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[',n:'-: rank van de Poet, geestetijk verzorger in de zorg,
i

[,r:: 5Lln6g16e korte tekstjes; persoon[íjke fijnzinnig

[r,,i opgum"rkte schetsjes van een situatie, een gebeur'

tenis, maar ook van ingrijpende ervaringen, zoats het lang-

zame afscheid van zijn moeder en zus, en een petgrimstocht

naar Santiago. Het boekje

attedaagse woorden voeren ; .. . 
Frcnkvanà' Poel

je nàar een diePere laag.

Door atles ademt zijn eigen 
' 

:

spirituaLiteit waarin woor'

,,r den als aandacht, kwets'
l,r, baarheid en tiefde centraaI

,l , staan. Een sYmPathiek

, r;l. en pe'rsoontijk document

de:l(i6p1s van attedaagse

ervaringen. (CLe)

ER OUDER

hiermee te maken krijgt. r

Hanneke van Bomme[, Marian

Maaskant, Rianne Meeu§en,. iri'

Werner.van de Wouw,t ' ,r

Severinus en Stichtihg ,,,,

Pergamijn 2014'; € 'l 5,00,

te bestelten viai ] ' . rr 
'

bestet@pergamijn,oyg ,t. , :

e vakgioep'geestetijke veizorging en ethiek van het

Catharinaziekenhuis in Eindhoven, maakte sameÍl'

met de vakgroep geriatrie dit mooie en informatievè

SPIRITUALITEIT EN GEZONDHEID.
DE VERGETEN FACTOR.

ffi§1iËltiie; lnformatief ,' omdiit ;het èèn veetzijdig beetd geeÍt

van hoogte en dieptepunten in de omgang met kwetsbare

ouderen in de zorg. Mooi ,

omdat de tien bijdragen

;(inctusief de inteiding van

Berit Keizer) een grote tief-

de: àdemen voor de ouderen

,vöor, wie zij opkomen. Dit

', , ,.lattes met Nedertandse en
,t
ri .Vtaamse auteurs en een

;', goede batans tussen theorie
, : pn praktijk. Spirituatiteit

i ën zingeving vormen een

rode draad. (CLe) ,

Koen Jorilens (red),

Garant 2013,182 p. € 20,00

piritualiteit beïnvloedt de individuete tichametijke en

geestetijke gezondheid: die kan helend zijn. Steemers somt

veel onderzoeken op, geeft er kritische en retativerende

opmerkingen bij, en geeft soms

persoonlij ke- en verrassende

interpretaties. Het spirituele
potentieeI Ligt grotendeets

braak, en de zorg zou dat
potentieel veet meer moeten

gebruiken. Systematische

aandacht voor spiritualiteit
levert vee[ op voor de patiënt,

de professional én ons atter

beurs. Doenl FM tt

Dr. Myriam Steemers-van

Winkoop. Damon, Budet, 2014
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