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'Goede zorg helpt zingeven' 

Op deze internationale Dag van de verpleegkunde gaan we op de koffie bij een 

verpleegkundige met een ton ervaring: Kris Verheyden. Hij roept op om meer 

aandacht te besteden aan de spirituele kant van de zorg. ‘Veel patiënten zoeken 

zingeving in hun leven.’ 

 

 

 

Kris Verheyden poseert thuis bij een beeldhouwwerk uit Oost-Afrika. Een man, als slaaf geketend aan handen en voeten, 

bewaart met opgeheven hoofd zijn trots. ‘Hij toont ons hoe we elke vorm van geknecht zijn dienen te overstijgen.’ 

 

 

 

Kris Verheyden is psychiatrisch verpleegkundige op de afdeling voor verslaving 

http://mailchi.mp/61ad023c6265/ingeflitst-goede-zorg-helpt-zingeven?e=39cb1df6a6


Franciscus. Hij werkt al 33 jaar in ons ziekenhuis. Hij heeft een pak kennis en ervaring, 

maar dat neemt niet weg dat hij blijft herbronnen. Binnenkort studeert de verpleegkundige 

af als master in de theologie en religiewetenschappen. 

  

Hij vatte de studies tien jaar geleden aan, als werkstudent, gedreven door zijn interesse 

voor het verband tussen godsdienst en psychologie. Dat vertaalde zich ook in zijn 

scripties. Zo onderzocht hij in zijn bachelorthesis de invloed van geloof bij mensen met 

een verslaving, overmand door schaamte. Dezer dagen legt hij de laatste hand aan zijn 

masterthesis Pastoraat en Transcendentie in de psychiatrische thuiszorg. Guido Smets, 

pastor op campus Kortenberg, gaf hem de voorzet. ‘Ik wil ermee bijdragen aan de 

hulpverlening. Niet door pasklare oplossingen maar door achtergrondinformatie aan te 

reiken aan mensen die op moeilijke momenten zoekend zijn.’ 

  

  Afrika  

Samen met zijn partner Mia woont Kris in een karaktervol huis in Oud-Heverlee. Onlangs 

verliet de laatste van hun zevenkoppige kroost (waaronder zoon Willem, ook 

verpleegkundige in ons ziekenhuis, op Lodewijk, red.) het ouderlijk huis. ‘Dat lijkt nu zijn 

wonden te likken en tot rust te komen, bevrijd van hun onstuimigheid,’ vertelt Kris over de 

ziel van zijn huis. 

  

Binnen is Afrika, door de vele kunstwerken, nadrukkelijk aanwezig. ‘Ik ben een witte 

Afrikaan’, lacht hij. ‘Maar mijn liefde voor dat continent merk je vooral aan onze tuin, 

waarvan ik zijn weelderige aanplanting koester. Het nadeel is wel dat hij zonder 

onderhoud razendsnel verandert in een brousse...’ 

  

Kris is geboren in het toenmalige Congo en groeide er op tot zijn vijfde. ‘De Indépendence 

van 1960, waarbij het prachtige land het juk van een dwaze kolonisator afwierp –jammer 

genoeg op een dramatische manier– maakte dat ons gezin terugkeerde naar Leuven.‘ 

  

  Tuintherapie  

Zijn sfeervolle tuin legde Kris zelf aan. ‘Eigenlijk ben ik een tuinman in hart en nieren. 

Gedurende twintig jaar heb ik een tuinbedrijf gehad. Samen met enkele fantastische 

medewerkers ontwierpen, realiseerden en onderhielden we tuinen. 

  



Ik combineerde dat werk met mijn job als verpleegkundige. Een link tussen beide? Het 

mogen ‘zorgen voor’. Het is de verbondenheid met een mij ver overstijgend geheel –een 

creatie in de natuur of het zorgen voor medemensen– en het geluk dat je ervaart daaraan 

te mogen meewerken, die me drijft. 

  

Begin de jaren 2000 kreeg ik van de toenmalige directie de gelegenheid om mijn liefde 

voor het groen met patiënten uit verschillende afdelingen te delen. 

  

Ik startte tuintherapie op. Mensen konden vrij deelnemen. Iedere deelnemer verkreeg een 

lidmaatschap voor het leven van de ‘tuinliefhebbersgroep’. Van sommige patiënten weet ik 

zeker dat ze hun lidkaart nog steeds in hun portefeuille meedragen. 

  

In de tuintherapie ging het me om verbondenheid creëren voor mensen die zich te vaak 

eenzaam voelen. De mensen kwamen samen rond een zalig taske koffie en af en toe een 

koekske. Luisterend naar een tekst of gedicht, die ze meestal zelf meebrachten, 

ontstonden er vragen over de zin van het leven en wat er zich allemaal in voordoet. Veel 

patiënten zijn op zoek naar zingeving in hun leven, leerde ik. En het was goed om daar 

ruimte voor te maken.  

  

En terwijl de tuintherapie zich zo ontwikkelde kwam ook ik mezelf tegen. Ik werd 

geconfronteerd met vragen waarop ik geen pasklaar antwoord had. Mijn interesse voor 

zingeving en voor spiritualiteit en religie is daar langzaam gerijpt.’ 

  

  Het Spit  

Een aantal jaren geleden werd Kris gedetacheerd als psychiatrisch zorgkundige naar de 

sociale werkplaats Spit in Leuven. In een project van de provincie Vlaams-Brabant konden 

dertig mensen die kampten met langdurige psychiatrische moeilijkheden werkervaring 

opdoen, als tussenstap naar de reguliere arbeidsmarkt. Kris stond in voor hun begeleiding 

op de werkvloer. 

  

‘Samen met de tuintherapie was dat een van de hoogtepunten uit mijn carrière’, vertelt 

Kris. ‘Door de zichtbare vreugde die het werk de deelnemers bezorgde, waardoor ze hun 

leven opnieuw als zinvol ervaarden. Des te teleurstellend dat de geldkraan werd 

dichtgedraaid na twee jaar en het project werd gestopt, ondanks tevredenheid van alle 

betrokkenen.’ 



  

  Kruisbestuiving  

Op deze Dag van de Verpleegkunde wil Kris een lans breken voor meer leerkansen voor 

verpleegkundigen. ‘In de huidige wetenschappelijke seminaries ligt de focus bijna 

uitsluitend op de artsengroep. Op dat vlak kijk ik met heimwee terug op de didactische 

lessen van voormalig hoofdarts in Kortenberg, professor Pierloot, met presentaties en 

kruisbestuiving uit alle disciplines. Dat waren voor mij onvergetelijke leermomenten. 

  

Ik ben er ook van overtuigd dat we van de nabijheid van de unief nog te weinig gebruik 

maken. We zouden bijvoorbeeld kunnen samenwerken met doctoraatstudenten in het 

begeleiden van verpleegkundigen of andere teams. Of denk aan ondersteuning van onze 

medewerkers bij moeilijke thema’s als euthanasie, suïcide of ernstige agressie.’ 

  

  Restaurant  

Ook dit idee om te vernieuwen en te verbinden geeft Kris Verheyden graag mee: ‘In de 

vermaatschappelijking van de zorg investeren we idealiter ook in het voorbereiden van de 

samenleving opdat ze die zorg goed opneemt. Nu staan er nog teveel vooroordelen in de 

weg. Het zou helpen om in omgekeerde richting de samenleving meer ‘naar de 

psychiatrie’ te brengen. 

  

Dat kan bijvoorbeeld door bewoners uit de lokale gemeenten samen te laten sporten met 

patiënten in het ziekenhuis. Door een gemeentelijke bibliotheek in het ziekenhuis te 

integreren, of er een publiek restaurant of café te vestigen, of een werkatelier zoals het 

Spit. Of laat externen deelnemen aan muziek- of creatieve therapie. Of nog, maak van de 

kapel een soort parochiekerk of een knooppunt voor zingeving en spiritualiteit voor 

iedereen. Allemaal initiatieven die de zorg en de verbondenheid in de samenleving 

kunnen versterken.’ 

  

  Spiritualiteit  

‘Wat geldt voor patiënten, geldt ook voor onze medewerkers,’ vindt Kris. Ook voor hen is 

er nood aan zingeving. 

  

‘Het zou mooi zijn als we een groep mensen in ons ziekenhuis kunnen verzamelen, die 



als liefhebber in gesprek durven gaan over wat hen drijft in hun werk. Die zoeken naar de 

kracht om elke patiënt graag te zien. Die hun ervaringen met wat hen transcendeert 

kunnen en willen delen, aandacht hebben voor het onzichtbare en aan de hand van 

traditionele verhalen op zoek gaan naar wat voor hen belangrijk is, ook in hun werk met 

zieke mensen. Die graag een gesprek aangaan met specialisten in dat vakgebied. Die 

graag zouden begeleid worden om spiritualiteit meer op te nemen in hun werk.’ 

  

12 mei  

12 mei is internationale Dag van de verpleegkunde. De datum is gekozen omdat het de 

verjaardag is van de grondlegster van het beroep, Florence Nightingale. 

 

 

 

Nightingale was een breeddenkende Britse vrouw, geboren in het Italiaanse Florence in 

1820, die ondanks haar rijke afkomst koos voor een moeilijk leven als verzorgster van 

zieke mensen. Ze voelde zich daarbij ‘geroepen door God’. Nightingale was ook 

schrijfster, met veel aandacht voor theologie en mystiek. En ook voor statistiek. Ze 

verzamelde heel wat gegevens om de efficiëntie van de zorg in kaart te brengen en te 

verbeteren.  
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