
Zorgen voor verbinding met de 

ontwikkelingen die gaande zijn 
 

 

Willem Blokland – geestelijk raadsman en  

Hoofd Dienst Levensoriëntatie & Geestelijke Verzorging 

UMC Utrecht 

 

email:    W.Blokland@umcutrecht.nl en ook via 



 

Groei 100-plussers in NL 



Vergelijking stijging verschillende 

zorgsectoren 



Nieuwe visie op zorg/zorgbeleid: 

 

Kostenstijging moet afnemen door: 

 

• meer zelfredzaamheid burgers 

• meer ondersteuning in de buurt en het eigen sociale 

netwerk 

• meer eigen regie  

• inschakelen professionele zorg later in het proces met 

daling van beroep op professionele zorg 

 

 



Gewenste veranderingen in het 

‘zorglandschap’: 

 

• verschuiving van intensief-intramuraal naar ‘op maat’-

extramuraal naar zelfzorg 

• verschuiving van verzekerde zorg naar voorzieningen van 

gemeenten 

• versterken aansluiting zorg en welzijn 

• verschuiven van focus op behandeling van ziekte naar 

behoud van functioneren en verbetering kwaliteit van 

leven 
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Transformatie 



Nieuwe definitie van gezondheid: 

 

• “Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan 

te passen en eigen regie te voeren in het licht van 

fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het 

leven. Gezondheid betekent zich kunnen aanpassen 

aan verstoringen, veerkracht hebben, een balans 

weten te handhaven of hervinden zowel lichamelijk, 

geestelijk en maatschappelijk.” (M.Huber, BMJ 2011) 

 



Trends in de samenleving 

1. Van ziektezorg naar gezondheid-zorg 

2. Aandacht voor de patiënt als mens 

3. Vragen bij het reparatiemodel 

4. Vrijheid en keuzestress 

5. Behoefte aan inkeer en stilte 

6. Belevingscultuur en behoefte aan inspiratie 

7. Verduurzaming van de zorgsector 

8. Een nieuw ‘wij’ en participatory healthcare 

 



Geestelijke zorg van de toekomst: 

Inspelen op deze existentiële/spirituele behoeften op 

micro-, meso- en macroniveau: 

 

• programma’s (mee helpen) ontwikkelen met aandacht 

voor:  

veerkracht, existentiële coping, self-management,  acceptatie, 

aanpassing en nieuwe balans, behoud van eigenheid,    

keuzes moeten maken, leren leven met chronische 

kwaal/kwalen, eindigheid, de mens achter de patiënt, 

behoefte aan rust en inspiratie, nieuwe vormen van 

verbinding tussen patiënt en zorgverlener, compassie 

 

• zorgverleners (generalisten) professionele handvaten 

bieden zich betekenisvol in het existentiële domein te 

bewegen 

 

 

 

 



  


