
Honger in het hart

het adjectief ‘menselijk’. Patiënten en be
woners hebben nood aan luisterbereidheid
en genegenheid in een warme en vertrou
welijke context. En die kan alleen maar ge
geven worden door zorgverleners, thera
peuten, medewerkers van pastorale en zin
gevingsdiensten, familie, vrienden en vrij
willigers. Robotisering in de zorg kan
moeilijk een afdoende oplossing zijn voor
de vereenzaming waar heel wat bejaarde
mensen mee kampen. Patiënten en bewo
ners worden vaak geconfronteerd met tal
van confronterende existentiële vragen,
waarbij een robot onmogelijk een luiste
rend oor kan bieden. Laat staan dat hij in
dialoog kan gaan. Er zijn ook andere oplos
singen om het klassieke menselijke contact
aan te vullen. Zo zijn er zorgcentra waar
geregeld een kleuterklas uit een nabijgele
gen school op bezoek komt. Er zijn er die
hun bewoners in contact brengen met hon
den uit een asiel. Of die hun bewoners la

aan de ondersteuning van weinig creatieve,
administratieve en repetitieve taken, de bij
stand bij complexe chirurgische ingrepen,
het overnemen van hefwerk van verzorgen
den, de revalidatie van patiënten, het on
dersteunen van personen met een fysieke
beperking, of de medicatie klaarzetten.
Maar dat verandert fundamenteel als het
gaat over kunstmatige intelligentie, waar
bij de robot als het ware een eigen bewust
zijn krijgt en het menselijke contact moet
vervangen. Je kan bezwaarlijk aannemen
dat zo’n robot ooit de noodzakelijke mense
lijke contacten in de zorg kan aanvullen of
zelfs helemaal overnemen, ook al krijgt hij

De robot als vaste werkkracht in Vlaam
se woon en zorgcentra, het is een toe
komstbeeld dat steeds dichterbij komt.
Rusthuisbewoners blijken de menselijke
robot Zora enthousiast te onthalen (DS 29
december). Moeten we zo’n op het eerste ge
zicht innovatieve en spraakmakende stap
in de zorg omarmen, of eerder vrezen?
Belangrijk is het onderscheid tussen de
twee mogelijke invullingen van robotise
ring. Als het gaat over een overwegend
technische toepassing met het oog op een
meer efficiënte, veilige en kwalitatieve zorg,
kan de inschakeling van moderne technolo
gie alleen maar toegejuicht worden. Denk

Met een robot praat je niet over de zin van het leven
Een menselijke robot in de zorg kan meerwaarde bieden, zegt
RAF DE RYCKE, maar laten we uitkijken voor de illusie dat hij
menselijk contact kan vervangen. En er is nog het gevaar van
sluipende besparingen.

‘Het geschenk
van de migratie
van onze ouders
is dat we weer
zelf mogen
nadenken. Dan
mag het resul
taat niet zijn:
zeggen dat ook
jij naar Syrië
had kunnen
vertrekken.’

Al te veel goedkeuring van moslims
moeten geradicaliseerden niet
krijgen, vindt schrijver
ASIS AYNAN (in Humo).
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te weinig. Dat moet u choqueren.
Opnieuw, geschoktheid, verontwaardiging
of medelijden, daar ben ik niet op uit. Te
makkelijke emoties voor wie op zijn com
fortabel bankstel zit. Verontwaardiging
en machteloosheid à la Stéphane Hessel
gaan echter hand in hand, ze doven in
enkele minuten uit. Ik heb meer van u
gevraagd. Als u tot hier heeft doorgele
zen, dan hebt u al bijna een halfuur be
steed aan Miriam en Annie.

...perspectief

Wat is een halfuur op de lengte van uw
leven? Juist. Zou een halfuur u niet een
perspectief kunnen geven om uw eigen
bestaan opnieuw te bezien en om iets
van uw eigen zorgen te relativeren? Mis
schien, al bestaat er geen relatief leed.
Bovendien is dat het verkeerde argu
ment. U moet niet over deze twee kwets
bare jonge vrouwen lezen omdat dat voor
uzelf wellicht van nut is, een kortstondig

wanhoop van het ultieme gebaar, het
weigeren om te overleven.

Vergeten...

In alle mij bekende talen duidt het
woord honger niet uitsluitend op fysiek
tekort, maar ook op verlangen en hunke
ring – naar warmte, liefde, waarheid,
rechtvaardigheid of gewoon erkenning.
Allerlei metaforen verwijzen naar voedsel
en voedseltekort. We dorsten naar ken
nis, we hongeren naar de feiten. Een ge
stoord mens heet een halve gare (halfge
bakken dus). Het is logisch dat datgene
dat ons individuele en collectieve overle
ven bepaalt, zozeer met ons denken ver
bonden is.
Wat onze taal heeft onthouden, de
schaarste en het verlangen naar voedsel,
zijn de meesten van u vergeten. Wanneer
hongerde u voor het laatst? Wanneer was
u voor het laatst in paniek omdat u te
weinig te eten had voor uw kinderen, uw
gasten, uw ouders? Dat u, geachte kran
tenlezer, nooit zorgen hoeft te hebben
over wat er op uw tafel staat, is het be
wijs van de spectaculaire vooruitgang
van de mensheid. Weet u wel hoeveel in
de laatste twee eeuwen is verbeterd, uw
levensverwachting, uw aangenaam ver
warmde huis, het transport, de commu
nicatie, de wetenschap, de variatie in wat
u hoort, ziet, eet en wie u ontmoet? Ver
lost bent u uit het keurslijf van bijgeloof
en predestinatie, angst voor spoken en
schaarste, kwakzalvers en krijgsheren. En
toch. Aan het begin van deze 21ste eeuw
worstelt nog bijna de helft van de we
reldbevolking, Annie of Miriam of hoe zij
mogen heten, met voedsel, met te veel of

Honger, en zelfs gewone trek, bepaalt
de emoties, de obsessie met een potenti
eel tekort tegenover de diepe verzadiging
na een maaltijd (al zijn er maaltijden die
slechts hongerig maken naar meer). Via
voedsel manipuleren mensen elkaar,
moeders dwingen hun kinderen te eten,
minnaars verleiden elkaar met hapjes
waarbij het voedsel substituut wordt
voor de ander, uit liefde fluisteren zij: ‘Ik
kan je wel opeten...’ Aan zieken wordt
een dieet opgelegd, aan gevangenen
wordt voedsel onthouden – altijd is voed
sel de toegang tot hart en lichaam. Uw
darmen zijn uw tweede brein, ze bepalen
uw humeur en uw zwaktes.
Migranten hongeren naar voedsel dat
hen verbindt met het verleden, een land,
een streek, familieleden die verlaten
moesten worden, een appelboom die in
de herinnering de heerlijkste sappige
vruchten droeg, de geur van vers brood
uit stenen ovens, de aardappelkugel, het
stampen van de kruiden, het geroosterde
paaslam of het druipende geitenvlees
met pruimen aan het einde van de rama
dan. Voedsel is zozeer nostalgie dat u
zelfs verlangt naar gerechten uit een
nietbestaand verleden, vijgenjam uit
grootmoeders tijd, brood van handgerold
meel. Voedsel is verleiding.
Daarom is hongerstaking zo’n machtig
wapen: omdat door de tegennatuurlijk
heid ervan de hongerige controle neemt
over de tegenpartij. Hongerstaking is bij
na altijd een daad van politiek verzet,
maar iedereen die voedsel weigert, ook
de anorexiapatiënt, voert een gevecht van
de wil, tegen de moeder, de artsen of het
heersende regime. Hongerstaking is de
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DE HUNKERING VAN ONS ALLEMAAL

Aan zieken wordt een
dieet opgelegd, aan
gevangenen wordt
voedsel onthouden.
Altijd is voedsel de
toegang tot hart en

lichaam

LOUISE O. FRESCO vraagt u nog één keer om te
kijken. Naar de eigen vooruitgang, naar de eigen
afwezigheid van schaarste, naar de eigen overvloed.
Eén blik in de ogen van de hongerige of de obese,
één keer stilstaan bij het eigen voorrecht.
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ken. Zo is het vandaag nog niet duidelijk of
robotisering een aanvullende therapeuti
sche waarde kan hebben voor bijvoorbeeld
dementerende mensen.
De intrede van robotisering in de ouderen
zorg is een goede gelegenheid om een debat
aan te zwengelen over de rol van technolo
gie in onze samenleving in het algemeen en
in de zorg in het bijzonder. Dat debat focust
behalve op het inhoudelijke best ook op
ethische, juridische en financiële aspecten.
Want een verdere uitbreiding van technolo
gische zorg kan onze verzorgingsstaat meer
beïnvloeden dan we denken.

zonder enige garantie dat de door het per
soneel uit te voeren taken en de therapeuti
sche relatie worden overgenomen door een
menselijke robot. Laten we ervoor uitkijken
om robotisering te zien als een manier om
de zorg goedkoper te maken, zonder dat er
vooruitgang geboekt wordt op het vlak van
kwaliteit en veiligheid.

Dementerenden

De op het eerste gezicht innovatieve en
spraakmakende initiatieven met menselij
ke robotten in de woon en zorgcentra kun
nen een belangrijk precedent zijn, niet al
leen binnen de sector, maar ook daarbuiten.
Het loont zeker de moeite om wetenschap
pelijk onderzoek te doen naar de effecten
van robotisering op de effectiviteit en kwa
liteit van de zorg. Alle hulpmiddelen die pa
tiënten en bewoners kunnen stimuleren in
hun genezing of revalidatie zijn de moeite
waard om te bestuderen en kritisch te bekij

ten fietsen op een hometrainer, waarbij stra
ten uit de gemeente als achtergrond gepro
jecteerd worden, waardoor zeker demente
renden het voor hen zo belangrijke gevoel
krijgen in een vertrouwde omgeving te zijn.
Een ander belangrijke aspect is tewerkstel
ling. Het risico dat zo’n robot arbeidsplaat
sen verloren doet gaan, is niet ondenkbeel
dig. Vanuit besparingsoverwegingen is de
kans reëel dat robotisering ook als middel
gebruikt wordt om verplegend, verzorgend
en therapeutisch personeel te vervangen,

Met een robot praat je niet over de zin van het leven
Robotisering in de zorg
kan moeilijk een
afdoende oplossing zijn
voor de vereenzaming
waar heel wat bejaarde
mensen mee kampen

Raf De Rycke
Voorzitter
Broeders van Liefde
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soelaas biedt tegenover al uw dagelijkse
narigheid, maar puur uit respect, uit er
kenning dat ook haar leven een mensen
leven is, op deze planeet, niet in een ver
verleden, maar op dit moment, een lutte
le vierduizend kilometers naar het zui
den, of op tien kilometer van uw aange
name villa. Terwijl u de krant openslaat,
uw croissant in de koffie doopt, uw plan
nen voor het weekend overziet, de speci
ale lendebiefstuk die bij de slager besteld

is en vóór 12 uur opgehaald moet wor
den, de kapper (want ja, met dit haar
kun je niet de volgende week ingaan),
die beeldschone kalfsleren handtas in de
etalage waar u iedere keer bij stil moet
staan... en dan verdorie altijd maar weer
die regen, waarom hebben we weer geen
witte kerst, zie je wel, het is allemaal kli
maatverandering, vroeger hadden we nog
echte winters en was alles beter.
Sta stil, lieve lezer, alstublieft, al is het

maar een ogenblik, bij de overvloed
waarin wij leven, bij de afwezigheid van
honger. Overdaad smoort elke keuze, be
halve de keuze tot bewustzijn. Kijk
slechts eenmaal, bewust van uw voor
recht, de hongerige of de obese mede
mens in de ogen.

Lees de vorige delen van dit kerstessay op
www.standaard.be/kerstessays

Louise O. Fresco
Schrijfster en voorzitter van
de raad van bestuur van de
universiteit van Wageningen
(Nederland), die gespeciali
seerd is in voeding en leef
omgeving. Ze is auteur van
onder meer ‘Hamburgers in
het paradijs’ (Prometheus
Bert Bakker, 2012).

CORRECTIES &
AANVULLINGEN

Odysseus. Door een technisch pro
bleem is een deel van het stuk ‘Odys
seus vs de Hulk’ (DS 30 december)
weggevallen in de edities Antwerpen
en WestVlaanderen. Het volledige ar
tikel is via de link www.standaard.be/
odysseus gratis te lezen.


