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De	 biomedische	 milieus	 worden	 vandaag	 de	 dag,	
aangesproken	 om	 spirituele	 bronnen	 als	 mogelijke	
behandelingsmethoden	 te	 beschouwen.	 De	 integratie	
van	 de	 spiritualiteit	 in	 de	 zorg	 verwekt	 evenwel	
evenveel	 enthousiasme	 als	 terughoudendheid.	 We	
moeten	 bedenken	 dat	 spiritualiteit	 niet	 thuis	 hoort	 in	
het	vakgebied	van	de	psychologie	noch	van	de	therapie.	
Spiritualiteit	is	ook	geen	synoniem	van	religie.

Zoals	ik	onlangs	schematisch	heb	uiteengezet	(1)	dienen	
drie	 types	 van	 spiritualiteit	 te	worden	 onderscheiden:	
deze	die	aanleunen	op	een	religieuze	traditie;	deze	die	
een	 relatie	met	God	 ontwikkelen	 buiten	 elk	 instituut,	
en,	 ten	 slotte	 deze	 die	 noch	 naar	God	 noch	 naar	 een	
instituut	refereren	(2).

De	religieuze	spiritualiteit	wordt	gekenmerkt	door	een	
band	met	een	instituut,	met	een	doctrine	die	de	tand	van	
de	tijd	heeft	doorstaan	en	die	aanspreekt	door	middel	van	
een	externe	boodschap.	Zij	berust	op	bronteksten	en	op	
een	geloofsgemeenschap.	De	begeleiding	in	het	geloof	
door	een	bekwame	persoon	wordt	aangemoedigd.	Het	
gebed,	het	inwendig	leven,	de	dialoog	met	God	maken	
deel	uit	van	de	traditie.

De wereld staat in het perspectief van Genade

In	 de	 katholieke	 Kerk	 is	 spiritualiteit,	 in	 de	 diepste	
fundamentele	en	etymologische	zin,	het	“leven	volgens	
de	 geest”,	 het	 leven	 in	 Christus,	 het	 geloofsleven	
in	 hoop	 en	 liefdadigheid,	 het	 genadeleven	 dat	 ons	
deelachtig	maakt	aan	de	goddelijke	natuur,	uitsluitend	
door	het	gebed,	de	boetedoening	 en	het	 sacramentele	
leven.
Voor	een	katholieke	christen	berust	elke	definitie	van	
spiritualiteit	die	geen	rekening	houdt	met	transcendentie	
op	een	dwaling	en	wordt	ze	herleid	tot	psychologie.
Het	 is	 verder	 onbetwistbaar	 dat	 spiritualiteit	 een	
“therapeutische”	waarde	 heeft:	 volgens	 een	 klassieke	
theologische	formulering	heeft	genade	een	zuiverende	
werking,	 geneest	 ze	 en	 zuivert	 ze	 de	 ziel	 en	 de	 hele	
persoon	tot	deelname	aan	het	goddelijke	leven.
Gezien	de	diepe	verwevenheid	van	de	ziel,	de	geest	en	
het	lichaam,	spreekt	het	vanzelf	dat	het	spirituele	leven,	
voor	zover	ze	authentiek	is,	een	weerslag	heeft	op	de	
mentale	en	fysieke	gezondheid	van	de	persoon.

Hoe moeten we deze inschakeling van de 
“spiritualiteit” in de lekenziekenhuizen van onze 
westerse wereld opvatten?

-Guy Jobin(3)	brengt	ons	een	interessante	analyse	van	
deze	problematiek.	De	biomedische	disciplines		kennen	
aan	de	spiritualiteit	vier	karakteristieke	kenmerken	toe:	
de	zoektocht	naar	zin	en	authenticiteit,	de	relativiteit,	de	
universaliteit	en	de	harmonie.	De	moderne	geneeskunde	
beraamt	de	spiritualiteit	los	te	koppelen	van	het	religieus	
instituut	om	ze	exclusief	te	verankeren	in	de	menselijke	
persoon,	in	elke	unieke	menselijke	persoon.
De	 kennis	 en	 de	 religieuze	 wijsheid	 die	 verankerd	
is	 in	 de	 religieuze	 traditie	 is	 zonder	 betekenis.	 Drie	
factoren	van	historische,	culturele	en	filosofische	aard	
convergeren	om	ons	rekenschap	te	geven	van	de	actuele	
inhoud	van	deze	spiritualiteit.

-Jean-Jacques Rousseau(4)	 maakt	 een	 fundamenteel	
onderscheid	tussen	de	religie	van	het	hart	en	de	religie	
van	het	 instituut.	Dit	onderscheid	 laat	de	 transfert	 toe	
van	het	gezag	van	de	religies	naar	de	geneeskunde.

-William James	 (5)	 maakt	 het	 verschil	 tussen	 het	
instituut	religie	en	de	religieuze	ervaring.	Voor	James	
bestaat	het	religieuze	instituut	om	de	goddelijke	gunsten	
te	verkrijgen	via	de	omweg	van	de	liturgie,	het	offer	en	
andere	procedures	van	beïnvloeding	van	het	goddelijke,	
de	theologie,	plechtigheden	en	religieuze	organisaties;	
terwijl	de	religieuze	ervaring	het	inwendige	leven	van	
de	mens	beïnvloedt:	zijn	geweten,	een	helder	inzicht	in	
zijn	eigen	noden	en	tegenover	zijn	eindigheid.
Deze	 inwendige	 beschikkingen	worden	 ingezet	 in	 de	
intieme	relatie	van	de	menselijke	persoon	in	datgene	wat	
hij	als	goddelijk	opvat.	Deze	relatie	wordt	rechtstreeks	
opgebouwd	“van	hart	tot	hart,	van	ziel	tot	ziel,	tussen	
de	mens	en	zijn	Schepper”.	Het	is	een	verdere	stap	naar	
de	 staving	 van	 de	 biomedische	 toe-eigening	 van	 de	
spirituele	noodkreet.

-A	fortiori	is	er	altijd	bewondering	van	de	geneeskunde	
geweest	voor	harmonie,	de	verschillende	functies	van	
de	 organen	 in	 het	menselijk	 lichaam(6).	 Dankzij	 deze	
oude	 zienswijze	 van	 het	 westers	 medisch	 denken	
wordt	 de	 spiritualiteit	 thans	 unaniem	opgevat	 als	 een	
harmoniserende	factor.
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Het samengaan van spiritualiteit en geneeskunde in 
de huidige zorginstellingen roept op zijn minst drie 
vragen op:

-Primo:	 de	 integratie	 van	 de	 spiritualiteit	 door	
de	 geneeskunde	 is	 een	 bewijs	 van	 haar	 continue	
deshumanisering	en	komt	over	als	kritiek	op	het	steeds	
toenemend	belang	van	wetenschap	en	 techniek	op	de	
behandeling	 van	 de	 patiënt	 (7).	 In die zin kent men 
thans aan de spiritualiteit een rol toe die, tot voor 
kort voorbehouden was aan de bio-ethiek;	als	steun	
om	de	deshumanisering	tegen	te	gaan	inherent	aan	de	
hedendaagse	geneeskunde	(8).

-Secundo:	 de	 moderne	 biomedicale	 voorstelling	 van	
de	spiritualiteit	verwijdert	zich	van	de	opvatting	van	de	
religieuze	tradities.	Immers,	op	enkele	uitzonderingen	
na,	 zouden	 de	 zorgverleners	 zich	 kunnen	 inbeelden	
de	 religieuze	 tradities	 niet	 nodig	 te	 hebben	 noch	 de	
theologen	om	het	spiritueel	fenomeen	in	het	ziekenhuis	
aan	te	pakken	en	te	bedenken.

-Tertio: het	samengaan	van	spiritualiteit	en	geneeskunde	
overstijgt	het	kader	van	deze	beide	realiteiten	om	te	raken	
aan	het	geheel	van	de	zorginstelling.	De	relaties	tussen	
de	 verschillende	 disciplines	 in	 de	 zorginstellingen,	
dienen	 herdacht	 en	 opnieuw	bevraagd	 te	worden.	De	
plaats	 van	 de	 geestelijke	 en	 spirituele	 herbronning	 in	
de	werking	en	de	organisatie	van	het	lekenziekenhuis	is	
de	werkelijke	inzet,	méér	dan	de	klinische	doelstelling.	
Zal	het	oprichten	in	de	schoot	van	de	zorginstelling	van	
een	nieuwe	dienst:	”spiritueel	kruispunt”	het	ziekenhuis		
meer	humaniseren?

Tegenover deze verraderlijke evolutie moet men 
bewust worden en op een zinnige manier nadenken 
om de juiste houding aan te nemen: handelen om te 
voorkomen.

De	katholieke	spiritualiteit	introduceert	mij	en	laat	me	
groeien	in	een	vriendschapsrelatie	met	God.	Deze	liefde	
is	 gratuit	 en	 onbaatzuchtig.	Niets	 is	 vreemder	 aan	 de	
onbaatzuchtigheid	van	de	liefde	dan	lief	te	hebben	om	
een	materiële	gunst	te	verkrijgen,	al	was	het	de	genezing	
van	een	ziekte.	Zo	sprak	Sint-Augustinus:	”	Hou	niet	
van	God	voor	de	beloning,	Hijzelf	is	de	beloning”.	De	
spiritualiteit	 mag	 niet	 op	 een	 utilitaristische	 manier	
aangebracht	worden,	als	een	eenvoudige	therapeutische	
modaliteit.	 De	 christelijke	 spiritualiteit	 bevrijdt	 het	
lijden	van	zijn	onrechtvaardig	en	absurd	karakter,	door	
het	te	verheffen	in	Christus,	met	Hem	en	in	Hem,	op	het	
niveau	van	een	middel	tot	genade.

Maar	 hoe	moeten	we	 die	 spiritualiteit	 van	 de	 patiënt	
eerbiedigen	die	hem	tijdens	zijn	 leven	geholpen	heeft	
zonder	deze	te	reduceren	tot	een	therapeutische	techniek?	
Tenzij	we	uitgaan	van	een	gezonde	antropologie,	van	
een	natuurlijke	visie	op	de	mens,	waar	de	ziel	de	geest	
en	het	 lichaam	een	 “verenigd	geheel”	vormen	 ,	maar	
waar	 de	 eenheid	 zich	 realiseert	 “zonder	 verwarring	
noch	scheiding”.

Praktisch leidt deze antropologische beschouwing 
ons tot volgend besluit:

-	 voor	 wat	 betreft	 de	 situatie	 zonder	 scheiding:	 de	
patiënt	 heeft	 recht	 op	 geestelijke	 bijstand;	 voor	 de	
katholieken	 moet	 deze	 voorzien	 worden	 door	 hen	
die	hiertoe	gemandateerd	en	bevoegd	zijn	om	ze	te	
verlenen:	priesters	en	pastorale	assistenten.

-	 voor	 de	 situatie	 verwarring:	 noch	 het	 verplegend	
personeel,	noch	de	artsen	noch	andere	niet	door	de	
Kerk	 gemandateerde	 personen	 zullen	 optreden	 als	
“geestelijke	begeleiders”,	zelfs	als	men	stilzwijgend	
van	deze	professionelen	kan	verwachten	dat	ze	een	
groot	menselijk	medeleven	betuigen	aan	deze	zieken.	
Zo	zullen	ook	de	priesters	en	de	pastorale	assistenten	
zich	onthouden	tussen	te	komen	op	medisch	gebied.
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