
De impact van 
levensvragen  
in de zorg

Wat geestelijke verzorging voor 
uw organisatie kan betekenen



Voorwoord

Goede zorg is cliëntgericht en sluit aan bij wat de persoon nodig 
heeft. Medisch specialisten en verplegend personeel zijn 
daarvoor onmisbaar. Geestelijk verzorgers zijn dat ook. 
Geestelijk verzorgers hebben aandacht voor de zingevings
vragen van cliënten. Dat is hun core business en die core 
business is van belang. Mensen blijven vaak onnodig alleen  
in hun vragen, verwarring en geestelijke pijn. Dit heeft impact 
op hun leven en ziekte proces. Met geestelijke verzorging 
investeert u daarom in kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg.

Onderzoek toont aan dat de tevredenheid over de gehele zorg 
groeit als cliënten ook een geestelijk verzorger zien. Bovendien 
verrijken geestelijk verzorgers uw organisatie op meer dan één 
manier. Zo vervullen ze binnen moreel beraad vaak een leidende 
rol. Collega’s in de zorg waarderen hun expertise enorm, zoals 
uit deze brochure blijkt. 

Onze humanistisch geestelijk verzorgers staan klaar om hun 
bijdrage te leveren aan het welzijn van uw cliënten.  
In de volgende pagina’s staat uitgelegd waarin hun meer waarde 
ligt en hoe u hun aanstelling kunt financieren.

Christa Compas,

Directeur Humanistisch Verbond
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Zorg voor kwetsbare mensen gaat over nabijheid en 
contact. Er zijn voor de ander, de ander echt zien.  
Dat maakt van de relatie cliënt-zorgverlener een veel 
diepere relatie. Een relatie van mens tot mens.
Eelco�Damen,�voormalig�Voorzitter�Raad�van�Bestuur�Cordaan.
Voorwoord op een boek over geestelijke verzorging.

Op een afdeling revalidatie spreek ik een man die herstelt 
van een CVA. Hij kan nauwelijks meer praten. Als hij me 
iets duidelijk wil maken lijkt het bijna niet te lukken, we 
komen er niet uit. Dan ineens haalt hij diep adem, steekt 
zijn duim omhoog en zegt zonder aarzeling: ‘aandacht’.
Brechtje�Hallo-Van�Bekkum,�humanistisch�geestelijk�verzorger.�

Wat geestelijke 
verzorging toevoegt 

Met geestelijke verzorging voldoet uw instelling 
aan belangrijke criteria in het Kwaliteitskader 
Verpleeg huiszorg. In verpleeg én ziekenhuizen 
zijn geestelijk verzorgers noodzakelijk voor een 
goede implementatie van de landelijke Richtlijn 
Zingeving en Spiritualiteit in de palliatieve fase.  
De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg  
stelt de beschikbaarheid van geestelijke  
verzorging verplicht.

 Dankzij hun expertise op het 
gebied van zingeving en 
spiritualiteit bieden geestelijk 
verzorgers ondersteuning aan 
cliënten rondom ervaringen van 
verlies, de naderende dood, 
groeiende afhankelijkheid of diep 
gekoesterde verlangens. Daarbij 
hoort ook de ondersteuning bij 
situaties die om een lange adem 
vragen of onoplosbaar zijn.

Via (groeps)gesprekken, vieringen, herden
kingen, rituelen, bezinningsbijeen komsten en 
een breed scala aan methodieken en werk
vormen kan geestelijke verzorging mensen 
inspiratie bieden en persoonlijk herstel 
bevorderen.

Geestelijk verzorgers bieden deskundige begeleiding 
aan mantelzorgers en familie bij hun zoektocht naar 
een goede omgang met het ziekteproces van hun 
naaste.

Zij bevorderen de deskundigheid van andere 
zorgmedewerkers, bijvoorbeeld rondom dementie of 
het (h)erkennen van levensvragen in de palliatieve 
fase. Zij staan voor vakbekwame gespreksleiding en 
bijdragen aan moreel beraad.

Geestelijk verzorgers bevorderen de normatieve 
professionalisering van de organisatie en van 
medewerkers, ook via beleids en visieontwikkeling.
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‘Hoe moet het nu verder? Wat betekent 
dit voor mij, mijn partner en mijn 
kinderen?’ In een verpleeg of 
ziekenhuis kunnen mensen in de knoop 
raken met ervaringen van verlies, 
groeiende afhankelijkheid of de 
naderende dood. Vaak kunnen zij hun 
vragen niet goed delen met hun familie. 
Mensen blijven dan alleen in hun 
verwarring en geestelijke pijn. Dit  
heeft impact op iemands leven, 
welbevinden en ziekteproces. 

Geestelijk verzorgers bieden onder
steuning bij levensvragen en geestelijke 
pijn. Zij zijn getraind in professionele 
empathie en zijn vertrouwd met de 
complexe, soms rauwe ervaringen die in 

situaties van kwetsbaarheid opspelen. 
Dankzij hun expertise op het gebied van 
zingeving kunnen cliënten met hun 
vragen, twijfels, dilemma’s en zoektocht 
naar zin bij hen terecht. In gesprek 
komen zij dan van een diffuus gevoel tot 
hun concrete, wezenlijke vragen. Ook als 
problemen onoplosbaar en ziekte
beelden blijvend zijn, maakt geestelijke 
verzorging een verschil: cliënten ervaren 
dat hun lief en leed telt, dat ze gezien en 
gehoord worden, dat ze erkenning en 
troost ontvangen. 

De ondersteuning bij zingeving is 
volgens nieuwe, wetgevende 
kwaliteitskaders terecht integraal 
onderdeel van goede zorg.

Aandacht�voor��
trage�vragen

Trage vragen zijn levens 
vragen over relaties, 
verlies, verlangens en 
keuzes waar geen snelle 
antwoorden en oplossin
gen voor  bestaan. Vragen 
die hun eigen beloop 
kennen. ‘Het belangrijkste 
voorbeeld daarvan’,  
zegt emeritus hoogleraar 
Harry Kunneman, ’is de 
confrontatie met onze 
sterfelijkheid, die tijdens 
onze jeugdjaren met 
gemak en onbekommerd 
op afstand gehouden kan 
worden, maar die zich 
vroeger of later hoe dan 
ook opdringt.’

Zingeving als core business ‘Deze aanpak werkt’
Verhaal�van�een�longarts:�

“De zaalarts besluit een geestelijk verzorger te consulteren in verband met 

de evident aanwezige existentiële problematiek. Het bezoek van de verzorger 

aan deze patiënt zal ook voor mij een waardevolle ervaring zijn. Het contrast 

met onze eigen benadering intrigeert mij. De geestelijk verzorger blijft niet 

staan, maar gaat zitten. Ze benut de tijd die ze heeft vooral door te luisteren. 

Geen vragenvuur. Vaak ook stilte. Het bijwonen van een dergelijk bezoek zou 

eigenlijk voor elke co- en arts-assistent een verplicht onderdeel moeten zijn 

van de opleiding.”

“De geestelijk verzorger gaat in een serie indrukwekkende gesprekken in op 

de angsten van de patiënt. Het valt me op dat […] er echt aandacht is voor de 

levensproblematiek en vooral dat ze niet met verklaringen of oplossingen 

komt aanzetten. Of beter gezegd: ze zorgt ervoor dat de patiënt de 

antwoorden op vragen die ze heeft zelf onder woorden brengt. Deze radicaal 

andere aanpak werkt. De verzorger krijgt uiteindelijk boven tafel dat de angst 

wordt gevoed door herinneringen aan de doodsgangst die haar moeder 

decennia geleden ervoer. Ze vertelt over hoe ze haar moeder bijna heeft zien 

stikken en hoe verschrikkelijk dat was. Ze vertelt ook dat ze er nooit meer 

met iemand over gepraat heeft. Ze vertelt vooral hoe bang ze is dat hetzelfde 

haar overkomt. 

Door de hulp in combinatie met een goede uitleg over de mogelijkheden die 

we nu hebben om symptomen rond het levenseinde te bestrijden, ontstaat er 

rust bij de vrouw. Het is prachtig om te zien hoe dat de patiënt helpt, en hoe 

in de dagen voor ze sterft de angst uit haar ogen verdwijnt.” 

Sander�de�Hosson,�longarts�in�het�Wilhelmina�Ziekenhuis�in�Assen.
Geciteerd uit: Slotcouplet. Ervaringen van een longarts  

(De Arbeiderspers, Amsterdam, 2018).
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Ik heb altijd een moeilijke 
band gehad met mijn moeder. 
Hierover praat je niet, zeker 
niet als je ziet dat je moeder 
zo achteruit gaat. Bij jou kon 
ik mijn verhaal wel vertellen 
en dat is heel waardevol voor 
me geweest.
Een�familielid�vertelt�over�humanistisch��
geestelijk�verzorger�Corrie�Kreuk.

Bij een familiebijeenkomst onder leiding van een 
geestelijk verzorger spreken we over de effecten van  
de reorganisatie. De gemoederen lopen hoog op.  
De teamcoördinator komt naderhand naar me toe  
en geeft aan dat ze mijn leiding als heel prettig heeft 
ervaren. Met humor en rust konden we alle hete 
hangijzers bespreken en kwam iedereen aan het woord.
Teamcoördinator�over�de�gespreksleiding�van�een�humanistisch�geestelijk�verzorger.

Ook voor familie 
en personeel

Onderzoek:��
trainingen�effectief

“Zorgmedewerkers die 
geschoold zijn in 
toepassing van de 
Richtlijn Spirituele Zorg 
besteden meer aandacht 
aan de behoeften en 
vragen van patiënten op 
dit terrein en verhogen 
daarmee de kwaliteit 
van de zorg in 
ziekenhuizen.” Dit was 
de belangrijkste 
conclusie van het 
onderzoek Learning 
Spiritual Care in Dutch 
Hospitals (2017) door 
Joep van de Geer 
(onderzoeker, geestelijk 
verzorger en 
kennismakelaar  
bij Agora).

Naast directe zorg voor cliënten geven geestelijk verzorgers 
ook steun en raad aan familie of verplegend personeel 
wanneer zij tegen morele dilemma’s aanlopen. Zij helpen 
zorgmedewerkers om te gaan met momenten van verdriet en 
met morele vragen die met hun werk verbonden zijn. Binnen 
moreel beraad is hun inbreng onmisbaar. Voor directies en 
beleidsmakers zijn zij goede adviseurs en sparringpartners 
op het gebied van beleid, visieontwikkeling en 
waardengericht werken. 

Dankzij geestelijk verzorgers leren ook andere zorgmede
werkers meer aandacht te hebben voor de behoeften en 
levensvragen van cliënten, zoals onderzoek laat zien.

“
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Mensen die hier komen wonen, 
komen vanuit hun thuissituatie in 
een vreemde omgeving. Een nieuw 
huis, vreemde mensen, met nieuwe 
regels. Zij zijn in een afhankelijke 
positie en willen niet altijd alles 
delen met de verzorgers of 
verpleegkundigen. Geestelijk 
verzorgers zijn onmisbaar in mijn 
huis voor het welbevinden van 
kwetsbare bewoners, in hun laatste 
levensfase. Met geestelijk 
verzorgers praten zij over vragen 
die andere verzorgenden, noch 
familie noch ik op die manier met 
hen kunnen bespreken. 

Zelf heb ik ook veel aan geestelijk 
verzorgers. Om problemen op te 
lossen die hun speciale expertise 
behoeven. Zoals wanneer 
bewoners naar doen tegen elkaar 
of een bewoner niet verder wil 
leven en familieleden daar niet  
over willen praten. 
Ingrid�Schoemaker,�locatiemanager�van�drie���
woon-�zorginstellingen.

In hun rol als vertrouwenspersoon zijn geestelijk verzorgers voor 
iedereen beschikbaar. We noemen dit de ‘vrijplaats’. De vrije, 
laagdrempelige beschikbaarheid van geestelijke verzorging is 
wettelijk verplicht in zorginstellingen. Dat niet alleen: deze 
vrijplaats vormt een unieke bijdrage aan goede zorg. Cliënten delen 
hun existentiële zorgen en vragen vaak pas met een ander (en soms 
ook pas met zichzelf) binnen een zorgvuldig opgebouwde 
vertrouwensband. De vanzelf sprekende, laagdrempelige nabijheid 
van geestelijke verzorging is daarom essentieel.

Een veilige omgeving 
voor gesprek

De�wet�verplicht�geestelijke��
verzorging

In artikel 6 van de Grondwet is het 
recht op vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging vastgelegd. 
Daaruit vloeit het recht op vrije 
toegang tot geestelijke verzorging 
in zorginstellingen voort – ongeacht 
de indicatie van de zorgvraag van 
de cliënt. De Wet Kwaliteit Klachten 
en Geschillen Zorg (Wkkgz) bepaalt: 
“De zorgaanbieder die zorg verleent 
welke verblijf van de cliënt in een 
accommodatie gedurende het 
etmaal met zich brengt, draagt er 
zorg voor dat geestelijke verzorging 
beschikbaar is, die zoveel mogelijk 
aansluit bij de godsdienst of 
levensovertuiging van de cliënt.”

“

”
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Christa Compas, directeur van het Humanistisch Verbond, 
in gesprek met VWS minister Hugo de Jonge.
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Vanuit de extra middelen voor de verpleeghuis-
zorg kan als deze behoefte bestaat ook meer 
inzet van geestelijke verzorgers worden 
bekostigd. Samen met de IGJ zal ik ook op dit 
onderdeel attent zijn. Voor de ziekenhuiszorg zal 
ik bij de Nederlandse Vereniging voor Zieken-
huizen aandacht vragen voor dit onderwerp. 
Waar nodig, zal ik actie ondernemen.
Uit Brief van 8 oktober 2018 aan de Tweede Kamer van de  
minister van VWS, Hugo de Jonge.

Financiering 

 Via de Zorgverzekeringswet (Zvw).  
De begeleiding bij ernstige coping 
en zingevingsproblematiek is 
(volgens artikel 2.4 Zvw) onderdeel 
van de geneeskundige geestelijke 
gezondheidszorg. De geestelijk 
verzorger kan daarvoor worden 
ingezet.

 Via de Wet langdurige zorg (Wlz). 
Ondersteuning bij zingeving kan  
onder deze wet als onderdeel van een 
behandelplan worden gefinancierd. 
Daarnaast bieden geestelijk verzorgers 
een vrijplaats en de mogelijkheid tot 
begeleiding bij religie of spiritualiteit.
Zodra mensen met een verblijfsindicatie 
in uw instelling verblijven dan bent u 
wettelijk verplicht deze vrijplaats voor 
iedereen te faciliteren.

 Naast bestaande mogelijkheden om 
geestelijk verzorgers in te zetten in de 
thuissituatie is er sinds kort een subsidie
regeling voor extramurale geestelijke 
verzorging. Hiervoor kan vanaf 2019 een 
beroep worden gedaan op de netwerken 
palliatieve zorg, verenigd in Stichting 
Fibula.

Het Humanistisch Verbond kan u 
adviseren rondom financiering. 
Neem bij vragen vooral contact 
met ons op.

diensten@humanistischverbond.nl
Vraag bij telefonisch contact naar 
team zorg & geestelijke verzorging
+31 (0)20 521 9000.

Geestelijke verzorging kan via drie routes worden gefinancierd. 

Positieve�gezondheid�
als�nieuwe�standaard�

‘Positieve gezondheid’ 
– een concept 
geïntroduceerd door 
Machteld Huber – is 
tegenwoordig het  
doel van instellingen  
die voorop lopen in  
de zorg. Positieve 
gezondheid draait om 
het welzijn van de  
mens als geheel en  
dus ook om zingeving. 
Een eigen verhouding 
vinden tót de ziekte of 
de omstandigheden  
– dat is óók positieve 
gezondheid. Geestelijk 
verzorgers zijn daarom 
van belang.

1
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Soms kampen mensen met de vraag “Hoe moet 
het nu verder?” Geestelijk verzorgers vormen 
dan een oase van rust. Iedereen die in zo’n 
belastende situatie verkeert kan hun onder-
steuning nodig hebben. Want hoe ga je om met 
dat verdriet en met die kwetsbaar heid? Ook 
voor artsen en verzorgend personeel is het 
soms moeilijk om te gaan met de uitzichtloos-
heid die mensen kunnen ervaren. Daar ligt de 
kracht van een geestelijk verzorger. Die is er 
gewoon. Met hem of haar kun je over de 
essentiële dingen in gesprek.
Anne-Mei�The,�hoogleraar�langdurige�zorg�en�dementie.

Geestelijk verzorgers hebben een 
levens beschouwelijke opleiding gevolgd. 
Zij hebben expertise en een doorleefde 
levensbeschouwing op het gebied van 
zingevingsvragen en de complexe 
ervaringen die daarachter schuilgaan. 
Hun levensbeschouwing kan bijvoor
beeld humanistisch, katholiek, protes
tants, islamitisch, joods, boeddhistisch 
of hindoeïstisch van aard zijn. 

Alle geestelijk verzorgers zijn getraind in 
professionele empathie, kunnen achter
liggende processen, vragen en inspira
tiebronnen goed benoemen, en beschik
ken over sterke narratieve competenties. 

Met deze competenties helpen zij 
anderen zeggenschap terug te krijgen 
over hun levensverhaal. Cliënten kunnen 
dus met hun vragen, twijfels, dilemma’s 
en zoektocht naar zin bij hen terecht. 

Geestelijk verzorgers hebben daarbij 
respect voor het onvoorspelbare, 
individuele karakter van vragen en 
ervaringen. Samen met de cliënt gaan ze 
op zoek naar wat voor hem of haar van 
waarde is in het leven. Daarvoor zetten 
zij verschillende werkvormen en metho
dieken in. Voor geestelijk verzorgers 
bestaat zowel een beroepsvereniging 
(VGVZ), als een kwaliteitsregister.

Levensbeschouwing en 
professionaliteit

Humanistisch geestelijke 
verzorging

Humanistisch geestelijk verzorgers zijn er voor álle mensen met 
zin gevingsvragen. Zij zoeken de kracht in de mens zelf en staan 
voor mede menselijkheid en liefdevolle aandacht. Humanistisch 
geestelijk verzorgers laten zich inspireren door humanistische 
waarden als eigenheid, autonomie, gelijkwaardigheid en open 
waar neming. Deze waarden behoren tot de kern van het vak en 
verrijken uw organisatie als geheel.

Met een driejarige master biedt de Universiteit voor Humanistiek  
aan humanistisch geestelijk verzorgers de meest intensieve en 
veel zijdige opleiding op dit gebied in Nederland. De benoeming door 
het Humanistisch Verbond garandeert de professionaliteit van 
humanistisch geestelijk verzorgers en het doorleefde karakter van 
hun levensbeschouwing. Het Humanistisch Verbond hanteert een 
beroepsstandaard en is ook aanspreekbaar op de kwaliteit van de 
geleverde diensten.

Een afgestudeerd geestelijk verzorger wordt benoemd tot 
humanistisch geestelijk verzorger.

“
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Ambonplein 73
1094 PW Amsterdam
Postbus 75490

+31 (0)20 521 9000
info@humanistischverbond.nl
/humanistischverbond.nl

Mensen verdienen meer dan 
hun dagelijkse zorg en 
medicijnen. De gewetensvraag 
voor directies is: hoe ver gaat 
je medische model van zorg  
en hoe ver durf je een 
welzijnsmodel te hanteren?  
Dat is bepalend bij de keuze 
voor geestelijke verzorging.

Gijsbert�van�Herk,�bestuursvoorzitter�Stichting�Humanitas�Rotterdam.�
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