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HOOFSTUK 4 
DIE NOUE VERBAND TUSSEN LIGGAAM, GEES EN EMOSIES 

 
 
In hierdie hoofstuk val die klem op die noue interaksie tussen liggaam, gees 

en emosies en die feit dat daar so dikwels liggaamlike en/of emosionele 

probleme na vore tree as uitvloeisel van onverwerkte trauma. 

 

• Die immuniteitstelsel 
In sy boek, The healing power of a Christian mind, het William Backus 

(1998) ‘n baie interessante bespreking van hierdie tema. Hy sê dat tot ‘n 

aantal jare gelede het mediese bioloë daarop aangedring dat daar geen 

verbintenis is tussen die brein en die denke enersyds, en die beheer van 

die immuniteitstelsel van die liggaam andersyds nie. Die immuniteitstelsel 

was veronderstel om vir homself te ‘dink’, terwyl die kommunikasie daarvan 

‘n geslote netwerk was en die stelsel slegs gekommunikeer het met 

komponente binne sigself. 

Onlangse navorsing het egter hierdie teorie omvêrgewerp en die weg 

gebaan vir ‘n nuwe dissipline waarvan die naam klem lê op die krag van die 

denke in verhouding tot die immuniteitstelsel: psigo-neuro-immunologie. 

Backus maak in hierdie verband melding van die onlangse ontdekking van 

senuwees wat selle in die immuniteitstelsel direk verbind aan die 

hipotalamus, wat weer direk koppel met die brein. Witbloedselle van die 

immuniteitstelsel ontvang boodskappe vanaf dieselfde senuweedraers wat 

kommunikasie vervoer tussen senuweeselle in die brein en die res van die 

senuweestelsel – daar is dus ‘n direkte koppeling tussen die brein en die 

immuniteitstelsel. Backus kom dan ook tot die gevolgtrekking dat daar geen 

twyfel is dat immuniteitstelsel onder die direkte kontrole van die brein staan 

nie. 

Beteken dit dat jou brein jou siek of gesond kan maak?  Die antwoord is ja, 

indien jy in ag neem dat infeksie en kanker kan ontstaan as gevolg van ‘n 

onderdrukking van die immuniteitstelsel. Omdat dit die geval is, moet ‘n 

mens onthou dat daardie dinge wat jou denke belas en ontstel, ‘n invloed 

op jou brein sal hê. Verder is dit so dat dit waarmee jou brein besig is – 
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veral dit wat oor ‘n lang termyn strek – uiteindelik intense gevolge sal hê 

betreffende die immuniteitstelsel, negatief of positief. Dit is dan ook die 

rede waarom daar in die opleiding van medici al meer gefokus word op ’n 

nuwe genesingsmodel waarbinne die rol van die denke en die brein baie 

prominent geword het. 

Volgens ‘n berig in The Monitor Psychology van 11 Jan 2003 word die 

mediese skool by die Universiteit van Kalifornië beskou as een van die 

voorste mediese opleiding sentra in die VSA. Gedurende 2003 het hulle 

reeds begin met ‘n hersiene kurrikulum in die opleiding van mediese 

studente wat onder andere psigo-sosiale data inkorporeer in die opleiding 

dwarsdeur die hele program. Hierdie benadering is op daardie stadium 

beskou as die model vir Amerikaanse mediese opleiding in die toekoms. 

Dit is ’n benadering waarbinne daar in ‘n al groter mate kennis geneem is 

van bydraes deur die gedrags- en sosiale wetenskappe. Ray Kington van 

die Nasionale Instituut vir Gesondheid in die VSA, het in hierdie verband 

die volgende opmerking gemaak: 

"We know that at least half of all deaths in the United States 

have behavioral and social factors as significant causes... if we 

expect physicians to do their best in providing medical care, they 

have to understand the role these factors play in disease and 

health."  

Die sielkundige, Elissa Epel, wat ‘n lid was van hierdie universiteit se 

kurrikulum komitee, het rondom hierdie kwessie gesê, “The school wants to 

foster a focus of preventing disease, not just curing disease.” 

 

Ons kan sê dat die liggaam in ‘n sekere sin die uiterlike manifestasie is van 

die gees en die denke. Die immuniteitstelsel bestaan uit die volgende 

komplekse netwerk: 

 Gees 

 Denke 

 Brein  

 Senuwee-stelsel 

 Endokriene-stelsel  
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Al hierdie faktore tesame bepaal ‘n persoon se vatbaarheid ten opsigte van 

siekte en teen hierdie agtergrond gaan Backus selfs so ver as om te sê dat 

daar eintlik nie so iets bestaan soos ‘n ‘suiwer fisiese probleem’ nie. 

In sy boek in hfst 11 beklemtoon Backus die Bybel se boodskap van ‘n 

nuutgemaakte denke. Hy haal Rom 12:1-2 aan, “… Laat God julle verander 

deur julle denke te vernuwe…” Volgens hom kan die innerlike mens 

‘geïmmuniseer’ word deur ontslae te raak van gedagtes en houdings 

waardeur die gees afgedruk word. In hierdie verband gee hy dan ‘n aantal 

praktiese oefeninge. Volgens hom gaan dit dan nie bloot om positiewe 

denke nie maar eerder om ‘n konfrontasie tussen die waarheid en 

verkeerde denkpatrone en wanpersepsies. Die waarheid waaroor dit hier 

gaan, is die waarheid omtrent God en ook die wyse waarop Hy die mens 

se liggaam geskep het met die vermoë om weer te kan herstel. 

Wanneer die denke egter verhoed word om uitdrukking te gee aan 

ontsteltenis dan draai dit in desperaatheid tot die liggaam. Dit kan dan 

vergelyk word met water wat in ’n dam invloei en hierdie dam bereik 

uiteindelik volle kapasiteit en dan is daar net een rigting vir die water en dit 

is oor die wal. Die persoon se denke en gees en emosies kan die impak nie 

verder meer hanteer nie en dan manifesteer die gevolge as simptome in 

die liggaam. 

’n Persoon se bloedtelling kan ’n belangrike rigtingwyser wees met 

betrekking tot stres en immuniteit. Hierdeur kan eerstens die kwaliteit van 

die immuniteitstelsel vasgestel word, en tweedens die invloed van sekere 

psigo-sosiale faktore. Die  B-selle  en die T-limfosiete is onder andere baie 

belangrike komponente van die immuniteitstelsel. 

Wat gebeur na trauma? 

 Die sogenaamde streshormone word uitgeskei deur die byniere en 

verskyn in die bloed ‘n paar minute nadat die organisme blootgestel 

was aan ‘n stressor. 

 Streshormone ondermyn egter die werking van die T-limfosiete en 

gevolglik verswak dit die immuniteitstelsel. 

In Spr 17:22 word gemeld, ‘n Vrolike hart bevorder die genesing, maar ‘n 
verslae gees laat die gebeente uitdroog.”  In hierdie verband wys die 

pastorale sielkundige, prof. Fanie du Toit (1989:121) op die interessante 
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feit dat beenmurg die hoofsaaklike bron van B-selle is. In die lig hiervan is 

daar volgens hom klaarblyklik iets meer agter die uitspraak van Spr 17:22. 

Die uitdrukking “…laat die gebeente opdroog,” beteken om uitgeput te raak 

of ‘n stadige dood te sterf, met ander woorde, ‘n verslae gees kan ‘n 

negatiewe invloed op die beenmurg hê, wat dan nie B-selle produseer nie, 

en wat dan lei tot uitputting of ‘n stadige dood. 

Hierdie vertolking van ’n vrolike hart word ook deur ander studies 

ondersteun. So het Dillon byvoorbeeld in 1985 ontdek dat immunoglobulien 

A wat immuniteit bevorder, beduidend hoër was by persone nadat hulle na 

‘n komedie op video gekyk het as wat die geval voor die tyd was. Dan is 

daar ook die voorbeeld van Norman Cousins wat in detail in sy boek, 

Anatomy of an Illness, beskryf hoe hy ‘n verlammende siekte afgeweer het 

deur grootliks te fokus op dinge soos opgewektheid, vrolikheid, deur  

gereeld te lag en na talle humoristiese films te kyk. 

Shape Magazine het in 2002 berig van ’n bevinding deur ‘n groep 

Amerikaanse kardioloë dat persone met hartkwale 40% minder geneig is 

om te lag in ‘n verskeidenheid  van situasies, vergeleke met persone van 

dieselfde ouderdom sonder hartkwale. 

Die denke is ‘n sterk mag en God kan dit vir Sy goeie oogmerke gebruik. 

Today’s English Version se weergawe van Spr 18:14 lui soos volg: “Your 

will to live can sustain you when you are sick, but if you lose it, your last 

hope is gone.”  Die innerlike keuses wat mense tydens en ook na krisisse 

en trauma maak, kan deurslaggewend wees met betrekking tot hul 

toekoms. McMillen en Stern (2000) meld in hierdie verband in hul boek, 

None of these diseases, die geval vroeër jare van ’n mediese professor by 

die John Hopkins Universiteit wat geweier om operasies uit te voer tensy 

dat sy pasiënte voor die operasie ten volle positief was met betrekking tot 

die moontlike uitkoms van die operasie. 

 
• Interaksie tussen liggaam en gees 

Dr Paul Brand, ‘n mediese dokter, wat ’n hele aantal boeke en artikels 

geskryf het rondom die tema van genesing, lê besondere klem op die 

interaksie tussen liggaam, gees en emosies. Hy sê dat gedurende sy jare 

as medikus hy dikwels waargeneem het hoedat genesing eers begin het in 
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die denke en gees van ‘n persoon en vandaar dan die liggaam se eie 

genesingsprosesse geaktiveer het. Hy kom dan tot die  gevolgtrekking dat 

die mens se denke ‘n dinamiese krag in die hande van God is (vgl. 

Christianity Today, Nov 1983). 

Die bekende eertydse psigiater Rollo May het ook ‘n paar interessante 

opmerkings in hierdie verband gemaak in sy boek The Meaning of Anxiety, 

(1950:225). Hy sê byvoorbeeld dat in die mate wat ‘n persoon in staat is 

om angs bewustelik te kan hanteer, in daardie mate sal daar nie 

liggaamlike simptome na vore kom nie. Wanneer die angs wat gekoppel is 

aan konflik of trauma egter onhanteerbaar en emosioneel oorweldigend 

raak, dan is fisiese simptome geneig om al meer na vore te tree terwyl die 

bewustelike angs dan al meer op die agtergrond tree. Die simptome is dus 

maar ‘n manier waarop die liggaam die konfliksituasie hanteer sonder om 

werklik die probleem op te los – daar het slegs ‘n klemverskuiwing 

plaasgevind. Die teenoorgestelde is dan egter ook dikwels waar, naamlik 

dat wanneer die emosionele- of psigiese wortel van die probleem hanteer 

is, dan klaar die gepaardgaande fisiese simptome heel dikwels spontaan 

op. 

 

• Voorbeelde van siektes wat gestimuleer kan word deur onderdrukte 
trauma 
 
o Koronêre hartprobleme 

In sy boek, The Broken Heart, gee dr James Lynch, ‘n mediese dokter 

en navorser, ‘n beskrywing van die effek van emosionele probleme en 

stres op ‘n persoon se liggaam. Hy verwys byvoorbeeld na 24 uit 25 

opeenvolgende gevalle van hartversaking waar die aanleidende oorsaak 

telkens hewige emosionele ontsteltenis was. Uit onderhoude met hierdie 

pasiënte stel hy dan ’n lys van moontlike oorsake saam waaruit blyk dat 

dit telkens gegaan het om een of ander vorm van verlies van menslike 

liefde of sekuriteit, soos byvoorbeeld die volgende: 

 Familie wat weier om na ’n moeder om te sien. 

 Skielike dood van ‘n seun. 
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 Verwerping deur haar seun sowel as die eienaar van die grond 

waarop sy woon; haar ander seun was in ‘n ernstige ongeluk. 

 Siekte van moeder; argument met eggenote. 

 Verwerping deur eggenote. 

 Skielike dood van eggenoot. 

 Eggenoot se dood; verwerping deur familie. 

 Huwelik van dogter; eggenote se been geamputeer. 

 Verwerping deur broer en skoonsuster. 

 Verwerping deur werkgewer. 

 Uit huis gesit waarin sy vir 18 jaar gewoon het. 

 

McMillen en Stern (2000:101) meld dat stres en emosionele ontsteltenis  

by geleentheid aanleiding kan gee tot 'n pyn op die hart: 

"During World War I men with such a condition were great 

liabilities in the army, and the condition was named ‘soldier's 

heart'.  When World War II came along, special efforts were 

made to weed out such men. In fact, ten times as many men 

were rejected for this emotional type of heart pain as for all other 

heart diseases.  Physicians also saw many civilians suffering 

from ‘soldier's heart' during the war.  After every bombing of 

English cities, tens of thousands were unable to go to work 

because of chest pains."  

 

In sy bekende werk oor Christelike berading, Christian counseling 

(1993:333) beklemtoon Gary Collins die feit dat daar dikwels ook ‘n 

positiewe kant aan siekte is en in hierdie verband gee hy die volgende 

bespreking met betrekking tot hartprobleme: 

“Many reactions, such as guilt or anger, can complicate the 

sickness and cause the physical illness to get worse. This leads 

to more guilt or anger, and a vicious circle develops. It is easy to 

focus on the negative effects of an illness but fail to see the 

more positive benefits. One study of 345 male heart-attack 

victims showed that when men grumbled about their illnesses 

and blamed others (citing problems with the family, for example, 
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or stress at work), there was a much greater likelihood of morbid 

thinking and another heart attack. Things were much different in 

men who could see some benefits in their heart attacks. These 

people often changed their life values and religious views, 

worked to improve interpersonal relationships, made an effort to 

reduce stress, and took better care of their bodies. As a result 

there were fewer reinfarctions and lower morbidity. The effects 

of an illness, therefore, need not always be negative.” 

 

o Kanker 
Jacob en Charles (1980:15) het oor 'n periode van twee jaar ‘n studie 

gemaak van 25 kinders met kanker en hulle wys op ’n aantal opvallende 

verskille met kinders uit ’n kontrolegroep. Van die kankergroep het 72% 

in die twee jaar voor die siekte van woonplek verwissel teenoor 24% van 

die kontrolegroep. Om van woonplek en omgewing te verwissel saam 

met hul ouers kan sterk gevoelens van angs en depressie by ‘n jong kind 

veroorsaak (hierdie is dan ook ‘n belangrike aspek om in gedagte te hou 

met betrekking tot depressie by kinders oor die algemeen, naamlik die 

aantal kere wat hulle saam met hul ouers moes verhuis). 

Hierdie twee mediese navorsers meld spesifiek die geval van ’n 

tweejarige seun wat saam met sy moeder en grootouers (aan 

moederskant) in dieselfde huis gewoon het nadat sy pa hulle verlaat het. 

'n Jaar later het die moeder haar verhouding met 'n vriend verbreek en 

baie depressief geraak. Kort daarna het sy op die ingewing van die 

oomblik besluit om na Las Vegas te verhuis - dit het sy dan ook binne 'n 

kort bestek van tyd gedoen en die seun met haar saam geneem, weg 

van sy grootouers en die bekende omgewing af. By die nuwe woonplek 

het die kind baie bedruk en ongelukkig voorgekom, hy het getreur en 

dikwels gehuil en in niks belang gestel nie. Die moeder was mettertyd 

self baie ongelukkig met haar besluit en het selfs meer depressief as 

vroeër geraak.  Na ongeveer vyf maande in die nuwe omgewing het sy 

besluit om terug te gaan. Kort voordat sy finale reëlings kon tref, het die 

seun egter siek geword en is leukemie gediagnoseer. Hierdie twee 

navorsers konkludeer dan dat die emosionele trauma waardeur hierdie 
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jong seun gegaan het ’n groot rol kon speel met betrekking tot die 

aktivering van hierdie siekte in sy liggaam. 

Dit sluit ook aan by die navorsing van twee ander vroeëre mediese 

navorsers, Greene en Miller (1958) ten opsigte van leukemie by kinders 

en volwassenes. Hulle het onder andere gevind dat skeiding, tesame 

met depressie, gevoelens van hartseer, hopeloosheid en baie trane ‘n 

uiters belangrike rol speel met betrekking tot hierdie siekte. ’n Verdere 

bevinding betreffende kinders met leukemie was dat die probleem 

gewoonlik sy piek bereik tussen die ouderdom van 2 - 5 jaar. Dit is die 

fase wanneer die volgende boetie of sussie gewoonlik opdaag. Dit is ook 

die fase waartydens die kind stelselmatig begin met emosionele en 

geestelike voorbereiding op ‘n skoolloopbaan. Binne talle huishoudings 

impliseer dit heelwat aanpassings en kan dit gepaard gaan met 

onderliggende spanning, vrese en onsekerhede. 

In die Finesse tydskrif van Maart 2003, het Liza Stroebel van George ’n 

briefie geskryf wat geplaas is in die briewekolom waarin sy sê dat die 

waarde van emosionele genesing nie onderskat moet word nie: 

“Tydens ons wittebrood is my man met kanker aan sy blaas 

gediagnoseer. Die gewas, sy blaas en prostaat moes dadelik 

verwyder word. Om voor te berei op die operasie het Mike 

geestelike berading ontvang waartydens hy negatiewe 

gebeurtenisse in sy lewe moes aanspreek en bely. Hy moes 

persone in sy verlede vergewe, vryspreek en seën en ook die 

Vader vra om hom te vergewe waar hy persone regstreeks of 

onregstreeks benadeel het. Geleidelik is die kanker wat in sy siel 

gegroei het, uitgewis. Na die berading het ons ‘n tweede biopsie 

laat doen en uitgevind dat hy terselfdertyd van die kanker in sy 

liggaam genees is.” 

’n Mens sou uiteraard nie uit ’n getuienis soos hierdie die gevolgtrekking 

kan maak dat elkeen wat kanker onderlede het, net vinnig ’n paar mense 

moet vergewe en dan sal daar genesing wees nie. Wat egter wel 

belangrik is, is die feit dat dit die moeite werd is om in elk geval seker te 

maak dat alle bitterheid en onvergewensgesindheid afgehandel en 

uitgesorteer is aangesien dit alreeds sal lei tot ’n groot stuk innerlike 
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vryheid. Indien fisiese genesing die moontlike uitvloeisel daarvan is, dan 

is dit ’n bonus waarvoor ’n mens die Here maar net kan dank. Die groot 

stuk innerlike vryheid wat in elk geval die gevolg sal wees, maak dit 

egter by voorbaat ’n oefening wat die moeite werd is. 

 

o Maagsere en dikdermontsteking 

Wat navorsing op hierdie terrein betref, was Lindeman ‘n pionier, veral 

tydens die begeleiding van familielede van slagoffers van die groot 

brand wat die stad Boston in die VSA getref het in 1944. Lindeman het 

die volgende belangrike stelling gemaak: 

"Psychiatric treatment for ulcerative colitis centers around the 

problem of helping the patient to achieve the readjustment 

necessitated by the loss of the love object, and of enabling him to 

find a new set of close relationships" (1979:21). 

'n Onsuksesvolle poging om smart te verwerk ná so 'n emosionele 

verlies (soos om byvoorbeeld iemand aan die dood af te staan) kan 

volgens Lindemann as 'n bydraende faktor dien ten opsigte van die 

aktivering van dikdermontsteking. 

Die psigiater Rollo May (1950:72) na wie reeds verwys is, maak melding 

van ’n reeks  onderhoude wat hy gevoer het met 13 pasiënte met 'n 

maagseer. Hy het probeer vasstel of daar enige verband is tussen, 

enersyds emosionele veranderinge by ’n spesifieke persoon en 

andersyds die vorming van ‘n maagseer by hierdie persoon. Tydens die 

onderhoude is enige fisiologiese veranderinge gemonitor en daar is 

waargeneem dat wanneer onderwerpe in die gesprek aangeroer is wat 

konflik en angs geïmpliseer het, daar telkens 'n versnelling van die 

volgende aktiwiteite in die persoon se maag waargeneem is:    

 Verhoogde afskeiding van suur 

 Verhoogde peristaltiese beweging (dermbeweging) 

 Oormatige afskeiding van bloed 

May toon dan ook aan dat hierdie drie aktiwiteite al drie dui op faktore 

wat normaalweg bydra tot die vorming van ‘n maagseer. Wanneer daar 

gedurende die onderhoude egter gerusstellings oorgedra is asook 'n 

mate van begeleiding van die pasiënt se angs, dan is daar gevind dat 
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die maag aktiwiteite onmiddellik begin normaliseer het en die simptome 

afgeplat het. 

Volgens May kom maagsere tien keer meer voor by mans as vroue en 

hy skryf dit toe aan die tendens dat oor die algemeen van mans verwag 

word om hul afhanklike behoeftes te onderdruk onder 'n fasade van krag 

en onafhanklikheid. Vroue daarenteen, word toegelaat om uiting te gee 

aan hul gevoelens van hulpeloosheid, soos byvoorbeeld deur te huil. 

Die twee psigiaters Minirth en Byrd (1994:28) gee die volgende 

interessante bespreking waarin die ontwikkeling van ‘n maagseer as 

voorbeeld gebruik word. Hulle toon aan hoedat by geleentheid fisiese-, 

emosionele- en geestelike faktore kan bydra tot die probleem: 

“The Christian counselor knows that the physical, psychological, 

and spiritual aspects of man are all intricately related, and that 

when one aspect is affected, the other two are also. For example, 

an ulcer may start on a physical level. Some individuals have a 

defect in their stomach lining and are thus predisposed to ulcers. 

Then perhaps because of factors in an individual's upbringing laid 

down early in life, he or she may be prone to be a very serious 

person, plagued by fears and worry, which worsens the ulcer. 

Finally, some spiritual crisis occurs that relates to an area of 

chosen sin or possibly  an  issue of deep doubt that drives a wedge 

between the individual and his relationship with his Creator. The 

result may first surface physically as a bleeding ulcer. Physical, 

psychological, and spiritual factors have now all combined to form 

the presenting problem facing the counselor. In another case, 

perhaps the problem did not start on a physical or psychological 

level, but on a spiritual level. For example, the individual may have 

chosen to sin and commit adultery - his guilt feelings may lead to 

anxiety and then to an ulcer or some other physiologic problem. In 

summary, man is very intricate in his makeup, and usually when 

one aspect of man is affected, so are the others parts.” 
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o Tuberkulose (TB) 
David Kissen (1958) het baie interessante navorsing gedoen betreffende 

die invloed van psigososiale faktore op tuberkulose en hy het veral twee 

aspekte uitgesonder as van besonder belang, te wete:  

 ‘n Groot behoefte aan aandag. 

 Enige lewensituasie wat laasgenoemde behoefte frustreer of sterk 

beklemtoon.  

Sedert die middel van die negentiende eeu was daar ‘n geleidelike 

afname in die voorkoms van TB. Hierdie tendens is egter gestuit 

gedurende die twintigste eeu deur die twee Wêreldoorloë toe daar weer 

’n dramatiese toename was. Oor die algemeen is daar konsensus 

betreffende die feit dat daar gewoonlik ’n hoër voorkoms van TB is in 

lande wat in ‘n staat van oorlog verkeer. Bydraende faktore in hierdie 

verband is die volgende: 

 Gebroke huise en gebroke verhoudings. 

 Liefdesbande wat verbreek word. 

 Vrees vir verliese en ook werklike verliese van geliefdes. 

 Gebroke romanse en gebroke huwelike. 

 Die jong volwassenes van hierdie oorlog was die kinders van die 

vorige oorlog en hulle het in elk geval reeds emosionele skade gely. 

 

o Asma 
Volgens navorsing kan die oorsake van asma binne die volgende drie 

kategorieë verdeel word: 

 Psigiese faktore: 37% van gevalle. 

 Infeksies:  38% van gevalle. 

 Allergieë: 23% van gevalle. 

Stres en intense emosies speel oor die algemeen ’n belangrike rol. 

Sommige persone kry byvoorbeeld 'n asmatiese aanval wanneer die 

bron van asma deur 'n kuns-bron (byvoorbeeld kunsblomme) vervang 

sou word. Navorsing dui daarop dat ongeveer 50% van asmatiese lyers 

'n volledige asmatiese aanval sal ontwikkel indien daar bloot aan hulle 

gesuggereer word dat hulle blootgestel gaan word aan iets soos 
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stuifmeel of enige ander substans wat normaalweg asma by hulle 

aktiveer. 

In eksperimente met asmatiese kinders wat geluister het na 

klankopnames van emosionele gebeurtenisse uit die verlede het dit gelei 

tot ’n toename in geforseerde uitaseming, 'n respons wat geassosieer 

word met asma. Sommige asmatiese kinders het vinnige verligting van 

hul fisiese probleem ervaar sodra hulle van hul ouers verwyderd is - in 

hierdie gevalle was die ouers die klaarblyklike oorsaak van die 

probleem. 

Die bespreking van 'n pasiënt se onaangename herinneringe het in 

sekere gevalle direk aanleiding gegee tot 'n gehyg en 'n gefluit in die 

keel en uiteindelik tot brongiale spasma - konflik wat in die 

onderbewussyn aanwesig is, het in hierdie geval geblyk 'n belangrike rol 

te speel.  

Heel dikwels hou asma ook verband met emosies wat moeilik verbaal 

verwoord kan word. 

 McMillen en Stern (2000) maak melding van 'n pasiënt wat 'n 

asmatiese aanval ontwikkel het elke keer as hy 'n kerkklok hoor lui 

het. Die pasiënt het hom (McMillen) as mediese dokter kom sien vir 

behandeling. Uit navraag blyk toe dat dit verband hou met ’n 

traumatiese gebeure jare gelede toe hy op sy troudag deur sy 

aanstaande bruid in die steek gelaat is. Al die gaste was al by die 

kerk en hyself het voor die preekstoel saam met die leraar op die 

bruid gewag om die gangetjie afgestap te kom. Inplaas daarvan het 

iemand anders gekom en ’n briefie aan hom oorhandig vanaf die 

bruid waarin sy hom meegedeel het dat sy nie kans sien om voort te 

gaan met die troue nie. Op daardie oomblik het die kerkklok gelui. 

Hier was ’n groot stuk onverwerkte trauma wat gevolglik telkens in die 

jare daarna deur die lui van ’n kerkklok heraktiveer is. Dr. McMillen 

het toe saam met hom die trauma deurgewerk (wat nog nooit 

vantevore gedoen was nie), ook saam met hom gebid daaroor, en die 

asma-aanvalle het in geheel opgeklaar sonder enige verdere 

medikasie. 
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o Hoë bloeddruk (essensiële hipertensie) 
Navorsing het aangetoon dat stres ‘n definitiewe invloed op hipertensie 

het. Die wyse waarop die persoon sy/haar emosies hanteer, veral 

woede, speel ’n belangrike rol. Die  ventilering of ontlading van woede 

kan dan ook bloeddruk verlaag. 

 

o Artritis 

McMillen en Stern beskryf die moontlike oorsprong van artritis by kinders 

soos volg:  

"Research has repeatedly shown that the rheumatoid arthritis that 

begins in children is definitely associated with stressful periods in 

these children's lives,” (2000:135). 

In die jaar voorafgaande aan die identifisering van die probleem was 

daar dikwels stresvolle lewenservarings by 'n groot persentasie van 

hierdie kinders wat betrokke was by die navorsing.  Verdere studies het 

aangetoon dat emosionele ontsteltenis 'n moontlike aanleidende 

oorsaak kan wees tot rumatoïde artritis, veral ook by volwassenes.  

 

• Voorbeelde van intense emosies wat ‘n negatiewe invloed op iemand 
se liggaam kan hê 

 
o Skok en afgryse 

Dr James Lynch (1977) verwys na ‘n onderhoud met ‘n 27 jarige vrou 

wat skielik gesterf het tydens ’n onderhoud waarin sy vertel het hoedat 

een van haar broers gepoog het om haar te verkrag. Sy het op ’n sekere 

punt emosioneel geweldig ontsteld geraak terwyl sy beskryf het wat sy 

verduur het en toe net gesê, “Ek wil nou sterf,” en toe het sy inmekaar 

gestort en gesterf. Die onderhoud met haar was gevoer deur ‘n medikus 

by die Los Angeles County General Hospital. Hierdie vrou het hierdie 

hospitaal gereeld besoek vir asmatiese behandeling. 

Lynch verwys ook na verskeie ander verslae waarin melding gemaak 

word van onverklaarbare onverwagse sterftes van asmatiese lyers nadat 

hulle ‘n intense persoonlike verlies ervaar het of pas nadat hulle so ‘n 

verlies aan ‘n medikus beskryf het. 
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o Onvergewensgesindheid, bitterheid, wrok en haat 
Emosies soos hierdie  kan 'n direkte invloed op die betrokke persoon se 

liggaam hê. 

McMillen en Stern stel dit soos volg:  

"Running people down exposes us to a host of diseases of body 

and mind.  Expressing animosity toward others calls forth 

hormones from the pituitary, adrenal, thyroid, and other glands. In 

excess, these hormones can cause diseases in almost any part of 

the body” (2000:116). 

Ware vergifnis impliseer ‘n stuk bevryding – ‘n losmaking van dit wat ons 

in gevangenskap gehou het. Heel dikwels gebeur dit dan ook dat 

persone getuig van fisiese genesing nadat vergifnis uitgespreek is of 

ontvang is. Iets van die betekenis van Jak 5:16 is dan van toepassing:  

“Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle 

gesond kan word.” 

Persone wat worstel om andere te vergewe, kan soms ’n eerste tree gee 

deur bloot gewillig te wees om te bid, “Here, maak my gewillig om 

gewillig gemaak te word.”  

 

o Alleenheid/verwerping 
Ps 102:7-8: “Ek voel so verlate soos ‘n pelikaan in ‘n woestyn, soos ‘n uil 

tussen murasies.  As ek wakker word, voel ek soos ‘n eensame voël op 

‘n huis se dak.” 

Sosiale isolasie kan ‘n groot rol speel ten opsigte van sekere 

psigosomatiese siektes. Navorsing toon aan dat persone wat aan 

huweliksprobleme of egskeiding blootgestel was, se sterftesyfer oor die 

algemeen hoër as dié van die algemene bevolking. 

Een navorsingsprojek in Brittanje het bevind dat wewenaars gedurende 

die ses maande na die afsterwe van hul eggenotes dikwels siek was. 

Hul sterftesyfer was ook 40% hoër as wat normaalweg die geval sou 

wees by persone van hul ouderdom. 

Lynch beskryf die basiese vertrekpunt van sy boek, The Broken Heart, 

soos volg: "Loneliness and isolation can literally `break your heart'". Hy 

is oortuig dat alleenheid en eensaamheid die hoofoorsaak van sterftes in 
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die VSA is. Hy haal statistieke aan wat daarop dui dat diegene wat 

hulself van ander mense onttrek, voortydig te sterwe kom teen ‘n tempo 

van 2-10 keer hoër as in die geval van diegene wat normale sosiale 

interaksie het. Sy navorsing toon vêrder aan dat in verhouding tot 

normale statistieke, dubbel die getal blanke mans onder die ouderdom 

van 70, en wat ‘n vereensaamde lewe voer, sterf aan hartsiektes, 

longkanker en maagkanker. 

 

o Woede en frustrasie 

Spr 27:4: “Iemand wat kwaad is, ontsien niks, sy woede is ‘n onkeerbare 

vloed...” 

Adolph en Bourne het ’n interessante boekie geskryf met die titel, Stop 

making yourself sick (Adolph is ’n mediese dokter). Hierin maak hulle 

onder andere die volgende stelling betreffende woede en frustrasie se 

invloed op die aktivering van ’n maagseer:  

"Flare-ups of ulcerative colitis are often caused and perpetuated 

by anger... ulcers are an even more common by-product of 

anger. When the body is subjected to an agitated state for an 

extended period of time, excess acid pours into the stomach, 

and digestion of live tissue results, (1986:36).” 

Gedurende tye van emosionele stres, soos wanneer ‘n mens baie kwaad 

is, word in die geval van ‘n vrou die uitskeiding van die eierstokke 

byvoorbeeld op verskillende wyses beïnvloed. Haar maandstonde kan 

vertraag word en wanneer dit uiteindelik opdaag,  kan dit dan besonder 

pynlik wees. 

 

o Angs, vrees en bekommernis 

2 Tim 1:7 (Ou Vert): “Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid 

gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.” 

Die psigiater Rollo May sê dat angs en vrees in sekere omstandighede 

katastrofiese gevolge kan hê: 

"A threat to an individual’s existence can be so powerful that the 

individual possesses no way of coping with the threat short of 

giving up his existence, namely dying” (1950:68). 
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McMillen en Stern (2000) meld in hul boek die feit dat tydens die 

belegging van Leningrad gedurende Tweede Wêreldoorlog, dokters te 

kampe gekry het met ‘n massiewe uitbreek van hoë bloeddruk. 

‘n Neuroloog vertel by geleentheid van ‘n pasiënt van haar wat verlam 

geraak het. Hulle kon geen mediese verklaring vir haar toestand vind 

nie. Na verdere ondersoek het geblyk dat sy by meer as een geleentheid 

deur ‘n man verkrag is. Hy was ‘n tyd lank in die tronk maar is toe in ’n 

stadium vrygelaat, en op ’n dag het sy hom toe by haar huis sien 

verbystap en met nuuskierigheid sien rondkyk. Daardie betrokke dag het 

sy verlam geraak (Retief, 2004:156). 

 

o Skuldgevoelens 

Openb 12:10-11: “Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel 

uit gegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het.” 

Adolph en Bourne (1986:29) maak ook melding van 'n pasiënt wat as 

gevolg van oormatige skuldgevoelens uiteindelik 'n toksiese skildklier 

ontwikkel het. Die betrokke persoon is opgelei as 'n chemiese ingenieur. 

Reeds aan die begin van sy studies het hy 'n belofte aan God gemaak 

dat hy sy opleiding sou gebruik om later in 'n Moslem land werk te kry en 

dan terselfdertyd sendingwerk te doen. Kort na voltooiing van sy studies 

het hy egter 'n baie aanloklike werksaanbod in die VSA ontvang wat hy 

gevoel het hy nie van die hand kon wys nie. As gevolg van hierdie 

besluit het hy egter begin worstel met geweldige skuldgevoelens. Hy het 

gevolglik sy optrede opgeweeg teenoor dié van sy vriende in ‘n poging 

om sy skuldgevoelens te probeer rasionaliseer. Sy onderdrukte 

gevoelens het egter oor verskeie maande gelei tot ‘n oormatige 

afskeiding van tiroksien in sy bloedstroom - dit het weer gelei tot 

ekstreme senuagtigheid, oë wat uitbult asook ‘n vinnige pols. Indien 

hierdie proses sou voortduur sou hy uiteindelik ‘n fatale hartsiekte 

ontwikkel volgens Adolph en Bourne. Na geestelike berading het die 

fisiese simptome egter heeltemal afgeplat. 

McMillen en Stern (2000:107) verwys na 'n geval waar 'n pasiënt 'n 

probleem gehad het met  gereelde maagaandoenings en slapeloosheid. 

Dit het vir hierdie betrokke persoon soveel probleme veroorsaak dat hy 
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gevrees het dat hy eersdaags nie meer as broodwinner sy rol sou kon 

vervul nie. Nadat hy 'n volledige beskrywing gegee het van sy 

liggaamlike probleme, het hy egter ook die volgende bygevoeg: 

 "Doctor Mac, I have done some bad things.  Things that would 

put me behind bars."  

En dan voeg MacMillen by:  

"I recognized that we were dealing with something far beyond 

the reach of a tranquilizer.  I told him so and advised him to bow 

his head on my desk, confess, and ask his heavenly Father for 

forgiveness... The next time I saw him, several years had 

passed, and the man had not missed a day of work.  He was 

happy and buoyant.  His trouble had not been caused by 

anything he was eating; it had stemmed from guilt gnawing at his 

conscience.” 

 

o Smart, pyn, verlies, skeiding en trauma 
Spr 15:13: “Blydskap laat ‘n mens se gesig straal; smart maak “n mens 

terneergedruk.” 

Jes 61:3: “God gee eer in plaas van smart, vreugde in plaas van 

droefheid, blydskap in plaas van hartseer.” 

2 Sam 13:1: “Prince Absalom, David’s son, had a beautiful sister, named 

Tamar. And prince Amnon (her half brother) fell desperately in love with 

her. Amnon became so tormented by his love for her that he became ill.” 

Navorsing het duidelik aangetoon dat onverwerkte smart aanleiding kan 

gee tot verskillende vorme van liggaamlike probleme. 

W. A. Greene is ’n mediese navorser wat veral op die terrein van kanker 

gewerk het. Hy toon aan dat kankerpasiënte in talle gevalle afstand 

moes doen van 'n belangrike persoon of objek in die periode voordat die 

eerste tekens van neoplasma waargeneem is. Van sy verdere 

gevolgtrekkings is dat afskeid van ‘n betekenisvolle objek, tesame met 

die gepaardgaande depressie, een van die toestande is wat ‘n 

deurslaggewende invloed het op die ontwikkeling van leukemie by 

kinders – hy maak ook dieselfde konklusie met betrekking tot 

volwassenes (Greene & Miller, 1958). 
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James Lynch (1977) verwys in hierdie verband ook na die belangrike 

bydrae van dr Arthur Schmalle. In ’n ondersoek met ’n beduidende getal 

van volwasse pasiënte met fisiese probleme in die hospitaal het geblyk 

dat ’n groot persentasie van hierdie persone een of beide ouers op ’n 

vroeë stadium in hul lewe verloor het. Uit ‘n groep van 42 pasiënte was 

daar byvoorbeeld 33 wat steeds oormatig vasgevang was met konflikte 

uit die verlede wat nooit opgelos was nie. Nege pasiënte het steeds 

gerou of weer gerou oor ‘n betekenisvolle verlies wat plaasgevind het 

tussen 3 en 32 jaar voorafgaande aan die identifisering van die huidige 

simptome. 

 

o Emosionele stres 
Konserwatiewe berekeninge dui daarop dat stres ‘n hoof-bydraende 

faktor is tot 75% of meer van alle siektes. Wat velaandoeninge betref, 

kom Sheridan en Radmacher (1992:308) in hul navorsing tot die 

volgende interessante gevolgtrekking:  

"In general, a degree of relief from emotional distress and a 

degree of relief from skin symptoms went hand in hand.”  

Wat infeksies betref, maak Greene en Miller (1958:140) die 

volgende gevolgtrekking vanuit hul navorsing: 

  "There is some evidence in children and also in adults that 

infections are prone to develop in settings of fatigue, emotional 

tension, and perhaps particularly, depression with separations.”  

 

• Die Holmes- en Rahe-Skaal 
[Sien Bylaag 2] 

Die belangrike rol wat lewensveranderinge kan speel met betrekking tot 

fisiese en 

 emosionele gesondheid is gaandeweg al sterker beklemtoon in die 

navorsing. Die psigiater, Adolph Meyer, het oorspronklik 'n sogenaamde 

‘lewenskaart’ ontwerp om dit te gebruik as ’n tipe meetinstrument met 

betrekking tot mediese en psigiatriese diagnoses. In die opstel hiervan het 

hy besonder klem gelê op die belangrikheid van gebeure soos byvoorbeeld 
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migrasie, die begin van 'n skoolloopbaan, graduering, werksverandering, 

afdankings, belangrike geboortes, sterftes, ens. 

T.H. Holmes en R.H. Rahe, twee professore in psigiatrie aan die 

Universiteit van Washington, het daarna hierdie ‘lewenskaart’ van Meyer 

gebruik in ’n studie betreffende sekere lewensgebeurtenisse wat volgens 

hulle dikwels 'n bepaalde siekte voorafgaan. Meyer se oorspronklike 

lewenskaart of skaal wat hulle op hierdie wyse verder verfyn en aangepas 

het en vervolgens bekend staan as die Holmes en Rahe skaal, gee 

uiteindelik 'n aanduiding van die hoeveelheid stres by die gemiddelde 

persoon as gevolg van 'n bepaalde gebeurtenis of situasie. Aan die dood 

van ‘n eggenoot is byvoorbeeld ‘n strestelling van 100 punte toegeken – 

hulle het dit beskou as die mees traumatiese ervaring wat die gemiddelde 

persoon kan deurgaan. Sodoende is 'n lys van 43 van die mees algemene 

situasies wat stres kan veroorsaak, saamgestel.  Aan elkeen is 'n punte 

waarde toegeken op 'n skaal van 1 tot 100, wat dan ook verband hou met 

die periode van tyd wat nodig is om weer aan te pas ná die betrokke 

gebeurtenis. 

Op hierdie wyse het hulle tot die gevolgtrekking gekom ná onderhoude met 

’n paar duisend pasiënte in hospitale, dat daar soms ‘n  groep 

gebeurtenisse (cluster of events) is wat siekte voorafgegaan het. Dit het 

veral duidelik geblyk in die twee-jaar periode voor die diagnose van siektes 

soos tuberkulose, hartprobleme, velaandoenings en breuke - al hierdie 

gebeure het een of ander mate van hartseer of stres geïmpliseer. 

Hul bevinding was dat persone wat aan sodanige situasies blootgestel is 

en wat 'n totale telling opbou van tussen 150 en 299 binne een jaar, 'n 50% 

kans het om siek te word - fisies, psigosomaties of emosioneel. Diegene 

met ’n telling bo 300 het ’n 80% kans om siek te word. 

Hulle definieer 'n krisis dan ook as enige saamgroepering van 

lewensgebeurtenisse waarvan die individuele waardes die totaal uitmaak 

van 150+ lewensveranderingseenhede (life change units) binne een jaar. 

Wat verder belangrik is, is die feit dat slegs sekere van die 

gebeure/situasies op die lys as ‘stresvol’ in die konvensionele sin van die 

woord beskryf sou kon word - ander aspekte is op die oog af positief (soos 

byvoorbeeld Kersfees) maar dit bevat die potensiaal van stres (hier is die 
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onderskeid tussen distress en eustress van toepassing soos oorspronklik 

gedefinieer deur Hans Selye – slegte stres en goeie stres – te veel van 

enige een is nie goed nie) 

Verder is dit ook belangrik om te let op die feit dat herhaalde traumas en 

krisisse van dieselfde soort, alhoewel individueel moontlik nie so traumaties 

nie, met die tweede of derde blootstelling die betrokke gebeure se impak al 

hoër op die punteskaal laat opskuif. Voorbeelde wat hier van toepassing 

sou wees, is herhaalde sterfgevalle binne ‘n kort bestek van tyd, of 

herhaalde persoonlike verliese as gevolg van diefstal - selfs die steel van 

iemand se motor kan ‘n ekstreme gevoel van verlies tot gevolg hê vanweë 

die waarde wat geplaas word op ‘n motor binne die huidige samelewing. 

Met betrekking tot liggaamlike probleme toon Holmes en Rahe byvoorbeeld 

aan hoedat die ontwikkeling van hartspierontsteking heel dikwels vooraf 

gegaan is deur ‘n dramatiese verhoging van lewensveranderlike gebeure 

drie tot ses maande vantevore - hoe groter die lewensveranderinge was, 

hoe korter die tydperk daarna vir die siekte om te manifesteer. Uit ‘n groep 

van 286 pasiënte wat ‘n hartaanval oorleef het, was daar 25 wat geen 

huweliksmaat of familielid gehad het van wie inligting verkry kon word nie. 

 

Sedert Holmes en Rahe se navorsing het daar sedertdien ‘n groot aantal 

soortgelyke studies verskyn. Deurgaans was daar een konklusie, naamlik 

dat aspekte wat bydra tot emosionele-, fisiese- en psigosomatiese 

probleme, die volgende is: 

   Die ongewenste. 

   Die onvoorspelbare. 

   Die onkontroleerbare. 

   Die omvang van die gebeure. 

   Die verskeidenheid van gebeure binne ‘n sekere tydsfase (time 

clustering). 

Die stresskaal van Holmes en Rahe kan baie handig wees in pastorale 

krisisberading en veral ook met betrekking tot ’n aspek soos uitbranding. 

 

 

 




