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Stellingen

1. Regelmatige reflectie op ethische uitgangspunten en ervaringen
van de palliatieve zorg door betrokkenen in de praktijk is even
noodzakelijk als ademhaling voor het leven. Onvoldoende
aandacht hiervoor betekent de dood voor de palliatieve zorg.

2. Het ruime aanbod en de inzet van vrijwilligers in de palliatieve
zorg maakt de tendens zichtbaar van een maatschappelijke
behoefte aan concrete vormen van zingeving en menselijke
betrokkenheid.

3. De eigenheid van de palliatieve zorg zal, als zij volwaardig deel
uitmaakt van het gezondheidszorgsysteem, onder druk komen te
staan van systeemeisen.

4. De aanwezigheid van een loyale maar onafhankelijke
buitenstaander (deskundige) in de zorgpraktijk helpt een klimaat
te scheppen waarin morele en existentigle wagen aandacht en
ruimte krijgen.

5. De grens tussen sedatie en euthanasie is dun en vaak onduidelijk.
Toch dient deze te worden bewaakt. Sedatie onder de
euthanasiewet te stellen (De Wijkerslooth in de Volkskrant van
26-6-2003), zou die grens opheffen. Dat is niet wenselijk

6. Ervaringen van machteloosheid en kwetsbaarheid maken mensen
bewust van het belang en de kracht van menselijke
betrokkenheid en nabijheid.



7. Morde kwaliteiten zijn idealen die de mens tijdens zijn of haar
leven verwerft door ervaringen en in samenspraak met anderen.

8. Waar het gewone spreken ontoereikend is, kan poezie
uitdrukking geven aan het buitengewone dat in de diepere lagen
van onszelf aanwezig is en om aandacht vraagt.

9. De verborgen verrassing van het ouderschap zijn kleinkinderen.

10. Secularisatie bevordert de communicatie over inhoud en
betekenis van geloof binnen en buiten de kerken, en tussen de
verschillende religies.


