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Komt er genoeg regen?
Vorig jaar maakten we de natste maand juni sinds
1837 mee, en het natste voorjaar sinds mensenheugenis. Dit jaar is het helemaal anders: ongekende
droogte…
Wat is er aan de hand?
Vele mensen vragen zich af of het te maken heeft
met de opwarming van de aarde, de klimaatswijziging, de ecologische problematiek en maken zich
zorgen.
Heel wat anderen staan er niet bij stil of wijzen erop
dat er niets grilliger is dan het weer.
Wat mij intrigeert is dat zovele mensen in hun dagdagelijks doen en laten rotsvast blijven geloven in
de maakbaarheid van de wereld, in de planbaarheid
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van alles en de controle over onze bezigheden. Ondanks de ervaringen van het tegendeel…
Natuurlijk kunnen we in ons dagschema, werkrooster, vrijetijdsplanning, enz., nogal wat verschuivingen en aanpassingen opvangen, en zelfs ‘flexibiliteit’ inbouwen. Maar de vanzelfsprekendheid dat
dit altijd kan is dikwijls vooral ‘wishfull thinking’.
We stellen het vast als mensen geconfronteerd worden met ernstige ziekte: hun wereld stort in, de
ontreddering is dikwijls totaal. Steeds meer mensen ervaren pijnlijk hoe dit verwachtingspatroon van
‘alles onder controle’ niet haalbaar is in de combinatie van werk, werkdruk, gezinsleven, verwachtingen in familie en sociaal leven en worden geconfronteerd met burn-out of CVS. Verlieservaringen
en rouw passen al evenmin in dit stereotiep mensbeeld en zij die er mee geconfronteerd worden zitten
snel geprangd tussen een keuze voor verdringing of isolement.
Terwijl we doen alsof de zon voor iedereen de dagen kleurt met warmte en zorgeloosheid, ervaren
heel wat mensen vooral barre droogte in hun bestaan. Komt er voor hen frisse regen die laat herademen, wat zorgen wegspoelt, de levensgrond weer vruchtbaar maakt?
Vinden ze plaatsen van rust en aandacht, van respect voor hun situatie, hun pijn, hun worsteling met
tegenslag of onmacht?
Ik wens aan iedereen een goede vakantie, vanuit de betekenis van dat latijnse woord ‘vacare’: even
vrij komen van de zorgen en de dagelijkse beslommeringen. Voor de enen zal dat betekenen: loskomen van dat werk- en leefschema dat dagdagelijks hun ritme bepaalt. Voor de anderen: loskomen van
wat hen beknelt, hun leven verzuurt of ondermijnt.
Voor iedereen kan vakantie best een frisse bui zijn die laat herademen, verfrist, vernieuwt.
Hopelijk komt er regen die ons doet opleven en openbloeien !
Luk De Geest
terug naar inhoud

Versterking voor Caritas Oost-Vlaanderen
Sinds 1 mei kunnen we in ons secretariaat rekenen op Liesbeth Degryse.
Zij komt als CCV-medewerker halftijds Jan Michels ondersteunen voor
de organisatie van de vormingsmomenten voor de pastorale werkers en
animatoren van onze zorgvoorzieningen.
Liesbeth is master Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven en is sinds augustus 2015 halftijds werkzaam als pastor in het SintAndriesziekenhuis te Tielt.
Ze kon al direct participeren aan een aantal vormingsbijeenkomsten en de
spiritualiteitsdagen in mei en juni, zodat ze goed gewapend is voor de taak
waar ze volop mee bezig is: de planning voor het jaar 2017-2018.
Welkom Liesbeth, we zijn blij dat je ons team komt versterken!
terug naar inhoud
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Een weg van verstilling
‘Als je begrijpt wie God is, dan is het God niet’, zei Sint-Aug ustinus.
God is altijd anders dan we ons proberen voor te stellen.
‘Het beste wat we over God kunnen zeggen, is over Hem zwijgen’, zei de dominicaan Meister Eckhart, een midd eleeuwse filosoof en mysticus.
Oo k een hedendaagse schrijver, Roger Burggraeve, een Salesiaan, schreef een boek over God: ‘Hoog
tijd voor een andere God’
Wat moeten we dan in godsnaam doen
met al wat de kerk ons geleerd heeft?
Zijn alle voorstellingen van God dan
onjuist?
Het probleem is dat mensen heel moeilijk iets kunnen begrijpen als ze er zich
geen voorstelling kunnen van maken.
Grote denkers proberen om los te komen van de werkelijkheid, proberen om
niet van zichzelf of eigen ervaringen te
vertrekken als ze iets over God zeggen.
Wij willen God ons maar al te graag
voorstellen als een persoon, tegen wie
we kunnen spreken, die liefst nog ergens verblijft en met ons – toch af en toe – bezig is. Maar hoe zou God zichzelf voorstellen?
Je leert maar iemand anders kennen als je goed luistert naar die persoon. Daarom moet je zelf zwijgen
en stil zijn. Iets van God ervaren kan maar als je heel stil wordt.
Er is te veel ‘lawaai’ in de wereld zeggen deze grote denkers, ook in de Kerk. Het beste wat we in de
liturgie kunnen doen is de verwondering van mensen opwekken. Natuurlijk kunnen we niet zonder
beelden of beeldspraak, maar laat er ons altijd bij zeggen dat je deze niet letterlijk moet nemen en dat
we er nooit zeker van zijn dat deze beelden kloppen.
En Jezus dan?
Jezus heeft zich van alle menselijke kwalen ontdaan: van hoogmoed, eigenbelang, drukdoenerij…
Hij heeft bin nen in zichzelf een ruimte gecreëerd waarin God den en verhalen, maar naar deze verhalen luisteren is niet voldoende om God te kunnen voelen. Daarvoor moeten we onszelf helemaal
‘leeg’ maken, moeten we heel veel loslaten.
Je voelt je ook maar echt thuis bij iemand als je weet dat er in het hart van je vriend een ruimte
gereserveerd is voor jou.
Loskomen van het lawaai… Een weg van verstilling… Mocht je er een begin mee kunnen maken
tijdens de vakantie…
Deze tekst is de neerslag van de spiritualiteitsdag voor pastores met Marcel Braekers over ‘Meister
Eckhart. Mysticus van het niet-wetende weten’ in priorij Bethanië te Loppem op 23 mei 2017.
Lucia Goubert
Titel van een boek van Marcel Braekers, dominicaan en ‘Meister Eckhart’-kenner:
Een weg van verstilling. Spirituele zoektocht met teksten van Meister Eckhart (Averbode, 2015).
Van hem verscheen eveneens, in de reeks Meesters in spiritualiteit: Meister Eckhart: Mysticus van
het niet-wetende weten (Averbode, 2015

NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen

juNi 2017

Tijd en eeuwigheid
De klok vertikt het
om haar ritme te vertragen.
Vandaar dat we zo jagen
door de tijd
en met prestaties
onze eindigheid
proberen te negeren
of te dragen.
Maar soms, als iets ons doet
naar binnen keren,
als er een schaduw
op de zonnewijzer valt,
dan staan we even stil;
dan leren we de tijd relativeren
en daagt het droombeeld
van een eeuwigheid.
terug naar inhoud

Te lang, te veel en te droog.
Zelfzorg en burn-out bij pastores.
Zijn pastores meer vatbaar voor burn-out dan andere zorgverleners? Burn-out is helaas een realiteit
die leeft bij pastores. Zo is er op de Elisabeth website voor pastorale zorg een ‘Uitgelicht’ gewijd aan
zelfzorg en burn-out, en verscheen onlangs een artikel van Goedele Miseur in Tertio over dit onderwerp. Op 9 mei organiseerde CCV-Caritas Oost-Vlaanderen een vormingsnamiddag in de Oude Abdij van Drongen voor pastores en pastoraal vrijgestelden in de categoriale en territoriale pastoraal
over zelfzorg en burn-out.
Pastores zijn vatbaar voor burn-out. Of ze
meer vatbaar zijn dan andere zorgverleners,
is nog niet aangetoond, volgens Anne Vandenhoeck. We nodigden voor deze vormingsnamiddag Anne Vandenhoeck uit als
spreker. Anne stond in de praktijk van het
vicariaat caritas in bisdom Brugge, begeleidde pastores als supervisor en werkt momenteel aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven als
professor pastoraaltheologie. In deze vorming combineerde ze haar kennis van het
wetenschappelijk onderzoek rond dit thema
met haar eigen praktijkervaringen.

Anne startte de namiddag met de opdracht om een persoonlijke mindmap op te maken vanuit je eigen
kern, een woord dat je levenskracht uitdrukt. Van daaruit vroeg ze
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ons om verbindingen te leggen met deze kern: wat voedt je levenskracht, wat bezielt je? Wat belast
of beperkt je levenskracht? Op welke manier speelt je spiritualiteit hierbinnen een rol? Deze vragen
waren het startschot om stil te staan bij zelfzorg en burn-out onder pastores.
Wat is burn-out voor Anne Vandenhoeck, en hoe ontstaat burn-out bij pastores? Anne ziet dat een
burn-out kan ontstaan vanuit een samenspel van verschillende factoren. Vanuit het ‘zorgen voor’ en
hun betrokkenheid op mensen zijn pastores die werkzaam zijn in de gezondheidszorg per definitie
kwetsbaar voor burn-out. Mogelijke stressoren kunnen gevonden worden binnen verschillende domeinen: in de persoon zelf, in de werkcontext, in de relatie tussen de pastor en de Kerkgemeenschap.
Of stressoren binnen deze domeinen het risico op een burn-out verhogen, hangt volgens Anne af van
de combinatie van de stressoren. De stressoren op zich hoeven niet noodzakelijk bij elke persoon te
leiden tot burn-out. Hierbij pleit ze om iemand niet te culpabiliseren en de oorzaak niet enkel bij de
persoon zelf te leggen. Als deze factoren je stress-systeem te lang belasten,
als je draaglast te lang groter is geweest dan je draagkracht, kan dit leiden tot burn-out. Het evenwicht is
zoek. Iemand met burn-out ervaart een
algemene uitputting, een lijden in de
verschillende dimensies van zijn of
haar mens-zijn: lichamelijk (te lang),
emotioneel (te veel), sociaal (te weinig) en spiritueel (te droog). Uitputting gaat gepaard met controleverlies,
op spiritueel vlak hangt controle hebben over jezelf en over je situatie ook
samen met zin vinden. Controleverlies
is dus ook zinverlies, spiritueel lijden.
Echter, ook binnen de domeinen van de persoon zelf, de werkcontext en de Kerkgemeenschap, kunnen buffers tegen burn-out gevonden worden. Anne benoemt hierbij onder andere het krijgen van
ondersteuning en vormen van praktijkbegeleiding, het belang van professionaliteit en het regelmatig
volgen van vormingen. Heel expliciet heeft Anne het over de eigen spiritualiteit als preventie in de
strijd tegen burn-out bij pastores.
De persoonlijke spiritualiteit van de pastor behelst meer dan persoonlijkheidskenmerken zoals betrokkenheid en idealisme. De spiritualiteit van de pastor kan bijdragen tot het risico op burn-out, maar
kan ook net bijdragen tot draagkracht die beschermt. Spiritualiteit kan een steun en motivatiekracht
betekenen om overeind te blijven binnen de stress van lijden, maar spiritualiteit kan ook een groot
verantwoordelijkheidsgevoel of hoge verwachtingen creëren waarbinnen het moeilijk is om grenzen
aan te brengen. Anne onderstreept het belang van spiritualiteit, dat wat in je werk bezieling geeft. Je
in het werk weggehouden voelen van wat je inspireert en bezielt, leidt tot ont-zieling, tot burn-out.
Spiritualiteit is meer dan een coping-mechanisme in de strijd tegen burn-out, het is je levensbron.
Pastores worstelen vaak met een schuldgevoel, met teleurstelling in de eigen spiritualiteit: spiritualiteit krijgt pas een plaats en tijd na het werk en na de zorg voor het gezin, er wordt ervaren dat ze geen
tijd vinden om hun spiritualiteit te beleven. Anne onderscheidt echter drie vormen van het integreren
van spiritualiteit in je leven. Vooreerst is er ‘intentionele spiritualiteit’, of het expliciet tijd maken
voor spiritualiteit in bijvoorbeeld een bezoek aan een abdij. Daarnaast is er ook een ‘pastoraatsspiritualiteit’, of het integreren van spiritualiteit binnen de werkcontext door bijvoorbeeld voor te gaan in
een viering vanuit je eigen spirituele bronnen, geraakt worden door verhalen van mensen, teksten
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zoeken voor in de kapel,… Ten slotte kan spiritualiteit ook gevoed worden door je verbinding met
anderen, met kinderen, met de natuur. Spiritualiteit als het heilige ervaren in het leven van alledag.
Pastores zijn vaak meer bezig met spiritualiteit dan ze zelf denken.
Als pastores toch getroffen worden door een burn-out, is tijd een belangrijk aspect in het herstelproces. Tijd krijgen om je stress-systeem tot rust te brengen, tijd om stap voor stap opnieuw wat te kunnen functioneren, maar ook tijd krijgen om de draagkracht opnieuw aan te vullen, om te ontspannen
en toe te laten te kunnen genieten van het opnieuw kunnen functioneren. Het verplicht tegelijk de
omgeving, de werkcontext en de kerkgemeenschap, om kritisch na te denken wat er in deze context
heeft toe bijgedragen dat iemand een burn-out kreeg.
Misschien kan het voor pastores een vorm van zelfzorg zijn om even te stil te staan bij de vragen die
Anne meegaf aan het begin van de vorming: wat voedt je levenskracht, wat bezielt je? Wat belast of
beperkt je levenskracht? Op welke manier speelt je spiritualiteit hierbinnen een rol?
Meer informatie over dit thema kun je vinden
op de Elisabeth website voor pastorale zorg: klik hier
en in het artikel van Goedele Miseur in Tertio (13 april 2016, nr. 844): klik hier
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Liesbeth Degryse
terug naar inhoud

Pastoraal werkers communiceren verbindend
Is dat zo? Moet dit zo? Kan iedereen dat? Is dat anders dan gewoon communiceren? Praten we niet
automatisch verbindend? …
Ik zal hier geen antwoord geven op deze vragen. Deze vragen zijn er om het bewustzijn van je manier
van communiceren aan te wakkeren. Als dat al gelukt is, ben je bereid om je communicatie te verbeteren of er alvast alert mee om te gaan.
We moeten ervan uitgaan dat professionele communicatievaardigheden ondersteunen bij het voeren
van een goed gesprek. De centrale vraag voor elke pastoraal werker moet volgens mij zijn: ben ik
betrokken bij deze persoon? Of, hoe zou een buitenstaander (bv. familielid of collega) mijn betrokkenheid merken? We zijn het niet gewoon om dit effectief te vragen en het zou ook niet professioneel
zijn dit elke keer te doen, maar omgaan met feedback kan een meerwaarde zijn in de opdracht van
het verbindend communiceren.
Stel dat we dit bij wijze van oefening toch eens doen. Tijdens opleidingen of workshops over communiceren zal dit trouwens altijd gebeuren, bij de ene intenser en individueler dan de andere. Dus, je
stelt de vraag: hoe zie je dat ik betrokken ben in het gesprek met deze persoon? De kans is groot dat
je betrokkenheid gezien en gehoord wordt doordat je o.a. gepaste vragen stelt, parafraseert, samenvat,
doorvraagt, goed luistert en aandachtgevend gedrag stelt. Zijn we ons ook bewust van onze eigen
valkuilen? Nemen we tijd genoeg voor het gesprek? Heb je jezelf voorgesteld bij deze persoon? Heb
je een juiste interpretatie kunnen maken van het non-verbale gedrag? Lukt het je om je concentratie
te houden? Geef je kleine aanmoedigingen zoals ‘ja’ knikken – maar ook niet tevéél? Heb je alles wel
goed begrepen? Dring je je eigen – wel overwogen – mening niet op?
Als je hierover eerlijk in gesprek kunt gaan, zal je merken dat deze vragen ter feedback je steeds
professioneler laten communiceren.
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Luisteren, echt luisteren, het stil laten zijn, geen ongemakkelijke
stilte maar een gedragen stilte. Deze korte gedachtegang maak ik
bij het zien van dit ‘Loesje’ bij dezelfde vraag ‘hoe zie je dat ik
betrokken ben in het gesprek met deze persoon?’. Heel gevat
drukt dit uit dat luisteren meer aan de orde moet zijn dan we vermoeden. We zoeken zo graag – allemaal goed bedoeld – naar de
juiste woorden om iets te zeggen wat we zo graag willen zeggen,
maar woorden hoeven niet elke keer, als je verbindend communiceert.
Of als we het accent eerder leggen op het ondersteunende in
plaats van het verbindende in een gesprek… Wat willen we dan
bereiken? De persoon moet zich nadien gesteund voelen, het probleem beter aankunnen en weer verder kunnen. Als je dit doel
voor ogen hebt, zal je gevoelsmatig ondersteunen, de persoon
helpen om beter zicht te krijgen op de situatie, de persoon helpen
om de situatie te aanvaarden, mogelijks te ondersteunen bij het
ontwikkelen van een toekomstperspectief om het leven zo aangenaam mogelijk te maken,… En indien er risicosituaties zouden zijn, zal je deze herkennen door observatie en een aandachtige luisterhouding.
Anders gezegd, meevoelen, meedenken en meedelen. Niet ontkennen, oordelen, onterecht geruststellen (‘Het komt wel allemaal goed’) of zelf jouw antwoord als het juiste zien.
Beter naar elkaar luisteren om elkaar beter te begrijpen. Zou dat een samenvatting kunnen zijn voor
een goed gesprek?
Gezond nieuwsgierig zijn naar de ander, dat is je niet opdringen. Dit is eerder een levenshouding, die
je uitstraalt in je gesprek.
Mocht elke pastoraal werker (of liever: elke kerkwerker, elke mens) vanuit deze visie in gesprek gaan
met andere mensen, zich bewust dat ‘mijn referentiekader’ niet hetzelfde is als het referentiekader
van de ander, dat niet elk gesprek even diepgaand kan zijn, dat je wanneer je een pastoraal gesprek
voert niet altijd over ‘God’ moet spreken, dat ‘er zijn’ voor de mens die voor je zit het allerbelangrijkste is en dat je je hier dag in dag uit, levenslang verder mag in verdiepen en op oefenen!
Aan allen die bewust verbindend willen communiceren, vanuit hun persoonlijke intentie of vanuit
hun professionele job, wens ik hierbij heel veel succes en vreugde.
Met veel dank aan de cursisten van de opleiding pastoraal werk in het Bisdom Gent en de andere
deelnemers, die zeven interactieve avonden volgden rond dit thema, als primeur in de opleiding!
Els Goethals
Els Goethals is docente aan de Arteveldehogeschool, opleiding Vroedkunde en Sociaal Werk. In beide
opleidingen werkt ze met studenten rond de thema’s religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL),
medische ethiek en communicatievaardigheden.
Van januari tot mei 2017 begeleidde ze de eerste editie van de praktische vorming ‘Verbindend communiceren. Handvaten bij pastorale gespreksvoering’, georganiseerd door CCV in het bisdom Gent
i.s.m. Caritas Oost-Vlaanderen en HDGI in het kader van de opleiding pastoraal werk in het bisdom
Gent en als praktijkgerichte voortgezette vorming voor pastorale vrijgestelden in parochies, zorgvoorzieningen en andere organisaties waar communiceren met mensen elke dag aan de orde is.
terug naar inhoud

Aan de slag met de Spiritwijzer
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De spiritwijzer is een werkinstrument dat ontwikkeld werd door de pastores van het Brugse SintLucas-ziekenhuis. De bedoeling was om een tool in handen te geven van verpleegkundigen, om hen
te helpen om levensvragen van patiënten en familie te capteren en om het gesprek errond te faciliteren. Op die manier worden bruggen gebouwd tussen de eerste- en de tweedelijnszorg.
We brengen een fragment uit een interview met de medewerkers van de pastorale dienst.
Na een periode van zoeken, overleggen, selecteren, schrappen, herformuleren,… werkten de pastores van het AZ Sint Lucas te Brugge hun ‘spiritwijzer’ af, en in overleg met de communicatiedienst
van het ziekenhuis werd het instrument in de definitieve vorm gegoten. De Spiritwijzer werd niet
toevallig rond 15 oktober 2016 – in Vlaanderen de dag van de spirituele zorg – in het ziekenhuis gelanceerd.
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Spiritwijzer – de oorsprong
Het is reeds een jarenlange zoektocht om verpleegkundigen te tonen hoe spiritualiteit verscholen zit
in het verhaal van mensen. Dagdagelijkse opmerkingen hebben een diepere achtergrondlaag. Verpleegkundigen zijn de eersten die aan bed staan en opmerkingen/vragen horen, maar dan moet je
hen een werkinstrument in handen geven die hen gevoelig maakt voor de diepere laag die hierachter
zit.
In Oostende is er ooit een wijzer ontwikkeld voor verpleegkundigen, met verschillende thema’s met
betrekking tot spiritualiteit. De ervaring leert dat dit conceptueel denken niet echt werkt: we hebben
nood aan echt iets praktisch/concreet. Van daaruit zijn we allerhande vaak gehoorde vragen/opmerkingen van patiënten gaan oplijsten, vragen of opmerkingen waarvan we wisten dat er een diepere
laag onder zat. Deze hebben we dan gegroepeerd in bepaalde categorieën die voor ons ook onze
werkwijze min of meer weerspiegelden. Uiteraard moet het instrument ook leuk/gemakkelijk zijn
om in de hand te houden, vandaar dat we ook geschrapt hebben in het aantal opmerkingen om echt
tot essentiële voorbeelden te komen. Elk thema werd zo heel erg duidelijk uit enkele heel concrete
voorbeelden van vragen die patiënten stellen hieromtrent.
Onze holistische visie op deze manier van zorgdragen bepaalt dat elke medewerker niet alleen zijn
stukje ‘zorg’ verleent, maar ook oog probeert te hebben voor het groter geheel: fysiek, psychisch,
sociaal, spiritueel. Vandaar de nood aan een praktisch instrument in een herkenbare taal om bijvoorbeeld de spirituele noden concreter te maken.
Wat zijn jullie ervaringen? Wat is het effect ervan?
Voor ons is het eerste en belangrijke effect dat we
nu een taal voorhanden hebben die duidelijk is voor
eerstelijnzorgverleners: spirituele vragen worden
hierdoor herkenbaar, benoembaar en kunnen daardoor duidelijker opgepikt worden. De gevoeligheid
voor spiritualiteit die er wel degelijk was bij verpleging, werd hierdoor aangescherpt en met dit instrument wordt benadrukt dat het goed kan zijn om in
gesprek te gaan over en/of erkenning te geven aan
dergelijke vragen/thema’s. Daarnaast wordt het
voor hen ook veel duidelijker waarvoor men ons
kan bellen. Hieruit blijkt dat de spiritwijzer een heel
verbindend instrument is, wat noodzakelijk is omdat wij niet altijd overal aanwezig kunnen zijn.
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Ervaringen uit ouderenzorg
De thema’s en vragen uit de spiritwijzer zijn ook hier over het algemeen heel herkenbaar. De ervaring
is dat spirituele vragen bij de bewoner heel vaak aan de oppervlakte komen op rustige momenten,
zoals de avonduren. Dit zijn de ogenblikken die het, omwille van de hoge werkdruk tijdens zorgmomenten, gemakkelijker maken om er aandacht aan te geven. Want heel wat zorgmedewerkers ‘horen’
de spirituele vragen wel. Maar er is vooral nood aan vorming rond hoe men echt op deze vragen kan
ingaan, zonder ze vanuit een troostende reflex weg te moffelen. Ook familieleden hebben ongetwijfeld spirituele vragen maar deze komen soms moeilijk tot uiting omdat familie denkt dat dit niet tot
de taak van de zorgmedewerker hoort. Hier kan het instrument ook een hulp zijn om betere communicatie mogelijk te maken.
Men ziet de spiritwijzer ook als een toegevoegde waarde bij de dagelijkse observaties van de bewoner. Het zou ook een ondersteuning kunnen zijn bij de bewonersbespreking om alle aspecten, ook het
spirituele, aan bod te brengen. Voor mij als pastor deed het deugd te horen dat de spirituele vragen
gehoord worden. Ik zie kansen om hierrond een vorming te organiseren rond de aandacht en hoe
ermee om te gaan. Ook het feit dat mijn aanwezigheid op een overleg een meerwaarde is komt de
integratie van mij als pastor ten goede en heeft een gevoel van gedragenheid.
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een andere doelgroep
Mensen die hier stage lopen komen soms met vragen over zingeving bij mij terecht. Ze krijgen dit
mee als opdracht vanuit de opleiding. Het verwondert mij hoe zij die ‘het’ spontaan in zich hebben
daar deugd aan beleven dat dit aspect van de zorg benoemd en besproken wordt. Ik heb er geen zicht
op welke plaats deze vierde pijler in opleidingen krijgt. In ieder geval kan de Spiritwijzer daar een
eigentijdse aanzet/hulp bij zijn.
De ontwikkelde ‘spiritwijzer’ kan een ‘tool’ worden om onze visie verder te helpen concretiseren.
Het kan in eerste instantie medewerkers ondersteunen om vragen, bezorgdheden en vreugdes van
bewoners en familie beter te begrijpen. Het geeft taal aan observaties. Het lijkt mij zinvol om de
aangereikte thema’s te verbinden met de registraties in het bewonersdossier. De pijler ‘nabije zorg’,
één van onze vier pijlers van de visie, sluit naadloos aan bij de ‘spiritwijzer’.
Perspectieven uit de geestelijke gezondheidszorg
Anders dan in een algemeen ziekenhuis, worden in een psychiatrisch ziekenhuis veel facetten van het
levensverhaal, de relaties, de emoties, … intensief geëxploreerd door verschillende therapeuten en
zorgverleners. Een apart luik van de spiritwijzer besteden aan emoties is in deze context dan ook
minder geschikt. Des te meer is het binnen de geestelijke gezondheidszorg een opdracht om de specificiteit van het pastoraal gesprek zichtbaar te maken. Daarom kozen we ervoor om rond elke rubriek
van de spiritwijzer voldoende vragen op te nemen om nuance en verdieping mogelijk te maken.
Ook houden we binnen de geestelijke gezondheidszorg rekening met de mogelijkheid om patiënten
zelf de spiritwijzer in de hand te geven tijdens groepsmomenten of individuele contacten. Op de weg
die je als pastor samen met patiënten kunt gaan, zien we in de spiritwijzer kansen om aan mensen
woorden te geven voor datgene wat vaak moeilijk onder woorden te brengen is.
Welke drempels ervaar jij wanneer je de spiritwijzer wil introduceren? En op welke manier ga je
ermee om?
De belangrijkste drempel is de fundamentele vraag naar de plaats van de pastor binnen de geestelijke
gezondheidszorg. Het introduceren van de spiritwijzer hangt immers samen met het meer zichtbaar
maken en integreren van de spirituele dimensie in de totaalzorg voor de patiënt. Vandaag verkiezen
de meeste pastores als teamlid deel uit te maken van de integrale zorg voor de patiënt, eerder dan
voor het behoud van de vrijplaats. Deze positie vraagt meer uitwisseling met betrekking tot ons specifiek aanbod, een grotere openheid van onszelf en van de andere disciplines. Dit veranderingsproces
vraagt tijd, roept weerstand op en heeft ook implicaties voor het registreren.
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Ook al bestaan er grote verschillen tussen de ziekenhuizen onderling wat betreft toegankelijkheid van
het patiëntendossier voor de pastor, toch speelt deze vraag overal. Hoe kunnen we wat we doen meer
zichtbaar maken en integreren als onderdeel van professionele zorg?
De spiritwijzer biedt zeker een kans om opener te zijn in wat doen, in het helpen verwoorden van de
toegangspoorten voor een pastoraal gesprek. Het zou prachtig zijn indien deze openheid ook zou
kunnen leiden tot een manier van registreren die dezelfde taal gebruikt om - weloverwogen - de inhoud en effecten van pastorale interventies weer te geven. Op die manier kunnen we multidisciplinair
de krachten bundelen in goede zorg voor de patiënten.
De spiritwijzer maakt daarenboven interdisciplinair samenwerken meer mogelijk omdat het een taal
geeft aan wat de pastor doet enerzijds en anderzijds omdat het op een open en vrije manier spiritualiteit bespreekbaar maakt bij andere disciplines. Het zou bijvoorbeeld gehanteerd kunnen worden bij
een intakegesprek door de verpleegkundige of bij de psycholoog die werkt rond zingeving. Deze kan
op zijn beurt doorverwijzen naar de pastor als hij voelt dat dit helpend zou zijn. Het taboe dat er op
geloven of spiritualiteit soms nog blijkt te rusten, wordt zo doorbroken. Een spiritueel leven hebben,
wordt zo genormaliseerd. Gegeven de uitdagingen waarvoor de geestelijke gezondheidszorg staat,
zouden beleidsmakers er baat bij hebben om dit een plaats te geven in de toekomstperspectieven die
ze uittekenen.
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Van de werkvloer naar het beleidsperspectief
In visies van voorzieningen wordt vaak gesproken van totaalzorg vanuit een holistisch mensbeeld,
met oog dus voor spirituele zorg. In de praktijk is echter niet altijd duidelijk waar het dan precies om
gaat. De spiritwijzer maakt letterlijk zichtbaar wat spirituele vragen, krachtbronnen, noden kunnen
zijn en dit maakt het mogelijk deze dimensie ook te herkennen en te zien welke patiënt, bewoner of
cliënt op welk domein hier mee bezig is.
Vaak zijn pastores ‘eenmansfuncties’ of in elk geval kleine teams in voorzieningen. Het is belangrijk
dat ze zich verbinden met andere zorgverleners, met hen in gesprek gaan en de zorg voor de spirituele
dimensie in de zorg ‘delen’. Anderzijds versterkt samenwerken met collega’s en expertise uitwisselen
ook de eigen professionaliteit en identiteit van pastores. Beide bewegingen kunnen alleen maar zorgvragers ten goede komen.
Door Pieter Vandecasteele e.a.

Het volledige artikel verschijnt in het eerstvolgende nummer van Pastorale Perspectieven, driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores die werkzaam zijn in zorg- en welzijnsvoorzieningen.
Voor meer info en abonnement: klik hier
Zie ook de flyer op de volgende bladzijde.
terug naar inhoud

terug naar inhoud
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Vormingsaanbod
Vormingskalender CCV – Caritas Oost-Vlaanderen 2017-2018
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Open vormingsaanbod:
Internationaal seminarie: Menschenwürde – Human dignity
Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en spirituele zorgverleners
Zaterdag 2 - vrijdag 8 september 2017
Wittenberg, Duitsland
SIPCC

Inspiratiedag: Zin#wijs. Inspiratiedag voor spirituele zorg
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Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastorale medewerkers in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Diverse werkwinkels
Donderdag 26 oktober 2017, 9u-16u
Sint-Baafshuis, Gent
CCV Caritas-CAIROS i.s.m. Zorgnet Icuro

Netwerkavond: Vermaatschappelijking van de zorg
Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:
bisdom Gent

Opleiding:
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Alle geïnteresseerden
november 2017
Sint-Baafshuis, Gent
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen ism ‘Contact’ – Netwerk voor maatschappelijke inzet in het

Ethiek op de werkvloer. Leren ethisch overleggen (Getuigschrift ethisch referent)
Zorgverleners uit alle sectoren van de zorg
Axel Liégeois
Vanaf januari 2018
Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak, Kortrijk
Werkgroep Zorg, Hulpverlening en Ethiek i.s.m. Caritas West- en Oost-Vlaanderen, e.a.

(Bijbel) seminarie: ‘Vandaag is de dag van het heil.’ Over tijdsbeleving in de liturgie
Doelgroep:
Inleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Alle geïnteresseerden
Joris Polfliet, Dieter Van Belle, Peter Vande Vyvere, e.a.
Zaterdag 28/04, 5/05, 19/05, 26/05/2018, telkens 9u-12u30
Sint-Baafshuis, Gent
HDGI

Vormingsaanbod voor pastores en pastoraal animatoren:
Vormingsnamiddag: Zinzorg en existentieel welzijn. Een taal voor spirituele zorg
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Mia Leijssen
Dinsdag 10 oktober 2017, 14u-17u
Oude Abdij van Drongen
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen

Vormingsnamiddag: Euthanasie en pastorale zorg
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Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores zorg- en welzijnsvoorzieningen
Marc Desmet
Donderdag 7 december 2017, 14-17u
Oude Abdij van Drongen
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen

Praktijkvorming: Liturgie
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in opleiding, pastores en pastoraal animatoren
Dieter Van Belle, Matthias De Blaere, Jaak Pauwels
Maandag 4/12/2017, 8/01, 5/02, 5/03, 23/03, 16/04, 7/05, 4/06/2018, telkens 19u30-22u
Sint-Baafshuis, Gent
CCV bisdom Gent ism Caritas Oost-Vlaanderen en HDGI

Vormingsnamiddag: Contextuele benadering als model voor pastorale zorg

NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen

Doelgroep:
Inleider:
Organisatie:

Pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Nog te bepalen
CCV-Caritas Oost-Vlaanderen

Opleiding: Pastorale gespreksvoering (verdiepende en praktijkgerichte vorming)
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen, parochiepastoraal en ketenzorg
Arthur Polspoel
Vanaf januari 2018 (7 lesdagen)
Nog te bepalen
CCV Caritas-CAIROS

Opleiding: Pastorale supervisie (2-jarig)
Doelgroep:
Begeeiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen, parochiepastoraal en ketenzorg
Dominiek Lootens, Sybryn Leirs, Johan Hovelynck
Vanaf januari 2018
Abdij OLV van Nazaret, Brecht
CCV Caritas-CAIROS

Vormingsdagen: Ketenzorg. Een brug tussen categoriale en territoriale pastoraal
Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastorale vrijgestelden in parochie en zorgvoorziening
Maandag 19 februari, dinsdag 20 februari en donderdag 22 februari 2018
Hetzelfde programma gaat door op deze drie data en op drie verschillende locaties
CCV bisdom Gent en Caritas Oost-Vlaanderen

Spiritualiteitsdag:
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Nog te bepalen
mei 2018
Priorij Bethanië, Loppem
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen

Spiritualiteitsdag:
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Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen
br. Manu Van Hecke
mei 2018
Sint-Sixtusabdij Westvleteren
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen

Vormingsaanbod voor bestuurders en directies:
Vormingsnamiddag: Zin#wijs 2. Zinzorg en pastoraal
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Directies van zorg- en welzijnsvoorzieningen
Koen Defruyt, ea
Donderdag 26 oktober 2017, 14u-16u
Sint-Baafshuis, Gent
CCV Caritas-CAIROS i.s.m. Zorgnet Icuro

Vormingsavond:
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Doelgroep:

Bestuurders en directies van zorg- en welzijnsvoorzieningen
Wordt gepland

Spiritualiteitsdag: Als problemen onoplosbaar zijn. Over crisis, spiritualiteit en management
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Bestuurders en directies van zorg- en welzijnsvoorzieningen
Luk Bouckaert
Datum nog te bepalen
Sint-Sixtusabdij Westvleteren
CCV-Caritas Oost-Vlaanderen en Caritas West-Vlaanderen

Meer info:
activiteiten van CCV in het bisdom Gent en Caritas Oost-Vlaanderen: www.ccv.be/gent – jan.michels@ccv.be
liesbeth.degryse@ccv.be
activiteiten van CCV Caritas - CAIROS: www.ccv.be/cairos – tanja.milos@ccv.be
Academisch Centrum voor Praktische Theologie: www.pastoralezorg.be (agenda)
Arteveldehogeschool: https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/type/type/bijscholingen-en-studiedagen/type/postgraduaat/categorie/gezondheidszorg/categorie/sociaal-agogisch-werk
Ethos, cel ethiek en zorg van KHLim Quadri: www.khlimquadri.be
HDGI: www.hdgi.be
IDGP: www.gezinspastoraal.be
KSGV, Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid: www.ksgv.nl
Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak (werkgroep zorg, hulpverlening en ethiek): puc.kuleuven-kulak.be
(opleidingen)
Present vrijwilligerswerk: http://presentweb.be/vormingskalender/
SIPCC, Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling: www.sipcc.org
UCSIA: www.ucsia.org (projecten – publieke lezingen)
Vlaams Welzijnsverbond: www.vlaamswelzijnsverbond.be
Zorgnet Icuro: www.zorgneticuro.be (opleidingen)
terug naar inhoud

Vormingsnamiddag voor pastores: Zorg voor existentieel welzijn
Inleider:
Wanneer:
Waar:

Mia Leijssen
Dinsdag 10 oktober 2017, 14u-17u
Oude Abdij van Drongen
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Het existentieel welzijnsmodel vertrekt van de vraag: wat is wezenlijk voor ‘mens-zijn’? Menselijk bestaan drukt zich in eerste
instantie uit door het lichaam, de fysieke vorm die verwant is met
de natuur. Mensen kunnen echter niet overleven zonder soortgenoten, waardoor de sociale dimensie van bij aanvang noodzakelijk
is. Typisch voor mensen is ook de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid, waarin de psychische dimensie zichtbaar is. Tenslotte stellen mensen zich vragen over de zin van hun bestaan in
een ruimere context, waarbij de spirituele dimensie voelbaar is.
Het existentieel welzijn impliceert het mobiliseren van krachtbronnen in de fysieke, sociale, psychische en spirituele bestaansdimensie. De meest universele zingevende kwaliteit is liefde die
zich kan uitdrukken als verbinding in de verschillende bestaansdimensies. In een multiculturele samenleving is het cruciaal dat
zorgverleners met diverse specialismen zich respectvol verhouden
met de vele concrete invullingen waarmee mensen vorm geven
aan wat er toe doet in hun leven.
De vorming is bedoeld om pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen inzicht te geven in het existentieel welzijnsmodel, waarmee ze hun professionaliteit kunnen verruimen. Daarnaast willen we met
deze vorming ook een taal aanreiken aan pastores waarmee ze kunnen communiceren over spirituele
zorg naar andere zorgverleners (eerstelijns spirituele zorg) toe, waarbij andere zorgverleners kunnen
gevormd en gesensibiliseerd worden rond spirituele zorg.
Personalia: Prof. dr. Mia Leijssen is psychotherapeut, hoogleraar KU Leuven en sinds 1 oktober
2016 emeritus met opdracht. Zij gehuwd, moeder en grootmoeder. Haar laatste boek: “Leven vanuit
liefde. Een pad naar existentieel welzijn.” (Lannoo, 2013) beschrijft het existentieel welzijn model
uitvoerig.
De vormingsnamiddag begint om 14u en eindigt om 17u. We eindigen met een kort gebed/bezinningsmoment. Er is onthaal vanaf 13u30.

Inschrijven:
Gelieve in te schrijven tegen 21/09/17 via www.ccv.be/gent
en door 25 euro te storten op rek. nr. IBAN BE 52 7330 4855 6109 van CCV Gent, met vermelding
'Caritas 10/10/17 + je naam
Meer info:
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen - Jan Michels, Nederpolder 24, 9000 Gent
jan.michels@ccv.be
www.ccv.be/gent
terug naar inhoud

Abonnement
Inschrijven op de nieuwsbrief
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Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via een mail gericht aan het diocesaan secretariaat:
caritas.oostvlaanderen@bisdom-gent.be
Deze persoonsgegevens zullen worden opgenomen in onze bestanden. Ze zullen niet aan derden worden doorgegeven.
terug naar inhoud

Uitschrijven op de nieuwsbrief
Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kan u dit eenvoudig via mail laten weten:
caritas.oostvlaanderen@bisdom-gent.be
Uw persoonsgegevens zullen worden geschrapt uit onze bestanden. Ze zullen niet aan derden worden doorgegeven.
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Een fijne vakantie!

Met de steun van:

