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Handreiking voor r.-k. zorgprofessionals
Katholiek Nieuwsblad, 22 september 2017
door Pascal Beukers
Het spanningsveld tussen de katholieke leer en het dagelijks leven is mogelijk nergens zo groot en duidelijk als
in de medische wereld, waar het soms letterlijk over leven en dood gaat. Een nieuw netwerk wil katholieke
zorgprofessionals toerusten om met moeilijke kwesties om te kunnen gaan.
Er zijn situaties waarin een katholieke arts of verpleegkundige weet hoe (niet) te handelen, maar misschien niet
weet hoe dit uit te leggen aan patiënten of collega’s. Ook situaties waarin niet duidelijk is hoe (niet) te
handelen, kunnen voor dilemma’s zorgen.
Brug theorie en praktijk
Vanuit de Katholieke Stichting Medische Ethiek (KSME) is daarom onlangs het Netwerk Katholieke
Zorgprofessionals Nederland (NKZN) opgericht. “Het doel van dit netwerk is katholieke werkers in de
gezondheidszorg bij elkaar te brengen, te informeren over de katholieke medische ethiek en de deelnemers zo
te versterken dat zij in hun werk hun katholieke identiteit kunnen uitdragen”, zegt Frans van Ittersum. De
internist en hoogleraar nierziekten is voorzitter van het NKZN en bestuurslid van de KSME.
Het NKZN organiseert daartoe bijeenkomsten, “waarin we een brug slaan tussen de theorie en de praktijk”, zegt
Margaretha Mijhad-van Voorst tot Voorst, verloskundige en bestuurslid van het NKZN. “We praten niet alleen
over abortus en euthanasie, maar bijvoorbeeld ook over orgaandonatie, de NIPT, en genderideologie, maar ook
over hoe je als christen in je werk kan staan.”
Van Ittersum: “We bestuderen deze onderwerpen vanuit de katholieke leer, de theologie en de ﬁlosoﬁe en
bespreken aan de hand hiervan casuïstiek, hoe in de praktijk principes toe te passen.”
Mijhad: “In ons team zitten een ethica en een moraaltheoloog, maar we vragen ook mensen met speciﬁeke
kennis te vertellen over hun expertise. Zo sprak Esmé Wiegman van de NPV eens over de levenswensverklaring,
de tegenhanger van de euthanasieverklaring.”
Behulpzaam
Voor Mijhad was de vorige themadag over onder meer de NIPT behulpzaam en verhelderend. “Als verloskundige
loop ik tegen dit soort zaken aan. Wat ik mooi vind aan zo’n dag is dat je met andere katholieke
zorgprofessionals ervaringen, vragen en twijfels kan uitwisselen. Dat je merkt dat je niet de enige bent die
tegen zaken aanloopt en dat je elkaar bemoedigt. Zo heeft het mij bijvoorbeeld geholpen toen ik een poos
geleden werd gebeld door een vrouw die zwanger was van een kind met het Downsyndroom. Vanuit mijn
katholieke geloof kan ik niet zeggen ‘Laat het maar weghalen’. Ik heb haar gestimuleerd om te praten met
ouders van Downkinderen.”
Bagage en handreikingen
Volgens Van Ittersum wil het NKZN “katholieke werkers in de zorg bagage en handreikingen meegeven om in
het werk de goede afwegingen te kunnen maken. We doen in de zorg veel gevoelsmatig, maar ingewikkelde
situaties vragen om rationele en analytische afwegingen. Dan moet je wel de kennis hebben waarop je deze kan
baseren, en weten waarop je moet letten en waaraan je moet denken. Tijdens themadagen laten we mensen
aan het woord die vanuit de praktijk vertellen waar zij tegenaan lopen. Zo zijn er bij verloskunde en
gynaecologie wat diagnostiek betreft dilemma’s rondom de NIPT en anticonceptie”. Mijhad is als verloskundige

https://nkzn.medische-ethiek.nl/2017/09/ 3 december 2021

verplicht om met jonge ouders over anticonceptie te praten: “Ik heb niet altijd de mogelijkheid om natuurlijke
geboorteregeling uit te leggen, maar ik probeer uit te leggen hoe de cyclus werkt en dat een vrouw vóór haar
eerste menstruatie weer vruchtbaar is. Als mensen doorvragen, ga ik zeker in op een van de natuurlijke
methodes.”
Naast het onderwijs en de uitwisseling wil het NKZN ook bijdragen aan het versterken van het geloof van
deelnemers. Van Ittersum: “De geestelijke component blijft niet onderbelicht. We beginnen een themadag altijd
met een Eucharistieviering waarin onder meer wordt gebeden voor het werk van de deelnemers, dat ze zich
door de kracht van de Heilige Geest gesteund weten en daardoor vorm kunnen geven aan hun geloof in hun
werk.”+
Geloof in de praktijk
Op zaterdag 14 oktober organiseert het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals de bijeenkomst ‘Geloof in de
praktijk’. Aanvang om 10.00 uur met een H. Mis. Verder zijn er lezingen en zullen er casussen uit de
beroepspraktijk worden besproken. Locatie: De Schaapskooi Hilversum (Emmastraat 3).
Info/opgave: Aanmeldformulier Geloof in de praktijk
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