BIJNA DE HELFT VAN ALLE PATIËNTEN IN ZIEKENHUIZEN MAKEN ZICH
ZORGEN OV ER HUN TOILETGANG
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is, als de privacy ontbreekt,of als men bij
het betreden van het toilet de drol van een

'natuurlijke' afkeer van poep,het begrip
'vuil',poep en publieke gezondheid,poep en
de zorg voor ouderen en poep in taal en
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maatschappij en over andere culturen, in
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chische positie. Wie niet zindelijk is, is of
nog geen volwaardig mens, of is dat niet
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over de ontlasting is een aanslag op
iemands algehele gevoel van welbevinden. Het impliceert de pijnlijkste vorm
van onzelfstandigheid. Zelf-controle en
privacy moeten prijsgegeven worden;
men wordt afhankelijk in het meest intie
me en meest noodzakelijke van het dage
lijkse functioneren. Die afhankelijkheid,
meldde een dwarslaesiepatiënt in een
televisie- interview, is veel erger dan bij
voorbeeld het niet meer kunnen lopen.

BREEKPUNT Voor verzorgers in de
thuissituatie kan het incontinent-worden
van de zieke of afhankelijke persoon het
'breekpunt' worden, het moment waarop
zij denlcen hun taak van verzorger niet
meer aan te kunnen. Of het een breekpunt
is, hangt niet alleen af van de fysieke
krachten van de verzorger maar ook van
de relatie tussen verzorger en verzorgde.
Naarmate er meer afstand tussen beide
bestaat, stijgt de viesheidsgraad van de
ontlasting en wordt de belasting zwaar
der.

1 Sjaak van der Geest is verbonden aan de faculteit
Medische Antropologie van de Universiteit van
Amsterdam
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