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“Een kluwen van onvermogen en onwil om nog langer 
verbinding te maken met het leven”

• Existentiële eenzaamheid

• Het gevoel er niet meer toe te 
doen

• Een groeiend onvermogen tot 
zelfexpressie

• Existentiële en lichamelijke 
moeheid

• Innerlijke afkeer van en 
weerstand tegen (gevreesde) 
afhankelijkheid



Artikel 1:

Alle mensen worden vrij en 
gelijk in waardigheid en 
rechten geboren. Zij zijn 
begiftigd met verstand en 
geweten, en behoren zich 
jegens elkander in een geest 
van broederschap te 
gedragen.

1948: Universal Declaration of Human Rights



Waardigheid 1

Sociale 
waardigheid
interpers / maatschappelijk

Relationele 
waardigheid



Kracht en probleem van 1
(sociale/relationele waardigheid)

+ Waardigheid vraagt om erkenning door anderen: wie 
het nooit geleerd of ervaren heeft zal het nooit zelf 
verzinnen

- Cultuur kan waardigheid 
systematisch ontkennen 
(vrouwen, andere rassen,
ouderen…)



Waardigheid 2

Intrinsieke 
waardigheid



Kracht en probleem van 2
(intrinsieke waardigheid)

+ Je hebt het soms nodig tegen alle schijn in

- Historisch sloot het groepen uit (mensen met een 
verstandelijke beperking, dementie)

- Het is te algemeen: er volgen nog geen duidelijke 
normen uit

- Het blijft leeg en nietszeggend wanneer er 
geen ervaren en relationele waardigheid is



Waardigheid 3

Ervaren 
waardigheid



Kracht en probleem van 3
(ervaren, subjectieve waardigheid)

+ Ervaring van eigen waardigheid (zelfrespect) is 
belangrijke bron van draagkracht 

- Een mens kan zich vergissen: 
net als bij schoonheid

- Weinig mensen halen zelfrespect 
alleen uit zichzelf



Wederzijdse invloed

1. Ervaren waardigheid is afhankelijk van erkenning door 
naasten en samenleving

2. Naasten worden geïnspireerd door ervaren waardigheid en 
raamwerk van intrinsieke waardigheid

3. Raamwerk moet gedragen worden en herkend worden door 
de ouderen en samleving



Waardigheid

Ervaren 
waardigheid

Toegekende 
waardigheid
persnl / maatsch

Intrinsieke 
waardigheid

Relationele 
waardigheid



Wat betekent dit voor waardig 
ouder worden?



De waardigheidscirkel, 

Jante Smit et al 2018.



Leer ij hoe ik het best voor u ka  zorge  
i  deze situatie  



Zorg als leven ondersteunend 

“Zorg is een levenspraktijk die zich uitdrukt in 
specifieke gedragingen (handelingen en houdingen) 

die erop gericht zijn ‘onze wereld’ zo in stand te 
houden, te continueren en te herstellen dat we 

daarin zo goed mogelijk kunnen leven. ‘Onze wereld’ 
omvat ons lichaam, ons persoon zijn en onze 

omgeving (medemensen, dieren, milieu, e.d.) die we 

trachten samen te weven tot een complex, het leven 

ondersteunend web” (Tronto 1993)



(a)symmetrische relatie

zorgprofessional

mens mens

patiënt

cliënt



Wie mogen er meepraten?

Omdat mensen op verschillende posities

andere dingen zien,

voelen,

ervaren,

vinden,

geloven,

beoordelen,

en met ander dingen belast zijn,

weten ze verschillende dingen, ook moreel.

Hoe kun je hiermee rekening houden in morele reflectie?
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Zorg, zin en waardigheid

Sociaal

• Persoon leeft binnen sociale context

• Belang van structurele, 
maatschappelijke, institutionele 
organisatie van zorg 
(cfr. rechtvaardige zorgverdeling)

Relationeel

• Een mens wordt subject via 
verbondenheid

• Zorg is een bestaanswijze die 
mensen ‘inweeft’ in netwerk van 
relaties: daar ontstaat zin en 
waardigheid 



Dank voor de aandacht!


