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De morele relevantie
van het subjectieve
Recent verscheen het boek Libera Me. Over euthanasie en
psychisch lijden, van de hand van psychiater Lieve Thienpont.
Ze doet verslag van haar jarenlange ervaring met patiënten die
levensmoe zijn door langdurig, vaak extreem psychisch lijden
en bespreekt op heldere en zeer genuanceerde wijze de ethische
dilemma’s die zich stellen omtrent de levenseindeproblematiek
van haar patiënten. Johan Braeckman schreef een Woord
Vooraf voor het boek, dat we ook in De Geus publiceren als
kennismaking met het boek van Lieve Thienpont.
Hoe kan ik weten of anderen, net zoals
ikzelf, kunnen denken en voelen? De
vraag klinkt bijna belachelijk. Hebben
we niet allemaal gedachten en gevoelens? Zeer waarschijnlijk wel, maar
die intuïtieve overtuiging omzetten in
een onomstootbare zekerheid is veel
moeilijker dan het lijkt. Filosofen hebben het over de problematiek van other
minds als ze die vraag bespreken. Een
hiervan afgeleid probleem gaat over
het specifieke van de ervaringen van
anderen. Als jij naar een tomaat kijkt,
heeft ze dan voor jou dezelfde kleur
als voor mij? Is mijn rood gelijk aan
dat van jou? Als we beiden tandpijn
hebben, voelen we dan iets overeenkomstig?

BEWUSTZIJNSINHOUDEN
Van mijn bewustzijn weet ik min of
meer wat er zich in afspeelt. Maar
misschien is dat verkeerd uitgedrukt.
De inhoud van mijn bewustzijn speelt
zich immers niet in mijn bewustzijn
af: het is mijn bewustzijn. Het weten
wat zich er in afspeelt, is er zelf een
onderdeel van. Ik zie een boom, ik
heb jeuk aan mijn linkerarm, ik hoor
Mozart op de radio en begin wat dorst
te krijgen. Ik kan me van dit alles te-
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gelijk bewust zijn. Als ik er even over
nadenk, kan ik een zinvol onderscheid
maken tussen de bewustzijnsinhouden die tot het objectieve domein
lijken te behoren en diegene die louter
subjectief zijn. Die boom die ik zie,
staat buiten in de tuin. Als ik mijn
ogen sluit, blijft hij gewoon staan.
Als ik dood ga en niemand hakt hem
om, gaat hij niet meteen weg.

Lieve Thienpont plaatst,
geheel terecht,
de subjectiviteit van
de ervaringen van
haar patiënten centraal
in haar ethische en
medische analyse
De boom is daar voor iedereen die hem
kan waarnemen. Ik veronderstel dat
anderen dezelfde boom zien en hem op
dezelfde manier waarnemen. Hij staat
een beetje scheef, langs een kant groeit
er mos op de schors en er zit een oud
kraaiennest in de hoogste tak. Helemaal zeker ben ik niet dat de waarneming van iemand anders dezelfde is
als die van mij, al staat die boom daar

wel, volkomen onafhankelijk van ons.
Ik heb geen rechtstreekse toegang tot
de mentale wereld van andere mensen.
Ultiem zijn hun bewustzijnsprocessen,
hun geheugen, gedachten en gevoelens,
privé.
Vele filosofen, zoals de zeventiendeen achttiende-eeuwse empiristen en
rationalisten en de fenomenologen
van de twintigste eeuw, hebben duizenden pagina’s gewijd aan deze problematiek. Maar het lijkt op zijn minst
nogal vergezocht om te veronderstellen dat anderen hun waarneming van
de boom volkomen anders is dan die
van mij. Het beeld van de boom dat
zich in mijn brein vormt, zal vermoedelijk wel in grote lijnen overeenkomen met het beeld ervan in een ander
menselijk brein. Daarom kunnen we
over de boom objectieve kennis verwerven, die de rol van de individuele
waarnemer minimaliseert. Zonder
waarnemers is er uiteraard geen waarneming, maar het is niet onredelijk
om te veronderstellen dat de verschillende waarnemingen sterk aan elkaar
gelijk zijn, ook al zijn de waarnemers
onderling zeer verschillend. De boom
is de boom, zowel voor mij, voor jou als
voor een ander.

HET ONDERSCHEID ‘SUBJECTIEF’ / ‘OBJECTIEF’
Althans, zo lijkt het toch. Maar als we
er wat dieper over nadenken, wordt het
al snel veel minder vanzelfsprekend.
Kunstenaars en psychologen toonden
aan dat de waarneming van een object
zeer ambigu kan zijn. De optische
illusies die ze creëerden zijn vaak erg
verrassend: wat voor de ene waarnemer een konijn is, blijkt voor een
ander een eend te zijn. Twee lijnen die
er ongelijk uit zien, zijn in werkelijkheid even lang. Iedereen is vertrouwd

DEGEUS

13/04/15 14:55

MENSELIJK

met die illusies. Ze tonen aan dat de
werkelijkheid niet altijd overeenkomt
met hoe ze zich aan ons voordoet. De
sceptische filosofen uit de Oudheid,
zoals Pyrrho van Elis, wezen er al op.
Vanaf de zestiende eeuw werd het een
geliefkoosd thema van de humanisten,
zoals Montaigne.
De ontwikkeling van de moderne
wetenschap toonde onverbiddelijk
aan dat onze intuïties, onze zintuigen
en ons gezond verstand niet altijd te
vertrouwen zijn. De aarde lijkt stil
te staan maar ze beweegt aan hoge
snelheid, we schatten de grootte en
afstand van de zon en de maan hopeloos verkeerd in, enzovoort. De
wetenschappelijke methodes, in de
woorden van Galilei, vechten tegen
de tirannie van het gezond verstand.
Toch kunnen we ultiem onze zintuigen niet uitsluiten. Dat roept de vraag
op of een objectief kenbare werkelijkheid wel bestaat en indien ja, of we ze

Of een patiënt ondraaglijke
pijn ervaart door de kanker
die zijn cellen aantast,
of door een depressie die
niet wijken wil, het maakt
ethisch geen enkel verschil
dan ooit kunnen kennen? Is het een
tekening van een konijn of van een
eend? Of van beide samen? Wat het
antwoord hierop ook mag zijn, het
beeld dat we ons van de werkelijkheid
vormen kan nooit helemaal objectief
zijn. We kunnen niet ontsnappen aan
de noodzakelijkheid van de waarnemer. Sterker nog, die waarnemer is zelf
medeschepper van de werkelijkheid,
een van de fundamentele inzichten
van de achttiende-eeuwse filosoof
Immanuel Kant. Het onderscheid tussen subjectieve en objectieve kennis is
minder eenvoudig dan het lijkt.

PIJN IS VOLKOMEN SUBJECTIEF
Dat leidt tot het enigszins ironische
inzicht dat bewustzijnsinhouden die
we als louter subjectief beschouwen,
zoals mijn jeuk- en dorstgevoel, zich
minder dubbelzinnig, minder vaag en
veel meer direct aan mij voordoen dan
onze objectieve kennisvormen. Ik, en
ik alleen, heb die ervaringen. Ze zijn
volstrekt eigen aan mijn lichaam, mijn
zintuigen en bewustzijn. Bijgevolg zijn
ze voor mij honderd procent zeker. Ik
kan me vergissen in de kleur van een
voorbijrijdende auto, ik kan de afstand
tot een toren helemaal fout inschatten
en de boom kan minder takken hebben dan ik dacht. Maar ik kan me niet
vergissen in de tandpijn die ik voel. ‘Ik
dacht dat ik een inbreker hoorde, maar
het was de wind’, is een volstrekt begrijpelijke uitspraak. Maar de zin:
‘Ik dacht dat ik knallende hoofdpijn
had maar ik voelde eigenlijk niets’,
slaat nergens op.
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Ik kan een zekere afstand ten opzichte van de pijn in mijn knie creëren, maar zoiets is onmogelijk wanneer ik een depressie heb of onpeilbaar
diep verdriet ervaar. Om die reden is het de patiënt, en enkel en alleen de patiënt, die kan oordelen over de ernst en de diepte van zijn pijn, in
het bijzonder psychische pijn.
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Als ik pijn ervaar, of andere kwalitatieve sensaties, dan zijn
ze puur, direct en ondubbelzinnig. Veeleer dan dat ik ze
waarneem, maken ze de kern uit van mijn ervaringen. Ze
vallen samen met mijn bewustzijn, ze zijn onlosmakelijk
verweven met wat het betekent om een bewust subject te
zijn. Ze bestaan niet onafhankelijk in de ruimte en hebben
geen betekenis los van mij. Voor andere mensen geldt hetzelfde. We kunnen ervan uitgaan dat ook zij jeuk en dorst
ervaren, maar dat is dan hun jeuk, hun dorst. De dorst die
ik ervaar, is enkel en alleen van mij. De jeuk die jij ervaart,
is enkel en alleen van jou. De boom bevindt zich in de tuin,
onafhankelijk van ons, maar mijn jeuk en dorst kunnen
enkel maar bestaan omdat ikzelf besta. Als ik er niet meer
ben dan is de boom er nog, maar mijn jeuk, mijn dorst en al
mijn andere bewustzijnsprocessen zijn voor eeuwig en altijd
weg. Ik kan een beschrijving geven van hoe het voelt om
jeuk, dorst, verdriet, pijn, vreugde, geluk, weemoed en spijt
te ervaren, maar het subjectieve, directe, en kwalitatieve
karakter ervan verdwijnt onherroepelijk samen met mij.
Dergelijke bewustzijnservaringen zijn volkomen subjectief,
onlosmakelijk gebonden aan een subject. Dat wil zeggen:
aan een individu dat over de fysieke en
psychologische vermogens beschikt om gevoelens en mentale waarneming te scheppen en te ondergaan.

Lieve Thienpont

Libera me

Over euthanasie
en psychisch lijden
Witsand Uitgevers

PSYCHISCH EN FYSIEK LIJDEN
Ik had deze enigszins abstracte inleiding nodig om het
grote belang van het boek van Lieve Thienpont zo duidelijk
mogelijk uit te leggen. Lieve Thienpont is een van de weinige psychiaters die door en door vertrouwd is met patiënten
die chronisch en ondraaglijk psychisch lijden, in die mate
dat ze zelfdoding als de oplossing voor hun lijden overwegen of euthanasie aanvragen. Ze plaatst, geheel terecht, de
subjectiviteit van de ervaringen van haar patiënten centraal in haar ethische en medische analyse. Dit sluit aan
bij de filosofie achter de Belgische euthanasiewet, die geen
onderscheid maakt tussen lichamelijk en psychisch lijden.
Of een patiënt ondraaglijke pijn ervaart door de kanker die
zijn cellen aantast, of door een depressie die niet wijken
wil, het maakt ethisch geen enkel verschil.
Voor de persoonlijke, subjectieve bewustzijnservaring van
de patiënt maakt het nog veel minder uit. In beide gevallen is de pijn ondraaglijk, om het even of haar oorsprong
fysiek of psychologisch is. Maar voor diegenen die er zelf
geen ervaring mee hebben, lijkt lichamelijke pijn een meer
objectief karakter te hebben dan psychische pijn. Velen
kunnen begrip opbrengen voor de vraag naar euthanasie
van een kankerpatiënt. Maar voor een patiënt met een
chronische depressie is dat minder evident. Een psychiater
kan wel vaststellen dat de patiënt inderdaad depressief is,
maar de buitenwereld meent dat ‘het tussen de oren zit’ en
daarom eerder subjectief is. En wat subjectief is, lijkt minder
zwaarwegend dan het objectief vaststelbare. Pijn die ‘enkel’
subjectief is, wordt als milder gepercipieerd dan de pijn die
voortkomt uit een objectief aantoonbaar lichamelijk letsel.
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Het boek van Lieve Thienpont is een krachtige en gepassioneerde
getuigenis van het nieuwe mensbeeld dat zich een weg zoekt in
de hedendaagse geneeskunde. In dit beeld zijn patiënten niet
langer onmondige en passieve ontvangers van medische hulp,
maar actieve subjecten die meebepalen welke zorg ze al dan niet
ontvangen.

Nochtans is alle pijn uiteindelijk subjectief, waar ze ook
vandaan mag komen. Ze wordt enkel en alleen in het bewustzijn ervaren, om het even of ze bijvoorbeeld voortkomt
uit een verlies dat iemand niet te boven komt, of veroorzaakt
is door een somatische kwetsuur.
Psychisch lijden verschilt bijgevolg niet wezenlijk van lichamelijk lijden. Niemand die het boek van Lieve Thienpont
leest, kan op een zinvolle manier een kwalitatief onderscheid tussen lichamelijke en psychische pijn blijven maken.
Het is een contra-intuïtief en daarom lastig inzicht, dat in
een adem door het taboe op psychologische aandoeningen
doorbreekt.

PSYCHISCHE PIJN:
ENKEL DE PATIËNT KAN OORDELEN
Lieve Thienpont heeft zich gaandeweg, zowel door theoretische studie als door haar jarenlange praktijkervaring, ten
volle vergewist van dit inzicht. De pijn van patiënten is altijd
subjectief, dat kan niet anders, maar net daarom moet ze
altijd ernstig worden genomen, van welke aard ze ook is. Ze is
altijd eigen aan de patiënt, ze valt samen met zijn bewustzijn
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en laat zich niet objectiveren. Wie toch
een onderscheid wil maken tussen psychische en lichamelijke pijn komt tot
het besef dat psychische pijn directer,
en in die zin ‘echter’ is dan lichamelijke
pijn. De boom die ik in de tuin zie, die
staat daar echt. Toch is hij minder reëel
voor mij dan de hoofdpijn waarmee ik
wakker werd, ook al bestaat die hoofdpijn niet extern aan mijzelf. Net omdat
ze ten volle subjectief is, heeft ze voor
mij een grotere directheid en werkelijkheidswaarde dan de boom. De pijn in
mijn knie kan ik gedeeltelijk objectiveren, al kan ik de kwalitatieve ervaring
ervan niet uitschakelen. Ik kan een
zekere afstand ten opzichte van de pijn
in mijn knie creëren, maar zoiets is
onmogelijk wanneer ik een depressie
heb of onpeilbaar diep verdriet ervaar.
Het is niet absurd om aan te geven dat
mijn knie pijn doet, maar de bewering
dat mijn brein een depressie heeft is
niet erg zinvol. Om die reden is het de
patiënt, en enkel en alleen de patiënt,
die kan oordelen over de ernst en de
diepte van zijn pijn, in het bijzonder
psychische pijn.
Uiteraard betekent dat niet dat elke
klacht over de ondraaglijkheid van
het psychische lijden onbespreekbaar
is. Het boek van Lieve Thienpont bevat tal van voorbeelden hoe men kan
trachten het ondraaglijke te balsemen,
het chronische in te korten en de
wanhoop te milderen. Soms lukt dat,
vaak ook niet. Veel patiënten die extreme psychische pijn ervaren plegen
zelfdoding, of ondernemen pogingen
ertoe. Lieve Thienpont is de laatste
persoon om haar eigen verdiensten
in de verf te zetten, toch kan men
niet anders dan diep onder de indruk
komen van het immense geduld en de
onuitputtelijke empathie die ze naar
haar patiënten toe illustreert.

Het is de patiënt, en enkel
en alleen de patiënt, die kan
oordelen over de ernst en de
diepte van zijn pijn, in het
bijzonder psychische pijn
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Vanzelfsprekend is de benadering van
de arts, evenals de context waarin pijn
wordt ervaren, van bijzonder groot
belang. Iemand die vereenzaamd is,

Ik heb geen rechtstreekse
toegang tot de mentale
wereld van andere
mensen. Ultiem zijn hun
bewustzijnsprocessen,
hun geheugen, gedachten
en gevoelens, privé
ervaart zijn lijden misschien intenser
dan wie in een sociaal netwerk opgenomen is. Maar patiënten die ten
einde raad zijn en om de ultieme gunst
verzoeken die de euthanasiewet mogelijk maakte, kan men niet uitsluiten
omwille van hun isolatie. Misschien
zouden ze in een andere context niet
vragen om euthanasie, maar vaak zijn
ze onwrikbaar vergroeid en verweven
met die context. Het gevaar bestaat dat
men een patiënt zijn verzoek om hulp
als een wanhoopskreet interpreteert,
die vanzelf zal verdwijnen mits men
maar de voedingsbodem ervan wegneemt. Maar meestal is die voedingsbodem eigen aan de leefwereld en de
existentiële situatie van de patiënt.
De vraag naar hulp minimaliseren
getuigt dan eerder van een gebrek aan
inlevingsvermogen en respect voor de
lijdende mens.

EEN NIEUW MENSBEELD IN DE GENEESKUNDE
Gebrek aan empathie en respect voor
de patiënt is in het boek van Lieve
Thienpont nergens te bespeuren. Integendeel, het is een krachtige en gepassioneerde getuigenis van het nieuwe
mensbeeld dat zich een weg zoekt in
de hedendaagse geneeskunde. Ooit
was het relatief eenvoudig. De geneeskunde en haar vertegenwoordigers
beschikten als enigen over de nodige
kennis en pasten die zonder al te veel
overleg op hun patiënten toe. Paternalisme en medische betutteling was de
regel, inspraak en zelfbeschikking van
de patiënt zo goed als onbestaande.
Meerdere ethische en juridische ont-

wikkelingen hebben dit medisch model de voorbije decennia ondergraven.
De uitklaring van patiëntenrechten,
de mogelijkheid op palliatieve zorg en
euthanasie, evenals de precisering van
ethische concepten zoals zelfbeschikking en waardigheid, creëerden een
nieuw mensbeeld in de geneeskunde
en een nieuwe visie op de relatie tussen de arts en zijn patiënten. In dit
beeld zijn patiënten niet langer onmondige en passieve ontvangers van
medische hulp, maar actieve subjecten
die meebepalen welke zorg ze al dan
niet ontvangen.
De wijze waarop Lieve Thienpont met
haar vele patiënten omging die ze in de
loop der jaren hielp, illustreert dit op
onvergetelijke wijze. Steeds luisterend,
niet opdringerig, maximaal eerlijk en
correct informerend maar nooit medisch of wetenschappelijk dominant.
De mogelijkheid tot euthanasie, voor
wie wettelijk en ethisch in aanmerking komt, is steeds bespreekbaar,
zonder dat het ooit als vanzelfsprekend
wordt beschouwd. De patiënten die
Lieve Thienpont helpt, bevinden zich
meer wel dan niet in bijzonder moeilijke, complexe en soms totaal uitzichtloze situaties. Maar telkens weer
zie je als lezer in hoe de arts en de psychiater, mits men de zelfbeschikking
en het belang van de subjectieve ervaringen van de patiënt ten volle erkent,
hulp kan bieden. Soms houdt dat ook
euthanasie in. Net zoals voor patiënten die fysiek ondraaglijk lijden, is dit
ook voor hen die aan psychisch lijden
ten onder gaan de ultieme hulp die de
maatschappij in het algemeen en de
geneeskunde in het bijzonder nog kan
bieden. Ik kan alleen maar mijn diepste waardering uitspreken voor de artsen en alle paramedici die zich dag in
dag uit inzetten om de pijn en het leed
van hun patiënten te milderen, op de
wijze zoals de patiënten dat zelf willen
en ook mogen verwachten. Het boek
van Lieve Thienpont illustreert dat het
soms bijzonder moeilijk is, maar lang
niet altijd onmogelijk. Er zit verdriet
en pijn in, maar ook veel schoonheid,
wijsheid en ontroering.
Johan Braeckman
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