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Bij de presentatie van de conceptrichtlijn op het 
congres van de NVPO in maart 2009 bleek dat de 
VGVZ niet viel onder de groep betrokken man-
daterende verenigingen/instanties die werden 
genoemd, hoewel onder ‘distress’ ook nadruk-
kelijk last van spirituele aard wordt verstaan en 
geestelijk verzorgers gelden als één van de gespe-
cialiseerde psychosociale hulpverleners.3 Naar aan-
leiding van het congres is de wens ontstaan om tij-
dens de commentaarronde gezamenlijk vanuit de 
VGVZ namens de beroepsgroep te reageren. Oproe-
pen onder zo veel mogelijk collega’s in de zorg heb-
ben geleid tot een werkconferentie en reacties van 
46 geestelijk verzorgers. Ook enkele universitair 
docenten en hoogleraren, verbonden aan opleidin-
gen tot geestelijk verzorger aan verschillende uni-
versiteiten, hebben bijgedragen aan de totstandko-
ming van het commentaar.4

Aandacht voor het psychosociale en geestelijk wel-
zijn van patiënten met kanker is veelal grotendeels 
afhankelijk van de alertheid en deskundigheid 
van zorgverleners en de mate waarin de patiënt 
zich hierover uitlaat. Diverse (inter)nationale stu-
dies tonen aan dat er gedurende het ziekteproces 
sprake is van onderdiagnostiek en onderbehande-
ling.1 Aansluitend hierop stelt het Nationaal Pro-
gramma Kankerbestrijding 2005-2010 als te rea-
liseren doel, dat er in 2010 één valide, algemeen 
beschikbaar klinisch toepasbaar signaleringsin-
strument voor psychosociale problematiek dient te 
zijn. Dit wordt ook door de KWF Kankerbestrijding 
beschreven als doel.2 De Nederlandse Vereniging 
voor Psychosociale Oncologie (NVPO) heeft daarop 
het initiatief genomen om samen met de Vereni-
ging van Integrale Kankercentra en KWF Kankerbe-
strijding de richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale 
zorg’ te ontwikkelen. 

Inspraak

DE RICHTLIJN ‘DETECTEREN 
BEHOEFTE PSYCHOSOCIALE 
ZORG’:  EEN UITDAGING VOOR 
GEESTELIJK VERZORGERS

Door: Dr. Annemieke Kuin* en drs. Brecht Molenaar*

Er is nog te weinig aandacht voor het geestelijk welzijn van patiënten met 
kanker. In deze bijdrage beschrijven Annemieke Kuin en Brecht Molenaar 
de inhoud van de richtlijn Detecteren behoefte Psychosociale zorg die 
om deze reden is ontwikkeld. Vanuit het perspectief van de geestelijke ver-
zorging is er over deze nieuwe richtlijn het nodige te zeggen. Annemieke 
Kuin en Brecht Molenaar laten zien wat de richtlijncommssie deed met de 
feedback van de VGVZ en komen tot slot met aanbevelingen voor geestelijk 
verzorgers die de lastmeter gaan gebruiken in hun zorginstelling.
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en verpleegkundigen leveren als basisbehandelaars 
de basale psychosociale zorg. Daar waar sprake is 
van verhoogde ‘distress’, bij een lastscore van vijf 
of hoger, wordt er (indien gewild door de patiënt) 
doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverleners 
op medisch, paramedisch of psychosociaal gebied, 
afhankelijk van de items die de patiënt als het 
meest lastgevend ervaart. 

2. Wat geestel i jk verzorgers opvalt 
aan de r ichtl i jn
Vanuit het perspectief van de geestelijk verzorger 
valt in de richtlijn een aantal zaken op:
s�(ET�ZOEKEN�NAAR�EEN�meetinstrument om ‘distress’ 
bij kankerpatiënten te signaleren werd vanzelfspre-
kend als uitgangspunt voorondersteld.

s�$E�IN�DE�LITERATUUR�GEVONDEN�MEETINSTRUMEN-
ten werden in sensitiviteit en specificiteit vergele-
ken met gouden standaarden voor, met name, het 
opsporen van angst en depressie. Het is dan ook 
niet vreemd dat uit het Nederlandse validatieon-
derzoek blijkt dat praktische en gezins-/sociale pro-
blemen een matig sterke samenhang lieten zien 
met de hoogte van de score op de distress thermo-
meter en religieuze/spirituele problemen maar een 
zwakke. Als mogelijk verklaring werd daar gesteld 
dat het aantal items van het religieuze/spirituele 
gebied uitermate beperkt was.8 

s�)N�TEGENSTELLING�TOT�DE�DEFINITIES�VAN�DE�7(/��
het bio-psycho-sociaal-spirituele Model en andere 
gangbare modellen, wordt de spirituele dimensie 
gezien als onderdeel van de psychosociale dimen-
sie en gelden geestelijk verzorgers als psychoso-
ciale hulpverleners. Hoewel het van belang is de 
aandacht voor de spirituele dimensie binnen het 
definiëren en meten van ‘distress’ op te nemen, 
wringt het als deze dimensie wordt gezien als 
onderdeel van de psychosociale dimensie. 

De psychosociale dimensie richt zich met name op 
het functioneren met betrekking tot ervaren proble-

1. De r ichtl i jn in concept 
De eerste conceptversie is op Oncoline verschenen 
op 22 april 2009. Voor wie de richtlijn wil bekijken, 
staat er op www.oncoline.nl een inmiddels gewij-
zigde tweede conceptversie.5 De definitieve versie 
wordt begin 2010 verwacht.

De conceptrichtlijn Detecteren behoefte psychosociale 
zorg wil regelen dat er systematisch wordt gesig-
naleerd of er sprake is van verhoogde ‘distress’ bij 
volwassen oncologiepatiënten die ambulante zorg 
ontvangen op diverse momenten in het ziekteproces.
Gezocht is naar gevalideerde meetinstrumenten. 
Aan de gevonden instrumenten werden vervolgens 
bepaalde eisen gesteld, waarbij de combinatie van 
de Distress Thermometer met de Problem List uitein-
delijk als het meest geschikt uit de bus kwam. Deze 
combinatie is onder de naam ‘lastmeter’ gevali-
deerd in Nederland.6

De lastmeter vraagt patiënten middels een ther-
mometer hoeveel belasting op een concrete dag 
en in de daaraan voorafgaande week werd erva-
ren op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch 
gebied. Dat kan variëren van ‘helemaal geen’: een 
0, tot ‘extreem veel’: een 10. Vervolgens zien zij een 
probleemlijst, waarbij men per item afhankelijk 
van het wel of niet ervaren van last een ‘ja’ of ‘nee’ 
kan aanvinken. In deze lijst wordt ook gevraagd 
naar ‘religieuze/spirituele problemen’, waaraan twee 
items zijn gekoppeld: zin van het leven/levensbe-
schouwing en vertrouwen in God/geloof . Tot slot kan 
worden aangekruist of er behoefte bestaat om met 
een deskundige over de problemen te praten: ‘ja’, 
‘nee’ of ‘misschien’.7

De richtlijn geeft adviezen op welke momenten het 
wijs is de Lastmeter af te nemen bij patiënten en 
beveelt aan met een zekere frequentie met name 
in de rustigere fasen van behandeling en controle 
te signaleren.

De ingevulde lastmeter wordt besproken met de 
behandelende arts of een verpleegkundige. Artsen 
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schouwing’. Als de spirituele dimensie zo gericht 
wordt gekoppeld aan geloof, is het risico groot op 
onderdiagnostiek van de vele zingevingsvragen die 
niet primair gekoppeld zijn aan geloofsvragen, bij 
zowel niet-gelovige als gelovige patiënten.

s�$E�ROL�VAN�DE�ARTSEN�EN�VERPLEEGKUNDIGEN�ZOALS�
die in de Richtlijn wordt beschreven, doet niet altijd 
recht aan de essentiële rol die zij kunnen, en vaak 
ook daadwerkelijk al vervullen in het bieden van 
basale psychosociale en geestelijke ondersteuning. 
Zo wordt de waarde die patiënten hechten aan de 
door deze zorgverleners te bieden ondersteuning 
onderschat.

Als het gaat om verwijzing naar gespeciali-- 
seerde hulpverleners, wordt alleen bij de reli-
gieuze/spirituele problemen gedacht aan de 
geestelijk verzorger.9 Daarmee wordt ontkend 
dat ook bij andere problemen, met name emo-
tionele problemen, zingevingsvragen wel dege-
lijk het meest prominent kunnen zijn en de 
patiënt het meest gebaad zou zijn bij onder-
steuning door een geestelijk verzorger. 
Bovendien is de kans groot dat er door het - 
gebruik van de term ‘last’ onder de vlag van 
religie en spiritualiteit opnieuw emotionele 
problemen worden gedetecteerd 
De zorg voornaasten valt nadrukkelijk buiten - 
de richtlijn.

3. Waartoe heeft de feedback 
namens de VGVZ geleid?
De commissie gaf aan de feedback van de VGVZ 
zeer serieus te nemen en heeft de VGVZ december 
2009 laten weten wat zij met deze feedback heeft 
gedaan.

De richtlijncommissie bedankte de VGVZ voor het 
uitgebreide, goed geformuleerde en zorgvuldig tot 
stand gekomen commentaar. Zij schrijft dat het 
jammer is dat er geen geestelijk verzorger zitting 
in de commissie heeft gehad, maar dat er bij het 
selecteren van experts bij de uitgangsvragen inder-

men. Dat wordt als richtinggevend gezien voor alle 
betrokken disciplines, ook voor geestelijk verzor-
gers en basisbehandelaars. De ethische relatie tot 
de ander kan vanuit een psychosociaal interventie-
perspectief echter niet goed uit de verf komen. Een 
dergelijke benadering sluit niet goed aan bij proces-
sen rondom zingeving en spiritualiteit.

De begeleidingsrelatie met een geestelijk verzor-
ger, een relatie waarbinnen gezocht wordt naar zin 
en betekenis, staat niet primair in het kader van 
een functionele behandeling maar in een ethisch 
en inhoudelijk kader. De relatie kan als aandach-
tig betoonde zorg, drager zijn van waarden zoals 
betrokkenheid, bestaansbevestiging en erkenning. 
De centrale waarde is die van menselijke waar-
digheid. Hierdoor kan de relatie als zodanig al van 
intrinsieke waarde zijn voor de patiënt.

Komt levensbeschouwing en zingeving eventueel 
ook expliciet aan de orde en wordt er langs die weg 
gezocht naar zin en betekenis, dan staat de inhou-
delijke benadering van levensvragen en existenti-
ele thema’s op de voorgrond. Binnen rituelen vormt 
een gedeelde inhoud de basis van het handelen.
Ook met basisbehandelaars kan een relatie ont-
staan die drager is van waarden. In die zin is het 
binnen de spirituele dimensie moeilijk om een 
scherp onderscheid te maken tussen basale en 
gespecialiseerde zorg. Wanneer alles enkel in het 
teken komt te staan van interventies, krijgt de ethi-
sche betekenis van de ander geen woorden. Met de 
aandacht voor ethiek kom je echter in een geheel 
andere invalshoek terecht. De werking van waar-
den valideer je niet. Die worden mogelijk beaamd 
en misschien worden ze waar gemaakt.

s�$E�TAAL�VAN�DE�LASTMETER�RICHT�ZICH�MET�BETREK-
king tot de spirituele dimensie sterk op religie en 
geloof. Patiënten die zich hier niet goed in herken-
nen - het kopje dat er boven staat kan daaraan bij-
dragen! - kunnen hun existentiële vragen alleen 
kwijt onder het item ‘de zin van het leven/levensbe-
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is om samen met de patiënt te achterhalen of er 
een zorgbehoefte is en zo ja, hoe die vervuld kan 
worden. Daartoe wordt in de richtlijn aangegeven 
dat de verpleegkundige /behandelend arts scho-
ling moet krijgen op het gebied van omgang met 
de Lastmeter, gesprekstechnieken en inzicht in ver-
wijsmogelijkheden.

Met het oog op de verwijzing merkten wij op dat 
ook bij emotionele, sociale of lichamelijke proble-
men de spirituele dimensie daarvan de boventoon 
kan voeren en verwijzing naar een geestelijk ver-
zorger geïndiceerd kan zijn. Dit heeft ertoe geleid 
dat er een slechts kleine aanpassing is gemaakt. 
Boven de tabel die als leidraad kan dienen bij ver-
wijzing naar gespecialiseerde hulpverleners, is een 
zin toegevoegd: ‘Diverse disciplines kunnen inge-
schakeld worden, waarbij de scheidslijnen tussen 
de hulpvraag en het hulpaanbod niet altijd strikt te 
trekken zijn.’

Ten slotte is door de tekst heen meer eenheid 
gebracht in de verschillende termen die de spiri-
tuele dimensie aanduiden, is in de inleiding meer 
aandacht besteed aan de zingevingsvragen die de 
confrontatie met kanker en de eigen eindigheid 
kunnen oproepen en wordt er verwezen naar de 
richtlijn spirituele zorg.

Wat er te wensen overbl i j f t
Hoewel wij er zeer voor pleitten (in navolging 
van de WHO en het bio-psycho-sociaal-spirituele 
model) de spirituele dimensie los van de psychoso-
ciale dimensie te benoemen, kiest de richtlijncom-
missie er nadrukkelijk voor de spirituele dimensie 
als onderdeel van de psychosociale te behouden. 

Onze zorg om de partner en andere naasten van 
de patiënt wordt gedeeld, zoals ook het belang van 
onze vraag of er ook aanbevelingen te ontwikkelen 
zijn met betrekking tot het afnemen van de last-
meter bij directe naasten.

tijd niet expliciet aan een geestelijk verzorger is 
gedacht. De richtlijn zal over zo’n 3 jaar gereviseerd 
gaan worden en dan zal de VIKC de VGVZ tijdig 
benaderen om een geestelijk verzorger af te vaardi-
gen in de nieuw te formeren richtlijnwerkgroep.

Wat is  aangepast?
Naar aanleiding van ons commentaar heeft de 
richtlijncommissie diverse tekstaanpassingen 
gedaan.
Onze wens om meer te benadrukken dat het 
meetinstrument slechts een hulpmiddel is en dat 
het afnemen van het meetinstrument de essen-
tie van het in gesprek blijven met de patiënt over 
diens ervaringen en behoeften niet kan vervan-
gen, werd ondersteund. In reactie hierop heeft de 
richtlijncommissie op diverse plaatsen in de richt-
lijntekst het volgende benadrukt: ‘Het instrument 
kan gezien worden als hulpmiddel bij het gesprek, 
het biedt structuur en handvatten om gezamen-
lijk met de patiënt de problemen te bespreken, te 
bepalen of er behoefte aan extra zorg bestaat op 
enigerlei gebied en wie deze zorg het beste zou 
kunnen verlenen. Het instrument vervangt niet de 
essentie van het in gesprek blijven met de patiënt 
over ervaringen en behoeften. De behoefte aan 
een gesprek hoeft overigens niet per definitie van-
uit een probleemstelling of last onderkend te wor-
den. Het kan ook belangrijk zijn voor de patiënt om 
gelukkige momenten en andere positieve ervarin-
gen te delen.’

Naar aanleiding van het belang dat wij hebben 
aangekaart met betrekking tot de rol van de arts 
en verpleegkundige bij ondersteuning van patiën-
ten, is een aanpassing gemaakt in de richtlijn in 
het hoofdstuk over het gesprek met de patiënt. 
Daarin wordt de basale psychosociale zorg die de 
behandelend arts en verpleegkundige kunnen bie-
den, nu extra belicht. Aangepast is om ook bij een 
score van <5 ruimte te bieden voor het bespreken 
van mogelijke vragen en om, indien de patiënt dat 
wenst, ook bij deze score te verwijzen. De kunst 
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Een aantal van deze items zou goed passen bin-
nen de Nederlandse lastmeter. Hoewel de Angel-
saksische formulering niet één op één te verta-
len was en vroeg om aanvulling en correctie voor 
de meer seculiere Nederlandse situatie, en hoewel 
dat om meer onderzoek vroeg, is er voor de VGVZ 
-feedback toch alvast een voorstel voor vertaling 
gemaakt. Er werd gevraagd om die items toe te 
voegen aan de bovengenoemde geherformuleerde 
items. Dit leverde het volgende rijtje op: 

vragen over de invulling/zin van mijn leven- 
verlies van vertrouwen- 

En hieraan toe te voegen:
omgaan met verlies- 
vragen over het levenseinde/de dood- 
schuld- 10 
vragen over de zin van de behandeling - 
behoefte aan rituelen- 11 

Er is voorgesteld om deze items verder te valideren 
en ze tot die tijd niet evidence-based maar expert-
based op te nemen in de lastmeter. Er is gevraagd 
om ze in ieder geval minstens als advies van de 
VGVZ aan de aanbevelingen toe te voegen, ook om 
hiermee te voorkomen dat geestelijk verzorgers in 
verschillende ziekenhuizen elk eigen items zouden 
gaan herformuleren op dat gebied. 

De richtlijncommissie heeft er na interne discus-
sie toch toe besloten de in Nederland gevalideerde 
versie van de lastmeter aan te bevelen in de richt-
lijn en hierop geen enkele aanpassing te maken. 
Zij stelt: ‘Aanpassingen in de kopjes/items onder 
religieuze/spirituele problemen zijn dan ook niet 
doorgevoerd. Mocht dit in de toekomst wel wense-
lijk zijn, dan dient een aangepaste versie opnieuw 
gevalideerd te worden, zodat bij goed resultaat 
deze meegenomen kan worden bij de revisie van 
de richtlijn. Inmiddels zijn pogingen een alterna-
tieve formulering te valideren (na overleg met de 
werkgroep van geestelijk verzorgers binnen de 
IKNO) in gang gezet.’

De richtlijncommissie stelt dat in de inleiding van 
de richtlijn is uitgelegd, dat naast patiënten de 
partners, ouders en kinderen van kankerpatiën-
ten ieder hun eigen problematiek kennen en een 
daarop afgestemde zorgbehoefte hebben. Echter, de 
richtlijnwerkgroep heeft gekozen voor een strakke 
afbakening, zo staat er, ‘om te waarborgen dat het 
resultaat een richtlijn betreft met bruikbare aan-
bevelingen voor de belangrijkste knelpunten uit de 
praktijk. De richtlijn richt zich daarom alleen op de 
volwassen kankerpatiënt die zorg ontvangt in een 
ziekenhuis.’

De gebruikte taal in de lastmeter van zowel het 
kopje als de items met betrekking tot de spiritu-
ele dimensie, is voor alle betrokken geestelijk ver-
zorgers het hoofdpunt van commentaar. In het 
algemeen werd er gewezen op het belang dat de 
gebruikte terminologie wordt verstaan door patiën-
ten, aansluit bij wat hen bezighoudt en herkenbaar 
is ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond 
van de patiënt. In dat verband werd gevraagd om 
in plaats van het kopje ‘religieuze/spirituele proble-
men’ te kiezen voor een brede neutrale term zoals 
‘levensbeschouwing’ of ‘levensvragen’.

Voor beide twee items werd een herformulering 
voorgesteld, te weten ‘vragen over de invulling/
zin van mijn leven’ en ‘verlies van vertrouwen’. 
Dit was mede gedaan omdat de conceptitems erg 
abstract waren, niet door een ieder herkend kon-
den worden en niet als probleem waren geformu-
leerd.

De Nederlandse gevalideerde versie van de last-
meter sluit aan bij de NCCN-richtlijn (National 
Comprehensive Cancer Network) van 2005, de ver-
sie waarin nog slechts twee items onder de reli-
gieuze/spirituele problemen werden genoemd. In 
de meer recente NCCN richtlijn van 2008 worden 
geen items meer genoemd, maar worden er in de 
instructie naar zorgverleners die de lastmeter afne-
men, 11 items genoemd als reden voor verwijzing. 
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zorgers in de provincies Limburg, Brabant, Utrecht 
en regio Leiden, laat van u horen en spreek uw IKC 
hierop aan!

Tevens is het van belang dat meer geestelijk ver-
zorgers lid worden van een multidisciplinaire ver-
eniging als de NVPO. Wij zijn zeer welkom als lid 
en zelfs in het bestuur, commissies en werkgroe-
pen (zoals die met betrekking tot richtlijnontwik-
keling), maar we laten het helaas afweten. De 
jaarlijkse interessante symposia en het boeiende 
tijdschrift Psycho-oncologie voor leden is uw aan-
dacht waard.

Aanvul lend onderzoek
Wat helaas niet is gelukt, is het meer nuanceren 
van de taal in de lastmeter met betrekking tot de 
spirituele dimensie. De richtlijncommissie houdt 
strikt vast aan validatie. Dan blijkt dat er binnen het 
Nederlandse taalgebied nog erg weinig onderzoek 
voorhanden is met betrekking tot taal in het sig-
naleren van zingevingsvragen en de behoefte aan 
ondersteuning van geestelijke verzorging. Dat bete-
kent dat er veel is te doen de komende drie jaar.

Naar aanleiding van commentaar van de IKN werk-
groep van geestelijk verzorgers een aantal jaren 
geleden, is er al een qua taal enigszins aangepaste 
versie zo goed als gevalideerd door de onderzoek-
ster die betrokken was bij het Nederlandse valida-
tie-onderzoek van de huidige lastmeter. Daarnaast 
wil de huidige richtlijnwerkgroep graag ingaan 
op en ondersteuning bieden bij meer aanvullend 
onderzoek naar de validiteit van één of meerdere 
aanvullingen of herformuleringen van de Pro-
bleemlijst op het huidige gebied van de ‘Religieuze/
spirituele problemen’. Er is de mogelijkheid om in 
overleg het kopje aan te passen, een enkel item toe 
te voegen aan de lastmeter en deze verder te vali-
deren. 

Afstemming met huidig onderzoek in Nederland 
is hier belangrijk. Het Helen Dowling Instituut ont-

Echter de richtlijnwerkgroep wil graag ingaan 
op onze wens voor een verdere afstemming met 
betrekking tot aanvullend onderzoek naar een goed 
functionerende Lastmeter. 

4. Wat staat ons te doen?
Al met al heeft het commentaar op de richt-
lijn ertoe geleid dat wij als beroepsgroep hebben 
laten zien dat wij constructief willen en kunnen 
meedenken in de richtlijnontwikkeling. Het blijft 
jammer dat wij niet vanaf het begin af aan zijn 
betrokken bij deze richtlijn. Maar de bijdrage in de 
commentaarfase heeft tot enkele aanpassingen 
geleid en tevens tot de toezegging dat de VGVZ tij-
dig gevraagd zal worden een geestelijk verzorger af 
te vaardigen om deel uit te maken van de nieuw 
te formeren richtlijnwerkgroep ten behoeve van de 
revisie over drie jaar.

Hierop aansluitend heeft het bestuur van de VGVZ 
bij de Vereniging van Integrale Kankercentra aan-
gedrongen ook bij de ontwikkeling van andere 
richtlijnen vanaf de start de VGVZ hierin te bena-
deren. Dat biedt de gelegenheid bij ontwikkelingen 
als deze, om het denken over psychosociale zorg-
verlening in het algemeen en over geestelijke ver-
zorging in het bijzonder van binnenuit argumenta-
tief aan te vullen met perspectieven en inzichten 
vanuit onze beroepsmatige achtergrond, met name 
op het gebied van zorgethiek, presentiebenadering 
en normatieve professionaliteit. Vanzelfsprekend 
draait het daarbij steeds om de poging recht te 
doen aan de patiënten om wie het gaat en om dus 
oog te hebben voor zorgkwaliteit zoals ontvangers 
van zorg die beleven.

Profi leren
Daarnaast is het zaak dat we ons als geestelijk ver-
zorgers meer profileren als serieuze gesprekspart-
ner in landelijke multidisciplinaire ontwikkelingen. 
Het wordt hoog tijd dat naast het IKA, IKNO, IKO 
en IKR ook de vier andere IKC’s een netwerk voor 
geestelijk verzorgers op gaan zetten. Geestelijk ver-
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patiënt bespreekt, of het behalve op de polikli-
niek ook in de kliniek gebeurt (wanneer men-
sen bijvoorbeeld voor enkele dagen zijn opgeno-
men ten behoeve van een chemokuur), wanneer 
en met welke problematiek er wordt verwezen, 
welke disciplines daarvoor beschikbaar zijn, hoe 
de afstemming en terugkoppeling plaatsvindt tus-
sen alle betrokken disciplines (zowel de basale als 
de gespecialiseerde), hoe de gegevens worden gere-
gistreerd en bewaard en hoe de deskundigheids-
bevordering wordt georganiseerd van behandelend 
artsen en verpleegkundigen met het oog op het 
geven van basale psychosociale zorg en het kun-
nen verwijzen.

Zonder de voordelen van de lastmeter te willen 
ontkennen, is het wel zaak om erop te wijzen dat 
de poging om aan te sluiten bij het wel en wee van 
patiënten ook minder systematisch tot zelfs chao-
tisch kan verlopen zonder dat dit afdoet aan zorg-
kwaliteit. Ook langs organische en spontane wegen, 
wegen die zich bijvoorbeeld tijdens verpleegkun-
dige handelingen aandienen, kan heel wel con-
tact worden gemaakt met de belevingswereld van 
patiënten. Voor sommigen zal de informaliteit hier-
van zelfs de voorkeur hebben. Evengoed kan de 
overzichtelijke openheid van de lastmeter voor 
weer anderen juist uitnodigend werken.

Hoe dan ook zou de lastmeter het huidige ontstaan 
van zorgrelaties als vindplaats van en omgang met 
vragen, noden en behoeften niet moeten verdrin-
gen maar moeten aanvullen en er mede een rol in 
moeten spelen.16 In dit verband is het belangrijk 
om na te denken over de vraag of het gesprek over 
de ingevulde lastmeter beter voorafgaand aan ver-
pleegkundige of medische verrichtingen kan wor-
den afgenomen, of na afloop om te kijken of er als-
nog iets is blijven liggen.

Afstemming tussen psychosociale zorgverleners
Voorts is het van belang dat er goede overlegstruc-
turen zijn waarin alles kan worden afgestemd. 

wikkelde de Spiritual Attitude and Involvement 
Scale.12 Binnen het Instituut voor extramuraal 
onderzoek (EMGO) van het VUmc wordt onderzoek 
gedaan naar het signaleren van spirituele behoef-
ten en het bieden van zorg door verpleeghuisart-
sen.13 Aan de Universiteit van Tilburg loopt een 
onderzoek naar spirituele coping bij longkanker-
patiënten. De Universiteit van Utrecht heeft een 
onderzoek opgezet naar het signaleren van levens-
vragen bij patiënten door artsen waarin diverse 
academische ziekenhuizen zijn betrokken.14 Recent 
is ook een Nederlandse pilotstudie afgerond naar 
religious coping bij kankerpatiënten op de poli.15 
Dergelijke onderzoeken leveren voor de verdere 
ontwikkeling van de richtlijn en eventuele revisie 
in de toekomst ongetwijfeld waardevolle informa-
tie op. 

De VGVZ is bereid een belangrijke faciliterende rol 
te vervullen door het organiseren van een invitatio-
nal conference met alle betrokken onderzoekers en 
geestelijk verzorgers in ziekenhuizen.

Rol voor individuele geestel i jk 
verzorgers in z iekenhuizen
Ten slotte ligt er een belangrijke taak voor de indi-
viduele geestelijk verzorgers in de ziekenhuizen. 
Lokaal, dus per ziekenhuis, is het van belang om 
de instellingsspecifieke invoering, de inbedding en 
het gebruik van de lastmeter zo goed mogelijk te 
organiseren. Hieronder enkele tips van onze kant. 
Het zou zinvol zijn om de ervaringen die een ieder 
opdoet de komende tijd, met elkaar te blijven uit-
wisselen.

Deelname aan de projectgroep
Het verdient aanbeveling dat er een geestelijk ver-
zorger deelneemt aan de projectgroep die de last-
meter gaat implementeren.

Er dienen zich bij de invoering vragen aan, waarop 
een antwoord gezocht moet worden: wanneer 
de lastmeter wordt ingevuld en wie hem met de 
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beide vormen zal niet uitsluitend verwijzing via de 
lastmeter de aangewezen weg moeten zijn. Tege-
lijkertijd houdt de geestelijk verzorger in zijn werk 
een vrijplaatsfunctie, wat onder meer betekent dat 
patiënten buiten alles om te allen tijde een beroep 
kunnen doen op geestelijke verzorging.18 We zullen 
moeten blijven staan voor de intrinsieke waarde 
die hiermee gegeven is. 

De vraag naar welke discipline de voorkeur uit-
gaat, is niet opgenomen in de lastmeter zelf. In het 
gesprek dat de behandelende arts/verpleegkundige 
heeft met de patiënt, dient gezamenlijk te worden 
bepaald of en naar welke discipline een verwijzing 
gewenst is. In het hoofdstuk over de randvoorwaar-
den is geadviseerd, dat elke instelling een protocol 
opstelt waarin onder meer staat welke disciplines 
beschikbaar zijn voor verwijzing, wanneer en naar 
wie verwezen wordt en hoe afstemming plaats-
vindt tussen de basiszorgverleners en de gespecia-
liseerde psychosociale zorgverleners.

Bijdragen aan scholing
Het verdient aanbeveling dat geestelijk verzorgers 
een rol spelen binnen de scholing van de basiszorg-
verleners. Niet alleen omdat zij dan uitleg kunnen 
geven over de wijze waarop religieuze/ spirituele 
vragen en thema’s zich aandienen. Van minstens 
even groot belang is het geven van uitleg over de 
wijze waarop men in gesprek kan blijven met de 
patiënt en problemen of positieve ervaringen kan 
delen. Juist onze beroepsmatige insteek en inzich-
ten vanuit de zorgethiek en de presentiebenadering 
kunnen hier een aanvulling vormen op de meer 
gangbare oplossingsgerichte cultuur. Enkele tips:
Ook bij patiënten met een score lager dan 5 is het 
zinvol om de items die wel als problematisch zijn 
vermeld, te bespreken. 

Ruimte bieden aan het verhaal van de patiënt door 
de arts of verpleegkundige zonder direct te proble-
matiseren en naar oplossingen te zoeken, wordt 
door patiënten vaak als zeer steunend en helpend 

Structureel overleg tussen basis- en gespeciali-
seerde zorgverleners vergemakkelijkt het verwij-
zen. Van gespecialiseerde psychosociale professio-
nals wordt verwacht dat zij zorg dragen voor goede 
verwijsstructuren en met elkaar een goede fol-
der maken voor patiënten en basiszorgverleners, 
waarin duidelijk wordt gemaakt wie wat te bieden 
heeft. De VGVZ raadt in één van haar nieuwsbrie-
ven aan, dat het niet zinvol is hiervoor een stan-
daard folder te ontwerpen, maar dat juist het met 
elkaar het aangaan van het proces met elkaar bin-
nen de instelling van waarde is.

In de tabel voor verwijzing zoals opgenomen in 
de richtlijn is nu enkel het levensbeschouwelijke 
zorggebied toegewezen aan geestelijk verzorgers. 
We zullen duidelijk moeten maken dat ook prak-
tische, gezins-/ sociale en lichamelijke kwesties 
wel degelijk gepaard kunnen gaan of samenhan-
gen met religieuze/spirituele problemen, en dat die 
problemen zich ook wel degelijk via emoties kun-
nen tonen! Gelukkig biedt de tabel daar nu ook wel 
de ruimte voor, aangezien er wordt gesproken van 
een ‘leidraad’ en van scheidslijnen die niet altijd 
strikt te trekken zijn. Wellicht dat een beslisboom, 
zoals, bijvoorbeeld, die van het UMCG, hierbij een 
hulpmiddel kan zijn. In overlegvormen van psy-
chosociale zorgverleners kunnen geestelijk verzor-
gers toelichten dat levensvragen niet altijd expliciet 
worden gesteld. Het gaat erom met elkaar voe-
ling te krijgen voor wie de eigen benadering en het 
eigen perspectief van geestelijke verzorging geëi-
gend is.

Door haar positie binnen de lastmeter is geestelijke 
verzorging nu opgenomen in een benadering die 
haar ziet als interventie en die denkt in termen van 
distress-vermindering op het aan haar gekoppelde 
domein. Dit sluit aan bij de invulling van geeste-
lijke verzorging als hulpverlening, zoals vermeld 
in onze beroepsstandaard. Echter, we kennen ook 
de geestelijke verzorging als begeleiding, en ook die 
vorm zullen we moeten blijven behartigen.17 Voor 
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vorm van aandacht en betrokkenheid waarbij de 
patiënt zich gezien en gehoord voelt.

Door op dergelijke punten met elkaar in gesprek 
te komen, kan de invoering van de lastmeter een 
welkome ingang bieden om als betrokken zorgver-
leners opnieuw met elkaar te reflecteren over de 
vraag naar de aard van goede zorg. Van belang bij 
een dergelijke ‘training’ rondom de lastmeter, is dat 
er recht wordt gedaan aan de basale psychosociale 
aandacht en vaak adequate verwijzing die artsen 
en verpleegkundigen al jaren bieden. Wellicht dat 
schroom of onzekerheid een rol speelt bij basale 
zorgverleners. Het lijkt ons in de scholing dan ook 
niet enkel om de invoering van iets nieuws te gaan, 
maar tevens om het bieden van erkenning voor de 
dingen die ze al goed doen en het bieden van meer 
zelfvertrouwen bij het verlaten van gangbare tech-
nisch-professioneel gebaande paden. 

Goede psychosociale zorg, waarin de lastmeter 
een hulpmiddel vormt, vraagt van het ziekenhuis 
bij voorkeur om een ruimere professionaliteits-
opvatting dan de strikt medisch-technische. Het 
vraagt om een normatieve opvatting, waarin ook 
het streven naar waarden en een bereflecteerde 
persoonlijke dimensie als legitiem onderdeel van 
professionaliteit worden gezien. Wellicht kent het 
ziekenhuis een visiedocument, een gedragscode 
of een beleidsplan (oncologische zorg) waarin die 
kant van het werk al is meegenomen. Daar zou dan 
bij kunnen worden aangesloten. Zo niet, dan kan 
de ontwikkeling van een goede oncologische zorg-
visie wellicht een ruimere uitstraling krijgen naar 
andere zorggebieden binnen het ziekenhuis. 

* Drs. Brecht Molenaar is humanistisch geestelijk verzorger en 
werkzaam in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam. 
* Dr. Annemieke Kuin is humanistische geestelijk verzorger in 
het Westfriesgasthuis in Hoorn, voorzitter van het IKA netwerk 
geestelijk verzorgers en binnen de VGVZ aandachtsfunctionaris 
oncologie en palliatieve zorg.

ervaren. Betrokkenheid is als waarde een legitiem 
onderdeel van de professionaliteit. Het is goed om 
artsen en verpleegkundigen te leren denken in ter-
men van het duo zorg voor de ander versus zorg 
voor jezelf in plaats van het duo afstand versus 
nabijheid. Nabijheid is vaak zeer welkom. Trou-
wens: ook het begrijpen wanneer niet, vraagt al om 
zekere nabijheid. 

De lastmeter lijkt te veronderstellen dat patiënten 
hun problemen en vragen zelf goed kunnen en wil-
len aangeven via de lastmeter. Dat is echter niet 
vanzelfsprekend. Voor sommige mensen is juist het 
gesprek met een empathisch en communicatief 
vaardige zorgverlener essentieel in het (kunnen) 
benoemen van wat hen bezighoudt.
Ruimte bieden aan het verhaal over ervaringen 
van de patiënt dient ook een ander doel. Vaak 
komen met schaamte beladen problemen (seksu-
aliteit, relatieproblemen, schuld etc.) pas aan de 
orde, nadat er vertrouwen is gegroeid tussen de 
gesprekspartners. Ook zingevingsvragen kunnen 
met schaamte beladen zijn. Omdat zij zelden expli-
ciet aanwezig zijn, worden zij ook voor de patiënt 
zelf vaak pas helder in gesprek met een ander. Het 
vraagt een zekere competentie van de arts/ver-
pleegkundige om de patiënt te helpen zijn eigen 
vraag of probleem te herkennen. 

Ruimte voor het verhaal van de patiënt helpt de 
arts/verpleegkundige om de aard van de problemen 
te onderkennen en zo beter te kunnen bepalen 
welke discipline het meest geëigend is voor verwij-
zing. Vragen die aan het einde van het gesprek het 
meest prominent blijken te zijn, vragen dan vervol-
gens om een interventieplan of verwijzing.
Het ‘interventieplan’ dat door basisbehandelaars 
wordt opgesteld bij het optreden van distress, gere-
lateerd aan de spirituele dimensie, kent een eigen 
doel: niet zozeer het verminderen van last en ver-
groten van draagkracht, maar het geven van een 
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10 We realiseerden ons later dat dit item ook is opgeno-
men onder het kopje van de emotionele problemen.

11 Achteraf bezien zou er met het voorstel van de VGVZ 
zowel onder het emotionele alsook onder het reli-
gieuze/spirituele probleemgebied een item ‘schuld’ 
komen te staan. Dat zou, indien van kracht, om een 
oplossing vragen. 

12 Spiritual Attitude and Involvement Scale, zie web-
site Helen Dowling Instituut: http://www.hdi.nl/index.
php?id=164

13 Project Spiritual end-of-life care in nursing homes 
drs. M Gijsberts: EMGO VUMC http://www.emgo.nl/
projects/project/index.asp?id=903&page=1 

14 Faculteit geesteswetenschappen, masteropleiding 
geestelijke verzorging. J. Pieper en N. Heiwegen. 

15 R. van Uden, J. Pieper, J. van Eersel, W. Smeets & H. 
van Laarhoven, ‘Religieuze en niet-religieuze coping 
bij kankerpatiënten’, 97-120., C. van Halen, M. Prins & 
R. van Uden (red.). Religie doen. Religieuze praktijken in 
tijden van individualisering. Tilburg, KSGV, 2009.

16 A. Baart, A. (2004), Een theorie van de presentie,. Utrecht: 
Uitgeverij Lemma, 740.

17 VGVZ (2002) Beroepsstandaard voor de Geestelijk Ver-
zorger in Zorginstellingen, (VGVZ-cahiers) Amers-
foort: Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorgin-
stellingen, 15.

18 A.w.16.

Noten
1 De Kok et al., Het gebruik van signaleringslijsten voor 

psychosociale problematiek in de oncologie. ervaringen van 
zorgverleners, Helen Dowling Instituut, KWF Kanker-
bestrijding. Dec 2006.

2 A.w.
3 Zie conceptversie d.d. 30-10-2009, p. 2 voor het over-

zicht van verenigingen/instanties die wel betrokken 
waren.

4 Het gehele commentaar op de richtlijn namens de 
VGVZ evenals de reactie van de richtlijncommissie 
daarop is te lezen op www.vgvz.nl 

5 Sinds 13-11- 2009 staat er een tweede conceptversie 
d.d. 30-10- 2009 op www.ikcnet.nl onder Oncoline. Ver-
derop in het artikel vermelden we op welke punten 
die verschilt van de eerste conceptversie.

6 Zie tweede conceptversie d.d. 30-10- 2009, p.30. 
7 Zowel in de eerste als in de tweede conceptversie 

ontbreekt de vraag naar last op het religieuze/spiri-
tuele gebied. We weten niet goed of dit nu wel of niet 
bewust zo is gedaan.

8 Tuinman M, Gazendam-Donofrio S, Hoekstra-Wee-
bers J. Screening and referral for psychosocial distress 
in oncologic practice Cancer 2008;113(4):870-8.

9 Zie conceptversie d.d. 30-10-2009 p.39. Hier wordt 
gesproken van ‘verwijzing naar gespecialiseerde 
hulpverleners passend bij zorggebied’, terwijl de eer-
ste versie nog sprak van ‘probleemgebied’. Aan de 
verdeling van de verschillende gespecialiseerde hulp-
verleners over de gebieden was echter nog niets ver-
anderd. 


