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Definities



Definities

Waarde?

Norm? 

Voorbeeld: maximumsnelheid

- Norm: maximumsnelheid als een 
norm waaraan je je moet houden

- Waarde recht doen aan het milieu en 
de veiligheid



Onderscheidingen 

Onderscheidingen:
• Subjectief – objectief

• Is het niet allebei? (het fantastische groen van het 
weiland)

• Er zijn allerlei soorten waarden:
• Economisch
• Juridisch 
• Esthetisch
• Moreel



Waarden in relatie tot de ggz? 

Waarden tonen zich in het handelen en in relaties

Voorbeeld:

- de waarde van de zorgrelatie

- de waarde van het zorgen zelf

- de waarde van het zorg ontvangen



Persoonlijke noot



Waar gaat het om? 

Het draait meer om de persoon in de ziekte, dan om de ziekte in de persoon



Hippocrates 
(ca. 460-370 voor Christus)





Dat betekent…

Contact



Dat betekent…

Verwondering



Vreemd? Gek?

Gevaarlijk?  Immoreel? 



Dat betekent…

Belang van wetenschap 
(normalisering)



Dat betekent…

Antwoorden vinden op de 

angst



Waar gaat het om? 

Het draait meer om de persoon in de ziekte, dan om de ziekte in de 
persoon. Dat betekent: 

• Contact

• Verwondering

Omgaan met de neiging van mensen om afstand te houden van de 
geesteszieke (vreemd, gek, gevaarlijk, immoreel) 

• Belang van wetenschap: normalisering

• Maar ook: antwoorden vinden op de angst; samen! 
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Knelpunten

Overbelasting, onverschilligheid, 

cynisme
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Knelpunten

Overbelasting, onverschilligheid, cynisme

Organisatie van de zorg 
• Compartimentalisatie

• Administratieve druk 

Veranderende maatschappij
• Individualisering en afnemende sociale 

cohesie

• Wegvallen van traditionele bronnen van 
zingeving



Onvermijdelijk? 

Ja, want inherent onderdeel van proces van 
modernisering
• Rationalisatie van arbeidsproces

• Specialisatie: zicht op het grotere geheel verdwijnt; 
verkokering van werkprocessen

• Vervreemding (afstand tussen wat je doet en het 
resultaat neemt toe) 

Ingenieur model van professionalisme
• behandelrelatie wordt instrumenteel gedacht

(‘compliance’)



Onvermijdelijk: nee!

Want: 

• waarden intrinsiek aan professionele 
praktijken

• Waardenconflicten zijn van alle tijden 

En: 

• Er zijn al allerlei tegenbewegingen



Geschiedenis van het 
professionaliteitsbegrip 



1e fase: opbouw en uitbouw (1920-1970)

Max Weber: arbeidsdeling; rationalisering van arbeidsproces 

Talcott Parsons: 
• Sociaal contract 
• Privileges voor expert
• In ruil voor belangenbehartiging

Professies behoren tot het maatschappelijke middenveld: ze 
brengen waarden tot expressie die je als overheid of als 
individu niet zo goed hoog kan houden, bijv.

• Vertrouwen
• Vangnet van zorgvoorzieningen
• Standaarden van excellentie



2e fase – kritiek op professies (1970 – 1995)

Vertrouwenscrisis door 
egoïsme, paternalisme 

Antipsychiatrie; 
deprofessionalisering; 
romantische inslag



3e fase – herwaardering (1995 - …) 

Herwaardering is reactie op 
marktwerking en bureaucratisering

Maar wel met transformatie van de 
professies 

En: meer aandacht voor niet-politieke 
vorm van belangenbehartiging 
(ervaringsdeskundige bijv.) 



Conclusie

De rol van de professional wordt niet alleen gelegitimeerd door kennis 
en kunde, maar ook door het bestaan van een sociaal contract 
(waarden-transactie) 

De crisis in de geneeskunde en in de ggz duidt er op dat er tav deze 
waarden wat mis is gegaan 

Wat nodig is, is herstel van vertrouwen 



De huidige discussie

• Economisch: kostenbeheersing 
• Marktwerking – uitholling intrinsieke waarde van de zorg (weldoen)
• Taakherschikking – wat is je identiteit als verpleegkundige of arts

• Juridisch: WGBO; BOPZ WVG
• Maatschappelijke druk om veiligheid – primaire taak van de geneeskunde onder druk

• Institutioneel/organisatorisch:
• Herverkaveling (basis – specialistisch) 
• Tegengaan van verkokering: 

• Kleinschaligheid 
• Meer nadruk op generalisme
• Naar de samenleving toe 



Context van de huidige discussie

• Economisch: kostenbeheersing 
• Marktwerking – uitholling intrinsieke waarde van de zorg (weldoen)
• Taakherschikking – wat is je identiteit als verpleegkundige of arts

• Juridisch: WGBO; BOPZ WVG
• Maatschappelijke druk om veiligheid – primaire taak van de geneeskunde onder druk

• Institutioneel/organisatorisch:
• Herverkaveling (basis – specialistisch) 
• Tegengaan van verkokering: 

• Kleinschaligheid 
• Meer nadruk op generalisme
• Naar de samenleving toe 

Maar is dit een voldoende fundamentele 
oplossing voor het probleem van het 
professionalisme zelf (verkokering door 
specialisatie; eenzijdige nadruk op het 
instrumentele)?  



Psychiatrie als normatieve praktijk 



Normatieve praktijk? 

Vergelijk met een huis:

- Fundament: kennis en kunde

- Kamers, gangen: condities

- Met een dak er op wordt het geschikt om er 
in te wonen (bestemming)

Maar het zijn de bewoners die van het huis 
een thuis maken (richting, ziel, ethos) 
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Ethos

Waarden
Constitutieve principes en regels

Kwalificerende regels: ethisch (weldoen)

Condities bepalende regels juridisch (rechtvaardige 

verdeling) 

economisch 

sociaal/institutioneel

Funderende principes en regels: vaardigheden

wetenschappelijke kennis

technologie

Regulatieve dimensie; 

richting
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Psychiatrie als normatieve praktijk

H. Jochemsen & G. Glas (1997), Verantwoord medisch handelen. Amsterdam: Buijten en Schipperheijn



Wat betekent dit? 

Geen deeloplossingen, maar proberen evenwichtig recht te doen aan alle aspecten 
in hun onderlinge samenhang (simultane normrealisatie)

Belang van persoonlijke ontwikkeling (deugden, waarden georiënteerd)

Legitimatie niet louter zoeken in wetenschap en techniek

36



Wat betekent dit? 

M.b.t. waarden in relatie tot de psychiatrie: 
• We hoeven waarden niet ver te zoeken, want ‘zitten er altijd al in’

• de (morele) bestemming van de psychiatrie laat zich niet ontkennen
• de onontwijkbaarheid van andere normatieve dimensies (economisch, juridisch, sociaal) 

evenmin

M.b.t. de identiteit van de professional?
• Het huis heeft echte mensen nodig, geen functionarissen (je bent meer dan 

een bundel competenties) 
• Competenties worden gevoed door persoonlijke waarden èn door het ethos 

van de professie
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Besluit 



Waarde(n)vol werken in de ggz 

Overbelasting, onverschilligheid, cynisme: signaleer waardenconflicten en ga het 
gesprek/gevecht er over aan
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• Individualisering en afnemende sociale cohesie
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Samengevat

Waarden zijn de kern

Het gaat niet alleen om competentie, maar ook om ontmoeting

Neem je verantwoordelijkheid! 



Dank voor uw aandacht

Contact:
g.glas@dimencegroep.nl


