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Meten is weten.  In de bedrijfswereld is dat

al lang het geval.  In de gezondheidszorg heeft

deze bedrijfsattitude enige tijd geleden ook

zijn intrede gedaan.  In de moderne gezond-

heidszorg – vermarkte zorg - kan en moet zeer

veel gemeten worden.  Maar spiritualiteit en

meten, zijn op het eerste zicht niet snel met

elkaar te verzoenen.  Op zich hoeft dat geen

probleem te zijn.  Meer en meer zal financie-

ring echter afhangen van wat te meten valt.

Dat, naast de doe-dwang1 eigen aan de zorgbe-

roepen, werkt de totaliserende tendens in de

zorgsector in de hand.  Het logische gevolg is

dan dat wat niet gemeten kan worden, ook niet

gefinancieerd kan/moet worden.  Voorstanders

van een gezondheidszorg met aandacht voor

spiritualiteit of voor meer aandacht voor de

gezondheidszorg als spirituele onderneming

maken zich hierover zorgen2.  Positief is dan

weer dat men reeds geruime tijd heeft kunnen

vaststellen dat vanuit de verpleegwetenschap-

pen er een toegenomen aandacht ontstaan is

voor spiritualiteit.  De critici hebben zich ech-

ter ook niet onbetuigd gelaten.  Zij wijzen er

op dat het concept spiritualiteit bijzonder vaag

is.  Voor sommigen – die de werkelijkheid

alleen met een positivistisch getinte manage-

mentbril bekijken – is dat reeds voldoende om

spiritualiteit af te doen als irrelevant.  Met alle

gevolgen vandien.  

In de verpleegkundige literatuur3 worden

inderdaad zeer veel definities van spiritualiteit

gehanteerd.  De ene is al meer consistent dan

de andere.  Sommigen leiden uit de vaagheid

van het concept spiritualiteit af dat het in feite

betekenisloos is.  Maar kan men uit deze vaag-

heid inderdaad afleiden dat spiritualiteit van

geen belang is voor een goede gezondheids-

zorg?  Is spiritualiteit een significant en zelfs

een wezenlijk aspect van zorg of niet?

Daarover willen we het in dit artikel hebben.  

Het is een vraag op de grens.  Hier wordt

geen theologisch discours gehanteerd.  Of God

bestaat of niet, doet er in deze context zelfs niet

toe.  Is zelfs van geen belang!  Er wordt een

pleidooi gehouden dat als rechtstreekse partner

in de dialoog de manager, de scepticus en de

politicus op het oog heeft.  Zij zijn het die zul-

len bepalen of er straks nog plaats is voor spi-

ritualiteit in de gezondheidszorg.  De politicus

en de manager bepalen de budgetten en op die

manier ook de wijze waarop spiritualiteit aan

bod zal mogen komen in het gezondheidsbe-

drijf.  Daarbij gaat het zelfs niet op de eerste

plaats om het voorzien van een deel van het

budget voor enkele bedienaars van een of

andere eredienst.  Spiritualiteit is een zaak van

eenieder en dus niet alleen van de pastor,

imam, rabbi of pandit.  

De argumentatie van de critici en een
voorlopige proeve van antwoord

De argumentatie van critici zoals Sloan,

Bash en Palley komt in grote lijnen neer op het

volgende4.  Ten eerste wordt de term spirituali-

teit op eindeloos veel verschillende manieren

ingevuld.  Er is geen eenduidige definitie van

wat er nu eigenlijk bedoeld wordt met spiritua-

liteit.  Leest men er de studies op na dan han-

teren geen twee onderzoekers dezelfde defini-

tie.  Ten tweede wijst dit er op dat de term zelf

niet verwijst naar een of andere essentie of

object in de mens of in de wereld rondom hem.

Ten derde wordt op basis van de twee voor-

gaande constateringen geconcludeerd dat spiri-

tualiteit geen legitieme waarde heeft.

Spiritualiteit bestaat gewoonweg niet en heeft

dan ook geen legitieme plaats binnen een door

de overheid – en dus door alle burgers – zwaar

gesubsidieerde sector als de gezondheidszorg.
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Wat de eerste twee stappen in de redenering

betreft, kan men er gerust mee akkoord gaan.

De term spiritualiteit wordt inderdaad niet op

uniforme wijze gebruikt en er is geen consen-

sus over wat het spirituele nu eigenlijk is.  De

derde stap – de conclusie - in de redenering is

echter een stap te ver.  Ondanks – of beter:

dankzij, zoals we zullen argumenteren - de

vaagheid blijft spiritualiteit waardevol.  Het

doel van dit artikel is aan te tonen op welke

manier spiritualiteit toch waardevol is en dus

zijn plaats heeft in de gezondheidszorg waar

alles stilaan draait om indicatoren die door de

spiritualiteit als dusdanig niet naar voor

geschoven kunnen worden.

Alleen harde positivisten eisen dat taal in

elk opzicht moet corresponderen met gebeurte-

nissen of zaken in de materiële wereld.  Taal

moet naar iets refereren.  Maar daartegen moet

ingebracht worden dat taal niet alleen refere-

rend is doch ook performatief en expressief.

Het leven zelf maakt ons dit duidelijk.  Het

menselijk bestaan kan een knoeiboel en chao-

tisch zijn.  Ziekte en dood zijn dat nog veel

meer.  Ze zijn een werkelijke ‘diabolos’: ze

gooien alles overhoop en door elkaar.  Niet in

het minst verstoren ze onze ganse persoonlijk-

heid.  Brengen ons uit evenwicht.  In een der-

gelijke situatie grijpt de mens zeer vaak naar

een taal die als ketters moet klinken in de oren

van de positivist: ‘de grond is onder mijn voe-

ten verdwenen, toen de arts mij de diagnose

kwam meedelen’, ‘de diagnose heeft heel mijn

leven zinloos gemaakt’, ‘ik ben mijzelf verlo-

ren sinds dat verdomde ongeluk en die stomme

kar waar ik nu mee getrouwd ben’, ‘ik ben

maar een halve mens meer sinds die amputa-

tie’, ‘hoe kan God nu toelaten dat ik zo jong ga

sterven’, ‘God heeft mij in de steek gelaten’,

‘pater Pio zal mij wel helpen om er weer

bovenop te komen’, ‘de middeltjes van de

homeopaat houden mij recht’, ‘de meditatieve

oefeningen van de therapeut geven mij een

gevoel van verbondenheid met de kosmos dat

mij rustig maakt en waardoor ik mijn depressie

stilaan kan overwinnen’… .  Het is onredelijk

om op dit domein – zo vaak gekenmerkt door

chaos – te eisen dat deze ‘spirituele’ uitspraken

onderbouwd zouden kunnen worden door een

door iedereen aanvaardbare definitie van spiri-

tualiteit.  De waarde van de spirituele taal ligt

juist in het contingente, evolutieve en contex-

tuele gebruik ervan.  Woorden zijn niet essen-

tialistisch in hun betekenis maar eerder perfor-

matief.  Daarom moet er niet zozeer gefocust

worden op de definitie van het woord maar hoe

het woord functioneert in de praktijk, in het

taalgebruik waarbinnen het zich situeert en de

mensen en contexten waarbinnen het gebruikt

wordt.  In onze pluralistische en geseculari-

seerde samenleving is het belangrijker een

functioneel-pluralistisch begrip van het woord

spiritualiteit te ontwikkelen dan een lexicogra-

fisch duidelijk begrensd begrip.

In dit artikel gaan we dan ook niet in op de

relatie tussen spiritualiteit en godsdienst.  De

zaken worden aanvaard zoals ze momenteel

zijn: spiritualiteit omvat ook de godsdiensten

maar wordt er niet door gedefinieerd.

Nogmaals, het doel van het artikel is de ‘aboli-

tionisten’ van antwoord te dienen.  Dit betekent

dat hun argumentatie ernstig dient genomen te

worden én dat er een zienswijze dient gefor-

muleerd te worden waardoor het evident is dat

spiritualiteit en de spirituele taal bestaansrecht

hebben binnen het domein van de gezond-

heidszorg.

Alhoewel spirituele taal niet verwijst naar

zaken of essenties in de wereld (zoals het sym-

bolische systeem van het geld dat wel doet bij-

voorbeeld) kan deze toch bepaalde domeinen

in de werkelijkheid blootleggen, ontdekken en

kritiseren.  Wat we met andere woorden in het

verdere vervolg van dit artikel gaan doen, is

pogen aan te tonen dat de spirituele taal nuttig

en praktisch is!  Niet omdat we dit zo aange-

naam vinden maar omdat het de enige manier

is om de plaats van het spirituele in de gezond-

heidszorg te vrijwaren.

Swinton en Pattison5 stellen in dit kader een

aantal interessante praktische vragen.  1/ Heeft

het domein van de menselijke ervaring waar-

voor de termen spiritualiteit en spirituele zorg

gebruikt worden een praktische waarde of

bruikbaarheid?  2/ Is het gebruik van spirituele
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taal in het voordeel van diegenen waarrond het

in de gezondheidszorg draait (de patiënten)?

3/  Indien spirituele taal praktisch bruikbaar is

en het komt de patiënten ten goede, hoe kan

het spirituele taalgebruik een rol spelen in het

ontwikkelen van een betere zorg voor mensen

die ziekte ervaren of geconfronteerd worden

met een nakende dood?  Deze vragen zullen

het verdere verloop van onze argumentatie op

de achtergrond blijven klinken.

Welke stemmen en perspectieven komen
niet aan bod in het debat over het bestaans-
recht van spiritualiteit binnen de gezond-
heidszorg?  

In het debat tussen de ‘professionelen’ mist

men de stem van de gewone man en vrouw in

de straat, de gezondheidswerkers maar vooral

de stem van de patiënt.  Daarom willen we die

nu heel aandachtig beluisteren want om

hem/haar is het ons uiteindelijk toch allemaal

te doen.  

Op het moment dat het leven zelf bedreigd

wordt door ziekte of dood is de spirituele taal

een door zeer veel mensen gebruikt middel om

de chaos opnieuw tot orde te herleiden of

althans dat te proberen.  Sociologische studies

aangaande het al dan niet bestaan van spiritua-

liteit zijn peilingen in de algemene populatie

die voor de overgrote meerderheid niet ziek of

toch niet ernstig ziek is.  De bevraagden zijn

geen mensen die een crisis ervaren die hen

ertoe noopt om na te denken over de grote vra-

gen van het leven, de zingevingsvragen, de

spirituele vragen.  Wanneer een mens ziek

wordt, treden deze vragen ongevraagd heel

sterk op het voorplan.  Ook als godsdienst of

spiritualiteit voordien weinig of geen rol van

betekenis speelden in het leven.  Als deze

groep in dit debat niet of onvoldoende

bevraagd wordt, kan hun stem ook niet mee-

klinken in de resultaten.  De gebruikte metho-

dologie van het reeds eerder vermelde type

studies is ook van die aard dat bepaalde groe-

pen patiënten nooit geïncludeerd kunnen wor-

den.  We denken hier aan mensen met een cog-

nitieve stoornis of handicap, personen met

beginnende dementie, mensen die een beroerte

hebben doorgemaakt, … .  De cruciale vraag is

wie er gebruik maakt van spirituele taal.

Indien dit vooral de zieken of mensen die gete-

kend door het leven zijn, dan moet dit door

academici en gezondheidswerkers ernstig

genomen worden.  Swinton en Pattison

drukken dit als volgt uit: ‘The task is to listen

and to understand the function and direction of

the language of spirituality, not to question its

validity or right to exist and be used’ 6.

Spiritualiteit als sociale constructie.  So
what?

Het is correct te stellen dat spiritualiteit

slechts recentelijk een thema werd binnen de

gezondheidszorg en in het bijzonder de ver-

pleegkunde.  In die zin is het tevens correct te

stellen dat het een sociale constructie is.  Maar

daar is niets mis mee!  Spiritualiteit is altijd al

een sociale constructie geweest en is dat ook

noodzakerlijkerwijze.  Daarmee is niet gezegd

dat het niets meer zou zijn dan een sociale con-

structie maar dat is niet het thema van dit

betoog.  Spiritualiteit is een constructie beïn-

vloed door verschillende religieuze tradities,

spirituele bewegingen, zingevingssystemen,

culturen en contexten en niet in het minst door

de particuliere mens in zijn/haar specifieke

situatie.  Iedereen kan de term gebruiken maar

steeds op een andere wijze.  Zelfs de verschil-

lende spirituele bewegingen binnen de sinds

eeuwen bestaande en gevestigde godsdiensten

kennen evolutie.  Evolutie, vaagheid, plurifor-

miteit zijn echter het probleem niet, integen-

deel: ‘The point is that spirituality is never

given to us as some sort of neatly wrapped gift,

which we then unpack and can apply to all

places at all times and in all circumstances.

Rather, the meaning of spirituality is necessar-

ily emergent and dialectical; it is shaped and

formed by the context within which spiritual

language is expressed’ 7.

Alhoewel spiritualiteit geen aspirine, een

thermometer of een bedbad is, betekent dit nog

niet dat het gebannen moet worden uit de

gezondheidszorg.  Uit het voorgaande blijkt dat

dat ook onmogelijk is: het komt met de patiënt

mee en komt uit hem of haar op.  Dat is niet te
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bannen.  Trouwens, wie heel eerlijk is en goed

observeert, moet toch inzien dat heel veel

woorden in de gezondheidszorg geconstrueerd

en aan evolutie onderhevig zijn.  Het is niet

omdat iets nieuw, vaag en fragiel is dat het

automatisch onder verdenking geplaatst moet

worden.  De termen ‘gemeenschap’, ‘samenle-

ving’, ‘zorg’ (gezondheids-zorg!) zijn trou-

wens ook vrij vrage concepten.  Het rijtje vage

maar belangrijke termen kan nog langer

gemaakt worden: leiderschap, persoon,

waarden, religie, kunst, liefde, vriendschap.

Het zijn allemaal stuk voor stuk vage, gecon-

testeerde, multi- of polyvalente woorden die

niettegenstaande alles (levens-)belangrijk zijn.

Waar haalt men dan het recht vandaan om

strikte eisen te stellen aan de spiritualiteit?

Spiritualiteit heeft een profetische functie
Spirituele taal is heel vaak ‘grens-taal’.  Taal

om datgene uit te drukken wat (nog) niet echt

benoemd kan worden, wat wel aangevoeld

wordt maar waar men de vinger niet kan opleg-

gen.  Het is de taal van het vermoeden, het aar-

zelend aftasten van domeinen van de werke-

lijkheid waar het positivisme geen weet van

heeft en per definitie geen weet kan van heb-

ben.  Daarenboven gaat het om dimensies van

het leven en van de werkelijkheid die wezen-

lijk van belang zijn, zonder dewelke we als

mens niet tot wasdom kunnen komen.  

Daarnaast valt het ook op dat spirituele taal

in de context van de gezondheidszorg heel

vaak functioneert als een wijze om iets aan te

duiden dat er niet (meer) is.  Het duidt dan niet

aan wat er wel is maar laat het gemis van iets

wezenlijks doorklinken.  Op die manier valt

het ook te begrijpen dat het niet toevallig is dat

vanuit verpleegkundige hoek men de aandacht

gevestigd heeft op de spiritualiteit.

Spiritualiteit wordt dan de invalshoek om het

sterk positivistisch biomedisch paradigma van

de gezondheidszorg te bekritiseren als zijnde

reductionistisch.  Spiritualiteit heeft met bete-

kenis, hoop, verbondenheid, liefde, zingeving,

… van doen.  Overigens zou men zich mis-

schien beter focussen op wat spiritualiteit doet

i.p.v. wat spiritualiteit is.  In de lijn hiervan is

het duidelijk dat spiritualiteit vaak primordiaal

datgene benoemd en onder de aandacht brengt

wat afwezig is (en er zou moeten zijn).  Dat is

de profetische functie van spiritualiteit.  In een

westerse context brengt spiritualiteit vooral de

geleefde ervaring van het ziek-zijn voor het

voetlicht.  De gezondheidszorg in het Westen is

super-efficiënt maar vermorzelt vaak de mens

achter de ziekte of het aangetaste orgaan.  In

een hoogtechnologische en geseculariseerde

setting probeert de spiritualiteit  die dimensies

van de menselijke persoon - die ooit in gods-

dienstige termen werden tot uitdrukking

gebracht - opnieuw tot hun recht te laten

komen.  In het biomedische discours is er daar-

voor op heden nog steeds geen plaats:  ‘So, by

raising the importance of meaning, purpose,

hope, love, God, relatedness, issues that often

come to vital prominence during the experi-

ence of being ill, the language of spirituality

points critically towards the gap between the

experience and current practises and becomes a

point of socio-political resistance and protest

against the absence of some kinds of language,

significance, and modes of care’.  Aangezien

het ‘ontbrekende’, ‘het afwezige maar noodza-

kelijke’, … in elke context anders kan en zal

zijn, zal de nadruk van de spiritualiteit en de

spiritualiteit zelf ook steeds veranderen naar

gelang van de context en de omstandigheden.

Een vage omschrijving van spiritualiteit.
Meer moet dat niet zijn.

Uit het bovenstaande komt duidelijk naar

voor dat er geen lexicografische definitie van

spiritualiteit nodig is.  Ze is zelfs niet wense-

lijk.  Met een eerder vage, evoluerende, con-

text-afhankelijke omschrijving van spirituali-

teit kan men best uit de weg en vooral wordt de

praktische bruikbaarheid en profische functie

van de spiritualiteit niet gefnuikt.  Juist omwil-

le van de heel concrete mens getroffen in

lichaam en/of geest door lijden moet de spiri-

tualiteit kunnen blijven haar rol spelen door die

concrete persoon in die specifieke context te

beluisteren en ervoor op te komen wanneer de

humaniteit van het zorgen in het gedrang komt.

Dit stem geven aan de lijdende ander dient te
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gebeuren niet alleen op micro- of mesoniveau

maar ook op macro-niveau.  De verpleegkun-

dige die geen tijd heeft om naar een patiënt te

luisteren omdat de werklast te hoog is, moet dit

niet alleen als haar/zijn probleem beschouwen.

Het is ook het probleem van het management

en van de politiek.  En zo zijn er veel andere

voorbeelden te geven.  Heel vaak zal het net de

spirituele taal zijn die gebruikt wordt om aan te

geven dat er iets mis loopt.  Dat er geen goede

zorg gegeven kan worden.  Geen tijd hebben

betekent dat men de ander als ander niet kan

tegemoet komen.  ‘Wilt U even bij mij blijven’

is een zin die heel veel patiënten niet meer dur-

ven uitspreken omdat ze onbewust weten dat

wanneer er geen zorgtaak uit voeren is, er ook

niet ‘gescoord’ kan worden en de indicatoren

niet ‘gevoed’ zullen zijn.  Deze patiënten hoe-

ven zelfs nog nooit van ‘scoren’, ‘MVG’ en

indicatoren gehoord te hebben.  Ze ‘weten’

gewoon dat deze voorrang hebben op hen als

mens die vraagt om beluisterd te worden in

zijn existentiële vraag of angst.  ‘Ik ben mijn

patiënt nabij geweest’ is nu eenmaal niet opge-

nomen in het meetinstrumentarium.  Wanneer

het genoeg is geweest, zullen beiden – patiënt

en gezondheidswerker – de spirituele taal

gebruiken om uiting te geven aan hun zorg en

protest.

Conclusie
In dit betoog werd gepoogd aan te tonen dat

spiritualiteit weldegelijk een praktische

waarde heeft.  Het klinkt misschien als vloeken

in de kerk maar spiritualiteit is bruikbaar en

nuttig.  Het is de taal die de gekwetste mens

gebruikt om met zijn/haar lijden om te gaan.

Deze taal kan niet aan de voordeur van de

voorziening worden achtergelaten.  Meer nog,

vaak is het pas binnen de hightech-setting dat

de spirituele vragen de kop opsteken en om

aandacht vragen/schreeuwen.  Wil men de

patiënten nabij zijn en centraal stellen dan

moet er plaats geruimd worden en aandacht

zijn voor het spirituele.  Doet men dit niet dan

zal dit leiden tot een verregaande ontmenselij-

king van de zorg8.  Tenslotte functioneert de

spiritualiteit ook als het kleine steentje, ‘le

scrupule’, in de schoen van allerlei soorten

zorgverleners en beleidsmakers.  Het is via de

spirituele taal dat de aandacht getrokken wordt

op wat niet is en wel zou moeten zijn.  Wil men

garanderen dat zorg goede zorg kan blijven en

dat men geen leed toevoegt aan het reeds

bestaande leed dan moet de gezondheidszorg

blijvend erkennen dat de zorg ‘managen’ niet

voldoende is.  Zij moet er voor zorgen dat de

spirituele taal, ook in haar dissidente

toonaarden, kan blijven klinken.  Daar vaart

tenslotte iedereen wel bij.
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