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Amsterdam, 25 februari 2014 
 
 
Geachte commissie, 
 
Als VGVZ, beroepsvereniging van geestelijk verzorgers in zorginstellingen, hebben wij met grote 
interesse kennis genomen van de concept handreiking 'Zorg voor mensen die bewust afzien van eten 
en drinken om het levenseinde te bespoedigen'. De doelstelling van de commissie om een 
handreiking te bieden die artsen, verpleegkundigen en verzorgenden helpt deze mensen zorgvuldig 
en met kennis van zaken te begeleiden vinden wij zeer waardevol. 
 
Wij spreken onze grote waardering uit voor de wijze waarop u in deze richtlijn aandacht heeft voor alle 
dimensies van zorg: zowel de fysieke, de psycho-sociale, als de spirituele dimensie (WHO definitie 
palliatieve zorg 2002). Omdat wij ons als geestelijk verzorgers vooral richten op de spirituele dimensie, 
hebben we ook met name met deze blik de richtlijn nauwkeurig gelezen. 
 
Op een aantal plekken in de handleiding wordt al met nadruk gewezen op mogelijke existentiële 
vragen bij patiënt en naasten (bv. pag.17, regel 8), en ook wordt al een aantal maal verwezen naar de 
bijdrage die een geestelijk verzorger kan leveren aan de zorg voor patiënt en naasten (bv. pag. 23, 
regel 1). 
In de bijlage bij deze brief geven wij u nog een aantal suggesties ter overweging. 
 
Onze hartelijke dank voor het werk dat door uw commissie is verzet om deze handreiking tot stand te 
brengen. Graag blijven wij ook in de toekomst gesprekspartner van de KNMG. 
 
 
Met hoogachting en vriendelijke groet, 
 

 
 
 
S.A.A. Evers, voorzitter.  
 
 
 
 
Namens de Commissie Oncologische en Palliatieve Zorg van de VGVZ 
mevr. drs. A. Th Schaap 
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Bijlage bij reactie VGVZ op Concept- handreiking 'Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en 
drinken om het levenseinde te bespoedigen' 
 
 
Suggesties voor de tekst: 
 
-p.18 en 19, vanaf regel 45 over gewetensbezwaren bij hulpverleners: 
Op p.19 zou na "(Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 2008)." ingevoegd kunnen worden: 
"De hulpverlener met gewetensbezwaren kan een beroep doen op ondersteuning door een geestelijk 
verzorger."  
Verder, ter overweging: nu staat er op p.18 in regels 48/49: “Wanneer een hulpverlener 
gewetensbezwaren heeft om deze zorg te verlenen, kan de zorg voor de patiënt overgedragen 
worden aan een collega hulpverlener.”  
Het zou goed zijn om meer te benadrukken dat iedere hulpverlener altijd de volle vrijheid krijgt om 
omwille van de vrijheid van het eigen geweten af te zien van medewerking. Dat geldt o.i. met name 
voor verpleegkundigen, die het beleid van artsen uitvoeren; maar ook artsen zelf kunnen grote moeite 
ervaren met de keuze van hun patiënt. Voor deze moeite moet voldoende aandacht zijn. 

-p.22/23: 
Wat personen opgenomen in zorginstellingen betreft: aanbeveling dat het zorgteam bespreekt wat de 
keuze van de cliënt betekent, niet alleen in medisch/verpleegkundig opzicht, maar ook met aandacht 
voor wat het doet met de artsen/verpleegkundigen/verzorgenden. Dit kan door de geestelijk verzorger 
begeleid worden. Op dezelfde manier kan de geestelijk verzorger dit proces ook begeleiden voor 
naasten. 

-p.23, regel 1-4 over de rol van een geestelijk verzorger: 
In regel 4 zou na "het bespreken en vorm geven van crematie of begrafenis" ingevoegd kunnen 
worden: "Aan de naasten kan de geestelijk verzorger begeleiding en ondersteuning bieden door 
ruimte te bieden voor -wellicht tegenstrijdige- emoties en ethische reflecties (hoe beleven naasten het 
proces, wat is moeilijk voor hen). 
 


