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(ON)AFHANKELIJK 

 

“Als ik afhankelijk word, dan hoeft het voor mij niet meer.” Ik 
sta bij het bed van een patiënt. Het is niet de eerste keer dat ik 
zoiets hoor. Sterker nog, het is een veel voorkomend thema 
hier in het ziekenhuis. Blijkbaar is afhankelijkheid ons grootste 
schrikbeeld. Is het iets wat ten koste van alles vermeden dient 
te worden.  
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In onze maatschappij ligt veel nadruk op onafhankelijkheid, 
ook wel zelfbeschikking of autonomie genoemd. Je mag je 
eigen weg gaan. In vrijheid je beroep, je partner en je 
levenswijze kiezen. En dat heeft zijn mooie kanten. Ik vaar er 
ook wel bij. ‘Zelf doen’ waren zo ongeveer de eerste woorden 
die ik kon zeggen. Maar toen ik zelf patiënt werd, ontdekte ik 
dat het maar een kant van de medaille is. Ziek zijn was een 
weg die ik niet gekozen had, en de afhankelijkheid die er bij 
kwam kijken al helemaal niet.  
 
Van de theoloog Carlo Leget leerde ik dat autonomie en 
afhankelijkheid niet tegenover elkaar hoeven te staan. In het 
woord autonomie, zit het woordje ‘auto’, wat ‘zelf’ betekent. Ik 
beslis over mijzelf, ik stel mijzelf de wet. Maar, vraagt hij, wie 
is dat ‘zelf’ dan eigenlijk?  
Hij stelt dat we als mensen geen ‘zwarte doos’ zijn. Ons zelf 
staat niet op zichzelf, maar wordt bepaald en beïnvloed door 
mensen en ervaringen. Ik was de oudste in een christelijk 
gezin, met lieve ouders die voor mij zorgden. Ik werd gepest 
op school. Ik studeerde en vond al snel een goede baan. Ik 
was een aantal jaren patiënt. Al die ervaringen maken mij tot 
wie ik ben.  
Mijn zelf dat graag zelf beslist en het graag zelf doet, is 
tegelijkertijd afhankelijk van al die mensen en gebeurtenissen. 
Zij maakten dat ik onafhankelijk mijn eigen gang kan gaan. Zij 
zetten me op eigen benen. En mijn zelf werd er door gevormd. 
Ik ga nu andere wegen en maak andere beslissingen dan 20 
jaar geleden. Leget zegt: ons ‘zelf’ is voortdurend in beweging.  
 
Als je ziek wordt, verschuift vaak de balans. Je bent 
afhankelijk van artsen, verpleegkundigen, behandelingen en 
medicijnen. Voor gezondheid, of voor dingen waar je voor je 
ziekte niet eens over nadacht (zoals zelf naar het toilet 
kunnen). Dat is soms een enorme schok.  



3 
 

Toch: zelfbeschikking en afhankelijkheid horen bij elkaar. Ons 
leven is een prachtig web van relaties. Mensen die voor u 
zorgden en u op eigen benen zetten. Anderen waarvoor u 
weer mocht zorgen en die daardoor hun weg konden gaan. 
Uiteraard bent u in het ziekenhuisbed weer afhankelijker van 
anderen, of dat nu de verpleegkundige is die u helpt naar het 
toilet te gaan of die lieve vriendin die u opfleurt met een bos 
bloemen.  
Als koorddansers lopen we ons hele leven heen en weer 
tussen afhankelijkheid en autonomie. De ene keer kiezen we 
onze eigen weg, de andere keer zijn we vooral afhankelijk van 
anderen. Als twee kanten van een en dezelfde medaille laten 
ze ons zien wat leven is. Het is de moeite waard.  
 
 
Annelies Hommens 
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De twee geestelijke verzorgers  
in het LangeLand Ziekenhuis… 
 
 

- Hebben tijd om naar u te luisteren 
- Denken mee over levensvragen 
- Bieden troost op moeilijke momenten 
- Zijn er voor iedereen. 

 
 
  
 
Aanwezigheid: 
Annelies Hommens – van de Steeg: maandag en woensdag. 
Frank Kazenbroot: dinsdag en donderdag. 
 
U kunt ons bereiken via de verpleging, via de receptie of 
rechtstreeks op bovengenoemde dagen via tel: 3462668. 
Onze gesprekskamer: route 73, vierde etage. 
 
Het Stiltecentrum 
Op de vierde etage (route 72) is ons Stiltecentrum 
beschikbaar voor wie even alleen wil zijn, voor bezinning of 
gebed. Het is ook mogelijk om een lichtje aan te steken of een 
wens/gedachte op te schrijven. 
 


