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Nieuws van bestuur en stafbureau
Vereniging en bestuur
ALV en symposium: 26 juni
Anders dan de afgelopen jaren zal de komende Algemene Ledenvergadering niet aan het begin,
maar aan het einde van de dag zijn, vanaf 15.30 uur. Dat betekent dat dit jaar meer tijd en ruimte
voor het symposium is, en dat er gelegenheid is om meerdere workshops te volgen. Het thema van
het symposium is de rol van geestelijke verzorging bij ethiek-ondersteuning in de organisatie.
Collega’s verzorgen een aantal workshops met best practices op het gebied van moreel beraad.
Open Platform over ‘Voltooid leven’: 24 april
Voltooid leven, waardig ouder worden en waardig sterven: actuele thema’s waarover het laatste
woord voorlopig nog niet gezegd is, ook niet binnen onze beroepsvereniging.
Op het Open Platform (maandagmiddag 24 april, Utrecht) is er alle gelegenheid om dieper op dit
thema in te gaan, en met elkaar van gedachten te wisselen over de rol die geestelijk verzorgers
hierbij kunnen spelen. Een uitnodiging volgt binnenkort.
Bijeenkomsten nieuwe leden
Voor mensen die vorig jaar lid zijn geworden van de VGVZ worden regionale
welkomstbijeenkomsten georganiseerd. Dit is een nieuw initiatief van het bestuur, bedoeld om
elkaar te leren kennen en over en weer informatie uit te wisselen.
Voor de regio Noord, Oost en Midden is de datum al bekend; regio’s Noord-West en Zuid-West
volgen nog en regio Zuid is inmiddels al geweest. Kijk in de agenda op de website voor de data.
Voortgang BAC (Benoemings Advies Commissie)
De werving van leden voor het VGVZ-bestuur verloopt voorspoedig. Voor de portefeuille
Beroepsontwikkeling zal naar verwachting op de komende ALV een goede kandidaat kunnen
worden voorgedragen.
Gaandeweg het jaar bleek er echter nog een vacature te ontstaan, omdat Loes Berkhout heeft
aangegeven na het verstrijken van haar eerste bestuurstermijn als penningmeester geen tweede
termijn te ambiëren. Dus: iemand met een bestuurlijke én financiële blik gezocht! Hij of zij hoeft
niet per se geestelijk verzorger te zijn. De vacature is te vinden op de website. Als je meer
informatie wilt, of de commissie wilt attenderen op mogelijk geschikte kandidaten, neem dan
contact op met de secretaris van de BAC, Christien den Draak.
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Wetgeving en beleid
Wetsvoorstel Voltooid leven en Manifest waardig ouder worden
Begin deze maand ondertekende de VGVZ het manifest Waardig ouder worden. In dit manifest
wordt opgeroepen de kwaliteit van leven van ouderen structureel te verbeteren. Een van de
manieren om dit te doen is te investeren in levensbegeleiders. Dit aspect biedt kansen voor
geestelijk verzorgers.
Tegelijk is de discussie gaande over voltooid leven. Hiervoor heeft kamerlid Pia Dijkstra een
initiatiefwetsvoorstel ingediend. Ook daarbij ziet de VGVZ mogelijkheden voor de geestelijk
verzorger. Immers, zowel bij het waardig ouder worden als bij het verlangen naar de dood is
begeleiding door een deskundige op het gebied van zingeving en existentiële vragen wenselijk. Bij
waardig ouder worden gaat het erom met cliënten te zoeken naar mogelijkheden om het leven
goed, zinvol en waardevol te leven. Bij voltooid leven gaat het erom met cliënten te onderzoeken
waarom men het leven voltooid acht. Zowel bij de kwestie waardig ouder worden als bij de
kwestie voltooid leven zijn het bij uitstek geestelijk verzorgers die mensen kunnen begeleiden in
hun worsteling met levensvragen.
In het wetvoorstel Voltooid leven wordt tot nu toe uitgegaan van een levenseindebegeleider die
een BIG-registratie heeft. Dit vraagt van de VGVZ om na te denken over de mogelijkheid van BIGregistratie voor geestelijk verzorgers, en te inventariseren welke andere mogelijkheden er zijn om
de rol of functie van levenseindebegeleider in te vullen. Hierover zal ook overleg plaatsvinden met
het Humanistisch Verbond.
Daaraan vooraf gaat echter de vraag wat wij als rol zien voor geestelijk verzorgers bij deze kwestie.
Wil je meepraten over Voltooid leven, kom dan naar het Open Platform op 24 april!
Daar kun je met collega geestelijk verzorgers en het bestuur van gedachten wisselen.

Taskforce GV Zorg buiten instellingen
Sinds januari is de Taskforce GV Zorg buiten instellingen van start gegaan. Het is de opdracht van
deze taskforce om mogelijkheden te onderzoeken om geestelijke verzorging in de eerste lijn
structureel gefinancierd te krijgen.
Mogelijkheid tot financiering
De taskforce is in gesprek met het ministerie van VWS en het Zorginstituut Nederland om helder
te krijgen aan welke voorwaarden de geboden geestelijke verzorging moet voldoen om structureel
gefinancierd te worden. Voorwaarde voor financiering van geestelijke verzorging is dat er gedegen
evidence based onderzoek gedaan wordt dat aantoont dat geestelijk verzorging een bijdrage
levert aan gezondheid. Om onderzoek te verzamelen dat het effect van geestelijke verzorging
aantoont, of om onderzoek op te (laten) zetten dat zich hierop richt zijn er contacten met
hogescholen, universiteiten en kenniscentra gestart.
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Bekendheid van geestelijke verzorging
Een ander doel van de Taskforce is om geestelijke verzorging in de eerste lijn meer bekendheid te
geven. Dit gebeurt via verschillende lijnen. De taskforce is in gesprek met de brancheorganisaties
in de thuiszorg zoals BTN en Actiz, maar er staan ook gesprekken gepland met KBO-PCOB, IKNL en
de Landelijke Huisartsen Vereniging.
Bovendien is er contact met de Vereniging voor Verplegenden en Verzorgenden (V&VN). Via dit
contact proberen we bij te dragen aan de bewustwording van verpleegkundigen en verzorgenden
met betrekking tot zingevings- en existentiële vragen bij patiënten. Verpleegkundigen zijn immers
de ogen en oren van geestelijk verzorgers in de wijkverpleging en palliatieve zorg thuis.
FBZ
De Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) vertegenwoordigt ons en vele andere
disciplines bij cao’s en andere arbeidsrechtelijke zaken, zoals besprekingen rond reorganisaties en
sociale plannen.
Klankbordgroep ziekenhuizen, UMC’s en Jeugdzorg
Voordat cao-onderhandelingen worden gestart overleggen de FBZ-onderhandelaars met een
klankbordgroep uit de betreffende sector. Aan diverse klankbordgroepen nemen leden van de
VGVZ deel. Voor de sectoren Ziekenhuizen, UmC’s en Jeugdzorg zoeken we nog leden. Als jij daar
belangstelling voor hebt, kun je contact opnemen met het bureau.
OR-lid?
Verschillende VGVZ-leden zijn lid van een ondernemingsraad. Uit een onderzoek dat Ellen de Vries
heeft uitgevoerd blijkt dat OR-leden uit de achterban van de FBZ eigenlijk geen band met de FBZ
voelen. Je wordt lid van de OR omdat je iets voor de organisatie wilt betekenen, of voor je
collega’s. Maar een band met de vakbond is er minder. Toch kan de FBZ wel wat voor OR-leden
betekenen. Mocht je verkozen willen worden als OR-lid, dan kan dat ook namens de VGVZ en/of de
FBZ. FBZ kan je ook helpen met promotiemateriaal.
Collectieve belangenbehartiging
Ten slotte vinden we het belangrijk om nog weer eens te onderstrepen dat de FBZ geen ‘klassieke’
vakbond is, in die zin dat je hulp kunt ontvangen bij persoonlijke arbeidsgeschillen. De FBZ is
duidelijk in beeld als het om collectieve belangenbehartiging gaat. Daarom raden wij als
afgevaardigden naar de Algemene Vergadering altijd een lidmaatschap van een vakbond aan die
zulke hulp wel biedt, of een goede rechtsbijstandverzekering.
Eva Kersbergen en Marten Tel
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Richtlijnen zorg
Een belangrijke tendens bij enkele door het IKNL ontwikkelde richtlijnen voor de zorg is dat de
VGVZ steeds meer vanaf het begin betrokken wordt bij de totstandkoming ervan. Dit in
tegenstelling tot een aantal jaren geleden, toen er vaak niet veel meer op zat dan achteraf te
wijzen op belangrijke aspecten die naar de mening van de VGVZ over het hoofd gezien waren. Wat
dit betreft is onze inbreng duidelijk vergroot, met veel dank aan de leden die namens de VGVZ het
soms taaie werk verzetten in de diverse richtlijnwerkgroepen. Met als voorlopige tussenstand:





De richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg is herzien, en inmiddels door de
VGVZ geautoriseerd.
Ontwikkeling van een Kwaliteitskader palliatieve zorg is in de commentaarfase. Mede
van groot belang omdat dit kader een fundament moet leggen onder passende
financiering voor palliatieve zorg.
De Commissie wetenschap en de Commissie Oncologische en Palliatieve zorg zijn om
feedback gevraagd op het concept.
Ten slotte loopt de herziening van de bekende Richtlijn spirituele zorg, onder
voorzitterschap van Carlo Leget. Naar verwachting zal de nieuwe richtlijn nog dit jaar
beschikbaar komen.

Onderzoek en wetenschap
Expertmeeting registratie (HiX in ziekenhuizen): 7 april
Deze expertmeeting – op initiatief van de geestelijk verzorgers van het Franciscus Gasthuis &
Vlietland – vindt plaats op 7 april a.s. in Utrecht.
Informatie hierover is te vinden op de website . Inmiddels heeft zich een tiental geestelijk
verzorgers aangemeld. En via de vragenlijst in het kader van het Case Studies Project Geestelijke
Verzorging hebben zich nog bijna 20 andere belangstellenden gemeld.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 20. Opgeven kan bij Annemieke Kelder.
Start ERICH : 6 juni Leuven
Het ENHCC (European Network of Health Care Chaplaincy) heeft het initiatief genomen om het
‘European Research Institute on Chaplaincy in Healthcare’ (ERICH) op te richten.
De feestelijke start van dit onderzoeksinstituut vindt op 6 juni plaats, met een studiedag en
internationale lezingen van o.a Christina Puchalsky, George Fitchett en Anne Vandenhoeck.
Voor vervoer naar Leuven wordt gezorgd.
Conferentie Commissie Wetenschap: 7 juni
Thema van de conferentie is ‘Impliciete aanwezigheid van religie en levensbeschouwing in publieke
instellingen’. Inmiddels is op de website van de Universiteit van Humanistiek een pagina geopend.
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Via deze pagina is het mogelijk zich aan te melden. Binnenkort zal het hele programma (incl. de
parallelsessies in de middag) worden gepubliceerd.
Het aantal deelnemers is maximaal 120. Kosten voor deelname zijn € 25,00 (incl. het nummer van
het tijdschrift Religie & Samenleving met de inleidingen van de dag).
Award Wetenschappelijk Onderzoek & Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
Het is nog tot 1 april mogelijk om onderzoek aan te melden voor de Award die de VGVZ jaarlijks
toekent aan een onderzoeker die een bijzondere wetenschappelijke of vakinhoudelijke prestatie
heeft geleverd op het vakgebied van de geestelijke verzorging in Nederland. Daarnaast kunnen
onderzoekers een aanvraag indienen ter ondersteuning van hun onderzoek. Hiermee wil de VGVZ
onderzoek door geestelijk verzorgers aanmoedigen. Procedures en aanmeldingsformulieren zijn te
vinden op de pagina van de Commissie Wetenschap.
Kennisbank website VGVZ
Op de achtergrond wordt hard gewerkt aan de structuur en invulling van de kennisbank op de
website van de VGVZ. Afgelopen maanden is nagedacht over een logische structuur, over de
presentatie van lopend en afgerond onderzoek op het gebied van geestelijke verzorging in
Nederland, en zijn onderzoekers gevraagd om een korte samenvatting in te sturen over dat
onderzoek. De verwachting is dat de komende maanden stap voor stap deze gegevens beschikbaar
komen. Contactpersoon namens de Commissie Wetenschap is Sjaak Körver.

Personalia
Promotie Archie de Ceuninck
Op 6 maart promoveerde collega Archie de Ceuninck van Capelle, geestelijk verzorger van De
Wever in Tilburg.
Zijn proefschrift gaat over het verbeteren van kwaliteit van zorg. Archie’s proefschrift bevat de
neerslag van onderzoek naar de betekenis van goede zorg voor mensen met een recente diagnose
Multiple Sclerose (MS). Namens de VGVZ: van harte gefeliciteerd! Zie voor meer informatie het
nieuwsbericht op de website.
Overlijden Ben Peters
Op 6 februari overleed dr. Ben Peters. Alhoewel zijn activiteit voor de VGVZ van al wat langer
geleden dateert, is hij voor onze beroepsgroep een belangrijk persoon geweest en heeft hij een
grote bijdrage geleverd. Dit deed hij onder andere als r.-k. geestelijk verzorger van het latere
Spaarneziekenhuis (1975 tot 1995), als secretaris van het bestuur van de VGVZ (1990 tot 1995) en
door zijn inzet voor de rol van geestelijk verzorgers in medisch Ethische Toetsingscommissies in
ziekenhuizen.
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Nieuws van de werkvelden en sectoren
Werkveld Verpleeg- en verzorgingshuizen
Symposium in oktober
Begin oktober willen we als werkveldraad V&V een symposium houden. Dit jaar staat ‘Taal’ centraal. Taal is,
naar het boek van Paulien Cornelisse, “echt ons ding”. Of we nu in gesprek zijn met een bewoner of met een
verzorgende, scholing geven of rapporteren – altijd is taal ons gereedschap. Bovendien is in 2015 een ‘talig’
instrument uitgekomen waar we als Werkveldraad al eerder iets mee gedaan hebben: de
Kwaliteitsstandaard Levensvragen.
Graag willen we het symposium samen met collega’s uit het werkveld organiseren. Daarom: heb je goede
ideeën, vind je het leuk om inhoudelijk mee te denken, laat het ons weten. Je kunt mailen naar Alice
Bremmer of haar bellen: 06-4328 9481.
Madeleine Kievits, Auke Poppen, Alice Bremmer

We hebben jou nodig!
De werkveldraad V&V (verpleeg-verzorgingstehuizen) is een actieve en wervelende raad met dynamische
leden. Om huidige contacten te blijven onderhouden en taken te blijven doen en tegelijkertijd nieuwe
ideeën uit te kunnen werken voor ons vak en het werkveld hebben wij meer leden nodig. Wij houden ons
bezig met beleidsvragen in de langdurige zorg in overleg met het stafbureau, willen aansluiten bij
onderzoeken in het werkveld, organiseren een symposium, schrijven en rechercheren voor de nieuwsbrief
etc. Drie vrouwen en twee mannen zoeken versterking om dit belangrijke werk te kunnen blijven
voortzetten.
Wist jij trouwens dat meewerken in de werkveldraad niet alleen leuk is, dat je er veel van leert en contacten
maakt maar dat het ook SKGV-punten oplevert?
Zie jij hier iets in, wil jij hier meer over weten, neem dan contact op met Eva Kersbergen, secretaris
werkveldraad V&V.

Hospices
Bestuur
De bestuurssamenstelling is gewijzigd. Marieke de Ridder is veranderd van werkveld, en Gettie Kievit is met
pensioen. Het dagelijks bestuur bestaat nu uit: Saskia Teunissen, Koosje Vos, Roel Hekking, Betty Morel
(voorzitter) en Marjanne Lam (secretaris).
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11 mei met Erik Olsman
De eerstvolgende bijeenkomst van het werkveld vindt plaats op 11 mei. De locatie is Hospice Demeter in de
Bilt. Als gastspreker is uitgenodigd Erik Olsman. Hij gaat met ons in gesprek over de betekenis van hoop in
de palliatieve fase. Dit was ook het onderwerp van zijn promotieonderzoek. Van harte welkom!

Proefschrift Gettie Kievit
Voor de liefhebber: er zijn nog gratis exemplaren verkrijgbaar van het proefschrift van Gettie Kievit. Haar
proefschrift uit 2011 (Innerlijke ruimte. Een onderzoek naar de auto-biografische competentie van de
ziekenhuispastor in gesprek met kankerpatiënten) gaf aanleiding tot een zoektocht naar de
implementatiemogelijkheden van het concept innerlijke ruimte in de hospicezorg.
Wie graag een exemplaar ontvangt, kan mailen naar Gerrie Kievit.
Marjanne Lam

Werkveld Psychiatrie
Contactadressen:
Lisa van Duijvenbooden (voorzitter), GGZ Eindhoven, T 040 - 297 06 19;
Jos van der Sterre (secretaris), Mediant GGZ, T 074 - 256 31 63 (ma/do), 053 - 475 55 36 (di/wo)

Samenstelling van de werkveldraad
Kon ik vorige keer melden dat de werkveldraad weer op volle sterkte is, dan kan ik dat nu bevestigen. Maar
intussen is er wel het een en ander veranderd. Om te beginnen neemt Belinda de Graaf in de volgende
vergadering afscheid, zij heeft dan precies een jaar meegedaan in de werkveldraad. Door een vrij
onverwachte verhuizing naar het noorden van het land moet zij haar werk bij GGz Breburg vaarwel zeggen
en dus is meedoen in de werkveldraad niet zo zinvol meer. We zijn blij met de inbreng die Belinda gehad
heeft en wensen haar en haar gezin al het goede voor de toekomst.
Dan zal ook ik in de mei-vergadering afscheid nemen. De reden daarvan is dat mijn arbeidscontract in de
ggz een einde neemt vanwege leeftijd. In de jaren dat ik secretaris van de werkveldraad was, had ik met
veel collega’s contact en meestal was dat voor mij in ieder geval zeer inspirerend. Ik wil jullie dan ook
hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen en ben er meer dan ooit van overtuigd dat Geestelijke
Verzorging een heel eigen en noodzakelijke bijdrage levert aan de GGZ-zorg.
Ik vind het fijn aan jullie de nieuwe secretaris te kunnen voorstellen: Talitha Frohn. Zij neemt half mei het
stokje over. Heb je in de toekomst om wat voor reden dan ook behoefte aan contact met de raad, mail naar
Talitha.
En heel mooi is dat we dit voorjaar ook een nieuw lid kunnen verwelkomen: Gerson Gilhuis, geestelijk
verzorger bij Arkin (Amsterdam).
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Studiedag
Donderdag 9 november houden we onze tweejaarlijkse studiedag. Dit keer zijn we te gast op het terrein
van Pro Persona te Wolfheze. De werkgroep die de studiedag voorbereidt, stuurt nog een definitieve
uitnodiging met aanmeldingsmogelijkheid. Maar het is raadzaam de datum alvast in je agenda te
reserveren. Centraal thema van de dag is ‘Stemmen horen’ en hoe daarmee om te gaan als geestelijk
verzorger.

Hulp bij zelfdoding
In de laatste vergadering hebben we een verkennend gesprek gehad over de rol van de geestelijk verzorger
bij de vraag om hulp bij zelfdoding. Een paar statements:
Wees je bewust van je eigen positie;
Maak de vraag tot een thema van het team;
Neem de vraag serieus;
In het hele proces: wees transparant!;
Toon je geraaktheid, het is geen louter medische aangelegenheid!
Het zou een thema kunnen worden voor een ledenraadpleging in 2018. We horen graag ervaringen van
collega’s en hoe zij hun rol hebben gekregen/ingevuld.
Na ruim 16 prachtige jaren in de psychiatrie zwaai ik af en wens ieder veel inspiratie en alle goeds.
Jos van der Sterre

Werkveld Eerste lijn
Samenstelling:
Charlotte Molenaar (voorzitter; interne en externe communicatie)
Liesbeth ter Elst (secretaris; financiering)
Jan Peter Versteege (politiek en pr)
Maurice van der Put (beroepsprofilering, onderzoek en wetenschap)

Vacature
Wie komt het werkveld ondersteunen, verder opbouwen en ontwikkelen? Wie draagt het werkveld een
warm hart toe? We zoeken iemand die de portefeuille overzicht – beleid, onderzoek en initiatieven op zich
wil nemen. Deze functie is gericht op het bijhouden van actuele beleidsstukken en documenten screenen
op aansluitingskansen. Maar ook zicht houden op allerlei initiatieven binnen de Eerste lijn en het bijhouden
van de GV-kaart. Natuurlijk doen we het met elkaar! Uiteraard is het mogelijk om deze functie in meerdere
delen op te splitsen. Voor meer informatie mail naar de secretaris. Neem gerust een keer deel aan een
vergadering om zo te ontdekken of jij een bijdrage kunt leveren.
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Visie 2017-2020
Waar willen we als werkveld in 2020 staan? Deze visie zijn we op papier aan het zetten om daarmee
duidelijke en haalbare doelen te stellen voor ons als raad en als werkveld. In juni gaan we graag met ieder
die geïnteresseerd is in het Werkveld Eerste lijn over deze visie in gesprek. Datum en locatie volgen nog!

Casestudies
Martin Walton en Sjaak Körver zijn gestart met het casestudie onderzoek. De bedoeling was dat er ook een
groep eerstelijns geestelijk verzorgers van start zou gaan. Helaas is dat niet gelukt, maar er start nu wel een
gemengde groep ofwel geestelijk verzorgers uit verschillende werkvelden. Maurice van der Put neemt deel
aan deze groep.

Gv-er en huisarts
Heb jij al contact met de huisartsen in jouw regio? Of wil je actief bezig met het leggen van dit contact en
bijvoorbeeld het concept van zingeving op recept opstarten? Graag horen wij wie hier mee bezig zijn. We
willen een groep bij elkaar brengen om elkaar te steunen, van elkaar te leren hoe je via de
Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)-constructie financiering rond kunt
krijgen en ook hier onderzoek aan kunt verbinden. De eis is dat je zelf contact gaat leggen met de huisartsen
in je regio. Meld je voor 1 april aan bij de secretaris.

Indicatiewijzer
Een geestelijk verzorger inschakelen? Dit is de titel van de indicatiewijzer om duidelijk te maken in welke
situaties de geestelijk verzorger een bijdrage kan leveren aan het welzijn van mensen. Als geestelijk
verzorger kun je deze wijzer verspreiden en daarmee bekendheid geven aan je werkzaamheden. Er is een
wijzer gericht op patiënten / cliënten en één voor de professionals van andere disciplines. De indicatiewijzer
staat op de website van de VGVZ.

GV-kaart
We hebben al regelmatig melding gemaakt van deze kaart, waarop de geestelijk verzorgers in de Eerste lijn
vermeld staan. Natuurlijk willen we deze zo compleet mogelijk krijgen. Staat u er nog niet op? Laat het ons
weten via de secretaris.
Het is natuurlijk ook goed om deze kaart bij andere instanties onder de aandacht te brengen in de eigen
omgeving. Denk aan huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en thuiszorgorganisaties.

Inventarisatie onderzoek
Anne Helms is momenteel bezig met het inventariseren welke projecten en onderzoek er op het gebied van
de (eerstelijns) geestelijke verzorging zijn. Bent u bezig met een project en/of onderzoek maar heeft Anne
nog geen contact met u gehad, graag contact opnemen met haar. Mocht u weten dat mensen bezig zijn met
onderzoek, maak hen dan ook attent op de inventarisatie die Anne aan het maken is. Hoe beter het
overzicht is, hoe beter we de geestelijke zorg in de Eerste lijn kunnen profileren.
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Humanistische sector
Voltooid leven
In de samenleving, én binnen de VGVZ en het Humanistisch Verbond is er momenteel veel aandacht voor
de thematiek van voltooid leven. Wij moedigen ieder aan hierover mee te denken en praten op
bijvoorbeeld de regiobijeenkomsten van het Humanistisch Verbond en op het VGVZ Open Platform op 24
april (zie elders in deze nieuwsbrief). Mocht je hierover, of over andere onderwerpen, contact met ons
willen dan kan dat via Irene van Bentem.
Jesse Gruiters, Liline van Tets, Leonoor de Cocker & Irene van Bentem

Gouden Pact
Goede ouderenzorg is een veelbesproken kwestie. Het Humanistisch Verbond, de Universiteit voor
Humanistiek, Humanitas en een aantal humanistisch geestelijk begeleiders lanceerden een Pleidooi voor
een Gouden Pact. Een pleidooi voor meer zeggenschap van ouderen zelf, bij leven en bij waardig sterven. En
voor waardige en beter georganiseerde ‘immateriële’ zorg, in verpleeghuizen en daarbuiten. Lees hier
meer: Gouden Pact. Boris van der Ham en Joachim Duyndam schreven er onlangs over in Trouw.

Hanne Laceulle in NRC: “Kijk anders naar ouderen”
Docent-onderzoeker Hanne Laceulle (Universiteit voor Humanistiek) , die onlangs promoveerde op een
proefschrift over onze beeldvorming over oud worden, reageerde in NRC Handelsblad met een opiniestuk
op het Manifest Waardig Ouder Worden. "Er wordt nu op twee, te beperkte manieren, naar ouderdom
gekeken. Enerzijds is er het ‘vervalperspectief’, dat ouder worden interpreteert als een proces van
onherroepelijk verval en achteruitgang. Anderzijds het ‘trotseerperspectief’, dat goed ouder worden
gelijkstelt met zo lang mogelijk jong blijven." In haar opiniestuk Kijk anders naar oude mensen. Ze groeien
nog gaat ze in op de twee perspectieven en pleit ze voor een nieuwe kijk op ouder worden.

Twee interessante masterscripties
Geestelijke verzorging in een seculiere tijd? Onderzoek naar de betekenis van Taylors onderscheid tussen
het poreuze en omsloten zelf voor het debat over de toekomst van geestelijke verzorging - Jesse Gruiters.
“De uitdaging van de geestelijke verzorging ligt, Taylor volgend, niet in het verdedigen van het eigen
bestaansrecht, als reactie op de beperkte definities van seculariteit, maar in het zoeken naar aansluiting bij
het nieuwe mensbeeld en zijn nieuwe context, de seculiere achtergrond waarin we momenteel leven.”

Fragmenten uit het verleden. Een empirisch onderzoek naar de persoonlijke levensgeschiedenissen van
ouderen in de derde en vierde fase van dementie - Sandra Schouwstra.
in deze studie is onderzocht in hoeverre persoonlijke levensgeschiedenissen van ouderen, woonachtig in
een verpleeghuis voor langdurige zorg en verkerend in de derde of vierde fase van dementie, waar te
nemen zijn, en welke narratieve kenmerken hierin te herkennen zijn.
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SING
De Raad van de SING is uitgebreid met Janneke Kerkhof en bestaat nu weer uit 6 personen.

Onderzoek MRB
Het onderzoek naar Meervoudige Religieuze Betrokkenheid is in de afrondende fase. Op 23 mei verschijnt
er een glossy, die gepresenteerd wordt in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Iedereen die dat wil kan daar bij
aanwezig zijn. Meer info op de website over de glossy.
De gegevens van het onderzoek onder geestelijk verzorgers, dat afgelopen najaar plaatsvond, worden
uitgewerkt. Na de zomer is er een symposium waar de onderzoekers de resultaten zullen presenteren en
toelichten. Daarna gaan we met elkaar in discussie over de betekenis ervan voor ons en voor de VGVZ.
Datum en plaats: maandag 25 september, 10.30 – 16.00 uur, Dominicuskerk in Amsterdam. (Dicht bij
Amsterdam CS, verleden jaar vond ook daar de studiemiddag van de SING plaats).

Gegevens bestuur en raden VGVZ
Namen en contactgegevens vindt u hier.

Wijzigingen
Graag houden wij ons ledenbestand zo up-to-date mogelijk. Geef daarom wijzigingen in uw e-mailadres of
in uw andere gegevens (werk of privé) door aan het secretariaat.

Agenda
Activiteiten van de werkvelden en sectoren worden ook vermeld op de website van de VGVZ. Voor het
aanmelden van activiteiten kunt u een mail sturen naar het secretariaat.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind oktober. Kopij kunt u voor 26 oktober 2017 aanleveren bij het
secretariaat van de VGVZ.
Tussendoor verschijnen steeds Nieuwsflitsen met korte, actuele berichten.

Nieuwsbrief nr. 38 – maart 2017

12

