
Van de 
redactie

De invloed van de vroegchristelijke denkers – uit de eerste vier eeuwen van 
de geschiedenis van de kerk – is groot. In de acht eeuwen die volgen is er in 
de kerk veel minder over essentiële zaken nagedacht en dat maakt hun in-
zichten ook nu nog interessant. Hoewel het de kerkvaders niet primair ging 
om de medische ethiek, schreven ze over thema’s waarmee wij ook nu mee 
hebben te maken.

Het door ZonMw gefinancierde project “Vroeg-
christelijke denkers over hedendaagse morele 
zorgdilemma’s” wordt binnenkort afgerond. In de 
publicatie komen ongeveer twintig vroegchriste-
lijke denkers langs. Samen met Stef Groenewoud – 
voormalig directeur van het Lindeboom Instituut 
– bestudeerde ethicus Theo Boer hiervoor vele 
teksten. “Wat de kerkvaders zeggen, gaat over ge-
neeskunde in algemene lijnen. In die tijd kon de 
geneeskunde weinig. Men had andere problemen 
dan nu. Vaak was het dweilen met de kraan open”, 
aldus Boer.

Ziekte
De visie op ziekte was een hele andere dan tegen-
woordig. Theo Boer: “We ontdekten dat het woord 
‘patiënt’ nauw is verbonden met het woord ‘ge-
duld’. Dat is in het Engels nu nog te herkennen. 
Geduld werd in die tijd gezien als iets dat je kunt 
leren en ziekte als een kans daarvoor. Anders dan 
tegenwoordig vind je het idee dat ziekte tegen 
elke prijs moet worden voorkomen niet terug bij 
de kerkvaders. Ziekte is een mogelijkheid om ge-
duld, geloof en mildheid te ontwikkelen. Hoe erg 
ziekte ook is, er is ook winst uit te halen, er zijn 
morele kwaliteiten te oogsten. De schade van de 

ziekte wordt omgezet in de mogelijkheid om te 
groeien. Dit werd gezien als christelijke deugd.”

Zelfgekozen levenseinde
Het thema zelfgekozen levenseinde was in de eer-
ste vier eeuwen ook actueel. “Griekse filosofen 
vonden zelfdoding eigenlijk wel een goede dood. 
Daar namen de vroegchristelijke denkers nadruk-
kelijk afstand van. Omdat het leven is gegeven, 
maak je daar niet zomaar een eind aan.”
“Iemand als Augustinus kon zich wel voorstellen 
dat je een eind aan het leven wil maken, bijvoor-
beeld als een ernstige ziekte ervoor zorgt dat je 
dingen gaat doen, zeggen en geloven die haaks 
staan op je geloof en je waardigheid. Ondanks dit 
begrip, keurt hij het niet goed.”

Wat betreft het medisch handelen, denken chris-
tenen soms wel eens dat het een plicht is om het 
leven ten koste van alles te verlengen. De kerkva-
ders zien dat niet zo. “Het leven heeft een begin 
en een eind. Daar moet je niet al te dramatisch 
over doen.”
Deze publicatie verschijnt in januari 2012 via ZonMw. In 
februari zal hierover te Utrecht een publiekspresentatie 
plaatsvinden.

“Vroegchristelijke denkers

Hedendaagse morele zorgdilemma'’’s 

Mindfulness is actueel. In de 
afgelopen periode heeft stagiai-
re Neline Luiten haar afstudeer-
onderzoek naar dit thema afge-
rond. Hierover publiceerden we 
onlangs een opinierend artikel in 
het Nederlands Dagblad (ND). De 
verkorte versie leest u op pagina 
4. Kees den Ouden zond daarover 
in dezelfde krant de volgende 
limmerik in.

Mindfulness
‘Verlost van onszelf’ is het 

streven
en mindfulness wil ons dat geven.

Maar ‘achtvoudig pad’?
De Bijbel zegt dat maar een 
smalle weg leidt ten leven.

De publicatie over ‘Vroeg chris-
telijke denkers’ is bijna klaar. 
Hierover leest u nadert hiernaast 
meer. De thema’s die in deze 
publicatie worden behandeld, 
zijn actueel en komen verder in 
dit Lindeblad ook aan de orde.

Tot slot vertellen we ook iets over 
de toekomst van het instituut. 
Hierover leest u meer op pagina 
4.

Wij wensen u alle hoop en zegen 
toe in de komende periode, 
waarin we stil mogen staan bij 
het goede nieuws van de komst 
van Christus.

Veel leesplezier!

Ester Gerrits van den Enden
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ZonMw geeft het Netwerk PalliatieveZorg N/O Flevoland en het Lindeboom 
Instituut subsidie om een goed voorbeeld van informatievoorziening in de 
palliatieve zorg te beschrijven. 

Het Lindeboom Instituut kreeg samen met het Netwerk Palliatieve Zorg N/O Flevoland subsidie van 
ZonMW om de Informare te beschrijven. De Informare heeft als doel dat patiënten en mantelzorgers zelf 
de informatiestroom regisseren. De Informare is persoonsgebonden en wordt gevuld met informatie 
waaraan de eigenaar op dat moment behoefte heeft.

Het project houdt in dat we de Informare evalueren. Gelijktijdig stellen we een handleiding op om de 
Informare succesvol in te voeren in andere Netwerken Palliatieve Zorg in Nederland. Medio mei 2012 
hopen we dit project af te ronden.

Informatievoorziening stroomlijnen
Nieuw project
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Hillie van de 
Streek
Hillie van de Streek (Kampen, 
1959) is sinds dit najaar in-
terim-directeur van het Lin-
deboom Instituut. Zij is geen 
onbekende in ons midden. 
Sinds 2007 is zij werkzaam 
als directeur van de Stichting 
voor Christelijke Filosofie, 
voorheen Reformatorische 
Wijsbegeerte. 

Zoals u waarschijnlijk weet zijn 
zowel Maarten Verkerk - de voor-
zitter van het bestuur - als onze 
oud-directeur Henk Jochemsen 
als bijzonder hoogleraar aan deze 
stichting verbonden. Jochemsen 
aan de universiteit van Wagenin-
gen en Verkerk aan de Universiteit 
Maastricht en de Technische Uni-
versiteit Eindhoven. 

Voor 2007 werkte Van de Streek als 
uitgever bij Sdu Uitgevers in Den 
Haag. “Daaraan voorafgaand be-
kleedde ik onder andere functies 
als docent aan Dordt College, een 
christelijke hogeschool in de USA 
met sterke Nederlandse banden, 
en aan de Faculteit Geschiedenis 
van de Universiteit Utrecht. Ik ben 
opgeleid als historicus (Utrecht), 
met als specialisaties moderne 
geschiedenis en geschiedfiloso-
fie.” 
Hillie van de Streek is getrouwd 
en heeft twee dochters in de tie-
nerleeftijd. “Mijn kerkelijke rich-
ting is van origine Nederlands 
Hervormd, en sinds mijn huwelijk 
Nederlands Gereformeerd.”
Over haar hobby’s vertelt Van de 
Streek: Op sportief terrein is dit 
skiën en wielrennen. Ik ben lid 
van een wielervereniging en heb 
in de jaren ’80 en ‘90 gekoerst. 
Daarnaast lees ik graag een goed 
boek.” 

Ethiek is voor jongeren vaak een vaag begrip. En wat dan ethiek van de gezondheids-
zorg is... Dit werd weer duidelijk tijdens de gastcolleges die wetenschappelijk mede-
werker Japke-Nynke de Vries in de afgelopen periode mocht geven.

Gastcolleges

Ethiek in de collegebank

Het thema ‘embryonale adoptie’ stond centraal 
bij het gastcollege aan vierdejaars Pabo-studen-
ten van Driestar Educatief te Gouda. Dit college 
vond plaats op 26 september 2011. Embryonale 
adoptie kan aan de orde zijn wanneer een echt-
paar na een IVF-behandeling nog embryo’s in de 
vriezer heeft en besluit dat ze daar niets meer 
mee willen doen en de embryo’s daarom aan een 
ander wil geven. 
Aan de hand van het normatief praktijkmodel  - 
dat mede door het Lindeboom Instituut is ont-
wikkeld - gingen studenten aan de slag met deze 

casus. Japke: “Dit gaf wel wat tumult, want stu-
denten kwamen erachter dat als ze voor het ene 
kiezen, ze bij een volgende stap weer voor een 
dilemma stonden. In dit geval: als je niet voor 
IVF kiest, kom je ook niet voor het dilemma van 

embryo adoptie te staan. Hierdoor werd duide-
lijk dat kennisoverdracht of kennis van technie-
ken al belangrijk is om tot een goede keuze te 
komen. Dit onderstreept voor het Lindeboom 
Instituut nog steeds de urgentie van onderwijs 
aan studenten.”

Herkenning door casus
Op donderdag 27 oktober 2011 vond het tweede 
college plaats. Dit werd gegeven aan vierdejaars 
MBO-studenten verpleegkunde en verzorging 
aan het ROC A12 in Ede. Dit is een regionaal 
opleidingscentrum met zo’n 120 MBO-oplei-

dingen waarmee het Lindeboom Instituut 
al een aantal jaar contact heeft. Het 

gastcollege dat Japke-Nynke gaf, 
maakt deel uit van een college-
reeks over ethiek. 
Op uitnodiging van het ROC gaf 

Japke-Nynke college over thema 
‘Voltooid Leven’. “Studenten waren 

nog niet bekend met dit thema, totdat 
een praktijkvoorbeeld werd besproken. Toen 
wisten ze te vertellen dat ze ook mensen kenden 
die liever dood zouden willen zijn.” 

Dit laatste onderwerp staat ook op de onder-
zoeksagenda van het Lindeboom Instituut. In 
de komende tijd willen we onderzoek doen naar 
de ‘voltooid levenproblematiek’ en voor wie dit 
probleem geldt.
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Met dit boek wil huisarts Doeke Post de discussie stimuleren om vroeg-
tijdig na te denken over de beëindiging van het leven. Regelmatig stelt 
Post de vraag: We kunnen steeds ouder worden door het behandelen 
van bepaalde aandoeningen, maar kunnen en willen we hiermee ook 
leven? Het lijkt wel of levensverlenging het doel is van de geneeskunde. 
En de dood de drijfveer is om technisch gezien steeds meer te kunnen 
om de levensverwachting van de mens te vergroten. Ontsnapping aan 
de dood is praktisch onmogelijk, er is immers overal wel een behande-
ling voor. 
Post stelt dat leven en dood bij elkaar horen. Door dit te onderkennen, 
kunnen in sommige situaties keuzes worden gemaakt om de behande-
ling stop te zetten en onnodig lijden te beperken en de patiënt en de 
naaste voor te bereiden op de stervensfase. 

Eerbied voor leven en sterven 
Eerbied voor het leven en eerbied voor het sterven zijn voor Post in dit 
vraagstuk belangrijke waarden. Het zijn handvatten om te voorkomen 
dat de mens daadwerkelijk lijdend voorwerp wordt in de geneeskunde. 
De dokter moet ervoor zorgen dat het lijden draaglijk is. Aandacht 
voor de patiënt en zijn naaste is hierbij belangrijk. Gaandeweg wordt 
duidelijk dat Post geen voorstander is van levensbeëindiging wanneer 
de mens ‘klaar’ is met leven. Hij geeft herhaaldelijk aan dat verande-
ringen in de geneeskunde vragen om een andere ethische benadering 
van de geneeskunde. Waarbij bezinning nodig is op de grenzen van ons 
handelen. De vraag is of alles wat kan ook moet.

Post worstelt met de vraag of ‘actieve’ levensbeëindiging wel of niet 

mag. Er lijkt zich bij Post een verschuiving te voltrekken van ethische 
waarden. In het boek suggereert hij dat hij in het verleden bezorgd 
was over het legitimeren van euthanasie. Hij ervoer het als een hel-
lend vlak. Nu is zijn reactie dat hij vanuit de praktijk aangeeft dat be-
eindiging van behandeling niet altijd gericht hoeft te zijn op de dood, 
maar om verlost te worden van het lijden. Voor hem als arts kan bewust 
levensbeëindigend handelen – door (actief) te stoppen met behande-
len – een daad van barmhartigheid tegenover de patiënt zijn. De be-
schermwaardigheid van het leven blijft voor Post voorop staan en niet 
het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt. 

Nawoord van Prof.dr. Doeke Post
“De recensent heeft mijn worsteling met levensbeëindiging goed weer-
gegeven. Vaststaat dat de basis van de medische ethiek gericht moet 
zijn op ‘het goede zoeken’ voor de patiënt. En dat moeten we doen sa-
men met die patiënt. Voor mij is die patiënt niet een autonoom wezen 
in de zin van zelf beslissen zonder rekening te houden met zijn relaties. 
Buber, de joodse filosoof heeft ons duidelijk gemaakt dat die mens leeft 
in relatie met zijn naaste (horizontale relatie) en met zijn Schepper 
(verticale relatie). De mens leeft in sociale verbanden. En dat leidt tot 
verantwoordelijkheid, antwoord geven op wat er van je gevraagd wordt 
als mens. Dat vergt ook dat je je bewust wordt van wat je wel en niet wilt 
aan het eind van je leven: schuif de dood niet weg, maar accepteer dat 
van uitstel geen afstel komt. En bereid je er dan op voor. Dat is wat ik 
met dit boek heb bedoeld te zeggen.” 

Verkorte versie van boekrecensie die is verschenen in Radix, jaargang 37, nr. 3

Recensie

De dood komt steeds later
Het einde van het leven in discussie
De gemiddelde levensverwachting van mensen wordt steeds hoger door de toenemende medische mogelijkheden. De dood 
wordtsteeds verder uitgesteld. De vraag is: moet alles wat kan? Moeten we niet een keer stoppen met behandelen? Doeke Post 
behandelt in zijn boek ‘De dood komt steeds later’ de grote vragen rond het einde van het leven.  Doeke Post – van origine huis-
arts – was van 1992 tot 2004 hoogleraar Sociale geneeskunde te Groningen. In de afgelopen decennia hield hij talrijke lezingen 
over dit onderwerp en schreef erover in diverse kranten.
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Lindeboom Instituut
Reageren is mogelijk via:  info@lindeboominstituut.nl
Contact:    Kerkewijk 115, 3904 JA, Veenendaal 0318-510135
Website:   www.lindeboominstituut.nl

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut onderzocht of christenen gebruik kunnen maken van mindfulness. Is dat een 
neutraal concept, dat ook voor christenen aanvaardbaar is?  Er is een christelijke variant mogelijk op deze van oor-
sprong boeddhistische methode, gebaseerd op het idee van zelfverlossing. 
 
Christelijke variant
Ondanks dat mindfulness niet lijkt aan te sluiten bij een christelijke levenshouding, laat het onderzoek zien dat christenentherapeu-
ten mindfulness in behandelsessies gebruiken, of de wens hebben het te gebruiken. Stichting Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 
(STAGG) hanteert sinds 2010 een christelijke variant van mindfulness: het protocol ‘Leven met Aandacht’. In dit protocol komt naast 
de aandachtstraining ook aan de orde hoe degene zich verhoudt tot pijn, lijden en destructieve patronen. Door deze eerlijk onder ogen 
te zien, komt er ruimte om los te laten en andere keuzes te maken. Ten diepste gaat het daarbij om de verhouding tot het ‘zelf’ voor 
het aangezicht van God.

Stil zijn voor God
Het stil zijn voor God, hem betrekken bij de eigen, innerlijke ervaringen en het zoeken naar zijn wil in het leven is voor christenen 
geen nieuw fenomeen. Het is een dagelijkse opdracht van liefde en toewijding aan de Heer, uit dankbaarheid. Christelijke mindfulness 
kan christenen helpen eerlijk naar zichzelf te kijken en zich te richten op God. Vanuit ervaringen van deelnemers die een training bij 
de STAGG hebben gevolgd, blijkt dat het bewustworden van automatische patronen en de mogelijkheid om die te doorbreken, positief 
doorwerkt in het geloofsleven. De verbinding tussen een ‘mindfull-levenshouding’ en het ‘houden van stille tijd’, sluit goed aan bij de 
wens van veel deelnemers om in het contact met God dichter bij hun eigen beleving te zijn.

Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat christentherapeuten zich aan het publiek bekend maken wanneer ze een christelijke 
invulling geven aan de bestaande mindfulnesspraktijk. Zo kunnen potentiële deelnemers een weg vinden binnen het momenteel nog 
onoverzichtelijke terrein van het fenomeen mindfulness.

Japke-Nynke de Haas-de Vries en Bastiaan Visser zijn onderzoeker Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut resp. GZ-psycholooog Stichting Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

Verkorte versie van het artikel van 18 november 2011 in het ND.

Christelijke mindfulness

Christelijke ethiek: profetische opdracht
Een organisatie als het Lindeboom Instituut is altijd in beweging. Al was het maar dat ook de maatschap-
pij en de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg niet stil staan. In de afgelopen tijd is weer veel na-
gedacht over de toekomst van het instituut en de koers die we moeten varen. Daarvoor heeft het bestuur 
met diverse partijen gesprekken gehad en zijn ook gesprekken gevoerd met diverse partijen waarmee we 
onderzoek kunnen doen. De uitkomst hiervan is dat het Lindeboom Instituut waarde heeft voor de toe-
komst!

Op 29 augustus jongstleden vond een vergadering plaats met onze participanten, de Raad van Advies en enkele oprichters. Daarin 
is gevraagd naar de visie op het Lindeboom Instituut. Hieruit bleek dat de aanwezigen het bestaan van het Lindeboom Instituut nog 
steeds als noodzakelijk zien en de organisatie zelfs een profetische roeping toedichten. Een van de aanwezigen verwoordde het als 
volgt: “De 21ste eeuw staat voor veel ethische uitdagingen. We willen graag vanuit ons geloof als getuigen te boek staan, op basis van 
christelijke ethiek. De visie van het Instituut is waardevast en niet afhankelijk van de tijd en de samenleving.”

Het bijdragen aan het maatschappelijke debat op medisch- en zorg ethische ontwikkelingen en bestaande thema’s is al jaren een 
belangrijk werkterrein van het Lindeboom Instituut. Om in 2012 als Lindeboom Instituut betekenis te hebben in de samenleving on-
derscheidt het twee kerntaken:
-  De profetische taak door bij te dragen aan het publieke debat op het gebied van ethiek in de gezondheidszorg vanuit christelijk  
 perspectief. 
- De wetenschappelijke taak door het doen van wetenschappelijk onderzoek naar ethische aspecten van medische technologie,  
 medische behandelingen en de inrichting van de zorg.

Voor meer informatie over het uit te voeren beleid van het Lindeboom Instituut kunt u contact opnemen met Japke-Nynke de Haas-de 
Vries (jndehaas@lindeboominstituut.nl).

Lindeboom Instituut heeft waarde in de toekomst!


