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HOOFSTUK 1 
AKTUALITEIT 

 
 
Daar is tans waarskynlik min persone in Suid-Afrika wat nie êrens reeds iets 

beleef het rondom die impak en gevolge van trauma nie – hetsy op ‘n 

persoonlike vlak of op ‘n sekondêre vlak waar dit met iemand baie naby aan jou 

gebeur het. 

Ons kan gevolglik ook die stelling maak dat binne die pastoraat as sodanig 

daar tans waarskynlik min onderwerpe meer aktueel is as juis dié van 

traumaberading. Hier dink  ‘n mens maar net aan die hoë misdaadstatistieke, 

gewelddadige sterftes, die hoë voorkoms van aspekte soos motorkapings, 

verkragting, molestering, bloedskande, plaasmoorde, HIV-Vigs, ens. 

Dit alles impliseer ‘n ongelooflike klomp individuele trauma en pyn vir talle 

persone. Waar die nodige begeleiding en ondersteuning gewoonlik spoedig 

kan plaasvind, lei dit heel dikwels tot emosionele en geestelike groei. Die 

tragiese is egter die feit dat ‘n groot persentasie mense deur trauma gaan 

sonder enige ondersteuning of begeleiding agterna.  Ten einde te kan oorleef, 

is hulle egter verplig om alle onverwerkte emosies diep weg te bêre, hulle 

koppe op te tel en voort te beur. Die emosionele effek wat die gevolg hiervan is, 

kan vergelyk word met ’n drukkoker. Drukking bou gaandeweg ál meer op wat 

mettertyd lei tot meer oorreaksies na aanleiding van klaarblyklik onbeduidende 

insidente.  Dit veroorsaak talle verleenthede asook verwarrende gevoelens. 

Verder gee dit ook dikwels aanleiding tot allerlei emosionele probleme soos 

depressie, vrees, angs, aggressie, slaapprobleme, eetversteurings, liggaamlike 

probleme, ens. 

Hoe help ons uiteindelik sulke persone? Dit geld enersyds die persoon wat 

onlangse trauma beleef het, maar andersyds ook die persoon wat worstel met 

die onverwerkte gevolge van ‘n traumatiese gebeurtenis baie jare gelede. Met 

hierdie boek gaan daar gepoog word om onder andere antwoorde op hierdie 

vrae te bied. 

Die omvang van die nood rondom ons is soms geneig om jou te  oorweldig. In 

haar boek, Genesing vir trauma in die Suid-Afrikaanse konteks, gee Yvonne 

Retief goeie raad in hierdie verband: 
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“We can’t save the whole world, we can only be instrumental in 

creating little patches of normality in a very abnormal world.”  

Een van die verdere doelwitte van hierdie boek is dan ook om te poog om 

riglyne bied met die oog op die normalisering van daardie klein stukkie grond 

wat God aan jou toevertrou het. 

 

• Geskiedenis van trauma-navorsing 
o Eerste Wêreldoorlog 

Die realiteit van psigologiese trauma is vir die eerste keer werklik besef 

met die katastrofe van die Eerste Wêreldoorlog waartydens tien miljoen 

soldate binne vier jaar gesterf het – daar was 21 miljoen gewondes asook 

7,7 miljoen vermis. Die Slag van Verdun (21 Februarie - 26 November 

1916) was die langste. Van die mees bloedige gevegte van hele oorlog 

het hier plaasgevind. Frankryk verloor een miljoen soldate tydens hierdie 

slag. ’n Monument vir 150,000 ongeïdentifiseerde sterftes is opgerig vir 

soldate wat oral  in die omgewing begrawe is en moeilik agterna 

geïdentifiseer kon word.  Wat Engeland betref, sterf 57,000 Britse soldate 

op een dag (1 Julie 1916).  

Die illusie rondom manlike eer en glorie gekoppel aan oorlogsgevegte is 

ook in hierdie oorlog vernietig.  Die trauma, ellendes en gruheid wat 

beleef is binne die loopgrawe het groot getalle soldate emosioneel 

geknak. Hulle was vasgekeer en hulpeloos, voortdurend blootgestel aan 

uitwissing en dikwels ook deur omstandighede geforseer om getuies te 

wees van die dood en verminking van hul kamerade, sonder enige hoop. 

In hierdie omstandighede het talle soldate begin reageer soos histeriese 

vroue – hulle het geskreeu en onbeheersd gehuil, hulle het gevries en kon 

nie beweeg nie, hulle was stom en sonder enige reaksies, hulle het gelei 

aan geheueverlies en was emosioneel totaal afgestomp. Die getal 

psigiatriese ongevalle was so groot dat spesiale hospitale inderhaas 

ingerig moes word. Volgens sekere opnames was psigiese ineenstortings 

verantwoordelik vir 40% van die Britse ongevalle en militêre owerhede het 

gevolglik gepoog om verslae van psigiatriese ongevalle terug te hou as 

gevolg van die  demoraliserende effek daarvan op die publiek. 
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Aanvanklik was die oorsake van psigiese ineenstorting toegeskryf aan 

suiwer fisiese oorsake.  Die Britse sielkundige, Charles Myers, het 

sommige van die eerste gevalle ondersoek en die simptome daarvan 

toegeskryf aan harsingskudding as gevolg van die ontploffing van 

bomme. Die senuweeversteuring wat die gevolg hiervan is het hy 

‘bomskok’ genoem en hierdie term het gevolglik ‘n beskrywing geword vir 

die reaksies van soldate op bomme wat ontplof.  Die naam het 

vasgesteek,  alhoewel dit spoedig geblyk het dat dieselfde sindroom ook 

voorgekom het by soldate wat nie noodwendig blootstelling aan enige 

fisiese trauma gehad het nie. 

Gaandeweg is militêre sielkundiges egter geforseer om te erken dat die 

simptome van sogenaamde ‘bomskok’ eintlik die gevolg van 

psigologiese trauma is - dus nie in die eerste plek die gevolg van ‘n 

fisiese oorsaak nie. ’n Verdere gevolgtrekking uit die navorsing wat 

daarop gevolg het, was dat die emosionele stres van ‘n langdurige 

blootstelling aan gewelddadige dood voldoende was om ‘n neurotiese 

sindroom soos histerie ook onder mans te veroorsaak. Verder was die 

benadering op hierdie stadium ook dat indien daar afwykende gedrag 

onder soldate tydens gevegsituasies sou voorkom, dan is die oorsaak 

gewoonlik ook gesoek by die kwaliteit van die morele karakter van die 

betrokke soldaat (afgesien van die fisiese aspekte). Die normale soldaat 

was veronderstel om te fokus op die glorie van oorlog en geen tekens 

van emosies te toon nie - angs en vrees was dus nie veronderstel om ‘n 

impak op hom te hê nie.  Die soldaat wat dus ‘n traumatiese neurose 

ontwikkel het, was beskou as minderwaardig en selfs as ‘n lafaard. 

Histeriese simptome is behandel met elektriese skokke onder die voete 

en ook op ander sensitiewe plekke op die liggaam. Basies was dit maar 

‘n martelingsproses wat in sommige gevalle op hofsake uitgeloop het. 

Mediese skrywers uit daardie periode het na hierdie tipe pasiënte verwys 

as ‘morele invalides’.  Sommige militêre outoriteite was van mening dat 

sulke persone hoegenaamd nie verdien het om pasiënte te wees nie - 

hulle moes dan militêr verhoor word en oneervol ontslaan word eerder 

as om mediese behandeling te ontvang. Diegene wat enigsins simptome 

geopenbaar het van die ‘verborge vyand van negatiwiteit’  is dan ook 
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gedreig met ‘n krygshof. Talle soldate is uiteindelik gefusilleer deur ’n 

vuurpeloton omdat hulle ná trauma nie op hul poste was nie. Hoogs 

getraumatiseer sou so ’n soldaat moontlik ronddwaal in die plaaslike 

dorpie of op ander plekke. Omdat daar egter by owerhede ’n totale 

gebrek aan kennis was betreffende die vernietigende effek van trauma, 

was die gevolge dan gewoonlik fataal vir so ’n soldaat – vandag kry 

sulke ouens spesiale behandeling. 

Die Britse sielkundige,  Lewis Yealland, was byvoorbeeld in 1918 ‘n 

voorstander van ‘n strategie gebaseer op vernedering, skande, 

dreigemente en straf.  Die ‘luiheid’ en ‘lafhartigheid’ van sulke pasiënte is 

dan ook dikwels beklemtoon. Yaelland het berig hoedat hy by geleentheid 

’n erg getraumatiseerde pasiënt wat as gevolg van die trauma nie in staat 

was om te praat nie, behandel het deur hom in sy stoel vas te gespe en 

elektriese skokke op sy keel toegedien het.  Die behandeling het sonder 

‘n pose vir ure voortgegaan totdat die pasiënt uiteindelik gepraat het. 

Terwyl die skokke toegedien is, het Yealland deurgaans aan die pasiënt 

gesê: 

“Remember, you must behave as the hero I expect you to be.... a 

man who has gone through so many battles should have better 

control of himself!" 

Tóg was daar ook destyds reeds diegene wat geargumenteer het dat 

oorlogsneurose  (gevegsneurose) ‘n bona fide psigiatriese toestand was 

en dat hierdie toestand  ook by soldate met ‘n hoë morele karakter 

voorgekom het. Die segsman by uitstek van hierdie meer liberale 

standpunt was W.H.R. Rivers, ‘n professor in neurofisiologie, sielkunde 

en antropologie.  Sy mees beroemde pasiënt was ‘n jong offisier, 

Siegfried Sassoon, wat homself onderskei het vir sy heldemoed tydens 

gevegte. Hy is gehospitaliseer onder Rivers se sorg as gevolg van 

emosionele probleme soos rusteloosheid, geïrriteerdheid en baie 

nagmerries. Hy was ook ál meer geneig tot roekelose blootstelling aan 

gevaar soos om impulsief risiko’s te neem. Tans sal simptome soos 

hierdie ongetwyfeld so ‘n persoon laat kwalifiseer vir ‘n diagnose van 

post-traumatiese stres. Rivers se behandeling van Sassoon was 

veronderstel om klem te lê op die voordele van ‘n meer menslike en 
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verligte benadering en dit sou in teenstelling wees met die destydse 

tradisionele benadering met die klem op strafmaatreëls. Sassoon is 

gevolglik met waardigheid en respek behandel, eerder as skande en 

vernedering. In plaas daarvan om hom die swye op te lê, was hy 

aangemoedig om vryelik te skryf en te praat aangaande die 

vreesaanjaende aspekte van die oorlog. Sassoon het uiteindelik 

teruggekeer na die gevegsfront en Rivers se psigoterapie van die 

beroemde pasiënt was as ‘n sukses beskou. 

Rivers het in die proses twee beginsels gevestig wat deur die 

Amerikaanse militêre psigiaters gedurende die volgende oorlog 

toegepas sou word: 

 Hy het gedemonstreer hoedat mans met onbesproke heldemoed 

ook die slagoffers kan word van oorweldigende vrees. 

 Hy het aangetoon dat die mees effektiewe motivering om hierdie 

vrees te oorkom, iets was wat groter is as patriotisme, abstrakte 

beginsels of haat vir die vyand. Dit het naamlik gegaan oor die 

lojaliteit van soldate teenoor mekaar, die omgee vir mekaar, die 

wedersydse ondersteuning en die kameraadskap (buddy system). 

Binne ‘n paar jaar na die einde van die Eerste Wêreldoorlog het mediese 

belangstelling in die onderwerp van psigologiese trauma egter weer 

getaan. Talle mans met langtermyn psigiatriese gebreke het die sale van 

hospitale vir veterane vol gelê en hul teenwoordigheid het eintlik ‘n 

verleentheid geword vir burgerlike gemeenskappe wat gou van al hierdie 

negatiewe gebeure wou vergeet. 

 

o Tweede Wêreldoorlog 

Selfs gedurende die Tweede Wêreldoorlog is die werklike effek van 

trauma nog nie ten volle besef nie. Volgens die Encyclopedia Britannica 

word daar bereken dat tot soveel as 60 miljoen mense gesterf het tydens 

hierdie oorlog. ’n Mens kan jouself moeilik indink die ongelooflike trauma 

en nood asook die gebrek aan sinvolle begeleiding en nasorg vir almal 

wat daardeur geraak is, veral ook as gevolg van die steeds gebrekkige 

kennis op daardie stadium. Hierteenoor dink ’n mens aan die groot 

impak van die 3000 mense wat gesterf het in New York op 11 
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September 2001. Vanweë moderne kommunikasiemedia en -tegnologie 

het die hele wêreld op dieselfde dag reeds kennis geneem daarvan en 

het dit ’n sekondêre traumatiese impak gehad op ’n magdom van mense 

wat via TV die angswekkende beelde aanskou het van mense wat uit die 

geboue gespring het, hul dood tegemoet, nadat die vliegtuie daarin 

vasgevlieg het. Die impak van die dood van 60 miljoen mense 

gedurende die Tweede Wêreldoorlog moes dus uiteindelik soveel meer 

intens en wydverspreid gewees het gedurende die jare daarná. Daar 

word bereken dat ’n land soos Pole 20% van sy vooroorlogse bevolking 

verloor het.  In Europa is daar tans nog duisende mense wat worstel met 

die gevolge van post traumatiese stres. Tydens die oorlog en ook nog 

lank daarna het daar ‘n stigma gekleef aan enigiemand wat simptome 

sou vertoon van post- traumatiese stres.  

Tóg is dit ook so dat met die aanbreek van die Tweede Wêreldoorlog 

daar ’n hernude oplewing was binne sielkundige-, mediese- en 

psigiatriese kringe betreffende die tema van oorlogsneurose of 

gevegsneurose (combat neurosis) alhoewel daar nog nie volle begrip 

was vir die volle spektrum van implikasies nie. Militêre psigiaters het 

probeer om die stigma te verwyder rondom stres wat voortgespruit het 

uit gevegsituasies en vir die eerste keer was daar erkenning gegee aan 

die feit dat ‘n man emosioneel kan knak as gevolg van oormatige 

blootstelling aan die impak van geweervuur en bomme. Daar is verder 

ook besef dat die lading van psigiatriese ongevalle voorspel kon word in 

verhouding tot die intensiteit van blootstelling aan 

gevegsomstandighede. Baie aandag is dan ook gewy aan pogings om 

vas te stel wat die presiese vlak van blootstelling moet wees wat sal 

uitloop op sielkundige ineenstorting.  Daar is gevolglik ook hard probeer 

om aspekte te identifiseer wat as teenvoeters sou kon dien teen 

ineenstorting en wat ook spoedige herstel sou kon bevorder. In die 

proses is daar ook weereens ontdek dίt wat Rivers in sy behandeling 

van Sassoon gedemonstreer het, naamlik die krag van emosionele 

binding tussen vegtende soldate. 

In 1947 het twee psigiaters, Abram Kardiner en Herbert Spiegel, tot die 

gevolgtrekking gekom dat die sterkste beskerming teen oorweldigende 
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angs op die slagveld, die mate van binding tussen die soldaat, sy 

onmiddellike gevegseenheid en sy leier is.  Die behandeling-strategieë 

wat gevolglik ontwikkel is gedurende die Tweede Wêreldoorlog het sterk 

daarop gefokus om die skeiding tussen die geaffekteerde soldaat en sy 

kamerade tot die minimum te beperk. Hierdie nuwe en vinnige 

benadering tot behandeling van psigiatriese ongevalle was op daardie 

stadium as hoogs suksesvol beskou. Volgens een verslag kon 80% van 

Amerikaanse soldate wat probleme ervaar het met akute stres binne een 

week weer terugkeer na een of ander vorm van taakverrigting - 30% was 

in staat om terug te keer na hul gevegseenhede toe. 

Min aandag is egter gegee aan die lot van hierdie manne nadat hulle 

weer tot aktiewe diens terug gekeer het, nog minder nadat hulle later 

vanaf die gevegsfront teruggekeer het huistoe. Solank hulle op ‘n 

minimale vlak kon funksioneer, is daar gedink dat hulle herstel het. Teen 

die einde van die oorlog het die belangrikheid van hierdie hele 

aangeleentheid egter weer in die vergetelheid geraak, net soos die geval 

ná die vorige oorlog. Die fokus op die langtermyn effek van 

oorlogstrauma het weereens vervaag en die sielkundige toestand van 

die terugkerende soldate was nie ’n baie hoë prioriteit nie. 

 

o Die Koreaanse-  en Viëtnam-oorloë 

Die term ‘bomskok’ is vervang met die term ‘gevegsuitputting’ (combat 

fatigue/combat exhaustion) tydens die Koreaanse- (1950-53) en 

Viëtnam-oorloë (1965-75). Intensiewe- en  sistematiese navorsing ten 

opsigte van die langtermyn sielkundige effek van gevegsituasies is egter 

eers onderneem ná die Viëtnam-oorlog. Die grootste bydraende faktor 

hiertoe was waarskynlik die feit dat gedurende die hele Viëtnam-oorlog 

daar ongeveer 59,000 Amerikaanse soldate gesterf het, maar 

gedurende die paar jaar daarna het 60,000 voormalige soldate 

selfmoord gepleeg. Hierdie keer het die motivering vir navorsing nie 

gekom vanaf die militêre owerhede of die mediese beroep nie maar dit 

het voortgespruit vanuit georganiseerde aksies deur voormalige soldate 

wat met die nagevolge van die oorlog geworstel het.  
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Gedurende 1970, toe die Viëtnam oorlog op sy felste was, het twee 

psigiaters, Robert Jay Lifton en Chaim Shatan, in hierdie verband reeds 

‘n belangrike rol begin speel. Hulle het gesprekke gevoer met 

afgevaardigdes van ‘n nuwe organisasie met die naam, Viëtnam 

Veterans against the War.  Dit was op daardie stadium ongehoord vir 

veterane om ‘n aksie te organiseer teen hul eie oorlog terwyl die oorlog 

nog aan die gang was. Talle van hierdie groep voormalige soldate het 

hulself onderskei gedurende die oorlog ten opsigte van heldedade - hulle 

het egter hul medaljes teruggegee en in die openbaar belydenis gedoen 

van oorlogsmisdade. Verder het hulle ook, wat hulle genoem het, rap 

groups, begin organiseer. Binne hierdie intieme byeenkomste saam met 

geesgenote, het hulle dan hul verhale oorvertel en die trauma van die 

oorlog as’t ware herbeleef. Hulle het ook simpatieke psigiaters uitgenooi 

om professionele bystand aan hulle te verleen. 

Die getuienisse wat vanuit hierdie groepe na vore gekom het, het al 

meer die openbare belangstelling gefokus op die langtermyn sielkundige 

wonde as gevolg van gevegsituasies. Hierdie veterane het geweier om 

net vergeet te word - meer nog, hulle het geweier om gestigmatiseer te 

word. Hulle het aangedring op die erkenning van asook die waardigheid 

van hulle probleem (the rightness and the dignity of their distress). Teen 

die middel van die sewentigerjare is honderde van hierdie informele 

veteraangroepe georganiseer en teen die einde van die negentigerjare 

het ’n sielkundige behandelingsprogram, Operation Outreach, hieruit 

voortgespruit. Meer as 100 van hierdie Outreach sentrums wat deur 

veterane beman is,  het tot stand gekom en hulle uitgangspunt was 

gebaseer op ‘n selfhelp, peer-counseling model van sorg. 

Hierdie volgehoue organisering deur veterane het ook as stimulus 

gedien vir verdere sistematiese psigiatriese navorsing en omvattende 

studies het gevolg waarin die impak van oorlogservaringe op die lewens 

van terugkerende soldate beklemtoon is.  Op hierdie wyse is die direkte 

verband tussen gevegsblootstelling en post-traumatiese stres bo alle 

twyfel bewys. Bydraende faktore soos die volgende, wat eie is aan 

oorlogsomstandighede, is telkens in hierdie navorsing uitgewys:  
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   Geraas. 

   Moeilike lewensomstandighede. 

   Slaaploosheid. 

   Die wete dat dood of beserings enige oomblik ‘n werklikheid kan 

 wees. 

   Die angs en vrees wat deur soldate beleef word. 

   Die onvoorspelbaarheid van die situasie. 

   Die onvermoë om in sekere situasies tot aksie oor te gaan. 

   Die vereiste dat die soldaat moet doodmaak. 

   Die lengte van die tyd in aktiewe diens. 

   Situasies wat as mislukkings beleef is, wat aanleiding kan gee tot 

 skuldgevoelens. 

Al hierdie aspekte kan aanleiding gee tot angs, uitputting en depressie. 

Die gewone alledaagse metodes van oorlewing is gewoonlik ook nie 

effektief in hierdie omstandighede nie en indien die bovermelde reaksies 

nie behoorlik hanteer word nie, lei dit onwillekeurig tot post-traumatiese 

stres. Gedurende 1980 het die Amerikaanse Psigiatriese Vereniging vir 

die eerste keer ‘n nuwe kategorie ingesluit in sy handleiding oor 

afwykende gedrag (DSM III) – na hierdie kategorie is verwys as “post 

traumatic stress disorder”. Die sindroom van sielkundige trauma wat 

sporadies vergeet en sporadies herontdek is na elke oorlog, het 

uiteindelik dus amptelike erkenning verkry (Herman, 1997:28). In DSM V 

is hierdie konsep verder verfyn en omskryf. Sedertdien het ‘n massa 

literatuur en navorsing gevolg met betrekking tot die veld van post-

traumatiese stresversteuring. 

 

• Genesing het te doen met die mens in sy totaliteit 
o Bespreking van belangrike genesingsterminologie 

Trauma raak die mens in sy totaliteit en die genesing wat nodig is het dus 

ook betrekking op die  mens in sy totaliteit. Ter illustrasie van so ’n 

holistiese benadering, let ons vervolgens op die betekenis van twee 

belangrike Bybelse terme wat handel oor genesing, te wete sōzō en 

therapeuō. Die beskrywings van hierdie terme word telkens aangehaal 

vanuit Louw en Nida se semantiese woordeboek, Greek-English Lexicon: 



20 

 Sōzō  (Lk 7:50; 8:48; 17:19 en 18:42)

- "To cause someone to become well again after having been sick -

to heal, to cure, to make well.” 

- "To cause someone to experience divine salvation."  

In hierdie een term is daar dus die twee kante, te wete enersyds fisiese 

genesing en andersyds geestelike verlossing (afhangende die spesifieke 

konteks waarbinne dit figureer).  Dit gaan hier om redding en verlossing in 

sy breedste en diepste Bybelse sin - redding dui dus op meer as net 

fisiese genesing.  

Dit is verder belangrik om daarop te let dat by die genesings van Jesus 

die term sozō nooit op slegs ‘n enkele ledemaat van die liggaam dui nie 

maar altyd op die mens in sy totaliteit. Hierdie aspek word bevestig deur 

die feit dat die uitspraak, “Jou geloof het jou gered,” soms deur Jesus 

gebruik word in gevalle waar daar ‘n fisiese genesing plaasgevind het 

(byvoorbeeld die vrou wat aan bloedvloeiing gely het in Luk 8:48) sowel 

as in gevalle waar iemand geestelike verlossing ervaar het (byvoorbeeld 

die vrou wat op owerspel betrap is in Luk 7:50). Dit wat op die 

fisiese terrein gebeur het, het die geestelike terrein beïnvloed, en 

omgekeerd. Dit gaan uiteindelik om 'n Goddelike ingrype in die ganse 

bestaan van die betrokke individu, nie slegs teenswoordig nie maar ook 

toekomstig. 

 Therapeuō (Mat 4:23; 8:16; Mark 1:34; 6:13)

"To cause someone to recover health, often with the implication of

having taken care of such a person - to heal, to cure."

Wat die gebruik van hierdie term betref, is die klem redelik sterk op 

genesing en altyd op so ‘n wyse dat die verwysing nie noodwendig na 

mediese behandeling is, wat moontlik mag faal nie, maar na ware 

genesing - dit gaan dan ook om genesing van die liggaam en die gees. 

Opsommenderwys kan daar dan ten opsigte van die terme sozō en 

therapeuō soos volg gekonkludeer word: 

-   By beide terme is daar sprake van sowel 'n fisiese- as 'n

geestelik/morele komponent. 

-   Die klem word geplaas op redding en verlossing in sy totaliteit.
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-   Elke faset van die menslike bestaan word hierdeur geraak.

• Die mens is gedegradeer tot ‘n blote navorsingsobjek
Gedurende die 19e eeu het mense die idee gehad dat die oorsprong van 

alle siekte binne-in die mens self is en dat dit basies te doen het met ‘n 

probleem wat ontstaan betreffende die menslike selle en organe. Aan die 

einde van daardie eeu is egter ontdek dat siekte ook elders ‘n oorsprong kan 

hê en dat dit onder andere verband hou met die feit dat die mens permanent 

omring word deur ‘n wolk van virusse en bakterieë. Namate kennis omtrent 

die verskillende siektes dan ook vermeerder het, was medici gaandeweg 

beter toegerus en in staat om pasiënte te behandel. Die gevolg was dat 

gedurende die afgelope 50 jaar daar geweldige vooruitgang en 

betekenisvolle deurbrake op die terrein van die mediese wetenskap was. 

Ironies is egter die feit dat in hierdie hele proses die mens nie meer gesond 

en heel geword nie – die teenoorgestelde het eerder gebeur naamlik dat as 

gevolg van meer en meer spesialisering, die mens as’t ware in verskillende 

dele verdeel en in verskillende rigtings uitmekaargetrek is. Dit het gevolglik ál 

moeiliker geword om ‘n geheelbeeld  te verkry van al die verskillende faktore 

wat bydra tot ’n spesifieke individu se probleme.  In ‘n sekere sin het dit 

daarop neergekom dat die mens deur die wetenskap beskou is as bloot ‘n 

fabriek van inmekaar-geskakelde ratte en onderdele. Indien siektesimptome 

na vore sou kom, sou dit bloot ‘n aanduiding wees dat sommige van hierdie 

‘onderdele’ uit rat gegaan het en dat herstel of verstelling nodig is sodat 

hierdie masjien weer aan die gang kan kom. 

In hierdie hele proses het dit dan baie maklik gebeur dat mense uiteindelik 

maar net beskou is as ‘nommers’ en siekte bloot as ‘n defek en dat operasie 

dan eintlik réparasie word – die pasiënt is uiteindelik slegs nóg ‘n mediese 

geval. 

William Backus beskryf hierdie probleem soos volg in sy boek, The healing 

power of a Christian mind: 

“When I was in graduate school, many psychologists believed 

optimistically that, because behaviour was mechanically 

determined, we would soon be able to explain and control all 

human thoughts, feelings and actions.  All we needed was to learn 
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more about how the “machine” worked.  So it seemed puzzling that 

many of our patients wanted to talk about matters more profoundly 

significant to them than their weekly behaviour-reinforcement 

schedules!... we are not machines. We must be treated as 

persons, not as mere collections of anatomical parts.” 

 

• Die opkoms van die alternatiewe geneeskunde 
Die bovermelde situasie het daartoe aanleiding gegee dat daar die afgelope 

aantal jare ál meer protesstemme opgegaan het.  Daar is onder andere 

beweer dat die sisteem van algemene gesondheidsorg kontak verloor het 

met die menslike siel en gees. Veral in die VSA het gesondheidsorg onder ‘n 

hewige storm van kritiek begin deurloop in die media, die regering en die 

publiek. Die meerderheid van die besware was gerig teen die wyse waarop 

die sisteem funksioneer – dit is beskou as te duur, onbillik teenoor die 

armes, rassisties, uitermate klem op verslawende medikasie, tydrowend en 

oor die algemeen nadelig vir gesondheid. 

Mens Health Magazine berig in 2001 dat gedurende daardie enkele jaar 

daar wêreldwyd 44,000 mense gesterf het as gevolg van foute deur 

hospitaalpersoneel.  Die psigiater Samuel Pfeifer,  maak in sy boek, Healing 

at any price?, die bewering dat in die VSA een uit elke sewe medici alreeds 

gedurende 1987 gekonfronteer was met hangende hofsake as gevolg van 

wanpraktyke.  In ’n artikel deur Emily Walker in ABC News van 5 Aug, 2010 

word beweer dat daar reeds teen meer as 60% van medici ouer as 55jr in 

die VSA  minstens  een keer ’n hofsaak aanhangig gemaak is volgens ’n 

ondersoek deur die American Medical Association (AMA).  Die ondersoek 

toon ook aan dat 90% van die chirurge ouer as 55jr reeds vervolg is. 

Daar word verder beweer dat die kontak tussen geneesheer en pasiënt 

grootliks vervang is deur outomatiese laboratorium toerusting en 

gerekenariseerde diagnostiese apparatuur. Hierdie toenemende gebrek aan 

kommunikasie ontneem die medikus dan ook van die geleentheid om op ‘n 

persoonlike vlak  op ‘n vroeë stadium reeds sekere simptome waar te 

neem.  In plaas van ‘n persoonlike gesprek vol van begrip, ontvang 

pasiënte dus maar net ‘n klomp medisyne.  
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Hierdie tipe situasie het dan ook grootliks bygedra tot die ontstaan van die 

sogenaamde 'Holistic Health Movement' - alternatiewelik kan dit ook 

beskryf word as die New Consciousness Movement.  Hierdie beweging stel 

homself ten doel om die gebroke verhouding tussen geneesheer en pasiënt 

in die alledaagse beoefening van medisyne reg te stel. Daar het op hierdie 

wyse dus ‘n soeke ontstaan na ‘n alternatiewe rigting in die medisyne, ’n 

mediese benadering waar mense die ‘ellendes’ van ‘n hospitaal gespaar 

sou word, ’n benadering waardeur hulle terapie sonder ‘n groot klomp 

medisyne sou kon ontvang, medikasie sonder newe-effekte en genesing 

sonder operasies. Daar kan gevolglik na hierdie tendens in sy geheel 

verwys word as die strewe na 'n 'Alternatiewe Geneeskunde.' Hierdie is die 

tipe beloftes wat gemaak word deur talle spiritistiese genesers en 

beoefenaars van die alternatiewe geneeskunde, wat die afgelope aantal 

jare dramaties in getalle toegeneem het. Hier kan die pasiënt uiteindelik die 

persoonlike kontak beleef waaraan hy so 'n behoefte het terwyl daar ook 

geen moeilike mediese taal gebesig word of ingewikkelde Latynse 

diagnoses  gemaak word nie. 

Pfeifer vertel hoedat hulle as mediese studente goed onderlê is in die 

korrekte vertolking van kardiograwe asook die interpretering van X-strale - 

daar was egter nie voldoende onderrig en voorbereiding ten opsigte van die 

benadering van die pasiënt in sy/haar totaliteit nie. Hy gaan verder deur 

daarop te wys hoe moeilik dit is om vaardighede soos luister, empatie en 

geestelike waarhede oor te dra aan ‘n geslag van wetenskaplikes wat 

opgegroei het met ‘n uitsluitlik materialistiese wêreldbeskouing. Hy sê dat sy 

onvermoë en frustrasie in hierdie verband onwillekeurig by hom as jong 

medikus 'n openheid en 'n soeke na alternatiewe genesingsmetodes 

teweeggebring het. Die slotsom waartoe Pfeifer uiteindelik kom, is dat daar 

vir 'n té lang tydperk 'n skeiding tussen liggaam en gees was en dit het weer 

gelei tot, enersyds die bevordering van fisiese gesondheid, terwyl geestelike 

en psigologiese behoeftes andersyds nagelaat is. 
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• Heil en heling: twee wetenskappe wat uitmekaar beweeg het (die 
skeiding tussen geestelike verlossing en mediese genesing) 
Mediese hulpverlening was reeds sedert die vroegste tye redelik sterk 

gekoppel aan die godsdiens. In talle van die primitiewe kulture is die 

priester en medisyneman dan ook in een persoon verenig. In die Ou 

Testament is die priester en profeet in baie opsigte tegelykertyd 

geneesheer. Ook in die Nuwe Testament is daar 'n groot oorvleueling 

tussen mediese- en godsdienstige hulpverlening.  Die aardse bediening 

van Jesus Christus was 'n voorbeeld van die oorspronklike eenheid tussen 

heil en heling, waar dit basies gaan om twee kante van dieselfde saak. 

Deur elke genesingsdaad van Jesus is fisiese genesing sowel as 

geestelike verlossing konkreet gedemonstreer - gevolglik is beide die 

aspekte genesing en verlossing in Hom as Persoon verenig. 

Vir die afgelope vier eeue is hierdie twee aspekte egter van mekaar geskei - 

genesing (heling) vir die medisyne (mediese wetenskap) en verlossing (heil) 

vir die kerk (godsdiens). Die uiteindelike resultaat hiervan is ‘n fenomenale 

wetenskaplike ontwikkeling, maar steeds groter getalle van siek mense. 

Omdat hierdie twee wetenskappe dan ook in verskillende rigtings ontwikkel 

het, was die mens nie langer meer beskou as ’n holistiese eenheid nie. 

Wanneer daar gelet word op die ontwikkelinge rondom hierdie aspek 

gedurende die eerste twee eeue is dit interessant om daarop te let dat 

hierdie twee wetenskappe reeds op ‘n baie vroeë stadium uitmekaar 

beweeg het. Teen die einde van die eerste eeu het sekulêre medisyne ‘n 

geweldige oplewing ervaar en afgesien van teenstand was daar in die kerk 

ook groot waardering vir hierdie ontwikkeling -  nogtans het die kerk steeds 

haar eie genesingspraktyk instand gehou.  In 1215 het dit egter gebeur dat 

Pous Innocentius III alle chirurgiese aktiwiteite deur geestelikes veroordeel 

het en het hy verbied dat enige priester hierby betrokke mag wees. Die 

gevolg was dat alle chirurgiese aktiwiteite in kloosters getermineer is.  

Optredes soos hierdie het grootliks bygedra tot die groeiende verwydering 

tussen kerk en godsdiens enersyds en alle mediese aktiwiteite en 

ontwikkelinge andersyds. 
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o Die verhouding tussen teologie en sielkunde 

Vervolgens ook net ‘n paar opmerkings met betrekking tot die 

verhouding tussen teologie en psigologie aangesien daar in ’n sekere sin 

ook ’n soortgelyke skeiding plaasgevind het, alhoewel daar toe op ‘n 

later stadium weer ‘n nader-beweeg aan mekaar plaasgevind het – ten 

minste binne sekere kringe. Die psigiater, Paul Meier, sê in hierdie 

verband in die boek, Introduction to Psychology and Counseling (p.35), 

waarvan hy mede-outeur is, die volgende: 

“We might get the impression that Christians today are 

discovering psychology for the first time. Actually Christians are 

reclaiming territory that rightfully belongs to them. It was the 

rise of science that first began to polarize psychology and 

theology; when science lost its original theistic base the divorce 

became complete.” 

Hy wys op die feit dat Christene aktief betrokke was by beide psigologie 

en teologie vir eeue lank. Kerklui was vir baie lank die primêre 

versorgers van verstandelik-versteurdes gedurende die Middeleeue. 

Christene het byvoorbeeld gedurende die 12e eeu in België die 

Gemeenskap van Geel gevorm waar verstandelik-gestremdes versorg is 

deur gebed, handoplegging en liefde. Dit was ook Teresa van Avila, ‘n 

sestiende-eeuse Spaanse non wat die begrip “mental illness” gemunt 

het. Die Kwaker, William Tuke, was verantwoordelik vir die oprigting van 

‘n belangrike versorging-sentrum vir verstandelik-gestremdes in 

Engeland. 

Johan Heinroth (1773-1843) was bekend vir die feit dat hy ‘n belangrike 

bydrae gelewer het tot die moderne sielkunde - hy was die eerste 

psigiater wat die term ‘psigosomaties’ gebruik het.  Na aanleiding van 

Rom 7 het hy die mens in drie dele ingedeel, naamlik die gewete, die 

ego (denke, emosies en wil) en die vlees (basiese dryfkragte, insluitende 

sondige menslike natuur).  Toe het die sielkundige, Freud, ’n 100 jaar na 

hom gekom met sy bekende indeling van die superego, die ego en die 

id, en hiermee basies Heinroth se indeling gedupliseer. Hulle het albei 

die stryd tussen die menslike gewete en sy selfsugtige dryfkragte en 

impulse beskryf – hulle oplossings het egter verskil. Freud het gesê dat 
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aangesien die ego (wil) ‘n onbewustelike slaaf van die id (basiese 

dryfkragte) is,  lê die oplossing daarin om hierdie feit te aanvaar en ‘n 

pragmatiese lewe te leef - in hierdie proses leef jy eintlik maar jou 

gewete dood anders sal skuldgevoelens lei tot geestessiektes.  

Hierteenoor was Heinroth van mening dat die ego ‘n slaaf van die 

vlees/id is (Rom 7) maar dat oorwinning behaal kan word deur die krag 

van die Heilige Gees in die lewe van die wedergebore mens (Rom 8). 

“Since his discoveries preceded Freud’s by a hundred years, 

Heinroth could be considered the father of psychiatry as well as 

the father of Christian psychiatry.  But because most modern 

psychiatrists consider Heinroth’s solutions (faith in Christ and 

yielding to the Spirit) ridiculous, Freud is considered the father of 

psychiatry, (Meier, P. et al, Introduction to Psychology and 

Counseling, p.36). 

 

• Reaksie op die fragmentering van die individu 
Die feit dat die mens meer gefragmenteerd geraak het tussen verskillende 

wetenskaplike dissiplines het aanleiding gegee tot groeiende 

ontevredenheid. 

- Die medikus het meer geïnteresseerd geraak in die fisiese aspekte. 

- Die sielkundige het meer geïnteresseerd geraak in die sielkundige 

aspekte van die mens. 

- Die maatskaplike werker meer in die materiële aspekte. 

- Die geestelike begeleier meer in die geestelike aspekte. 

Teenoor so ‘n benadering is daar mettertyd egter gepleit vir meer klem op 

die feit dat elkeen van hierdie helpers eintlik te doen het met die mens as ‘n 

geheel, alhoewel elkeen vanuit ‘n spesifieke hoek en vertrekpunt werk. Talle 

pleidooie is gemaak ten gunste van ‘n benadering waar die medikus 

byvoorbeeld nie ‘n diagnose sou maak voordat hy/sy eers ‘n omvattende 

analise gemaak het van die pasiënt se totale geskiedenis nie.  Dit hou 

verband met die feit dat daar ’n ál groter konsensus ontstaan het betreffende 

die feit dat in talle gevalle siekte eintlik te doen het met verskillende faktore 

wat verband hou met jou menslikheid, jou geskiedenis sowel as jou 

verhoudings met ander mense. Om hierdie rede is die fokus binne die 
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mediese wetenskap dus veronderstel om nie soseer te wees op siektes as 

sodanig nie maar eerder op siek mense.  Baie meer aandag moet gevolglik 

gegee word aan die emosies en gevoelens van mense. 

In hierdie verband kan daar ook verwys word na die toenemende fokus die 

afgelope aantal jare op die sogenaamde psigosomatiese siektes. Die 

uitgangspunt hier is dat daar ‘n verband is tussen fisiese simptome 

enersyds, en andersyds psigiese- en emosionele oorsake - ook die feit dat 

liggaam en gees ‘n onlosmaaklike eenheid vorm. Dit wat gebeur op die 

psigiese-, emosionele- en geestelike areas van die mens se lewe, oefen 

dikwels ‘n invloed uit op die fisiese terrein. Die teenoorgestelde is egter ook 

waar, naamlik dat fisiese probleme weer ‘n direkte invloed op die gees en 

die gemoed kan hê. Wanneer jy fisies afgemat is dan is dit baie moeilik om 

opgewek en positief te wees – dieselfde geld ook wanneer jy ‘n ernstige 

emosionele skok beleef het, dat dit  jou  uiteindelik ook fisies kan afgetakel. 

Soos reeds genoem, is siekte in die verlede dikwels maar net beskou as iets 

soos ‘n tegniese versteuring binne die wonderlike meganisme van die 

menslike liggaam. Aanvanklik soek jy dan nou maar na ‘n oplossing op jou 

eie, en sou jy nie slaag nie, dan raadpleeg jy die persoon met die spesialis 

kennis en hy/sy herstel die skade en kry alles weer in werkende toestand. 

Selfs met betrekking tot God se helende ingryping is mense dikwels geneig 

om op dieselfde wyse te dink. Die Bybel praat egter soveel anders oor 

genesing aangesien die klem nie op ‘n tegniese- of wetenskaplike 

benadering is nie maar veel meer gefokus is op heelheid en integrasie. Dit is 

gefokus op die mens in sy totaliteit sowel as al sy verhoudinge – uiteindelik 

ook sy verhouding met God. Daarom is ’n ‘holistiese benadering’ sekerlik die 

beste oplossing, ‘n benadering waar klem geplaas word op elke aspek van 

die persoon. Dit hou verband met die betrokke individu se geskiedenis, 

verhoudinge sowel as elke aspek wat sy/haar daaglikse lewe raak.  Daar is 

dus ‘n baie noue verband tussen liggaam en gees en hierdie benadering is 

dan ook ‘n Bybelse benadering. 

 
• Konklusie 

Liggaam en gees kan nie geskei word nie. God het die menslike sisteem so 

geskep dat die gedagtes en oortuiginge wat in ons denke geaktiveer word, 
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kontak maak met ons fisiese liggaam. Hierdie is nie ‘n nuwe gedagte nie. In 

sy boek, The healing power of a Christian mind, verwys William Backus in 

hierdie verband na voorbeelde soos die volgende: 

o Plato en Sokrates, wat ongeveer 500jr v.C. geleef het, het reeds hierdie 

denke/liggaam verbintenis waargeneem en gewys op die belangrikheid 

hiervan met betrekking tot siekte. 

o Hippocrates, die vader van medisyne, het gesê dat hy eerder sou 

verkies om te weet watter tipe persoon ‘n siekte onderlede het, as 

watter soort siekte die persoon het. 

o Galen, ‘n belangrike Griekse medikus wat ongeveer 140 n.C. geleef het, 

het byvoorbeeld geskryf oor die verhouding tussen depressie en 

borskanker wat hy waargeneem het. 

o Sir William Osler, ‘n briljante medikus en ook mediese geskiedskrywer, 

het gesê dat die uiteindelike verloop van tuberkulose baie meer te doen 

het met dit wat in die binneste van die pasiënt aan die gang is as wat dit 

noodwendig te doen het met die toestand van die pasiënt se longe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




