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tie ervan beklemtoont, zijn instellingen niet altijd 
genegen om het belang van geestelijke verzorging 
voor zorginstellingen te onderschrijven. En ook 
wanneer bestuurders en managers in een face to 
face gesprek met geestelijk verzorgers overtuigd 
raken van het belang ervan, zegt dit nog niet per 
definitie iets over hun bereidheid om het vak in 
de organisatie te verankeren. Hier komt de crisis 
bij waarin de zorg thans zit: de kostenstijging is 
volgens de gangbare opinie nog steeds onverant-
woord en het vigerende politieke klimaat wil de 
zorg sterk focussen op het snel en effectief oplos-
sen van problemen.

Het vak van geestelijk verzorger wankelt kortom 
op zijn grondvesten, zijn toekomst lijkt onzeker. 
Nadere reflectie en onderzoek zijn nodig om te be-
palen wat geestelijke verzor ging nu eigenlijk is, 
hoe het kan dat de invulling van dat beroep zo in-
grijpend veranderd is, vergeleken met de nog niet 
eens zo ver in het verleden liggende context van 

GEZIEN DE VELE EN SNELLE ONTWIKKELINGEN in 
de zorg en op het gebied van religie in on-
ze samenleving wordt de vraag steeds ur-

genter of geestelijke verzorging in de zorg nog wel 
een toekomst heeft. De betekenis van dit beroep 
en de functie ervan in de instellingen waar men 
werkzaam is, zijn minder vanzelfsprekend dan 
die van artsen, psychologen, psychiaters en de ve-
le paramedische beroepen. Instellingen zijn min-
der overtuigd van het belang van dit beroep dan 
de beroepsgroep zelf dat is. Maar ook binnen de 
beroepsgroep is er onenigheid over wat nu echt 
wezenlijk is voor dit vak: de levensbeschouwelijke 
gebon denheid of het pro fessional-zijn, en indien 
dat laatste: wat is dan de kern van dit beroep?

Algemeen-maatschappelijke verschijnselen als se-
cularisering en transformatie van religie hebben 
de grondslag van dit beroep een gevoelige klap 
toegebracht. Ook wanneer men in plaats van het 
verdwijnen van religie de ingrijpende transforma-
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schouwingen. Dat er nog steeds religie is, maar 
dat religie-vragers het zich permitteren in ver-
schillende religies naar believen te winkelen 
vraagt van de geestelijk verzorger meer kennis, 
namelijk niet van één, maar van verschillende re-
ligieuze en levensbeschouwelijke tradities (zie 
ook Plum 2010).

Een ander aspect is de deprivatisering: oorspron-
kelijk was het zo dat de overheid het mensen die 
in een publieke setting verbleven mogelijk wilde 
maken om, indien gewenst, in contact te blijven 
met hun privéwereld – religie, levensbeschou-
wing – door de link met hun achterban levend te 
houden. Maar nu religie steeds meer dit duidelijk 
omlijnde gebied van het private verlaat en zich in 
toenemende mate in de publieke sfeer manifes-
teert – wat men als ongeoorloofd kan zien, maar 
ons inziens gezien moet worden als het ter dis-
cussie komen te staan van een oud arrangement 
waarin de scheiding tussen kerk en staat identiek 
geworden was met die tussen privé en publiek – 
vraagt dat van de geestelijk verzorger niet alleen 
meer kennis, maar vooral een bepaalde kunde.

Praten, aandacht, tijd
Tegenover het feit dat veel cliënten in een geeste-
lijk verzorger steeds meer iemand zoeken om mee 
te kunnen praten staat aan de kant van de zorg-
sector het gegeven dat deze de laatste tijd haar 
kerntaak steeds meer als ‘behandelen’, dat wil 
zeggen als een technisch handelen is gaan opvat-
ten. De zorg wil en moet effectief zijn in de aan-
pak van vragen of problemen waarmee cliënten 
naar haar toe komen. Door professiona lisering is 
deze tendens versterkt. In dat licht bezien is het 
verlangen van cliënten om te praten het verlan-
gen naar iets dat steeds meer buiten de core busi-
ness van de zorg is geraakt.

Maar kan deze focus op ‘praten’, ‘aandacht’ en 
‘tijd nemen’ als enkele van de in het gedrang ge-
raakte aspecten van de zorg wel een voldoende 
professionele basis van een beroep betekenen? 
Veel opleidingen voor geestelijk verzorger beste-
den aandacht aan gespreks technieken om aan dit 

Creatief nieuwe 
activiteiten ontwikkelen

ontstaan (toen de wettelijke grondslag van het vak 
zijn beslag kreeg) en hoe belangrijk die oorspron-
kelijke context eigenlijk nog is of zou moeten zijn.

In dit artikel zoeken we de toekomst van de gees-
telijke verzorging voorbij de begrippen die tot nu 
toe bepalend zijn geweest om de identiteit van de 
geestelijk verzorger te omschrijven, te weten ambt 
en professie. Ten eerste ‘voorbij ambt’: dat is ei-
genlijk niet meer nieuw, gezien de roep van velen 
om meer ongebonden geestelijk verzorgers. Die 
bestaan overigens al. Toch moet dit pleidooi nog 
steeds gevoerd worden; het ‘voorbij’ moet nog een 
positieve betekenis krijgen want ook in eigen ge-
lederen spreekt men zich nog steeds negatief uit 
over de ongebonden geestelijk verzorger. Ten on-
rechte, menen wij. Ten tweede: de toekomst van 
de geestelijke verzorging voorbij professionalise-
ring zoeken lijkt misschien een merkwaardige 
weg, maar is dat veel minder wanneer duidelijk 
wordt dat de trend naar professionalisering ook 
nog iets anders betekent dan alleen kwaliteits-
verbetering.

Gevolgen van de veranderde positie van 
religie voor geestelijke verzorging
Begonnen als representant van specifieke religieu-
ze of levensbeschouwelijke tradities, om het men-
sen in buitengewone situaties, waar terugvallen 
op de eigen religieuze of levensbeschouwelijke 
achterban moeilijk is, toch mogelijk te maken dat 
contact te leggen, is het beroep dat vandaag op 
geestelijk verzorgers wordt gedaan breder en dif-
fuser. Cliënten vragen minder om een represen-
tant van hun eigen traditie – al gebeurt ook dat 
natuurlijk nog steeds – en meer om iemand die 
met hen meedenkt op hun levensbe schouwelijke 
zoektocht; zoeken is belangrijker geworden dan 
door de representant teruggeleid worden naar de 
levensbeschouwelijke weg waar men vandaan 
kwam. De ongebonden geestelijk verzorger is ge-
boren – alhoewel, nogmaals, omstreden. Voor de 
een is dat het onvermijdelijke gevolg van de ont-
stane maatschappelijke situatie van detra-
ditionalisering en eigenhandige samenstelling 
van je eigen levensbeschouwing uit veel verschil-
lende zingevingssystemen, voor de ander is het 
een jammerlijke en als het even kan aan banden 
te leggen vertroebeling van de ooit heldere gren-
zen tussen verschillende religies en levensbe-
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roepen. Maar door die professionalisering krijgen 
de woorden die men centraal stelt een ongewenst 
ver smalde betekenis.

Om te beginnen moet hier benadrukt worden 
dat professionalisering meer betekent dan alleen 
‘kwalitatief beter’. Het is namelijk ook het ant-
woord van de moderne samenleving op de func-
tionele differentiatie van onze samenleving. De 
beroepsidee is aan het begin van de moderne tijd 
vervangen door de professiegedachte. De profes-
sies hebben de functionele differentiatie van de 
samenleving mogelijk gemaakt. Maar een bijko-
mend gevolg daarvan is toe nemende afschotting 
van andere disciplines. Wie dus, om zijn identi-
teit zeker te stellen, meegaat in deze professio-
naliseringstendens, downloadt om zo te zeggen 
tegelijkertijd met het programma van kwaliteits-
verbetering ook een onderliggend programma van 
toenemende afbakening en afschotting; de vraag 
is of ‘praten’, ‘aandacht’ en ‘tijd nemen’ voor ‘de 
hele mens’ nog geloofwaardig zijn wanneer ze zo 
van het geheel van de zorg los gemaakt worden.

De focus op praten, zoals ook die op aandacht 
voor de hele mens enzovoort, vormt echter niet 
alleen, zoals nu het geval lijkt te zijn, de grond-
slag voor de identiteit van de geestelijk verzor-
ger, maar impliceert welbeschouwd ook kritiek 

punt tegemoet te komen. Maar is dat de juiste ma-
nier om wat in de zorg vandaag vergeten dreigt te 
worden te rehabiliteren?

De concentratie op praten, gesprek, aandacht 
voor de hele mens en het nemen van tijd mag dan 
wel bedoeld zijn om geestelijke verzorging van-
daag een duidelijk omschreven identiteit te verle-
nen, de dagelijkse realiteit laat ook zien dat die 
identiteit tamelijk zwak is. Naar onze mening is 
een dergelijke poging om als professie je plek in 
een sector veilig te stellen niet geslaagd, want het 
is te mager en te wollig. Het zou goed zijn als de 
sector hier de hand in eigen boezem stak. De tal-
rijke nieuwe opleidingen tot geestelijk verzorger, 
waaronder met name die opleidingen die een 
master geestelijke verzorging aanbieden op wille-
keurig welke andere bachelor, zijn misschien wel 
te snelle en te gemak kelijke pogingen om een ni-
che in de markt te creëren.

Professionalisering
Als reactie op de vraag van onze tijd naar profes-
sionalisering hebben deze opleidingen tot gees-
telijk verzorger, terecht, een modern, professio-
neel beroep willen maken waarvan duidelijk is 
wat haar beoefenaren (moeten) kunnen, waar-
aan ze (moeten) voldoen en waarin ze zich onder-
scheiden van andere in de sector werkzame be-
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staat over hoe die manieren van denken en kijken 
nu precies te omschrijven is.

We maken in dit essay onderscheid tussen theolo-
gie en filosofie als grote ‘corpora’ van weten ener-
zijds en het bedrijven van theologie en filosofie 
als een kunde anderzijds, waarin het erom gaat 
goed gebruik te maken van die schat aan kennis 
– maar daarnaast ook van hedendaagse literatuur. 
Terwijl het onderscheid tussen filosofie als schat 
aan kennis en het kunnen filosoferen in de filo-
sofie regelmatig gemaakt is (o.a. door Immanuel 
Kant en in de 20e eeuw door Martin Heidegger), is 
het in de theologie veel minder bekend. Toch wil-
len we hier een eerste poging doen om de identi-
teit van de geestelijk verzorger te zien als een kun-
de, een kunst, als het bedrijven van theologie en 
filosofie namelijk. Vanzelfsprekend kan dat hier 
slechts in aanzet gebeuren.

Daartoe is eerst een vooropmerking op zijn plaats. 
De manier van theologie en filosofie bedrijven die 
we hier voorstellen, wordt gemotiveerd door wat 
we als kenmerkend beschouwen voor de waarne-
ming van de geestelijk verzorger in zorginstellin-
gen. Dat is het zien van mensen die lijden, een 
zien dat, net als het lijden van de lijders zelf – 
hoewel vanzelfsprekend in veel mindere mate 
– pijn doet en niet onmiddellijk een één op één 
antwoord weet te geven. We proberen hier een 
manier van theologie en filosofie bedrijven in zor-
ginstellingen te beschrijven die vanuit die erva-
ring vertrekt.

Deze ervaring kan in verband gebracht worden 
met de bijbelse opvatting van kennen. Gezien de 
nauwe band van het Hebreeuwse woord voor ‘ken-
nen’ met het woord voor ‘liefhebben’, is kennen 
hier niet het van-een-afstand-kennen, maar ken-
nen vanuit betrokkenheid, vanuit engagement. 
Een van de moderne theologieën die deze op-
vatting van kennis als startend met engagement 
sterk heeft benadrukt en zelfs heeft toegespitst 
tot een ‘waarneming van het pijnlijke’ is de 
bevrijdings theologie (Boff en Boff 1986). Voor de 
geestelijk verzorger betekent het dat niet een van 
tevoren afgebakend takenpakket diens handelen 
stuurt, of een afstandelijk in kaart brengend, met 
het oog op de detectie van symptomen waarne-
mend kennen, maar de ethische vraag die voort-

op het bestaande denken over zorg. Nu is kritiek 
iets anders dan een vaag soort ontevredenheid, 
meer dan verzet tegen het dominante zorgdis-
cours en haar beoefenaren; het is iets anders dan 
zeggen dat het zus en zo niet moet. Kritiek wordt 
gevoed door een herinnering aan de bredere bete-
kenis van woorden en door de contextualisering 
en horizonverbreding van hedendaagse ontwik-
kelingen. Dat veel zorgprofessionals die bredere 
context soms uit het oog dreigen te verliezen is 
gezien de professionaliseringstrend waarin hun 
beroepen zitten niet onbegrijpelijk, maar voor de 
geestelijk verzorger kan dat zo niet gelden.

We vragen ons af of het niet tijd wordt om naast 
de geestelijk verzorger, nu steeds meer begrepen 
als bovencategorie voor de religieuze of levensbe-
schouwelijke vertegen woordigers (ambt), en naast 
de focus (als reactie op het verlies van plausibili-
teit van deze invulling van een beroep) op com-
petenties die (hopelijk) als ‘unique selling points’ 
kunnen worden aangemerkt, een derde notie van 
de geestelijk verzorger te ontwikkelen, waarin het 
aangaan van de dialoog met de andere in zorgin-
stellingen werkzame specialismen – medische, 
zowel als bestuurlijke – een belangrijke plek in-
neemt.

Hierboven is het al gezegd: hoe begrijpelijk het 
ook is dat beroepen zich steeds meer focussen op 
technisch handelen, een geestelijk verzorger geeft 
daarmee de kern van zijn beroep en, belangrijker 
nog, van dat deel van de werkelijkheid waar hij 
of zij werkzaam is prijs. Het lijkt ons zinvoller – 
alhoewel, toegegeven, nog niet onmiddellijk hel-
der – om geestelijk verzorgers te zien als primair 
theologen die in een concrete praktijk van onze 
samenleving werkzaam zijn. Het moge in de geest 
van moderne ontwikkelingen zijn om dat werk-
zaam-zijn te formuleren in termen van een lijst-
je van competenties, het is in strijd met de geest 
van academische disciplines als theologie en filo-
sofie om dat te doen. Hierachter zit niet een an-
timoderne weigering om zich voor de buiten-
wacht vast te leggen, maar drukt zich het verzet 
uit tegen een dreigende vervreemding van de voor 
theologie en filosofie essentiële manieren van 
denken en kijken – al is hier ook onmiddellijk de 
kanttekening op zijn plaats dat er in de geschiede-
nis van die disciplines nogal wat onenigheid be-
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daarom nog wel bestaansrecht hebben en juist 
in hun naast elkaar bestaan een betere zorg kun-
nen bieden. De geestelijk verzorger zou zichzelf 
dienen te zien als, vanzelfsprekend niet de enige, 
maar wel een van de dragers van dat besef. Con-
creet kan dit inhouden dat de geestelijk verzorger 
de visies van afzonderlijke disciplines op aandoe-
ningen bevraagt op het onderliggende mens beeld 
en op wat daarin vergeten dreigt te worden.

De noodzaak voor een geestelijk verzorger om te 
kunnen filosoferen verdient enige uitleg vooraf, 
omdat geestelijke verzorging begonnen is als be-
hartiging van religieuze of levensbeschouwelijke 
vragen. Filosofie speelde daarin aanvankelijk ze-
ker geen bepalende rol, hoogstens op een instru-
mentele, begripsverhelderende manier; zo kan 
filosofie overigens nog steeds van belang zijn, als 
begripsverheldering en kritische bevraging van de 
ontologische pretenties van de afzonderlijke disci-
plines (zie bijv. Meyer-Abich 2010).

Maar filosofie kan ook nog een andere rol spe-
len in het werk van geestelijk verzorgers; filoso-
fie wordt nu nogal eens voorgesteld als een arse-
naal van verschillende levensopvattingen, als een 
seculier alternatief voor religie dus, als een rijke 
bron waaruit men kan putten om na te denken 
over levensvragen (Bijv. Poltrum 2010). Hoewel de-
ze filosofie als levensfilosofie de laatste jaren in-
derdaad opgang heeft gemaakt, onder andere in 
het werk van een van de leraren van Michel Fou-
cault, Pierre Hadot, en in het werk van Wilhelm 
Schmidt en in ons eigen land in dat van Joep Doh-
men, willen we hier ten derde de aandacht vesti-
gen op filosofie als een denken dat voortkomt uit 
verwondering en, in aansluiting bij de kritische 
theorie, als een denken dat voortkomt ‘uit het on-
genoegen van lijdende mensen’ (Kessler 1992). De 
kritische theorie is hier een geschikte filosofische 
partner niet alleen omdat ze de primaire ervaring 
van pijn weet te thematiseren, maar ook omdat ze 
zich intensief heeft bezig gehouden met de vraag 
hoe vandaag de dag, op een voor onze geseculari-
seerde samenleving geschikte manier, religie be-
erfd kan worden.

Volgens de filosoof Max Horkheimer, die in de 
eerste helft van de twintigste eeuw naast Theo-
dor Adorno en Friedrich Pollock een van de initia-

komt uit dit engagement en uit deze waarneming 
van het pijnlijke. Voor de geestelijk verzorger is de 
vraag die hieruit ontspringt de vraag wat te doen, 
hij of zij dient zich af te vragen wat in deze situ-
atie voor deze cliënt redelijkerwijs gedaan kan of 
moet worden. Daarbij is het niet uitgesloten dat 
men af en toe de disciplinaire grenzen van de ver-
schillende professies overschrijdt; uiteraard niet 
om op de stoel te gaan zitten van behandelaren, 
maar om contact te leggen met de andere discipli-
nes, hen te attenderen op en eventueel te vragen 
naar wat in het belang van de cliënt zou kunnen 
zijn en wat door de onderlinge afschotting van de 
disciplines tussen de wal en het schip geraakt zou 
kunnen zijn.

Waar het de eerste generatie van bevrijdingstheo-
logen vooral om sociaaleconomische vraagstuk-
ken als onderdrukking en armoede ging, zo hoort 
er nu bij dat de geestelijk verzorger zich minstens 
ook bezig houdt met de manier waarop de zorg in 
onze samenleving georganiseerd is en met de in-
vloed daarvan op de geboden zorg. Dit heeft dan 
zowel betrekking op het niveau van de cliënt zelf 
als op het macro niveau van organisaties.

Het ‘engagement met’ begint al bij het naden-
ken over wat zorg is. Het is namelijk ten princi-
pale meer dan alleen een technisch handelen en 
dat zorgvragen vaak niet gelijkgesteld kunnen 
worden aan technische vragen. Dat wel doen en 
de andere vragen tot de verantwoordelijkheid van 
familie of vrienden, dus van het privédomein ver-
klaren druist in tegen wat zorg (minstens ook) is 
volgens dit dieper verankerde denken. Zoals de 
Franse filosoof Paul Ricoeur in de jaren ’60 van 
de vorige eeuw schreef dat op hetzelfde moment 
waarop het woord ‘symbool’ in de symbolische lo-
gica een versmalling en toespitsing kreeg, men 
zich ook meer en meer de oorspronkelijke diep-
te en breedte van dit woord ging realiseren, zo 
zouden geestelijk verzorgers dit ook ten aanzien 
van de zorg kunnen doen en kunnen proberen 
die oorspronkelijke betekenis wakker te houden 
(Plum, 2005). Niet zozeer met als doel consensus 
te bewerkstelligen, maar om minstens het besef 
levend te houden dat de zorg verschillende bena-
deringen mogelijk maakt die zich weliswaar wel-
licht als een onvermijdelijk ‘conflict van inter-
pretaties’ (Ricoeur) tot elkaar verhouden, maar 
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en betekenisdimensie van het onderhavige veld 
raken, bijvoorbeeld van de zorg, is het herwinnen, 
ja bijna heroveren van de overtuiging dat de eigen 
expertise van de geestelijk verzorger een meer-
waarde voor dat gesprek heeft. Dat dit een aller-
minst gedeelde, laat staan vanzelfsprekende over-
tuiging is, van de geestelijk verzorger zelf net zo 
min als van zijn collega’s uit andere disciplines, is 
hierboven uiteengezet. Zoals gezegd is met de se-
cularisatie de invloed van religie in het publieke 
domein gemarginaliseerd geraakt en uiteindelijk 
ook verdwenen uit het gesprek dat op instellings-
niveau gevoerd wordt over wat de goede koers is 
voor het ziekenhuis, verzorgingstehuis of de psy-
chiatrische instelling. Gaandeweg is dat identiteit- 
en beleidbepalende gesprek in handen van het 
management en van de medisch specialisten ge-
komen en draagt het thans de utilitair- en me-
disch-technocratische sporen daarvan. Met de kos-
tencrisis in de zorg groeit echter ook het besef dat 
deze utilitair-technocratische focus eenzijdig is en 

mede deze crisis heeft veroorzaker, al was het al-
leen al doordat de technocratische focus de be-
langrijkste kostenopdrijvende factor is. Men stoot 
op de grenzen van deze beleids filosofie en met de 
kritiek op de eenzijdigheid zie je dat ‘oude the-
ma’s’ terugkeren op de agenda; men kan bijvoor-
beeld denken aan het zoeken naar ‘identiteit en 
kernwaarden’ in zorginstellingen, discussies on-
der medici en management over patient of person 
centered medicine, preference based, value added medi-
cine, de recente Nederlandse discussie over overbe-
handelen, of nog uitdrukkelijker in het meerjaren 
strategiedocument van de NVZ (vereniging van 
ziekenhuizen) (NVZ 8), waarin de ‘oer-Hollandse 
traditie van de koopman en de dominee’ wordt 
gezien als inspirerend voorbeeld voor een heil-
zaam en productief samengaan van religie en 
markt. Natuurlijk dient dit alles met de nodige 
(gezonde) argwaan bezien te worden en moeten 
we niet naïef optimistisch zijn, want ja, alles wat 
door de (zorg)markt wordt ingegeven is in de eer-
ste plaats gericht op eigen overleven en waar mo-

Engagement met de zorg-
vrager èn de geboden zorg 
èn overige zorgverleners

tors van de kritische theorie (ook wel Frankfurter 
Schule genoemd) is geweest, was ‘in het Godsbe-
grip lange tijd de voorstelling opgeslagen dat er 
nog andere maatstaven zijn dan die maatstaven 
die de natuur en de samenleving tot uitdrukking 
brengen. Religie is in dat opzicht niet alleen daar-
om interessant en van belang omdat men in haar 
de wensen, verlangens en aanklachten van tallo-
ze generaties neergelegd kan vinden, maar ook 
omdat ze beschouwd moet worden als de voor 
vroegere tijden specifieke productieve vorm van 
kritiek op het bestaande’ (Kessler 1992, 11). Hier 
keert het ook aan het begin van dit essay al kort 
ter sprake gebrachte aspect van kritiek weer te-
rug. Voor ons is in dit verband van belang dat re-
ligie volgens deze manier van filosofie bedrijven 
niet alleen een individueel soort van spiritualiteit 
bevat, maar ook kritiek; een kritiek die niet zo-
zeer gemotiveerd wordt door de vereisten van de 
dogmatiek van een specifieke religie – waardoor 
de inbreng van religie in zorginstellingen het ka-
rakter van het buitenissige en hoogst private blijft 
behouden – maar indirect door de pijn van hen 
die lijden. Deze visie op religie kan de geestelijk 
verzorger helpen om zijn of haar werk niet alleen 
op te vatten als louter en alleen de individuele be-
tekenis van een aandoening voor een individuele 
cliënt betreffend, maar als ook betrekking heb-
bend op het systeem waarin de behandeling ge-
stalte krijgt. Door een dergelijke boven het indi-
vidu uitstijgende benadering van religie wordt de 
geestelijk verzorger uitgenodigd zich op te stellen 
als iemand die, vanuit verantwoordelijkheid voor 
de cliënt, de dialoog aangaat met alle in een zor-
ginstelling aanwezige disciplines. Dialoog veron-
derstelt daarbij het zich verdiepen in de eigen in-
valshoek, problematiek en kracht van de andere 
disciplines.

Dialoog in praktijk gebracht
Hoe zou een dergelijke dialoog met de andere dis-
ciplines er concreet uit kunnen zien? Wat zijn de 
voorwaarden voor het slagen ervan? We noemen 
er drie.
Een belangrijke eerste voorwaarde om je als gees-
telijk verzorger te begeven op het discussieplat-
form van de instelling waar je werkt, dat wil zeg-
gen je actief te mengen in de discussies die onder 
vakgenoten uit de andere disciplines gevoerd wor-
den over problemen en onderwerpen die de zin- 
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ling gebeuren: het medisch handelen is de core 
business, de rest is secundair, dienend, ondersteu-
nend. Of deze volgorde in alle gevallen het beste 
het belang van de patiënt dient, is minder evi-
dent dan het op het eerste gezicht lijkt, maar dit 
ter zijde. Deze hiërarchie bestaat en het is ook een 
feit dat ze zich weerspiegelt in de interpersoonlij-
ke verhoudingen van het zorgpersoneel; de krin-
gen zijn relatief gesloten. Van de geestelijk verzor-
ger naar de verpleegkundige of verzorgende is het 
maar een kleine stap (van beide kanten uit), een 
heel ander verhaal is het om als geestelijk verzor-
ger met de arts of het hoger management uit de 
organisatie serieus in gesprek te komen. Toch zijn 
dat de mensen die we als geestelijk verzorgers te 
spreken moeten krijgen, willen we onze plek in 
het gesprek over de koers van de instelling, de vi-
sie op goede zorg, heroveren.

Alleen, hoe gaat dat in zijn werk? Wie wat langer 
meeloopt leert mensen kennen, ook artsen, via 
deelname aan een commissie of door een patiënt 
bij wie je betrokken bent; het aanvankelijke ont-
zag krijgt wat realistischer proporties. Maar als 
het van de spontane ontmoetingen afhangt, blijft 
het beperkt tot een kleine groep en misschien wel 
niet echt de juiste, d.w.z. koers- en beleidsbepalen-
de mensen. Als je dit goed wilt doen, kom je er als 
dienst niet omheen iets van een strategie te vol-
gen die zich toelegt op het ontwikkelen van een 
infrastructuur, een netwerk. Voor een deel kun je 
proberen je binnen te werken in de be staande ac-
tiviteiten en communicatiekanalen die er zijn, zo-
als de onderwijscurricula voor de diverse groepen 
zorgpersoneel (inclusief management), ethische 
commissie, multi disciplinair overleg en morele 
beraden; maar voor een ander deel zul je ook cre-
atief nieuwe activiteiten moeten ontwikkelen die 
in de context van jouw zorginstelling passen, zo-
als een frequente column of een opiniërend stuk 
in het huisblad of zelfs een bijdrage aan het be-
spreken en doordenken van ethische en levensbe-
schouwelijke vragen uit de klinische praktijk of 
medisch-wetenschappelijk onderzoek. De eigen 
bijdrage van de geestelijk verzorger bevat al deze 
activiteiten: het telkens agenderen van dergelijke 
vragen en het stimuleren en voeden van de discus-
sie ook met gezichtspunten die minder in het vi-
zier liggen van de beroepsfocus van de verschil-
lende professionals.

gelijk eigen expansie. Maar er is ook een andere 
kant, een kant die vanuit een sceptische optiek 
vaak onderbelicht blijft: een markt is allesbehalve 
een waardeneutrale plek, een markt brengt ande-
re waarden in (naast de waarden die in spelregels 
worden vastgelegd om een markt niet tot een are-
na te laten verworden) en die eigen waarden van 
de markt zijn niet op voorhand of zelfs intrinsiek 
negatieve waarden (efficiency, niet verspillen van 
collectieve middelen, tevredenheid van de ‘klant’) 
(Van de Laar en Peil 2010, 2012). Het gegeven dat 
de markt een prikkel vormt om waarden in eerste 
instantie instrumenteel in te zetten, maakt het 
nog niet per definitie onmogelijk dat die waarden 
een meer intrinsieke kant op kunnen evolueren; 
zo kan ‘horecagastvrijheid’ wel degelijk oprechte 
betrokkenheid worden. Enfin, het zijn veel woor-
den om slechts aan te geven dat er werkelijk ruim-
te is, dat de mogelijkheid er is om die meerwaar-
de, de eigen waarde van het vak van de geestelijk 
verzorger op instellingsniveau te gaan herontdek-
ken en waar te maken. Naast (al) het gereken van 
de calculerende manager, specialist en patiënt 
wordt er wel degelijk ook over betekenis van zorg 
nagedacht en het is mede aan ons ervoor te zor-
gen dat dit gesprek serieus gevoerd wordt, voorbij 
het niveau van PR en windowdressing.

Een tweede voorwaarde is dat men de boer op zal 
moeten gaan in een intimiderende omgeving. Ie-
dereen die in een ziekenhuis werkt, herinnert 
zich de ervaring uit de eerste maanden van de (al 
te) bescheiden plek die de omgeving je oplegt. De 
wat assertieveren misschien daargelaten, zullen 
de meesten onder ons het gesprek met de patiënt 
waarschijnlijk niet in alle (gemoeds)rust voortzet-
ten wanneer de arts met zijn gevolg binnentreedt. 
Als het niet van de arts uitgaat om zijn visite even 
uit te stellen uit respect voor het mogelijk gevoe-
lige verhaal dat de patiënt aan het doen is, zullen 
patiënt en geestelijk verzorger het gesprek waar-
schijnlijk kort onderbreken voor de medische be-
standsopname. Er is een ordening naar belang en 
gewicht van de handelingen die in een zorginstel-

Als bevrijdingstheologen 
op zoek naar wat in het 
belang van de cliënt is
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hiervoor dienen toe te rusten en zich kritisch en 
assertief dienen te mengen in dit gesprek met zijn 
bredere kring van vakgenoten over de zin van al-
les wat wij doen in de zorg.

Dr. Eric van de Laar is ethicus en geestelijk verzorger in 
het Catharina Ziekenhuis Eindhoven.

Dr. Rob Plum is geestelijk verzorger bij de GGZ Oost 
Brabant en docent aan de Hogeschool voor Geesteswe-
tenschappen in utrecht.
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Tot slot, de derde belangrijke voorwaarde is ken-
nis van zaken. De dialoog opzoeken, interdiscipli-
nair werken, zich begeven in het domein van de 
ander, betekent niet dat de geestelijk verzorger 
zich nu dus moet gaan storten op de geneeskun-
deboeken, dat hij economie moet gaan studeren 
of een diepe duik moet nemen in de manage-
mentliteratuur. Hoewel, helemaal zonder kan hij 
of zij het ook niet stellen, net zo min als de dok-
ter morele gevoeligheid en empathie zal (verder) 
ontwikkelen zonder ooit een ethiekboek open te 
slaan, een roman te lezen of een film te bekijken 
die van binnenuit ervaarbaar maakt wat ziekzijn 
is en betekent. Zoals bij patiëntengesprekken ele-
mentaire psychologische kennis nodig is, zo kan 
men het gespreksforum van de instelling, dat van 
de zorgsector of de medische praktijk niet betre-
den zonder een basale kennis van management, 
economie of geneeskunde. De geestelijk verzor-
ger hoeft niet de diagnose samen met de dokter te 
kunnen stellen of de boekhouding te kunnen con-
troleren. Wezenlijk en ook makkelijker toeganke-
lijk zijn de discussies die op en over de grenzen 
van deze domeinen gevoerd worden, zoals de dis-
cussies over de zorgmarkt of over de behandelmo-
dus van de dokter. Ze zijn wezenlijk omdat vragen 
naar waarden, doelen en voorwaarden hier bij-
een komen. Wat is goede gezondheidszorg? Wat 
mag ieder daarvan verwachten? Wanneer wordt 
medisch handelen onzinnig en zelfs schadelijk 
voor de patiënt? Waarom is die grens moeilijk 
te bepalen of te aanvaarden voor de dokter? Dat 
zijn vragen die ons aangaan, niet alleen omdat ze 
rechtstreeks gevolgen hebben voor de patiënt als 
individu voor wiens welzijn wij mede verantwoor-
delijk zijn, maar ook omdat het vragen zijn waar 
wij vanuit ons vak mee vertrouwd (dienen te) zijn: 
het zijn zinvragen. Het is goed dat de dokter, de 
manager, de bestuurder en de politicus zich daar-
mee bezighouden – hoe meer aandacht voor de-
ze dimensie van de zorg, hoe beter – het is niet 
goed dat de stem van de geestelijk verzorger hier 
zo weinig hoorbaar is. De geestelijk verzorger van 
de nabije toekomst zal zich naar onze overtuiging 


