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Redactioneel

Nee, in dit nummer geen recepten voor groene 
smoothies, een ‘gezonde snelle hap’ voor na een 

drukke werkdag of een anti-vlees campagne. Voeding is 
een thema dat ons allemaal aangaat, de aandacht voor 
leefstijl wordt steeds belangrijker en gezond leven is al 
een aantal jaar een hype. Het thema voeding overlapt 
ook het relevante thema duurzaamheid, of rentmeester-
schap. Als christen weten we dat het belangrijk is om 
goed voor ons lijf te zorgen, we zijn immers een tempel 
van de Heilige Geest. (1 Kor 6:19). 

De redactie vond het thema interessant, we hebben 
nagedacht over hoe het thema waarde kan hebben voor 
u, als christenartsen. Willemieke Kroeze, onder andere 
lector Zorg voor Voeding en Gezondheid aan de CHE, 
geeft aan hoe relevant gezondheidsbevordering is, ook 
voor christenartsen. Cees Stavleu, oudtestamenticus en 
docent aan de CHE schrijft over ‘voeding in de Bijbel’. 

Wij verwelkomen als nieuwe columniste Marike de 
Reuver. Zij wil ons komend jaar iets laten zien van wat 
het betekent chronische gezondheidsklachten te hebben. 
In dit nummer schrijft zij over troost. Het lezen zeer de 
moeite waard! Daarnaast verwelkomen we een ‘oude 
bekende’ van de redactie, Annet Bos. Zij heeft inmiddels 
twee redactievergaderingen meegedaan en we zijn blij 
dat zij ons team komt versterken.  

WILLEMIEN SMELT-WESTERHUIS
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in de Bijbel



Omdat de Bijbel belijdt 
dat God de Schepper en 

onderhouder van de wereld is, besteedt zij 
aandacht aan aardse zaken. Voedsel is daar 
een belangrijk voorbeeld van. Voeding is 
een dagelijkse behoefte voor ieder mens en 
vooral de eerste vijf boeken van de Bijbel 
reguleren zaken hieromtrent. Dit artikel 
begint met een chronologisch overzicht van 
Bijbelse gegevens rond voedsel. Daarna komt 
het belang van de Bijbelse gegevens over 
voeding aan de orde.

VOEDSEL IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE

In teksten over de schepping geeft God toestemming 
om van bomen met zaaddragende vruchten te eten 

(Gen. 1:29). Na de zondvloed geeft Hij aan de mens toe-
stemming om te eten van alles wat leeft en beweegt (Gen. 
9:3). Het voorbehoud is echter dat de mens niet alles van 
het dier mag eten: hij dient zich te onthouden van het 
bloed, omdat deze lichaamsvloeistof het leven symboli-
seert (Gen. 9:4). In de tijd van Noach was er al kennis 
van reine en onreine dieren (Gen. 7:2), maar het is on-
duidelijk of dit onderscheid alleen van belang was voor de 
offers of dat dit verbod ook betrekking had op het eten.

Bij de verbondssluiting op de berg Sinaï komen er 
nieuwe voedingsbepalingen. De Israëlieten mogen niet 
alle dieren eten (Lev. 11; Deut. 14). Van de viervoetige 
landdieren mogen ze bijvoorbeeld uitsluitend herkau-
wers en beesten met gespleten hoeven eten. Dit zijn in 
de praktijk altijd planteneters. Van de levende wezens 
in de zee mogen alleen vissen met schubben en vinnen 
gegeten worden. Van de vogels zijn twintig soorten 
verboden; dit betreft vrijwel uitsluitend roofvogels. Met 
uitzondering van bepaalde soorten sprinkhanen mogen 
vliegende insecten niet worden gegeten. Ten slotte is het 
consumeren van allerlei soorten kleine zoogdieren als de 
muis en reptielen verboden. Van het plantaardige voed-
sel mogen de Israëlieten echter alles eten.

Er zijn ook instructies voor de dieren die geofferd 
mogen worden: het rund, het schaap, de geit, de duif 
en de tortelduif (Lev. 17). Dit zijn dieren die tot de 
grotere groep reine dieren behoren. Behalve de duiven 
vormen ze een onderdeel van de veestapel van de 
Israëlieten. Plantenoffers bestaan uit graanproducten, 

opbrengst van de landbouw. Een deel van de vlees- en 
plantenoffers wordt aan God gegeven op het altaar, 
terwijl een ander deel ervan bestemd is voor de 
priesters, levieten en offeraars.

In het Nieuwe Testament komen we een omslag tegen 
ten aanzien van de consumptie van voeding. Wanneer 
de boodschap van de God van Israël wordt verbreed 
tot de hele wereld, vervallen de voedselwetten en is het 
voor christenen toegestaan om ook onrein vlees te eten 
(Hand. 10:9-48).

EEN ANDERE KIJK OP DE SCHEPPING
EN OP VOEDING 
Uit de genoemde gegevens kunnen we enkele beweringen 
doen ten aanzien van de betekenis van Bijbelse gegevens 
voor christenen. Hierbij onderscheid ik biologisch-
medische, ethische, economische en sociale aspecten.

• BIOLOGISCH-MEDISCHE ASPECTEN
 In christelijke kring tref je soms de opvatting aan dat 

onrein vlees slecht is voor de gezondheid. Men wijst 
bijvoorbeeld op de consumptie van varkensvlees als 
oorzaak van trichinose. In dit verband wil ik niet 
ingaan op de medische aspecten rond deze kwestie, 
omdat ik hierover onvoldoende expertise in huis heb. 
Wel ga ik in op de vraag in hoeverre de Bijbel spreekt 

CEES STAVLEU
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over het gezondheidsaspect. Dit antwoord zullen we in 
de Schrift niet vinden. We lezen desalniettemin wel dat 
ongehoorzaamheid aan de Wet leidt tot allerlei ziekten 
(Lev 26: 16, 25; Deut. 28:21-22, 27-29, 35). Het niet 
naleven van de voedselwetten (Lev. 11; Deut. 14:2b-
21a) hoort hier ook toe. De context van deze teksten 
geeft echter aan dat genoemde ziekten een gevolg zijn 
van ongehoorzaamheid aan God en Zijn Wet. Wan-
neer de Israëlieten gehoorzaam zijn, zullen ze in vrede 
en goede gezondheid leven. De Bijbel noemt dit zegen. 
Wanneer ze ongehoorzaam zijn aan God en aan Zijn 
Wet, worden ze geconfronteerd met aangekondigde 
vloeken. Het gaat in deze teksten dus om theologisch 

geladen kwesties rond zegen en vloek en niet 
primair om vragen rond voe-
ding en gezondheid. De tek-
sten over de voedselwetten zelf, 
geven de noodzaak om heilig 
te leven als motivatie om het 
gebod na te leven (Lev. 11:44-
45; 20:25-26; Deut. 14:21b). 
Ze spreken echter met geen 
woord over het gezondheids-

aspect. Voor zover bekend noemt de Middeleeuwse 
Joodse geleerde Maimonides het gezondheidsaspect als 
eerste (Gids voor de verdoolden 3.48), wat erop lijkt 
te wijzen dat in de Bijbelse tijden deze verklaring nog 
geen rol speelde in de uitleg. In oudere commentaren 
op de voedselwetten (bijv. Philo en de Talmoed) tref-
fen we interpretaties van geheel andere aard aan. Een 
versterking van het idee dat het gezondheidsargument 
geen rol speelt in de oudtestamentische voedselwetten, 

ligt in het feit dat christenen wel alle vlees mogen eten. 
Het is onwaarschijnlijk dat God dieren zou laten eten 
die je beter niet kan consumeren, omdat ze ongezond 
zijn. Ik ben me er terdege van bewust dat het voor 
sommige mensen beter is om bepaalde soorten vlees 
niet te eten, maar de reden hiervoor is van medische en 
niet van Bijbelse aard.

• HET ETHISCHE ASPECT
 In de consumptie van dieren valt ook een aspect op 

dat van ethische aard is. Opmerkelijk is de bijzondere 
zorg die de Bijbel aan de dag legt voor dieren. De ver-
bondenheid van de mens met het vee komt ook naar 
voren doordat de Bijbel het rekent tot de verbondsge-
meenschap (Gen. 7:12,17; Ex. 20:10; Num. 3:12-40). 
Opmerkelijk is ook dat de sabbat een rustdag was voor 
het vee (Ex. 20:10; 23:12) en voor de wilde dieren (Ex. 
23:11). Het ethische aspect komt tevens tot uiting in 
het feit dat het eten van dieren niet de oorspronkelijke 
bedoeling van God was: in het paradijs was de mens 
veganist. Na de zondvloed mocht de mens wel alle 
vlees eten, maar hierbij gold het voorbehoud dat hij 
zich moest onthouden van het bloed (Gen. 9:4-6). Het 
bloed van het dier symboliseert het leven van de mens. 
Een mensenleven mag nooit lichtvaardig worden geno-
men. Wie een dier doodt en het bloed uit het dier laat 
stromen, is zich ervan bewust dat het dier een levend 
wezen is. Het spreekt voor zich dat deze manier van 
slachten ver af staat van de wijze waarop de moderne 
vleesverwerkende industrie functioneert. In de Bijbel 
bestaat verbondenheid met het dier dat men slacht, 
terwijl vlees uit de supermarkt veelal verworden is 

In het 
paradijs was de 

mens veganist
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tot een ding. De Bijbel geeft aan dat eerbied voor het 
leven meespeelt bij de consumptie van vlees.

• RECHTVAARDIGE VERHOUDINGEN
 Wat in de boeken van Mozes opvalt, is de noodzaak 

dat ieder mens voldoende bezit en daarmee ook vol-
doende te eten heeft. Daarin staan regels die moeten 
voorkomen dat er een groeiende kloof tussen rijken 
en armen ontstaat. Dit gebeurde doordat in Israël 
iedere stam en iedere familie eigen grondbezit kreeg. 
Er moest tegen elke prijs voor worden gezorgd dat 
land bij de familie bleef. Voor iedere familie was er 
zo voldoende land om van te leven en van te eten. 
Mocht iemand in bijzondere gevallen tot armoede 
vervallen en zijn land moeten verkopen, dan was dat 
geen blijvende toestand. De Israëlieten mochten ook 
niet permanent in schuldslavernij vervallen (Deut. 
15). Wie in een toestand van armoede verkeerde, 
mocht altijd delen in het voedsel dat op het land 
groeide. We lezen dat een Israëliet de hoeken van de 
velden niet mocht maaien, maar dat hij de opbrengst 
moest laten liggen voor de armen (Lev. 19:9-10; 
Ruth 1:19-20). Deze oudtestamentische gedachte 
komt terug in de nieuwtestamentische oproep om de 
hongerigen te voeden (Matth. 25:35, 42).

• HET SOCIALE ASPECT
 In toenemende mate zien we in onze tijd dat het eten 

een individuele bezigheid is. Het is geen maaltijd 
meer die je gezamenlijk eet. Deze individualisering 
brengt risico’s met zich mee, zoals ondervoeding en 
obesitas. Voor veel ouderen leidt het feit dat ze niet 

meer samen eten ook 
tot vereenzaming. Op-
merkelijk is het accent dat 
zowel het Oude als Nieuwe 
Testament leggen op het 
gezamenlijke eten. In het 
Oude Testament at men op 
hoogtijdagen samen voor 
Gods aangezicht. Binnen 
de afgegrensde ruimten van 
tabernakel en tempel, con-
sumeerden de Israëlieten, priesters en Levieten delen 
van de offers die ze brachten (Lev. 6-7; 1 Sam. 1:3-
4). Het paasfeest werd gevierd door de gezamenlijke 
consumptie van het paaslam (Ex. 12). Kenmerkend 
voor de jonge kerk in Jeruzalem was dat ze de maal-
tijden dagelijks samen gebruikten (Hand. 2:46) en in 
de kerk in Korinthe at men met elkaar en vierde men 
het avondmaal (1 Cor. 11:17-34). Uit alles blijkt dat 
het de bedoeling was dat mensen met elkaar en met 
de HEERE de maaltijden genoten. Vereenzaming 
was duidelijk niet Gods bedoeling.

CONCLUSIE 
De wijze waarop in de Bijbel wordt omgegaan met 
de aarde, de medemens, het dier en het voedsel, 
getuigt van respect. Dieren behandelt men met 
respect en het beste is om helemaal geen dieren te 
eten. Aandacht bestaat ook in de Schrift voor het 
feit dat er altijd genoeg eten moet zijn voor ieder-
een. Ten slotte onderstreept de Bijbel het belang 
van het houden van gezamenlijke maaltijden.  

     In onze
tijd is eten een 
individuele
bezigheid
geworden

IDDG Juni 2019 | 7



‘Uniting & equipping Christian doctors & nurses to live & speak for Jesus Christ.’ 
De missie van CMF werd ruimschoots gehaald tijdens de Student Conference 

van 8-10 februari begin dit jaar. Met een groep van 21 Nederlandse CMF’ers reisden we af naar 
het conferentiecentrum in Yarnfield om een weekend lang samen met zo’n 500 andere jonge 
dokters (in spé) te leren over God en onszelf onder het thema ‘work, rest and play’.

Studentenconferentie 
 United Kingdom

Verslag

DIANA ADERETTI
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Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend onder 
geneeskundestudenten en artsen: hard werken om 

een goede dokter te zijn, waarbij het geen probleem is 
als er het nodige voor dit doel moet wijken. Misschien 
zien we dit juist wel extra onder christelijke studenten 
en artsen. Bovendien, wat is er op tegen om dit alles 
voor je naaste over te hebben? De keerzijde, het uit het 
oog verliezen van andere essentiële zaken in het leven, 
waaronder het persoonlijk geloof, wordt niet zelden 
over het hoofd gezien. Precies dit spanningsveld werd 
onderzocht tijdens deze conferentie, aan de hand van 
seminars, bijbellezingen en veel verrijkende gesprekken. 
Alles met een goed gevulde maag en afgewisseld met 
ontspannende activiteiten.

COVERT PINE
De conferentie wordt geopend met verschillende 
welkomstwoorden waarbij de aanwezige sprekers en 
groepjes studenten uit de hele UK één voor één worden 
langsgegaan. De studenten uit Birmingham blijken hun 
aanwezigheid met meer geluid te kunnen bevestigen 
dan de studenten uit Aberdeen of Southampton. Wij 
Nederlanders, bescheiden als we zijn, staan voorzichtig 
glimlachend op om te laten zien dat we inderdaad all the 
way from Holland hierheen zijn gekomen. De onderlinge 
verbondenheid, die de rode draad door dit weekend 
zal blijken te zijn, wordt tijdens deze opening direct 
gevoeld. Een zaal vol medici met dezelfde doelen en het 
geloof in dezelfde God. Je zou er stil van worden, al is 
dat bij de praise die volgt uiteraard niet zo bijdragend.

Dezelfde avond komen de prille contacten direct 
onder druk te staan als we meedoen aan een ice breaker 
quiz waar de competitie van afspat. Verdeeld over vijf 
categorieën komt het aan op algemene kennis aangevuld 
met wat goktalent. Zo blijkt Rusland maar liefst elf 
tijdzones te hebben en is de duurste film ooit gemaakt 
niet Star Wars maar Pirates of the Caribbean. Van welk 
lichaamsdeel ‘Covert pine’ een anagram is, kunt u vast 
zelf wel bedenken.

DE DANS ONTSPRINGEN
De zaterdag wordt door enkele sportievelingen begonnen 
met een rondje hardlopen. Tenminste, het ‘rondje’ 
valt wat tegen met alle doodlopende wegen rondom 
het conferentiecentrum, maar het is een goed begin 
van de dag. Nog veel beter dan dat en het ontbijt is de 
bijbelstudie door John Wyatt. Deze CMF-voorzitter en 
emeritus professor in de neonatologie raakt de kern door 
te wijzen op Gods bestaan en Zijn stem in de natuur. 
Verder volgen we deze dag twee van de vier seminars die 

we konden kiezen. Hierbij was er keuze uit een breed 
aanbod van totaal negentien seminars met onderwerpen 
als ethiek rondom het levensbegin, burn-out, roeping, 
omgaan met fouten, relativisme, beantwoorden van 
lastige vragen, et cetera. Ontzettend verrijkend!

’s Avonds is er naast ruimte voor het bijwonen van een 
Q&A met verschillende sprekers, een film gevolgd door 
nabespreking, het kijken van rugby en als klap op de 
vuurpijl een heuse Schotse dans. Erg leuk om te zien, 
maar wie dacht als toeschouwer de dans te kunnen 
ontspringen, krijgt onmiddellijk een snelcursus en gaat al 
snel ook zwetend en zwierend door de zaal.

ZONDAG
De laatste dag is aangebroken. Het weekend is erg snel 
gegaan, maar het leek alsof elk moment van de dag 
welbesteed was. Net als elke andere dag was er om 08:00 
uur de gelegenheid voor gezamenlijke gebed en worship 
en ook deze ervaring was geestelijk vervullend. Zondag 
is een dag dat velen standaard naar de kerk gaan en 
daarom was het mooi om het weekend af te sluiten in 
kerksfeer; een gezamenlijke worship met een afsluitend 
woord van John Wyatt, die wij helaas moesten missen 
vanwege het halen van onze vlucht. 

Naast alle inspirerende en leerzame workshops waren 
er aparte kamers door CMF ingericht om 24/7 vanaf 
moment van aankomst te bidden, alleen of met collega’s. 
Vaak waren er ook CMF stafleden aanwezig die klaar 
stonden om samen voor individuele gebedspunten te 
bidden. Dit was zo een prachtige toepassing van het 
woord die de lieve Here ons heeft gegeven in Mattheus 
6:33, en was ook de concluderende boodschap van 
CMF UK. God eerst en de rest komt later. Alle eer en 
glorie aan onze Hemelse Vader.  
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“Gezond leven als nieuwe 
religie”, zo kopte een van 

de artikelen uit het Reformatorisch Dagblad in 2018. 
Er werd geschreven over goeroes die vinden dat je 
10.000 stappen per dag moet zetten en dagelijks 2 
stukken fruit en 250 gram groenten moet eten. Als 
mens, misschien als christen wel extra, krijg je door 
zulke teksten een afkeurend gevoel over gezond 
leven. Van nieuwe religies, het volgen van goeroes 
en het ontwikkelen van obsessies willen we immers 
niets weten. Ook woorden als ‘gezondheidstrend’, 
‘gezondheidscultuur’ en ‘voedingshypes’ zetten 
gezondheid en gezonde voeding niet in een positief 
daglicht. Door zulke termen te gebruiken, lijkt het 
makkelijker om je als ‘normaal’ mens af te zetten 
tegen gezonde keuzes. Laten we gewoon doen, 
dan doen we al gek genoeg! Mijns inziens is het 
niet terecht om gezonde voeding en een gezonde 
leefstijl weg te zetten als een hype. Bovendien ben 
ik van mening dat zorgprofessionals, zoals artsen en 
verpleegkundigen, een belangrijke rol kunnen spelen 
op het gebied van ‘zorg voor voeding’. Hieronder 
beschrijf ik het belang van voeding voor gezondheid 
en herstel, de rol van de arts en tot slot gezonde 
leefstijl in bijbels perspectief.

HET BELANG VAN VOEDING
VOOR GEZONDHEID

Onze maatschappij heeft verschillende opgaven als 
het gaat om volksgezondheid en zorg, waaronder 

het toenemende aantal mensen met één of meer chro-

nische aandoeningen en het toenemende aantal mensen 

met overgewicht en obesitas1. Het aantal mensen met 

chronische ziekten neemt toe doordat het aandeel ou-

deren in onze samenleving steeds groter wordt en de 

gemiddelde leeftijd toeneemt. Inmiddels hebben ruim 

een miljoen mensen diabetes mellitus type 2. Het aan-

tal mensen met chronische aandoeningen neemt ook 

toe doordat steeds meer mensen ziekten zoals hart- en 

vaatziekten en kanker overleven en met de langeter-

mijngevolgen leven. Wat betreft overgewicht en obesitas 

is de verwachting dat in 2040 62% van de volwassen 

Nederlanders overgewicht heeft, het aandeel mensen met 

obesitas is 20%1. Voeding levert een belangrijke bijdrage 

aan het tackelen van deze maatschappelijke opgaven en 
aan gezond en vitaal ouder worden2. Voeding heeft vijf 
belangrijke relaties met onze (volks)gezondheid: het is 
een basisbehoefte om te kunnen leven, het draagt bij aan 
preventie van ziekten en het is belangrijk voor het bevor-
deren van herstel van ziekten, het voorkomen van compli-
caties en het bevorderen van kwaliteit van leven. 

Als uitgangspunt voor dit artikel hanteren we de ‘Richt-
lijnen goede voeding’ van de Gezondheidsraad die ver-
schenen zijn in 20152. Deze richtlijnen zijn door het Voe-
dingscentrum praktisch vertaald naar de Schijf van Vijf3. 
Ze zijn zorgvuldig ontwikkeld op basis van al het beschik-
bare wetenschappelijke bewijs over voeding, gezondheid 
en het ontstaan van ziekten. 

De vernieuwing zit met name in het formuleren van 
adviezen op productniveau, in plaats van adviezen over 
voedingsstoffen. Een belangrijke aanpassing, want de 
consument koopt en eet immers producten. 

WILLEMIEKE KROEZE

>>

Dr. Willemieke Kroeze is lector 
Zorg voor Voeding en Gezondheid aan 
de Christelijke Hogeschool Ede. Ze is 
universitair docent aan de Universiteit 
van Amsterdam en zet zich in voor onze 
volksgezondheid.
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Bovendien hebben de adviezen 
ook tot doel om een duurzaam 
consumptiepatroon te bevor-
deren vanwege de toenemende 
druk op ons klimaat2. 

Internationale consensus 
over de richtlijnen is groot 

en andere landen en organisaties hebben vergelijkbare 
richtlijnen zoals ‘The Eatwell Guide’ uit het Verenigd 
Koninkrijk, de leefstijlaanbevelingen van het World 
Cancer Research Fund4 en de ‘Food Guide’ uit Canada. 

De richtlijnen zijn initieel ontwikkeld voor preventie 
en volksgezondheid, maar zijn ook een goed uitgangs-
punt voor individuele voedingsadviezen bij ziekte5.

Het menselijk lichaam heeft verschillende voedings-
stoffen nodig voor activiteiten, groei en herstel en al-
lerlei lichamelijke processen zoals het immuunsysteem. 
De voedingsstoffen worden dan ook gecategoriseerd 
in brandstoffen (met name koolhydraten en vetten), 
bouwstoffen (met name eiwitten) en beschermende 
stoffen (met name vitamines, mineralen en vezels). 
De vijf productgroepen uit de Schijf van Vijf (vocht, 

Houd je 
lichaam vrij 
van kwalen
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groenten en fruit, zachte en vloeibare vetten, eiwitrij-
ke producten en volkorenproducten) leveren elk hun 
unieke bijdrage aan de verschillende voedingsstoffen. 
Een gevarieerd voedingspatroon is nodig om alle voe-
dingsstoffen in voldoende mate binnen te krijgen. 
Daarnaast is het in het kader van de energiebalans 
noodzakelijk om niet meer te eten dan nodig is. Voor 
de producten die niet in de Schijf van Vijf zitten (denk 
aan zoete en hartige tussendoortjes en frisdrank) is het 
advies om deze niet te veel en niet te vaak te eten, klei-
ne porties te gebruiken en niet teveel suiker, zout en 
verzadigd vet te eten3. 

De voedingsadviezen van de Gezondheidsraad zijn 
gericht op behoud van gezondheid en op de preventie 
van tien ziekten en drie risicofactoren met een grote 
invloed op de volksgezondheid, te weten: coronaire 
hartziekten, beroerte, hartfalen, diabetes mellitus 
type 2, chronische obstructieve longziekten, borst-
kanker, darmkanker, longkanker, dementie en cogni-
tieve achteruitgang, depressie, systolische bloeddruk, 
LDL-cholesterol en lichaamsgewicht2. Door een ge-
zonde voeding neemt de kans op ziekten in de volksge-
zondheid aanzienlijk af, maar het is lastig om effecten 
op volksgezondheid concreet voor ons te zien. Om een 
beeld te schetsen, geef ik een voorbeeld van het effect 
van een gezonde leefstijl op de preventie van kanker. In 
Nederland krijgen ongeveer 100.000 mensen per jaar 
kanker. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft 
berekend dat er jaarlijks zo’n 30-50% minder mensen 
kanker zullen krijgen als de aanbevelingen voor leefstijl 
worden opgevolgd. Dat zijn jaarlijks 30.000-50.000 
kankerpatiënten minder4. 

WAAROM ARTSEN?
De toename van chronische ziekten in onze maatschap-
pij leidt tot een grotere zorgvraag en stijgende zorgkos-
ten, terwijl we ook te kampen hebben met minder zorg-
personeel. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg heeft 
in 2010 gepleit voor een omslag van zorg en ziekte naar 
gezondheid en gedrag6. Het bevorderen van een gezonde 
leefstijl ter preventie van ziekten of het verergeren van 
chronische ziekten is hierbij van belang. Artsen in de ge-
hele zorgketen kunnen een belangrijke bijdrage leveren 
aan het bevorderen van voeding en een gezonde leefstijl 
doordat zij in contact staan met zorgvragers die risico 
lopen op chronische ziekten of verergering daarvan7. De 
Preventie Coalitie Food Valley, waarbij ook artsen uit 
de Gelderse vallei zijn aangesloten, streeft daarom naar 
meer preventie en het bevorderen van een gezonde leef-
stijl in de zorg8. Studenten van verschillende geneeskun-
deopleidingen in Nederland zijn zelf in actie gekomen 
om scholing te organiseren op het gebied van voeding 

en een aantal artsen heeft zich inmiddels verenigd in de 
vereniging Arts & Leefstijl.

Uit ons verkennende onderzoek blijkt dat zorgvragers 
hun arts, praktijkondersteuner of verpleegkundige steeds 
vaker vragen om advies op het gebied van gezonde voe-
ding. In de eerstelijn zien we dat zorgvragers dikwijls 
de voorkeur geven aan begeleiding door de huisartsen-
praktijk in plaats van een diëtist. Verder blijkt ‘omdat de 
dokter het zegt’ een belangrijke drijfveer voor zorgvra-
gers om hun voedingsgedrag te verbeteren. Daarnaast 
kunnen artsen ook een belangrijk rolmodel zijn voor 
de zorgvrager. Gezond eten is niet eenvoudig in onze 
huidige ‘obesogene’ samenleving waarin de overdaad in 
onze voedselomgeving ons continu verleidt tot eten en 
tot weinig bewegen. Daarom is het belangrijk dat er een 
steunende omgeving komt die mensen kansen biedt om 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Een omgeving 
die mensen bewustmaakt van het belang van gezonde 
voeding en noodzakelijke verbeterpunten. Een omge-
ving die hen steunt en aanmoedigt bij positieve verande-
ringen in voedingsgedrag.

WAT KAN EEN ARTS DOEN?
Een arts is geen voedingskundige, maar kan een be-
langrijke rol spelen in ‘zorg voor voeding’. Ik geef u 
enkele suggesties. Een eerste belangrijke stap is het be-
lang van gezonde voeding bespreken met de zorgvrager 
en als het even kan de zorgvrager ook bewust maken 
van verbeterpunten in zijn of haar voeding. In het Zie-
kenhuis Gelderse Vallei loopt hiervoor een pilot van de 
zogenaamde ‘Eetscore’. Daarnaast kan een arts probe-
ren om de zorgvrager te motiveren, bijvoorbeeld mid-
dels een methodiek als motiverende gespreksvoering. 
Een arts kan zelf ook algemene voedingsadviezen geven 
op basis van de richtlijnen van de Gezondheidsraad 
of zorgvragers in ieder geval verwijzen naar informatie 
van het Voedingscentrum. Hierbij is het goed om te 
beseffen dat voedingsgedrag veranderen ingewikkeld is 
en tijd nodig heeft. Aandacht voor terugvalpreventie 
is dus gewenst. Daarnaast is het van belang dat een 
arts de zorgvrager doorverwijst naar een expert, zoals 
een diëtist of leefstijlcoach, wanneer de zorgvrager het 
moeilijk vindt om voedingsgedrag te veranderen of om 

Rentmeesterschap 
betekent ook zorgen voor onze 
eigen gezondheid en die van
onze naasten

>>
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nieuwe voedingsgewoonten vol te houden. Hierbij is 
het ook belangrijk om op een goede manier met andere 
zorgprofessionals samen te werken en dezelfde stand-
punten en adviezen uit te dragen aan de zorgvrager. 

LEEFSTIJL IN BIJBELS PERSPECTIEF
Net zo min als regels voor verkeersveiligheid direct in 
de Bijbel verwoord worden, zijn er ook geen geboden 
voor gezond eten en voldoende bewegen. In die tijd 
speelden maatschappelijke problemen zoals overge-
wicht, obesitas en chronische ziekten gewoon nog 
niet. In tegenstelling tot infectieziekten, waaronder 
geslachtsziekten, waar wel richtlijnen en preventieve 
adviezen voor gegeven worden (Leviticus 14 en 15). Op 
basis van de Bijbel kunnen we wel afleiden waarom een 
gezonde leefstijl van belang is. De mens is onderdeel 
van Gods schepping (Genesis 1:27) en aangesteld als 
rentmeester over Zijn schepping (Genesis 1:28). God 
heeft ons dus de taak gegeven om goed voor de schep-
ping te zorgen. Dat betekent ook zorgen voor onze 
eigen gezondheid en die van onze naasten. 

Dominee Rick Warren noemt dat ons lichaam heilig is, 
omdat God het gemaakt heeft. Daarnaast staat in de Bijbel 
dat ons lichaam een tempel van Gods Geest is. Ook dat 
is een reden om er zorgvuldig mee om te gaan en anderen 
daarin te steunen (1 Korinthe 6:19-20). De schrijver van 

Prediker adviseert om ‘je lichaam vrij van kwalen te hou-
den’ (Prediker 11:10). Daarnaast zijn er verschillende tek-
sten in de Bijbel die waarschuwen tegen een overdaad aan 
eten en drinken (Deuteronomium 21:20, Spreuken 23:2, 
2 Petrus 1:5-7, 2 Timoteüs 3:1-9 en 2 Korinthe 10:5).

SAMENGEVAT
Als (christen)arts kunt u een belangrijke bijdrage leve-
ren aan ‘zorg voor voeding’ en gezondheidsbevordering. 
Dat kan waardevol zijn voor uw zorgvrager, maar u 
helpt ook mee aan het bestrijden van problemen in de 
volksgezondheid. Hoe mooi zou het zijn als uw inspan-
ningen bijdragen aan het gezond houden van mensen, 
zodat u minder vaak voor zieken hoeft te zorgen! Als 
iedereen op zijn of haar plek in de samenleving een 
(kleine) bijdrage levert aan gezondheidsbevordering, 
dan kunnen we samen een verschil gaan maken, ook 
voor toekomstige generaties!  

MEER INFORMATIE? TIPS:
• https://dieetditdieetdat.nl/

• http://www.artsenwijzerdietetiek.nl/

• https://www.voedingscentrum.nl/

• https://www.stuurgroepondervoeding.nl/

• http://www.voedingenkankerinfo.nl/
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praktijkondersteuner of verpleegkundige steeds vaker 

om advies op het gebied van gezonde voeding
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Beste leden (en andere belangstellenden),

Jaarlijks maakt u contributie over naar CMF Nederland, of 
laat u dit incasseren. Daarnaast betaalt u ook nog voor me-

nig activiteit waar u zich voor inschrijft. Dat lijkt op het eerste 
oog mogelijk dubbelop. Wat gebeurt er met de overschrijvin-
gen en incasso’s richting rekening 16627? Als bestuur willen 
wij u een kijkje achter de (financiële) schermen geven*.

Ik begin bij de CONFERENTIES EN CURSUSSEN die wij 
als CMF organiseren, waar u doorgaans apart voor betaalt. 
Dit zijn bij uitstek instrumenten om uitvoer te geven aan de 
missie van CMF: het zijn momenten voor ontmoeting met 
christelijke collega’s, voor onderwijs en inspiratie en voor 
bezinning met elkaar op actuele thema’s. Daarmee vinden 
wij deze activiteiten van wezenlijk belang. De afgelopen 
jaren zijn onder andere het levenseinde, waarden in de zorg 
en onze identiteit als christen én arts de revue gepasseerd. 
Qua kosten moet u denken aan de locatie, sprekers, pr en 
kosten voor het aanvragen van eventuele accreditatie. Het 
uitgangspunt bij onze conferenties en cursussen is steeds 
dat de inkomsten de kosten volledig dekken. Helaas blijkt 
dit niet altijd het geval te zijn; een eventueel negatief saldo 
wordt door CMF gedragen vanuit haar algemene reserves. 
Deze worden gevoed door, jawel, uw contributie.

Uiteraard potten wij de contributie niet alleen op om dit 
soort verliezen op te vangen. Als lid van ICMDA is CMF 
jaarlijks een bepaalde bijdrage per lid van CMF verschul-
digd. Deze contributie wordt gebruikt voor het bekostigen 
van ICMDA en haar activiteiten. Daarnaast hebben wij 
ADMINISTRATIEVE LASTEN, ARBEIDSKOSTEN en maken 
wij kosten in verband met bepaalde ALGEMENE ACTIVI-
TEITEN van CMF. Onze voornaamste arbeidskracht is onze 
‘stafwerker artsen’, Willem Lock. Hij draagt in belangrijke 
mate bij aan de realisatie van de doelen van CMF, onder 
andere door het organiseren van onze conferenties en 
cursussen en ondersteuning van de artsenkringen. Omdat 
hij officieel in dienst is van CMF, dragen wij loonheffing 
af. Naast de ‘stafwerker artsen’ hebben wij een secretarieel 
medewerker, Anne-Ruth Verkuil, die verantwoordelijk is 
voor een groot deel van de administratie, en een ‘stafwerker 
studenten’. Deze laatste functie wordt momenteel ingevuld 
door de leden van het studentenbestuur, die voor hun inzet 
in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding.

De grootste kostenpost qua algemene activiteiten is ons 
VERENIGINGSBLAD, IDDG. Een belangrijke bron van 
artikelen met een christelijk perspectief op medisch-ethi-
sche thema’s, verenigingsnieuws en een belangrijk 
bindmiddel voor de vereniging. Zonder aantrekkelijk 
verenigingsblad geen vereniging! 

Wij vinden het belangrijk om te investeren in een nieuwe 
generatie christelijke artsen, om hen toe te rusten om 
de christelijke identiteit in hun werk te betrekken en om 
een blijvend christelijk geluid in de zorg te waarborgen. 
HET STUDENTENWERK van CMF is vol leven, maar kan 
niet op lucht draaien. Als onderdeel van CMF hebben 
zij nauwelijks eigen inkomsten, want hun contributie is 
niet kostendekkend. Wij hebben afgesproken om aan het 
begin van het jaar een bedrag beschikbaar te stellen voor 
het studentenwerk; aan het eind van het jaar vloeit het 
restant terug naar CMF.

Als laatste wil ik stilstaan bij de MISSIONAIRE 
BETROKKENHEID van CMF Nederland. Wij zien het als 
deel van onze missie om te participeren in de internationale 
christelijke medische gemeenschap. Om dit te realiseren 
hebben wij ervoor gekozen om periodiek voor een 
vastgestelde periode een aantal christelijke organisaties die 
medisch werk verrichten te sponsoren voor een bepaald 
bedrag per jaar. Momenteel steunen wij 3 organisaties voor 
elk €1000 per jaar. Om de internationale betrokkenheid te 
stimuleren hebben wij bovendien besloten sponsoring van 
deelname aan ICMDA-activiteiten mogelijk te maken. De 
criteria vindt u op onze website.

Samengevat ziet CMF Nederland het als haar missie om 
christelijke artsen en geneeskundestudenten toe te rusten 
om vanuit hun identiteit in Jezus Christus te leven en 
hun beroep uit te oefenen, en om te participeren in de 
internationale christelijke medische gemeenschap. Om dit 
concreet te maken, onderneemt CMF Nederland tal van ac-
tiviteiten, ook onder studenten. Hierbij is de ondersteuning 
van onze ‘stafwerker artsen’, secretarieel medewerker en 
invulling van de functie ‘stafwerker studenten’ onmisbaar. 
Het verenigingsblad IDDG vormt een belangrijk bindmid-
del. Hier investeert u als lid van de vereniging in.  

* De geldbedragen vindt u in het financieel jaarverslag 2018.

Martin van Brakel is penningmeester 
van CMF
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Meditatief

Onlangs heb ik het mooie oudtestamentische commentaar met eigen vertaling 
van de begaafde Joodse Hebraïcus Robert Alter (emeritus hoogleraar van de 

universiteit van California, Berkeley) aangeschaft.1  Het is de enige vertaling van de gehele 
Hebreeuwse Bijbel die door één enkele auteur is vervaardigd. Zijn unieke vertalingen geven soms 
een hele nieuwe kijk op de oude verhalen uit het Oude Testament. Zo ook het verhaal van de 
geboorte van Izak. Ineens zag ik iets nieuws, wat ik er nog nooit in gelezen had! Ik kon het niet 
laten om ook als dokter naar deze tekst te kijken en een differentiaal diagnose op te stellen, 
waar een postpartum psychose toch wel hoge ogen scoorde.

KEES ALEMAN

Een postpartum psychose?
Sarah tot een lachen gemaakt
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Alter begint het aloude verhaal van de wonderlijke 
geboorte van Izak, de baby van de 90 jaar oude 

Sarah, aan het begin van Genesis 21 direct al met een 
bijzondere vertaling: “And the Lord singled out Sarah.” 
Onze bekende Nederlandse vertalingen vertalen hier 
het Hebreeuwse ‘pakad’ met ‘bezocht’ of ‘zag om’, maar 
er zit inderdaad ook iets numerieks verstopt in het oor-
spronkelijke woord dat heel mooi tot zijn recht komt in 
het ‘singled out’ van Alter. Na al die jaren van onvervuld 
verlangen pikte God Sarah er uit. Het ging nu om haar. 

Izak (Hebreeuws: Yitzhak) betekent zoveel als “hij die 
lacht”. Als Sarah met deze woorden (de betekenis van 
de naam Izak) aan de haal gaat, wordt de vertaling van 
Alter pas echt bijzonder. Waar onze Nieuwe Bijbelverta-
ling een blije Sarah heeft: “God maakt dat ik kan lachen 
en iedereen die dit hoort zal met mij mee lachen”, klinkt 
de Sarah van Alter verward. 

“Laughter has God made me,
whoever hears will laugh at me.”

Alter kiest ervoor om heel dicht bij de Hebreeuwse woor-
den te blijven. De ambiguïteit die in het Hebreeuws te 
vinden is, laat hij in zijn vertaling terugkomen. In de 
voetnoten verwijst hij naar een van de parabelen van 
Kafka en vraagt hij zich af of Sarah niet de absurditeit 
ervan zou hebben gevoeld dat een negentigjarige moeder 
is geworden. En dat lees je terug in de tekst. Deze Sarah 
is niet blij, maar voelt zich te kijk gezet. Daar waar ze de 
vruchten van haar senioriteit zou moeten plukken, en 
een gerespecteerde vrouw zou moeten zijn, voelt ze zich 
bespottelijk. Ze is bang dat iedereen die het hoort haar zal 
uitlachen. Misschien voelt ze zich wel gemarginaliseerd in 
een patriarchale samenleving. Het maakt Sarah in ieder 
geval een complexer persoon. En de jaloezie die ze straks 
ten toon spreidt als ze Hagar en Ismaël wegstuurt, de 
woestijn in, komt zo in een ander licht te staan. Ze ziet 
Hagar ondanks haar lagere sociale klasse als een rivaal. In 
de vertalingen die we meestal lezen, lijkt het gedrag van 
Sarah als ze Hagar uit jaloezie wegstuurt, bijna kinderach-
tig. In deze vertaling lijkt er veel meer aan de hand. De 
oude Sarah heeft een zware zwangerschap achter de rug, 
en nu een baby aan de borst. Het verwart haar.

Bij wat nader onderzoek blijkt Alter niet de eerste te 
zijn die Sarahs pijn ziet te midden van het gelach. Het 

feminisme blijkt er sinds de jaren ’70 van de vorige 
eeuw zelfs een studieonderwerp van te hebben gemaakt. 
Onlangs nog werd het verhaal van Sarah en Hagar ge-
bruikt als een aloud verhaal bij het veel recentere thema 
van ‘white supremacy’ and ‘black lives matter’.2 Ook 
in dit artikel wordt ruimschoots aandacht besteed aan 
de pijn van Sarah. Toch zijn Bijbelvertalingen Sarah in 
het keurslijf van een blijde moeder blijven dwingen. In 
Alters vertaling is dat masker af. Sarah is het mikpunt 
van het gelach, en het doet pijn.

Zou er meer aan de hand kunnen zijn dan alleen ver-
warring en verzet tegen de patriarchale samenleving wat 
de feministische theologie in deze tekst leest? Ik denk 
van wel. Het is toch heel goed denkbaar dat Sarah een 
postpartum depressie doormaakt? Het is tenslotte niet 
niets wat deze oude vrouw moet meemaken. Zelf zegt 
ze erover: “Wie had aan Abraham durven zeggen: Sarah 
heeft zonen de borst gegeven! En toch heb ik hem in zijn 
oude dag nog een zoon gebaard.” In de regels ervoor voelt 
ze zich tot een lachen gemaakt, het mikpunt van spot. 
Die tekst laat een verwarde Sarah zien. Ze is net bevallen 
en een huilende baby onthoudt haar broodnodige slaap. 
Dus die jaloezie richting Hagar is misschien gewoon een 
psychose die bij haar postnatale depressie is ontstaan…  

1 Robert Alter, “The Hebrew Bible - a translation with commentary”, 2019 WW Norton & Company Inc. New York.
2 Jayme R Reaves, “Sarah as victim and perpetrator: Whiteness, power, and memory in the matriarchal narrative”, 
 Review and Expositor 115-4 (Dec 2018) pp. 483-499. https://doi.org/10.1177/0034637318806591

Kees Aleman is kinderarts met 
Afrikaanse wortels die gelooft in aanpak 
van extreme armoede via ‘End of Poverty’ 
(EoP – Jeffrey Sachs) en zich bezighoudt 
met theologie en wielrennen. En met 
wetenschap: ‘evidence-based’.



18 | IDDG Juni 2019

Begin 2018 deed CMF een enquête uitgaan met het 
onderwerp ‘arts in de kerk’. Enkele vragen gingen 

daarbij over algemene gezondheidskwesties en in dit 
themanummer over voeding willen we deze kort be-
spreken. Er waren 58 respondenten. Bijna de helft van 
de deelnemers was tussen de 26 en 35 jaar. Onder de 
respondenten waren 30 medisch specialisten onder wie 
19 huisartsen, 14 a(n)ios, 13 geneeskundestudenten en 
één tandarts.

In de enquête valt op dat er verschillend gedacht wordt 
over de behoefte die er in gemeenten is aan toerusting 
op het vlak van algemene gezondheidskwesties. Bijna 
de helft (25 respondenten) staat hier neutraal in, maar 
respectievelijk 14 en 18 respondenten zijn het oneens 
of juist eens met de stelling. Opvallend is dat meerdere 

deelnemers die aangaven dat er behoefte aan toerusting 
in de gemeente is, bij de toelichting invulden dat zij het 
onderwerp ‘leefstijl en voeding’ zouden willen bespre-
ken. Bijna geen van de respondenten heeft in de praktijk 
ervaring met toerusting op dit gebied. 

Op de vraag of christelijke artsen een rol hebben in 
het toerusten van gemeenteleden met betrekking tot 
algemene gezondheidskwesties, antwoordde een kleine 
meerderheid neutraal of negatief. 28 respondenten zien 
wel een rol voor christelijke artsen in deze toerusting. 
In dit nummer willen we verder nadenken over wat de 
verantwoordelijkheid van een christenarts, zowel in werk 
als gemeente, zou kunnen zijn ten aanzien van leefstijl 
en voeding. We vroegen daarom enkele respondenten 
om een korte reactie.   

Christenartsen en leefstijl

REACTIES VAN ENKELE RESPONDENTEN
‘In ons lotgenotengroepje bespreken we gezonde voeding en leefstijl en leren van elkaar. Maar ik denk dat mijn 
al dan niet arts-zijn niet van invloed is op de mate van verantwoordelijkheid die ik voel. Die komt denk ik 
vooral door mijn opvoeding.’ 

Desiree Legemaat, arts n.p.

‘Als dokters hebben we vaak meer inzicht in wat gezond gedrag inhoudt en welke gevolgen het kan hebben wan-
neer we niet gezond leven. Ik denk dat we dat vooral in leven (zelf sporten, gezond eten et cetera) en als nodig met 
woorden hierin van betekenis kunnen zijn voor de gemeente.’ 

Gerrie van Voorden, 
arts in opleiding tot onderzoeker en specialist ouderengeneeskunde 

‘We moeten er wat mij betreft voor waken dat we binnen de gemeente niet alle taken en functies gaan overnemen 
die ook regulier prima en op eenzelfde manier te verkrijgen zijn. Ik denk dat dit voor algemene gezondheidsad-
viezen geldt. Wat mij betreft wijken deze niet af van wat men bij een niet-christenarts of als het gaat om voeding 
bij een niet-christendiëtist zou moeten kunnen krijgen. Op het moment dat er sprake is van thematiek die op 
basis van levensbeschouwing / geloof leidt tot afwijkende adviezen of weging, kan er meerwaarde zijn in het als 
gemeente doordenken van deze thema’s onder leiding van een (christen)arts.’ 

Albert van der Veer, huisarts

Bij enquête



Voedsel, iedereen heeft er wel een mening over. Ook in 
de academische wereld is er toenemende aandacht voor 

voeding. Er zijn steeds meer publicaties te vinden over de relatie tussen 
voeding(spatroon) en bepaalde aandoeningen. Het lijkt er echter op 
dat de nieuwe inzichten die deze onderzoekers verwerken niet actief 
gedeeld worden met collega’s. Of zou het zijn dat onderzoekers de 
uitkomsten van de voedingsstudies niet op zichzelf betrekken? 

DRS. D. RAAF

Als ik zo door het personeelsrestaurant wandel, zie ik 
genoeg salades knisperend verdwijnen in hongerige 

monden. Het aandeel ongezond voedsel dat wordt veror-
berd is echter nog veel groter. Kroketten gaan met broodje 
en al warm over de toonbank, en andere versnaperingen 
die de schijf van vijf niet halen zijn ook erg in trek.

Zelf ben ik een groot liefhebber van koken. Koken is 
voor mij de uitlaatklep na werk. Even stoom afblazen. 
Even concentreren op perfect julienne gesneden groen-
ten in plaats van theoretische vraagstukken. Doordat ik 
tegenwoordig bijna al mijn maaltijden zelf bereid met 
de basisingrediënten, ben ik mij heel bewust van wat 
ik eet. Hierdoor lukt het mij om gezonder te eten dan 
in mijn studententijd, hoewel ik nu ook nog gebakjes 
zelden laat staan. Ik heb eens geprobeerd de minimale 
aanbevolen hoeveelheid van 250 gram groenten in één 

avondmaaltijd te stop-
pen, maar dit lukt mij 
alleen als ik soep maak.

Als ik wat rondvraag bij 
collega’s blijkt dat er maar 
weinig zijn die voldoen 
aan de voedingsrichtlij-
nen van het Voedingscen-
trum. Als verklaring voor 
hun voedingspatroon 
wordt vaak aangegeven 
dat er te weinig tijd is om gezond eten te bereiden. Het 
duurt zoveel langer dan een ongezonde snelle hap. Hoewel 
er genoeg snelle recepten zijn die klaargemaakt kunnen 
worden binnen de tijd die een voedselbezorger nodig heeft 
om te arriveren, is het toch zorgwekkend dat het gevoel 
van gebrek aan tijd zo heerst.

Ik denk niet dat een gezond voedingspatroon meer vrije tijd 
zal opleveren. Ik geloof wel dat een gezond voedingspa-
troon de basis is van het goed voor jezelf zorgen. Als zorg-
verlener je patiënten de les lezen over hun levensstijl gaat 
mij stukken slechter af met een kroket in mijn maag.   

Snoep maken

PhD-column
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Drs.  D.  Raaf  geeft 
elk kwartaal een inkijkje  
in  het  turbulente - 
maar  soms  ook  zeer  
gezapige - leven  van  
een  PhD-student.  
Hij  schrijft onder 
een  pseudoniem,  
omdat  hij  zich  niet  
belemmerd  wil  voelen  
door  de  eventuele  
uitwerkingen  van  zijn  
schrijfsels.  Steeds weer 
neemt hij  ons  mee  
in  zijn  enerverende  
belevenissen  en  
gedachtespinsels  als  
wetenschapper.
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Coassistentencolumn

Arianne Bouman studeert 
geneeskunde aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen en geeft ons 
een inkijkje in haar (mijmeringen over 
het) leven als coassistent. Dit keer op de 
afdeling Heelkunde.

Een kijkje
van binnen

+3 weken in de chirurgenwereld; een 
nieuwe ontdekkingstocht waarin achter 

de incisie veel meer schuilgaat dan ik had gedacht. Een 
nieuwe dimensie van het menselijk leven heb ik ontdekt 
nu de huid eraf gaat en bloedvaten en organen direct door 
mijn vinger aangeraakt kunnen worden. 

ARIANNE BOUMAN
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Volgens chirurgen zit al het mooie vanbinnen. Ik zie 
ze genieten wanneer tijdens een open operatie alles 

er precies zo uit ziet als in de dikke boeken getekend. 
Slanke organen, netjes gepositioneerd in de buikholte. 
Helaas blijken boeken niet altijd te kloppen en klinkt er 
ook wel eens wat gemopper wanneer men na incisie in 
een heksenketel lijkt te zijn beland. In een stoofpotje van 
wild vlees met daarin een netwerk van verkalkte vaten. 

Lichamen waarvan je de anatomie niet in een atlas 
weer kunt geven, omdat anders het overzicht volledig 
verdwenen zou zijn. 

Maar juist in deze atlassen ziet mijn zus – medisch 
leek – wel iets. Tijdens ons dagelijkse familiegesprek aan 
de eettafel, waarin ik in geuren en kleuren verslag doe 
van mijn afgelopen dag, wordt het haar opeens duidelijk 
dat toch niet iedereen er vanbinnen zo prachtig uitziet 
als verwacht. Dat ongezond voedsel de anatomie in het 
lichaam wel degelijk verandert. Dat obese patiënten 
met welvaartsziekten er écht anders uitzien van binnen 
dan de sportieve marathonloper. En dat die kloppende 
aorta ook echt een harde kalkschil om zich heen krijgt, 
zichtbaar en voelbaar.

De ogen van mijn zus gaan open voor de realiteit. Die 
extra dimensie doet haar opeens begrijpen wat er 

verandert door een ongezonde leefstijl. Gezond leven 
is niet een hip cliché, het is zichtbaar, tastbaar en 

voelbaar in ons lichaam. Iets wat vastgelegd moet 
worden en niet langer in de lucht moet blijven 
zweven. Volgens mijn zus wordt het tijd om 
visueel vast te leggen wat voedsel met je doet. 
Tijd voor atlassen met verkalkte aorta’s en 
vervette levers. 

En ik vind het nog niet eens zo’n stom idee. 
Gezond zijn is geen zwevend begrip en 
onaanraakbaar. Het is tijd om met beide benen 
op de grond te staan en de realiteit onder ogen 
te zien; voor het besef dat we meer hebben dan 

alleen een huid. Zijn jullie klaar voor incisie?  



Column

Op een Bijbelkring 
associëren we schrijvend op 

het thema ‘troost’. Een huisarts schrijft erbij: 
soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten. 
Achter ‘troosten’ zet ik een vraagteken.

MARIKE DE REUVER

Ik las dat deze spreuk over de geneeskunde bekend en 
geliefd is onder artsen. Hoewel lang toegeschreven 

aan de Franse chirurg Ambroise Paré (1510-1590) is het 
niet bekend van wie de spreuk is. Het is opvallend en 
misschien wel veelzeggend dat patiënten deze spreuk 
niet kennen. Tenminste, ik had er nog niet van gehoord 
en ik vermoed dat dit ook geldt voor veel medepatiënten.

‘Troosten’ betekent volgens Van Dale: bemoedigen bij 
verdriet of verdriet verzachten. Concreet zie je dat als 
je een kleuter troost wanneer hij is gevallen. Je neemt 
hem op schoot, slaat je arm om hem heen, aait hem 
over z’n bolletje en je zegt iets als: ‘Kom maar. Dat 
doet zeer hè?’ En het werkt, de kleuter wordt stil, zijn 
verdriet is verzacht.

Als de spreuk voor medici zo belangrijk is, wat 
betekent deze dan in het gesprek met de patiënt? Als 
chronisch zieke heb ik veel artsen meegemaakt. ‘Soms 
genezen’ herken ik maar al te goed, ‘vaak verlichten’ 
wordt al minder maar bij ‘altijd troosten’ frons ik mijn 
wenkbrauwen. Ik denk erover welke arts, figuurlijk 
gesproken, een arm om me heen sloeg en welgemeend 
zei: ‘Dat doet zeer hè?’ Ik ervaar namelijk iets van 
troost wanneer een arts laat merken dat hij beseft 
hoe moeilijk het is om te leven met klachten die niet 
genezen of verlicht kunnen worden. Maar hoe doe je 
dat, troosten in de korte tijd van een consult? Dat 
valt blijkbaar niet mee, is mijn ervaring. Gelukkig 
echter zijn ze er, de artsen die op hun manier 
zeggen: ‘Dat doet zeer hè?’ Dat troost en dan 
kan ik weer even verder.  

Altijd troosten
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Marike de Reuver is echtgenote, moeder en 
oma. Zij werkte als verpleegkundige en POH-
GGZ. Door chronische klachten gedwongen, 
schrijft zij nu voor de zorgsector, vanuit het 
perspectief van professional én patiënt.



Boekrecensie

Jij droeg me
Zoektocht van een dochter

EDWARD GROENENBOOM

DE SCHRIJFSTER
Melissa Ohden is een Amerikaanse 
schrijfster die in 2017 haar opmerkelijke 
levensverhaal als abortus-overlevende 
beschreef in ‘You carried me’. Ze won 
er in 2018 de Christianity Today Book 
Award Women mee. Dat jaar verscheen 
ook de Nederlandse vertaling. 

DE THEMATIEK
Ohden wordt in 1977 na een mislukte 
abortus met zoutoplossing in een zie-
kenhuis (N.B. St. Luke’s Hospital!) in Sioux 
City geadopteerd door liefhebbende 
pleegouders. Op 14-jarige leeftijd hoort 
ze het ware verhaal achter haar adoptie 
en start ze een zoektocht vol hindernis-
sen en verrassende wendingen naar haar 
biologische ouders. Inmiddels groeit haar 
regionale en later ook landelijke bekend-
heid als voorvechtster voor de rechten 
van het ongeboren leven. Uiteindelijk 
getuigt zij voor een hoorzitting van het 
Amerikaans Congres. De lezer wordt diep 
meegenomen in de pijn van het besef een 
ongewenst kind te zijn en de diepgewor-
telde band tussen een moeder en dochter.

OPMERKELIJKSTE EPISODE
Als ze haar grootmoeder voor een crucifix 
vergeeft dat ze haar moeder aanzette tot 
abortus. En natuurlijk de ontmoeting met 
haar moeder aan het einde van het boek. 

NIEUW INZICHT
Het nieuwe in dit boek is het gezichts-
punt: een overlevende van een abortus. 
Voor mijzelf heeft dat perspectief mijn 
bezwaren tegen abortus meer diepgang 
en reliëf gegeven.

WAAROM DIT BOEK WEL 
OF NIET LEZEN
Dit is een boek dat je in één adem uit-
leest omdat het met vaart geschreven 
is. Het geeft een heel gevoelige beschrij-
ving van de pijn die abortus met zich 
meebrengt. Opnieuw vroeg ik mij af: 
wat doen wij in onze samenleving met 
abortus het ongeboren leven aan? Mooi 
is dat voor Ohden uiteindelijk liefde en 
vergeving het laatste woord hebben. De 
context is duidelijk Amerikaans. Abortus 
is in de VS nog altijd meer een politiek 
item dan bij ons. Sommige zaken her-
ken ik niet helemaal. De talloze verhalen 
van vrouwen (en mannen!) die worste-
len met abortus in hun verleden kom ik 
bijvoorbeeld in mijn eigen spreekkamer 
nauwelijks tegen. Wie echter van bio-
grafieën houdt en hart heeft voor de 
pro-life beweging zal een verhaal lezen 
dat niet snel vergeten wordt.

Jij droeg me - Zoektocht van 
een dochter
Melissa Ohden

Ark Media
November 2018
192 pagina’s
ISBN 978 90 33801 679
€ 18,50
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Nieuwe
redactieleden
gezocht
Als redactie zijn we op zoek naar 
enthousiaste nieuwe leden. Lijkt 
het u leuk om mee te denken over 
de thema’s en inhoud van ons blad, 
of juist over de vormgeving? Voor 
meer informatie of (vrijblijvend) 
bijwonen van een vergadering, neem 
contact op met onze hoofdredacteur 
(willemiensmelt@gmail.com).



Agenda

Voor meer informatie of 
activiteiten in Nederland, 
zie: www.cmf-nederland.nl

Voor overige internationale 
conferenties, zie: www.icmda.net

2 oktober 2019
Bijeenkomst NPV zorg
Thema: vruchtbaarheid en
(hulp bij) zwanger worden
Locatie: Veenendaal
Informatie: www.npvzorg.nl

12 oktober 2019
Jaarlijkse Lucasordedag
Locatie: Amersfoort
Informatie: www.lucasorde.nl

12 oktober 2019
Studieochtend over Paul Scholten
Thema: het Nieuwe Testament 
en privaatrecht
Locatie: CGK Utrecht
Informatie: www.forumc.nl

22 november 2019
Congres voor ggz-professionals
Thema: God, geluk en ggz
Locatie: Dordrecht
Informatie: www.kicg.nl

23 november 2019
CMF Najaarsconferentie
Thema: volgt
Locatie: volgt
Informatie: www.cmf-nederland.nl


