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Sehr geehrter Herr Widctershofen, 

leider hatte ich Ihren Beit rag bei unserem Zusammensein versaurnen mussen 

und konnte erst jetzt^éms rnir freundiich überlassene Manuskript lesen. So 

darf ich Ihnen eben eine Stellungn.ahme zusenden, aus der Sie sehen, dafi ich 

in der Tat glaube, dafi wir nur durch das lebendige Gesprach die Fortschritte 

unserer Wissenschaft und Technlk humanisieren kennen. 

Meine Steüungnahme: 

Ich kann nicht verstenen, wie so Dax sich in seinem Anspruch auf Autonomie 

beeintrachtigt fühlt. Zur Autonomie gehort doch ebenso wie der Patient der 

Arzt, der seinerseits nicht frei ist. ER würde seine Autonomie preisgeben, wenn 

er seine Berufsaufgabe nicht als bindend anerkennt4 {so finde ich irn Grunde 

die Anwendung des Begriffs "Vorn Wille zur Macht" oder der 'Technologie" 

mit der Sachlage in Wahrheit unvereinbar. Der Patient, der überlebt hat^ 

ist durch das Handeln des Arztes in seiner Autonomie geehrt worden. Er ist 

irn vollen Besitze derselben und kann selber darüber entscheiden, seit er 

wieder gesuncÉst, ob er leben will. Diese Freiheit verdankt er seinen Xrzten. 

Dafür kann ich die Rolie des Qupïders nur in dem Sinne gelten lassen, dafi man 

leider in der Tat sehr oft die handeinden Praktiker sich nicht in der Lage 

fühlen, mit dem Patiënten das Gesprach zu finden. Das gilt aber noch viel mehr 

für den überlebenden Patiënten Dax, dafi er offenbar noch immer eine solche 

Hilfe des Gesprachs braucht. 

ich habe nicht ganz ohne Erschredeen lesen können, dafi eine Reihe von 

Autoren den Arzten hier Parternalisierung unterstellen, wo sie gar nicht 

anders handeln konnten. 

Sie sehen, dafi ich mit dem Schiuüsatz Ihres Beit rages sehr einverstanden bin 

und freilich auch nicht sehr hoffnungsvoil bin.» 
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GUY WIDDERSHOVEN 

Brief aan Gadamer 

Maastricht, juni 2003 

Zeer geachte heer Gadamer, 

Onlangs kwam ik bij het opruimen van mijn bureau uw brief uit 1.99-6 tegen, waarin 
u reageerde op mijn lezing in Heidelberg ter gelegenheid van hetjaarlijk.se symposi
um over hermeneutiek. Ik herinner mij die symposia als inspirerend en rustgevend, te 
midden van mooie klassieke gebouwen en een fraaie natuur (twee belangrijke thema's 
in en voorwaarden voor de hermeneutiek). Uw brief was indertijd een verrassing voor 
mij, zowel, in aangename als in. minder aangename zin. 

Aangenaam was, dat u de moeite nam schriftelijk te reageren op mijn bijdrage aan 
het symposium. U had wegens gezondheidsproblemen die bijdrage zelf niet kunnen 
bijwonen, maar wel. naderhand de tekst gelezen. Minder aangenaam was het dat u 
zich tegen mijn visie op de relevantie van. de hermeneutiek voor de medische praktijk 
keerde. Weliswaar onderschreef u mijn stelling dat het gesprek de kern vormt van de 
relatie tussen arts en patiënt, maar u gaf tevens aan dat artsen patiënten moeten over
rulen wanneer hun gezondheid in het geding is. Volgens u hadden de artsen in het 
geval van Dax Cowart, de casus die ik in mijn verhaal besprak, niet anders kunnen 
doen dan hem. tegen zijn zin behandelen. 

Ik heb indertijd niet direct op uw brief geantwoord. Ik had er een volgend jaar in 
Heidelberg op kunnen terugkomen, maar dat is niet gebeurd, vermoedelijk omdat 
andere zaken de aandacht vroegen. Daarna is het tot een schriftelijke reactie niet meer 
gekomen. U weet hoe dat gaat: de brief komt op ongezette rijden boven, en dan is hij 
van te weinig actualiteitswaarde om er een geschreven antwoord op te formuleren. 
Het feit dat ik. nu wel reageer, is niet goed te rechtvaardigen. Wellicht komt het voort 
uit het gegeven dat het opnieuw zomer is, zodat het licht en de temperatuur de sym
posia in Heidelberg weer oproepen. Wellicht speelt ook. een rol. dat die reeks van sym
posia tot een einde kwam door uw overlijden vorig jaar. Dat kan een stimulans zijn 77 
geweest om een zaak die lang is blijven liggen, tot een afwikkeling te brengen. 

Waarover ging het precies? Sedert mijn studie aan de Universiteit van Amsterdam 
heb ik mij gericht: op het toepassen van het hermeneutisch gedachtegoed (de herme- Krisis 2003 1 3 
neurische traditie) op diverse terreinen. Eerst was dat de psychologie, later de pedago
giek, en ten slotte de geneeskunde. Ik heb mij daarbij laten leiden door het door u 
geformuleerde uitgangspunt dat de toepassing (de applicatio) het wezen vormt van. de 
hermeneutiek. Het leek mij cruciaal dat op de betreffende terreinen sprake is van 
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interpretatie. Die interpretatie impliceert een versmelting van horizonten, ofwel een 

dialoog, zoals u hebt uiteengezet in Wahrheit und Methode en andere geschriften.. Mijn 

voordracht in Heidelberg betrof, zoals ik hierboven reeds vermeldde, de geschiedenis 

van Dax Cowart, een bekende casus uit de medische ethiek. Ik betoogde dat men uit 

die casus kan leren dat besluitvorming rondom medische behandeling en zorg' een 

dialoog tussen arts en patiënt vereist. De spanningen rondom de casus waren, zo luid

de mijn analyse, te duiden, als een consequentie van het ontbreken van die dialoog. 

Dax werd door zijn artsen gedwongen een behandeling te ondergaan, die weliswaar 

zijn leven redde, maar die hem tot een verbitterd persoon maakte, vol wrok over het

geen hem was aangedaan. Een. dialogische opstelling van de artsen, waarin aandacht 

was geweest voor Dax' angsten en ambivalenties, had tot een betere besluitvorming 

kunnen leiden, waarin Dax zich. mede betrokken had gevoeld, en mede verantwoor

delijk was geweest voor het resultaat. Onlangs is het betreffende stuk overigens ver

schenen in een boek over waarden in de gezondheidsethiek, Blackwell reader in healthcare 

ethics and human values. 

In uw brief plaatste u vraagtekens bij mijn. conclusies. U meende dat de artsen Dax 

terecht hebben gered. Door hem in leven te houden, tastten ze zijn recht op autono

mie niet aan, maar herstelden ze zijn autonomie, en boden hem de mogelijkheid ver

dere beslissingen te nemen. Als zieke was Dax niet autonoom; toen hij weer gezond 

was, was zijn autonomie herwonnen. Bovendien verwees u naar de autonomie van de 

artsen, die volgens hun beroepsethiek moeten handelen, en dus het leven in stand 

houden. Van artsen verlangen dat ze meewerken aan de dood betekent een inbreuk op 

de rol die de arts beroepsmatig toekomt. Met paternalisme heeft dat niets te maken, 

zo stelde u. De artsen deden slechts hun plicht toen. ze Dax in leven hielden. 

Laat mij eerst ingaan op hetgeen mij als waardevol en waar voorkomt in uw 

beschrijving van de arts-patiëntreiarie. Dat is uw stelling dat autonomie meer is dan 

naar willekeur beslissen. Zowel de patiënt als de arts is aan grenzen gebonden bij het 

nemen van beslissingen inzake leven en dood. Waardevol is voorts de erkenning van 

de afhankelijkheid en behoefte aan steun van de patiënt enerzijds, en de nadruk die u 

legt op de noodzaak van verantwoordelijk optreden van de arts op basis van deskun

digheid anderzijds. Deze kenmerken van patiënt en arts zijn verdisconteerd in de 

medische traditie. Uw pleidooi voor het serieus nemen van die traditie, en de ermee 

verbonden waarden, is ook vandaag de dag voor de geneeskunde relevant. Wie meent 

zonder meer met tradities te moeten, breken, ontdoet zich ook van alle waardevoile 

78 elementen die in traditionele praktijken vervat zijn. Dat kan leiden tot een omkering 

van rollen, waarbij niemand nog weet hoe hij zich moet gedragen: de patiënt die zelf

bewust de knoop mag doorhakken, omdat de arts niet bij machte is aan te geven wat 

Krisis 2003 | 3 onder de omstandigheden de gewenste behandeling is. Dat beeld van medische 

besluitvorming doet geen recht aan de kwetsbaarheid van de patiënt en de deskun

digheid van de arts, en is voor beiden frustrerend en onterend. 

Ik kan dus instemmen met de nadruk die u, in lijn met uw hermeneutische filo

sofie, legt op het erkennen van eindigheid, het omgaan met kwetsbaarheid en het 
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belang van traditie, ervaring en deskundigheid. Ik zou daar echter, vanuit diezelfde 

hermeneutische filosofie, een element aan willen toevoegen, namelijk het dialogische 

karakter van het hermeneutisch proces en de wederkerigheid die hieraan gepaard -

gaat. De arts die de pariënt wil steunen in de ontwikkeling van diens autonomie zal o 

open. moeten staan voor de problemen die deze in zijn leven ervaart. Het gaat in de " 5 

geneeskunde om meer dan. alleen biomedische deskundigheid. De arts dient de pati

ënt te helpen in het vinden van een manier van omgaan met de ziekte, hem te steunen 

in. het vorm geven aan het eigen leven. Geneeskunde is in die zin een morele activiteit. 

Antwoord geven op kwetsbaarheid betekent aandacht hebben voor de angst en ver

twijfeling van de patiënt, wanneer deze geconfronteerd wordt met de eindigheid van 

het bestaan. De reactie 'we zuilen u wel weer beter maken' kan gemakkelijk leiden tot 

een ontkenning van de existentiële aspecten van ziekte en gezondheid, en de patiënt SJ 

van de regen in de drup helpen. Aandacht voor de noden van de patiënt betekent dat £ 

men die ziet als werkelijke noden, die eenieder (dus ook de arts) in die situatie op eni- S" 

gerlei wijze zal voelen. Precies dat ontbrak, in de bejegening van Dax Cowart. Hij I 

mocht van de artsen eenvoudig niet twijfelen, aan de zin van. de behandeling. Vandaar 

dat hij zich miskend voelde, zelfs toen. (of misschien beter: juist toen) de behandeling 

bleek te werken. 

Een dialogische visie op de arts-patiëntrelatie laat zien dat kwetsbaarheid en des

kundigheid aan beide kanten te vinden zijn. Niet alleen, de patiënt is kwetsbaar, maar 

ook de arts. Deze is betrokken bij het proces en wordt net als de patiënt geraakt door 

het lukken of niet lukken van een behandeling. Een arts die zelf nooit twijfelt, heeft 

geen besef van de reikwijdte van zijn beslissingen en de feilbaarheid van. zijn kennis. 

Net als de patiënt heeft de arts vertrouwen nodig, en hoop dat het goed zal gaan. Dat 

vertrouwen en die hoop kan de arts ontlenen aan zijn deskundigheid, maar hij zal 

altijd moeten beseffen dat er een element van geluk bij komt kijken. Vertrouwen en 

hoop worden versterkt door gezamenlijkheid, door het delen van. positieve en nega

tieve ervaringen. Zoals de arts zijn eigen kwetsbaarheid kent, zo kent de pariënt zijn 

eigen deskundigheid. De patiënt moet zijn klachten onder woorden kunnen brengen, 

de diagnose en het advies van de arts kunnen begrijpen, de juiste vragen, kunnen stel

len als hij het spoor bijster raakt. De inbreng van de patiënt is onmisbaar in het pro

ces van diagnosestelling en behandeling. Dat blijkt wanneer de patiënt lastig doet, 

zich niet gedraagt zoals het hoort, getuige de Dax Cowart-casus. Een patiënt die niet 

meewerkt, laat zien wat er gewoonlijk allemaal goed gaat. Een patiënt die niet mee

werkt, is echter niet enkel een frustrerende ervaring voor de arts, maar biedt deze ook 79 

een mogelijkheid om te heroverwegen en het beleid bij te stellen, ofwel: een moge

lijkheid om te leren. 

Dax Cowart vormde een uitdaging voor zijn artsen, waar ze het juiste antwoord op Krisis 2003 | 3 

schuldig bleven, aangezien ze bleven volhouden het beter te weten, omdat in hun 

ogen leven beter was dan dood. De Dax Cowart-casus vormde evenzeer een uitdaging 

voor de medische ethiek, namelijk om een concept van autonomie te ontwikkelen dat 

recht doet aan eindigheid, gedeelde kwetsbaarheid en deskundigheid. Zoals de artsen 
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tegenover Dax Cowart te zeer gefixeerd waren op hun eigen, waarheid, zo heeit de 

casus in de medische ethiek tot een fixatie op (de rechten van) de patiënt geleid, waar

onder in de eerste plaats het recht op respect voor autonomie. Daarbij is autonomie 

ten. onrechte geïdentificeerd met ongebondenheid en onafhankelijkheid. De taak 

waar de medische ethiek voor staat is het zoeken van een nieuwe benadering van. de 

arts-pariëntrelatie, waarin autonomie en afhankelijkheid op positieve wijze met 

elkaar worden, verbonden en de nadruk ligt op gedeelde verantwoordelijkheid. De 

hermeneutiek kan daarbij, zo is mijn overtuiging, een wezenlijke rol spelen door de 

wederkerigheid tussen arts en patiënt centraal te stellen, De vraag of het leven te pre

fereren is boven de dood is niet op voorhand te beantwoorden; daar is een dialogisch 

proces van interpretatie van de situatie voor nodig. In dat dialogische proces hoeven 

artsen hun fundamentele waarden, zoals het belang van het behoud van het leven, 

niet bij voorbaat op te geven. Ze zullen echter wel, vanuit hun. eigen, engagement met 

die waarden, open moeten staan voor andere gezichtspunten en bereid moeten zijn 

die andere gezichtspunten serieus in het gesprek te betrekken. 

Konden de artsen niet anders dan Dax Cowart proberen te redden? Was hun. han

delen geslaagd toen hij overleefde? Ik waag dat te betwijfelen. Veel. hedendaagse art

sen zullen, mede door de geschiedenis van. Dax Cowart en andere verwante zaken, niet 

meer zo stellig ervan uitgaan dat zieke mensen niet autonoom zijn en dat leven altijd 

beter is dan dood. Dat hoeft niet te betekenen dat ze het heft volledig uit handen 

geven, en de patiënt de vrije keuze laten. Vanuit dialogisch, gezichtspunt gaat het erom 

samen met de patiënt (en met andere betrokkenen, zoals collega's, verpleegkundigen. 

en naasten) een. uitweg te vinden die naar omstandigheden passend en acceptabel is. 

Dat vereist een morele inzet van eenieder, maar ook de bereidheid om. van anderen te 

leren en. het eigen gezichtspunt bij te stellen. 

Zoals ik in het begin aangaf, heeft het terugvinden van uw brief, die ik al die tijd 

natuurlijk niet echt vergeten was, me gestimuleerd een schriftelijk antwoord te for

muleren om een zaak die was blijven liggen tot een afwikkeling te brengen. Die afwik

keling betekent vanzelfsprekend niet dat de discussie nu gesloten is. Over autonomie 

is het laatste woord nog niet gezegd. Datzelfde geldt voor cie vraag wat de fundamen

tele waarden zijn van het medisch handelen. Dat bewijst dat de hermeneutische tra

ditie doorgaat, ook na de dood van een van haar steunpilaren. 

Met vriendelijke groet, 

Ihr, 

Knsis 20-03 1 3 Guy Widdershoven 


