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 et domein ‘mentaal welbevinden’ maakt deel uit van het Kwaliteitskader voor
H
Verantwoorde Zorg. In essentie gaat het om de volgende indicatoren:
• zorgverleners hebben respect voor de eigen identiteit en levensinvulling van de cliënt;
• z orgverleners bieden ondersteuning aan cliënten bij hun persoonlijke ontwikkeling,
levenskeuzen en zingeving;
• er is voldoende aandacht voor cliënten die eenzaam zijn of depressief;
• e
 r is voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen voldoende geestelijke
verzorging beschikbaar;
• v eranderingen in het mentaal welbevinden worden tijdig gesignaleerd en
doorgegeven.
(Zie: Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, Utrecht 2007)
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Voorwoord
Mentaal welbevinden is één van de domeinen van Verantwoorde Zorg.
Naast de zorg voor het lichaam en voor wonen en participatie, ervaren velen
mentaal welbevinden als een wat ‘ongrijpbaar’ domein. En dus is het vaak een
ondergeschoven kindje in de zorg. Tegenvallende scores op de indicator voor
depressie zijn het signaal om er iets aan te gaan doen, maar waar te beginnen?
Met de vijf artikelen in deze bundel, speciaal geschreven voor de praktijk
van de ouderenzorg, geeft ActiZ startpunten om te werken aan mentaal
welbevinden.
Op allerlei plaatsen in een ouderenzorgorganisatie zijn mensen betrokken bij het mentaal
welbevinden van de cliënten. Verzorgenden natuurlijk, die in de dagelijkse omgang veel met en
van cliënten meemaken – en die zich al dan niet in staat voelen om daar passend op in te gaan.
Dan de meer gespecialiseerde behandelaars (psychologen, geestelijk verzorgers of specialisten
ouderengeneeskunde) wiens expertise min of meer tijdig wordt ingeroepen – en die al dan niet
het gevoel hebben bij te kunnen dragen aan een goede inbedding voor deze dimensie van de
zorg. Maar ook managers en raden van bestuur, die verantwoordelijk zijn voor de organisatie
van zorg en dienstverlening en die ‘afgerekend’ worden op de scores in het kwaliteitskader
Verantwoorde Zorg. Als mentaal welbevinden voor velen van hen een wat ongrijpbaar domein is,
hoe dan aanknopingspunten te vinden om er mee aan de slag te gaan? Welke visie helpt daarbij
en hoe is de organisatie in te richten op het leveren van deze kwaliteit van zorg?
De vijf artikelen in dit boekje bieden bestuurders en management van zorgorganisaties
startpunten om werk te maken van mentaal welbevinden. Niet alleen depressiepreventie
komt aan bod, maar ook de rol van identiteit en zinbeleving in de zorg, de positie van
geestelijke verzorging, de kracht van levensverhalen en de gevolgen voor implementatie en
organisatieontwikkeling.
Centrale visie is dat vraaggerichte zorg niet mogelijk is zonder oprechte en aanhoudende
aandacht voor de identiteit van de cliënt. Mentaal welbevinden is geen extraatje in de zorg, maar
het vormt het hart van de zorg. Door werkelijk aan te sluiten bij de persoon en de zinbeleving
van de cliënt wordt zorg doelmatiger en bevredigender; voor cliënt èn medewerker!
drs. Aad Koster
directeur ActiZ
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Geestelijke verzorging;
wie doet wat?
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Geestelijke verzorging;
wie doet wat?
Geestelijke verzorging is een basisvoorziening binnen de kwaliteitszorg en deze discipline kan
een spil zijn en extra inzet plegen bij de invulling van het domein mentaal welbevinden. De
geestelijk verzorger is specialist op het gebied van zingeving binnen de (seculiere) context van de
totale zorgorganisatie. De opvatting dat zij zich alleen richt op de begeleiding van cliënten is een
misvatting. In dit artikel geven we aan dat de inzet van de geestelijke verzorging breed kan zijn
met een toerustende, ondersteunende en adviserende rol binnen het totaal van de organisatie, in
nauwe samenwerking en afstemming met de overige professionals.

HET KWALITEITSKADER
Volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen en het kwaliteitskader voor
verantwoorde zorg mogen bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen
erop rekenen dat er voldoende geestelijke verzorging beschikbaar en
toegankelijk is. Als bestuurder heeft u de taak dit te faciliteren en de
mogelijkheden van de geestelijke verzorging optimaal te benutten ten
behoeve van de invulling van het domein mentaal welbevinden.

GEESTELIJKE VERZORGING ALS WETTELIJKE
BASISVOORZIENING
Volgens de normen verantwoorde zorg dient geestelijke verzorging
‘beschikbaar’ te zijn. Dit sluit aan op artikel 3 van de Kwaliteitswet
Zorginstellingen (januari 2007) waarin is vastgelegd dat geestelijke
verzorging integraal onderdeel is van de kwaliteit van zorg. De Memorie van
Toelichting bij deze Kwaliteitswet maakt duidelijk dat de beschikbaarheid
van de geestelijke verzorging zich vooral richt op de begeleiding van
cliënten. Daarmee wil dit wetsartikel het mogelijk maken dat alle cliënten
die dat wensen een beroep op geestelijke verzorging kunnen doen. Zo
zoekt deze wet aansluiting bij de grondwet, die ervan uit gaat dat de
overheid ieder het recht biedt ‘zijn godsdienst of levensovertuiging,
individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden.’ (art. 6).
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Bovendien wordt benadrukt dat geestelijke verzorging ook toegankelijk
dient te zijn. Dat betekent dat cliënten te allen tijde een beroep moeten
kunnen doen op een geestelijk verzorger om in een persoonlijk en
vertrouwelijk gesprek zich uit te spreken over hun eigen levensverhaal
en situatie of over thema’s als het steeds afhankelijker worden van zorg,
verlies van netwerk, angst voor de dood, verlies van eigen (lichamelijke
of geestelijke) vermogens of expliciete levensbeschouwelijke vragen.
De eis van toegankelijkheid en beschikbaarheid is moeilijk te realiseren,
als er niet gewerkt wordt aan een actieve manier van het aanbieden van
geestelijke verzorging. Concreet betekent dit dat er geestelijke verzorging
‘van voldoende omvang’ beschikbaar en laagdrempelig toegankelijk dient
te zijn binnen de organisatie door het aanstellen van één of meerdere
geestelijk verzorgers.
Reeds vele jaren geleden (1996) is door deze Kwaliteitswet vastgelegd
dat geestelijke verzorging laagdrempelig en gemakkelijk te bereiken
moet zijn als basisvoorziening. In andere woorden: op deze vorm van
begeleiding moet altijd gerekend kunnen worden door cliënten, ook door
hen die van te voren niet kunnen inschatten of ze in de toekomst behoefte
zullen hebben aan gesprek en ondersteuning. Het leven is immers
onvoorspelbaar, zeker voor ouderen die lijden aan gezondheidsproblemen
en die verkeren in de laatste levensfase. Plotseling kan er aanleiding zijn
om door te praten over wat hen overkomt.
Het wetsartikel en de indicator binnen het kwaliteitskader dat ‘geestelijke
verzorging beschikbaar is’, is van belang binnen de huidige discussies over
de invulling van de Zorg Zwaarte Pakketten: binnen alle pakketten dient
de beschikbaarheid van geestelijke verzorging gewaarborgd te zijn. De
financiering van de geestelijke verzorging is niet gekoppeld aan ZZP’s (of
DBC’s), omdat dit er toe zou kunnen leiden dat slechts een beperkt aantal
cliënten het recht op geestelijke verzorging zou behouden en dat is niet de
bedoeling van de wetgever.
De regering heeft voor ogen gehad dat geestelijke verzorging zoveel
mogelijk als geïntegreerd onderdeel van de zorg wordt gerealiseerd.
Dat vergt van de zorgorganisatie helderheid over het domein waarop de
geestelijk verzorger inzetbaar is, te weten ‘zingeving’. Of in aansluiting
op wat in artikel 2 in deze reeks is geschreven over de te onderscheiden
dimensies bij mentaal welbevinden: begeleiding op het aspect van de
existentiële dimensie. Het realiseren van integrale zorg stelt eisen aan de
afstemming en samenwerking tussen geestelijk verzorger(s) en de andere
zorgprofessionals.
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Kwaliteitswet Zorginstellingen, artikel 3:
Voor zover het betreft zorgverlening die
verblijf van de patiënt of cliënt in de instelling
gedurende ten minste het etmaal met zich
brengt, draagt de zorgaanbieder er tevens
zorg voor dat in de instelling geestelijke
verzorging beschikbaar is, die zoveel mogelijk
aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging
van de patiënten of cliënten.
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GEESTELIJKE VERZORGING EN ZINGEVING
In artikel 2 van deze serie artikelen is gesteld dat de zorg richting en inhoud
krijgt indien nadrukkelijk de identiteit van de cliënt en wat hij/zij als zinvol
ervaart centraal staan. Dat is het uitgangspunt voor goede ouderenzorg.
Aansluiting op de identiteit van een cliënt én diens zingeving is de ‘core
business’ van de begeleidende taak van de geestelijke verzorging (vergelijk
artikel 3 van de Kwaliteitswet). Dat betekent dat geestelijke verzorging een
onmisbare schakel is bij de invulling van het domein mentaal welbevinden.
Zingeving wordt als hét beroepsdomein van de geestelijke verzorging
gezien. Zingeving wordt gedefinieerd als het continue proces waarin ieder
mens, in interactie met diens omgeving, betekenis geeft aan zijn of haar
leven. Die betekenis kan godsdienstig van aard zijn, maar hoeft dat niet
te zijn.
Het mentaal welbevinden van mensen wordt in hoge mate bepaald
door het vermogen tot zingeving. Bij cliënten in de (ouderen)zorg wordt
dit vermogen beproefd. Op het moment dat ziekte en beperkingen
hun intrede doen, – soms onverwacht en ingrijpend, soms geleidelijk
– komen wezenlijke vragen boven. Met name als vaste kaders en
vanzelfsprekendheden wegvallen hebben mensen er behoefte aan
(opnieuw) zicht te krijgen op de betekenis van wat zij meemaken. Als
er tegenslag, zorgen en moeiten zijn en het welbevinden onder druk
staat, kan het stilstaan bij de eigen zingevingkaders de laatste dam zijn
tegenover de algehele teloorgang van het subjectieve welbevinden. Het
gesprek over de zin die cliënten geven aan hun situatie en ervaringen
willen zij opnieuw bevragen of juist bevestigd zien. Die bevestiging
wordt gezocht op rationeel, emotioneel, gedrags- en spiritueel niveau.
De focus van de geestelijke verzorging richt zich niet primair op
problemen of hulpvragen, maar op de betekenisgeving. Als er sprake
is van lichamelijke, psychische of sociale problemen richt de geestelijk
verzorger zich op de betekenis daarvan om van daaruit tot zingeving
te komen.

PROFESSIONELE INZET VAN DE GEESTELIJKE
VERZORGING
Geestelijke verzorging richt zich echter niet alleen op de begeleiding van
cliënten en is veel meer dan het voorgaan in (kerkelijke) vieringen, het
uitvoeren van (religieuze) rituelen of het voeren van gesprekken over ‘het
geloof’ met ‘gelovigen’. Geestelijke verzorging levert een bijdrage aan de
kwaliteitszorg als zij goed is ingebed binnen de integrale zorgverlening.
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E r zijn vele situaties in het leven waarvoor
geen oplossingen zijn te bedenken of
snelle antwoorden te vinden. Prof. Dr. Harry
Kunneman spreekt over ‘trage vragen’. Het
zijn vragen over liefde en haat, rond trouw en
ontrouw, rond verlangen en vreugde, over het
omgaan met eindigheid en afhankelijkheid,
over wanhoop en verdriet. Dergelijke vragen
roepen dikwijls gevoelens van machteloosheid
op en verwarring. Maar deze trage vragen
doen zich voortdurend impliciet en expliciet
voor in de zorg, mits er voldoende aandacht
is om goed te luisteren naar de vragen
waarmee mensen zitten. Het uithouden in
die situaties, nadenken over de betekenis van
die momenten, een weg zoeken om daarmee
om te gaan: op dat gebied beweegt zich de
geestelijke verzorging.
(Humanistiek, een nieuwe menswetenschap;
rede opening academisch jaar 2000-2001,
Utrecht 2000)
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Mede op basis van de contacten met cliënten kan geestelijke verzorging
een adviserende en toerustende rol hebben in de samenwerking.
De professionele inzet van de geestelijke verzorging is:

1.

Begeleiding en hulpverlening

De geestelijk verzorger biedt geestelijke begeleiding en hulpverlening
aan patiënten/cliënten en hun naasten (individueel en/of groepsgewijs).
Zij gaat voor in (al dan niet religieuze) bijeenkomsten en kan rituele
ondersteuning bieden. Ze onderhoudt externe contacten met het oog op
eventuele verwijzing en bemiddeling.

2.

Advisering

De geestelijk verzorger adviseert ten aanzien van beleidsontwikkelingen
op het terrein van zorgvisie, ethiek en de identiteit van de zorgorganisatie.
Een geestelijk verzorger hoort en ziet veel binnen de totale organisatie.
Van hem/haar mag verwacht worden de ervaringen van cliënten en
medewerkers in te brengen op beleidsniveau. Een dergelijke functionaris is
in staat een vertaalslag te maken van behoeften, knelpunten e.d. in de zorg
(bij cliënten en/of medewerkers) naar het niveau van beleidskeuzes. Dit is
een wezenlijke signalerende en adviserende taak, die helaas lang niet altijd
door het management wordt benut.

3. Toerusting
De geestelijk verzorger is in staat medewerkers te scholen en toe te
rusten op het terrein van religie, levensbeschouwing en zingeving. Ook
kan een geestelijk verzorger de reflectie op gebeurtenissen en situaties
binnen de zorgorganisatie stimuleren, door als onafhankelijk en niethiërarchisch werker hierin een rol te vervullen naar management en
andere professionals. Te denken is aan vormen van (begeleide) intervisie,
themabijeenkomsten of het functioneren als klankbord voor teams of
individuele werkers. Een geestelijk verzorger kan op verschillende terreinen
toerusting en bijscholing geven aan zorgprofessionals en vrijwilligers
om hen gevoelig te maken voor het herkennen van zinvragen en
betekenisgeving, bezinning op ethische vragen van alledag en ingaan op
levensbeschouwelijke aspecten die in de zorg aan de orde zijn.

4. Vertrouwensfunctie
De geestelijk verzorger vervult een vertrouwensfunctie voor andere
professionals. Opnieuw biedt hier de niet-hiërarchische positie van de
geestelijk verzorger kansen om klankbord voor medewerkers te zijn als zij
zich uit willen spreken over vragen of problemen die voortkomen uit hun
primaire werkzaamheden.
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5. Vrijwilligerscoördinatie
De geestelijk verzorger coördineert vrijwilligers die actief zijn binnen
de dienst geestelijke verzorging. De inzet van vrijwilligers kan van
grote betekenis zijn voor de ervaring van welbevinden van cliënten.
Zij waarderen het ‘extra’ in de zorg die door vrijwilligers kan worden
gerealiseerd via activiteiten, groepsbijeenkomsten, aandachtsbezoeken
et cetera.
De geestelijk verzorger is dus op veel terreinen en op verschillende niveaus
binnen de organisatie te betrekken en inzetbaar. Een geestelijk verzorger
kan verbindingen leggen tussen verschillende niveaus van de organisatie
en verschillende disciplines, kan inspireren bij het inhoud geven aan het
domein mentaal welbevinden en kan stimuleren zo af en toe een pas
op de plaats te maken voor bezinning en reflectie. Zo kan een geestelijk
verzorger een spilfunctie innemen bij het nader invullen van het domein
mentaal welbevinden. Absolute voorwaarde daarbij is dat er een goede
afstemming en samenwerking met andere disciplines is en er visie is vanuit
de bestuurder om de geestelijke verzorging op deze wijze in te zetten.

INTEGRAAL WERKEN
Het kwaliteitskader duidt op de integratie van geestelijke verzorging
binnen het domein mentaal welbevinden. Dat betekent dat er een nauwe
samenwerking tussen verschillende disciplines en afstemming van de
zorg dient te zijn op de verwachtingen, vragen en behoeften van cliënten,
naasten én medewerkers onderling.

Afstemming en samenwerking
Enerzijds kan afstemming alleen plaatsvinden als voor alle betrokkenen
helder is met welke vragen zij binnen de organisatie een beroep kunnen
doen op de geestelijke verzorging. Dit speelt voor de meeste medewerkers
allereerst op het niveau van het primaire zorgproces waar het gaat om de
begeleiding van cliënten. Vaak wordt gedacht dat de geestelijk verzorger
moet worden ingeschakeld als iemand ‘heel erg gelovig is en het fijn
vindt als er iemand met haar komt praten’ of als iemand worstelt met
geloofsvragen of op sterven ligt. Maar het specialisme van de geestelijke
verzorging richt zich breed op het omgaan met zinvragen en het zoeken
naar betekenis van wat cliënten ervaren.
Hoewel zingeving behoort tot de expertise van de geestelijk verzorger is
het niet het exclusieve domein van de geestelijk verzorger. Zingeving is
immers op vele momenten in de zorgverlening aan de orde, zowel voor
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“ Mijn kleinkind van 11 jaar is verongelukt.
En ik (90 jaar) leef maar door. Dat is toch niet
eerlijk?”
“Ik heb altijd gesport. Nu kan ik niet eens meer
door de gang lopen. Zo hoeft het voor mij niet
meer.”
“Moet ik die mevrouw eten blíjven aanbieden,
terwijl ze aangeeft niet meer te willen eten? “
“Moeten we een niet-reanimeer beleid voeren?
Hoe denken de cliënten daar eigenlijk over?”
“Hoe moet ik reageren naar die dochter die
zegt dat ze zeker weet dat haar moeder niet
gewild zou hebben dat ze zo zou lijden en
vraagt of het niet mogelijk is dat er een eind
komt aan haar lijden?”
Citaten uit: Cliënt en Raad (1999)
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cliënten als voor hun naasten als ook voor medewerkers zélf. Wil er in de
zorg werkelijk aandacht zijn voor het mentale welbevinden van ouderen,
dan zullen alle medewerkers een ‘antenne’ dienen te hebben om zinvragen
te herkennen. Zoals gezegd, de geestelijk verzorger kan collega’s hierin
toerusten, ondermeer door hen deze zinvragen te laten herkennen in hun
eigen leven en hun eigen omgaan met allerhande situaties en natuurlijk in
het doorspreken van concrete werkervaringen.
Aandacht voor het mentaal welbevinden komt alleen tot zijn recht
als geestelijke verzorging en de andere disciplines nauw met elkaar
samenwerken en op elkaar afstemmen. Voorwaarde enerzijds is dat
medewerkers (moeten) weten welke signalen zij aan de geestelijke
verzorging kunnen doorgeven.
Anderzijds mag van de geestelijk verzorger worden verwacht goed op
de hoogte te zijn van de taken, verantwoordelijkheden en inzet van de
andere medewerkers. Overleg over vaak complexe situaties is noodzaak en
kan onder andere plaatsvinden door middel van multidisciplinair overleg.
Vanuit dergelijke overlegsituaties kan er inzicht en overzicht komen ten
aanzien van de zorg als geheel waarmee cliënten te maken hebben. De
geestelijk verzorger kan zo ingeschakeld worden door andere disciplines
of kan eigen vragen en observaties voorleggen en bespreken. Immers, ook
de geestelijk verzorger moet weten aan wie hij signalen kan doorgeven en
welke functionaris(sen) binnen de organisatie verantwoordelijkheid kan
(kunnen) nemen bij problemen of crisissituaties. Er kan geen sprake zijn
van eenrichtingsverkeer.
Tegelijk kan vanuit de onderlinge contacten een beroep worden gedaan
op de geestelijk verzorger om zorgverleners te begeleiden bij hun eigen
zinvragen, indien die direct samenhangen met ervaringen binnen de
werksituatie.

Andere disciplines
Er zijn meer disciplines die zich bezighouden met de begeleiding
van cliënten, zoals het maatschappelijk werk, psycholoog, geriater,
activiteitenbegeleiders. In het ‘spel der disciplines’ moet ieders bijdrage
helder zijn en op elkaar afgestemd worden. De primaire focus van de
geestelijk verzorger is de betekenisgeving, hoewel ook andere disciplines
dit dienen te betrekken bij hun zorgverlening.
Daar waar een psycholoog zich met disfunctioneren bezighoudt, richt
de geestelijk verzorger zich op de betekenis van het disfunctioneren om
van daaruit tot zingeving te komen. Daar waar de maatschappelijk werker
nadrukkelijk de sociale omgeving van de cliënt betrekt bij het oplossen van
problemen, houdt de geestelijk verzorger voor ogen welke relaties vooral

10

»

»

“ Terwijl ik mevrouw Overbosch hielp bij het
douchen verzuchtte ze hoe erg ze het eigenlijk
vond om zo geholpen te moeten worden. Ze
is zelf ‘verpleegster’ geweest en heeft heel wat
mensen gewassen. “Het wil er maar niet in, dat
ik nu aan de beurt bent”, zei ze. Soms is ze daar
verdrietig over. Toen we er even over spraken
gaf ze aan dat ze zich er maar aan moest
overgeven en niet over ‘zeuren’. Ze trok zelf de
conclusie dat ze eigenlijk maar beter blij kan
zijn dat deze zorg er voor haar is. Het waren
maar een paar minuten, maar het deed haar
goed het te kunnen zeggen.”

Uit een folder over geestelijke verzorging:
Wij bieden u:
• Een luisterend oor voor uw vragen en
verhalen
• Herkenning en erkenning van gevoelens
• Ondersteuning bij de eerste stappen in
een ander leven
• Verheldering van eigen vragen en
antwoorden rond te nemen besluiten
• Aandacht voor het geloof of de eigen
levensbeschouwing
Wat dragen we bij?
• Rustiger en prettiger voelen
• Steun in de rug bij te nemen beslissingen
• Opluchting om over verdriet en moeite te
praten
• Zin om weer iets op te pakken
• Moed vatten om…
• Rustgevende medicatie kan mogelijk
worden verminderd
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van betekenis zijn voor de cliënt en hoe deze hem of haar ondersteunen
of belemmeren. Waar de verzorgende zich primair richt op de lichamelijke
ondersteuning, spreekt de geestelijk verzorger met de cliënt over de
betekenis van het zorg ontvangen.
Het meest onderscheidende van de geestelijke verzorging is dat deze
zich richt op de kaders waarin een cliënt zijn bestaan plaatst en waarin
de grote levensvragen worden gesteld (de existentiële dimensie van
het welbevinden, zie artikel 2) De geestelijk verzorger sluit aan op het
eigen innerlijk en de eigen leefwereld van de cliënt en komt uiteindelijk
in gesprek over de ervaring van de totaliteit van het bestaan. In die zin
is te zeggen dat geestelijke verzorging in de begeleiding uiteindelijk stil
staat bij de zin van het leven, terwijl vanuit andere disciplines de cliënt
geholpen wordt de subjectieve zin in het leven weer te ontdekken of
inhoud te geven. Geestelijke verzorging richt de focus op de ‘ultieme zin’ in
onderscheid van de ‘alledaagse zin’. Beiden vullen elkaar aan en overlappen
elkaar soms ook. Dit perspectief, de manier van kijken naar en reageren
op vragen waarmee cliënten komen, maakt het onderscheid duidelijk met
andere disciplines die primair vanuit een psychisch of sociaal perspectief
kijken. Daarbij is de vertrouwelijkheid van de begeleiding is voor veel
cliënten essentieel om zich uit te (durven) spreken.

GEESTELIJKE VERZORGING EN CLIËNTENPERSPECTIEF
Tot slot wijzen we erop dat cliënten de waarde herkennen van de
geestelijke verzorging voor hun mentaal welbevinden. Uit onderzoek
onder ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen blijkt dat ruim 90% van
de cliënten geestelijke verzorging ‘belangrijk’ tot ‘zeer belangrijk’ vindt. Als
belangrijkste taken zien zij voor de geestelijk verzorger dat zij beschikbaar
is (‘er zijn’), dat ze luistert, praat en in crisissituatie ondersteuning biedt.
Cliënten geven aan dat ze hier behoefte aan hebben ondermeer omdat
niet alle levensvragen met dierbaren besproken kunnen worden.
Belangrijk is om te realiseren dat de Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorgsector waarborgt dat de zorgaanbieder voor elk voorgenomen
besluit ten aanzien van de geestelijke verzorging de cliëntenraad in de
gelegenheid moet stellen advies uit te brengen. Dit betreft een verzwaard
adviesrecht, waarvan een zorgaanbieder in beginsel niet mag afwijken.
De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) cliëntenraden biedt
cliënten de mogelijkheid te klagen als er in hun ogen te weinig geestelijke
verzorging beschikbaar is.
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» 	“Geestelijke zorg is nodig omdat je in de
ouderdom te maken hebt met eenzaamheid,
machteloosheid, angst voor aftakeling,
toenemende afhankelijkheid en rouw om
overleden dierbaren.”
“Er moet aandacht zijn voor grote en
kleine vragen zoals verlies van de partner,
spanningen in de familie, gevoelens van
zinloosheid, angst om dood te gaan,
schuldgevoelens, steun vinden in het geloof.”
“Soms ben je nog niet in het reine met jezelf
om afscheid te nemen van het leven. Je mist
daarvoor vaak de juiste gesprekspartner, je
sociale netwerk is klein geworden en er is een
generatiekloof.”
Citaten uit: Cliënt en Raad (1999)
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CONCLUSIE
De uitgangspunten van de branche en van de overheid zijn helder:
geestelijke verzorging is een onlosmakelijk onderdeel van de zorg bij de
(AWBZ-) indicatie verblijf. Dat betekent dat geestelijke verzorging eveneens
standaard deel uitmaakt van het zorgaanbod aan mensen thuis aan wie
de indicatie ‘verblijf’ is afgegeven. Als bestuurder bent u verantwoordelijk
voor de beschikbaarheid en kwaliteit van de geestelijke verzorging. Er zijn
echter geen ‘geoormerkte’ gelden voor de betaling hiervan. Dat is nooit
zo geweest en de invoering van de zzp’s betekent in dit opzicht geen
koerswijziging. Waar het om gaat is dat u als bestuurder uw zorgvisie
helder voor ogen dient te hebben: hoe wilt u verantwoorde zorg inhoud
geven en welke keuzes maakt u ten aanzien van de inzet van geestelijke
verzorging met het oog op de invulling van het domein mentaal
welbevinden? De omvang en de inzet van geestelijke verzorging hangt
nauw samen met uw visie op zorg en de mate waarin de aandacht voor
het mentaal welbevinden daarin een plaats krijgt. Als zorgorganisatie kunt
u zelf keuzes maken hoe u uw beschikbare budget inzet en waarin u zich
wilt onderscheiden. Weest u zich ervan bewust dat u vanuit de overheid en
zorgverzekeraars grote ruimte heeft zich op dit terrein te onderscheiden.
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