij moeten we ons hoe-

den voor een al te positieve voorstelling van

het ziekteproces. Een theologie die vertrekt

vanuit Stille Zaterdag hoedt ons voor een te

snel wegvegen van het lijden en een te ster-

ke klemtoon op de waardigheid van mensen

met dementie.
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