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Medische praktijk en broosheid !

De broosheid  heet in de medische praktijk “zwak-
heid”, “gebrek”, “stoornis” van het organisme als
geheel, van een orgaan in het bijzonder, van een weef-
sel, of van een of meerdere functies eigen aan elk deel
of/en het geheel van de menselijke persoon. Welnu,
deze broosheid is inherent aan het levend wezen (1).
Ze is inherent aan het levensproces. Ze is op zich
onvermijdelijk verbonden aan het leven van de men-
selijke persoon, vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood.

Aanziet men een pasgeborene, een kind, een ado-
lescent niet even broos als een ouderling?

We komen op de wereld met het etiket: “broos”!
En indien we een respectabele leeftijd bereiken, zal
onze graad van afhankelijkheid getoetst worden aan
een telraam, een echte graadmeter van onze prestaties
(2, 3)

De arts komt in aanraking met de broosheid, of ze
van somatische, psychologische of morele aard is, via
verschillende wegen:

Het gaat om een natuurlijk en normaal groeipro-
ces, bij de pasgeborene, het kind, de adolescent, de
zwangere vrouw, de vermoeide persoon of een ouder-
ling.

Het gaat echter ook om abnormale en patholo-
gische ontwikkelingsprocessen, inherent aan het
leven  en tot uiting komend in een afwijking, een
ziekte, een trauma, de dood, voor wat betreft de
lichamelijke kant van de  menselijke persoon, maar
ook om de fysische aantasting van de persoon, de
handicap, het lijden, voor wat betreft de functie, het
psychisme, het gevoelsleven, het relationele, het gees-
telijke. Dit laatste voor wat betreft  de aantasting van
ons geweten, onze gedachten, onze inwendige
gemoedsrust en andere intieme, geheime en knagende
pijnervaring.

De morele broosheid  is nauw verbonden met de
lichamelijk-spirituele natuur van de het menselijk
wezen. We dienen ze te onderscheiden van  de eindig-
heid van de somatische en psychosomatische natuur,

die nauw verbonden is met het stoffelijke. Deze
morele broosheid is ook de drijfveer van onze vrij-
heid tegenover het goede en het kwade (4).
Hoeveel zieken en/of gehandicapten kennen wij
niet die een grote morele weerstand vertonen 
tegenover de aftakeling van het lichaam?

Een toename van de broosheid?

Onze mentale en fysieke toestand is aanzienlijk
beter, op gelijke leeftijd, dan ze in de XVIe eeuw
was. We hebben het gevoel dat we relatief minder
oud zijn dan voorheen.  De volwassenheid begint
later. Vroeger was een vrouw al oud op de leeftijd
van dertig jaar. Vandaag de dag overweegt ze pas
dan om in het huwelijk te treden. De periode van
opruststelling is aanzienlijk langer geworden. Dit
neemt niet weg dat het begin van de aftakeling van
ons lichaam niet later optreedt. De kampioenen in
de sporttakken die de zwaarste inspanningen vra-
gen nemen hun retraite op vijfentwintig jaar. De
meest geschikte leeftijd van de hersenen voor wis-
kundige prestaties ligt rond dertig tot vijfendertig
jaar. De Field medaille, het equivalent van de
Nobelprijs voor Wiskunde is voorbehouden aan
kandidaten onder de veertig jaar. Volgens de scher-
pe analyse van Xavier le Pichon (5,6,7,8,9) com-
penseren we boven de veertig; en op veel gebieden
keren we de gevolgen van  de relatieve afname van
intellectuele prestaties om door het benutten van
kennis en  opgedane ervaringen.

Er komt nochtans een moment waarop de aan-
houdende aftakeling van ons lichaam en onze her-
senen zich manifesteert. Vandaag de dag  is het
aantal jaren waarmee we dienen  te leven met dat
gevoel van onvermijdelijke aftakeling aanzienlijk
langer dan in de tijd vóór de wetenschappelijke
evolutie.

Anderzijds houden we, dankzij de medische
vooruitgang, zeer  broze mensen in leven die in de

DE BROOSHEID VAN DE MENSELIJKE PERSOON
ONTHULT DE DIEPE IDENTITEIT VAN IEDER VAN ONS

Dr. Bernard ARS

Geaggregeerde van het hoger onderwijs

Editoriaal

ACTA MED. CATH.  VOL. 77, N° 1 (2008) - p. 2-7



6

vroegere samenleving op een natuurlijke wijze zou-
den verdwenen zijn. Hun aantal neemt daarbij nog
toe. 

Een der voornaamste karakteristieken van de
moderne samenleving is ondertussen, dat een grote
meerderheid van haar leden de fysieke aftakeling
meemaakt en in mindere mate de groeifase.

Het dominante kenmerk is nu de angst. De enke-
ling beklaagt zich over een gevoel van malaise, dat
acuut kan zijn, maar waarvan de oorsprong niet te
achterhalen is. Deze angst is  de oorsprong van het
geestelijk en lichamelijk lijden van oudere en gehan-
dicapte mensen.

3. De illusoire verwachtingen in de geneeskunde

Ontegensprekelijk heeft de geneeskunde in enkele
decennia veel vooruitgang geboekt.  Op veel domei-
nen is ze bijzonder efficient.  We moeten ook toege-
ven dat daardoor de levensduur is toegenomen, en dat
de levenskwaliteit soms opmerkelijk verbeterd is.
Maar de beloften van de geneeskunde hebben soms
overdreven verwachtingen geschapen bij de patiënten
en dit voornamelijk in het Westen. 

Critici beschouwen de geneeskunde dan als onper-
soonlijk, reductionistisch, te duur door het aanwenden
van nieuwe technieken, ofwel voorbehouden aan een
beperkt aantal  bevoordeelden.  Anderzijds wordt de
ziekenhuisgeneeskunde, door tekort aan middelen en
personeel,  veel te log en onpersoonlijk.

Deze beperkingen, erkend door sommige zorg-
verstrekkers, zijn soms de bron van een echte lijdens-
weg, voornamelijk wanneer  de verwachtingen van de
patiënten onevenredig zijn, wanneer ze onmiddellijke
resultaten verwachten. Men eist geen recht meer op
zorgen maar wel een recht op gezondheid. Sommige
patiënten eisen niet zozeer middelen maar resultaten.
De zorgverstrekkers ervaren dan het falen van hun
medisch kunnen en van hun kennis.

We kunnen ons ook afvragen of dit lijden niet het
gevolg is van de illusie van de almacht van de medi-
sche wetenschap bij de artsen en bij de patiënten (10).

Geheel in overeenstemming met de moderne men-
taliteit, heeft de moderne wetenschap de pretentie de
hele realiteit rationeel te benaderen naar het voor-
beeld van de positieve wetenschappen. Zij heeft ons
doen geloven in een eindeloze vooruitgang van de
wetenschappelijke en technologische ontdekkingen,
en als gevolg hiervan van de  therapeutische efficien-
tie.

Vandaag de dag wordt de illusie van onsterfelijk-
heid nog onderhouden door sommige ontwikkelingen

in de genetica ( onder andere door het klonen en
genetische manipulaties).

Aangezien hij betrokken is bij het leven, en dus
in zekere mate bij het sacrale in de geest van velen,
heeft de arts de rol van hogepriester trachten te spe-
len, soms  op aandringen van zijn patiënten.  Het
spreekt vanzelf dat alles wat verband houdt met het
leven, bij de meeste onder ons betrekking heeft tot
het meest sacrale. Wanneer iemand, in vele samen-
levingen aanzien wordt als meester over leven en
dood,  verkrijgt hij een quasi  sacraal sociaal statuut
(11).

Het is opmerkelijk dat, in een periode waarin de
culturele en sociale vangnetten in onze maatschap-
pij het meest bedreigd worden,  de instellingen die
over het leven waken, de bescherming en de over-
dracht ervan, - wel te verstaan de geneeskunde en
de Kerk-  het meest in vraag gesteld worden, maar
niet noodzakelijk om dezelfde reden.

4. De mens en in het bijzonder de arts tegenover
de broosheid

De menselijke samenleving kan zich enkel als
geheel ontwikkelen. Elke aantasting verminkt ze en
maakt het harder. Elke inspanning om de unieke en
onvervangbare rol van eenieder te erkennen, doet
haar openbloeien.

Elke persoon die, afgezien van haar sociaal
niveau, haar gezondheid of haar leeftijd opgevan-
gen wordt in vrede, broederschap en liefde, zal
openbloeien binnen een gemeenschap. Men kan
zich de vraag stellen: waarom de zieke of de gehan-
dicapte, of de somatisch of psychologisch getroffen
persoon onze drang tot betuiging van liefde ont-
wikkelt? Omdat, wanneer je weinig of niets kunt
aanbieden, datgene naar boven komt wat berust op
zijn waardigheid: zijn mens-zijn.

De broosheid biedt een kans, in de mate dat ze
de mens ontdoet van zijn “kwaliteiten”, van het
“hebben”, om het “zijn” te onthullen, met name
zijn waardigheid, verbonden aan zijn  “mens-zijn”.

De broosheid brengt mij terug naar wat ik ben,
naar mijn oorsprong, naar God en laat mij dit ook
herontdekken bij de anderen. Dat verklaart de uit-
spraak van de heilige Paulus: “(…) als ik zwak ben,
dan ben ik sterk” (2Co 12,10). Dat is de rede waar-
om, sinds het begin van de menselijke geschiede-
nis, de zwaksten, de meest gemarginaliseerde of
kwetsbare het vermogen hebben gehad de samenle-
ving te verheffen boven het dierlijke of, indien ze
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verworpen worden, haar te verlagen tot het laagste
niveau. 

Broosheid oproepen is alles aanraken wat in ons
leven onze integriteit en ons evenwicht aantast, onze
autonomie en onze vaardigheid om te ondernemen en
communiceren. De broosheid heeft betrekking tot alle
beperkingen van ons lichaam, ons psychisme, onze
relationele mogelijkheden, ons spiritueel leven, ons
zijn in de wereld, dat we ervaren  als een beletsel om
volop van het leven te genieten. De confrontatie met
de broosheid van de ander kan de pijnlijke revelatie
zijn van het feit dat we eindige wezens zijn maar eve-
neens dat we ge-schapen zijn voor liefde en vrucht-
baarheid, bovenop onze broosheid en meestal dankzij
onze broosheid (13).

Wat ons aanvankelijk overkomt als een bedreiging
voor ons evenwicht en onze integriteit evolueert naar
de openbaring van onze diepe identiteit (14). We zijn
geschapen om lief te hebben en onze broosheid stelt
ons in staat om te beminnen. Want beminnen betekent
bewoond zijn, zich laten inleven, een ruimte creëren
voor de ander, hetgeen enkel mogelijk is indien er in
ons een openheid is, een onvolmaaktheid, een zwak-
ke plek (15).
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