
 
 
In de afgelopen periode heeft de bestrijding van het Coronavirus vooral in het licht gestaan 
van de wens om de besmettingsgraad, het aantal doden en de druk op de zorg zo laag als 
mogelijk te houden. Deze keuze bracht met zich mee dat belangrijke waarden in de 
samenleving tijdelijk terzijde werden geschoven: er werden maatregelen genomen die 
leidden tot een ernstige inperking van vrijheid van burgers, tot een ernstige inperking van 
kwaliteit van leven en een vergroting van eenzaamheid. De beide laatste maatregelen staan 
haaks op de waarden die uitgangspunt zijn van twee programma’s van VWS waar ook 
geestelijk verzorgers een bijdrage aan leveren: palliatieve zorg en het programma Een tegen 
eenzaamheid.  
 
Op het punt waar we nu in de bestrijding van COVID-19 zijn aanbeland signaleert de VGVZ 
een spanningsvolle verhouding tussen de medische benadering die in de afgelopen weken 
leidend is geweest en waarden die recht doen aan humaniteit. Geestelijk verzorgers 
signaleren dat juist nu in tijden van een pandemie kwaliteit van leven tussen haakjes is gezet 
(en terecht, daarover verschillen we niet van mening) er nog nooit zoveel aandacht voor 
kwaliteit van leven en zingeving is geweest bij burgers en volksvertegenwoordigers.  
 
Voor ons dient het gesprek daarom te gaan over de vraag voor hoelang het gerechtvaardigd 
is om waarden als vrijheid van de burger en kwaliteit van leven ondergeschikt te houden aan 
de bestrijding van COVID-19. Dat is een complexe, niet eenvoudig te beantwoorden vraag. 
Maar dit morele debat dient wel gevoerd te worden om goede beslissingen te kunnen nemen 
in de gefaseerde en gecontroleerde aanpassing van de bezoekregeling van verpleeghuizen 
en instellingen voor mensen met een beperking. Deze bezoekregeling maakt deel uit van 
een gefaseerde en gecontroleerde beweging naar de samenleving waarin vrijheid en 
kwaliteit van leven dragende waarden zijn. Daarbij dient naast de heroiek oog te zijn voor de 
tragiek die deze pandemie voor nu en voor nog langere tijd inhoudt. Tot die tragiek behoort 
de eenzaamheid en het isolement waar bewoners van deze instellingen in terecht gekomen 
zijn, maar ook het veelal onbeschermd of onderbeschermd zorgverlenen aan deze 
bewoners. 
 
Is het nog langer gerechtvaardigd om de lijdensdruk van kwetsbare mensen – er is met 
name over ouderen met dementie gesproken- voort te laten duren? Contact met verwanten 
is een eerste levensbehoefte. Wil je een menselijke maat aanhouden, dan zal een zeker 
besmettingsrisico genomen moeten worden. Opschorten van contact nadert het punt dat het 
verlies groter is dan de winst. Een gefaseerde en gecontroleerde aanpassing van de 
bezoekregeling mag niet louter door epidemiologische criteria geleid worden. Gelet op de 
wijze waarop in beide voorstellen ‘zachte’ waarden (de eerder genoemde vrijheid, kwaliteit 
van leven, Een tegen eenzaamheid, maar ook een waarde als kwetsbaarheid) niet 
voldoende en krachtig uit de verf komen onderstreept voor de VGVZ de wens en de 
noodzaak van een denktank naast en tegenover het OMT dat ook oog heeft voor morele 
waarden in de samenleving. Een advies- en klankbordgroep als deze is daar een eerste 
aanzet toe.  
 
We ondersteunen de wens van gecontroleerde pilots met een beperkt aantal vaste 
bezoekers per bewoner. Het is spanningsvol voor mantelzorgers en niet besmette bewoners 
op een besmette afdeling: willen we dat verbieden, reguleren met beschermende middelen, 



 
of aan de vrijheid van de naaste overlaten. De kans dat de niet besmette bewoner wel 
besmet raakt is vrij groot; zijn we in staat om de bezoeker en de samenleving waarin deze 
terugkeert voldoende te beschermen? 
 
Daarnaast vinden we het belangrijk om na te denken over het effect van de maatregelen op 
het overlijden van een coronapatient en diens naasten. We hebben meerdere signalen 
ontvangen over de ontluistering van het overlijden: er was meer dan regelmatig niemand bij 
de stervende dan slechts een (anonieme, beschermend geklede) verpleegkundige, geen of 
zeer gemankeerd afscheid van de stervende en ook het afscheid nemen van een overledene 
op provisorische plekken, waar soms het parkeerterrein bij het verpleeghuis nog de meest 
eenvoudige leek. Dat zijn onwerkelijke scenario’s die leed toevoegen aan het primaire leed 
van verlies van een dierbare. Existentiele eenzaamheid in het levenseinde, het niet of zeer 
gemankeerd kunnen spreken met geliefden over angst voor de dood (existentieel en/of 
coronagerelateerd) mag niet de prijs zijn die we betalen voor het voortduren van 
beschermende maatregelen. Met name de naasten van 20-40 jaar, die -vanwege hun 
levensfase- in de regel minder gewend met dergelijke thema’s om te gaan, mogen niet 
degenen zijn die in de komende jaren de grootste prijs te betalen van existentiele schade en 
gemankeerde rouwprocessen.  
 
De aanvullende mail van Jan Hamers om niet te kiezen voor een parallel traject maar dat het 
door VWS vastgestelde/voorgestelde voorstel voor verruiming wetenschappelijk wordt 
gemonitord voorkomt dat we gehinderd worden door een route die toetsing nodig heeft en 
het onderzoek of dat een METC of CCMO moet zijn. 
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