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Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie vinden dat de geestelijke verzorging van patiënten
beter moet worden georganiseerd. Nu staat geestelijke verzorging onder druk door
onduidelijke en versnipperde �nanciering, of omdat het ten koste zou gaan van andere zorg.

DEN HAAG

Zowel D66-Kamerlid Pia Dijkstra als haar ChristenUnie-collega Carla Dik pleiten daarom voor een
betere verankering ervan. ‘Achter medische klachten schuilt vaak een levensvraag’, zei Dijkstra
dinsdagavond in het Kamerdebat over de begroting van Volksgezondheid. Op werkbezoek bij een
huisartsenpraktijk in Rotterdam zag Dijkstra de voordelen van geestelijke verzorging: ‘Patiënten
met zo’n levensvraag voelen zich door een geestelijk verzorger gehoord, en blijken vaak al na een
paar gesprekken minder of zelfs geen zorg meer nodig te hebben.’

ChristenUnie-Kamerlid Dik wees erop dat in afspraken over de kwaliteit van verpleeghuiszorg is
vastgelegd dat er geestelijke verzorging beschikbaar moet zijn, passend bij de levensbeschouwing
van patiënten. ‘In de praktijk blijkt echter dat geestelijke verzorging vaak onder druk staat’, aldus
Dik. Ze wil dat er een onderzoek komt naar de problemen met de beschikbaarheid en �nanciering
van geestelijke verzorging.

D66’er Dijkstra vraagt zich af of geestelijke verzorging niet structureler moet worden
georganiseerd en pleit ervoor dat het ministerie hierover in overleg gaat met geestelijk verzorgers,
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huisartsen en zorgverzekeraars. ‘Want de patiëntenzorg wordt steeds complexer en de huisarts
krijgt steeds meer vragen. We moeten dus ook nadenken over hoe we de huisarts kunnen
ontlasten.’

Op andere punten waren de twee coalitiepartijen minder eensgezind. ‘Afgelopen weekeinde vond
de Mars voor het Leven plaats’, zei Dijkstra, ‘waar fracties uit deze Kamer in voorop liepen. Voor
D66 staat voorop dat vrouwen een eigen keuze moeten kunnen maken over abortus.’ Net als
GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet is Dijkstra bang dat het faillissement van de CASA
Klinieken de abortushulp in gevaar brengt. ChristenUnie-Kamerlid Dik wees juist op het belang van
hulp bij onbedoelde zwangerschappen. Op zijn beurt kondigde SGP’er Kees van der Staaij een
initiatiefwetsvoorstel aan, waarin wordt geregeld dat iedere onbedoeld zwangere vrouw het
aanbod krijgt om een of meer keuzegesprekken te voeren buiten de abortuskliniek.

Behalve D66 vroeg ook de VVD hoe het vervolgonderzoek naar de groep mensen die hun leven
‘voltooid’ vinden, eruit gaat zien. D66’er Dijkstra zei dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat, maar
stelde ook dat het regeerakkoord de ruimte biedt om dit een ‘vrije kwestie’ te laten zijn waarin elk
Kamerlid zijn eigen afweging maakt.

De ministers en staatssecretaris van Volksgezondheid komen donderdag aan het woord. <
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