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1.INLEIDING 
De titel van deze voordracht telt vier woorden, en die ga ik een voor een behandelen.  

Geloof, therapie, zin, onzin, en wat het verband ertussen is.  

Geloof is een woord dat het vandaag niet meer doet, het doet denken aan het opofferen 

van je persoonlijke vrijheid, naïeve overgave aan irrationele dogma's of sprookjes. Het 

begrip geloof wordt vooral geassocieerd met godsdienst, maar we vergeten veelal dat 

geloof en vertrouwen het hele leven kenmerkt, bewust en onbewust. Anders is leven 

gewoon onmogelijk. Ook de ongelovige baseert zich op onbewijsbare uitgangspunten. We 

hebben het religieuze geloof van de vorige generaties opzij geschoven, maar dat betekent 

niet dat we nu minder 'geloof' hebben. Chesterton zei het al: Sinds we niet meer in God 

geloven, geloven we niet in niets, maar in alles.  De moderne rationaliteit is een dekmantel 

voor het irrationele geworden. Uit hersenonderzoek blijkt trouwens dat we vrijwel alles 

doen op gevoel en dat het denken pas daarna komt. 

We hebben in feite niet te weinig geloof maar te veel. Bijvoorbeeld in de markt, dat alles te 

koop is, ook het geluk. Dat we door zoveel mogelijk te genieten ook gelukkiger worden. 

Velen hadden een blind geloof in de economie en in innovatieve beleggingsproducten, die 

hen de financiële hemel op aarde beloofden, we hebben gezien waar dat toe leidt. 

Jarenlang hadden we een blind geloof in de wielersport en wilden we niet zien dat de 

wielercultuur er één was – en volgens sommigen nog is - van slikken en spuiten. Zelfs 

onze Eddy Merckx was niet zo proper als iedereen dacht.  

Niets is wat het lijkt. Wat men zegt, is niet waar. Dat geldt ook voor de moderne 

geneeskunde.  Het wetenschappelijk magazine Eos pakte onlangs uit met een dossier 

onder de kop “De geneeskunde is ziek”.  64 procent van medische onderzoekers 

vermoedt dat er met studieresultaten gesjoemeld wordt, veel klinisch onderzoek wordt 

gemanipuleerd door de farma-industrie met medewerking van universiteiten. Volgens 

Franse farmacologen is de helft van alle geneesmiddelen ‘nutteloos' omdat ze niet werken. 

Onlangs waren er de alarmerende onthullingen over het populaire middel Motillium, dat 

200 hartdoden per jaar zou kosten. Er was onlangs ook de alarmkreet van kinderartsen 

over de overconsumptie van antibiotica en aerosols bij baby's en peuters waardoor hun 

natuurlijke immuniteit verzwakt en het risico op astma sterk is toegenomen, om van de 



2 
 

resistentie tegen antibiotica nog te zwijgen.  De jongere generaties doen het qua 

gezondheid trouwens almaar slechter dan de vorige, blijkt uit recente studies in  

 

Duitsland en Nederland. De gemiddelde levensverwachting neemt toe maar we worden 

wel vaker ziek.   

We geloven in antidepressiva, ook al wordt keer op keer aangetoond dat ze bij gezonde 

mensen nutteloos en zelfs schadelijk zijn ook vanwege het sterk verhoogd risico op 

zelfmoordneigingen.  Onderzoeksmateriaal over lange termijneffecten of neveneffecten 

van antidepressiva worden door de industrie geheim gehouden.  Alles wat naar de 

hersenen gaat en daar niet thuishoort, vormt een groot risico, waarschuwt neurologe 

Kristien Van Broeckhoven. 

De moderne mens gelooft in de maakbaarheid van het leven en van de maatschappij, ook 

al stellen we vast dat het leven zelf vaak heel andere wegen kiest dan we hadden 

gepland. Hetzelfde voor de geschiedenis. Een absoluut dogma van de jongste decennia 

was de vooruitgang, het kon alleen maar beter gaan, waarbij we de vergissing maakten 

vooruitgang in wetenschap en technologie te verwarren met vooruitgang inzake welzijn en 

geluk.  

Vlaanderen is een van de welvarendste regio's ter wereld, met zowat de rijkste inwoners 

van de Europese Unie en het meeste spaargeld, rationeel bekeken hebben we alle 

redenen om ons vrij, blij en vrolijk te voelen vergeleken met de rest van de wereld, we 

scoren hoog op alle gebied, maar helaas ook op het vlak van depressiviteit en 

zelfdodingen. Meer dan een miljoen Belgen heeft afgelopen jaar een doosje 

antidepressiva gekocht, naast de duizenden anderen die de dag en de nacht niet meer 

doorkomen zonder kalmerings- of slaapmiddelen. Hoe beter we het hebben, hoe sneller 

we klagen, zo lijkt het wel. De wet van de toenemende ergernis: hoe minder ongemak, hoe 

ondraaglijker het wordt.  Meer dan de helft van de mensen die arbeidsongeschikt 

verklaard worden, zijn dat vanwege psychische problemen. Meer dan 95.000 mensen 

zitten al langer dan een jaar thuis met een depressie, bijna 10.000 meer dan twee jaar 

geleden. 

Bijna een op de vijf Belgen heeft een of andere chronische ziekte.  Het aantal langdurig 

zieken in het algemeen is gestegen met 30 procent in 10 jaar tijd. 

Veel van die ziekten zijn psychosomatisch. Zo is bijna een derde van de hartziekten het 

gevolg van langdurige stress, angst, vijandschap en depressie, meer dan van te hoge 

cholesterol. Veel mensen lijden aan emotionele en spirituele hartziekten. Daarnaast is er 

het fenomeen van de onverklaarde ziekten, vooral het chronische  
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vermoeidheidsssyndroom (cvs), fibromyalgie of chronische pijn en veel maag- en 

darmklachten, anorexia... waartegen de gewone geneeskunde nagenoeg machteloos 

staat. Probleem bij deze mensen is dat je aan de buitenkant niet ziet dat ze ziek zijn, wat 

in de omgeving voor veel onbegrip zorgt en beschuldigingen van hysterie en plantrekkerij. 

Zoals bij Ellen, die ik enkele jaren geleden interviewde omdat ze had meegewerkt aan een 

cd over chronische vermoeidheid van Ziekenzorg. Een knappe, slanke jonge vrouw, van 

opleiding burgerlijk ingenieur bouwkunde, maar gekweld door onverklaarbare symptomen 

zoals aanvallen van totale krachteloosheid, plotse hoge koorts, rillingen, klappertanden. 

Hoe is dat mogelijk? Onverklaarde ziekten zijn een intrigerend fenomeen. De 

dieperliggende emotionele of existentiële aspecten ervan worden meestal niet serieus 

onderzocht, ook niet in de psychiatrie. Ook in de literatuur komt dat fenomeen aan bod, 

bijvoorbeeld de Britse auteur Tim Parks, die leed aan chronische prostatitis, ontstekingen 

van de prostaat waar niets aan te doen was en zijn leven verpestte. Hij wist op het 

nippertje een ingrijpende operatie te vermijden en vond na vele omzwervingen genezing 

na intensieve boeddhistische meditatie, door alleen maar samen met anderen een week 

stil te zitten. Vandaar de titel van zijn boek: Leer ons stil te zitten.  De Amerikaans-Noorse 

schrijfster Siri Hustvedt werd geplaagd door onwillekeurige trillingen en bevingen van haar 

arm, vooral tijdens publieke optredens. In haar boek 'Een geschiedenis van mijn zenuwen' 

beschrijft ze haar diepgravende speurtocht naar mogelijke neurobiologische of psychische 

oorzaken, een  verdrongen verstoorde relatie met haar vader.  

Het blijken vooral sensitieve en perfectionistische mensen te zijn, die zich alles aantrekken 

en moeilijk om kunnen met negativiteit en conflicten, die aan dat soort ziekten lijden. De 

onlangs overleden kunstschilder Roger Raveel vertelde ooit dat hij als kind overgevoelig 

was, en exact om de zes weken geveld werd door longontsteking. De artsen begrepen er 

niets van. De samenhang tussen geest en lichaam is schromelijk onderschat, was zijn 

overtuiging.     

Het thema zelfdodingen, psychische en stressziekten is vandaag niet meer uit de media 

weg te branden en wordt gelinkt aan de economische crisis. Wat niet klopt, want de 

problematiek was al duidelijk toen er financieel-economisch nog geen vuiltje aan de lucht 

was, maar toen keek men de andere kant uit. Het maatschappelijk debat is pas het 

voorbije jaar in een stroomversnelling gekomen, ook dankzij enkele spraakmakende 

experts die u ongetwijfeld kent,  want je kunt ze bijna niet meer missen op radio, tv en in  

de krant. In de eerste plaats psychiater Dirk de Wachter, volgens wie onze samenleving 

alle symptomen vertoont van 'borderline', een psychische afwijking gekenmerkt door hang 

naar hevige emoties, verlatingsangst, emotionele en relationele labiliteit, gevoel van 
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leegte, zelfmoordneigingen enzovoort. Veel mensen zijn vandaag verslaafd aan kicks, 

sensatie en fysieke krachtpatserij om te ontsnappen aan hun innerlijke onrust. Ook de 

media zijn volgens professor De Wachter daar een symptoom van. Ze hebben een hang 

naar dramatisering en emotie, naar negativisme en slachtofferdenken, naar een opkloppen 

van tegenstellingen. Ze rapporteren niet enkel over de crisis van onze economie, politiek 

en samenleving, ze dragen er zelf toe bij door de incidenten op te blazen en instant-

oplossingen te eisen, vooral meer repressie, meer wetten en regels.  

Een tweede visie die sterk is ingeslagen is die van de Gentse psychoanaliticus Paul 

Verhaeghe. Hij schrijft de oorzaak van al die psychische ziekten vooral toe aan het 

economisch systeem, het winstbejag en prestatiedrang, de ratrace in de neoliberale 

maatschappij. Mensen hebben geen identiteit meer, geen wortels, en zijn de speelbal van 

anonieme economische krachten. Hij vergelijkt de situatie van de mens vandaag met 

kikkers van de zogenaamde kikkerproef: gooi de beestjes in een pot water en warm dat 

water geleidelijk op, de kikkers passen zich aan en blijven zitten - tot het water kookt en 

het te laat is om uit de pot te springen. Ook wij blijven zitten, al worden we stilaan gekookt 

of gepocheerd in de hogedrukpan van consumptie, economie, kicks en mediahypes. “We 

genieten ons te pletter maar niemand is tevreden.” 

Professor Verhaeghe vindt het vooral beangstigend dat kinderen vandaag massaal de 

diagnose autist of adhd-er krijgen als ze niet aan de sociale norm voldoen van flexibel zijn, 

stilzitten, aandachtig en sociaal zijn en op topniveau presteren.  Hij noemt dat 'de tirannie 

van de normalisatie'. Het aantal kinderen en jongeren dat antipsychotica en antidepressiva 

slikt, is sinds vorig jaar met 25% toegenomen; tegen adhd alleen al met 36 procent. Bijna 

33.000 kinderen, waaronder 643 kleuters van minder dan zes jaar,  hebben deze 

chemische hulp nodig om 'normaal' te kunnen functioneren op school en in het gezin. tien 

jaar tijd is het aantal jongeren met psychosociale problemen die hulp nodig hebben met 

40% gestegen. Wie vandaag wil meetellen en dus normaal wil zijn, moet de sterkste en de 

beste zijn, een winner, zegt Verhaeghe. Dat hangt samen met een afkeer voor wie zwak of 

anders is, een loser.  

Mijn grootmoeder zei vroeger 'Ons Heer moet zijn getal hebben', als verontschuldiging 

voor de rare fratsen of het abnormale gedrag van iemand uit de familie of het dorp. Anders 

gezegd: laten we er niet zwaar aan tillen, hij of zij mag er zijn ook al hebben we het er  

moeilijk mee.  Als die verdraagzaamheid er niet is en wantrouwen of ergernis vrij spel 

krijgen, krijgen we pestgedrag en worden mensen, ook kinderen, daar ongelukkig en ziek 

van. En dat is wat vandaag gebeurt. 
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Onze samenleving is gekenmerkt door een toenemende medicalisering, wat betekent het 

zoeken van farmaceutische of medisch-technische oplossingen voor problemen die niet 

louter fysiek of biochemisch zijn maar te maken hebben met psychosociale en existentiële 

factoren, eenzaamheid, gebrek aan zin. “De kerken lopen leeg maar de apotheken lopen 

vol” titelde De Standaard bij een reportage over de nieuwe sociale rol van apotheken.  

Mensen voelen zichzelf of hun kind pas serieus genomen met een zuiver biologische 

diagnose en als ze een voorschrift krijgen voor pillen. En hoe meer aanbod, hoe meer 

vraag - dat is een ijzeren wet in de gezondheidssector. Veel CVS-patiënten klampen zich 

vast aan virusinfecties als boosdoener,  wat binnen de patiëntenbewegingen voor hevige 

conflicten zorgt. Feit is dat de farma-industrie vanwege haar economische macht, haar 

verwevenheid met universiteiten, media en beleidsmakers,  een veel te prominente plaats 

heeft gekregen in onze gezondheidszorg.   

Een paar weken na publicatie van mijn boek kreeg ik een telefoontje van een journalist 

van Artsenkrant, het magazine van de huisartsen  en specialisten dat gefinancierd wordt 

door de farma-sector. De man feliciteerde me en wilde een afspraak voor een interview. Ik 

was stomverbaasd, aangezien mijn boek kritisch is voor de farma. We maakten een 

afspraak, en hij stuurde alvast een fotograaf vooruit die een hele namiddag nodig had voor 

een uitgebreide fotosessie in mijn tuin, tussen de geraniums. Enkele dagen voordien was 

in Artsenkrant een recensie verschenen waarin de betreffende journalist mijn boek 

aanprees voor iedereen actief in de gezondheidszorg. Als gevolg van dat artikel moet er 

ergens een alarm zijn afgegaan, want het interview werd plots van hogerhand afgeblazen 

zonder verdere uitleg.  

Medicalisering is vooral symptoombestrijding. De bekende farmaceut dokter Paul Janssen, 

stichter van Janssen Pharmaceutica, was een gelijkaardige mening toegedaan. Toen ik  

hem op het einde van zijn leven interviewde, vertrouwde hij me toe dat hij absoluut niet 

gelukkig was met het gigantische succes van de door hem uitgevonden psychofarmaca. 

Hij vond dat die veel te veel werden voorgeschreven om stemmingen te beïnvloeden. De 

oorzaak van de depressie-epidemie lag volgens hem niet in de biochemie van de 

hersenen maar vooral aan het verloren gaan van zingeving en religiositeit die mensen een  

houvast en sociale geborgenheid bood. “Maar dat mag vandaag niet meer hardop gezegd 

worden”, voegde hij eraan toe. Gevolg was volgens hem dat mensen vandaag vlugger van 

hun stuk zijn, moeilijker om kunnen met spanningen, ziekte en ongeluk, dat de 

weerbaarheid is verzwakt. Daarom grijpen ze naar pillen.  

 De zieke kinderen en wanhopige jongeren zijn een teken dat er iets mis is met het 

geestelijk klimaat in onze samenleving, zoals de kanarievogels in de koolmijn, die 
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doodvielen als er giftige gassen vrijkwamen zodat de mijnwerkers zich nog tijdig uit de 

voeten konden maken. Gezondheidscampagnes zoals tegen roken, alcohol, drugs, 

pestgedrag en zelfdoding hebben maar twijfelachtig effect als mensen de zin van het leven 

niet zien of bij de minste tegenspoed het noorden verliezen. Grote vraag is dan ook of het  
inzetten van nog meer psychiaters, therapeuten en telefonische hulplijnen fundamenteel 

iets oplost.  Los van de vraag wie dat allemaal zou moeten betalen en waar we al die 

zorgverstrekkers moeten gaan zoeken, er zijn bijvoorbeeld vandaag al bijna geen 

medische studenten meer die voor psychiatrie kiezen. Zoals Albert Einstein zei: geen 

probleem kan worden opgelost vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau dat het heeft 

veroorzaakt.  

 

2. THERAPIE    
Aan analyses en alarmsignalen hebben we momenteel geen gebrek, maar in welke 

richting moeten we de therapie zoeken?  

Enkele jaren geleden publiceerde de Europese commissaris voor gezondheid, op basis 

van het advies van een werkgroep deskundigen uit heel Europa onder wie Kristien van 

Broeckhoven, een rapport met prioriteiten voor gezondheidsbeleid in de 21ste eeuw. 

Centrale stelling is dat geestelijke gezondheid aan de basis ligt van gezondheid in het 

algemeen, en dus niet als iets aparts mag worden beschouwd. Geestelijke gezondheid 

speelt een cruciale rol voor het welzijn van de samenleving.  Mensen die geestelijk gezond 

zijn, zijn energieker, creatiever, toleranter, flexibeler en stressbestendiger, wat ook goed is 

voor de economie en voor de werking van onze democratie. Mensen zijn sociale wezens,  

oneerbiedig gezegd kuddedieren; onbewust spiegelen we onze eigen gevoelens en 

denkpatronen aan die van anderen via de zogenaamde spiegelneuronen in de hersenen. 

Een samenleving - groot of klein - die depressief of angstig is, zal dus op alle gebied slecht 

scoren, want het werkt besmettelijk. En wie bang is, krijgt slaag, zoals de oude 

volkswijsheid luidt. Maar het omgekeerde werkt natuurlijk ook. 

Zo heeft hedendaags neurologisch onderzoek kunnen aantonen welke verrassende 

impact positieve emoties hebben op gezondheid. Dankzij nieuwe generatie 

beeldvormingstechnieken, MRI-scanners, kunnen we vandaag de relatie in kaart brengen 

tussen brein, autonoom zenuwstelsel en immuunsysteem. Dat onderzoek – de psycho-

neuro-immunologie – werpt nieuw licht op het verband tussen emoties en wat die in het 

lichaam teweegbrengen.  

Op zich is dat verband natuurlijk niet nieuw. Uit eigen ervaring weten we dat emoties 

fysieke veranderingen veroorzaken, bijvoorbeeld zweten als we nerveus zijn, maagpijn als 
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we nerveus zijn, geeuwen als we ons vervelen... Dat noemt men somatiseren.  Zo kunnen 

langdurige stress of depressiviteit, onverwerkt verdriet, boosheid, emotionele conflicten en 

angsten gaan somatiseren, ons immuunsysteem verzwakken en ons vatbaar maken voor 

uiteenlopende aandoeningen als obesitas, hyperventilatie, huidziekten, 

vruchtbaarheidsproblemen, rug- of nekklachten. Al dan niet ziek worden heeft dus niet 

enkel te maken met voeding, levenswijze en milieu-invloeden, maar ook met emotionele 

factoren, met hoop en verwachting. Het zogenaamde placebo-effect is gemiddeld voor 30 

à 40% verantwoordelijk voor de werking van 'echte' behandelingen, en de effecten werken 

door op langere termijn. Hoop en verwachting maken eigen natuurlijke pijnstillers vrij in het 

zenuwstelsel, leiden tot meetbare veranderingen in neurobiologische processen. 

Dat geldt zelfs bij operaties. Patiënten die al jaren rondliepen met pijnlijke artritisknieën 

kregen een net-echt operatie waarbij enkel drie sneetjes in de knie werden gemaakt, 

waarna alles zonder verdere procedure werd gehecht. Toch waren ze genezen.  De 

bekende seksuoloog Bo Coolsaet vertelt dat hij vrouwen die geen kinderen konden 

krijgen, een nep-operatie toediende, waarna ze zwanger werden. 

Dat de zogenaamde alternatieve of complementaire geneeswijzen zoals homeopathie, 

zoveel succes hebben, ook al worden ze wetenschappelijk als onzin beschouwd, is zeker 

omdat de arts of therapeut veel aandacht heeft voor de mens achter de patiënt, wat op 

zich al therapeutisch werkt, want persoonlijke aandacht en empathie van de 

zorgverstrekkers versterken het vertrouwen en verhogen zo de genezingskansen. In zijn 

boek 'De Heelmeesters' vertelt de Amerikaanse geneeskunde-professor Abraham 

Verghese dat hij aan studenten de vraag stelt: welke spoedbehandeling voltrek je met je 

oren? Antwoord: woorden van troost.   

Het effect speelt ook bij terminale kankerpatiënten, zoals bleek uit een onderzoek in het 

academisch ziekenhuis van de VUB.  Terminale kankerpatiënten die palliatieve zorgen  

kregen - aandacht en affectie in een gezellige, huiselijke sfeer - leefden gemiddeld drie 

maanden langer en hadden bovendien een hogere levenskwaliteit dan de patiënten die 

een doorgedreven chemotherapie ondergingen. “De zorg en aandacht van medemensen 

zijn mijn beste medicijn”, getuigde een terminale patiënte in het tv-nieuws. “En als het in je 

kop goed zit, kun je met je lijf heel veel aan.” Hoop doet leven, letterlijk! 

Mede vanwege dat immunologisch onderzoek is de positieve psychologie de jongste jaren 

sterk opgekomen, ook in politieke kringen. Herman Van Rompuy is daar een fan van, in 

navolging van de prominente Engelse econoom Richard Layard die de bestseller 

'Happiness' schreef. Zijn uitgangspunt is dat mensen die tevreden zijn met hun leven, niet 

alleen minder gauw ziek worden en dus minder kosten aan de ziekteverzekering, maar 
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ook betere en meer verantwoordelijke staatsburgers zijn. Het hangt allemaal samen. 

Neem nu bijvoorbeeld de moderne armoede-problematiek. We denken daarbij aan 

materiële armoede, leefloon en basinkomen, maar er is ook psychosociale en existentiële 

armoede waarover veel minder heisa is. Eenzaamheid, relatiebreuken en 

vechtscheidingen, burn-out en depressie zijn een belangrijke oorzaak van materiële 

armoede. Economische crisis staat dus niet los van de morele, relationele, sociale en 

psychische crisis. Ik vond het merkwaardig dat PS-voorzitter Paul Magnette gisteren in De 

Standaard dezelfde analyse maakte.  

Terwijl de traditionele klinische psychologie vooral gericht is op methodes om het lijden 

van zieken te verlichten, gaat de positieve psychologie op zoek naar factoren die bijdragen 

tot het geluk van mensen, om zo ziekte en depressiviteit zoveel mogelijk te voorkomen. 

Een bekende voorloper van de positieve psychologie en het belang van zingeving voor 

gezondheid was de Weense psychiater Viktor Frankl, die tijdens de oorlog in een 

concentratiekamp zat en daar merkte dat mensen met een doel in hun leven de beste 

overlevingskansen hadden. Onderzoek wijst uit dat niet zozeer de stressfactoren op zich 

gezondheidsproblemen veroorzaken, maar wel je reactie erop. We zijn wat we denken. 

Mensen hebben de spontane neiging om zichzelf ongelukkig te denken, uit schrik dat er 

iets kan mislopen. Zoals een onbekende dichter in de 16de eeuw al schreef:  

De mens lijdt het meest  

 onder het lijden dat hij vreest  

 dat nooit op komt dagen. 

 Zo krijgt hij meer te dragen 

 dan God te dragen geeft. 

 

 De verwachting dat iets slecht zal aflopen, kan op zich al ziekmakend werken. Dat blijkt 

ook uit onderzoek bij hartpatiënten in revalidatie. Patiënten die zeuren en klagen hebben 

minder kans op overleving als de collega's die er vertrouwen in hebben en er het beste 

van maken. Vrouwen die verwachten dat ze borstkanker krijgen omdat hun moeder dat 

ook had, lopen groter risico. De impact van de zogenaamde self-fulfilling prophecy, de zelf-

vervullende voorspelling, is niet te onderschatten. Vandaar dat we moeten opletten met de 

voorspellende tests voor Alzheimer-dementie, zeker zolang er nog geen behandeling voor 

is.  Baanbrekend in dat verband was de 'Nun study' in de VS waarbij bijna duizend 

kloosterzusters 12 jaar lang werden opgevolgd. Bij autopsie van de hersenen van 324 

hoogbejaarde nonnen werd ontdekt dat ze eigenlijk dement hadden moeten zijn, vanwege 

een wildgroei van amyloïd-eiwit-strengen of plaques in de hersenen, maar toch waren ze 
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tot op hoge leeftijd alert, actief en bewust gebleven. Ondermeer als gevolg van deze 

studie is de hypothese dat die eiwitplaques verantwoordelijk zijn voor de ziekte van 

Alzheimer in het gedrang gekomen; ze zijn in elk geval niet de enige bepalende factor. Dat 

opent heel nieuw perspectieven op de preventie van dementie. De levenswijze en 

levensvisie van die nonnen speelt daarbij zeker een rol, zeggen de onderzoekers. Door 

mentaal actief te blijven, positief in het leven te staan, gezond te eten en bewust te leven, 

kunnen we het risico op Alzheimer verminderen. Positieve emoties zoals optimisme, 

verwachting, vreugde, dankbaarheid, hoop, hebben een gunstig effect op het hart, de 

organen en het hele immuunsysteem. 

 Mede als gevolg van deze nieuwe trends in neurologie en psychologie is rond geluk, 

wellness en spiritualiteit de jongste jaren een enorme markt ontstaan met mind/body-

beurzen en -centra, allerlei glossy magazines, zelfhulpboeken en cursussen, de hype rond  

mindfulness enzovoort, om meer positief in het leven te staan, je beter in je vel te voelen 

en zo meer succesvol te zijn in relaties en werk. 'Feel good!', dat is het motto. Ook de 

ziekenfondsen doen er aan mee, bijvoorbeeld de CM met haar campagne Pluk je Geluk.  

Er duiken ook steeds meer aanbieders op deze markt op volgens wie àlle ziekten 'tussen 

de oren' zitten, dat alle onheil het gevolg is van slechte emoties of gebrekkig bewustzijn, 

wat natuurlijk gevaarlijke onzin is.    

 

3. GELOOF 
En zo komen we vanzelf uit bij het derde en laatste deel van mijn lezing. Wat betekenen 

deze ontwikkelingen en inzichten voor de relatie therapie en christelijk geloof? Als hoop,  

vertrouwen, zorg, empathie en liefde volgens wetenschappelijk onderzoek zulke effecten 

hebben op geest en lichaam, moet dat toch ook christenen bezighouden, want het raakt 

de evangelische core-business. Christenen putten hun grondvertrouwen in het leven uit de 

openbaring dat God liefde is en verbonden met ieder mens, over de dood heen.  

In dat verband heb ik het altijd vreemd gevonden dat sommige kerkelijke opiniemakers de 

huidige zoektocht van mensen naar gezondheid, geluk, heelheid en zingeving niet serieus 

nemen of wegwimpelen als een soort luxe-probleem. Ze willen niet raken aan de absolute 

scheiding tussen geneeskunde en geloof, terwijl gezondheidszorg geen exacte 

wetenschap is maar verbanden heeft met filosofie en zingeving, mens- en wereldbeeld, 

psychische en sociale factoren.   

De nadruk in het Nieuwe Testament ligt duidelijk op de helende kracht van Jezus, 38,5% 

van de verhalende verzen zijn daaraan gewijd. Jezus nodigt mensen uit hun zorgen aan 

hem toe te vertrouwen en zo hun hoop en levenskracht te herwinnen: “Komt allen tot mij 



10 
 

die belast en beladen zijt, en ik zal u rust geven”.  Paulus noemt de gave van de genezing 

één van de gaven van de Geest. De kerkvaders geloven sterk in de macht van het gebed, 

met de bijbehorende zalving, om het leven te genezen en de ziel op te richten.  Volgens de 

bekende Duitse benedictijnenmonnik en bestsellerauteur Anselm Grün werkte Jezus als 

geneesheer intuïtief, persoonlijk, op ontmoeting en aanraking gericht, hij geneest door 

mensen hun innerlijke bron te leren ontdekken. Ook vandaag nog. Maar, zegt Grün, “je 

moet bereid zijn om God je waarheid en je wonden te laten zien, anders kan er geen 

genezing plaatsvinden”.  

De hele kerkgeschiedenis door hebben christenen gevolg gegeven aan Jezus' oproep tot 

genezing en hulp aan zieken, met natuurlijk als lichtend voorbeeld pater Damiaan. Bij zijn 

aanpak van melaatsen in Molokai ging hij uit van een christelijk mensbeeld als bezield 

lichaam, door aandacht voor elke zieke en het herstel van hun waardigheid als kind van 

God, door orde te brengen in de gemeenschap en te zorgen voor vreugde en samenzijn 

ondermeer door zangkoren en muziekkorpsen, door het belang van bekering en vergeving 

wat mensen helpt zich met zichzelf te verzoenen, zich te bevrijden van schuldcomplexen 

en nieuwe krachten op te doen. Tegelijk ging hij samen met artsen op zoek naar mogelijke 

behandelingsmethodes van de ziekte zelf. Lasten wegnemen, tijd maken voor elkaar en  

vreugde beleven aan de gemeenschap met elkaar, dat is ook therapie. 

Dat verklaart ook het succes van bedevaartsoorden door de eeuwen heen, tot op vandaag. 

Als je de Vlaanderen Fietsroute doet die de veldwegen aan mekaar knoopt, valt op dat je 

overal goed onderhouden Maria-kapellen tegenkomt met namen als Maria toevlucht, 

Oorzaak onzer blijdschap, Hulp der christenen, Troosteres der Bedroefden enzovoort. 

Mensen zochten en zoeken bij Maria troost voor de klappen en onzekerheden van het 

leven, omdat ze er van uitgaan dat ze als moeder begrip en compassie heeft voor 

kwetsbare mensen.  

Dat valt bijvoorbeeld ook op als je op een doordeweekse namiddag in Scherpenheuvel komt. 

In de basiliek zit altijd volk, het is er stil en er heerst een heel bijzondere sfeer van intimiteit 

en geborgenheid, ook dankzij de koepelvormige architectuur als een soort baarmoeder, 

met het Maria-beeld bovenaan het altaar die over iedereen uitkijkt. Het gebed van eeuwen 

is hier in de muren gekropen. Mensen uit alle lagen van de bevolking vertrouwen hier hun 

zorgen en lijden toe aan Maria. Dat zie je ook in het boek waarin mensen hun intenties 

kunnen opschrijven. Het is duidelijk dat Scherpenheuvel nog steeds voor veel mensen een 

baken is van troost en verlichting, dus van therapie. Er is geen reden om ermee te spotten, 

zoals schrijfster Kristien Hemmerechts vorig jaar nog zei. We bezoeken als toeristen in het 

Verre Oosten gefascineerd de boeddhistische tempels, waar devote mensen 
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wierookstokjes branden en gebeden prevelen, waarom zouden we dan meewarig kijken 

naar onze eigen tradities op dat gebied? 

Datzelfde geldt natuurlijk nog meer in Lourdes, zeker voor mensen met ziekte en handicap die 

nergens anders naartoe kunnen. De bijzondere sfeer van samenhorigheid en de zorg 

waarmee ook de zwaarst gehandicapte mensen worden omringd en in hun waardigheid 

gerespecteerd, is uniek in de wereld. De aanwezigheid van krachtige oersymbolen - de 

rots, de grot, de bron, de stromende rivier, de brandende kaarsen – geeft alles een 

dimensie die tijd en ruimte overstijgt. Het is duidelijk dat veel mensen hier een 

therapeutisch effect ervaren voor hart en ziel, ook al kun je dat niet meten.  

Een geval apart is Santiago de Compostela. Toen ik in 1989 voor het eerst naar Santiago 

ging, waren er maar enkele duizenden pelgrims per jaar en de oude pelgrimswegen waren 

vervallen of in onbruik. Vandaag zijn er tal van pelgrimswegen opnieuw geopend en 

bewegwijzerd, vanuit alle mogelijke windstreken, en stappen of fietsen enkele 

honderdduizenden mensen per jaar naar Santiago. Waarom doen ze dat, ook al zijn ze 

niet kerkelijk? Toeristische en sportieve redenen spelen zeker een rol maar zijn zeker niet  

de enige verklaring. Veel mensen stappen naar Santiago om in het reine te komen met  

zichzelf, vaak op een kruispunt van hun leven. Vaak gaat het om zogenaamde 'ietsisten', 

mensen die niet echt gelovig zijn maar wel het gevoel hebben dat er meer moet zijn 

tussen hemel en aarde, dat de werkelijkheid rijker is dan wat we zintuiglijk kunnen 

waarnemen. Ze verlangen naar religie in de oorspronkelijke betekenis van het woord: 

verbondenheid met je diepere zelf, met de medemens, de natuur en met God of het 

mysterie dat ons draagt. In een pelgrimage zijn mensen vrij, iedereen kan ze op zijn 

manier beleven en iedereen wordt aanvaard zonder dat er vragen worden gesteld.  Op de 

tocht ontmoet je bovendien mensen met veel ergere levenservaringen dan jezelf, wat je 

eigen problemen relativeert. Het samen op stap zijn, zonder tijdsdruk en met een 

gemeenschappelijke bestemming, stemt mensen vertrouwvol, zorgzaam en open 

tegenover mekaar, wat zalf is voor de ziel. Ook het kader speelt een rol, de wisselende 

weersomstandigheden en landschappen. De pelgrimstocht is uiteindelijk een metafoor 

voor het leven zelf met zijn hoogtes en laagtes, vreugde en pijn, dood en verrijzenis.   

In mijn boek noem ik geloof – in de ruime zin - de X-factor in de gezondheidszorg, omdat 

ze onvatbaar is, weinig bekend, omstreden en intrigerend maar toch reëler en ingrijpender 

dan iedereen denkt. Dat is ook een wetenschappelijke vaststelling, want naar de relatie 

geloofsbeleving-gezondheid wordt sinds een tiental jaren wereldwijd heel veel onderzoek 

gedaan. Zo was er vorig jaar een studie van de KU Leuven, met als conclusie dat mensen 

met een geloofsbeleving minder gauw vatbaar zijn voor depressie en beter om kunnen 
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met lijden en tegenspoed, op voorwaarde dat dit geloof niet fundamentalistisch maar 

spiritueel wordt beleefd. Spiritualiteit maakt krachten vrij, waardoor de mens de ervaring 

krijgt dat hij de toekomst aankan. Bij mensen die geloof zien als een soort wetenschap,  

als een ideologie met vaststaande waarheden waaraan men zich vastklampt maar die niet 

innerlijk beleefd worden, of als een cultureel vernis, de zogenaamde cultuurkatholieken, 

speelt het effect niet.  

Wat zeker meespeelt is dat gelovigen meer sociale netwerken en stabielere gezinnen hebben. 

En dat religieuze praktijken en vieringen mensen uit de sfeer van de dagdagelijkse sleur 

helpen op te tillen, wat goed is om te ontstressen, om spanningen los te laten.  Bij mensen 

die regelmatig bidden of mediteren werden meetbare positieve effecten geregistreerd op 

hartslag, hersenritmen, bloeddruk en bloedsuikerniveau. Vandaar misschien dat zoveel 

kloosterzusters stokoud worden... Gebed bevordert de  

innerlijke vrede, leidt de aandacht af van de buitenwereld naar binnen en activeert innerlijke 

hulpbronnen, de innerlijke veerkracht. Religie bevordert ook de geborgenheid, het basaal 

vertrouwen in het leven, want elk mens, elk kind, heeft nood aan identiteit, vertrouwen en 

stabiliteit voor zijn geestelijke gezondheid, wat een centraal thema is in het boek van 

psychoanaliticus Paul Verhaeghe.  

Dat spiritualiteit in het algemeen therapeutisch werkt, ook vanwege positieve invloed op 

medische behandeling, daarover bestaat een grote consensus want diverse grootschalige 

wetenschappelijke experimenten tonen het effect van gebed en meditatie op de 

gezondheid aan. “Gebed geeft kracht om het lijden te dragen en kracht om te volharden, 

kracht om de ziekte te overwinnen, vooral innerlijk en soms ook uiterlijk.”  

Iets anders is de mogelijkheid van plotse miraculeuze genezingen, zoals die vooral door de 

pinkstergemeenten worden geclaimd. Onlangs kwam dat in het nieuws, nadat de rector 

van de KU Leuven een socioloog van het Hoger Instituut voor de Arbeid op staande voet 

ontslag gaf, omdat hij betrokken is bij een evangelische gemeenschap die verkondigt dat 

God altijd geneest als je Hem erom vraagt. Dat is een gevaarlijke boodschap, omdat 

mensen zich schuldig voelen als genezing niet lukt. Trouwens, ook in het Nieuwe 

Testament worden niet allen genezen. 

Dat wil niet zeggen dat medische wonderen niet mogelijk zijn. Ze gebeuren trouwens ook in 

de gewone geneeskunde, de zogenaamde spontane remissies. Een Duitse 

kankerspecialist, Herbert Kappauf, was zo getroffen door de onverklaarbare plotse 

genezing van een patiënt met uitgezaaide nierkanker, dat hij het fenomeen ging 

onderzoeken in de medische literatuur. Hij heeft hij enkele honderden gedocumenteerde 

spontane remissies in de literatuur kunnen terugvinden en er het boek 'Wonderen zijn 
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mogelijk' over geschreven. Hoe die genezingen mogelijk zijn, blijft nog een mysterie, maar 

het moet te maken met het immuunysteem dat om een of andere reden plots een boost 

krijgt. Iedereen weet dat een trigger - een shockervaring of hevige stress – een mens ziek 

kan maken. Een positieve trigger – een plotse impuls van vitaliteit – zou het omgekeerde 

gevolg kunnen hebben. Dat zou ook de wonderen zoals die van Lourdes helpen verklaren. 

Als mensen hun gevoelens de vrije loop kunnen laten zonder dat iemand daar aanstoot 

aan neemt, als ze vergiffenis en liefde ervaren tot in het diepst van hun hart, kan het 

lichaam daarop reageren met neurologische processen die de symptomen opruimen. 

Maar hoe dat  precies in zijn werk gaat, is een raadsel. Volgens de Leuvense professor 

psychologie Mia Leijssen zou je bidden voor genezing kunnen vergelijken met het  

aantrekken en verspreiden van een positief energieveld, waarop het menselijk organisme 

reageert; de mens die ervaart en vertrouwt dat er een zinvolle samenhang is in een groter 

geheel. “De werking is wellicht te verklaren vanuit natuurwetten die we momenteel nog 

niet kennen, zegt ze. “Zoals de zwaartekracht ook al werkte lang voordat de 

wetenschappers de wetmatigheden ervan in kaart hadden gebracht.” 

De kerk blaast warm en koud wat betreft de mogelijkheid van wonderen, zoals in Lourdes. 

Enerzijds staat ze er kritisch en terughoudend tegenover, genezingen worden pas erkend 

na jarenlange en zorgvuldige onderzoekingen door onafhankelijke artsen. Anderzijds 

erkent ze de onverklaarbare genezing als teken, als verwijzing naar het Rijk Gods over de 

dood heen, waarin alle wonden geheeld en alle tranen gedroogd zullen zijn, zoals in de 

Openbaring van Johannes staat.   

 
BESLUIT 

 

Bij de geluksideologie en de wellnesshype van vandaag kunnen vragen gesteld worden, 

de druk om positief te denken en gezond te zijn naar lichaam en geest. Een slogan als  

'Pluk je geluk' die suggereert dat het allemaal je eigen verantwoordelijkheid is, is 

misleidend. Mensen kunnen zich schuldig of mislukt voelen als ze het doel niet bereiken, 

alsof het hun eigen fout is als het niet werkt. Onzin natuurlijk. Tegenspoed, ziekte, 

lichamelijk verval en dood horen nu eenmaal bij het leven, niemand ontsnapt  daaraan, 

niet alles is maakbaar of onder controle te krijgen, hoe positief je ook denkt! Het lastige en 

het schone, lijden en geluk gaan vaak samen. Het is geen of-of-verhaal. Wat vandaag een 

ongeluk of mislukking lijkt, kan morgen een zegen blijken te zijn. Al het waardevolle in het 

leven is moeilijk en zeldzaam, zegt Spinoza. Geluk dat je zomaar in de schoot valt, 

vervluchtigt gauw. In het leven leer je het meest van tegenslagen. Confrontatie met pijn, 
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noodlot en verdriet brengen ons terug met de twee voeten op de grond, maken ook 

bronnen vrij van inzet en zorg voor elkaar. Vanuit lijden en onmacht kan het leven rijker 

naar boven komen, zoals uit zoveel getuigenissen blijkt. Zoals van de voormalige 

provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen André Denys, die altijd gezond en sportief heeft 

geleefd en nooit gerookt, maar toch door longvlieskanker werd getroffen. Nu getuigt hij de 

echte levenswaarden gevonden te hebben en dat hij ook veel religieuzer is dan hij, als 

bekende atheïst, ooit voor mogelijk had gehouden. Hij is een illustratie van een uitspraak 

van filosoof Cornelis Verhoeven: 'Pas als een lek in het bestaan is geslagen, komt het  

denken op gang'.  

Geluk en levenskwaliteit, ook van mensen met ziekte of handicap, hangen vooral af van 

de zorg, de omkadering, medemensen die om je geven, de zogenaamde 'kleine goedheid' 

van filosoof Emmanuel Levinas waarvan pater Damiaan een voorbeeld was. Uit onderzoek 

blijkt dat mensen die zich inzetten voor anderen, een gezonder hart hebben. “Door je hart 

te openen voor de armen en noodlijdenden word je zelf geheeld”, getuigt Jean Vanier, de 

stichter van de Arkgemeenschappen van en voor mensen met een mentale handicap. 

 De rol van de gemeenschap, van de zogenaamde sociale geneesmiddelen, wordt in deze 

tijd van doorgeschoten individualisme vaak vergeten. Solidariteit, vriendschap, goedheid,  

empathie en altruïsme, stabiele gezinsrelaties, bronnen van zingeving: hoe meer 'sociale 

geneesmiddelen' we hebben, des te beter onze fysieke en mentale gezondheid en die van 

onze kinderen. Dat is de politiek waarin we moeten investeren. Vandaar dat bronnen van 

diepere zingeving en van sociale cohesie, en dus de kerk, aan herwaardering toe zijn.   

Om terug aan te knopen bij het begin van mijn conferentie, we hebben tegelijk meer en 

minder geloof nodig. Minder geloof in de trends, hypes, illusies en schijnwaarden die men 

ons elke dag voorspiegelt, meer geloof in waar het in het leven werkelijk om gaat, - 

schoonheid, waarheid, goedheid, liefde, - de zogenaamde zachte of nutteloze waarden die 

heel reële, heel harde en vèrstrekkende gevolgen hebben voor de hele samenleving, want 

alles is met elkaar verbonden. We hoeven niet machteloos en doelloos de huidige 

crisissen te ondergaan. Het feit dat wereldwijd en ook bij ons zoveel mensen gefascineerd 

waren door de verkiezing en het eerste optreden van paus Franciscus, is een teken aan 

de wand dat velen in deze tijd hunkeren naar lichtpunten. De nieuwe paus bevestigde een 

woord van Franciscus van Assisi: “Un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte 

ombre”, “Eén zonnestraal volstaat om veel schaduwen te verdrijven.”  Holocaust-

slachtoffer Etty Hillissum schreef het in haar dagboek: 'Zoals een bloem wordt 

aangetrokken door de zon, worden mensen aangetrokken door het goede en het schone'. 

Het is ook de ervaring van ouders en grootouders bij de geboorte van een kind, altijd toch 
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een wonder. Een kind is in al zijn weerloosheid en vertrouwen in staat het hart te raken, je 

ziet alles in een ander licht, je voelt je opgenomen in de flow van het echte leven dat elke 

rationaliteit te boven gaat. 

Alles in een ander licht zien, dat is ook de boodschap van de paastijd die we nu beleven. 

Verrijzenis gaat over een nieuwe kijk op de werkelijkheid, een vernieuwd hopen en 

vertrouwen. Zoals een oud versje luidt: “Het leven is schoon, hoe het ook vergaat, als de  

zon van Christus erboven staat”. Een licht dat problemen, pijn of crisissen niet doet 

verdwijnen maar ze in een perspectief zet dat alles te boven gaat en dat ons telkens weer 

het vertrouwen en de kracht geeft om op te staan. Of, zoals Herman Van Veen zingt, “Een 

teken, een signaal, dat geen enkel deur volledig dicht zal zijn, dat er op het einde van de 

tunnel weer licht zal zijn…’  

  

 

  

 

 

 

 

 


