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Morele verwondingen
Werken in tijden van de coronacrisis, u heeft er allemaal ervaring
mee. In de periode van – zoals
Mark Rutte het noemt – intelligente
lockdown en toenemende aan-

Het begrip komt oorspronkelijk uit
de militaire ethiek. Oorlogservaringen leiden geregeld tot morele
verwondingen en de impact ervan
tot posttraumatische stress. Het

tallen patiënten zijn de ethische
problemen in de dagelijkse praktijk talrijk. Mag ik wel aan het werk
met minder beschermende kleding? Mag mijn werkgever me vragen of zelfs verplichten op een
andere afdeling te staan? Is het
acceptabel dat familie niet meer
op bezoek mag in het verpleeghuis?
Een schrijnende ethische kwestie
tijdens de pandemie is het mogelijke ontstaan van ‘moral injury’,
oftewel morele verwonding. Zo’n
verwonding is samen te vatten als
een indringende ervaring ten gevolge van omstandigheden waarin je niet in staat bleek te doen
wat volgens je eigen morele
opvattingen goed is. Of dat je
getuige was van een situatie die je
morele voorstellingsvermogen te
boven gaat.

geweten is beschadigd. Het morele kompas stuk. De wereld waarin
je vertrouwde op je eigen en
andermans vermogen tot ethisch
handelen is verscheurd. Het is een
zelfervaring die vreet aan de fundamenten van je bestaan en leidt
tot diep, existentiële vragen.
Morele verwondingen in de
gezondheidszorg ontstaan als het
onmogelijk bleek de kwaliteit van
zorg te geven die je zou willen bieden. Wanneer je bijvoorbeeld als
verpleegkundige noodgedwongen door Covid-maatregelen familie hebt moeten weigeren aan een
sterfbed. Of als patiënten troosten
niet ging, omdat je afstand moest
houden en ingepakt was in overall
en mondmasker.
Het zou me niet verbazen als u
morele verwondingen hebt opgelopen tijdens de coronacrisis.

‘Het geweten is beschadigd
en de wereld waarin je
vertrouwde is verscheurd’
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