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Waarschijnlijk zijn er slechts weinig mensen die

spontaan een link leggen tussen geneeskunde en

spiritualiteit. Vooronderstelt goede geneeskunst

zelfs niet dat er abstractie gemaakt wordt van

elk mogelijk spiritueel gedachtegoed? Verdraagt

geneeskunde wel spiritualiteit? Het is immers

op onze dagen meer en meer een vorm van toe-

gepaste ingenieurskunde geworden én met grote

successen tot gevolg. Impliciet gaat men er van

uit dat er een onoverbrugbare kloof bestaat tus-

sen wetenschap en geloof/spiritualiteit. 

De ‘waarheid’ van de wetenschap is deze van

de feiten die objectief zijn en tot kennis leiden.

Deze waarheid behoort tot de publieke sfeer.

Eenieder kan zich in principe komen vergewis-

sen van de resultaten van de wetenschapsbeoe-

fening en de mate waarin ze de waarheid over

de werkelijkheid blootleggen.

De ‘waarheid’ waar het geloof het over heeft, is

een subjectief gegeven. Geloof en de daaruit

voorvloeiende spiritualiteit zijn een privé-zaak.

Nochtans bepalen zij zeer sterk onze antwoor-

den op de vragen die elk mens zich stelt: wat

moet ik doen (moraal) en wat mag ik hopen?

Desalniettemin blijft het een privé-zaak die door

elke burger naar eigen goeddunken mag beant-

woord worden, zolang de eigen antwoorden

deze van de andere burgers maar niet verstoren,

kwetsen of in de verdrukking brengen. 

Velen zullen de geneeskunde graag in het kamp

van de wetenschap stoppen. Maar zo eenvoudig

is dat niet. Kwatongen durven wel eens beweren

dat godsdienst en geneeskunde eigenlijk veel

gemeen hebben. Beide zijn gericht op resultaat.

We gaan naar de arts om genezen te worden en

we bidden tot God om genezing. Maar beiden

zijn tegelijkertijd resultaatsonafhankelijk. ook

als we niet genezen, keren we de geneeskunde

niet radicaal de rug toe en hetzelfde doen we

niet met God. Beide stellen ons geloof mis-

schien sterk op de proef maar finaal blijven we

er in geloven, in de arts en in God. 

Wat de kwatongen ook mogen beweren, het is

wel een feit dat geneeskunde geen wiskunde is.

Daarom heet het ook geneeskunde en niet

geneeswetenschap. De moderne geneeskunde

kan er niet onder uit dat zij eigenlijk in wezen

ook een spirituele onderneming is. Genees-

kunde en gezondsheidszorg in het algemeen

hebben een inherente spirituele dimensie. Het is

een zorg voor mensen. En aangezien mensen

meer zijn dan een verzameling van gezonde of

zieke organen is het evident dat de arts en de

verpleegkundige niet alleen oog heeft voor dat

zieke orgaan. 

De menselijk persoon is een wezen dat in relatie

staat tot zichzelf, de anderen, de omgeving, de

geschiedenis, het transcendente. Door ziekte

treedt er een verstoring op van al deze relaties.

Het helingsproces betekent dat die relaties weer

hersteld worden of een nieuw evenwicht dienen

te vinden. Daar is het de arts uiteindelijk om te

doen. Vandaar dat de arts zich bekommert om de

zieke en niet louter en alleen om de ziekte.

Daarom heeft de arts ook oog voor de spirituele

noden van de patiënt. Doet men dat niet dan her-

leidt men de mens tot zijn of haar ziek orgaan en

wordt er afbreuk gedaan aan zijn/haar mens-

waardigheid. 

Deze morele plicht van de arts om de hele mens

in ogenschouw te nemen is door twee evoluties

zwaar onder druk komen te staan. Het weten-

schappelijk reductionisme (geneeskunde herlei-

den tot een puur wetenschappelijke aangelegen-
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heid) is bezig de spirituele dimensie van de

gezondsheidszorg van binnenuit te verdringen

én de industrialisering van de gezondsheidszorg

bedreigt de spirituele dimensie van de gezond-

heidszorg van buiten af. Het gevaar bestaat

inderdaad dat ziekenhuizen bedrijven worden

waar de voornaamste deugden niet meer het

medelijden, de empathie, de trouw, de zorg of de

troost zijn maar waar alleen de ‘deugd’ van de

efficiëntie beoefend wordt.

Als de contacttijd tussen de arts en de patiënt

steeds maar verder imkrimpt kan die inderdaad

misschien wel een ziek orgaan onderzoeken

maar geen persoon ontmoeten. Vandaar dat een

herpersonalisering van de gezondsheidszorg in

het algemeen en van de geneeskunde in het bij-

zonder zich opdringt. Het is inderdaad tijd dat

het wetenschappelijk reductionisme en de

industrialisering van de gezondsheidszorg weer-

stand ontmoeten en dit in de vorm van een her-

ontdekking van de geneeskunde als een spiritu-

ele onderneming waar de menselijke persoon —

van de patiënt én de arts — in al zijn dimensies

aan bod kan komen.
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