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Dingen die (helpen) doen-alsof 







Waarom die toevloed van dingen die doen-alsof? 

Nieuwe zorgconcepten

• Belevingsgerichte zorg: niet alleen bad, brood, medicatie, maar 
ook huiselijkheid, zinvolle ervaringen en bezigheden 

• Omgevingszorg: mensen die cognitief achteruit gaan kun je 
ondersteunen op zintuiglijk-emotioneel vlak

Industrie voor belevingsgerichte zorg
• “Artificial Reality Industry” produceert “environmental lies”?

(Truth Inquiry, 2016)

 Noodzaak van ethische reflectie



Onderzoeksproject 2016-2018

Wanneer ondersteunt het gebruik van dingen die doen-
alsof de persoon met dementie?
Wanneer wordt het gebruik  van deze dingen     
misleidend en manipulatief?

• Empirisch-ethisch onderzoek
• Veldonderzoek in verpleeghuizen en ontwerpbureaus
• Welke ethische intuïties tonen mensen met dementie, 

verzorgenden en ontwerpers in hun handelen? Hoe 
verhouden deze zich tot visie van persoonsgerichte zorg?

• Uitkomst: onderwijsmodule voor verzorgende en ontwerpers
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Hoe is misleiden een moreel probleem?

1. Wat is persoonsgerichte dementiezorg? (Tom Kitwood)

- Kritiek op (medische) beeld van dementie als een ziekte die 
persoon-zijn aantast, “mens met dementie als levende dode”

- Alternatief: relationele opvatting van persoon-zijn,  
we worden door anderen erkend als persoon (Martin Buber)



- goede zorg ondersteunt persoon-zijn door 
- respectvolle en liefdevolle omgang
- geborgenheid
- aandacht voor eigen ervaringen en leven
- betekenisvolle bezigheden…



• (onbedoeld) bevat zorg en maatschappelijke bejegening van 
mensen met dementie ook 
persoons-ondermijnende elementen
- infantiliseren
- stigmatiseren
- objectiveren
- negeren…. (17)

• Nummer 1: misleiden om mensen 
te dwingen tot meewerken, te manipuleren of af te leiden van
hun wensen en behoeften



2. Waarom is misleiden moreel fout?

5 waarden in het geding

• menselijke waardigheid 

• persoonlijke autonomie
(keuzevrijheid, controle)

• kans om authentiek te leven 
(in contact met werkelijkheid)

• vertrouwen
(in sociale en materiële omgeving)

• de integriteit van de misleider.



3. Maar moet je altijd de waarheid spreken?

“Eigenlijk moet je altijd mee bewegen.
Jokken is geoorloofd in het verpleeghuis.”

(Hugo Borst, Ach, moedertje, 2017)

Moreel grijs gebied, want

• Hoe zit het met het welzijn van mensen die niet meer 
weten wat waarheid/werkelijkheid is?

• Is meegaan in andere werkelijkheid die mensen met 
dementie kunnen beleven niet meer respectvol? 

“Andere beleving” van de persoon met dementie is
geen symptoom maar een betekenisvolle manier om

zich uit te drukken en grip te krijgen op de situatie.

• Doen-alsof past in stille zorg en bij spel.



Conclusie

• Misleiden is ethisch zeer verwerpelijk

Maar

• Lossere omgang met de waarheid is soms 
gerechtvaardigd


• Wanneer en hoe is doen-alsof  
ondersteunend en wanneer misleidend?

Make-Believe Matters. The Moral Role Things Play in Dementia Care



Dingen bemiddelen 
zorg

• ze bevatten een beeld van hun 
gebruikers, en materialiseren
dat als vanzelfsprekend deel 
van de (zorg)omgeving;

• ze nodigen uit tot specifieke 
zorghandelingen, en 
ontmoedigen andere; 

• ze belichamen waarden en 
kunnen deze subtiel wijzigen.



Doen-alsof: 3 lagen in de praktijk

Gebruik van dingen dat 
mensen

• doet/laat geloven wat niet 
waar is (hoofd)

• andere realiteiten doet/laat 
voelen (zintuigen, hart)

• interacties en spel aanbiedt 
met en in andere realiteiten 
(doen)



Vb. 1: Deurprint die doet-geloven dat…

• Positieve doelen
- Veiligheid: “persoon moet tegen zichzelf 

beschermd worden”
- Minder agitatie: welzijn
- Niet hoeven liegen: deur laten liegen 

zodat zorg “in de waarheid kan blijven”

• Maken het middel nog niet goed
- Autonomie
- Authenticiteit
- Waardigheid (stigma, wij/zij)
- Vertrouwensverlies
- Integriteit

Pas geverfd!



Vb.2: Virtual reality installaties die doen voelen…

• Positieve doelen
- Prettige ervaringen aanbieden
- Saaie hoeken opfleuren

• Nemen de ethische vraag niet weg: hoe 
trouw te zijn aan zintuigen/ gevoel van 
een persoon?
- Zorgdoelen, of heeft het betekenis voor 

deze persoon? (waardigheid, authenticiteit …)

- Voorzichtig met “ervaringspakketten” voor 
de hele afdeling (autonomie, authenticiteit …)

- Valse beloftes? (vertrouwen, integriteit…)



Vb. 3: Poppen, robots … die doen spelen…

Doelen: nabijheid, betekenisvolle 
bezigheid, 
interactie… spel

In spel kunnen mensen:
- zich als persoon uitdrukken
- experimenteren met betekenissen
- vermogens ontwikkelen
- in relatie met dingen en mensen

Maar wat is goed spelen, in de zin 
van trouw zijn aan de persoon…



Vals spel

Carers secretly filmed 
'torturing' comfort 
dolls dementia 
sufferers thought 
were real

The Independent, 
Monday 25 January 2016 17:08 
GMT



Wat is goed spel(en)?

- Afstemmen op en 
ruimte maken voor 
de verbeelding van 
de persoon  
(autonomie, waardigheid)

- Afstemmen op spel-
object (authenticiteit)

- Samenspel
(waardigheid, vertrouwen)



Schone schijn

Van waarheid als getrouwe spiegel (van een 
gevestigde opvatting) van de werkelijkheid 



Trouw aan een verschijnende waarheid in 
interacties van mensen en dingen 
(vgl. Heidegger, Alain Badiou)



Dank u!

hendriks@maastrichtuniversity.nl
i.kamphof@maastrichtuniversity.nl
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Workshop ethische reflectie

Casus beschrijvingen, opdrachten 
en waarden kaarten

• Gecamoufleerde uitgangen
• VR installaties
• Interactieve huisdieren
• Namaak bushaltes
• Poppen
• Sociale robots
• Interieur
• Dementie dorpen


