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Dit zijn een heleboel brillen. Ik zou u individueel de vraag kunnen stellen: Door wat voor soort bril 

kijkt U? Het antwoord daarop is niet zo gemakkelijk te geven. De wijze waarop U naar de 

werkelijkheid kijkt,  is immers mede bepaald door uw aanleg, uw opvoeding, uw opleiding en 

ervaringen. Eén ding staat vast: ieder kijkt naar de werkelijkheid door zijn of haar eigen bril en ziet 

dus op een heel eigen manier.                                                                                                                                           

De meesten van u zijn werkzaam in het medische bedrijf, met name in dit ziekenhuis. De bril waar wij 

als professionals door kijken, vertoont waarschijnlijk meer overeenkomsten. Immers de 

natuurwetenschappelijke blik is dominant in dit bedrijf en in de opleiding die de meesten van u 

genoten hebben. Vanaf de periode die wij  Verlichting  zijn gaan noemen is deze manier van kijken 

naar en beoordelen van de werkelijkheid steeds belangrijker geworden. Dat heeft ook gevolgen 

gehad voor hoe we naar de mens kijken. Sinds Descartes wordt de mens gezien als een dualiteit van 

lichaam en geest. De dominantie van het natuurwetenschappelijke denken en de visie op de mens als 

bestaande uit twee afzonderlijke entiteiten wordt zichtbaar in de moderne medische wetenschap. 

Deze heeft zich steeds verder gespecialiseerd, met als gevolg dat naar de mens gesegmenteerd 

wordt gekeken. Elke specialisme is immers gericht op één segment. Ons westers medisch model, dat 

eigenlijk nog vrij jong is, wijkt daarmee sterk af van eeuwenoude niet-westerse medische 

benaderingswijzen, die de mens veel meer als een totaliteit zien, vaak in samenhang met een groter 

geheel waarvan hij deel uitmaakt. Lichaam-geest-ziel vormen daarbinnen een onlosmakelijke 

eenheid. 

De dominantie van het natuurwetenschappelijke denken heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling 

van de disciplines die hun oorsprong in de geesteswetenschappen vinden. Niet alleen hanteren zij 

steeds meer dezelfde of verwante methoden, maar zoeken ook vaker hun fundering in de biologie. 

Laat ik er geen misverstand over laten bestaan: de geschetste ontwikkelingen in de medische 

wetenschap heeft ons veel gebracht aan vooruitgang. En die winst is er vaak op grond van 

specialisatie, reductie en segmentatie. Maar het is wél misverstand te veronderstellen, dat dit de 

enige geldige blik op de werkelijkheid is, laat staan de enige werkelijkheid. Dat zou een vorm van 

sciëntisme zijn. Immers met elke bril wordt ons een andere blik op werkelijkheid gegund. 

Begin vorig jaar vond er in ons ziekenhuis een reorganisatie plaats. Een gevolg hiervan was o.a. dat 

de disciplines neurologie, psychiatrie, medische psychologie, pijnbestrijding, revalidatie en 

geestelijke verzorging werden samengebracht in één zorggroep die als aa  Brei  kreeg. Ook in 

deze naamgeving klinkt de natuurwetenschappelijke dominantie door. Een paar jaar eerder waren er 

serieuze gesprekken om op vrijwillige basis tot samenwerking te komen. Toen had men daarmee een 

Centrum voor Mental health –om het in goed Nederlands te zeggen- op het oog. Een benaming die al 

ruimer en meerduidiger klinkt. 

Nergens in de gezondheidszorg is de relatie tussen lichaam en geest zo uitdrukkelijk aanwezig als 

binnen deze disciplines. Vooruitgang binnen de gezondheidszorg zal in de komende jaren niet alleen 

afhangen van wat binnen de afzonderlijke onderdelen, in specialisaties ontwikkeld wordt, maar 

vooral wat vanuit een gezamenlijke visie en door samenwerking tot stand gebracht wordt. Daarbij 

staan we voor de uitdaging om een nieuwe verbinding te zoeken tussen lichaam en geest. Een 



nieuwe verbinding die niet los staat van een context, waarvan de relatie zorgverlener en patiënt en 

zijn omgeving deel uit maken. 

Met andere woorden: welke bril helpt ons bij ontwikkelen van een gezamenlijke optiek? 

I  o s zieke huis ers hij t elk jaar deze ro hure: Met ee  a dere ril . Zorg erle ers die zelf oor 
enige tijd patiënt werden, worden uitgenodigd om te vertellen wat zij vanuit deze nieuwe positie 

hebben gezien. Het is mijn persoonlijke ervaring dat dit soms verbijsterend is. Van het ene op andere 

moment vindt er niet alleen rolwisseling plaats, die al verwarrend genoeg is, maar bestaat zelfs de 

kans van depersonalisatie. Je bent niet een collega die nu patiënt is, maar je  wordt bv. een anonieme 

rolstoelgebruiker, die niet gezien wordt en met wie niet gecommuniceerd wordt,  alleen met zijn 

begeleider. 

Die andere bril, de patiëntenbril, kan ons niet alleen nuttige informatie opleveren, maar is van 

wezenlijke betekenis voor de behandeling, voor de bejegening, maar nog fundamenteler: voor wat 

daar aan ten grondslag ligt aan visie op zorg, op samenwerking, op verbinding tussen patiënt en 

zorgverleners en zorgverleners onderling. 

Toegespitst op onze eigen zorggroep:  in de functionele binding die min of meer bij toeval tot stand 

gekomen is, ligt een gouden kans om met elkaar een zorgvisie te ontwikkelen die juist aansluit bij het 

complementaire karakter van de zorggroep. Een visie die een kanteling laat zien van een  puur 

medische (vooral in de zin van natuurwetenschappelijke en reductionistische) benadering van de 

patiënt, naar een benadering waarin de mens achter de patiënt zichtbaar wordt. In het samengaan 

van de vakgroepen in één zorggroep wordt concreet dat patiënten meer zijn dan hun lichaam, meer 

zijn dan hun psyche en meer zijn dan hun geest. Juist in het samenspel van de delen komt de mens 

als geheel aan het licht. Maar die mens kan pas als een totaliteit gezien worden, als hijzelf en de wijze 

waarop hij naar zijn ziekte of handicap kijkt en de betekenis die hij daar aan geeft serieus genomen 

wordt. 

Wat heeft mij bewogen om op het eind van mijn werkzame bestaan tot dit initiatief te komen om ons 

te bezinnen op wat ons verbindt en wat ons gezamenlijk uitgangspunt zou kunnen zijn:  

patiëntgericht werken?  Dat heeft de maken met mij vak, maar ook hoe ik daar persoonlijk invulling 

aan gegeven heb.  Als geestelijk verzorger heb je wellicht meer oog voor de totaliteit van de patiënt, 

voor zijn beleving, zijn verhaal, de betekenis die hijzelf geeft aan zijn situatie. In mijn beroepsmatige 

werken en publicaties heb ik telkens gezocht naar verbinding tussen disciplines. In  mijn studies zocht 

ik die verbinding: agogische theologie en later psychologie en therapie. Al in de beginjaren van mijn 

werk in de gezondheidszorg –dat was egi  80 er jare - toen ik werkte  met mensen met een 

verstandelijke beperking, met psychiatrische en gedragsmatige problemen, merkte ik dat kennis van 

de bril waarmee de cliënt kijkt wezenlijk is. Ik ontwikkelde daarom een methode die zorgverleners 

uitnodigde zich consequent in te leven in de ander en dit met elkaar gestructureerd te bespreken. De 

uitkomsten van dit intersubjectieve proces maakte moeilijk verstaanbaar –zeg maar lastig- gedrag 

meer invoelbaar. Dat leidde niet alleen tot een andere manier van kijken en beoordelen, maar ook 

van bejegenen, waardoor gaandeweg de last van het gedrag verdween of als minder irritant werd 

beleefd. Zeker in samenhang met een beter zicht op het leven van betrokkene in de vorm van het 

levensverhaal wat we toen ontwikkeld hebben –nu gemeengoed, toen nog uniek- leidde dit tot 

betere afstemming op de behoeften en noden van de cliënt, en dus betere zorg en meer compassie 

en werkplezier van de zorgverlener. Als contextueel (systemisch) geschoold therapeut en geestelijk 



verzorger heb ik geleerd met meerdere brillen tegelijk naar een cliënt te kijken (de grondlegger de 

psychiater Nagy noemt die dimensies ), maar ook zijn context er bij te betrekken –zelfs al zijn ze niet 

fysiek aanwezig-. Korto  er i di g  iedt u ieke ka se  oor ee  ieu  toeko st eeld a  zorg 
en een uitdagend perspectief voor zowel zorgverlener als patiënt, waarin de menselijke maat weer 

centraal staat en de motivatie en passie van de zorgverlener wordt geactiveerd. Persoonsgerichte 

zorg, met bezielde zorgverleners en patiënten zoveel als mogelijk als regievoerders. Met aandacht 

voor kernwaarden als samenwerken, vertrouwen, compassie, barmhartigheid. 

We beschikken over uitstekende voorwaarden om hier concreet vorm aan te geven. En staan nu voor 

de uitdaging om dat fundamenteel te doordenken en het daarna te thematiseren in concrete 

projecten. Dat u met zoveel mensen hier aanwezig bent, betekent dat de noodzaak om anders te 

kijke  e  te ha dele  ij eer e se  gezie  ordt e  iet allee  i e  Brei , aar ook i  
andere delen van het ziekenhuis en zelfs daarbuiten. Als ik daaraan een bijdrage heb mogen leveren, 

is mijn missie geslaagd. 

 

 

 

 


