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60 Jaar HGV-Zorg

Beste humanistisch geestelijk verzorgers, begeleiders,  
raadslieden, vrijgevestigde humanistici,

Het is mij een genoegen en een eer jullie op deze – digitale – manier  
te feliciteren met het 60-jarig bestaan van de humanistisch geestelijke  
begeleiding in Nederlandse zorginstellingen!

De taak zoals jullie die nu uitvoeren heeft een geweldige ontwikkeling 
doorgemaakt de afgelopen 60 jaar. Van zinvol vrijwilligerswerk is het een 
bezielde professie geworden, waaraan een degelijke, academische opleiding 
ten grondslag ligt.

Het leek ons aardig aandacht te besteden aan de twee uiteinden van die 60 jaar: de begintijd en de 
huidige tijd. We hebben ervoor gekozen jullie een “modern” cadeau te geven en met dit cadeau terug 
te kijken naar de begintijd en de pioniers én stil te staan bij de uitdagingen van nu. Op deze USB-
stick dus naast inspirerende teksten van mensen als Jaap van Praag en Cees van der Hulle, interviews 
met een aantal van jullie over projecten die jullie dienstverlening verbreden, verdiepen en aanpassen 
aan deze tijd, en een wens van de huidige voorzitter van het Verbond, Rein Zunderdorp.

Ook voor ons is dit een moment om even heel bewust stil te staan bij de mooie en relevante  
dienstverlening waaraan wij vanuit het Verbond mede een bijdrage mogen leveren. We doen dit, 
van dag tot dag, vooral door de intensieve samenwerking met jullie dienstverleners met veel plezier. 
Maar als we ons zoals nu realiseren dat we in de traditie van Van Praag werken aan het mede 
mogelijk maken van de humanistische geestelijke verzorging, een taak die het Verbond zich al 
vanaf de begintijd heeft gesteld, voelen ook wij een zekere trots. Dat we op een zinvolle manier het  
humanisme in de praktijk brengen en zo op een praktische wijze werken aan het humaniseren van 
de zorg voor kwetsbare groepen mensen. 

Ik hoop dat jullie de teksten en beelden met plezier zullen bekijken en deze stick veelvuldig zullen 
gebruiken om de waarde en het belang van jullie vak ook met anderen te delen.

Namens het Humanistisch Verbond
Wilma Reinders
Programmaleider Humanistische Diensten 
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Enkele teksten uit de geschiedenis van de HGV Zorg 1950-2010

door Wouter Kuijlman

Verantwoording
Hieronder volgt een lijst van twaalf teksten uit de geschiedenis van de humanistisch geestelijke  
verzorging in zieken- en bejaardenhuizen. Bij de keuze van de teksten is gelet op een even- 
wichtige verdeling tussen de twee werkvelden, op variëteit in soorten teksten (beleidsteksten,  
verslagen van bijeenkomsten, interviews en toespraken) en op de belangrijkste personen die een rol 
hebben gespeeld in de geschiedenis van deze werkvelden. De teksten beslaan de eerste helft van de 
geschiedenis van de humanistische geestelijk verzorging in de zorg, namelijk de periode 1950-1980. 
Het accent ligt op de jaren vijftig, toen het werk gestalte kreeg. Een voor de hand liggende tekst, de 
cursus voor raadslieden onder redactie van J.P. van Praag uit 1953 is niet opgenomen, omdat deze 
in 2006 bij het jubileum van het Humanistisch Verbond al is herdrukt. Het belangrijkste criterium 
bij de selectie is uiteraard geweest of ze de geestelijk verzorger anno 2010 aanspreken. Hopelijk is 
dat gelukt en biedt deze terugblik op de begintijd van het werk, waarbij veel vrijwilligers en een 
handjevol functionarissen met hart en ziel betrokken waren, enige inspiratie. Bij elke tekst heb ik 
een toelichting geschreven.

1.  H. Lips, ‘Feestcultuur’,  
ca. 1947. (9 p.) [Archief Humanistisch Verbond,  
Het Utrechts Archief, toegang 75, inventarisnummer 927]

Toelichting: Op 5 mei 1946, dus vlak na de oprichting van het Humanistisch Verbond, riep het 
hoofdbestuur een commissie in het leven die de vormgeving van een eigen humanistische levensstijl 
in de gemeenschappen van het Verbond moest verwoorden. Deze tekst is een eerste proeve van die 
Commissie Stijlvorming. Harry Lips zou in het voorjaar van 1948 worden aangesteld als tweede 
functionaris van het Humanistisch Verbond, belast met de opbouw en activering van de gemeen-
schappen. Later zou hij directeur van het Humanistisch Thuisfront en de eerste hoofdraadsman van 
de dienst humanistisch geestelijke verzorging bij de krijgsmacht worden.

2.  J.P. van Praag, ‘Zielszorg, theorie en praktijk’,  
inleiding gehouden op de besloten Conferentie geestelijke verzorging door het  
Humanistisch Verbond, te Amersfoort, op 13, 24 en 15 augustus 1948. (3pp.)  
[Archief Humanistisch Verbond, Het Utrechts Archief, toegang 75,  
inventarisnummer 346]

Toelichting: In augustus 1948 organiseerde het Humanistisch Verbond de eerste landelijke con-
ferentie over geestelijke verzorging. De inleiding door Verbondsvoorzitter Jaap van Praag is een 
van de eerste teksten waarin het humanistisch geestelijk raadswerk als een vorm van individuele 
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hulpverlening wordt opgevat. In de periode daarvoor werd het vooral gezien 
als geestelijk leiding geven. De tekst bevat enkele passages die later verwerkt 
zouden worden in de eerste raadsliedencursus uit 1953, die besloten zou worden 
met de bekende verwijzing naar het Bijbelcitaat uit Exodus 3: ‘Zo aanvaard [de 
humanistisch geestelijk raadsman] zijn taak in deemoed, binnentredend in de 
werkelijkheid die in een ander mens vorm gekregen heeft, indachtig, juist in 
deze situatie, aan het woord: doe Uw schoenen van Uw voeten, want gij staat op 
heilige grond.’ Van Praag ontpopte zich in de jaren vijftig, zestig en zeventig als 
de grootste theoreticus van het humanistisch geestelijk raadswerk.

3.  Mevrouw J.L. Brinkman, ‘Voorgeschiedenis humanistisch geestelijke  
verzorging AZU’,  
zonder datum. (2 pp.) [archief HGV Ziekenhuizen, map AZU Utrecht,  
Landelijk Bureau Humanistisch Verbond]

Toelichting: Mevrouw J.L. Brinkman was jarenlang coördinator ziekenbezoek vanuit de gemeen-
schap Utrecht van het Humanistisch Verbond. Het Academisch Ziekenhuis Utrecht was de eerste 
plek waar een ziekenhuisbezoekster werd toegelaten, mevrouw J. van Straten. Zij begon eind  
januari 1950 met haar vrijwilligerswerk (zie ook de volgende tekst uit 1952). In februari 1976 werd 
in het AZU een bezoldigde humanistisch raadsvrouw werd aangesteld, Marianne van der Schaaf. 
Zij zou in 1983 ook landelijk coördinator worden voor het werkveld ziekenhuizen, verpleeghuizen 
en bejaardenzorg (ZVB) bij het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond, als één van de 
opvolgers van Cees van der Hulle [zie het van interview door Ina Brouwer met Cees van der Hulle 
uit 1993].

4.  Verslag van eerste de bijeenkomst van ziekenhuisbezoek(st)ers,  
georganiseerd door de Commissie voor Practisch Humanisme op 26 mei 1952 in het  
N.V. Huis te Utrecht. (3 pp.)  [Archief Humanistisch Verbond, Het Utrechts Archief, 
 toegang 75, inventarisnummer 396]

Toelichting: In 1951 stelde het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond de Commissie  
Practisch Humanisme in, die de leiding kreeg over de organisatie en inhoudelijke ontwikkeling 
van de geestelijke verzorging. De eerste drie leden waren gemeenschapsfunctionaris Harry Lips,  
humanistisch raadsman Cees Schonk (die in 1950 was begonnen als functionaris voor de arbeiders- 
kampen) en maatschappelijk werkster mevrouw D. (Took) Heroma-Meilink (tevens directrice van 
de humanistische stichting ‘Mens en wereld’  en vanaf 1953 Tweede Kamerlid voor de PvdA). 
In 1952 zou door de toename van het ziekenbezoek mevrouw C. Hijman-Konijn de coördinatie 
van het zieken en bejaardenbezoek op zich nemen, in 1955 opgevolgd door Annie Treurniet- 
Wiersma [zie het interview uit 1958]. Eén van de taken van de commissie was het organiseren van 
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besprekingen met vrijwilligers uit de praktijk. Op 26 mei 1952 werd de eerste bijeenkomst voor 
ziekenbezoeksters gehouden. Let op, vooral vrouwen -  begin jaren vijftig werd dit werk eigenlijk 
ook nog niet  als echte geestelijke verzorging aangemerkt, want het bleef ‘meestal bij een vriendelijk 
praatje en wat lichte lectuur’.

5.  Dijk-Raven, mevrouw J.W. v.d., ‘Enkele gedachten rond het leven’,  
toespraak bij bejaardenkamp in De Ark, mei 1954. (6 pp.)  [Archief Humanistisch  
Verbond, Het Utrechts Archief, toegang 75, inventarisnummer 394]

6.  ‘Bejaarden in humanistische sfeer bijeen’,  
toespraak bij een bijeenkomsten voor bejaarden op 15 september 1955 in  
conferentieoord ‘De Ark’ te Nunspeet. [Archief Humanistisch Verbond,  
Het Utrechts Archief, toegang 75, inventarisnummer 397]

Toelichting: In de jaren vijftig organiseerde het Humanistisch Verbond jaarlijks bijeenkomsten van 
een week voor bejaarden in ‘De Ark’, het conferentieoord van het Humanistisch Verbond op de 
Veluwe. De twee teksten uit 1954 en 1955 zijn bezinnende toespraken die tijdens zo’n bijeenkomst 
werden gehouden. Mevrouw J.W. van de Dijk uit Nunspeet had leiding over de bijeenkomsten. 
Vermoedelijk is de tekst uit 1955 afkomstig va een echtpaar Dijkstra uit Beetsterzwaag.

7.  Een ziekenbezoekster, ‘Belevenissen bij het zieken- en bejaardenbezoek’,  
Puntjes op de i van het Practisch Humanisme, juli/augustus 1956, 4-5. In de rubriek  
‘De thermometer’. (2 pp.)

Toelichting: De Commissie Practisch Humanisme gaf een eigen blaadje uit, waarin vrijwillige 
raadslieden op de hoogte werden gehouden van ontwikkelingen in de verschillende werkvelden. 
Ook verschenen hierin cursusteksten en was er ruimte voor belevenissen van vrijwilligers. Voor het 
zieken- en bejaardenbezoek was een eigen rubriek gereserveerd, ‘De thermometer’. De auteur is 
warschijnlijk Annie Treurniet-Wiersma. [zie ook het interview uit 1958]

8.  Schonk, C.H., ‘Humanisme metterdaad, Op bezoek bij zieken’,  
Mens en Wereld, 13 (1958) 18 (13 september), 3. (1 p.)

Toelichting: Interview van Cees Schonk met Annie Treurniet-Wiersma, die vanaf 1955 belast was 
met de landelijke leiding over het ziekenhuisbezoek van het Humanistisch Verbond. 
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9.  Vogel, Casper, ‘Een raadsman aan je bed’  
[interview met C.F.J. Lampe en J. de Lege], in Woord van de Week 25 (1972)  
18 (27 augustus) 4-6. (3pp.)

Toelichting: In 1972 werd de eerste humanistisch geestelijk raadsman in volledige dienst in een 
ziekenhuis aangesteld, namelijk de heer J. de Lege in het Zeeweg-Ziekenhuis te IJmuiden. Dat was 
een mijlpaal voor het Humanistisch Verbond. Cees Schonk had al vanaf midden jaren zestig achter 
de schermen geijverd voor aanstelling van professionele geestelijk raadslieden in het werkveld zorg. 
De komst van bezoldigde humanistisch geestelijk raadslieden viel praktisch samen met het begin 
van de professionele ontwikkeling van het beroep van geestelijke verzorgers in ziekenhuizen.

10.  Jaap van Praag, ‘Kees Schonk’,  
Humanist, 1-11-1972, 4 (1p.)

Toelichting: In 1972 nam C.H. (Cees) Schonk afscheid  
als functionaris voor het Humanistisch Verbond. Vanaf zijn 
aantreden in 1950 als humanistisch geestelijk raadsman bij de 
arbeiderskampen was hij van zeer grote betekenis als pionier 
in de praktische opbouw en de methodiekontwikkeling van 
het raadswerk. Hij trainde generaties vrijwillige raadslieden 
in gespreksvaardigheden en methodiek van het raadswerk. 
Vanaf de tweede helft van de jaren zestig bereidde hij de  
professionalisering van de humanistisch geestelijk raads- 
werk in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardenzorg  

(ZVB) voor. Ook na zijn pensionering bleef Schonk nog een actieve rol spelen in het beleid van de 
humanistisch geestelijke verzorging, onder meer als diensthoofd van het werkveld ZVB (tot 1975).

*1  Foto genomen tijdens de receptie ter ere van Cees, in het Erasmushuis te Utrecht, de dato 30 september 1972. Hij 
legde zijn functie als hoofdraadsman in de GV Zorg neer wegens gezondheidsredenen. (Bron: Fotocollectie tijd-
schrift Humanist, Het Humanistisch Archief ).

11.  Schonk, C.H., ‘Identiteit en noodzaak van geestelijke verzorging’,  
artikelenserie in Humanist 31 (1976) 1 + 15 juni en 1 + 15 juli. (totaal 8 pp.)  
Later herdrukt als aparte uitgave van het Humanistisch Verbond in maart 1980  
onder de titel ‘Identiteit en noodzaak van geestelijke verzorging in zieken- en  
bejaardenhuizen’, bevat dezelfde tekst, aangevuld met ‘argumenten voor  
geestelijke verzorging in bejaardenhuizen’ (p. 18-21). (4 pp.)  [Bibliotheek  
Universiteit voor Humanistiek]
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Toelichting: In deze invloedrijke tekst verdedigde Cees Schonk in het midden van de jaren zeventig 
de identiteit en de noodzaak van geestelijke verzorging in het algemeen en het humanistisch gees-
telijk raadswerk in het bijzonder, tegen de weerstanden het onbegrip bij zowel besturen, directies en 
medici en zieken- en bejaardenhuizen als het onbegrip en tegenwerking van kerkelijke zijde. 

12.  Brouwer, Ina, ‘Humanisten zijn gewone mensen’.  
Typoscript van artikel interview met voormalig humanistisch raadsman en  
coördinator HGV zorg, Cees van der Hulle, gepubliceerd in Binding ergens in  
het voorjaar (mei/april/juni?) van 1993 (6 pp.) Voor verkorte versie met inleiding,  
zie Humus (1993) 3 (juli), 3-4. (2 pp.)

Toelichting: Cees van der Hulle volgde Cees 
Schonk in 1975 op als hoofd van de dienst ZVB 
bij het landelijk bureau van het Humanistisch  
Verbond. Hij had, zoals uit het interview blijkt  
al een lange staat van dienst. Schonk beschouwde 
Van der Hulle een uiterst begaafd humanistisch 
geestelijk raadsman. Van der Hulle was een man van 
de praktijk, typisch voor het raadswerk van de eerste 
generatie. Een treffend citaat uit het interview is,  
dat ‘sommige raadslieden geestelijk functioneren 
verwarren met intellectualisme’. 

*2  Geposeerde foto van het bestuur van de Landelijke  
Werkgroep GV Ziekenhuizen. Vlnr staand: Cees vd Hulle 
en Leonard Schrofa. Vlnr zittend: Charles Dickens, Gre 
Groen en Piet vd Hulle.  
Datum: eind 1979 of begin 1980.
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HGV-Nieuws over vernieuwing

De afgelopen maanden interviewde het Raadsliedenforum tweewekelijks meestal humanistisch 
geestelijke verzorgers over vernieuwende projecten in de zorg. Hieronder volgt een selectie van vijf 
interviews.

Eric de Rooij over de telefonische hulplijn palliatieve zorg

Vanaf juli 2008 kunnen mantelzorgers, terminaal zieken 
en hun familie met hun vragen terecht bij de telefonische 
hulplijn palliatieve zorg. Eric de Rooij was mede-initiatief-
nemer van deze hulplijn en coördineert de verwijzingen  
naar geestelijk verzorgers. Hij adviseert collega’s graag die 
een dergelijke lijn willen openen of zich bij de hulplijn 
willen aansluiten. Ook vragen we hem naar zijn ideeën 
over voltooid leven. 

Is dit een nieuw initiatief?
Ja, het is een nieuw initiatief dat voortkomt uit een onderzoek dat ik heb uitgevoerd voor de 
Osiragroep, wonen, zorg en welzijn. Doel was te onderzoeken in hoeverre extramurale geestelijke 
verzorging mogelijk was.  

Wat was de aanleiding daarvoor?
Er bestond bij het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam / Diemen al een telefonische hulplijn voor 
professionals, zoals huisartsen. Die lijn werd ook regelmatig gebeld door particulieren. Wij kregen 
dat te horen van de coördinator van het Netwerk en zo kwamen we op het idee van een telefonische 
hulplijn. De hulplijn wordt bemenst door verpleegkundigen, die praktische vragen meteen kunnen 
beantwoorden en bij diepgaander vragen kunnen doorverwijzen naar geestelijk verzorgers. Dat was 
het achterliggende idee, extramurale geestelijke verzorging aanbieden, aan deze groep.  

Wat heb jij daarmee, wat is jouw achtergrond?
In 2008 studeerde ik af aan de Universiteit voor Humanistiek. Ik liep stage in het Leo Polakhuis 
bij Hans Bomhof, één van de pioniers op het gebied van extramurale geestelijke verzorging. Hij 
heeft zich hard gemaakt voor het onderzoek naar extramurale geestelijke verzorging binnen de 
Osiragroep. Zo ben ik daar binnengekomen en vervolgens kon ik daar ook aan de slag als geestelijk 
verzorger. Ik werk er nu 22 uur per week als geestelijk verzorger op twee verschillende locaties in 
Amsterdam: De Drie Hoven en Het Schouw. Ook doe ik wat ‘beleidsdingen’ voor Osira. Daarnaast 
werk ik voor het Netwerk Palliatieve Zorg. 

8



60 Jaar HGV-Zorg

Bovendien doe ik onderzoek naar de mogelijkheid om geestelijke verzorging -ook weer extra- 
muraal- aan te bieden aan uitbehandelde mensen. Mensen die kanker hebben en in het ziekenhuis 
de slechte boodschap hebben gekregen dat ‘er niks meer voor hen gedaan kan worden.’ Zij gaan dan 
vaak naar huis zonder specifieke geestelijke ondersteuning. Met dit onderzoek, gefinancierd door 
het Integraal Kankercentrum Amsterdam, bekijken we of een routing gevonden kan worden om 
deze zorg te verlenen via het ziekenhuis en of hieraan behoefte bestaat. Het punt is dat bekostiging  
van geestelijke verzorging via thuiszorg heel ingewikkeld is. Als we kunnen aantonen dat die  
behoefte er is, dan zou je je kunnen voorstellen dat een ziektekostenverzekeraar bereid is deze kosten 
te vergoeden.  

Hoe zit dat met geestelijke verzorging na een verwijzing via de hulplijn?
Door een subsidie van stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude ArmenKantoor) kan de  
geestelijk verzorger op consultbasis mensen bezoeken. 

Hoe vaak wordt de hulplijn gebeld? 
Dat wisselt heel sterk. Soms wordt er weken niet gebeld, dan weer vaak achter elkaar. Waar ik  
vooral zicht op heb is hoe vaak doorverwezen wordt naar een geestelijk verzorger. Voor deze regio, 
Amsterdam/Diemen, is dat sinds de oprichting in juli 2008, 21 keer. De begeleiding varieerde in 
tijd van één uur tot dertien uur. De geestelijk verzorger begeleidt meestal de stervende, maar in drie 
of vier gevallen de mantelzorger tijdens de terminale fase. Soms biedt de geestelijk verzorger ook 
nazorg. 

Over hoeveel (H)GV’ers ‘beschik’ je?
Ik heb 16 of 17 geestelijk verzorgers in mijn kaartenbak zitten. De keuze voor een bepaalde geestelijk  
verzorger is gebaseerd of op de vraag of op pragmatisme. Soms wordt expliciet om een geestelijk 
verzorger van een bepaalde denominatie gevraagd. Dan zorg ik daarvoor. En anders probeer ik een 
‘match’ te maken door iemand die bij de hulpvrager in de buurt woont of werkt te vragen of hij of 
zij de gewenste hulp kan bieden. 

Kunnen andere GV’ers zoiets opzetten?
Natuurlijk kan dat. Maar mijn ideaal zou zijn om de bestaande hulplijn, die een 0900-nummer 
heeft, uit te breiden naar andere gebieden. Het Netwerk Palliatieve Zorg is in regio’s georganiseerd. 
Sommige regio’s hebben een hulplijn en daar zouden collega’s zich kunnen aanmelden. Andere 
regio’s hebben geen hulplijn en daar zou hij opgezet kunnen worden. Er moet wel regionale kennis 
zijn van de sociale kaart. Dat is heel belangrijk voor de praktische vragen die de verpleegkundigen 
krijgen. Ook vind ik het belangrijk dat er altijd een geestelijk verzorger klaar staat om de begeleiding 
te bieden als het nodig is. Als er op maandag wordt gebeld, wil ik ervoor zorgen dat op dinsdag of 
woensdag de geestelijk verzorger op de stoep staat. 

Kunnen ze bij jou terecht voor advies?
Ja hoor, altijd.  
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Deze week is uitgeroepen tot de week van het voltooid leven. Een burgerinitiatief 
bestaande uit bekende Nederlanders heeft deze week opgeroepen een handtekening te 
zetten om stervenshulp bij voltooid leven wettelijk mogelijk te maken. Wat is jouw idee 
hierover?
Ik vind het heel goed dat hier op deze manier aandacht voor komt. Collega’s in de verpleegzorg  
komen dit probleem vaak tegen. Maar ik heb ook wel een zekere aarzeling. Het moet wel duidelijk 
zijn dat het echt een voltooid leven is en achter een doodswens niet iets anders schuil gaat. Ook, 
en dat klinkt misschien een beetje gek, het praten hierover vraagt een bepaald soort zelfbewustzijn, 
heeft daarmee iets ‘elitairs’. Niet iedereen is in staat te verwoorden dat zijn of haar leven ‘voltooid’ is.  

Zie jij een (nieuwe) rol voor HGV’ers weggelegd, bijvoorbeeld deel uit te maken van 
een ‘euthanasieteam’ bij een euthanasieverzoek? 
Ik vind dit bij uitstek iets voor geestelijk verzorgers en humanisten. Maar dan moet wel heel  
duidelijk zijn waar die begeleiding uit bestaat. Een multidisciplinaire aanpak lijkt me heel goed.

Zie je jezelf in zo’n team?
Dat zou best kunnen. Het lijkt me heel interessant om bijvoorbeeld uit te zoeken waarom  
iemand niet van zorg afhankelijk wil zijn. Wat zegt dat bijvoorbeeld over iemands gevoel of idee 
van autonomie?  

Tilly de Kruyf over vernieuwing binnen de ouderenzorg

In de serie nieuws over vernieuwing deze week een interview met Tilly de Kruyf. Tilly de 
Kruyf is humanistisch geestelijk begeleider in de ouderenzorg op twee locaties en heeft 
een eigen, vrijgevestigde praktijk. Tilly’s belangrijkste boodschap over vernieuwing 
is: investeer in een netwerk, als HGB’er heb je veel in je rugzak, ga samenwerken, zie  
mogelijkheden en creëer kansen.

Tilly de Kruyf (1956) vertelt enthousiast over haar vak. Het ondernemen zit haar in het bloed. Ze 
heeft de meest uiteenlopende dingen gedaan in haar werkzame leven. Maar een rode draad is niet 
moeilijk te ontdekken. Haar opleiding na de middelbare school was HBO-V, verpleegkunde. Dat 
vak oefende ze een aantal jaren uit. Toen al begon ze met één van haar grote passies: het begeleiden 
van vrijwilligers van een telefonische hulpdienst, waarvoor ze zelf ook werkte, vergelijkbaar met 
Sensoor. 
Vervolgens leidde ze acht jaar lang een eigen kledingbedrijf. Tilly: ‘Ik kom uit een zakelijke familie 
en ik wilde laten zien dat ik dat ook kon, een eigen bedrijf leiden. Maar dan wel op mijn manier. 
Ik bedacht een kledingwinkel, waar naast nieuwe ook tweedehands kinderkleding en zelfgemaakte 
kleren te koop waren, een duurzame winkel dus. De winkel had ook een sociale, maatschappelijke 
kant. 
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Niet alleen werd gezamenlijk kleding gemaakt, ook kwamen klanten vaak binnen voor een 
gesprek.’

Humanistisch geestelijke verzorging
In 1988 lag haar vader ernstig ziek in het toenmalige AZU. Tilly: ‘Hij vertelde over de raadsman 
die aan zijn bed was geweest en zei dat ik net zo praatte als hij. Dat maakte me nieuwsgierig. Ze 
ging op zoek naar wat dat was humanistisch geestelijke verzorging en zag alle puzzelstukjes in elkaar 
vallen,’ zegt De Kruyf. 
‘Als verpleegkundige had ik veel aandacht voor mijn patiënten tijdens de verpleegkundige handelingen  
en nam er de tijd voor ook eens bij ze aan het bed te gaan zitten om te praten. In de winkel was dat 
hetzelfde. Ze ging op zoek naar een humanistisch geestelijk verzorger bij haar in de buurt. Saskia 
Brouwer, toen werkzaam in de ouderenzorg in Alkmaar, vertelde haar bevlogen en enthousiast over 
wat het werk inhield. Ik had er nog nooit van gehoord. Toch duurde het nog tot 1996 voordat ze 
de opleiding aan de UvH begon. Daarvoor deed ze nog de opleiding voor humanistisch vormings- 
onderwijs, kreeg drie kinderen en was actief binnen het Humanistisch Verbond, waarvoor ze onder 
meer samen met Dick Metselaar de dienst vieringen opzette. En oh ja taxichauffeur was ze ook nog 
een jaartje.’ 

Verpleeghotel
Op dit moment werkt ze in Verpleeghotel Bovenwegen in Zeist. Nu als vrijgevestigd humanistisch 
geestelijk werker, tot dit jaar als procesbegeleider cultuurverschuiving van het oude verpleeghuis 
naar Verpleeghotel Bovenwegen. Nieuw aan het verpleeghotel is de hotelmatige manier van werken. 
De elementen die daarin verwerkt zijn, zijn geïnspireerd op de Humanitas huizen van Hans Becker 
in Rotterdam. Met als belangrijkste kenmerken:
• eigen regie; 
• gastvrijheid; 
• eigen inrichting van de leefwereld; 
•  focus op extended families: het netwerk rond de bewoners, om hen te betrekken, te boeien en te 

binden; 
• een ja, tenzij cultuur.
 
Dit proces is nu afgerond, maar vertelt Tilly, iedereen wist en weet dat ik HGBer ben en dus ben ik 
nu via de achterdeur weer als begeleider intervisie als vrijgevestigde actief. De intervisie betreft het 
management en het organiseren van themabijeenkomsten voor het management, verzorgenden en 
soms ook bewoners. Zo organiseerde Tilly bijvoorbeeld onlangs De dag van de aandacht.

Belangrijk: contact met cliëntraden
Zeer nieuw is het verzoek dat zij van de cliëntraad voorgelegd kreeg om dialooggroepen te  
organiseren. Een cultuuromslag is er niet zomaar, dat moet georganiseerd en onderhouden worden. 
Dialoogbijeenkomsten zijn erop gericht om met een kleine groep, van maximaal acht mensen,  
met en rond de bewoner dieper in te gaan op de (gewenste) wijze van omgang met elkaar en de  
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uitgangswaarden daarvan te benoemen. De visie in het Verpleeghotel is gelijkwaardigheid, de  
praktijk is soms weerbarstig. Zo vindt de familie het soms erg moeilijk met de verzorgenden in 
gesprek te gaan en dat geldt ook voor de bewoners. Tilly: Het is heel bijzonder dat deze vraag 
vanuit de cliëntraad komt. Cliëntraden krijgen steeds meer macht, bevoegdheden en erkenning en  
dus meer stem. Dat is belangrijk voor ons en daar moeten we gebruik van maken. Het is enorm  
belangrijk om als je in een instelling werkt ervoor te zorgen dat je in contact komt met de  
cliëntraad. Als HGB’er hebben we veel in onze rugzak, daar moet je de cliëntraad over informeren. 
Ga erheen, deel met hen en zoek de verbinding! We hebben zoveel te bieden, zoveel meer dan alleen 
één op één gesprekken.

Verniewing in de ouderenzorg
Dat bewijst Tilly ook in Voorschoten, in een instelling behorend bij Topaaz. Naast het reguliere 
werk, bekeek zij samen met het management hoe de acht uur die vrijkwamen bij het vertrek van een 
collega, ingevuld kon worden. Daartoe bekeek zij de huidige situatie en hoe de tijd beter besteed 
kon worden zoals aan het activeren van het netwerk rond de bewoners. Het management vond het 
een goed idee en vroeg haar vervolgens het uit te voeren. Tilly: Zo kun je zelf nieuwe projecten 
initiëren: je laat zien wat is er nu? Wat is de vraag? En vervolgens ga je dat uitvoeren of niet? In 
Voorschoten doet zich ook de vraag voor om de medewerkers te scholen in levensvragen, hoe deze 
te herkennen en hoe er vervolgens mee om te gaan.

Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen
Dat brengt ons bij de twee deelprojecten van het Expertisenetwerk waaraan Tilly de Kruyf is  
verbonden. Het eerste deelproject is de intramurale begeleide intervisie van medewerkers die  
direct bewonerscontact hebben en te maken krijgen met levensvragen. Hiervoor is een training 
ontwikkeld die inmiddels gegeven en geëvalueerd is. Voor de collega HGB’ers is het belangrijk je te  
realiseren dat je het management voortdurend moet overtuigen van het belang van deze vorm van 
intervisie om het blijvend te kunnen doen. 

Het tweede project behelst het trainen van de begeleiders van vrijwilligers die met ouderen en  
hun levensvragen te maken krijgen. Tilly draagt bij aan het ontwikkelen van die training die oor-
spronkelijk was gericht op de coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers, maar die nu verder 
ontwikkeld wordt ook in de richting van de vrijwilligers zelf. 
Hierbij put Tilly uit haar ervaring met het pilot-project dat ze doet in Velp: Zingeving en Inspiratie 
voor 55+ers intra- en extramuraal. 

Vernieuwing voor vrijgevestigden
Tot slot probeert ze met het uitbreiden van het netwerk in haar omgeving haar eigen praktijk te 
vergroten. Hierbij maakt ze bijvoorbeeld contact met buurtzorg. Tilly: ‘Ik heb er geen behoefte aan 
om als éénpitter te fungeren, maar zoek verbanden, zoals met buurtzorg en met de lokale afdeling 
van humanitas.’
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Marcelle Mulder over herkenning van levensvragen door verzorgenden 

Onlangs verscheen ‘Met ouderen in gesprek over levensvragen: 
tien lesbrieven over levensvragen en zingeving’ voor zorgverleners 
in de ouderenzorg. Een van de auteurs is humanistisch geestelijk  
verzorger Marcelle Mulder. ‘De ondersteuning van verzorgenden 
om ze vertrouwd te maken met levensvragen is zéker een taak voor  
geestelijk verzorgers. Wij zijn maar met zo weinig: we zijn een  
druppel op de gloeiende plaat.’

Waarom is dit een taak voor geestelijk verzorgers? 
Het gaat er allereerst om dat verzorgenden levensvragen leren herkennen. Geestelijk verzorgers zijn 
daarin goed getraind, verzorgenden veel minder. De tweede reden is strategischer van aard: doordat 
je naast je cliënten ook de medewerkers actief ondersteunt, loopt je werk meer in de kijker. Tot nu 
toe bestaat geestelijke verzorging vooral uit gesprekken met bewoners met daarnaast soms gespreks-
groepen. Dat is heel zinvol, maar als je de voorkomende levensthema’s veralgemeniseert, heb je een 
veel groter bereik: je kunt dan anders oogsten. 

Hoe kun je dat leren herkennen van levensvragen aan de orde stellen?
Door de levensthema’s die je tegenkomt te thematiseren en meteen te koppelen aan een klinische 
les of thema voor een werkoverleg met de medewerkers. Als je bijvoorbeeld in gesprek bent met een 
bewoner die gebroken heeft met een van haar kinderen, dan kun je het thema verbroken relaties 
met kinderen aan de orde stellen. Je moet daarbij wel anonimiseren. Bepaalde vragen en thema’s 
mogen niet te herleiden zijn naar bepaalde bewoners. 
Daarom zal ik zo’n thema op een andere afdeling behandelen en soms zelfs in een ander huis. Het 
speelt immers overal.  

Waarom vind je het zo belangrijk de verzorgenden te trainen?
Je merkt dat verzorgenden veel aanvoelen, veel zien, maar vaak de taal missen om er met de cliënt 
en met elkaar over te praten. En je merkt dat er veel speelt in de levens van de cliënten. Woorden 
aanreiken om daarover met elkaar te praten is een concrete manier om het mentaal welbevinden 
van mensen die zorg krijgen te versterken. Dan moet je enigszins gewend zijn om stil te staan bij 
uitingen, verdriet en de betekenis daarvan.  

Zou je dat verschil in aanpak als geestelijk verzorger vernieuwend kunnen noemen?
Ja, het vergt ook andere competenties dan de één op één gesprekken en de groepsgesprekken. Je 
hebt te maken met een heel andere groepsdynamiek. Dat moet je leren. Toch zullen humanistisch 
geestelijk verzorgers dat wel aankunnen, wij zijn goed thuis in didactische werkvormen, in de bal 
in het spel houden. 
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Kun je je boek zien als een handleiding?
Ja, dat is wel de bedoeling. Het is een handleiding voor de collega’s, maar ook voor teamleidsters in 
woonzorgcentra, verpleeghuizen en in de thuiszorg om aandacht aan levensthema’s te besteden met 
zorgverleners en huishoudelijke medewerkers. Het boek beschrijft steeds een concrete situatie rond 
een levensthema en geeft daarna een aantal oefeningen om dieper op het thema in te gaan en de 
cliënt te ondersteunen rond dat onderwerp. Het is heel praktisch, heel concreet. 

Bij levensvragen gaat het om ‘ervaren van zin’, voor jullie gesneden koek, maar hoe leg je dat uit aan 
iemand die niet bekend is met deze terminologie?
Het ervaren van zin is dat waarvoor iemand het de moeite waard vindt om uit zijn bed te komen. 
Het gaat erom erachter te komen wat iemands leven zinvol maakt. Dat kan variëren van het zorgen 
voor anderen (dieren, mensen), het scheppen van mooie dingen (foto’s, gerechten, een tuin), het 
genieten van wat zich aan je voordoet. Het kan ook zitten in het ontwarren van knopen in iemands 
levensverhaal, het verdragen van eenzaamheid, het zo goed en zo kwaad als het gaat zelfstandig 
doorleven in eigen stijl. 

En vervolgens gaat het om de creativiteit van zorgverleners om mensen te ondersteunen bij het  
ervaren van zin. Dat kan door erover te praten, maar ook door mogelijkheden aan te reiken, familie 
erbij te betrekken. Het afstemmen op iemands zingeving is de kern van dit proces.

Kun je een voorbeeld geven?
Ja natuurlijk. Ik neem er één uit het boek. Tijdens een teamoverleg met verzorgenden spraken we 
over een meneer, die in korte tijd veel verlies te verwerken had gekregen. We praatten erover wat 
hij allemaal precies was verloren en hoe hij alle hulp bij het dragen daarvan afwees. Toen stapte hij 
binnen met een mandje met kerstkransjes. Stomverbaasd keken we elkaar aan. De oplossing van 
zijn levensvraag deed zich spontaan voor. Hij was immers altijd iemand die graag zorgde en iets voor 
een ander betekende. Hij wilde geen hulp, hij wilde helpen, geven, iets betekenen. Als GV’er kun je 
zo’n situatie helpen duiden, woorden geven waardoor men verder kan. En soms blijkt de oplossing 
verrassend eenvoudig. 

Waar bestaat het lesmateriaal uit bij deze casus?
Als warming up vragen we de deelnemers een top 10 te maken van wat zij het meest belangrijk 
vinden in het leven, variërend van een belangrijke hobby tot de relatie met een geliefde. Vervolgens 
lopen zij het lijstje nog eens door, nu met in het achterhoofd dat zij 85 zijn. 
Wat kan dan nog wel, wat niet meer en wat is twijfelachtig? Vervolgens koppel je daar samen de 
mogelijke betekenis aan voor iemand en ga je op zoek naar de levensvragen die erachter schuilgaan.

Het wil overigens niet zeggen dat betekenisvolle activiteiten die door ziekte en ouderdom niet 
meer kunnen, ook altijd als problematisch ervaren worden. Van dichtbij heb ik meegemaakt dat 
iemand het fijn vond om -na een ernstige val met een hersenbeschadiging tot gevolg-, opgenomen 
te worden in een verpleeghuis. Hij had het erg moeilijk gevonden zelf te moeten kiezen voor het 
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juiste moment om zich te laten verzorgen en nu gebeurde het gewoon. Het is heel humanistisch 
om verlies van mogelijkheden gelijk te duiden in termen van verlies aan regie en zeggenschap en 
daarmee verlies aan kwaliteit van leven. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

Noem eens een paar thema’s die jullie aan de orde stellen in de lesbrieven?
Het zijn er tien: Aandacht, Zinverlies, Afhankelijkheid, Onmacht, Veiligheid, Grenzen, Familie-
banden, Seksualiteit, Je leven vergeten en Sterven en gedenken. 

Wat zou je willen dat je collega GV’ers met dit boek doen?
Het doel van dit boek is om verzorgenden te trainen in het herkennen van en omgaan met levens-
vragen. Zij zijn het immers die dagelijks bij de ouderen aan tafel zitten. Ik vind het een taak voor 
GV’ers om waar mogelijk dit te doen. Ook kunnen zij teamleiders trainen dit boek te gebruiken bij 
intervisies en werkoverleggen. Daarnaast is dit boek een handig middel om het management van de 
instelling te overtuigen van het nut van goede geestelijke zorg in zijn instelling en wat de geestelijke 
verzorging daaraan kan bijdragen, meer dan alleen op het niveau van individuele zorg. 

Het boek werd mede mogelijk gemaakt door het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen.

Gerdienke Ubels over geestelijke verzorging, aanknopingspunt voor  
Verantwoorde Zorg 

‘Werken aan mentaal welbevinden’ is de titel van het boek waaraan 
Gerdienke Ubels, verbonden aan het team Cliënt, Kwaliteit en Inno-
vatie van Actiz meewerkte. 
Dit boek is een handleiding voor mentaal welbevinden, één van de 
vier domeinen van verantwoorde zorg. Naast een handleiding is het 
ook een uitnodiging, voor directies en managers van zorginstellin-
gen én voor geestelijk verzorgers. Een uitnodiging om samen een 
visie te ontwikkelen op ouderenzorg die uitgaat van de wensen van 
de cliënt.   

Pyjamadagen, klachten over het aantal douchebeurten en te weinig tijd voor een praatje, dat is het 
schrikbeeld van de ouderenzorg, dat iedereen een aantal jaren geleden op het netvlies kreeg. Media 
raakten niet uitgeschreven over verslechtering in de zorg, door schaalvergroting, fusies en de dwang 
van de getallen. Schande werd gesproken over de toestand van opgehokte ouderen. Een hardnekkig 
beeld, soms terecht soms minder waar. 

Gerdienke Ubels (1962), werkzaam voor brancheorganisatie Actiz, weet er alles van. Actiz  
behartigt de belangen van zorgaanbieders, onder meer in de ouderenzorg. Ubels: Deze bericht- 
geving leidde ertoe dat we ons gingen afvragen waaraan goede ouderenzorg eigenlijk moest voldoen. 
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Wat is verantwoorde zorg? Kunnen we normen bedenken waaruit de zorg minimaal moet bestaan? 
Het beantwoorden van deze vragen bleek niet gemakkelijk. Ubels: Zorginstellingen waren tot dan 
toe terughoudend met het formuleren van normen voor verantwoorde zorg: het gevaar is immers 
dat minimum eisen door de zorgverzekeraars meteen ook als maximum worden gehanteerd. Meer 
zorg dan dat minimum zouden zij niet voor hun rekening nemen. Dan kom je van de regen in de 
drup.  

Transparantie
Maar de druk om transparantie over goede zorg steeds groter, ook vanuit de zorginstellingen zelf. 
Uit een groot onderzoek onder bewoners en cliënten van zorginstellingen bleek die norm echter 
niet te bestaan: de cliënt zèlf is de norm. Dus werd de vraag verlegd van een vast te stellen absolute 
norm naar het bewaken van een relatieve norm: hoe te komen tot een voor de cliënt passende vorm 
van zorg, met als randvoorwaarde - uiteraard - de beschikbare financiële middelen. Daartoe werd 
een kwaliteitskader ontwikkeld, om deze verantwoorde zorg zichtbaar en toetsbaar te maken. Alle 
betrokkenen stelden indicatoren vast die in de vorm van kwantitatieve en kwalitatieve vragenlijsten  
respectievelijk jaarlijks en tweejaarlijks aan de bewoners, cliënten en patiënten van instellingen 
worden voorgelegd. 

Voorwaarde
Voor Actiz is het meewerken aan dit kwaliteitskader inmiddels voorwaarde voor lidmaatschap van 
de branchevereniging. De betekenis hiervan voor de wil om te werken aan verantwoorde zorg, is 
verstrekkend: Actiz telt ruim 400 leden, met in totaal 2200 locaties samen 90% van de zorgmarkt. 
Zij hebben zich dus gecommitteerd aan het kwaliteitskader.  

Mentaal welbevinden
Naast de zorg voor het lichaam en voor wonen en participatie, is mentaal welbevinden één van de 
vier domeinen van dit Kwaliteitskader van Verantwoorde Zorg. Ubels: En dat is misschien wel het 
meest lastige domein, want wat is dat mentaal welbevinden, hoe meet je dat, maar misschien nog wel 
belangrijker, hoe geeft je dat vorm? Velen ervaren het als een ongrijpbaar domein. Om bestuurders  
en managers in zorginstellingen een handvat te bieden heeft Actiz in vijf artikelen startpunten  
hiervoor beschreven:  
• Depressiepreventie: van meten naar verbeteren; 
• Mentaal welbevinden: sleutel tot integrale zorg; 
• Geestelijke verzorging, wie doet wat?; 
• Levensverhalen: de kracht van narratieve zorg; 
• Implementatie en organisatie.  

De basis van de indicatoren voor mentaal welbevinden is kwaliteit van leven. Uitgangspunt is de 
cliënt en wat hij of zij zinvol vindt. Dit lijkt diametraal te staan tegenover het eerder geschetste 
beeld van de zorg. Volgens Ubels vindt er inderdaad een omslag plaats. Dat blijkt onder meer uit 
de positieve reacties die zij van directies, besturen en managers van zorginstellingen kreeg na het  
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verschijnen van het boek. Zoals: dit boek komt precies op tijd, we zijn net bezig met een  
beleidsnotitie hierover. Hier ligt een geweldige kans voor de geestelijk verzorgers, de tijd is rijp, 
meent Ubels.  

Geestelijke verzorging 
Eén van de vijf artikelen gaat over de (mogelijke) rol van geestelijke verzorging bij het  mentaal 
welbevinden van de ouderen. Het gaat immers om de eigen identiteit van de cliënt, de persoonlijke 
ontwikkeling, levenskeuzen en zinervaring, bij uitstek het terrein van geestelijke verzorging. Het 
beeld van de geestelijke verzorging is verouderd, zegt Ubels, inmiddels heeft geestelijke verzorging 
veel meer te bieden dan één op één gesprekken met cliënten, maar dat is nog niet tot alle geestelijk 
verzorgers doorgedrongen. Het artikel is een pleidooi, uitnodiging en aansporing voor geestelijk 
verzorgers om deze kans te grijpen.

Ubels ineens fel: Zorginstellingen hebben het recht om van de geestelijke verzorging te horen  
wat goede geestelijke zorg is. Die zorg beperkt zich niet tot het één op één gesprek over zingeving, 
maar betreft de integrale zorg binnen de instelling, ook op dagelijks niveau bijvoorbeeld door de 
verzorgenden. Daarnaast heeft de geestelijk verzorger het recht om zijn of haar visie op mentale zorg 
te geven. Vooropgesteld dat die geestelijk verzorger zo’n visie dan ook heeft. Dan kan deze geestelijk 
verzorger zich medeverantwoordelijk maken voor kwaliteit van leven en verantwoorde zorg.  

Mogelijke taak van de geestelijk verzorger
Ik zie mogelijkheden voor de geestelijk verzorgers om ook op andere manieren invloed uit te  
oefenen op hoe men zich in het huis voelt. Het gaat niet om een eenzame strijd voor zielzorg,  
maar om samen met de organisatie visie te ontwikkelen op hoe die verantwoorde zorg in te richten. 
Zoals verzorgenden toerusten om existentiële vragen te herkennen. Zodat zij dagelijks tijdens de 
medische en verzorgende handelingen proberen aan te sluiten bij het levensverhaal van díe cliënt. 
Ook kunnen zij een rol spelen bij het reflecteren op het zinsaspect van bepaalde gebeurtenissen 
zowel binnen de instelling als in het leven van ouderen. Het één door bij te dragen aan intervisie, 
het ander door met de cliënt te praten over de betekenis van zorg ontvangen. Tot slot zou zorg voor 
de verzorgenden een mooie taak kunnen zijn voor geestelijk verzorgers: het eigen welbevinden in 
het werk en de reflectie daarop.    

Spilfiguur
Ubels ziet een geestelijk verzorger als mogelijke spilfiguur tussen alle niveaus van de organisatie, 
van management en verzorger, tot receptionist. Dat vergt inderdaad wel heel wat competenties, 
zegt Ubels opgewekt, meer dan de geestelijk verzorgers wellicht aanvankelijk dachten toen ze  
voor dit vak kozen. Maar de tijd van alleen het veilige, onzichtbare en intieme contact tussen 
geestelijk verzorger en cliënt, is voorbij. Een dergelijke taakopvatting is in deze tijd simpelweg niet 
meer voldoende. Werken aan verantwoorde zorg gaat door de hele organisatie heen. Werken aan 
mentaal welbevinden dus ook. Een prachtig aanknopingspunt voor geestelijk verzorgers om hun 
rol te ontwikkelen!
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Annemieke Kuin over Spiegelgesprekken

In de serie nieuws over vernieuwing deze week met Annemieke Kuin. 
Zij werd door een arts gevraagd voor hun vakgroep een spiegel- 
gesprek te leiden, maar had hier nog niet eerder van gehoord.  
Een spiegelgesprek is een manier van patiëntenevaluatie waarin de 
ervaring van de patiënt centraal staat. Annemieke kwam erachter 
dat humanistici bij uitstek toegerust zijn om deze gesprekken te  
leiden. ‘Spiegelgesprekken laten het verschil zien tussen hoe een af- 
deling denkt dat een patiënt de zorg ervaart en hoe de patiënt de zorg  
daadwerkelijk ervaren heeft.’

Annemieke Kuin (41) is 23 uur per week humanistisch raadsvrouw in een algemeen ziekenhuis. 
Samen met een protestantse en een katholieke collega vormt zij de dienst geestelijke verzorging. 
Onlangs leidde zij voor het eerst een spiegelgesprek.   

Wat is een spiegelgesprek precies?
Ik wist het ook niet, maar ging me erin verdiepen toen een arts me vroeg zo’n gesprek voor haar 
vakgroep te leiden. Spiegelgesprekken zijn in het AMC ontwikkeld en worden daar al 10 jaar  
gehouden. Zij zijn bedoeld als feedback, direct van patiënten voor alle medewerkers van een  
specifieke afdeling in een ziekenhuis. Het is dacht ik nog niet gedaan, maar ik kan me ook voorstellen  
dat er andere toepassingen mogelijk zijn zoals in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Voor een spiegelgesprek worden acht of negen patiënten uitgenodigd die iets met elkaar gemeen  
hebben. Afhankelijk van wat een afdeling of vakgroep wil evalueren wordt een spiegelgesprek 
opgezet en worden patiënten geselecteerd naar een ziekteproces, behandeltraject of leeftijd. Of een 
combinatie van een aantal van deze kenmerken. Voorwaarde is dat een patiënt een beetje kritisch is.

Tijdens het gesprek zitten de patiënten in een halve cirkel en vertellen over hun ervaringen in het 
ziekenhuis onder leiding van een gespreksleider. Als toehoorders zitten dan alle medewerkers van de 
betreffende afdeling achter de patiënten en hebben een even grote als moeilijke opdracht: in stilte 
luisteren naar het verhaal van de patiënten. De groep toehoorders kent een brede samenstelling. 
Iedereen die wat met deze patiëntengroep te maken heeft zit erbij: niet alleen artsen en verpleeg-
kundigen, maar ook bijvoorbeeld voedingsassistenten, schoonmakers, diëtisten,  baliemedewerkers 
en secretaresses. 

Hoe verloopt een spiegelgesprek?
De patiënten zitten in een kring rond één of twee gespreksleiders. Eén van de twee gespreksleiders 
heeft een lijst met vragen die de afdeling graag beantwoord ziet. Vragen die aan de orde moeten  
komen. De andere leidt het inhoudelijke gesprek. Het begin is simpel. Een van de artsen heet 
iedereen hartelijk welkom en spreekt de verwachting uit als afdeling veel te kunnen leren van de 
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patiënten. De gespreksleider vertelt kort de procedure en start met de vraag wie er wil beginnen 
met het vertellen van zijn of haar ervaring. Door het stellen van zo’n open vraag komen allereerst 
de voor de patiënt meest essentiële ervaringen aan bod.  Pas nadat dit is geëxploreerd worden de 
overgebleven vragen van de afdeling zelf ingebracht. 

Van tevoren vullen de toehoorders een enquête in over de vragen van de afdeling: bijvoorbeeld 
hoe zij denken dat de communicatie verloopt tussen arts en patiënt, hoe klantvriendelijk de  
baliemedewerkers worden ervaren etc. Soms blijkt dat het beeld van de medewerkers niet overeen-
komt met de ervaringen van de patiënten tijdens het gesprek. Dat is niet alleen leerzaam en soms 
grappig, het kan ook confronterend zijn voor de toehoorders. Het gesprek duurt ongeveer één tot 
anderhalf uur. Daarna mogen de toehoorders eventueel nog een informatieve vraag stellen aan de 
patiënten, zonder in discussie te gaan. Die vraag zou bijvoorbeeld kunnen gaan over de schoonmaak 
van de afdeling. ‘We doen ons best om de afdeling zo schoon mogelijk te houden, maar hoe vindt 
u het?’

Het laatste woord is aan de patiënten, zij kunnen tot slot een algemene vraag stellen aan de  
toehoorders, los van de eigen ziektegeschiedenis. Bijzonder is om te ervaren dat de patiënten na 
afloop aangeven erg enthousiast zijn om hieraan deel genomen te hebben en het zeer waarderen dat 
medewerkers willen leren van hun ervaringen.

Hoe kwamen ze erbij jou voor dit gesprek te vragen?
Dat is eigenlijk heel leuk gegaan. Vanuit ons projectbureau wordt geprobeerd deze manier van 
patiëntenevaluatie vorm te geven. De artsen waren echter niet blij met de voorgestelde gespreks- 
leiders. Het houden van een spiegelgesprek is vooral voor de artsen erg spannend. Hun contact met 
de patiënt speelt zich immers vaak veilig achter gesloten deuren af. Zij zochten iemand in wie ze 
vertrouwen hadden en die ervoor kon zorgen dat het tot een constructief gesprek zou leiden. Zo 
kwamen ze bij mij. Ik denk dat mijn universitaire opleiding  en de (niet-oordelende) manier waarop 
ze mij in mijn werk ervaren daar ook mee te maken hebben.

Ik voelde me vereerd en nadat ik me in het spiegelgesprek verdiept had, zag ik ook dat het klopt. 
Wij zijn getraind in gesprekstechnieken op de UvH en bovendien heb ik ook kwalitatief onderzoek 
in de vorm van focusgroepen gedaan, wat veel overeenkomsten kent met het spiegelgesprek. 

Mijn valkuil is mensen te lang aan het woord laten over hun persoonlijke ervaringen. Enerzijds  
is dat goed omdat medewerkers de impact van het ziekzijn op het leven van de patiënt soms  
nauwelijks kennen. Anderzijds bestaat het gevaar dat de toehoorders het idee krijgen dat het niet 
meer over hen gaat en de belangstelling verliezen. 

Is er ook iets humanistisch aan deze vorm van patiënten-evaluatie?
Nee, dit is niet specifiek humanistisch. Het leiden van een spiegelgesprek wordt dan ook door 
mensen vanuit verschillende disciplines gedaan. Maar het sluit wel heel erg aan bij onze manier van 
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werken: de patiënt centraal stellen, niet oordelende houding, daadwerkelijk proberen te verstaan 
wat de ander zegt en dat kunnen herhalen, het erkennen van de ander. Mijn idee was dan ook dat 
ik in de opleiding voor gespreksleider die het AMC biedt weinig nieuws zou leren. 

Denk je dat het leiden van spiegelgesprekken een nieuwe dienst kan zijn voor je collega 
HGV’ers?  
Ja, zeker. Als er binnen de instelling al de wens is om via spiegelgesprekken patiëntenevaluaties te 
doen, zou je zo kunnen aansluiten. Zelf deze methode introduceren binnen je instelling is lastiger. 
Er is een groot draagvlak voor nodig en de organisatorische kant vraagt veel tijd. Maar je zou het 
zeker kunnen opperen bij de directie, degene die verantwoordelijk is voor patiëntenevaluatie, of 
aan de cliëntenorganisaties. Met name als je merkt dat leidinggevenden zuchten over een bepaald 
onderwerp en de inbreng van patiënten/bewoners een bijdrage kan leveren, zou je het eens kunnen 
aankaarten. Ik vind het een leuke en elegante methode.  
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Film:  Twee voorzitters over HGV en een wens

         Klik op het bovenstaande beeld om de film te bekijken.

N.B.  Afhankelijk van de op uw computer geïnstalleerde versie van Acrobat (Reader) en de daarop geïnstalleerde  
mediaplayer, is het mogelijk dat de film niet af wil spelen. In dit geval kunt u de film ook bekijken door gebruik 
te maken van één van de onderstaande oranje knoppen.
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Colofon

Jules Brabers (Humanistisch Archief ), fotomateriaal
Eveline van Dijck  film met Rein Zunderdorp en fragment uit documentaire ‘Niets verwachten 

alles hopen’. (1980, Hans Hylkema)
Wouter Kuijlman  (J.P. van Praag Instituut en Universiteit van Humanistiek), Teksten uit de 

geschiedenis van HGV-zorg en een introductie hierop
Saskia Markx  samenstelling, interviews en redactie
Wilma Reinders  samenstelling, introductie 
Wilbert Ulaen  vormgeving
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