FILOSOFIECAFÉ LOCHEM
Dr. JAN VORSTENBOSCH OVER:
Zorgethiek;

“het verschil tussen zorgen voor en zorgen dat”
Zorg voor je naasten, het belang van zorg in de
samenleving; het lijken vanzelfsprekendheden die elke
dag door tallozen worden gerealiseerd, zowel nietprofessionals als professionals. Toch is filosofisch
nadenken over zorg meer dan ooit aan de orde, want
wie moet voor wie zorgen en hoe en waarom? En wat is
goede zorg? En wie gaat dat betalen?
In zijn boek uit 2005 “Zorg”, met de ondertitel: “Een
filosofische analyse” (2005) probeert Jan Vorstenbosch
die filosofische verdieping van een kader te voorzien.
Hij vertrekt vanuit een fundamenteel onderscheid
tussen zorgen dat iets tot stand gebracht wordt en
zorgen voor iets of iemand. Tussen maken (het
realiseren van een product of stand van zaken)
enerzijds en het op je nemen van een
zorgverantwoordelijkheid voor, en betrokkenheid bij
iets of iemand anderzijds.
Zorgen dat je moeder verzorgd wordt, kun je
uitbesteden aan instituties en die instituties zijn zelf
vaak geprogrammeerd op deze formule: zorgen dat dit,
zorgen dat dat... Zorgen voor je moeder is een praktijk,
en de zorg van de verzorgenden voor mijn moeder is
ook een praktijk, een complex geheel van
vaardigheden, handelingen, inzichten, gevoelens en
waarnemingen, dat richting en inhoud krijgt vanuit de

werkelijkheid van diegene of datgene waarvoor je
zorgt: deze vrouw, deze moeder, deze dementerende
vrouw.
Jan Vorstenbosch is als Universitair Docent Toegepaste
Ethiek verbonden aan het Ethiek Instituut van de
Universiteit van Utrecht. In 2000 begon hij naast zijn
universitaire werk aan een ‘carrière’ als vrijwilliger die
hem in aanraking bracht met psychiatrische patiënten,
met demente bejaarden en met chronisch zieken. De
laatste jaren heeft deze activiteit plaats gemaakt voor
mantelzorg voor zijn moeder, schoonmoeder en nicht.

Tijd:
Plaats:
Entree:
Kaarten:

vrijdag 30 september 2016
aanvang 19.30 uur.
café-restaurant Scholten, achterzaal Bierstraat
4, Lochem.
€ 10, –
vanaf 16 september 2016 bij Boekhandel
Lovink, Markt te Lochem.

Zie ook onze website: www.filosofiecafelochem.nl

