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De herontdekking van de mens: Luc Van Gorp ziet meer in minder

‘Als we het niet anders aanpakken, staan
ons nog veel grotere rampen te wachten’
‘Als mens krijg je de opdracht om de
beste versie van jezelf te worden.’
Dat klinkt mooi, maar waar heeft het
model van oneindige groei ons
gebracht? Luc Van Gorp, voorzitter
van CM Gezondheidsfonds, legt in
zijn boek Mensenmaat. Een pleidooi
voor imperfectie de vinger op de
wonde. Als voorzitter van CM, maar
evenzeer als oud-Chiroleider, verpleegkundige, seminarist, theoloog,
docent en ouder van vijf kinderen.
En als mens uiteraard.

nische ziektes niet altijd het geval is. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn.’

Critici zullen zeggen: Luc Van Gorp wil
mensen aan hun lot overlaten.
‘Integendeel. Als verpleegkundige heb ik
het vaak meegemaakt dat patiënten niet
meer zaten te wachten op een zoveelste medische behandeling waarvan ze op
voorhand wisten dat die niets zou uithalen. Natuurlijk moeten we altijd trachten
om mensen beter te maken, maar medische handelingen of medicijnen zijn daar
niet altijd het beste, laat staan het enige
middel voor. Mensen zijn in de eerste
plaats op zoek naar levenskwaliteit. Dat
is niet hetzelfde als koste wat het kost zo
oud mogelijk worden. Als we de patiënt
echt centraal willen zetten, zullen we onze
gezondheidszorg op een andere manier
moeten organiseren.’
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nlangs zag ik hoe een duif in een
boom in onze tuin een nest aan
het bouwen was’, steekt Luc Van
Gorp van wal. ‘Hoe komt die toch
aan die takjes, vroeg ik mij af. Toen zag ik
dat ze die gewoon van tussen het gras
haalde. Door de harde wind lag het gazon
bezaaid met takjes. En dat zal ook volgend
jaar het geval zijn, wanneer de jongen van
die duif een nest zullen bouwen. In de natuur keert alles terug. Tot iemand de ketting doorbreekt.’
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Is dat niet makkelijker gezegd dan gedaan? Hoe zal de mens ooit opgewassen zijn tegen de wetmatigheden van
de klassieke instituten?

Luc Van Gorp: 'De mens legt de lat voor zichzelf zo hoog dat hij er niet meer over kan.'
Dat de mens alsmaar vaker in conflict
komt met zijn leefomgeving ondervinden
we vandaag aan den lijve. Al meer dan
een jaar is de wereld in de greep van de
coronapandemie. ‘De crisis lijkt ons te
overkomen, maar eigenlijk hebben we die
als samenleving mee in de hand gewerkt.
Virologen hadden dit scenario al lang voorspeld. Het was niet de vraag of de wereld
door een pandemie getroffen zou worden,
maar wanneer dat zou gebeuren.’

Nochtans was het niet jouw bedoeling
om een boek te schrijven over de covid19-crisis?
‘Meer zelfs, ik ben het boek beginnen te
schrijven voor er van covid-19 sprake was.
Want ook zonder pandemie waren er al
heel wat knipperlichten. Begin 2020 zaten
meer dan 400 000 Belgen thuis omdat ze
langdurig ziek waren. Dan moet je je toch
vragen stellen over de manier waarop wij
onze samenleving inrichten. We leven in
een welvarend land, onze levensverwachting breekt alle records, de medische wetenschap scheert nooit geziene toppen en
een eindeloze stroom innovaties biedt oplossingen voor alle denkbare problemen.
En tegelijkertijd zitten zoveel mensen
slecht in hun vel. Hoe komt dat toch?’

levenskwaliteit ervaren. Maar ik was fout.
De mens zelf is niet veranderd. Het is de
wereld rondom de mens die een radicale
transformatie heeft ondergaan. Om een
of andere reden zijn we gaan geloven dat
eeuwige groei het ultieme doel moest zijn.
Alles moet steeds sneller, beter en efficienter. Een 7 op 10 moet 8, 9 en uiteindelijk
10 op 10 worden, een heel lineair model.
De mens legt de lat voor zichzelf zo hoog
dat hij er niet meer over kan.’

‘Veel te weinig stellen we
ons de vraag of een
medische handeling ook
bijdraagt tot meer
levenskwaliteit, wat zeker bij
chronische ziektes niet altijd
het geval is’
LUC VAN GORP, VOORZITTER CM

Wat denk je zelf?

Je hebt het in je boek over de kwalijke
rol van de klassieke instituten.

‘Ik heb lang gedacht dat de mens veranderd was, dat we als soort een evolutie
doorgemaakt hebben waardoor we minder

‘Of het nu de Kerk, de politiek, het onderwijs of – ja ook – de gezondheidszorg is, ze
zijn allemaal in hetzelfde bedje ziek. Hoe

waardevol hun uitgangspunten ook waren,
allemaal zijn ze op een bepaald moment
meegestapt in het model van eeuwige
groei en zijn ze een verhaal beginnen te
vertellen waarin de mens zich niet meer
herkende. Het instituut Kerk bijvoorbeeld
is gebouwd op een nobele boodschap.
Het gaat in se over solidariteit, niet in het
minst met hen het meest kwetsbaar zijn.
Alleen is de Kerk, net als al die andere
klassieke instituten, de perfectie beginnen
te prediken. Systemen en structuren, streven naar macht en een gevoel van morele
verhevenheid kregen de bovenhand. En de
mens, die bleef verweesd achter en haakte
massaal af.’

Voor de Kerk kan dat misschien het
geval zijn, maar mensen hebben zich
toch niet afgekeerd van de gezondheidszorg? We stapten nog nooit zo
makkelijk naar de dokter of het ziekenhuis.
‘En dat is net het probleem. Voor een
goed begrip, dat de geneeskunde op zo’n
hoog niveau presteert, valt uiteraard toe
te juichen. Maar ook hier is het streven
naar perfectie te ver doorgeslagen. Ziekte wordt gezien als een defect dat zo snel
mogelijk gerepareerd dient te worden.
Veel te weinig stellen we ons de vraag of
een medische handeling ook bijdraagt tot
meer levenskwaliteit, wat zeker bij chro-

‘Omdat mensen mensen zijn. Wij weten allemaal dat het leven geen immer stijgende
lijn is en dat struikelen en weer opstaan
inherent verbonden zijn met ons bestaan
op aarde. De mens is per definitie circulair. Steeds duidelijker − denk maar aan
de coronacrisis − zijn de signalen dat onze
planeet eindig is en dat ze ons groeitempo
niet meer kan volgen. Je merkt dat steeds
meer mensen in opstand komen tegen dat
ideaalbeeld van de perfectie. Van onderuit
zal de verandering in gang gezet worden.’

Je analyse is hard, maar je boodschap
is er een van hoop: na de covid-19crisis zullen we de wereld anders
organiseren.
‘Daar ben ik echt van overtuigd. De pandemie heeft de vinger diep in de wonde
geduwd. Als we het niet anders aanpakken, staan ons nog veel grotere rampen
te wachten. De circulaire mens voelt zich
steeds minder thuis in de lineaire wereld.
Daarom zal, in plaats van economische
groei, menselijke groei op de eerste plaats
komen. En die staat niet per definitie gelijk
aan meer, beter en efficiënter. Menselijke
groei kan evengoed met minder. Minder
vervuiling, om maar een voorbeeld te noemen. Of minder consumptie. Minder afval
of – waarom niet – minder geneeskundige
prestaties. De mens zal zijn imperfectie
omarmen. En vanuit die imperfectie zal hij
voor verbinding gaan. We laten de ander
nooit los, net zoals die ander ons nooit zal
loslaten. Uiteindelijk zal de mens op die
manier ook de klassieke instituten tot verandering dwingen.’
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