
Integratie van (beleid op het terrein van de) Geestelijk  en Spirituele Zorg 

 

“We vermoeden een behoefte van terminale patiënten en familieleden aan Geestelijk  en Spirituele 

begeleiding in de thuissituatie”. Dit werd in 2005 uitgesproken door enkele geestelijk verzorgers van 

ziekenhuizen en verpleeghuizen. Hierop kwamen mensen vanuit verschillende disciplines bij elkaar 

en dit was de start van de werkgroep Geestelijke en Spirituele Zorg in Twente/Achterhoek. 

 

Inleiding  

De werkgroep Geestelijke en Spirituele Zorg Twente/Achterhoek was gekoppeld aan vier netwerken 

Palliatieve Zorg. De werkgroep bestond uit geestelijk verzorgers, pastores en predikanten, een 

psychotherapeut en enkele leden op persoonlijke titel. Door de wijzigingen in de diverse eigen 

organisaties (structuur) was continuïteit niet altijd even gemakkelijk. Uiteindelijk werd er weinig 

gebruik gemaakt van het open aanbod via de lijst van pastores/predikanten en geestelijk verzorgers.  

Ook speelt mee dat in de verschillende betrokken netwerken PZ verschillende werkstructuren 

bestaan. Al met al heeft dat er toe geleid dat recentelijk ervoor gekozen is om de opdracht over te 

dragen aan de netwerken.  

 

Fase 1: Opstellen van de Verwijsgids en aanbod voor scholing en intervisie aan de Gidsleden  

Na de eerste verkenningen werd een inhoudelijke bijeenkomst belegd. Hierna kwam er een brede 

lijst tot stand (start in 2008). We organiseerden jaarlijks een inhoudelijke bijeenkomst voor de 

geestelijk verzorgers en pastores op deze lijst. Deze had tot doel: door collegiale consultatie leren 

van de ervaringen. Deze werd gewaardeerd en goed bezocht. Het later daaraan toegevoegde aanbod 

voor intervisie vond echter geen weerklank. 

 

Fase 2: Bijstelling naar de vraagkant: scholing voor eerstelijns zorgverleners.  

De lijst is begonnen als doel: opdat mensen die geestelijke of spirituele begeleiding zoeken deze 

kunnen vinden in hun eigen regio en herkenbare achtergrond (evt. denominatie). Later gingen we de 

lijst meer als een middel zien. Het bestaan van de lijst was aanleiding tot het organiseren van 

scholing. 

 

Een van de doelen  van deze scholing is het streven naar integratie van beleid: in scholing, consultatie 

en netwerkvorming. De scholing hebben we breed aangepakt door een cursus voor zorgverleners 

aan te bieden (gebaseerd op het model uit Groningen) met deelnemers van eenzelfde niveau en 

meerdere deelnemers vanuit één afdeling of team. 

Deze cursus is vooral gericht op (de reflectie op) de eigen ervaring rondom de zorg aan ernstig zieken 

en stervenden en de begeleiding van de familie. Het signaleren van eigen vragen en de vragen van de 

cliënten. Hierin gaat niet zozeer om kennis maar om houdingsaspecten. 

 

Doel van de cursus is het kennen van de eigen inzet: mogelijkheden en grenzen. 

De animo was aanvankelijk groot, maar wel afhankelijk van de herkenbaarheid van het aanbod qua 

inhoud – cursusleiding – plaats – en werving via de juiste personen in de instelling. De waardering 

bleek ook hoog te zijn, behalve wanneer de verwachting teveel op kennis was gericht. Er was 

aandacht voor de eigen mogelijkheden en inzet: niet te gauw doorverwijzen. Ook de eigen 



levensbeschouwing kreeg aandacht. Bijvoorbeeld de eigen vragen rondom dood en afscheid. 

Probleem is vaak dat men zelf de geestelijke en spirituele vragen niet onder ogen ziet en er zich ver 

van houdt. 

 

Bij verwijzing is de bekendheid over en weer belangrijk: een warme verwijzing maakt begeleiding 

toegankelijk. Probleem is vaak dat men zelf de geestelijke en spirituele vragen niet onder ogen ziet, 

ver van zich houdt. 

 

In deze periode hebben we ook de doelgroep van de verwijslijst verbreed: naar alle zorgvragers met 

een ernstige en ongeneeslijke  ziekte en hun naasten. 

 

Fase 3: Integratie van beleid  

Langzamerhand werd duidelijk dat (alleen) een adreslijst op internet niet werkt. Er werd te weinig 

beroep op gedaan. Het is belangrijk geestelijk verzorgers en pastores gekend en gewaardeerd 

worden. Daartoe kunnen multidisciplinaire activiteiten dienen in de vorm van thema- of 

intervisiebijeenkomsten. Pastores en gv-ers in verbinding worden in verbinding gebracht met 

eerstelijns hulpverleners/verzorgenden via inleiding/conferentie en intervisiebijeenkomsten. 

Want Geestelijke en Spirituele Zorg is onderdeel van multidisciplinaire zorg. Maar deze komt in de 

teams nauwelijks aan de orde, er komen geen vragen om consultatie etc.  

We hebben al wel hieraan gewerkt via de persoonlijke verbindingen van de meewerkende geestelijk  

verzorgers. Maar dit beperkt de reikwijdte en bovendien: het lukt alleen waar al een begin  

van een positieve houding is.  

 

Om spirituele zorg goed op de kaart te krijgen in een netwerk is belangrijk:  

 Netwerk en inhoud gezamenlijk op te pakken: contacten leggen met geestelijk verzorgers in de 

regio en samen toerusting aanbieden.  

 Toerusting van de zorgverleners met als doel: eigen wijze van inzet kennen, mogelijkheden en 

grenzen.  

 In het netwerk (zorgverleners) niet te snel door te verwijzen naar een geestelijk verzorger: eerst 

komt de eigen inzet (vanuit zelfinzicht in de eigen levensbeschouwing). 

 Verwijzing door middel van een persoonlijke overdracht: je weet wie je inschakelt. Eventueel een 

eerste gesprek zorgverlener samen met de geestelijke verzorger.  

 

De integratie, gebaseerd op het werk van de Netwerken Pall. Zorg, biedt kansen hiervoor.  

 

Belangrijk is daarbij dat Geestelijk Verzorgers deel uitmaken van het consultatieteam. Om draagvlak 

te creëren is de rol van een Geestelijk Verzorger die mee kan denken op beleidsniveau cruciaal. Een 

Geestelijk Verzorger kan ook een belangrijke rol hebben in het begeleiden van artsen en 

verpleegkundigen e.a. Zij krijgen bijvoorbeeld te maken met zaken als euthanasie, reflectie op 

levenseindevragen.  

Kern is de integratie van Geestelijke en Spirituele Zorg als onderdeel van multidisciplinaire zorg ook 

in de thuissituatie. Dit is noodzakelijk geworden door de vermindering en de grotere afstand ten 

opzichte van levensbeschouwelijke gemeenschappen. 



Ook de integratie in andere beleidsterreinen als  scholing, consultatie en netwerkvorming is 

belangrijk. Het betekent dat de accreditatie geregeld moet zijn voor allerlei groepen (bijvoorbeeld 

geestelijk verzorgers en artsen) etc. omdat ze anders niet komen. Daarnaast kan spirituele zorg ook 

meer geïntegreerd worden in de reguliere opleidingen.  

 

Ook de aandacht in scholing van vrijwilligers is belangrijk. Zij hebben een belangrijke rol in de 

palliatieve zorg. Zij kunnen in complexe situaties zo nodig doorverwijzen naar een Geestelijk 

Verzorger.  

 

Samenvatting  

De ervaring van de werkgroep in vier stappen:  

a. van bemiddelen (vragen afwachten); 

b. naar vragen opsporen (betere pr); 

c. naar bemiddelende eerstelijns zorgverleners;  

d. naar integratie in het werk van de Netwerken PZ zodat de aandacht voor Geestelijke en Spirituele 

Zorg van binnen uit komt. 

 

Kortom:  per netwerk 

geestelijke verzorging als motor en deskundigheid centraal 

  multidisciplinair werken aan scholing en intervisie 

 

Dit proces van integratie werd versneld door de beleidsverandering bij de IKNL die geen 

ondersteuning meer geven aan monodisciplinaire groepen.  

 

De nieuwe situatie: de overdracht naar de Netwerken PZ 

Korte toelichting op de integratie van de aandacht voor Geestelijke en Spirituele Zorg in het werk van 

de Netwerken PZ: 

a. Er wordt veel gedaan wordt op het terrein van de palliatieve zorg. Als werkgroep stelden we 

ons de vraag is wat wij daaraan, met onze kwetsbare positie, kunnen toevoegen.  

b. De netwerken hebben een sterkere positie en meer mogelijkheden om deze aandacht 

(multidisciplinair) te bevorderen en aan de implementatie van de richtlijn te werken. 

c. Ons doel als werkgroep blijft ook in de huidige tijd en omstandigheden belangrijk: 

bevorderen van aandacht voor spirituele en geestelijke zorg voor ernstig zieken. Daarbij 

hoort ook de implementatie van de richtlijn spirituele zorg. 

d. De conclusie is dat wij dit duidelijk moeten communiceren en dat dit het beste kan door 

onszelf tegelijkertijd op te heffen. Dat we het stokje overdragen: dat wàt wij beogen en 

bedoeld hebben dragen we over aan de coördinatoren Netwerken Palliatieve Zorg en GV-ers 

in de netwerk-regio’s. 

e. Het is dan aan de Netwerken PZ om te verkennen: wie kan worden ingeschakeld voor 

aanvullende gesprekken en contact te leggen met een gremium van GV-ers (via VGVZ) en zo 

mogelijk een bijeenkomst beleggen (gemengde intervisie) met als aanleiding de Richtlijn 

Spirituele Zorg. 


