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Laat het bezoekverbod
in de ouderenzorg los
Het bezoekverbod in de ouderenzorg moet kwetsbare ouderen
beschermen maar schiet zijn doel voorbij. Het tast de kwaliteit van
leven én de kwaliteit van sterven aan.
Hans van Dartel
OPINIE

H

et doel van het bezoekverbod in de ouderenzorg is het beperken van
de besmettingen en het
beschermen van ouderen en kwetsbare medeburgers. Van
meet af aan was dat een ankerpunt
van het overheidsbeleid dat met regelmaat is bekrachtigd: het was zaak
een muur op te trekken rond kwetsbare ouderen. Al met al een inzichtelijke maatregel die ook vanuit het
recht kon worden verdedigd. Zo stelt
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) weliswaar
dat mensen recht hebben op een gezinsleven en het onderhouden van
familiebanden, maar dat dat recht ingeperkt mag worden door zwaarwegender belangen zoals de bescherming van de gezondheid.
Maar de muur die men op wilde
trekken rond oude mensen is ernstige leemtes gaan vertonen. Het doel
van het bezoekverbod wordt steeds
minder gehaald. Men kan betwijfelen
of dat anders gaat worden. Dat heeft
meerdere oorzaken: zo maken omstandigheden in de ouderenzorg dat
als het virus eenmaal binnen is, het
vaak simpelweg zijn gang kan gaan.
De situatie in verpleeghuizen lijkt op
die van gezinnen: als iemand corona
heeft, is het nagenoeg zeker dat
iedereen het krijgt.

Onvoldoende
Het cruciale punt in de verspreiding
van het virus betreft het binnenkomen ervan. Hoe vervelend ook, de
meest waarschijnlijke bron van besmetting in de ouderenzorg zijn de
zorgverleners. Dat kun je die zorgverleners niet kwalijk nemen. Veel
meer is en was het een kwestie van
tekortschietend overheidsbeleid. De
omstandigheden 1. dat zorgverleners
in onvoldoende mate (hebben) kunnen beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen – niet alleen
om zichzelf te beschermen, maar
omgekeerd ook de bewoners – 2. dat
er onvoldoende testen beschikbaar
waren om bij verdenking in te zetten,
en 3. de omstandigheid dat overdracht van het virus al plaats kan vinden voordat er duidelijke klachten
optreden, hebben hier duidelijk hun
tol geëist. Met als resultaat dat het
virus in een groot aantal verpleeghuizen om zich heen greep en daarmee het belangrijkste doel van het
bezoekverbod – de bescherming van
kwetsbare ouderen – heeft ondermijnd.
Daarmee is de legitimiteit ervan zo

ernstig geschaad dat het niet langer
redelijk is om het te handhaven.
Aanpassingen zijn noodzakelijk. Zeker als men kijkt naar andere zorgwaarden die onder druk van het bezoekverbod enorm zijn verwaarloosd. Die waarden hebben te maken
met zorgbehoeften van de mensen
om wie het gaat: gezondheid, vooral
gezien als behoud van het leven, legt
het voor veel ouderen in verpleeghuizen af tegen andere waarden in de
sfeer van het leven samen delen: zinvolle ontmoetingen in de nabijheid
van familie en vrienden, die jouw geschiedenis bevestigen als vader of
moeder, grootvader, grootmoeder,
als mens.

Aanslag
In plaats van het naakte overleven
komen voor ouderen die al een heel
leven achter de rug hebben, dikwijls
andere dimensies voorop te staan: dimensies die in de zorgtaal van professionals worden aangeduid als ‘kwaliteit van leven’. Maar dat is een veel te
armoedige term voor de belevingen
en de waarden waar het om te doen
is. Ethici en filosofen spreken over de
grote betekenis van familiale banden:
mensen leven in verbondenheid en
kunnen pas door die verbondenheid
hun individualiteit beleven. Goed leven is zo bekeken altijd samenleven
in relaties. Als dat samenleven wordt
aangetast, doet dat afbreuk aan het

persoon zijn van zowel de bewoners
als de familieleden die buiten moeten blijven. Een samenleving die het
familieleden onmogelijk maakt om
hun partner of ouders te ontmoeten
en iets van zorg aan hen te betonen,
doet daarom een grove aanslag op
hun mogelijkheid om tot uiting te
brengen dat ze om de ander geven.
En tast zo hun persoon aan.
Het gaat overigens niet alleen om
de kwaliteit van leven, maar ook om
de kwaliteit van sterven. Alle getuigenissen uit de verpleeghuiszorg
maar ook de ziekenhuizen maken
duidelijk dat we alleen sterven onacceptabel vinden. Blijkbaar gaan we,
als het om de laatste fase van het leven gaat, van het principe uit dat een
mens niet alleen mag worden gelaten. Veel zorgverleners beleven dat
principe als een grond waar ze niet
doorheen willen zakken. De enige
uitzondering die ze tolereren is als ze
er echt van overtuigd zijn dat met dat
eenzaam (laten) sterven, anderen
worden gered. Is zo’n contrastervaring nog wel gegeven in de ziekenhuiszorg, in de ouderenzorg ligt dat
echt anders. Maar zelfs in de ziekenhuiscontext begint de confrontatie
met mensen die alleen sterven te
knellen en wordt de nabijheid van
verwanten steeds belangrijker gevonden. In de zorg blijken compassie,
empathie en presentie belangrijke
waarden: zelfs als je niet veel meer

▲ In huize Heelwijk in
Heesch kunnen familieleden hun ouders
een bezoek brengen
in een partytent met
glas ertussen. FOTO JEROEN APPELS/VAN ASSENDELFT

kunt doen, is het er zijn voor die ander zo belangrijk. Voor zorgverleners
én familie. Als dergelijke waarden te
lang in het gedrang komen, zowel in
de stervensfase als daarbuiten, wordt
dat een bron van stress en ellende.
Voor alle betrokkenen.

Gewicht

Andere
zorgwaarden
worden onder
druk van het
bezoekverbod
verwaarloosd

Het wordt daarom tijd om het bezoekverbod los te laten, zonder alle
beperkingen terzijde te willen schuiven. Er wordt een intelligente manier
van afschalen gevraagd. Lokaal ingevuld. Meer rekening houdend met de
noden van direct betrokkenen – van
bewoners, familieleden, zorgverleners – maar ook met de volksgezondheid. Dat blijft een punt van aandacht. Maar dat belang dient niet langer zo massief voorop te staan als ook
nu weer wordt geëist. Immers, het
doel van het verbod wordt niet langer
bereikt. Daarmee vervalt de legitimiteit. Aan andere doelen en waarden
dan gezondheid dient in de zorg
meer gewicht te worden toegekend.
Om zo te voorkomen dat zij haar ziel
verliest.
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