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De gladiolen en de dood

Alleen in voorspoed is er tijd om to tobben. Met de
groei van de voorspoed neemt ook het tobben toe. De
Nederlandse bevolking raakt steeds meer bezorgd
over de eigen gezondheid (momenteel bijna de helft
van de bevolking, tegen nog Been kwarttwintig jaar
geleden) en maakt zich duidelijk nog grotere zorgen
over de kwaliteit van de gezondheidszorg. Zes jaar
geleden vond nog bijna iedereen (vierentachtig pro-
cent) die kwaliteit goed, inmiddels is dat percentage
bijna gehalveerd. Er is vooral veel kritiek op de kwali-
teit van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en
gehandicapten.

Dat verklaart misschien ook de groeiende bezorgd-
heid over de eigen gezondheid. Weliswaar vindt on-
veranderd bijna tachtig procent van de Nederlanders
zichzelf goed gezond, maar hoe lang zal dat nog mo-
gen duren en wie zal er dan - en hoe lang nog - voor
hen moeten zorgen? Dat is het tobben over de gezond-
heid in een bevolking, die bijna de hoogste gerniddel-
de levensverwachting van de wereld heeft, maar tege-
lij-kertijd ook weet dat steeds meer jaren daarvan in
toenemende ongezondheid zullen worden doorge-
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bracht. Aan het eind van de reis wachten de dood en de
gladiolen: we worden sneller ouder dan dat we oud
gezond blijven. We moeten leven met de paradox dat
een gezonde bevolking juist ook veel zieken telt. Het
worden er ook meer naarmate een groter aantal men-
sen, dankzij hun goede gezondheid, steeds ouder zal
worden en naarmate meer gehandicapten en chro-
nisch zieken dankzij een goede gezondheidszorg
steeds langer kunnen blijven leven. In de zieken en
vooral de oudere zieken van nu lijkt de toekomst zicht-
baar to worden van wie nu nog gezond en jong is. Dat
de meeste ouderen toch goed gezond zijn en dat (lang)
blijven, is daarbij nauwelijks een troost, omdat het
perspectief niet bepaald wordt door de lengte van het
traject, maar door het angstige verschiet van ziekte en
verlies van autonomie.

In de anderhalve eeuw dat de zorg voor de volksge-
zondheid en de moderne geneeskunde zich heeft kun-
nen ontwikkelen, is het aantal Nederlanders bijna ver-
vijfvoudigd en is hun gemiddelde levensverwachting
zowat verdubbeld tot weinig minder dan tachtig jaar.
Meer dan een half miljoen mensen bevindt zich al
boven die leeftijd, ruim duizend zijn er ouder dan
honderd jaar - een verdubbeling in nauwelijks tien
jaar tijd. De spectaculaire verhoging van de levensver-
wachting en de groei van het aantal oude en zeer oude
mensen zijn gepaard gegaan met een verandering in
het patroon van ziekte en sterfte. De snelle en meestal
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vroege dood door infectieziekten heeft plaatsgemaakt
voor de late en sluipende dood door chronische ziek-
ten. Weinigen staan erbij stil dat dit betekent dat de
volwassen Nederlander van 185.o de dood toch eerst en
vooral achter zich had, terwijl de Nederlander van nu
de dood alleen als vooruitzicht kent. Sterfte door zwak-
te gebeurt nu niet meer al aan het begin van het leven,
maar pas aan het einde.

Ooit, en in de meeste landen van de wereld nog
steeds, waren immers juist de eerste dagen, maanden
en jaren van het bestaan levensgevaarlijk. De helft of
meer van de kinderen haalde het vijfde levensjaar niet
en nog altijd begint iedere eerste verbetering van de
volksgezondheid met de zorg voor moeder en kind.
Toen Nederland nog net zo plat, nat en arm was als
Bangladesh nu., ging het in de volksgezondheid dan
ook om de strijd tegen de oversterfte van kinderen, Op
de grens van de eenentwintigste eeuw tobben we nu in
voorspoed met de ondersterfte van ouderen, die het
gevolg is van de overwinning van het langzame ster-
ven op de snelle dood. Hygiene en welvaart hebben de
levens van miljoenen kinderen gered, nu is die wel-
vaart nodig om to kunnen voorzien in de zorg voor
oude mensen, chronisch zieken en gehandicapten.
Anders dan de kinderen zijn zij zich meestal - of nog
lang - bewust van hun afhankelijkheid. De gedachte
daaraan drukt hen en is bedrukkend voor wie nog niet
zover is.
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Wat voor het begin van het leven is gelukt, weinig ziek-
te en nog minder sterfte, is voor het einde van het le-
ven alleen al op logische gronden niet mogelijk. Toch
ligt in het streven naar verbetering van de volksge-
zondheid en in de dynamiek van de ontwikkeling van
de geneeskunde de utopie van de perfecte overlevens-
tafel verborgen: honderd procent van de mensen blijft
honderd jaar leven en sterft dan zo plotseling als ze
geboren zijn. Het is het `Ayer's Rock'-model van het
leven en de dood: uit de demografische vlakte rijst
plotseling - als Ayer's Rock in het midden van, de
Australische woestijn - het massief van de volkomen
gezondheid en de volmaakte overlevenskans op. Voor
ziekte is in dat model geen plaats, voor sterven onver-
mijdelijk wel. Bij afwezigheid van het perspectief van
de tenhemelopneming, een nooit helemaal vergeten
utopische fantasie, blijft aan het einde van de levens-
tijd alleen nog de tegenovergestelde beweging over: de
sprong van de rots, de vrijwillig gekozen en moedwil-
lig gezochte eigen beeindiging van het leven. De dood
van de lemmingen wordt dan het nieuwe grote levens-
verhaal.

De werkelijkheid heeft ons voorlopig nog een ander
model opgelegd, dat van het leven dat als een `nacht-
kaars' uitgaat,. De kubus van de overlevenstafel blijkt
in werkelijkheid nog een curve to zijn, die na het vijf-
tigste levensjaar vervaarlijk begint to hellen om bij het
honderdste jaar zijn zanderige voet to vinden. De
curve voor alleen de gezonde levensverwachting ligt
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nog weer ruim onder de overlevenscurve en heeft ook
een ongunstigere helling. Dat is wat ons ook het meest
ongerust maakt: de kans op een nog lang leven met
toenemende klachten en afnemende krachten. Het is
niet de dood zelf die zo wordt gevreesd, maar de lange
afdaling ernaartoe over een pad van pijn. Het is de weg
van de ongezonde levensverwachting, van de chroni-
sche ziekten en de handicaps, van een geleidelijk ver-
lies van de eigen zelfstandigheid en een vaak nogal
abrupte toename van afhankelijkheid van anderen,
van hun zorg, aandacht en tijd. Tegenspoed is to moe-
ten tobben over de tijd en de beschikbaarheid van
anderen, voor wie door het verval van de eigen krach-
ten in wederkerigheid geen tegenprestatie meer gele-
verd kan worden.

Waar het leven niet op tijd wil ophouden, komt echter
toch weer de vraag op naar de mogelijkheid om op to
houden met leven. De keuze daarvoor is al niet meer
uitzonderlijk als het gaat om medische interventies in
de strikte zin van het woord, maar de vraag is of men-
sen die afzien van verdere pogingen tot cure ook zullen
willen afzien van het aanbod aan care. Ik denk het wel,
al houdt het beeld van de lemming, dat ik hier heb
opgeroepen, voorlopig toch iets onrustbarends. Ver-
moedelijk heeft dat vooral to maken met het dwingen-
de, collectieve en ook redeloze karakter van wat be-
kendstaat als de lemmingendood. De gepredetermi-
neerde sprong naar beneden past misschien nog wel
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bij het statistische beeld van de perfecte overlevensta-
fel, maar uiteraard niet bij de ontspruitende norm op
het recht tot het, nemen van een individuele beslissing
over het eigen voortbestaan. Uit het lemmingenver-
haal moet ook niet worden gelezen dat rnensen niet
ouder zouden mogen worden dan honderd jaar of op
welk ander moment van hun leven dan ook ertoe aan-
gezet zouden kunnen worden een einde to maken aan
hun eigen leven. Het gaat met andere woorden niet
om de dood van de lemmingen als het nieuwe grote
verhaal van het leven i berhaupt, maar om het kleine
verhaal van de lemmingendood als symbool van indi-
viduele vrijheid.

In hoeverre tegenover de ongerustheid over een toe-
komst in grote afhankelijkheid plaats is voor de
onrustbarendheid van het alternatief in de vorm van
een beslissing tot de eigen dood, wordt nu het best
zichtbaar in de euthanasiediscussie. Het verlies van de
autonomie is de winst van de euthanasie. In de discus-
sie daarover worden de grenzen tussen onrustbarend
en rustbrengend al voortdurend verschoven, waarbij
de eigen wil van de betrokkene steeds beter lijkt op to
wegen tegen pogingen de objectieve druk van de
omstandigheden to meten. Een andere oplossing is er
- bij gebrek aan voor iedereen geldige grote verhalen -
ook niet. In een samenleving waarin het streven naar
en het behoud van de autonomie van de individuele
persoon bij uitstek bepalend zijn geworden in het ont-
werp van het eigen levensplan, kan zelfontplooiing in
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principe ook de vorm van zelfuitsluiting aannemen.

Het duidelijk groeiende verlangen greep to krijgen op
de dood en het sterven is het onverrriijdelijke gevolg
van het beperkte vermogen greep to houden op leven
en ziekte. Op het eerste gezicht lijkt dat moeilijk in
overeenstemming to brengen .met de algemene bele-
ving in de Nederlandse samenleving van gezondheid
als de belangrijkste waarde in het leven. Ook in zijn
consequenties lijkt dat immers de ontkenning van de
dood of minstens een taboe op het sterven in to hou-
den. Het leven ontleent zijn zin voor velen niet meer
aan het perspectief van een hoger en beter leven na de
dood.. Daarmee zou toch ook juist het einde van het
leven het meest gevreesde ogenblik moeten zijn, want
daarna wacht er niets. Waar gezondheid de belangrijk-
ste waarde is, kan aan. de dood en het sterven toch
geen betekenis in positieve zin meer worden toege-
kend?

Zo lijkt het, maar zo is het niet en dat wordt steeds
duidelijker. Juist wanneer gezondheid de belangrijk-
ste waarde in het leven is, is het logisch - en ook psy-
chologisch aanvaardbaar - dat de tijd van het lichaam
voorbij is, wanneer het leven de gezondheid (en dus
ook de persoonlijke autonomie) niet meer kan dienen.
Het lichaam heeft zijn taak vervuld en kan opgegeven
worden; juist ook met de bedoeling to voorkomen dat
de waarde van de persoon die belichaamd is, door
ziekte (dementie bijvoorbeeld) in diskrediet wordt ge-
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bracht. Waar de voortgang van de wetenschap het voor
het lichaam zelf moeilijk maakt het leven los to laten,
kan het leven, de persoon dus, er zelf voor kiezen het
lichaam to (ver)laten.

Dat valt natuurlijk niet gemakkelijk. De meeste
mensen kiezen ook in de meest barre omstandighe-
den toch voor het leven en dat zal ook zo blijven. De
sprong van de rots is een hardere keuze dan de onze-
kerheid van een lange en moeilijke afdaling. Toch zul-
len steeds vaker de voor- en nadelen van simpelweg
verdergaan tegen elkaar afgewogen moeten worden.
Soms omdat de medisch-technische ontwikkelingen
daar zelf om vragen, vaker juist omdat er medisch-
technisch gezien geen andere antwoorden meer zijn
dan die laatste ingreep op verzoek.

Onze lange levensverwachting, met de dood nog uit-
sluitend in uitgestelde vorm voor ons en niet meer als
vooreerst overwonnen achter ons liggend, is mede to
danken aan meer kennis over wat goed en slecht is
voor onze gezondheid. Die kennis is praktisch gewor-
den - en gebleken - in de vorm van interventies bij
ziekte, zorg voor zieken en leefregels voor gezonden.
De groeiende maakbaarheid van gezondheid en de
toenemende behandelbaarheid van ziekten zijn nood-
zakelijke voorwaarden geweest om gezondheid to
kunnen laten uitgroeien tot de waarde die zestig pro-
cent van de bevolking de belangrijkste in het leven
vindt. .
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Gezondheid was altijd al waardevol, maar als een to
bewaken `schat' voor wie de tijd - en dus het geld -
had om zich om zijn gezondheid to bekommeren.
Matigheid en zelfbeheersing waren de waarden waar
gezondheid van afhankelijk werd gemaakt. Voor de
meeste mensen was gezondheid echter toch vooral het
fysieke kapitaal dat in de strijd om het levensonder-
houd langzaam uitgeput raakte. Gezondheid was voor
hen bij uitstek een middel van bestaan in dienst van
het leven zelf. In Bangladesh is dat nog steeds zo,
maar in Nederland hoeft gezondheid niet meer in
dienst van het leven to staan. Dat heeft het mogelijk
gemaakt dat geleidelijk aan het leven in dienst van de
gezondheid gekomen is. Van middel is gezondheid
een doel geworden, van instrument om to bestaan tot
een fundament van het bestaan, van een schat tot een
waarde.

De belangrijkste waarde zelfs, omdat in gezondheid
een groot verhaal verborgen zit, dat tegelijkertijd ook
het kleine verhaal van ieder individu afzonderlijk kan
zijn. Moderne en pluriforme samenlevingen moeten
het stellen zonder door iedereen gedeelde en iedereen
verbindende zingevingssystemen, die alles overkoepe-
len. Voor het `grootste' verhaal is geen publiek meer,
grote verhalen hebben het moeilijk gekregen en in het
kleine individuele verhaal klinkt toch altijd het verlan-
gen naar het algemene en gemeenschappelijke door.
Gezondheid als waarde is een antwoord op dat verlan-
gen. Gezondheid is als waarde in hoge mate een ethi-
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sche en morele categorie geworden, die helpt om keu-
zes to maken en zowel eigen als andermans gedrag to
beoordelen op een wijze die ook door de ander inge-
voeld en gedeeld kan worden. Het begrip `gezond' is
een verbinding met `goed' aangegaan, zoals het ook
een verbinding met `mooi' en vooral ook met `waar' is
aangegaan. Gezondheid is zo ook een esthetische cate-
gorie geworden en heeft daarmee tevens een warenka-
rakter verkregen. Wat gezond is of er zo uitziet, is ook
`mooi'. Het waarheidskarakter van gezondheid wordt
bepaald door de wetenschappelijke basis van onze ver-
anderlijke en veranderende opvattingen over wat ge-
zond is.

Het samengaan van `waar, waarde en waarheid' op
een van de belangrijkste gebieden van het levee - het
leven zelf namelijk - maakt gezondheid op individu-
eel en op maatschappelijk niveau tot een interpretatie-
kader dat bindt, verbindt en bindend is. Over gezond-
heid kan met gezag gesproken worden en aan gezond-
heid kan met deskundigheid gewerkt worden. Van
een to bewaken schat of een to verbruiken kapitaal
wordt gezondheid zo een to bewerken waarde en een
bron van zorg. Daarom zijn we er ieder apart en allen
gezamenlijk zo mee bezig.
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