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Het doel van het boek is de 
specifieke aard, achtergrond, 
kernbegrippen en verhalen en 
belangrijkste rituelen van de 
geestelijke begeleiding van hin-
does in kaart te brengen. Zorg- 
en hulpverleners in allerlei 
contexten kunnen hiermee ade-
quaat inspelen op de culturele 
en religieuze achtergrond van 
hindoes, vooral in het kader van 
crisissituaties in het menselijk 
bestaan. De gebruiken en ritu-
elen bij overlijden en uitvaart 
krijgen de meeste aandacht. 
Het boek wil tevens bijdragen 
aan de verdere professionali-
sering van hindoe geestelijke 
verzorging in Nederland. De 
uitgave van dit boek is moge-
lijk gemaakt dankzij financiële 
ondersteuning door de VGVZ 
en Yarden Zorg bv, en in samen-
werking met de Stichting Stu-
diegroep Hindoeïsme, de Con-
tactgroep Hindoes-Christenen 
van de Raad van Kerken, Hinfor 
Consultancy, de Diensten Hin-
doe Geestelijke Verzorging bij 
justitie en in de krijgsmacht, en 
met Yarden Uitvaartorganisatie.

Na een voorwoord volgen zes 
hoofdstukken. Het boek wordt 
afgesloten met een literatuur-
lijst en een verklarende woor-
denlijst. Hoofdstuk een (pp. 14-52) 
gaat in op de wijze waarop zin-

geving binnen het hindoeïsme 
gestalte krijgt. Kort wordt de 
geschiedenis van het hindoe-
isme in Nederland besproken, 
die wordt bepaald door het feit 
dat het hindoeïsme vooral via 
Suriname in Nederland is te-
rechtgekomen. De centrale be-
grippen (dharma, ramayana, 
atman, karma, enz.) worden be-
sproken. Het eerste hoofdstuk 
wordt afgesloten met een korte 
paragraaf over de vorming en 
begeleiding van hindoes in hun 
levensloop met behulp van zes-
tien belangrijke rituelen (san-
skara’s). Hoofdstuk twee (53-78; 
geschreven door Mieke Rensen 
van Yarden Uitvaartzorg) gaat 
in op rituelen rondom de dood. 
Vanaf het sterfbed tot en met 
het uitstrooien van de as wordt 
stap voor stap beschreven welke 
gebruiken en rituelen een rol 
spelen en hoe deze in een aan-
tal situaties zijn aangepast aan 
de Nederlandse context en wet-
geving. Er is kort aandacht voor 
verschillen tussen een aantal 
stromingen binnen het hindoe-
isme. Het tweede deel van dit 
hoofdstuk schetst de praktijk 
van een hindoe uitvaart en wel-
ke vragen en problemen een rol 
kunnen spelen, en sluit af met 
een lijst van aandachtspunten 
voor een uitvaartcentrum als 
het gaat om een hindoe crema-
tie. Hoofdstuk drie (79-84) heeft 
als titel ‘Religieuze en culturele 
hulpverlening’ en gaat in op 
de verschillen tussen de bena-
dering van de Nederlandse ge-
zondheidszorg en de opvattin-
gen over ziekte en gezondheid 
in het hindoeïsme. De verbin-
ding tussen micro- en macro-
kosmos wordt genoemd, even-
als het belang van kosmische 
krachten (positief en negatief) 

en van rituelen, het boze oog, 
bezetenheid, en bescherming 
door een amulet (yantra), een 
mantra of een wassing.

Hoofdstuk vier (85-103) gaat in op 
hindoe geestelijke verzorging 
in zorginstellingen aan de hand 
van een tiental casusbeschrijvin-
gen. In de casusbeschrijvingen 
wordt iets zichtbaar van welke 
vragen cliënten voorleggen aan 
een hindoe geestelijk verzor-
ger en hoe deze daarop ingaat. 
Hoofdstuk vijf (104-207) beschrijft 
de hindoe geestelijke verzorging 
in het kader van justitie. De eer-
ste 30 pagina’s van dit hoofd-
stuk gaan in op uitgangspunten 
en kernbegrippen uit het hin-
doeïsme. Dan volgen een aantal 
casusbeschrijvingen, en komen 
het vieren van hoogtijdagen (Ho-
li, Divali) en de rituele vormge-
ving van bijzondere momenten 
(verjaardag, suïcide, overlijden 
van een familielid) in de gevan-
genis aan bod. Het hoofdstuk 
sluit af met een beschrijving van 
de wijze waarop de hindoe spi-
ritualiteit in de gevangenis aan 
bod kan komen, bijvoorbeeld 
met yoga, meditatie, een adem-
workshop of een cursus positief 
denken. Hoofdstuk zes (208-217) 
bespreekt de hindoe geestelijke 
verzorging in de krijgsmacht. 
Yoga, de Divali viering, de ver-
houding van plicht en ethiek, 
en de hindoe visie op oorlog ko-
men kort aan bod.

Wat bij lezing van het boek on-
middellijk opvalt is de zeer on-
gelijke verhouding tussen de 
hoofdstukken en onderwerpen. 
Vooral de rituelen rond de dood 
en de geestelijke verzorging van 
hindoes in justitiële instellin-
gen komen aan bod. Het boek 
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hinkt m.i. op drie gedachten of 
uitgangspunten: (1) voor een 
groter publiek (bijvoorbeeld me-
dewerkers van uitvaartcentra) 
informatie bieden over speci-
fieke hindoe gebruiken en ri-
tuelen (bij het overlijden en de 
crematie), (2) achtergrondinfor-
matie geven (voor wie precies?) 
over het hindoeïsme, met aan-
dacht voor kernbegrippen, be-
langrijke verhalen en bronnen, 
en specifieke rituelen, en (3) ver-
helderen van de eigen aard van 
hindoe geestelijke verzorging in 
een aantal specifieke contexten, 
waarbij zeer veel ruimte is voor 
de justitiële context en die van 
zorg en krijgsmacht er betrek-
kelijk bekaaid afkomen.

Doordat het boek op drie benen 
hinkt en ook op drie verschil-
lende doelgroepen mikt, wordt 
mijns inziens geen van de drie 
doelstellingen en doelgroepen 
bereikt. Het geheel heeft iets 
van een collage, waarbinnen 
de samenhang zoek is. De titel 
van het boek zet mij bovendien 
op een verkeerd been. Die titel 
suggereert vooral dat het om 
de derde gedachte gaat. Maar 
ook dan is onduidelijk op welke 
doelgroep de auteurs zich rich-
ten: op hun eigen groep van 
hindoe geestelijk verzorgers 
(om een eigen standaard te ont-
wikkelen?), op de hele beroeps-
groep van geestelijk verzorgers 
in Nederland (er is echter geen 
enkele verwijzing naar of dis-
cussie met de gangbare litera-
tuur of standaarden binnen 
deze beroepsgroep), of op mana-
gers en beleidsmakers (om het 
eigen specifieke karakter van 
hindoe geestelijke verzorging te 
beschrijven?). De casusbeschrij-
vingen laten iets zien van de 

specifieke vragen die hindoe cli-
enten stellen, en ook van de ei-
gen wijze van interveniëren van 
hindoe geestelijk verzorgers. 
Omdat deze beschrijvingen 
echter niet zijn ingebed in een 
reflectie over wat de specifieke 
hindoe geestelijke verzorging 
inhoudt (ook vergeleken met 
andere vormen van geestelijke 
verzorging), wat de theoretische 
achtergrond is en wat de doel-
stelling is, ontstijgen deze ca-
susbeschrijvingen dikwijls niet 
het niveau van de anekdote, en 
houden ze iets willekeurigs. Je 
weet als lezer uiteindelijk niet 
of deze beschrijvingen paradig-
matisch en exemplarisch zijn 
voor hindoe geestelijke verzor-
ging, en zo ja, waarom dan.

Het is toe te juichen dat de au-
teurs (en de verschillende be-
trokken organisaties) het initi-
atief genomen hebben om tot 
een beschrijving te komen van 
de hindoe geestelijke verzor-
ging in Nederland. Binnen de 
VGVZ is de hindoe sector een 
van de jongste loten. Het boek 
markeert de overgang – binnen 
een lange traditie – van de fa-
miliesfeer naar de professionele 
zorgverlening, en van rituelen 
die vooral in de buitenlucht 
plaatsvonden naar rituelen 
die binnenshuis en in kleinere 
kring plaatsvinden. Het boek 
biedt ruim informatie over het 
hindoeïsme en specifieke ge-
bruiken en rituelen en bevat 
boeiende casuïstiek. Het is voor 
het eerst dat een dergelijke bun-
deling plaatsvindt. Een hand-
boek is het naar mijn idee ech-
ter niet, daarvoor ontbreekt een 
gemeenschappelijke visie en sa-
menhang. Daarom hoop ik van 
harte dat dit boek een vervolg 

krijgt in de vorm van een twee-
de (volledig vernieuwde) druk, 
waarin vooral ook het gesprek 
en de aansluiting met de brede 
beroepsgroep van geestelijk ver-
zorgers worden gezocht. Ik zou 
ook zeer benieuwd zijn wat de 
hindoe geestelijke verzorging 
bij te dragen heeft aan de be-
roepsgroep als geheel.

Sjaak Körver, universitair docent 
Tilburg University en hoofdredac-
teur TGV
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Het Handboek spiritualiteit in de 
palliatieve zorg is een behoorlijk 
dikke pil, maar is toch overzich-
telijk en toegankelijk door de 
onderverdeling in een viertal 
aandachtsgebieden: Visie, Er-
varingen en praktijken, Onder-
zoek, en Onderwijs.

In het eerste deel staat een 
schets van de achtergrond van 
palliatieve zorg en ontwikke-
lingen op dit gebied centraal. 
Dit wordt gevolgd door de ont-
wikkeling van het beroepspro-
fiel van de geestelijk verzorger 
in relatie tot de spirituele zorg 
binnen het geheel van de pal-
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liatieve zorg. Voor het grootste 
deel zal dit bekend zijn voor de-
genen die zelf werkzaam zijn in 
dit vakgebied, maar het biedt 
een mooi overzicht voor wie 
zich vanuit andere disciplines 
hierin wil verdiepen. Het vierdi-
mensionale zorgmodel (fysiek, 
sociaal, psychologisch en spi-
ritueel), een functionele bena-
dering van spiritualiteit en de 
multidisciplinaire insteek van 
de spirituele zorg worden in ver-
schillende bijdragen toegelicht. 
De laatste twee bijdragen in dit 
deel, over de positie van de gees-
telijk verzorger in juridisch per-
spectief en over deugdenethiek, 
zijn een mooie aanvulling. Het 
juridisch perspectief betreft een 
aspect waar je je in de dagelijkse 
praktijk niet gemakkelijk in ver-
diept, maar dat wel belangrijk 
is voor je plaatsbepaling in een 
multidisciplinair team. Deug-
denethiek wordt onderscheiden 
van regelethiek en door de fo-
cus op waarden en het je eigen 
maken daarvan sluit ze meer 
aan bij spiritualiteit. Vervolgens 
werkt de auteur dat gegeven uit 
naar zelfbeschikking-in-verbin-
ding; ethische beslissingen die 
sterke raakvlakken hebben met 
spiritualiteit.

In het tweede deel van het boek 
worden verschillende prak-
tijkervaringen gepresenteerd: 
eerst een paar bijdragen over 
modellen voor verkenning en 
screening van de spirituele di-
mensie bij patiënten, vervolgens 
een aantal voorbeelden die de 
diversiteit van het werkveld en 
het pionieren met  inrichting en 
inbedding van spirituele zorg 
goed laten zien. In dit deel is er 
een grote variatie in inhoude-
lijke diepgang, onderbouwing 

en uitwerking van de bijdragen. 
Niet alle bijdragen zijn even 
sterk. De spirituele items voor 
de Lastmeter en het Spirit-model 
worden zeer schematisch be-
schreven – ‘uitgelicht’ – waar 
dat wel wat uitgebreider en con-
creter toegepast op de praktijk 
had gemogen. Sommige bijdra-
gen lijken vrij willekeurig geko-
zen. Waarom bijvoorbeeld wel 
de spirituele aspecten van het 
levenseinde met betrekking tot 
islamitische geestelijke verzor-
ging toegelicht, maar niet van 
de andere (grote) levensbeschou-
wingen? Er lijken ook praktijk-
ervaringen te ontbreken. Het 
pilotproject rond de ontwikke-
ling van kwaliteitscriteria voor 
hospicezorg, inclusief de spiri-
tuele dimensie (USD-4D), wordt 
bijvoorbeeld niet genoemd.

Het derde deel, over onderzoek, 
bevat bijdragen die ingaan op 
de ontwikkeling van screenings-
instrumenten, om de behoefte 
aan spirituele zorg te kunnen 
peilen en vervolgens de beno-
digde inzet van ter zake kun-
dige professionals te kunnen 
plannen. Een niet eenvoudige 
opgave, zo blijkt. Daarnaast 
komt het multidisciplinaire 
karakter van palliatieve zorg 
opnieuw voor het voetlicht 
door onderzoeken waarin de 
verschillende beroepsgroepen 
worden bevraagd op hun be-
trokkenheid bij de spirituele 
dimensie. Voor de praktijk van 
de geestelijk verzorger is dit in-
teressant omdat deze door de 
vaak beperkte inzet sterk afhan-
kelijk is van goede samenwer-
king met de overige disciplines. 
Ook voor de patiënt is een goe-
de integratie van spirituele zorg 
belangrijk vanwege de verwe-

venheid van alle dimensies in 
de laatste levensfase (beslissin-
gen met betrekking tot behan-
deling, coping, enz.). 

Het vierde deel, over scholing, 
is het minst uitgebreid, maar 
daarom niet minder interessant. 
Om aandacht voor de spirituele 
dimensie goed te integreren in 
het totale zorgaanbod is scho-
ling van andere zorgmedewer-
kers door de geestelijk verzorger 
heel belangrijk. De ontwikkelin-
gen rond scholing en de speci-
fieke kenmerken daarvan wor-
den in een aantal bijdragen kort 
geschetst. Het scholingsaanbod 
in de regio Amsterdam / Noord-
Holland van het Integraal Kan-
kercentrum Nederland inspi-
reert tot navolging.

Een handboek is een publica-
tie die de stand van zaken in 
een wetenschap, op een weten-
schapsgebied of in een deeldis-
cipline weergeeft, op basis van 
twee criteria: volledigheid en 
actualiteit. Het Handboek spiritu-
aliteit in de palliatieve zorg is mis-
schien niet helemaal volledig, 
maar laat wel zien hoe uitge-
breid het vakgebied inmiddels 
is geworden. Hoewel nog volop 
in ontwikkeling, groeit spiritu-
ele zorg in de palliatieve zorg 
uit tot een serieuze discipline, 
in nauwe samenwerking met 
overige vakgebieden in de pal-
liatieve zorg. Op basis van eigen 
interesse en behoefte kun je in 
het boek zoeken naar bijdragen 
die aansluiten bij je dagelijkse 
werkpraktijk, als inspiratie en 
vertrekpunt voor verdere ver-
dieping.

Emma Schotveld, geestelijk verzor-
ger Hospice Heuvelrug, Zeist
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