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Samenvatting: 
In de huidige medische curricula in Nederland is nauwelijks tot geen aandacht voor de plaats en rol 
van spiritualiteit in de zorgpraktijk. Dit is een gemiste kans, met name omdat in voldoende studies 
aangetoond is dat spiritualiteit onlosmakelijk verbonden is met zorg, en aandacht hiervoor een 
positieve invloed heeft op gezondheid. In de Verenigde Staten ligt dit anders. In dit artikel wordt een 
inventarisatie gepresenteerd van de huidige stand van zaken in Amerika. Op basis van deze 
gegevens en een analyse van de plaats van spiritualiteit in de zorgbetrekking worden aanbevelingen 
gedaan voor de medische curricula in Nederland. 
Trefwoorden: spiritualiteit, medisch curriculum, barmhartigheid 
 
Summary: 
In the medical curricula in the Netherlands there is currently hardly any attention to the place and role 
of spirituality in health care practice. This is a missed opportunity, especially because it has been 
sufficiently documented that spirituality is intrinsically connected with care, and attention to this 
dimension has a positive impact on health. In the United States the situation is different. In this article 
we present an inventory of the situation in the US. Based on these data, and on an analysis of the 
place of spirituality in the care relation we give some recommendations to the medical curricula in the 
Netherlands. 
 
Islam en handicap: Praktijkthema’s en islamitische ethische opvattingen 
Mohammed Ghaly 
 
Samenvatting: 
In dit artikel worden vier praktijkthema’s, die vaak vragen oproepen bij hulpverleners die met 
gehandicapte moslims werken, bestudeerd. Deze thema’s zijn het schuldgevoel dat soms gepaard 
gaat met het krijgen van een gehandicapt kind, handicap en de waarde van het individu, de houding 
van moslims ten opzichte van medische behandelingen, en het huwelijk in relatie tot het verschijnsel 
handicap. Na een korte beschrijving van elk praktijkthema wordt steeds een analyse gepresenteerd 
van de relevante beschikbare informatie in de gezaghebbende islamitische bronnen. Het blijkt dat 
sommige moslims in bepaalde situaties handelen vanuit een volksgeloof en niet op de hoogte zijn van 
wat er in de geciteerde bronnen staat. 
Trefwoorden: islam, ethiek, handicap 
 
Summary: 
This article studies four practical themes which usually raise questions for professionals working with 
disabled Muslims. These four themes are: feelings of guilt resulting from having a child with a 
disability, disability and the value of the individual, the way Muslims perceive medical treatment and 
marriage in case of having a disability. Each of these themes is studied first by giving a short 
description of each theme, followed by a theoretical analysis based on relevant information available in 
the authoritative Islamic sources. The conduct of some Muslims in specific situations indicates that 
they are not aware of what the quoted sources state. 
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Een beschouwing vanuit verpleegkundig perspectief 
Michel Jansen 
 
Samenvatting 
Palliatieve zorg is onmiskenbaar een deel van onze gezondheidszorg. Veel congressen, 
studieconferenties, cursussen en trainingen worden er aan besteed. De vraag is echter waar haar 
bestaan aan te danken is. De kenmerken van palliatieve zorg komen immers volledig overeen met dat 
wat men in de verpleegkunde tegenwoordig als goede zorg beschouwt. Sinds de jaren vijftig van de 
vorige eeuw is palliatieve zorg vooral gericht op ongeneeslijk zieken en hun familie. Hun ervaring 



ermee is positief. Waarom kiezen we er in onze gezondheidszorg niet voor om alle patiënten een zorg 
te geven met de kenmerken van palliatieve zorg? 
Trefwoorden: palliatieve zorg, verpleegkunde 
 
Summary 
Palliative care forms an undeniable part of today’s health care. It is the focus of many meetings, and 
conferences and workshops are devoted to this subject. However, it is questionable what its right of 
existence depends on. The features of palliative care correspond completely to the generally 
acknowledged features of good care. Since the last decades it has been applied to incurable patients, 
and their experience and that of their families has been very positive. 
Why do we not provide good care according to palliative criteria for all patients (in health care), old and 
young, seriously and less seriously ill, curable and incurable? 
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