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Door Anna Kruyswijk-van der Heijden
Anna Kruyswijk-van der Heijden, MD is 30 jaar behandelend arts
geweest (o.a. huisarts en integraal werkend arts). In 2008 is zij
overgestapt naar preventie met de oprichting van ‘Jouw Voeding’,
een organisatie voor cursussen, lezingen en onderwijs over voeding
en gezondheid.

RESUMÉ
VRAAG:
Is de ‘sacred space’, zoals
Pamela Adelstein in haar artikel
bespreekt haalbaar en wenselijk
voor de holistisch werkende
hulpverlener?
BEVINDINGEN:
Dit artikel bespreekt het
gelijknamige artikel van Pamela
Adelstein, over de gewijde ruimte
die deze arts creëert en gebruikt
in haar praktijk, en haar intentie
in de vorm van een ‘belofte’
aan haar patiënten. Adelstein
haalt veel voldoening uit haar
werk, maar raakt ook volkomen
uitgeput.
BETEKENIS:
Anna Kruyswijk-van der Heijden
analyseert de verschillende
niveaus waarop Adelsteins
‘belofte’ kan uitwerken en reikt
ons een alternatieve ‘belofte’ aan,
die rekening houdt met zowel de
hulpvrager als de hulpverlener.

Een gewijde ruimte in de
spreekkamer

Sacred
Space

Begin 2018 verscheen in het tijdschrift Global Advances in Health
and Medicine[1] een interessant en ontroerend persoonlijk verslag van
Pamela Adelstein, huisarts en acupuncturist in Codman Square Health
Center, een holistisch en integraal gezondheidscentrum in Dorchester
USA, met de titel ‘Sacred Space’. Anna Kruyswijk-van der Heijden
bestudeerde het artikel en deelt haar ideeën hierover met ons. >

VAKBLAD NATUURLIJKE & INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG | nov/dec 2018

37

NATUURLIJKE GEZONDHEIDSZORG

>

WWW.VNIG.NL

nov/dec 2018 | VAKBLAD NATUURLIJKE & INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG

38

EEN GEWIJDE RUIMTE IN DE SPREEKKAMER

I

n een religieuze context zou je ‘sacred space’ kunnen begrijpen als ‘heilige’ of ‘gewijde’ ruimte, doelend op de transcendente ervaring dat je ergens bent
waar je je verbonden voelt met iets wat groter is dan
jijzelf. Dat kan een gebedsruimte zijn, of ergens anders zoals de natuur. Pamela Adelstein betoogt dat
een ‘sacred space’ overal, dus ook in de spreekkamer,
kan ontstaan doordat mensen deze creëren. Dit is wat zij
bewust probeert te doen in haar werk als arts, een ruimte
creëren waarin de patiënt zich veilig en begrepen voelt, en
waar deze zich kan uitspreken. Adelstein heeft een drukke
binnenstadpraktijk met patiënten die in veel opzichten
problemen hebben.
De speciale sfeer die Adelstein brengt in haar spreekkamer, waar zij ook acupunctuur toepast, is niet afhankelijk
van een relaxstoel of zachte muziek, maar van de intentie
van de arts zelf. Hierdoor voelt de patiënt de vrijheid om
met alles voor de dag te komen waarover deze zich zorgen maakt. Adelstein is zich bewust van de conventionele
arts-patiëntrelatie, waar de arts de ‘macht’ heeft. Zij vermindert deze macht door deel te worden van de gewijde
ruimte en zichzelf als instrument te zien voor heling en genezing. Zij probeert de patiënt vanuit haar hart tegemoet
te treden, en met aandacht en medeleven te luisteren. Zo
ontmoet zij de patiënt waar deze is, ook al kan ze niet altijd
het probleem oplossen. Ze maakt bewust gebruik van aanraking, soms in de vorm van een hug, als uiting van respect
en nederigheid.
Adelstein geeft aan dat dit werk weliswaar veel voldoening en dankbaarheid met zich meebrengt, maar haar ook
volkomen uitput. En dat het haar moeite kost om de balans te houden met haar privéleven. Die balans probeert
zij te vinden door tijd te nemen voor meditatie en reflectie.
Door een sacred space te creëren waarin arts en patiënt
zichzelf mogen zijn, voelt zij zich beter in staat met de
frustraties van haar werk om te gaan en te focussen op de
zorg voor haar mensen.
Pamela Adelstein heeft in haar verslag een soort belofte
opgenomen, gericht aan haar patiënten, die haar intentie
verwoordt. De tekst ervan luidt:
‘Deze ruimte is jouw ruimte. Ik ben hier en ik zal je niet
in de steek laten. Vertel me over jezelf, over alles – niet
alleen de gebruikelijke klachten en pijntjes. Jouw energie
geeft me aanknopingspunten over wat er diep vanbinnen
is. Misschien ben je bang – om te lijden, om ziek te zijn,
of om dood te gaan. Misschien voel je je in wezen niet capabel, fysiek of in een ander opzicht. Misschien zorgde
iemand ervoor dat je het gevoel hebt liefde, geluk en gezondheid niet waard te zijn. Of misschien vertelde iemand
je op een of andere manier dat je niet goed bent zoals je
bent. Je bent hier veilig. Ik zal in waarheid bevestigen wie
je echt bent. Ik zal een veilige ruimte voor je zijn – voor
je verdriet, je angsten, je droefheid, en je zorgen – en ook
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voor je hoop, vreugde en alle grote en kleine dingen die je
bereikt.
Ik zal mijn medische kennis gebruiken om je klachten
te benoemen en te duiden, en uit te leggen wat ‘normaal’
is. Je hebt de kracht in je lichaam om te genezen en heel
te zijn. Ik zal je spiegel zijn en stem geven aan zelfs de
dingen die zo beangstigend zijn dat je ze met niemand
kunt delen. Ik zal je aarden en je helpen om het gewijde
in jezelf te vinden, zodat je contact kunt maken met je
hoogste aspiraties om je unieke menselijkheid te ervaren.
Laten we verkennen hoe dat wat je met je lichaam doet
anderen en de wereld om je heen raakt. Ik zal jou en je familie als een herder leiden door de gebeurtenissen van je
levenscyclus, zodat je met een open hart in het leven zal
staan. En zal weten dat je goed bent zoals je bent.’
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Wanneer we kijken naar deze stille belofte (deze hangt niet in de wachtkamer)
dan wordt direct duidelijk dat deze arts in moeilijke omstandigheden werkt, namelijk met mensen die getraumatiseerd zijn en allerlei socio-economische problemen hebben. Onvoorwaardelijke veiligheid bieden, is in Adelsteins perceptie
de enige mogelijkheid om een vertrouwensband op te bouwen. En daarin gaat
ze heel ver: zij belooft haar patiënten niet in de steek te zullen laten, er (altijd) te
zijn, en gebruikt het woord ‘herder’ om haar mensen te leiden, en zelfs om haar
mensen in contact te zullen brengen met het gewijde in henzelf waardoor zij hun
menselijkheid zullen ervaren.
Geen wonder dat zij uitgeput raakt, want door wat je belooft (ook al zeg je het
niet hardop), word je gebonden. De in principe zeer lovenswaardige inzet en intentie van Pamela Adelstein roepen daarmee enkele vragen op, die zich op verschillende niveaus afspelen.
Allereerst de vraag wat je qua beschikbaarheid en inzet aan een ander mens
kunt beloven: in Adelsteins belofte zijn deze grenzeloos. Alleen al uit praktisch
oogpunt is een dergelijke belofte niet houdbaar, want wat als zij ziek wordt of
doodgaat? Wat als zij er genoeg van krijgt of een burn-out krijgt? Wat als ze
gaat verhuizen? We hoeven alleen maar naar de beloften tussen gehuwden en
het percentage echtscheidingen te kijken om te begrijpen dat grootse beloften
doen een hachelijke zaak is. Grootse beloften leggen een enorme druk op jezelf
om eraan te voldoen.
Een ander punt dat opvalt is de discrepantie tussen enerzijds Adelsteins behoefte om niet in de klassieke ‘machtspositie’ te geraken, en anderzijds de rol
van herder die zij zichzelf toedicht. Macht in een medische situatie wordt gedefinieerd door de kennis die de hulpgever heeft. Juist deze kennis wordt gezocht
door de hulpvrager, die dan de afhankelijke partij zou kunnen worden. Inderdaad
wordt niet zelden kennis als macht gebruikt, en de mate waarin dit gebeurt is
afhankelijk van de persoonlijkheid van de hulpgever. Maar wat vaak vergeten
wordt, is dat ook de patiënt macht heeft. Want de hulpgever heeft geen positie
zonder de patiënt: zonder diens vraag geen werk, en dus geen inkomen. Met andere woorden: de hulpgever zou dankbaarheid kunnen ervaren omdat de patiënt
om hulp komt vragen. Je hiervan bewust zijn, kan ‘machtsposities’ balanceren.
Feitelijke kennis kan dus macht zijn, maar spirituele kennis evenzeer. Het
beeld van de herder die haar ‘schaapjes’ leidt, brengt een andere machtspositie en misschien wel een grotere afhankelijkheid van de patiënt teweeg, omdat
spirituele superioriteit vrijwel niet ‘meetbaar’ is. De afhankelijkheid die hierdoor
ontstaat kan levenslang zijn. Dit betekent niet dat spiritualiteit geen plaats kan
hebben in de hulpverlening; het besef dat wij meer zijn dan onze biologie doet
het onderzoek naar de relatie tussen spiritualiteit en gezondheid toenemen.[2-4]
Afhankelijkheid in een relatie van hulpverlening is een bekend thema.[5,6]
Een professionele hulpgever onderkent dit in een vroeg stadium en gaat er op
de juiste wijze mee om. Dit houdt in dat een patiënt tijdelijk ‘aan de hand meenemen’ een fase kan zijn. Deze kan opgevolgd worden door de patiënt naar
omstandigheden, op maat en naar vermogen zoveel mogelijk bewust te helpen
worden en hem handvatten aan te reiken om zelf invulling te geven aan zijn leven
en gezondheid. Het is evident dat een hulpgever die zelf onzeker is of andere
problematiek heeft, hier moeite mee zal hebben, zich mogelijk gevleid zal voelen
door de afhankelijkheid van de patiënt en deze situatie onbewust zal voortzetten.
>

WWW.VNIG.NL

nov/dec 2018 | VAKBLAD NATUURLIJKE & INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG

39

EEN GEWIJDE RUIMTE IN DE SPREEKKAMER

NATUURLIJKE GEZONDHEIDSZORG

Met al de beloften die Adelstein heeft gedaan is zij in de
valkuil getrapt de lat op een onmogelijke hoogte te leggen;
een hoogte die naast het fysieke zelfs de weg moet openen naar een geslaagde spirituele verbinding; een hoogte
waar geen mens aan kan voldoen. Dit maakt begrijpelijk
dat Adelstein volkomen uitgeput raakt van de eisen en verwachtingen die zij zichzelf oplegt.
Om als hulpgever evenwichtig te kunnen functioneren
zijn een aantal zaken nodig: allereerst respect voor de
mens die hulp zoekt, en voor zichzelf; vervolgens een grondige vakkennis die ten bate van de patiënt wordt ingezet;
daarnaast mensenkennis en een open communicatie met
de patiënt en met andere hulpgevers. En tenslotte, mede
als gevolg en ter bevordering van deze punten, zelfreflectie. Voor dit laatste is stilte nodig, zodat zichtbaar wordt
waar de eigen pijnpunten (voelbaar als bijvoorbeeld irritatie, angst en ongeduld) zitten, en deze ‘aangepakt’ kunnen worden. Reflectie en stilte zijn ook behulpzaam om de
eigen spiritualiteit te ‘voeden’. Vanzelfsprekend verdiepen
deze gebieden zich al lerend en door ervaring in de tijd.
Als een hulpgever behoefte zou hebben aan een
‘belofte’, dan zou deze kunnen luiden:
‘Deze ruimte is onze ruimte.
Wij ontmoeten elkaar respectvol en zonder
voorwaarden.
Ik beloof je met heel mijn hart te zullen luisteren, en je
met alle kennis en ervaring die ik heb te zullen helpen
en bijstaan.
Ik zal je zoveel mogelijk inzicht geven over wat ik denk
dat er medisch of anderszins met je is.
Ik zal eerlijk tegen je zijn over wat ik voor je kan doen,
en je ook zeggen als ik niets voor je kan doen, want
dat is wat ik voor mezelf ook vraag.
Ik weet dat jij bent wie je bent, en dat dat goed is.
Jij hebt als ieder mens het vermogen om je leven te
leiden zoals dit diep vanbinnen geweten wordt.
Ik vertrouw jou dat je dit kunt, en ook dat je hulp zult
vragen wanneer je die nodig hebt.
Ik dank je voor je vertrouwen in mij, en ik dank je voor
alles wat ik leer door jou in mijn leven te ontmoeten’.

Een gewijde ruimte ontstaat vanzelf wanneer liefde
en oprechtheid, vertrouwen en veiligheid aanwezig zijn.
Een gewijde ruimte heelt zowel de hulpvrager als de
hulpgever.a
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