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Verslag van de thema bijeenkomst van de Commissie Pastoraat in 

Zorginstellingen (CPZ). 8 oktober 2014. 

 

De heer de Goede opent de bijeenkomst met een korte inleiding over het werk van de CPZ en 

het thema van deze avond. De CPZ bestaat dit jaar 35 jaar. De geestelijke verzorging (GV) 

ondergaat ook veranderingen: van heilig huisje naar kostenpost?! Zo’n 40 jaar geleden is de 

GV in zorginstellingen opgezet vanuit de eigen geloofsovertuiging. Daarna kwamen er fusies 

van instellingen en een betere bedrijfsvoering. De patiënten/cliënten zijn veel mondiger 

geworden. Er zijn veel meer kortere opnames en ook veranderingen in de 

geloofsgemeenschappen. Het aantal geestelijken/predikanten is enorm teruggelopen. De GV 

is een integraal onderdeel van de totale verzorging. Zij zal zich richten op wat willen de 

mensen. De één wil stilte, de ander juist aandacht. Daarna schetst hij de situaties in de drie 

instellingen, te weten het Reinier de Graafgasthuis, de P.van Foreest en de Bieslandhof. 

Hierna geeft hij het woord aan de heer S. Körver die zal spreken over: Kansen voor de 

geestelijk verzorger in nieuwe omstandigheden, van vertegenwoordiger naar werknemer. Wat 

kan de geestelijk verzorger toevoegen aan de begeleiding en ondersteuning van mensen met 

een psychiatrische aandoening, ernstig zieke patiënten en van ouderen die hun autonomie en 

hun gezondheid verliezen.  

Hij begint met een kort overzicht van zijn loopbaan. Hij werkt nu bij de theologische faculteit 

in Tilburg en is in 2013 gepromoveerd op het onderwerp: In hoeverre speelt spiritualiteit bij 

longkankerpatiënten. 

Het boek: In het oog in het hart is met diverse collega’s geschreven. De GV is meer introvert 

gericht, maar moet ook met de instelling waar men werkt, rekening houden. 

Wat doen de geest. verzorgers of deden zij anders? Zij hoorden de vraag, zij wilden 

samenwerken en hadden een doel voor ogen. 

De vraag is nu: wat werkt voor wie, wanneer , waarbij en op welke manier. Dus wat is de 

vraag: professionalisering. 

Samenwerking: men zal moeten organiseren: het bewust vaststellen en uitvoeren van 

werkzaamheden om een doel te realiseren. Taakverdeling, samenwerking en coördinatie zijn 

nodig.  

Wat is het verschil tussen een missionaire en professionele cultuur? 

Missionair: vrijwilligersorganisaties en kerken; organiseren via ideaal, overtuiging, ideologie 

en professionaliteit wordt niet gewaardeerd. 

Professioneel: zorginstellingen, organiseren via opleidingen, professionaliteit stuit op 

bureaucratische eisen.  

Wat betekent dit voor de geestelijke verzorging? Gelijkwaardigheid opeisen, verantwoording 

afleggen ook inhoudelijk, denken en handelen vanuit de doelen van het ziekenhuis en van de 

eigen deskundigheid tegelijkertijd, strategisch opereren, verschillende functies: begeleider, 

behandelaar, docent, coach, streven naar procesintegratie. 

Samenwerken is positionering. 
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Doel: Wat betekent religie, spiritualiteit of levensbeschouwing bij behandeling en verzorging 

van (ernstig) zieke patiënten? Men zal zich moeten bezighouden met de patiënt en het 

systeem, overleg en beleid rondom patiënt; de afdeling en met het beleid van de instelling in 

context van samenleving. 

Wat niet meer werkt: beroep op vrijplaats, vertegenwoordiger van kerk, beroep op ambt om 

zich niet te hoeven verantwoorden, er zijn of medemens zijn, starten vanuit een norm, wij zijn 

de hoeders van de humaniteit, of wij bieden echte zorg. 

Wat kan de GV doen? Verkennen van de tijdlijn: o.a. veranderingen, overgangen, richting van 

het leven, hoop vs wanhoop. Verkennen van de ruimtelijn: o.a. verband in/van het leven, 

liefde vs angst. Verkennen van de transcendentielijn: verhouding tussen autonomie en 

afhankelijkheid, grond van het bestaan, geloof vs ongeloof. 

Overleg met andere disciplines, rapporteren, registreren. 

Samenwerken van een dubbel doel: van de organisatie en van het eigen beroep. 

De doelen komen bij elkaar in het begrip Existentie: herwaardering en zingeving – in tijd en 

ruimte, verbondenheid met een hogere werkelijkheid, verwondering: kortom heldere doelen is 

profilering. 

 

Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen.  

Waarom was het onderzoek alleen gericht op long kankerpatiënten en niet in brede zin? Men 

dacht dat bij zo’n diagnose geloof een grotere rol gaat spelen, maar dat bleek dus van niet. 

Ook als je niet gelooft gaat de diagnose geen geloof geven. 

 

Er wordt opgemerkt dat bij pati nten met een hersentumor het van belang is dat het 

levensverhaal rustig geventileerd wordt. Pas daarna kan men de balans trachten te vinden. 

 

Hoe kan je in verzorgingshuizen zorgen voor GV? Dat kan niet voor iedereen gerealiseerd 

worden. Men zal in kleine groepen het plan moeten realiseren. 

 

Een heleboel mensen willen niet weten dat ze gelovig zijn. De GV komt daar pas later achter, 

zij lijden in stilte. Mensen komen uit een cultuur waarover deze problemen niet gesproken 

werd. De profilering van de GV is heel belangrijk. 

 

Wat betreft de bezuinigingen: GV inkopen is geen oplossing. Men zal buiten het eigen kader 

moeten denken en ook andere disciplines moeten scholen. Men zal de artsen de doelstelling 

van de GV moeten uitleggen, zodat zij daarnaar kunnen verwijzen. 

De GV staat onder druk, men moet komen tot een nieuw plan. 

 

De vraag komt of er een database kan komen van initiatieven die al genomen zijn door de GV 

in het hele land. Binnen de VGVZ bestaat een cie. wetenschap die dit wil gaan organiseren. 

 

De heer de Goede dankt de heer Körver voor zijn voordracht en dankt een ieder voor zijn/haar 

aanwezigheid een wenst allen een goede thuiskomst. 


