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Palliatieve zorg is zorg gericht op de gehele
mens in al zijn dimensies. de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHo) beschouwt palliatieve
zorg als volgt: ‘Palliatieve zorg is de continue,
actieve en integrale zorg voor patiënten die
niet meer reageren op curatieve behandelin-
gen. Palliatieve zorg is gericht op de controle
van pijn en andere lichamelijke symptomen en
psychologische, sociale en spirituele proble-
men. Het doel is het bereiken van de best
mogelijke kwaliteit van leven voor zowel de
patiënt als voor zijn naasten’ (1). de WHo
voegt hieraan toe dat palliatieve zorg de psy-
chologische en spirituele aspecten van de zorg
voor de patiënt integreert.

Geen enkele andere discipline binnen de
gezondheidszorg heeft de spirituele zorg als
een van zijn funderende componenten.
daarom wordt spirituele zorg snel geassoci-
eerd met het einde van het leven. Uiteraard
heeft spiritualiteit zijn plaats in de palliatieve
zorg maar spiritualiteit kan niet dusdanig ver-
smald worden dat het pas aan het einde van het
leven tersprake mag komen. Levensvragen
spelen niet alleen op het einde van het leven
een rol. desalniettemin is spiritualiteit nog
steeds gemarginaliseerd in een gezondheids-
zorgsysteem dat gemodelleerd is op het positi-
vistische, biomedische paradigma. de arts en
fransciscaan d. Sulmasy ziet twee redenen
waarom spiritualiteit in de moderne gezond-
heidszorg nog moeilijk aan bod komt: het
wetenschappelijk reductionisme verdringt van
binnenuit de spirituele dimensie van de
gezondheidszorg én de industrialisering van de
gezondheidszorg bedreigt van buitenaf de spi-
rituele dimensie van de gezondheidszorg (2).
Buiten de context van de integrale terminale
palliatieve zorg staan artsen en verpleegkundi-

gen vaak vrij verlegen tegenover spirituele
zorg (3).

Binnen de palliatieve zorgbeweging zelf
lijkt er een tendens aan de gang welke spiritu-
ele zorg beschouwt als een vaardigheid waaro-
ver elke palliatief verpleegkundige (en eigen-
lijk elke verpleegkundige) dient te beschikken.
In deze bijdrage probeer ik deze tendens te
begrijpen en bepaal ik mijn eigen positie.

Het containerbegrip ‘spiritualiteit’ binnen

palliatieve zorg

Binnen palliatieve zorgen wordt er aandacht
besteed aan de gehele mens en dit in al zijn
dimensies zowel fysisch, sociaal, psycholo-
gisch als spiritueel. daarmee onderscheidt pal-
liatieve zorgen zich van de rest van de wereld
van de gezondheidszorg waar het spirituele
geen prioriteit vormt. Men kan zich de vraag
stellen of het verlenen van spirituele zorg een
taak is die door iedere verpleegkundige ver-
plicht dient opgenomen te worden. Het is niet
denkbeeldig dat bepaalde verpleegkundigen
weigeren om dit soort zorg te verlenen omdat
het te veel van hen vraagt en een inbreuk is op
hun eigen spirituele intimiteit. Anderen wen-
sen dan weer helemaal niet met dergelijke spi-
rituele vragen geconfronteerd te worden. Laat
staan dat men de eigen spiritualiteit dient te
exploreren (noodzakelijke mogelijksheids-
voorwaarde wil men zelf spirituele zorg kun-
nen verlenen). dat geestelijk verzorgers zich
daarmee inlaten, spreekt voor zich. Het is hun
kerntaak. daarenboven hebben zij er voor
gekozen. Verpleegkundigen daarentegen heb-
ben daar niet voor gekozen. op deze vraag of
verpleegkundigen de verantwoordelijkheid en
de plicht hebben spirituele zorg te verlenen,
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willen we nader ingaan. daarbij besteden we
veel aandacht aan de vraag vanwaar de aan-
dacht en de nadruk op spirituele zorg komt
binnen de wereld van de palliatieve zorg (4).

Handboeken en artikels over palliatieve
zorgen afkomstig uit de Angelsaksische
invloedsfeer definiëren spiritualiteit als de
menselijke zoektocht naar zingeving (5). de
auteurs vooronderstellen hierbij twee elemen-
ten. ten eerste gaan zij er van uit dat alhoewel
niet alle terminale patiënten godsdienstig zijn,
elkeen wel spiritueel is (6). Alle mensen heb-
ben immers een existentiële betrokkenheid op
de vraag naar de zin van hun leven. en aange-
zien – dit is het tweede element – iedereen spi-
rituele noden heeft, dient elk lid van het palli-
atieve team in te staan voor spirituele zorg (7).
deze plicht tot spirituele zorg staat – merk-
waardig genoeg - los van de persoonlijke
godsdienstige of spirituele overtuiging van de
zorgverstrekker. de godsdienstsocioloog tony
Walter formuleert het als volgt: “If all patients
have spiritual needs, if the palliative care unit
is committed to holistic care, and if all mem-
bers of the multidisciplinary team can deliver
this kind of spiritual care, logic then requires
that they ought to deliver it” (cursivering
Walter) (8). of veel palliatieve zorgverleners
gelukkig zijn met deze plicht tot het verlenen
van spirituele zorg is nog de vraag.

Walter vraagt zich af of alle stafleden bin-
nen een palliatieve eenheid wel in staat zijn
om spirituele zorg te verlenen aan patiënten
die op zoek zijn naar betekenis in hun leven.
Sommigen zullen de uitbreiding van hun
takenpakket tot spirituele zorg toejuichen.
Anderen ervaren het meer als een bijkomende
last en een taak die zij niet aankunnen (9). 

Het definiëren van spirituele zorg als de
zoektocht naar zingeving is het werk van de
‘founding mother’ van de palliatieve zorgen-
beweging, dame Cecily Saunders. Saunders
vond inspiriratie in het boek ‘Man’s Search for
Meaning’ van de oostenrijkse psychiater
Viktor Frankl (10). Frankl zelf zag dit als een
existentiële zoektocht. Binnen de engelsspre-
kende wereld werd de term ‘existentieel’ ver-
vangen door ‘spiritueel’. In een boek geredi-

geerd door Saunders en Kastenbaum hande-
lend over ‘hospice care’ in de wereld van van-
daag zijn beide auteurs er zich bewust van dat
deze opvatting van spirituele zorg inderdaad
beperkt is tot de engelssprekende wereld (11).
de hoofdstukken over Frankrijk, China en
Hong Kong reserveren spirituele zorg voor de
geestelijke verzorgers verbonden met welbe-
paalde godsdiensten of levensbeschouwingen.
Andere hoofdstukken reppen zelfs met geen
woord over spirituele zorg (12). Het is dus dui-
delijk dat het binnenbrengen van spirituele
zorg binnen het takenpakket van de verpleeg-
kundige een Brits-Amerikaans fenomeen is.

Inhoudelijk gaat het bij spirituele zorg heel
vaak om een geseculariseerde vorm van
christendom. Verstaat de christelijke gods-
dienst van oudsher spiritualiteit als het god-
menselijke betrekkingsgebeuren vanuit het
oogpunt van de omvorming dan verstaan de
pleitbezorgers van spirituele zorg door ver-
pleegkundigen binnen palliatieve zorgen spiri-
tualiteit als de persoonlijke en psychologische
zoektocht naar zingeving. de engelssprekende
wereld is historisch en cultureel grotendeels
een protestants-christelijke wereld. een recen-
te studie over ziekenhuisaalmoezeniers in
Londen kwam tot de bevinding dat het de pro-
testantse aalmoezeniers waren die voorstan-
ders bleken van spirituele zorg door verpleeg-
kundigen. Bij de katholieke aalmoezeniers en
vertegenwoordigers van andere godsdiensten
was dit niet het geval (Walter, 2002, p. 134)
(13).

Verbreding term ‘spiritualiteit’ ook op andere

domeinen van het openbare leven 

Het is dus niet alleen binnen de palliatieve
zorgenbeweging dat de verbreding van het
concept spiritualiteit opvallend is. Het Britse
onderwijssysteem hanteert eveneens een der-
gelijke definitie. Vergelijkbare brede definities
van spiritualiteit vinden we ook in pedagogi-
sche literatuur van het Verenigd Koninkrijk.
oFSted, het orgaan van de Britse overheid
welke instaat voor de inspectie van de scholen,
definieert spiritualiteit ‘as relating to that
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aspect of inner life through which pupils
acquire insights into their personal existence
which are of enduring worth. It is characteri-
zed by reflection, the attribution of meaning to
experience, valuing a nonmaterial dimension
to life, and intimations of an enduring reality.
‘Spiritual’ is not synonymous with religious,
all areas of the curriculum may contribute to
pupils spiritual development’ (14). ook femi-
nistische theologen en godsdienstwetenschap-
pers hanteren brede definities. In haar boek
‘Women and spirituality’ schrijft U. King:
‘Spirituality can be described as a process of
transformation and growth, an organic and
dynamic part of human development ... an
exploration into what is involved in becoming
human … the way in which a person under-
stands and lives with his or her historical con-
text’ (15). een dergelijk brede definitie ontlokt
bij Walter de laconieke opmerking dat zelfs
een bijzonder seculiere wetenschap als de soci-
ologie tot het domein van de spiritualiteit kan
gerekend worden. Sociologie zorgt immers
ook voor ‘a way in which a person can under-
stand and live with his of her historical con-
text’. Het is duidelijk dat de verbreding van het
concept spiritualiteit niet beperkt is tot het
domein van palliatieve zorg.

‘Waarom’ en ‘waarom nu’ deze begripsver-

breding van spiritualiteit ?

Walter ziet in het discours aangaande spiri-
tualiteit een dubbele kritiek. ten eerste is het
een kritiek op het wetenschappelijk reductio-
nisme. In de gezondheidszorg bijvoorbeeld
brengt het discours van de spiritualiteit
opnieuw het menselijke, het persoonlijke en
het emotionele in het vizier in door medische
en financiële rationaliteit gedomineerde secto-
ren. deze vorm van spiritualiteit promoten
houdt niet alleen een kritiek in op het rationa-
lisme maar tevens op de geïnstitutionaliseerde
godsdiensten. dit is te merken aan het belang
dat de pleitbezorgers hechten aan het verschil
tussen spiritualiteit en godsdienst én in de
nadruk die gelegd wordt op persoonlijke ont-
wikkeling in tegenstelling tot de georganiseer-

de godsdiensten. Kortom: spiritualiteit gaat
verder dan wetenschap en godsdienst.

een dergelijke visie sluit goed aan bij de
karakteristieken van de moderne samenleving.
een eerste kenmerk van onze era is het indivi-
dualisme. de grote verhalen voor de massa’s
hebben afgedaan. de nieuwe vormen van spi-
ritualiteit spelen probleemloos op dit individu-
alisme in.  Het wantrouwen tegenover elke
vorm van institutionele autoriteit is eveneens
kenmerkend voor onze tijd en correspondeert
met het eerder vernoemde individualisme. de
voorbeelden zijn legio. de moderne mens
bepaalt zelf wel wat hij/zij wil geloven en geen
kerk heeft daar iets tegen in te brengen. de col-
lectieve dogma’s van de kerk werden ingeruild
voor een individuele zoektocht naar zingeving
(16). de ‘autoriteit van het zelf’ maakt dat er
eigenlijk geen experten meer aanvaard wor-
den. de mening van de expert in het praatpro-
gramma op televisie krijgt evenveel aandacht
als het gewauwel van de dwaas. Waarom nog
de encyclopedia Brittanica raadplegen als we
onze eigen Wikipedia schrijven? Binnen palli-
atieve zorgen staan de wensen van de termina-
le patiënt centraal en niet de orders van de arts.
de oorzaak van de ondermijning van de auto-
riteit van de godsdiensten is de wetenschap.
Van oudsher beantwoordden de godsdiensten
vragen als ‘vanwaar komen wij?’, ‘waarom
leven wij?’, ‘wat gebeurt er als we sterven?’,
‘waarom moeten wij moreel leven en wat is het
fundament van de moraliteit?’. de weten-
schappen hebben systematisch de antwoorden
van de godsdiensten ondermijnd. de godsdien-
sten op hun beurt bleken onmachtig hierop te
antwoorden. Alhoewel de antwoorden niet
meer voldoen, de vragen zijn echter wel geble-
ven. Aangezien er geen kerk meer is om deze
vragen te beantwoorden of beter: aangezien er
geen kerk meer is die genoeg autoriteit heeft
om deze vragen van een antwoord te voorzien,
moet de moderne westerse mens zijn eigen
hoogstpersoonlijke antwoord samenstellen en
dit gelinkt en gebaseerd op de eigen ervaring.
tijdelijke, situatiespecifieke antwoorden heb-
ben de goddelijke openbaring vervangen. de
transformatie van de westerse samenleving in
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een multireligieuze samenleving ondermijnt
nog meer de autoriteit van elke godsdienst. Als
er zovele antwoorden zijn op dezelfde vragen,
hoe kan men dan immers weten wat de waar-
heid is? dit is zeker het geval voor de christe-
lijke godsdiensten en het hindoeïsme, in min-
dere mate voor de islam.

Wie zijn de pleitbezorgers van het nieuwe

concept ‘spiritualiteit’ ?

de pleibezorgers van de brede ‘definitie’
van spiritualiteit zijn voornamelijk Ameri-
kanen en Britten die het institutionele christen-
dom vaarwel hebben gezegd maar toch een
zekere voeling met het numineuze hebben
behouden (zie de oFSted terminologie: ‘the
non-material’, ‘intimations of an enduring rea-
lity’). deze band met het numineuze brengen
ze tot uitdrukking in het begrip ‘spiritualiteit’
dat duidelijk onderscheiden wordt van ‘gods-
dienst’. Godsdienst wordt aanzien als een
gecodificeerde, geïnstitutionaliseerde en rela-
tief enge uitdrukking van spiritualiteit.

onder de pleitbezorgers bevinden zich bij-
zonder veel feministen. deze vrouwen keren
zich af van de patriarchale kerk. Ze wenden
zich tot de spiritualiteit om hun ervaringen van
het numineuze ter sprake te brengen.
Spiritualiteit is voornamelijk, alhoewel niet
uitsluitend, een zaak van vrouwen (17), net
zoals (grotendeels) de zorg in al haar vormen.
daardoor is het geen toeval dat het nieuwe dis-
cours over spiritualiteit juist in de zorgberoe-
pen veel weerklank vindt.

Walter is er van overtuigd dat het doel van
deze propagandisten van de nieuwe spirituali-
teit er in bestaat niet-godsdienstige verpleeg-
sters duidelijk te maken dat godsdienst en spi-
ritualiteit twee totaal verschillende zaken zijn
en dat iedereen een spirituele zoektocht naar
zingeving maakt. en vooral zij - de verpleeg-
kundigen - kunnen die persoonlijke spirituele
zorg verschaffen.

de analyse van Walter dat dit discours aan-
gaande spiritualiteit voortgebracht wordt door
een bepaalde historische generatie en in een
bepaalde institutionele context is plausibel.

Gilliat-Ray, instemmend met deze analyse,
voegt er nog een element aan toe: ‘Besides
some of the reasons given by Walter ( … ) 
I suggest that there is another more subtle pro-
cess at work. there is sufficient evidence to
claim that the promotion of spirituality in the
nursing literature is part and parcel of an ( … )
effort to ‘professionalise’ the nursing occupa-
tion’ (18).

edward Bailey gaat nog een stap verder. Hij
plaatst de huidige evolutie in een breder kader
(19). deze schetst de huidige stand van zaken
tegen de achtergrond van de sociaal-religieuze
evolutie van de mensheid. deze evolutie
begint bij de primitieve religie van kleine
gemeenschappen, vloeit over naar de wereld-
godsdiensten ontwikkeld door historische
samenlevingen om uit te monden in de diffuse
spiritualiteit van de multiculturele stedelijke
samenlevingen. deze macro-evolutie doet zich
ook voor op het microniveau van de levensge-
schiedenis van elke mens afzonderlijk. Het
kind heeft ervaring van het Heilige/
Numineuze, wordt nadien de jongvolwassene
die wil behoren tot de omringende wereld-
godsdienst om uiteindelijk de volgroeide vol-
wassene te worden met een persoonlijke spiri-
tualiteit. Volgens Bailey is het verhaal van de
spiritualiteit het verhaal van de toekomst en
zijn diegenen die het propageren de nieuwe
profeten. of Bailey gelijk heeft, valt af te
wachten.

Wat we wel weten is dat het discours over
spiritualiteit sterk gepromoot wordt door die-
genen die aan de traditionele godsdiensten
geen boodschap meer hebben, dat deze groep
pleitbezorgers niet representatief zijn voor de
gehele westerse bevolking maar binnen de
gezondheidswerkers een disproportioneel
grote groep uitmaken, in het bijzonder bij ver-
pleegsters en vrouwelijke protestantse aalmoe-
zeniers (20).

Is spirituele zorg de verantwoordelijkheid van

elke palliatief verpleegkundige?

de vraag die zich nu opdringt is of elke ver-
pleegkundige op de palliatieve eenheid de
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plicht heeft in te staan voor de spirituele zorg
t.o.v. de haar toevertrouwde patiënten. de pro-
pagandisten van de nieuwe spiritualiteit beant-
woorden deze vraag bevestigend (21). Sheldon
schrijft: ‘Nurses who neglect a patient’s spiri-
tual care do not provide holistic care’ (22).
Persoonlijk menen wij dat de verpleegkundige
niet de plicht heeft tot het verlenen van spiritu-
ele zorg. We proberen dit duidelijk te maken
aan de hand van een typologie m.b.t. het geloof
van terminaal zieke mensen in een leven na de
dood. Het is een vraag voor ieder van ons maar
voor de stervende patiënt wordt het een bij-
zonder ingrijpende vraag. Stopt het leven hier
en nu - dood is dood - of is er een toekomst

over de grenzen van de dood? Is de dood het
einde of een nieuw begin? In onderstaande
figuur plaatsen we de verschillende verhalen
aangaande deze vraag in schema. dit is een
typologie van verhalen en niet van mensen. In
de concrete werkelijkheid kunnen mensen ver-
schillende posities innemen. de gelovige kerk-
ganger kan ongelovig worden maar ook een
medium opzoeken alhoewel hij/zij niet meer
gelooft. de ongelovige kan op zijn beurt plots
geconfronteerd met een levensbedreigende
ziekte heel spiritueel worden en alle heil ver-
wachten van sjamanistische praktijken.
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Alhoewel een mens kan evolueren van het
ene kwadrant naar het andere bevindt iedereen
zich op een bepaald moment wel ergens in
deze voorstelling. Het is onze overtuiging dat
ieder kwadrant zijn eigen karakteristieken
heeft. deze karakteristieken zijn van die aard
dat men de terminaal zieke mens niet echt
tegemoet komt wanneer men uitgaat van de
vooronderstelling van een universele spirituele
zoektocht die ieder mens doormaakt. Het con-
cept ‘spiritualiteit’ lijkt ons te arm, te pover om
echt tochtgenoot te worden van de terminale
patiënt. Zo is het woord spiritueel een term die
niet door iedereen gekend is en niet door ieder-
een gebruikt wordt. Veel godsdienstige en niet-
godsdienstige mensen gebruiken deze termino-
logie niet en kennen deze ook niet. In geen
geval kan men vanuit de verpleegkundige een
terminologie opleggen die vreemd is aan en
voor de patiënt. dit betekent ook dat het con-
cept ‘spirituele pijn’ (een term van Cecily
Saunders) veel te vaag is. Het schijnt mij toe
dat ‘spirituele pijn’ meestal gebruikt wordt in
de betekenis van ‘biografische pijn’. Met ‘bio-
grafische pijn’ wordt bedoeld dat mensen aan
het einde van hun leven beseffen dat het leven
niet geworden is wat zij er van verwacht had-
den én dat het nu te laat is om daar nog iets aan
te doen. daarenboven betwijfel ik sterk of de
vooronderstelling van de palliatieve zorgenbe-
weging namelijk dat iedereen zin/betekenis
kan vinden of geven in/aan het leven wel
terecht is. deze vooronderstelling is trouwens
de reden waarom internationaal de palliatieve
zorgen beweging tegenstander is van euthana-
sie. tenslotte stelt zich de vraag wie wie kan
vergezellen op diens laatste reis? dat verpleeg-
kundigen in een palliatieve setting gezien wor-
den als tochtgenoten of begeleiders van men-
sen op hun laatste reis hier op aarde is geen
problematisch gegeven. Het is echter onze
overtuiging dat de ongelovige verpleegkundi-
ge geen hulp kan zijn voor de geloofsvragen
van de stervende patiënt. Zo kan ook de gelo-
vige moslimverpleegkundige geen soelaas 
bieden voor de diepe existentiële pijn die de
atheïst kan voelen. daarom stellen wij heel uit-
drukkelijk dat ook op ‘spiritueel’ vlak elke

mens een uniek wezen is dat in zijn uniciteit
moet gerespecteerd worden. daarenboven is
palliatieve zorg de opdracht van het gehele
team. In die zin is het belangrijk dat de teamle-
den van elkaar weten waar ze zich bevinden in
het religieus-spirituele spectrum (23) en dit
met het oog op een goede begeleiding van elke
patiënt en een goede communicatie in weder-
zijds respect voor elkaar. op die manier weet
men ook van elkaar wat men wel en niet kan
bieden. Zo ontneemt men bij de teamleden de
last van een onmogelijke opdracht namelijk
spirituele zorg te verlenen bij elke patiënt die
aan zijn/haar hoede is toevertrouwd. Ja, de
patiënt moet ook in zijn ‘spirituele’ dimensie
bijgestaan worden maar niet noodzakelijk door
‘jou’. Iemand anders van het team kan in dat
specifieke geval veel beter geplaatst zijn.

Besluit

Spiritualiteit is ‘in’. Het blijft evenwel een
moeilijke opdracht om ‘spiritualiteit’ te
omschrijven en vooral te begrenzen. door de
Wereldgezondheidsorganisatie werd spirituele
zorg opgenomen als één van de wezenlijke
componenten van palliatieve zorg. Vooraleer
de verpleegkundige aan deze spirituele zorg
kan toekomen, moet hij/zij eerst de eigen spiri-
tualiteit leren verkennen en kennen. Het is voor
alle zorgverleners belangrijk spirituele vragen
te leren detecteren. op de eerste plaats om te
kunnen doorverwijzen naar geestelijk verzor-
gers. of de verpleegkundige zelf de plicht
heeft spirituele zorg te verlenen aan de haar
toevertrouwde patiënten blijft open voor dis-
cussie. Persoonlijk menen wij dat dit niet het
geval is. Alleen wie daartoe bekwaam is, kan
dit doen. dat kan ook de verpleegkundige zijn.
We eindigen deze bijdrage met een citaat van
Gilliat-Ray: ‘Research … has proved that the
delivery of spiritual care by nurses is – one
might expect – dependent on their personal
characteristics and aptitudes. there is a fine
line between diagnosis of spiritual need or
distress – a highly legitimate role for nurses –
and the actual engagement in the delivery of
spiritual care’ (24).
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